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Τ
ην Πέμπτη χιλιάδες νέοι είδαν στις οθόνες
τους τα ονόματα των σχολών που είχαν ει-
σαχθεί, με πολλούς απ’ αυτούς να «πανη-
γυρίζουν» την εισαγωγή τους σε κάποιο

από τα πανεπιστημιακά τμήματα Μέσων Επικοινω-
νίας ή σε κλάδους που σχετίζονται με τη δημοσιογρα-
φία. Κι από τη μια χαίρεσαι που ο κλάδος θα αναζωο-
γονηθεί, θα τροφοδοτηθεί με φρέσκες ιδέες και νέο
αίμα. Από την άλλη λυπάσαι, γνωρίζοντας ότι αυτά τα
παιδιά το πρώτο που θα πρέπει να κάνουν βγαίνοντας
από τις σχολές είναι να «φτιάξουν» γερό στομάχι για
να αντέχει και τα προβλήματα της δουλειάς και τη βα-
ριά ως ασήκωτη ειδησεογραφία, τα αποτρόπαια εγ-
κλήματα, τους πολέμους και τις σιτοδείες στις γωνιές
του πλανήτη, όλα αυτά που κυριαρχούν ακόμα και
σήμερα μέσα στο κατακαλόκαιρο. 

Για παράδειγμα, ήρθαν στη δημοσιότητα οι λεπτο-

μέρειες των εγκλημάτων του 59χρονου μητροκτόνου
που συγκλονίζουν την Ελλάδα. Το «τέρας» που σκό-
τωσε τη γυναίκα που τον έβγαλε από τα σπλάχνα της,
τη βίαζε μέχρι τη μαρτυρική στιγμή, κατ’ εξακολού-
θηση. Η γυναίκα που υπέφερε από το ίδιο της το παι-
δί, δέχτηκε προηγουμένως θανατηφόρα χτυπήματα,
ενώ διαπιστώθηκαν κακώσεις κατά τη νεκροψία από
τις πράξεις βιασμού.

Η κοινωνία μας δυστυχώς κουβαλά πολλά τέτοια
διεστραμμένα μυαλά. Οι περισσότερες υποθέσεις
που προκαλούν αποτροπιασμό βλέπουν το φως της
δημοσιότητας, ενώ άλλες δεν εξιχνιάζονται ποτέ.
Ακόμα και αν κάποιες από αυτές δημοσιευτούν, ο
αριθμός των φρικτών εγκλημάτων, μερικές φορές,
είναι τόσο μεγάλος, που κάποιες από αυτές τις υπο-
θέσεις, δυστυχώς, περνάνε στα ψιλά. 

Χθες ακόμα μια γυναίκα βρήκε τραγικό τέλος

μετά από πτώση στον σταθμό του ΗΣΑΠ στα Πατή-
σια. Η άτυχη γυναίκα, της οποίας η ταυτότητα δεν
έχει γίνει γνωστή, διαμελίστηκε από τον διερχό-
μενο σταθμό, ενώ οι συνθήκες για την πτώση της
εξετάζονται. 

Σκεφτείτε ότι η επικαιρότητα γεννά συνεχώς νέες,
φρικτές ειδήσεις. Από πυρκαγιές μέχρι πολέμους,
από δολοφονίες μέχρι βιασμούς και αποκαλύψεις
τραγικών συμβάντων. Η καθημερινότητα για όλους
εμάς τους μάχιμους δημοσιογράφους είναι σκληρή,
όμως φανταστείτε πόσο σκληρή είναι για τα θύματα
και τις οικογένειές τους. Πόσο σκληρή είναι για τους
ανθρώπους που βρίσκονται εκεί μετά την αποκάλυψη
ή για αυτούς που μάχονται σε πυρκαγιές και εμπόλε-
μες ζώνες.

Και η σκέψη μας τρέχει στους νέους που θα πά-
ρουν τη σκυτάλη… 
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Μ
ε αρκετά ανοιχτά μέτωπα, που
έχουν να κάνουν κυρίως με τις
διεθνείς εξελίξεις, και έχοντας
κλείσει το ζήτημα των εκλογών

και του ανασχηματισμού, ο πρωθυπουργός
μετά το τέλος του υπουργικού συμβουλίου
κήρυξε την έναρξη της θερινής ανάπαυλας
για όλα τα κυβερνητικά στελέχη, η οποία
όμως θα έχει σχετικά σύντομη διάρκεια. 

Άλλωστε, η χώρα έχει μπει ήδη σε μια άτυ-
πη προεκλογική περίοδο, γεγονός που σημαί-
νει ότι οποιαδήποτε λανθασμένη κίνηση θα
μετρήσει διαφορετικά στην κοινή γνώμη. Πα-
ράλληλα όμως έχουν ξεκινήσει ήδη οι συσκέ-
ψεις τόσο σε κυβερνητικό όσο και σε κομμα-
τικό επίπεδο προκειμένου να προετοιμαστούν
η επίσκεψη αλλά και οι εξαγγελίες του Κυριά-
κου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Το βέβαιο είναι ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει
τις επόμενες κινήσεις της ουσιαστικά πάνω σε
αχαρτογράφητα νερά. Ο πόλεμος στην Ου-
κρανία και οι επιπτώσεις στην ενεργειακή
κρίση, η πορεία της πανδημίας το φθινόπωρο
και η τουρκική προκλητικότητα είναι τρεις βα-
σικοί παράγοντες που κανείς δεν μπορεί να
γνωρίζει πώς θα εξελιχθούν. Η ΕΕ αρνείται να
αναλάβει οποιαδήποτε πρωτοβουλία προκει-
μένου να πάρει μέτρα για την αναχαίτιση της
ακρίβειας, γεγονός που επιβαρύνει σημαντι-
κά τους προϋπολογισμούς, κυρίως του ευρω-
παϊκού Νότου.

Ωστόσο, στο Μαξίμου κινούνται με βάση την
ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου, για το

οποίο είχε δεσμευτεί προεκλογικά ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης. «Η εντολή του πρωθυπουρ-
γού είναι να είμαστε εστιασμένοι στην εφαρ-
μογή των κυβερνητικών δεσμεύσεων και του
κυβερνητικού έργου, έτσι όπως θα ξεδιπλω-
θεί και αυτό τον τελευταίο χρόνο τής πρώτης
μας κυβερνητικής θητείας. Ο πρωθυπουργός
εκεί είναι εστιασμένος. Έτσι μετράμε τον πο-
λιτικό χρόνο και με αυτό τον τρόπο προχωρά-
με», τόνισε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

Άπαντες σε εγρήγορση
Η σταδιακή κλιμάκωση της προκλητικότη-

τας από τον Ταγίπ Ερντογάν κρατά σε εγρή-
γορση την ελληνική πλευρά τόσο σε διπλωμα-
τικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο. Τα «ήρε-
μα νερά» πάνω στα οποία κύλησαν οι σχέσεις

μεταξύ των δύο χωρών πέρσι το καλοκαίρι
δεν ισχύουν πλέον, με την Άγκυρα να απειλεί
διαρκώς και την Αθήνα να είναι έτοιμη για όλα
τα ενδεχόμενα. Στην κυβέρνηση εξακολου-
θούν να κρατούν χαμηλούς τόνους, να συνι-
στούν προς όλες τις πλευρές ψυχραιμία, ενώ
παράλληλα σε κάθε ευκαιρία διεθνοποιούν
την επιθετική ρητορική της Τουρκίας. Ωστόσο,
εκτιμούν ότι ο Ταγίπ Ερντογάν θα αποφύγει να
δημιουργήσει κάποιο «θερμό» επεισόδιο στο
Αιγαίο ή στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς θα
τον έφερνε σε δεινή θέση.

Εκτός όμως από τα Ελληνοτουρκικά, σε συ-
ναγερμό βρίσκεται και ο κρατικός μηχανι-
σμός λόγω της κλιματικής κρίσης και των δε-
κάδων πύρινων μετώπων, τα οποία ενισχύουν
οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνε-
μοι. Παράλληλα, οι υπουργοί θα πρέπει να

έχουν παραδώσει τα πεπραγμένα των χαρτο-
φυλακίων που έχουν αναλάβει αλλά και τα
χρονοδιαγράμματα που έχουν θέσει για το
επόμενο διάστημα προκειμένου να συμπερι-
ληφθούν στην ομιλία του πρωθυπουργού στη
Θεσσαλονίκη.

Ψάχνουν λεφτά για νέα μέτρα στήριξης
Σαφώς το μεγαλύτερο «αγκάθι» για την κυ-

βέρνηση είναι το ζήτημα της ακρίβειας που
πλήττει την κοινωνία, αλλά μέχρι στιγμής δεν
επηρεάζει την εικόνα του κυβερνώντος κόμ-
ματος και του πρωθυπουργού, καθώς οι τε-
λευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν τη διαφορά
με τον ΣΥΡΙΖΑ να κυμαίνεται από 8,5 έως 9,5
μονάδες. Ωστόσο, το οικονομικό επιτελείο
αναζητεί πόρους για την παράταση αλλά και
την ενίσχυση των μέτρων στήριξης, στην οποία
θα αναφερθεί ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, η
οποία θα διεξαχθεί σε προεκλογικό φόντο, κα-
θώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναφερθεί
και στους στόχους της επόμενης τετραετίας.
«Αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα που υπάρχει
προκειμένου να στεκόμαστε στο πλευρό της
κοινωνίας και των πολιτών, διαχειριζόμενοι
επάλληλες, πολλαπλές, εισαγόμενες κρίσεις
που όμοιές τους δεν έχει ζήσει η Ευρώπη από
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά», σημεί-
ωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. 
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Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

Ο Μητσοτάκης κήρυξε τη μίνι
έναρξη ξεκούρασης των
κυβερνητικών στελεχών, που
λόγω των διεθνών εξελίξεων
και του Ερντογάν θα βρίσκονται
πάντα σε εγρήγορση

Στοίχημα η Πανεπιστημιακή Αστυνομία
Σε ό,τι αφορά την Παιδεία, το ξεκίνημα του νέου ακαδημαϊκού έτους φέρνει
την Πανεπιστημιακή Αστυνομία να παίρνει για πρώτη φορά θέση έξω από τα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, παράλληλα όμως θα μπουν σε εφαρμογή και
οι αλλαγές της Νίκης Κεραμέως για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο πρωθυ-
πουργός είναι αποφασισμένος να επαναφέρει στον χώρο των πανεπιστημίων
τη γνώση και την ελεύθερη έκφραση, ενώ υποστηρίζει ότι στο ζήτημα της φύ-
λαξης των πανεπιστημίων έχει την κοινωνία με το μέρος του. Πρόκειται για ένα
σημαντικό στοίχημα για την κυβέρνηση, καθώς θα αναδείξει τις σημαντικές
ιδεολογικές διαφορές που υπάρχουν με τον ΣΥΡΙΖΑ, για αυτό τον λόγο ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης έχει ζητήσει από όλους τους υπουργούς να στηρίξουν τις
αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

ΝΔ: Περιορίζουν
τις διακοπές τα...
ανοιχτά μέτωπα
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Τ
α χαμόγελα περίσσευαν χθες στο
Μέγαρο Μαξίμου και το νεοκλασι-
κό της Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς
το πέρασμα της νέας Γερμανίδας

υπουργού Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ
άφησε τις καλύτερες των εντυπώσεων, σε
μια περίοδο μάλιστα κατά την οποία κορυ-
φώνεται η πλέον ακραία έκφανση του τουρ-
κικού αναθεωρητισμού σε Αιγαίο και Ανατο-
λική Μεσόγειο. Κυριάκος Μητσοτάκης και
Νίκος Δένδιας ενημέρωσαν εκτενώς τη Γερ-
μανίδα υπουργό Εξωτερικών τόσο για την
εμπρηστική ρητορική που έχει υιοθετήσει
εσχάτως η τουρκική ηγεσία όσο και για την
παράνομη και προκλητική δραστηριότητα
που αναπτύσσει.

Η Αθήνα διεμήνυσε εκ νέου ότι μολονότι
εννοεί να κρατά ανοιχτούς τους διαύλους
επικοινωνίας με την αντίπερα όχθη του Ατ-
λαντικού, ωστόσο προειδοποίησε ότι οι κίν-
δυνοι που απορρέουν από την τουρκική επι-
θετικότητα απειλούν ευθέως την ευστάθεια
της ευρύτερης περιοχής. Επιπλέον, επί τά-
πητος ετέθη και το ζήτημα των τουρκικών
εξοπλισμών από τη Γερμανία και δη των έξι
υποβρυχίων τύπου 214, που έχει ζητήσει η
Άγκυρα, με τον Νίκο Δένδια να κρούει τον
κώδωνα του κινδύνου ότι μια τέτοια προ-
οπτική θα μπορούσε να ανατρέψει την ισορ-
ροπία δυνάμεων στο Αιγαίο υπέρ μιας χώ-
ρας που απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα και
δεν κρύβει πως θέλει να αλλάξει τα σύνορα
σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

«Αλληλέγγυοι στο πλευρό σας»
«Τα νησιά του Αιγαίου είναι ελληνικό έδα-

φος και κανένας δεν έχει το δικαίωμα να το
αμφισβητήσει αυτό. Χρειαζόμαστε ενότητα,
διάλογο και αυτές τις δύσκολες στιγμές
χρειάζεται να ενεργούμε με σύνεση, όπως
πράττετε εσείς ως κυβέρνηση. Η δική μου
κυβέρνηση λοιπόν δεν θα επιτρέψει να
υπάρξει καμία αμφιβολία ότι στεκόμαστε
αλληλέγγυοι στο πλευρό της Ελλάδος προς

όφελος ολόκληρης της ευρωπαϊκής οικογέ-
νειας», σημείωσε χαρακτηριστικά η Γερμα-
νίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα
Μπέρμποκ. Ο Νίκος Δένδιας, από την πλευ-
ρά του, επεσήμανε ότι αν το παράδειγμα του
αναθεωρητισμού επιτύχει, τότε δεν αποκλεί-
εται το επόμενο θύμα να είναι η Ελλάδα, ενώ
προέτρεψε τη συνομιλήτριά του να τοποθε-
τηθεί βάσει του ευρωπαϊκού κεκτημένου και
του ευρωπαϊκού συστήματος αξίων κατά τη
μετάβασή της στην τουρκική πρωτεύουσα.

Πηγές του υπουργείου Εξωτερικών δεν
έκρυβαν την ικανοποίησή τους και υπο-
γράμμιζαν ότι για πρώτη φορά υπουργός
Εξωτερικών της Γερμανίας λαμβάνει μια τό-
σο σαφή θέση υπέρ της Ελλάδας στο μέτωπο
των ελληνοτουρκικών σχέσεων και καταδι-

κάζει απερίφραστα τις τουρκικές προκλή-
σεις. Στο Μέγαρο Μαξίμου μιλούν εξάλλου
για πλήρη κατανόηση των ελληνικών θέσε-
ων από την πλευρά του Βερολίνου και εντο-
πίζουν μια σαφή αλλαγή στάσης της γερμα-
νικής κυβέρνησης έναντι του τουρκικού
αναθεωρητισμού μετά τις διαδοχικές συ-
ναντήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον
καγκελάριο Όλαφ Σολτς σε Βρυξέλλες και
Θεσσαλονίκη τις προηγούμενες εβδομάδες.
Ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι τονί-
ζουν, δε, ότι το νέο κεφάλαιο στις ελληνο-
γερμανικές σχέσεις επεκτείνεται και πέραν
των γεωπολιτικών ζητημάτων, με το Βερολί-
νο να επιδιώκει σύσφιγξη της διμερούς συ-
νεργασίας σε μια σειρά πεδίων κρίσιμων και
για την ελληνική πλευρά. 

Ενδεικτική πάντως του νέου... κλίματος στις σχέσεις
Αθήνας και Βερολίνου είναι η δημόσια παραδοχή της Ανα-
λένας Μπέρμποκ ότι κατά τη μνημονιακή περίοδο η τότε
γερμανική κυβέρνηση «δεν τα έκανε όλα σωστά» κατά τη
διαχείριση της ελληνικής κρίσης και πως έπρεπε να ακούει
περισσότερο την Αθήνα. Η ελληνική πλευρά αποτιμά ιδιαί-
τερα θετικά το γεγονός ότι η ίδια η ΥΠΕΞ της Γερμανίας έθε-
σε το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων, αναφέροντας
ότι πρέπει να «υπάρξουν επενδύσεις για το μέλλον στα χω-
ριά που επλήγησαν από τη γερμανική κατοχή», γεγονός που
ευνοεί και τις δύο πλευρές. «Καταλαβαίνω ότι σε αντίθεση
με τη Γερμανία η ελληνική κυβέρνηση δεν θεωρεί λήξαν το
νομικό αυτό θέμα και, μάλιστα, αναφέρθηκες στο ότι η βά-

ση της καλής φιλίας είναι η ειλικρινής συζήτηση. Δηλαδή, η
καλή συζήτηση κάνει τους καλούς φίλους. Και θεωρώ ότι
έχουμε μια καλή συζήτηση, μια καλή βάση πάνω στην
οποία μπορούμε να χτίσουμε περισσότερο. Για εμένα λοι-
πόν είναι σημαντικό για τη δική μας ιστορία να τη γνωρίζου-
με και να μην έχει κάποιο τέλος», είπε ενώπιον του Νίκου
Δένδια, για να προτείνει: «Ως νέα γερμανική ομοσπονδιακή
κυβέρνηση λοιπόν προτιθέμεθα να μάθουμε από την Ιστο-
ρία, να χτίσουμε τις βάσεις για τις επόμενες γενιές και να
λάβουμε πολύ συγκεκριμένα μέτρα επ’ ωφελεία των αν-
θρώπων, ακόμη και όταν έχουμε διαφορετικές απόψεις στα
νομικά θέματα. Για παράδειγμα, κοινωνική και ιατροφαρ-
μακευτική στήριξη των θυμάτων που βρίσκονται εν ζωή,

όπως επίσης και προγράμματα αλληλεγγύης για τις νεότε-
ρες γενιές. Σημαντικό είναι επίσης να συζητούμε πρόσωπο
με πρόσωπο για τα θέματα αυτά, που είναι σημαντικά για τις
δύο χώρες, να δούμε πού μπορούν να υπάρξουν επενδύ-
σεις για το μέλλον, ιδιαίτερα σε περιοχές, πόλεις και χωριά
που επλήγησαν ιδιαίτερα βαριά από τη γερμανική κατοχή».

Η γερμανική πλευρά δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για
την επόμενη μέρα στο Μεταναστευτικό, εκεί όπου αναμέ-
νονται εξελίξεις μετά και τις αναφορές της κυρίας Μπέρμ-
ποκ ότι δεν πρέπει να αφεθεί μόνη της η Ελλάδα στη φύλα-
ξη των ευρωπαϊκών συνόρων. Σήμερα η κυρία Μπέρμποκ
θα βρίσκεται στην Τουρκία, όπου και θα συναντηθεί με τον
Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

«Mea culpa» και θέμα αποζημιώσεων...

Μητσοτάκης και Δένδιας
έθεσαν στην Αναλένα
Μπέρμποκ το ζήτημα των
εξοπλισμών της Άγκυρας 
με έξι υποβρύχια από το
Βερολίνο και τον κίνδυνο
ανατροπής της ισορροπίας
δυνάμεων στο Αιγαίο υπέρ
μιας χώρας που απειλεί με
πόλεμο την Ελλάδα

Γερμανική στήριξη
έναντι του τουρκικού

αναθεωρητισμού
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Παιχνίδια ΣΥΡΙΖΑ 
με τον μουφτή

Η
κυβέρνηση έφερε και ψή-
φισε ρύθμιση για τις Μου-
φτείες στη Θράκη, υλοποι-

ώντας πρόταση της Διακομματι-
κής Επιτροπής της Βουλής για την
Ανάπτυξη της Θράκης, της οποίας
πρόεδρος ήταν η Ντόρα Μπακο-
γιάννη.

Οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίστηκαν ότι δεν υπήρξε συνεννόη-
ση ούτε διαβούλευση. Σύμφωνα με τον Δημήτρη Καιρίδη, αυτό είναι
και ψευδές και επικίνδυνο. Διότι η συνεννόηση υπήρξε εξαντλητική,
καθώς επί έναν και πλέον χρόνο τα κόμματα συζητούσαν στην Επιτρο-
πή τη σχετική ρύθμιση. Όταν, δε, το πόρισμα ήρθε στην ολομέλεια, ο
εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κατρούγκαλος δήλωσε ότι συμφωνεί με τις
προτάσεις του πορίσματος επί των θεσμικών που συντόνισε ο Θεόδω-
ρος Ρουσόπουλος (δηλαδή περί των ρυθμίσεων και για τη μειονότητα)!
Τώρα, οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ για καθαρά μικροκομματικούς λό-
γους αντιπολιτεύονται τον εαυτό τους και διαφωνούν με ό,τι συμφω-
νούσαν! Το θέμα είναι ότι τώρα η αξιωματική αντιπολίτευση ζητάει δη-
μόσια διαβούλευση σε ένα εθνικά ευαίσθητο θέμα, χωρίς να συναι-
σθάνεται καν τις παρενέργειες που κάτι τέτοιο θα μπορούσε να έχει,
την ώρα που η Τουρκία και οι πράκτορές της καραδοκούν και μιλούν
για τουρκική μειονότητα. 

Το παραλήρημα 
του Όρμπαν, κηλίδα
στην Ευρώπη 

Τι είπε πάλι ο στόμας του; Σε ένα κρε-
σέντο ρατσιστικού και φυλετικού μίσους ο
πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ
Όρμπαν υπερασπίστηκε την καθαρότητα
της φυλής του (!), υπερασπιζόμενος μία
ουγγρική «πολιτισμική άποψη» σε ομιλία
του στην Τρανσυλβανία. 

«Δεν θέλουμε να είμαστε μια μεικτή
φυλή» που θα αναμειγνυόταν «με μη Ευ-
ρωπαίους», είπε χαρακτηριστικά, ενώ
συμπλήρωσε πως οι χώρες όπου αναμει-
γνύονται Ευρωπαίοι και μη «δεν είναι πλέ-
ον έθνη». Ο Όρμπαν είχε διατυπώσει και
στο παρελθόν παρόμοιους ισχυρισμούς,
όμως αυτή τη φορά ο ίδιος με τις ακραία
ρατσιστικές δηλώσεις του ξέφυγε προκα-
λώντας τον αποτροπιασμό και τις έντονες
αντιδράσεις. Πρώτη απ’ όλους αντέδρασε
η Διεθνής Επιτροπή του Άουσβιτς, που
καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση «να λάβει τις
αποστάσεις της από τέτοια ρατσιστική
αποφορά». 

Η «ανόητη και επικίνδυνη» ρητορική
του εθνικιστή Ούγγρου πρωθυπουργού
υπενθυμίζει στους επιζώντες του Ολο-
καυτώματος «τις σκοτεινές περιόδους του
δικού τους αποκλεισμού και της καταδίω-
ξης», δήλωσε ο Κριστόφ Χόιμπνερ, αντι-
πρόεδρος της Επιτροπής, καλώντας τον
καγκελάριο της Αυστρίας Καρλ Νεχάμερ,
ο οποίος υποδέχεται τον Ούγγρο πρωθυ-
πουργό σε επίσημη επίσκεψή του, να λά-
βει αποστάσεις εξ ονόματος της ΕΕ.

Τask Force για 
την προστασία 
της Ελευθεροτυπίας  

Επειδή η κυβέρνηση έχει ακούσει πολλά για τα
θέματα της ελευθερίας του Τύπου και για να μη μέ-
νουν σκιές, η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και
Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης απο-
φάσισε τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας Συντονι-
σμού, με σκοπό τη διασφάλιση της προστασίας, της
ασφάλειας και της ενίσχυσης της θέσης των δημο-
σιογράφων και άλλων επαγγελματιών ενημέρωσης.
Η ομάδα αυτή προβλέπεται στο «Μνημόνιο Συνερ-
γασίας για τη Διασφάλιση της Προστασίας, της
Ασφάλειας και της Ενίσχυσης της θέσης των Δημο-
σιογράφων και άλλων επαγγελματιών των Μέσων
Ενημέρωσης», το οποίο υπεγράφη μεταξύ έξι αρμό-
διων υπουργείων τον Μάιο του 2022 και βρίσκεται
σε πλήρη συμφωνία με τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 2021 προς όλα τα
κράτη-μέλη. Την Task Force απαρτίζουν, μεταξύ
άλλων, στελέχη από όλο το φάσμα του χώρου των
ΜΜΕ, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τις ενώσεις δημο-
σιογράφων. Τον συντονισμό της ομάδας θα έχει ο
γενικός γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης
κ. Δημήτρης Γαλαμάτης.

Η αύξηση καταθέσεων
χαροποίησε τον Σταϊκούρα 

Χαρούμενος ήταν ο υπουργός Οικονομικών Χρή-

στος Σταϊκούρας, καθώς τα νούμερα που έλαβε από

τις υπηρεσίες ήταν ιδιαίτερα καλά. Πέρα από τη μεί-

ωση της ανεργίας στο 12,5%, τη συνεπή εκπλήρωση

των φορολογικών υποχρεώσεων, του ΕΝΦΙΑ και των

επιστρεπτέων προκαταβολών, αυτή τη φορά είχαμε

και σημαντική αύξηση των καταθέσεων του ιδιωτικού

τομέα κατά 2,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 721 εκατ.

ευρώ αφορούν τις καταθέσεις των νοικοκυριών. Αυτό

σημαίνει ότι εκεί που είχαμε μείωση λόγω των αυξη-

μένων εξόδων των νοικοκυριών λόγω πληθωρισμού

και ακριβών καυσίμων, τελικά η ροή άλλαξε και είχα-

με νέα αύξηση στις καταθέσεις. Αυτό μεταφράζεται

και στην αύξηση του ακαθάριστου διαθέσιμου εισο-

δήματος των νοικοκυριών το α’ τρίμηνο του 2022 κατά

3,8%, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Ανευθυνότητα επαναλαμβανόμενη 
Η ανευθυνότητα μερικών βουλευτών είναι πραγματικά εξω-

φρενική. Έλεγε ο Δημήτρης Βίτσας του ΣΥΡΙΖΑ ότι πρέπει η
συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών να είναι ανοικτή σε όλο
τον κόσμο και να μας εξηγήσει ο διοικητής της ΕΥΠ ποια προ-
γράμματα παρακολούθησης έχει η υπηρεσία και πού έχουν
χρησιμοποιηθεί. Και όμως, αυτός ο κύριος διετέλεσε και αναπλη-
ρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας… Δηλαδή δημοσίως, για να μάθουν ακόμα
και αυτοί που δεν πρέπει τα μυστικά της υπηρεσίας… Σαν τον άλλο που μετά την
Επιτροπή Άμυνας πήγε και έδωσε στη φόρα δεδομένα και τοποθεσίες για την
άμυνα της χώρας. Κίνδυνος, θάνατος!!! 

Εγκαίνια στο Λουτράκι για τον Άδωνι  
Επανήλθε ο κολοσσός Pepsico πίσω στην Ελλάδα με νέα έργα παραγωγής στο

εργοστάσιό της στο Λουτράκι. Πριν λίγο καιρό υλοποιήθηκε η πρώτη φάση του έρ-
γου 10 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε 4 μήνες, με την επαναλειτουργία του εργο-
στασίου για την εμφιάλωση του φυσικού μεταλλικού νερού, ενώ παράλληλα είναι
σε εξέλιξη και η δεύτερη φάση του έργου, που είναι στα 29 εκατομμύρια. Με νέες
πράσινες κτιριακές εγκαταστάσεις και 4 υπερσύγχρονες γραμμές παραγωγής για
αναψυκτικά. Στα εγκαίνια, λοιπόν, που έγιναν πριν από λίγες μέρες βρέθηκαν ο
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο υφυπουργός Ανά-
πτυξης Χρίστος Δήμας, ο υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος
Νίκος Ταγαράς και ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας. 



Επανήλθαν στο προσκήνιο οι πληροφο-
ρίες περί υποψηφιότητας της Μαρίας
Μπεκατώρου με τη ΝΔ. Μάλιστα, μαθαί-
νουμε ότι η ίδια το έχει σχεδόν σίγουρο και
δεν το κρύβει σε όποιον τη ρωτά. Η ολυμ-
πιονίκης της ιστιοπλοΐας, μετά τις καταγ-
γελίες της οποίας ξεκίνησε το κίνημα
#MeToo στη χώρα μας, έχει υψηλή δημοτι-
κότητα και δεν αποκλείεται να τη δούμε στα
«γαλάζια» ψηφοδέλτια. Αρχικά είχε ακου-
στεί το Επικρατείας, τώρα ακούγεται ο Βό-
ρειος Τομέας, καθώς αναζητείται ισχυρή
γυναικεία υποψηφιότητα. Ωστόσο, πολιτι-
κός χρόνος υπάρχει από τη στιγμή που όλα
δείχνουν ότι καμία από τις δύο πλευρές
δεν βιάζεται.

ΔΔείγμα θετικό
Θετικός είναι ο μέχρι τώρα αντίκτυπος από

τη συχνή παρουσία του Γιάννη Οικονόμου στη
Θεσσαλονίκη. Η επιλογή να γίνεται σε τακτά
χρονικά διαστήματα η ενημέρωση των πολιτι-
κών συντακτών από τον κυβερ-
νητικό εκπρόσωπο στη
συμπρωτεύουσα έχει
προκαλέσει ικανο-
ποίηση στους φο-
ρείς της Βόρειας Ελ-
λάδας, που βρί-
σκουν την ευκαιρία
να συναντηθούν με
έναν από τους στενούς
συνεργάτες του πρωθυπουρ-
γού προκειμένου να του μεταφέρουν τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν. Παράλληλα
όμως η κυβέρνηση δείχνει ότι βρίσκεται δίπλα
στους πολίτες της Μακεδονίας, καθώς, εκτός
από τον υφυπουργό Σταύρο Καλαφάτη, είναι
συχνή και η παρουσία του κυβερνητικού εκ-
προσώπου.

Η κίνηση του πρωθυπουργού να επικοινω-
νήσει τηλεφωνικά με την Ελίνα Χατζηδημη-
τρίου, η οποία έσπασε όλα τα ρεκόρ καταφέρ-
νοντας να αποφοιτήσει με 10 από το Μαθημα-
τικό του ΑΠΘ, είχε, απ’ ό,τι πληροφορούμα-
στε, διπλό στόχο. Ο πρώτος ήταν ο προφανής.
Να τη συγχαρεί, καθώς ήταν η πρώτη που πέ-
τυχε το απόλυτο, από την άλλη όμως ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης θέλησε να στείλει ένα μήνυ-
μα αισιοδοξίας, καθώς το ΑΠΘ το τελευταίο
διάστημα είχε βρεθεί στη δημοσιότητα για τε-
λείως λάθος λόγους, όταν οι βαριοπούλες και
οι μπαχαλάκηδες προσπαθούσαν να εμποδί-
σουν τη δημιουργία μιας βιβλιοθήκης σε
έναν πανεπιστημιακό χώρο που ήταν υπό κα-
τάληψη για τρεις δεκαετίες. 

Μεγαλόψυχος
Φορτσάκης

Μαθήματα μεγαθυμίας παρέδωσε ο
πρώην πρύτανης και βουλευτής της Νέας
Δημοκρατίας Θόδωρος Φορτσάκης, το
πολιτικό γραφείο του οποίου έγινε στό-
χος αναρχικών για τρίτη φορά. Οι βανδα-
λισμοί εντάσσονται στο... πλαίσιο συμπα-
ράστασης προς τον «τοξοβόλο του
Συντάγματος» Γ. Μιχαηλίδη, ο
οποίος έκανε απεργία πεί-
νας προκειμένου να απο-
φυλακιστεί. Ωστόσο, ο κ.
Φορτσάκης αποδείχτηκε
μεγαλόψυχος σε ανάρτησή
του σημειώνοντας: «Με ανα-
κοίνωση στο indymedia την ευ-
θύνη ανέλαβε ομάδα προς υπεράσπιση
του Γιάννη Μιχαηλίδη. Λυπάμαι που επι-
λέγονται τέτοιες μέθοδοι για τη στήριξη
αιτημάτων, ακόμη και αν αυτά είναι δί-
καια. Η τήρηση της νομιμότητας είναι
απαράβατος όρος της ειρηνικής δημο-
κρατικής συνύπαρξης». Ο καθηγητής στη
συνέχεια ζήτησε από την Πολιτεία να δεί-
ξει επιείκεια στον απεργό φυλακισμένο. 

Άλλα το ’17,
άλλα το ’22!
Τ

ις τελευταίες μέρες έχουν ξεσηκω-
θεί οι σύντροφοι για την επίσκεψη
του Σαουδάραβα διαδόχου Μπιν

Σαλμάν στην Αθήνα. Οι επα-
φές με κορυφαίους
επιχε ιρηματ ι -
κούς ομίλους
του αραβικού
κράτους έπε-
σαν... βαριές
Ιούλη μήνα
στην Κουμουν-
δούρου, με απο-
τέλεσμα να αρ-
χίσουν το κή-
ρυγμα και τις
κατηγορ ίες
για τα ανθρώ-
πινα δικαιώ-
ματα στη Σαου-
δική Αραβία. Έλα
όμως που στον μαγικό
κόσμο της τεχνολογίας μένουν τα πάντα
και μπορούμε να μιλάμε με ντοκουμέντα.
Για παράδειγμα, θυμάται ο Κώστας Ζαχα-
ριάδης τι έλεγε το 2017, όταν είχε αποκα-
λυφθεί ότι η Ελλάδα πουλά βλήματα στη
Σαουδική Αραβία; «Μήπως θα υπάρξει ει-
ρήνη στην Υεμένη, αν δεν πουλήσουμε
βλήματα στη Σαουδική Αραβία;», είχε πει ο
Κώστας σε συνέντευξή του. Τότε, επί ΣΥΡΙ-
ΖΑ, ήταν καλή η αμυντική συνεργασία με
τους «κελεμπίες» και τώρα δεν είναι;

Ο ένας, ο «συν-επίθετος» του
προέδρου, αποκαλύπτει θέ-
σεις των Ενόπλων Δυνάμεων,

ο άλλος, πρώην υπουργός
Άμυνας, ζητά ανοιχτή ακρόαση

για την ΕΥΠ. Μήπως θέλουν και δημο-
σιοποίηση στην «Αυγή» του σχεδίου απώθησης
οποιασδήποτε απόπειρας εισβολής;
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Διπλό μήνυμα

Χ
ρο
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ο
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υ «Γαλάζια» η Μαρία;

Μεγάλη μέρα για 
τον Βασίλη Οικονόμου

Ημέρα αποτελεσμάτων για τους υποψηφί-
ους των πανελλαδικών εξε-
τάσεων και είχαμε πολ-
λές επιτυχίες και πε-
ρήφανους μπαμ-
πάδες. Όπως, για
παράδειγμα, ο
υιός του βου-
λευτή της ΝΔ
Βασίλη Οικονό-
μου, ο Ρωμανός,
ο οποίος πέρασε
στη σχολή Ναυπη-
γών Μηχανολόγων
Μηχανικών του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Συγχαρητήρια, οι
κόποι δεν πήγαν χαμένοι. 



Τo
...

 Π
ρό

σω
πο

LOCK

Έγκυρη και έγκαιρη
πληροφόρηση

Είμαστε σίγουροι ότι το γνωρίζετε, αφού εμπιστεύεστε την «Political» για την
καθημερινή ενημέρωσή σας, αλλά επιτρέψτε μας να επισημάνουμε -να ευλο-
γήσουμε τα γένια μας, ρε αδερφέ- την έγκυ-
ρη και έγκαιρη πληροφόρηση. Και δεν ανα-
φερόμαστε μόνο στα ρεπορτάζ της εφημερί-
δας αλλά και στα άρθρα και τις
αναλύσεις των συνεργα-
τών και αρθρογράφων
μας, οι εκτιμήσεις των
οποίων δικαιώνονται
συν τω χρόνω. Όπως, για
παράδειγμα, στην περίπτωση
της Ιταλίας, όπου τις στενές σχέσεις του επι-
χειρηματικού λόμπι με τη Μόσχα και τον
Πούτιν είχε επισημάνει πρώτος ο καθηγητής
Ευρωπαϊκών Θεσμών του Πανεπιστημίου
Κρήτης και αρθρογράφος της «Political» Νότης Μαριάς από τις αρχές του 2022,
όταν ο εφιάλτης στην Ουκρανία δεν είχε καν αρχίσει. «Η επιχειρηματική ελίτ της
Ιταλίας αδειάζει τον Μπάιντεν για τα μάτια του Πούτιν» τιτλοφορείτο το άρθρο
του κ. Μαριά, ο οποίος και την περασμένη εβδομάδα «πέτυχε» με το άρθρο «Ο
Ντράγκι στις παράπλευρες απώλειες του Ουκρανικού», πριν από τις αποκαλύ-
ψεις της «La Stampa». 

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΚΕΝΤΡΙ9

Ρεπουμπλικάνοι,
Δημοκρατικοί 
και... Forward
Πρώην μέλη των Δημοκρατικών και Ρε-
πουμπλικάνων ενώνουν τις δυνάμεις
τους στην προσπάθειά τους να σπάσουν
τον δικομματισμό και να δημιουργή-
σουν ένα νέο κόμμα, το Forward, με
στόχο να αποτε-
λέσουν μια «υγιή
εναλλακτική λύ-
ση» απέναντι στο
υπάρχον δίπολο.
Το τιμόνι του νέ-
ου πολιτικού φο-
ρέα θα μοιραστεί
στον πρώην υπο-
ψήφιο πρόεδρο
με τους Δημο-
κρατικούς Άν-
τριου Γιανγκ αλ-
λά και στην
πρώην κυβερνή-
τρια του Νιου
Τζέρσεϊ με τους Ρεπουμπλικάνους Κρι-
στίν Τοντ Γουίτμαν. Δύο από τους πυλώ-
νες της πλατφόρμας του Forward είναι
η αναζωογόνηση «μιας δίκαιας, ακμά-
ζουσας οικονομίας» αλλά και να δώσει
«στους Αμερικανούς περισσότερες
επιλογές στις εκλογές». Ωραία όλα όσα
οραματίζονται στο «μεικτό» πολιτικό
σχήμα. Τους Αμερικανούς όμως τους
ρώτησαν, που στις μετρήσεις φαίνονται
ιδιαίτερα δύσπιστοι, όπως και το σύνο-
λο των πολιτικών αναλυτών; 

Έχουν στρώσει κόκκινα χαλιά
στο αεροδρόμιο της Λισαβόνας
για να υποδεχτούν τον «ταξι-
διάρη» Αλέξη. Όπως μαρτύρη-
σαν κάποια πουλάκια, ο πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα βρίσκεται
στην Πορτογαλία τις επόμενες
μέρες, μέχρι την Τετάρτη, για
ολιγοήμερες διακοπές. Μάλι-
στα, στο σπίτι στην Κυψέλη δεν
θα μείνει κανείς, αφού ο πρό-
εδρος θα ταξιδέψει στη Λισα-
βόνα με τη σύντροφό του
Μπέττυ και τους δύο γιους.

Γκρίνια για 
τη Νοτοπούλου

Μαθαίνω πως οι Συριζαίοι του
τουριστικού κλάδου πνέουν μένεα
κατά της τομεάρχισσας Κατερίνας,
η οποία αφήνει τον Κικίλια να...
αλωνίζει, να δημοσιοποιεί τις φετι-
νές επιδόσεις σε τουριστικούς προ-
ορισμούς που «πάνε σφαίρα» και
να κερδίζει επικοινωνιακά κατά
κράτος τους αντιπάλους του. Και η
Νοτοπούλου, σύμφωνα με τους
συντρόφους της-επαγγελματίες
του τουρισμού, δεν του αντιτάσσει
τίποτα, ακόμη και όταν έχει στοι-
χεία στη διάθεσή της για περιοχές
που δεν «πετάνε», τουλάχιστον ει-
σπρακτικά. 

Ο Καραμανλής για 
τον Γιάννη Κεφαλογιάννη

Σε μια ακόμη δημόσια ομιλία θα προχωρήσει ο πρώην πρωθυπουρ-

γός Κώστας Καραμανλής προς το τέλος του καλοκαιρού. Αφορμή

αυτήν τη φορά, η εκδήλωση μνήμης του Δήμου Ανωγείων προς τι-

μήν του Γιάννη Κεφαλογιάννη, καθώς φέτος στις 31 Αυγούστου

συμπληρώνονται δέκα χρόνια από τον θάνατό του. «Βράχος» στο

πλευρό του Καραμανλή, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης έκλεισε τον πλού-

σιο πολιτικό βίο του ως σύμβουλος του πρώην πρωθυπουργού -και φίλου

του- όταν και άρχισε τα πρώτα πολιτικά της βήματα η κόρη του η Όλγα. 



Υπουργός Οικονομικών 

«Ε
ίμαστε έτοιμοι να ανακτήσουμε
την επενδυτική βαθμίδα εντός
του 2023 λόγω της εξόδου της
χώρας από το καθεστώς ενισχυ-

μένης εποπτείας, της ισχυρής και βιώσιμης ανά-
καμψης της ελληνικής οικονομίας αλλά και της
πολιτικής σταθερότητας», δηλώνει μέσω συνέν-
τευξής του στην «Political» ο υπουργός Οικονο-
μικών Χρήστος Σταϊκούρας. 

Μάλιστα, ο υπουργός Οικονομικών, αφού απα-
ριθμεί τις κυριότερες παρεμβάσεις της κυβέρνη-
σης για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσε-
ων, δεσμεύεται ότι «θα συνεχίσουμε με μεθοδι-
κότητα και αποφασιστικότητα την υλοποίηση του
σχεδιασμού μας, με στόχο να στηρίξουμε τους
πολίτες μέχρι να ξεπεράσουμε τις αναταράξεις
που προκαλούν οι πολυεπίπεδες κρίσεις». Ενό-
ψει άλλωστε και των κυβερνητικών εξαγγελιών
από τη ΔΕΘ, ο Χρήστος Σταϊκούρας προϊδεάζει
ότι η κυβέρνηση θα εξακολουθεί να αξιοποιεί τον
διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο προς όφελος
της κοινωνίας. 

Στις 20 Αυγούστου η χώρα μας εξέρχεται του
καθεστώτος ενισχυμένης εποπτείας. Τι σημα-
τοδοτεί η συγκεκριμένη εξέλιξη τόσο συμβο-
λικά όσο και πρακτικά για την προοπτική της
χώρας αλλά και για την καθημερινότητα των
πολιτών;
Με την έξοδο από το καθεστώς της ενισχυμέ-

νης εποπτείας, στο οποίο η Ελλάδα είχε εισέλθει
-μόνη στην Ευρώπη- το 2018, επιτυγχάνεται χάρη
στη συστηματική προσπάθεια πολιτών και Πολι-
τείας ένας μεγάλος εθνικός στόχος. Καταρχάς,
με αυτό τον τρόπο, σε συνδυασμό με την πρόωρη
εξόφληση των δανείων από το Διεθνές Νομισμα-
τικό Ταμείο και την άρση των κεφαλαιακών πε-
ριορισμών, κλείνει έπειτα από δώδεκα χρόνια
ένα επώδυνο κεφάλαιο για την Ελλάδα. Παράλ-
ληλα, η χώρα μας ενισχύει τη θέση της στις διε-
θνείς αγορές, ενώ δίνεται πρόσθετη ώθηση στην
αναπτυξιακή δυναμική της και στην προσέλκυση
επενδύσεων, καθώς η Ελλάδα επιστρέφει πλέον
στην ευρωπαϊκή κανονικότητα και παύει να το-
ποθετείται ως εξαίρεση στην Ευρωζώνη.

Η εξέλιξη αυτή φέρνει επίσης πιο κοντά την
επίτευξη ενός ακόμη εθνικού στόχου, που είναι η
ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας το 2023, και
προσδίδει βαθμούς ελευθερίας στην άσκηση οι-
κονομικής πολιτικής, στο πλαίσιο βέβαια των
υφιστάμενων κανόνων που ισχύουν για όλα τα
ευρωπαϊκά κράτη-μέλη.

Μείζων στόχος, όπως τον έχει επανειλημμέ-
νως θέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι η
απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας. Μπορεί αυ-
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

«Όταν δημιουργείται
δημοσιονομικός 
χώρος η κυβέρνηση
τον αξιοποιεί»

mourelatos.sp@gmail.com

στον
Σπύρο Μουρελάτο

«Με την έξοδο από το καθεστώς της
ενισχυμένης εποπτείας επιτυγχάνεται
ένας μεγάλος εθνικός στόχος 
χάρη στη συστηματική προσπάθεια
πολιτών και Πολιτείας» 



τό να γίνει ακόμη και πριν από τις επικείμε-
νες εκλογές και, αν ναι, υπό ποιες προϋπο-
θέσεις;
Η Ελλάδα έχει πλέον καταφέρει να κερδίσει

την εμπιστοσύνη των οίκων αξιολόγησης, κάτι
που οφείλεται εν πολλοίς στην ορθή, συνετή
και μεταρρυθμιστική πολιτική που ακολουθεί η
κυβέρνηση. Η εμπιστοσύνη τους αυτή αποτυ-
πώνεται και στις έντεκα αναβαθμίσεις της ελ-
ληνικής οικονομίας τα τελευταία τρία έτη, οι
οποίες έχουν φέρει τη χώρα μας ένα «σκαλο-
πάτι» πριν από την επενδυτική βαθμίδα. Κατα-
φέραμε με συνέπεια και μεθοδικότητα να επι-
τύχουμε σταδιακά όλους τους στόχους που εί-
χαμε θέσει και οι οποίοι αποτελούσαν προϋπο-
θέσεις για την αναβάθμιση της χώρας μας σε
επενδυτική βαθμίδα.

Έτσι, μετά την επίτευξη των στόχων της άρ-
σης των κεφαλαιακών περιορισμών, της πρό-
ωρης εξόφλησης του ΔΝΤ, της μείωσης του όγ-
κου των «κόκκινων» δανείων στα χαρτοφυλά-
κια των τραπεζών, της ισχυρής ανάκαμψης και
βιώσιμης ανάπτυξης της οικονομίας, της δια-
μόρφωσης ισχυρών ταμειακών διαθεσίμων,
της γενναίας και αποτελεσματικής στήριξης
νοικοκυριών και επιχειρήσεων στις διαδοχικές
και επάλληλες κρίσεις, της ορθολογικής αξιο-
ποίησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων και της
εξόδου της χώρας από το καθεστώς της ενι-
σχυμένης εποπτείας, η Ελλάδα βρίσκεται όλο
και πιο κοντά στην υλοποίηση και του τελευταί-
ου στόχου της.

Αν σε αυτά προσθέσουμε την πολιτική
σταθερότητα που εμπνέει πλέον η Ελλάδα,
σε συνδυασμό με την αποτελεσματική αντι-
μετώπιση των πολλαπλών κρίσεων, χωρίς
μάλιστα να τίθεται σε κίνδυνο ο στόχος της
επίτευξης -σταδιακά- δημοσιονομικής
ισορροπίας, θεωρούμε ότι είμαστε έτοιμοι
για να ανακτήσουμε την επενδυτική βαθμί-
δα εντός του 2023.

Εντός της εβδομάδας ανακοινώθηκε από
την ΕΛΣΤΑΤ ότι το ακαθάριστο διαθέσιμο εισό-
δημα των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 3,8% το
α’ τρίμηνο του 2022. Πώς ερμηνεύετε τη συγ-
κεκριμένη εξέλιξη υπό το φως των έντονων
πληθωριστικών πιέσεων που υφίστανται εδώ
και μήνες οι Έλληνες φορολογούμενοι;

Είναι μια εξέλιξη που αποδεικνύει ότι η κυ-
βέρνηση ακολουθεί μια ορθή και αποτελεσμα-
τική στρατηγική προκειμένου να αμβλύνει τις
σημαντικές πιέσεις που ομολογουμένως δέ-
χονται οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί -κυ-
ρίως των πιο αδύναμων πολιτών- από την άνο-
δο του πληθωρισμού.

Με την οικονομική πολιτική που υλοποιού-
με, με κύριους άξονες τις μειώσεις φόρων και
ασφαλιστικών εισφορών και τη συνακόλουθη
αύξηση της απασχόλησης, τη διπλή αύξηση
του κατώτατου μισθού και το ευρύ πλέγμα μέ-
τρων στήριξης που έχουμε λάβει κατά τη διάρ-
κεια των παρατεταμένων κρίσεων, συμβάλ-

λουμε σημαντικά στη στήριξη του διαθέσιμου
εισοδήματος των νοικοκυριών και στην αντιρ-
ρόπηση των απωλειών που προκαλούν οι δια-
δοχικές κρίσεις, οι οποίες πράγματι επιφέρουν
αυξήσεις στο επίπεδο των τιμών, των αγαθών
και υπηρεσιών. Στήριξη που αποτυπώνεται και
στην αύξηση -κατά 45 δισ. ευρώ- που έχουν
παρουσιάσει οι καταθέσεις νοικοκυριών και
επιχειρήσεων τα τελευταία τρία έτη. Φυσικά,
κατανοούμε το μέγεθος του προβλήματος, για
αυτό και θα συνεχίσουμε με μεθοδικότητα και
αποφασιστικότητα την υλοποίηση του σχεδια-
σμού μας, με στόχο να στηρίξουμε τους πολίτες
μέχρι να ξεπεράσουμε τις αναταράξεις που
προκαλούν οι πολυ-επίπεδες κρίσεις.

Η ενεργειακή κρίση, που ανατροφοδοτεί
άνευ προηγουμένου ανατιμήσεις σε ηλε-
κτρικό, καύσιμα και βασικά είδη, φαίνεται
πως θα διαρκέσει περισσότερο του αρχικώς
αναμενόμενου. Έχει η κυβέρνηση τις απα-
ραίτητες εφεδρείες ώστε να παρέμβει εκ
νέου, εφόσον κάτι τέτοιο απαιτηθεί από τις
αρχές του φθινοπώρου; Μολονότι έχετε το-
ποθετηθεί επ’ αυτού στο παρελθόν, απο-
κλείετε μειώσεις στον ΦΠΑ σε ορισμένα
βασικά είδη ή στον ειδικό φόρο κατανάλω-
σης στα καύσιμα;
Η εκτέλεση του προϋπολογισμού αποδει-

κνύει ότι η ελληνική οικονομία διαθέτει αντο-
χές και έχει δυναμική. Τα φορολογικά έσοδα

συνεχίζουν να κινούνται πάνω από τους στό-
χους για λόγους που σχετίζονται με την καλή
πορεία της οικονομίας, τις επενδύσεις και την
καλύτερη -έναντι των προβλέψεων- πορεία
του τουρισμού. Με αυτά τα δεδομένα, θα συνε-
χίσουμε να αξιοποιούμε τον επιπλέον δημο-
σιονομικό χώρο που δημιουργείται μαζί με τα
πρόσθετα έσοδα του Ταμείου Ενεργειακής Με-
τάβασης και τη φορολόγηση των υπερκερδών
των παραγωγών ενέργειας, ώστε να καλύπτου-
με γενναία, αποτελεσματικά και με όρους κοι-
νωνικής δικαιοσύνης νοικοκυριά και επιχειρή-
σεις για όσο χρειαστεί.

Σας θυμίζω ότι ο σχεδιασμός μας μέχρι το
τέλος του έτους περιλαμβάνει μέτρα συνολι-
κού ύψους 8,5 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση
της ενεργειακής κρίσης, εκ των οποίων τα 6
δισ. ευρώ είναι παρεμβάσεις στο ρεύμα και στο
φυσικό αέριο. Ως προς το δεύτερο σκέλος του
ερωτήματός σας, η κυβέρνηση έχει τοποθετη-
θεί με όρους οικονομικής αποτελεσματικότη-
τας και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Υπό το φως της τρέχουσας οξείας οικονομι-
κής κρίσης, μπορείτε να διαβεβαιώσετε ότι
η κυβέρνηση θα φανεί συνεπής στην εξαγ-
γελία της ότι θα καταργηθεί η εισφορά αλ-
ληλεγγύης σε δημοσίους υπαλλήλους και
συνταξιούχους από 1ης/1/2023 και μετά;
Σας διαβεβαιώνω ότι, όπως ανακοίνωσε και

ο ίδιος ο πρωθυπουργός, το μέτρο θα εφαρμο-

στεί. Εξάλλου η κυβέρνηση, όπως έχει αποδεί-
ξει από την αρχή της θητείας της, είναι πάντοτε
συνεπής στις εξαγγελίες της. Ο δημοσιονομι-
κός χώρος που απαιτείται, και ο οποίος φτάνει
τα 450 εκατ. ευρώ από το 2023, θα βρεθεί.

Κύριε υπουργέ, να αναμένουμε από το βή-
μα της ΔΕΘ συνέχιση της πολιτικής μειώσε-
ων της φορολογίας ή ο κίνδυνος της ύφεσης
υποχρεώνει την κυβέρνηση να ακολουθή-
σει μια πιο σφιχτή δημοσιονομική πολιτική;
Η κυβέρνηση είναι σταθερά προσηλωμένη

στην πολιτική των μειώσεων φόρων και ασφα-
λιστικών εισφορών και έχει εμπράκτως απο-
δείξει ότι αξιοποιεί για τον σκοπό αυτόν τα δια-
θέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια στον μέγι-
στο δυνατό βαθμό. Οι διαδοχικές, εξωγενείς
κρίσεις που βιώνουμε δημιουργούν όμως
ανάγκες στήριξης νοικοκυριών και επιχειρή-
σεων, στις οποίες πρέπει επίσης να ανταποκρι-
θούμε. Οι πολίτες μπορούν να είναι βέβαιοι ότι
η κυβέρνηση, κάθε φορά που δημιουργείται
δημοσιονομικός χώρος, τον αξιοποιεί και θα
συνεχίσει να τον αξιοποιεί πλήρως προς όφε-
λος της κοινωνίας, ιδίως της μεσαίας τάξης και
των χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων.

Ανησυχείτε, κύριε υπουργέ, ότι η εμπρη-
στική ρητορική της Τουρκίας μπορεί να με-
ταφερθεί και επί του πεδίου και να οδηγή-
σει σε ένα «θερμό» επεισόδιο στο Αιγαίο;
Από την πλευρά μας προσβλέπουμε σταθε-

ρά σε σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία.
Η Ελλάδα λειτουργεί ως πυλώνας ειρήνης,
σταθερότητας και οικονομικής ευημερίας
στην ευρύτερη περιοχή. Δυστυχώς από τη δι-
κή της πλευρά η Τουρκία κρατάει μια απαρά-
δεκτη, αυθαίρετη και προκλητική στάση έναν-
τι της χώρας μας. Ευελπιστούμε ότι θα επι-
κρατήσει η στοιχειώδης λογική και δεν θα
έχουμε περαιτέρω κλιμάκωση αυτής της στά-
σης. Σε κάθε περίπτωση, οι προκλήσεις και οι
τάσεις αναθεωρητισμού πρέπει να αντιμετω-
πίζονται όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε ευρω-
παϊκό επίπεδο.

«Η Ελλάδα έχει πλέον καταφέρει
να κερδίσει την εμπιστοσύνη 
των οίκων αξιολόγησης, κάτι που
οφείλεται εν πολλοίς στην ορθή,
συνετή και μεταρρυθμιστική 
πολιτική που ακολουθεί 
η κυβέρνηση
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«Η
κυβέρνηση κατασπαταλά 7,5 δισ. σε
απευθείας αναθέσεις και κατανέμει
τα κονδύλια του Ταμείου Ανάπτυξης
για να εξυπηρετηθούν μερικοί με-

γάλοι όμιλοι», κρίνει ο βουλευτής Λέσβου Γιάννης
Μπουρνούς, ενώ «στην κοινωνία διογκώνονται η φτώ-
χεια, η επισφάλεια, οι εργασιακές γαλέρες, η πτώση
τζίρων, τα λουκέτα». 

Για το νησί του θεωρεί ότι «Υγεία, κρατικές υποδο-
μές, ακτοπλοΐα φέρουν τα σημάδια εγκατάλειψης και
στέρησης πόρων» και προτείνει «μείωση του μεταφο-
ρικού κόστους, μείωση του ΦΠΑ στα νησιά».

Το νησί σας δοκιμάστηκε από μεγάλες πυρκαγιές.
Κρίνετε πως ο κρατικός μηχανισμός ανταποκρίθη-
κε επάξια στην αποστολή του;
Οι πυροσβέστες και οι πιλότοι των εναέριων μέσων

έδωσαν ηρωικό αγώνα στην πυρκαγιά, χωρίς καμία
υπερβολή. Και είχαν και τη συνδρομή εργαζομένων
της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου,
αστυνομικών και πάρα πολλών εθελοντών. Δεν φτάνει
όμως οι πυρκαγιές να αντιμετωπίζονται με την αυτα-
πάρνηση των πυροσβεστών και των πιλότων, τα σπίτια
να σώζονται από τους κατοίκους τους, αλλά 3.500 ορ-
γανικές θέσεις πυροσβεστών να μένουν κενές και ο κ.
Μητσοτάκης να βγάζει σέλφι στα καμένα.  Δεν έχουμε
δει βήμα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης της πυρό-
σβεσης, την ώρα που οι περσινοί πυρόπληκτοι ακόμα
περιμένουν τη βοήθεια της Πολιτείας. Από την πλευρά
μου, θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να έχουν
τη συνδρομή του κράτους οι πυρόπληκτοι της Λέσβου.

Το νησί σας δεχόταν κύματα μεταναστών. Πώς είναι
η κατάσταση τώρα;
Δυστυχώς τα κύματα μεταναστών και αιτούντων

άσυλο είναι στη διακριτική ευχέρεια του κ. Ερντογάν
και των διακυμάνσεων στις σχέσεις του με την ευρω-
παϊκή ηγεσία.  Αν αυτές οι σχέσεις βρεθούν σε κακό
σημείο, θα έχουμε νέα κύματα, που παρά τα βίαια
pushbacks της κυβέρνησης δεν θα μπορούν να περιο-
ριστούν.  Σε μια τέτοια περίπτωση, η μετατροπή των νη-
σιών του Ανατολικού Αιγαίου σε αποθήκες ψυχών με
εγκλεισμό χιλιάδων σε νέες, τεράστιες κλειστές δομές
θα προκαλέσει εκρηκτικές συνθήκες. Η κυβέρνηση
οφείλει να εξασφαλίσει από τους Ευρωπαίους εταί-
ρους την υποχρεωτική και αναλογική μετεγκατάσταση
των αιτούντων άσυλο στα άλλα κράτη-μέλη, αντί να
αναλαμβάνει τον ρόλο του δεσμοφύλακα για να μπο-
ρούν κυβερνήσεις της βόρειας Ευρώπης να λένε σε δι-
κά τους ακροδεξιά ακροατήρια ότι έλυσαν το προσφυ-
γικό.  Δεν το έλυσαν, απλώς βρήκαν πρόθυμους στην
Αθήνα να το φορτώσουν στα νησιά μας.

Εκτός από τη νησιωτικότητα, είστε και στην ευαί-
σθητη περιοχή του Βόρειου Αιγαίου. Ποια επιπλέον
θέματα αντιμετωπίζετε;
Η νησιωτικότητα έγινε για πρώτη φορά παράμετρος

της κρατικής πολιτικής επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Εφαρμόστηκε μια εμβληματική νησιωτική πολιτική,
αυτή του Μεταφορικού Ισοδύναμου, την οποία η κυ-
βέρνηση ποτέ δεν χώνεψε και προσπαθεί να απαξιώ-
σει.  Η γεωγραφική απομόνωση και η αναπτυξιακή πα-
ραμέληση από το αθηναϊκό κέντρο οξύνουν τα προ-
βλήματα ανεργίας και παραγωγικού μαρασμού. Έχει
γίνει πραγματικά δυσβάσταχτο το κόστος καυσίμων για
κάθε παραγωγικό κλάδο του νομού μας και έρχεται
ένας απελπιστικά δύσκολος χειμώνας. 

Υγεία ή κρατικές υποδομές, ακόμα και η ακτοπλοΐα,
όλα φέρουν τα σημάδια εγκατάλειψης και στέρησης
πόρων. Και κοντά σε όλα αυτά βιώνουμε από πρώτο χέ-
ρι κάθε όξυνση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πλέον,
επί κυβέρνησης Μητσοτάκη, η Τουρκία έχει φτάσει να
αμφισβητεί όχι μόνο κυριαρχικά δικαιώματα που συν-
δέονται με τα νησιά μας, αλλά ακόμα και το αν πρέπει
να ανήκουμε στην ελληνική επικράτεια.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τι παραπάνω και τι διαφορετικό θα
προσέφερε ως κυβέρνηση σε αυτήν την πολύ ευαί-
σθητη περιοχή;
Θα αποκαθιστούσαμε τις τακτικές πληρωμές του

Μεταφορικού Ισοδυνάμου και θα το επεκτείναμε στα
καύσιμα, ώστε να μειώνεται το κόστος στην αντλία,
όπως είχαμε ξεκινήσει να κάνουμε από τα μικρά νησιά
και το κατάργησε στην πράξη η σημερινή κυβέρνηση. 

Έχουμε προτείνει επίσης να επεκταθεί στον τουρι-
σμό, ώστε να επιδοτείται το κόστος μετάβασης των του-
ριστών στα νησιά μας, αλλά και να διπλασιαστεί η επι-
δότηση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων ανά χι-
λιόμετρο για τις νησιωτικές επιχειρήσεις. Πρέπει να
δούμε επιτέλους την επίλυση του ακτοπλοϊκού προ-

βλήματος με δρομολόγηση αξιόπιστων και σύγχρονων
πλοίων.  Να στηρίξουμε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και να
το βάλουμε στο κέντρο της αναπτυξιακής πολιτικής του
νομού μας, αντί για την προσχεδιασμένη συρρίκνωση
που προωθεί η κ. Κεραμέως με την Ελάχιστη Βάση Ει-
σαγωγής. Και να δώσουμε τουλάχιστον μια ανάσα
στους κλάδους της πρωτογενούς παραγωγής στον νομό
μας με μείωση του μεταφορικού κόστους, ενώ είναι
εφικτό να υπάρξει μια μείωση του ΦΠΑ και σε άλλα νη-
σιά. Και μη με ρωτήσετε «πού θα τα βρούμε».  Η κυβέρ-
νηση κατασπαταλά 7,5 δισ. σε απευθείας αναθέσεις σε
«φιλικούς» προμηθευτές, επιδοτεί τα ιλιγγιώδη κέρδη
των εταιρειών ενέργειας και κατανέμει τα κονδύλια του
Ταμείου Ανάπτυξης για να εξυπηρετηθούν μερικοί με-
γάλοι όμιλοι και να συρρικνωθούν οι μικρομεσαίοι.

Εκλογές: Πιστεύετε πως το κόμμα σας θα είναι
πρώτο;
Ο κ. Μητσοτάκης πίστεψε ότι το λιβάνισμα που του

κάνOYN η Αυλή του και ο μηντιακός μηχανισμός του
ανταποκρίνεται στο αίσθημα της κοινωνίας. Έλα όμως
που στην κοινωνία διογκώνονται συνεχώς επί των ημε-
ρών του η φτώχεια, η επισφάλεια, οι εργασιακές γαλέ-
ρες, η πτώση τζίρων, τα λουκέτα.  Το μοντέλο να πλουτί-
ζουν οι φίλοι μας και τα γκόλντεν μπόις και να διαχειρι-
ζόμαστε τη βύθιση των από κάτω με vouchers και απά-
τη-pass καταρρέει.  Η χώρα έχει απεγνωσμένα ανάγκη
από πολιτική αλλαγή, από την αποκατάσταση του δη-
μοκρατικού πλουραλισμού και της διαφάνειας, από
ένα κοινωνικά δίκαιο σχέδιο ανάπτυξης βασισμένο
στην καινοτομία, την καλά πληρωμένη εργασία, τους
νέους επιστήμονες, τους σκληρά εργαζόμενους μι-
κρομεσαίους. ΓΙ
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της Στέλλας Παπαμιχαήλ

Δ
ιέψευσε κατηγορηματικά η κυ-
βέρνηση ότι το Δημόσιο έχει
προχωρήσει στην προμήθεια
του παράνομου λογισμικού

Predator, με το οποίο επιχειρήθηκε η πα-
γίδευση του κινητού τηλεφώνου του Νί-
κου Ανδρουλάκη. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής
Θεσμών και Διαφάνειας ο υπουργός Επι-
κρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι
το ελληνικό Δημόσιο ουδέποτε έχει προ-
μηθευτεί παράνομο λογισμικό παρακο-
λούθησης και δεν υπάρχει ούτε άμεσα
ούτε έμμεσα τέτοια σύμβαση, προσθέτον-
τας ότι η χώρα μας έχει ένα από τα αυστη-
ρότερα πλαίσια για τις νόμιμες επισυνδέ-
σεις για λόγους ασφαλείας. 

Σύμφωνα με κύκλους της ΝΔ, ίχνη από
το παράνομο λογισμικό Pegasus αποκα-
λύφτηκε πως υπήρξαν από το 2018 στη
χώρα μας κατά την περίοδο της διακυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ. Απαντώντας σε ερώτηση
του Χάρη Καστανίδη του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
για το αν υπάρχει σύμβαση της ΕΥΠ με κά-
ποια εταιρεία Krikel, ο κ. Γεραπετρίτης
ανάφερε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία δεν
υπέγραψε τίποτε με την παρούσα κυβέρ-
νηση αλλά το 2018 επί ΣΥΡΙΖΑ και με την
υπογραφή του κ. Τόσκα.

Στα περιστατικά απόπειρας ή και παρα-
κολουθήσεων κινητών τηλεφώνων πολι-
τικών και αξιωματούχων στην Ευρώπη
αναφέρθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες,
ο Κυριάκος Πιερρακάκης, παρουσιάζον-

τας σχετικό χάρτη του 2018 για την παρου-
σία παράνομου λογισμικού στην έκθεση
της Facebook, όπου καταγράφονται επτά
παράνομα λογισμικά, καθώς και έκθεση
του Ευρωκοινοβουλίου που καταγράφει
απόπειρες κατά πέντε υπουργών και
πρωθυπουργού, απόπειρα κατά του προ-
έδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ
Μισέλ και 300 περιπτώσεις με Pegasus
στην Ουγγαρία.

Κατρούγκαλος: «Κοινός ο δράστης»
«Θεωρούμε ότι υπήρξε προσπάθεια

συγκάλυψης», φέρεται να είπε ο βουλευ-
τής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Κατρούγκαλος,
τονίζοντας ότι κανείς δεν πήρε καμία ευ-
θύνη σε σχέση με τις καταγγελίες. Σύμ-
φωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, από τα στοιχεία προ-
κύπτουν σαφείς ενδείξεις για τη χρήση
παράνομου λογισμικού και αναφέρονται
σε εκθέσεις του Δεκεμβρίου του 2021 σε
υποκλοπές του Predator από κυβερνητικά
υποστηριζόμενους φορείς και όχι από
ιδιώτες. «Η πολιτική ευθύνη ανάγεται στον
πρωθυπουργό που επέλεξε να ελέγξει
απολύτως την ΕΥΠ, τροποποιώντας το
σχετικό νομοθετικό πλαίσιο», είπε ο κ. Κα-
τρούγκαλος. «Η χρήση του ίδιου ακριβώς
συνδέσμου στη μόλυνση του τηλεφώνου
του δημοσιογράφου Κουκάκη και στην
απόπειρα μόλυνσης τηλεφώνου Ανδρου-
λάκη δείχνει ότι ο δράστης ήταν κοινός»,
φέρεται να δήλωσε ο κ. Κατρούγκαλος.

«Όποιος παρακολουθούσε τον Κουκά-
κη παρακολουθούσε και τον Ανδρουλά-
κη», φέρεται να είπε ο βουλευτής του ΠΑ-

ΣΟΚ Χάρης Καστανίδης, επισημαίνοντας
ότι η διαλεύκανση της υπόθεσης δεν είναι
προσωπικό ζήτημα, αλλά αφορά την
ανάγκη διασφάλισης της δημοκρατίας και
των θεσμών. «Δεν είναι τυχαίο σε αυτή την
πολιτική συγκυρία ότι μόνο ο πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ εντοπίστηκε ως πιθα-
νό θύμα παγίδευσης», είπε ο βουλευτής
του ΠΑΣΟΚ.

Από το ΚΚΕ ο Μανώλης Συντυχάκης
φέρεται να υπενθύμισε τις αντιδράσεις
της ΑΔΑΕ μετά την αποκάλυψη για την
παρακολούθηση του τηλεφωνικού κέν-
τρου του Περισσού, ενώ από το ΜέΡΑ25 η
Σοφία Σακοράφα, απευθυνόμενη στην
κυβέρνηση, επεσήμανε ότι δεν υπάρχει
τεκμήριο αθωότητας αλλά ενοχής και κά-
λεσε την κυβέρνηση να αποδείξει ότι δεν
έχει προμηθευτεί το Predator.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης
ξεκαθάρισε ότι το ελληνικό
Δημόσιο δεν έχει
προμηθευτεί ποτέ παράνομο
λογισμικό παρακολούθησης,
ενώ, σύμφωνα με κύκλους
της ΝΔ, ίχνη από το παράνομο
λογισμικό Pegasus
αποκαλύφτηκε πως υπήρξαν
επί ΣΥΡΙΖΑ από το 2018

Διοικητής ΕΥΠ: 
«Παγκόσμιο 
το φαινόμενο... 
μόλυνσης»

Σύμφωνα με τις ίδιες πληρο-
φορίες, ο διοικητής της ΕΥΠ Πα-
ναγιώτης Κοντολέων εξήγησε
ότι το λογισμικό Pegasus είναι
παγκόσμιο φαινόμενο, καθώς
ανιχνεύτηκε το 2018 σε 45 χώ-
ρες - και στην Ελλάδα. «Η ύπαρ-
ξη μολυσματικού λογισμικού
στον ελλαδικό χώρο δεν σημαί-
νει και δραστηριότητα στον ελ-
ληνικό χώρο», φέρεται να τόνι-
σε ο κ. Κοντολέων, υπενθυμί-
ζοντας ότι λόγω της αλματώδους
τεχνολογικής εξέλιξης οι απει-
λές αυτές πλέον δεν συμβαί-
νουν τοπικά αλλά είναι διεθνείς.

Ο διοικητής της ΕΥΠ τόνισε πως
η υπηρεσία είναι σε επικοινωνία
με την Ευρώπη και ότι το καθε-
στώς των νόμιμων επισυνδέσεων
δεν έχει αλλάξει, εκτός από το ότι
το 2018 εξαλείφθηκε η έγκριση
εισαγγελέα Αρείου Πάγου. Όπως
φέρεται να τόνισε ο κ. Κοντολέων,
ετησίως υποβάλλονται 15.700 αι-
τήματα για άρση απορρήτου, με
την ΕΥΠ έχει μικρό υποσύνολο
από αυτές. Το 2021 μειώθηκε αυ-
τό το υποσύνολο κατά 40%, ενώ
σχετικά με τα χρήματα του λεγό-
μενου «ειδικού λογαριασμού»,
αυτά διατέθηκαν σε κατασκευα-
στικές διαδικασίες.
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ΣΥΡΙΖΑ

Ν
α χρεώσει στην κυβέρνηση
έλλειμμα δημοκρατίας και
ελευθερίας επιδιώκει η Κου-
μουνδούρου, στο περιθώριο

της υπόθεσης «Predator» και με φόντο
τις κινητοποιήσεις μερίδας της Αριστεράς
για τον κρατούμενο Μιχαηλίδη. «Στο κέν-
τρο της Αθήνας η κυβέρνηση της Νέας
Δημοκρατίας έδειξε το πραγματικό της
πρόσωπο. Κυβέρνηση καταστολής, χημι-
κών, ξύλου, προσαγωγών και παρακο-
λουθήσεων», λένε πηγές της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης στην «Political» ανα-
φορικά με τα επεισόδια που σημειώθη-
καν στην πορεία υπέρ του απεργού πεί-
νας Γιάννη Μιχαηλίδη την Πέμπτη το από-
γευμα στο κέντρο της Αθήνας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, που συμμετείχε στην πορεία
συμπαράστασης με κορυφαία του στελέ-
χη να τοποθετούνται δημοσίως υπέρ της
παρέμβασης για να διασωθεί η ζωή του
απεργού πείνας, σε σχετική ανακοίνωση
του γραφείου Τύπου του κόμματος τόνισε
ότι «οι πρωτοφανείς εικόνες άγριας κατα-
στολής, που εκτυλίχθηκαν χθες (σ.σ.:
προχθές) στο κέντρο της Αθήνας επιβε-
βαιώνουν για ακόμη μια φορά ότι η αστυ-
νομική αυθαιρεσία δεν είναι η εξαίρεση

αλλά ο κανόνας με εντολή Μητσοτάκη. Ει-
κόνες φρίκης από άλλες εποχές και από
άλλα καθεστώτα. Δεν έχουμε καμία αμ-
φιβολία ότι ο κ. Θεοδωρικάκος, όπως και
ο προκάτοχός του, θα κουκουλώσουν το
θέμα και δεν θα αποδοθεί απολύτως κα-
μία ευθύνη. Δεν θα εκπλαγούμε αν ο κ.
Μητσοτάκης μιλήσει ξανά για “επαγγελ-
ματίες τραυματίες”».

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης κάνει λόγο για αντιδημοκρατικό κα-
τήφορο, ενώ δεν αμελεί να τονίσει -και
ενόψει εκλογών βεβαίως- ότι η μόνη λύ-
ση είναι η «πολιτική αλλαγή». 

«Να πέσει άπλετο φως
στις παρακολουθήσεις»

Πολιτικά οφέλη συνεχίζει να διεκδικεί
ο ΣΥΡΙΖΑ και από την υπόθεση της παρα-
κολούθησης του κινητού του Νίκου Αν-
δρουλάκη, επιχειρώντας να «φορτώσει»
σε αυτήν όλες τις σχετικές καταγγελίες
για παρακολουθήσεις και υπό το σκεπτι-
κό ότι η ΕΥΠ υπάγεται απευθείας στον
πρωθυπουργό. Το κόμμα της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης κατέθεσε τροπολογία
που επί της ουσίας ακυρώνει παλαιότερη
τροπολογία της κυβέρνησης από την

άνοιξη του 2021, με την οποία απαλλασ-
σόταν η ΑΔΑΕ από την υποχρέωση να δί-
νει στοιχεία στους πολίτες για το αν βρί-
σκονταν υπό παρακολούθηση. Ο εκπρό-
σωπος Τύπου του κόμματος δήλωσε, με-
ταξύ άλλων, πως «περιμένουμε από την
κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα να
ψηφίσουν την τροπολογία που καταθέτει
σήμερα (σ.σ.: χθες) ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για να
καταργηθεί η διάταξη που δεν επιτρέπει
την ενημέρωση των πολιτών σε σχέση με
την παρακολούθηση που έχουν υποστεί». 

Ψάχνει παντού πολιτικά
οφέλη η Κουμουνδούρου -
Νέα επίθεση στη ΝΔ για 
τα επεισόδια στις
κινητοποιήσεις για 
τον κρατούμενο Μιχαηλίδη 
- «Κυβέρνηση καταστολής,
χημικών, ξύλου,
προσαγωγών και
παρακολουθήσεων...»

Επενδύει στο δόγμα
«λιγότερη Δημοκρατία»

«Θερμό» επεισόδιο
Τσαβούσογλου -
Μπέρμποκ
Επεισόδιο αλά... Δένδια προκά-
λεσε ο υπουργός Εξωτερικών
της Τουρκίας με τη Γερμανίδα
ομόλογό του Αναλένα Μπέρμποκ
με το «καλημέρα» της επίσκε-
ψής της στην Άγκυρα. Ο Με-
βλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος
είχε ενημερωθεί για τις δηλώ-
σεις Μπέρμποκ για την ελληνι-
κότητα των νησιών του Αιγαίου,
κατηγόρησε το Βερολίνο πως
«έχασε την αμεροληψία του
στον μεσολαβητικό ρόλο που
έχει μεταξύ Τουρκίας, Ελλάδας
και Κύπρου», θέτοντας θέμα
προπαγάνδας. «Εμείς δεν κά-
νουμε προπαγάνδα, ως μεγαλύ-
τερη χώρα της Ευρώπης ενδια-
φερόμαστε και για τα σύνορα της
χώρας αλλά και της ΕΕ», ήταν η
αυστηρή απάντηση της Γερμανί-
δας. Η όξυνση των σχέσεων της
νέας γερμανικής κυβέρνησης
με τον Ερντογάν μπορεί να αλλά-
ξει όλο το πλαίσιο των ευρω-
τουρκικών σχέσεων.

Νέες βολές Ακάρ και Τσελίκ 
κατάτης Ελλάδας
Ανεβάζει πάλι τους τόνους της ρη-
τορικής κατά της χώρας μας η Άγ-
κυρα. Χουλουσί Ακάρ και Ομέρ
Τσελίκ, δύο από τους στενούς συ-
νεργάτες του Ερντογάν, «χρέω-
σαν» στην Ελλάδα επιθετική συμ-
περιφορά, ο πρώτος με αφορμή το
μπλόκο στα F-16 και ο δεύτερος
για τα νησιά του Αιγαίου.
Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, μι-
λώντας στο Al Jazeera και σε ερώ-
τηση που του έγινε για την υπόθε-
ση των F-16, δήλωσε πως «δεν επι-
τεύχθηκε κάποιο αποτέλεσμα» και
ότι η διαδικασία συνεχίζεται. Πα-
ράλληλα, τόνισε ότι κατέθεσαν αί-
τημα στις ΗΠΑ για την αναβάθμιση
79 τουρκικών F-16 και την αγορά
40 F-16 Βlock 70.
«Ο γείτονάς μας και εταίρος μας
στο ΝΑΤΟ, η Ελλάδα, θέλει να στα-
ματήσει αυτήν τη συμφωνία και
στέλνει αίτημα στο Κογκρέσο των
Ηνωμένων Πολιτειών να μην που-
ληθούν αυτά τα αεροπλάνα στην
Τουρκία».
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Ουπουργός Εσωτερικών και βουλευτής
Α΄ Ανατολικής Αττικής Μάκης (Μαυρου-

δής) Βορίδης δεν είναι εύκολη περίπτωση.
Αναμφίβολα, πολιτικά είναι δύσκολος αντίπα-
λος για πολλούς και διαφόρους λόγους και όχι
μόνο λόγω υψηλού IQ. Είναι δεινός ρήτορας,
αρκετά μορφωμένος, με πολλές γνώσεις της
σύγχρονης πολιτικής Ιστορίας του τόπου και
δύσκολα μπορεί κάποιος να τα βγάλει πέρα μα-
ζί του σε μια πολιτική αντιπαράθεση. 
Ο Μάκης Βορίδης γεννήθηκε το 1964 στην Αθή-
να. Είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών και
πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Αθηνών. Έχει Master of Laws στο Uni-
versity of London (LCL), με ειδίκευση σε θέμα-
τα Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου. 
Μιλάει απταίστως Αγγλικά και Γαλλικά. Υπηρέ-
τησε ως ΔΕΑ (Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός)
Πυροβολικού, αρχηγός της σειράς του στη Σχολή
Πυροβολικού και απολύθηκε με τον βαθμό του
Ανθυπολοχαγού (1992-1993). Διατηρεί δικηγο-
ρικό γραφείο στην Αθήνα και είναι ειδικευμένος
σε θέματα Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου. 
Είναι παντρεμένος με την παιδίατρο Δανάη Μι-
χελάκου, με την οποία έχουν αποκτήσει έναν
γιο και μία κόρη. Τον Σεπτέμβριο του 2007 εκλέ-
γεται για πρώτη φορά βουλευτής στην εκλογική
περιφέρεια της Αττικής, όπου συνεχίζει να
εκλέγεται μέχρι σήμερα. Τον Νοέμβριο του
2011 διορίστηκε υπουργός Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων στην κυβέρνηση συνεργασίας
ΠΑΣΟΚ - ΝΔ - ΛΑΟΣ υπό τον Λουκά Παπαδήμο. 
Στις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012 εξελέγη πρώ-
τος σε σταυρούς προτίμησης βουλευτής στην
Περιφέρεια Αττικής με τη Νέα Δημοκρατία. Εν
συνεχεία, ορίστηκε κοινοβουλευτικός εκπρό-
σωπος της ΝΔ (2010-2014). Επανεξελέγη στις
εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012. Τον Ιούνιο του
2013 ορίστηκε πρόεδρος της Πολιτικής Επιτρο-
πής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του
ΟΑΣΕ. Τον Ιούνιο του 2014 διορίστηκε υπουργός
Υγείας στην κυβέρνηση Σαμαρά. Στις εκλογές
της 25ης Ιανουαρίου και της 20ής Σεπτεμβρίου
2015 επανεξελέγη βουλευτής με τη Νέα Δημο-
κρατία στην εκλογική περιφέρεια Αττικής.
Τον Ιανουάριο του 2016 ο πρόεδρος της ΝΔ τον
όρισε Τομεάρχη Εσωτερικών. Τον Ιούλιο του
2017 εξελέγη πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής
της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ
για τη μετανάστευση. Στις εκλογές της 7ης Ιου-
λίου 2019 εξελέγη βουλευτής Α’ Ανατολικής Ατ-
τικής με τη ΝΔ και διορίστηκε υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στις 5 Ιανουαρί-
ου 2021 διορίστηκε υπουργός Εσωτερικών.

«Με ενοχλεί 
η μόνιμη γκρίνια»

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Μάκης Βορίδης
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Α
ν και από την οικογένειά του κανείς δεν είχε
ενεργό ενασχόληση με την πολιτική, ο Μαυ-
ρουδής ασχολήθηκε από πολύ μικρός με τα

κοινά. Ο πατέρας του Χρήστος είχε μια μικρή επιχείρη-
ση κατασκευής και εμπορίας γεωργικών φαρμάκων
και μηχανημάτων. Η μητέρα του, οικιακά. Μεγάλωσε
στους Αμπελόκηπους στην Αθήνα. Μέχρι την 3η Δημο-
τικού πήγε στα εκπαιδευτήρια Αηδονοπούλου και μετά
στο Κολλέγιο Αθηνών. 

Ξεκίνησε να ασχολείται στη Β’ Γυμνασίου με τη μα-
θητική κοινότητα στο σχολείο και έκτοτε δεν σταμάτη-
σε ποτέ. Έμπλεξε, όπως λέει ο ίδιος, με τον μαθητικό
συνδικαλισμό. Από πολύ μικρός ήταν η ψυχή της παρέ-
ας και είχε μεγάλη δημοφιλία στο σχολείο και στις γει-
τονιές που μεγάλωσε. 

Στο παρελθόν είχε δεχθεί τόνους λάσπης, όμως ποτέ

δεν μπήκε στη διαδικασία να απολογηθεί, αφού, όπως
λέει ο ίδιος, «είμαι κρυστάλλινος και διαφανής». Όσοι
τον γνωρίζουν ξέρουν πολύ καλά ότι στην πολιτική του
διαδρομή υπήρξε σκληρός, αλλά απόλυτα διαυγής. 

Δεν είναι τυχαίο ότι το motto της ζωής του είναι το
«Never explain, never complain». Δηλαδή «μην εξη-
γείς και μην απολογείσαι…». Να προσθέσουμε και το
«μην γκρινιάζεις», διότι ο Μάκης Βορίδης απεχθάνεται
τη μόνιμη γκρίνια. Στην πολιτική έχει κάνει αρκετούς
φίλους, αλλά όπως λέει «έχω ανθρώπους που κάνω
παρέα, αλλά προσπαθώ να μη βαραίνω τους ανθρώ-
πους αυτούς με πολλές απαιτήσεις». Από την παιδική
του ηλικία έχει τον ίδιο φίλο, τον Δαυίδ Αμαρίλιο, με
τον οποίο ακόμα κάνουν παρέα. Ελεύθερο χρόνο δεν
έχει καθόλου. Παλιά ασχολήθηκε με τις πολεμικές τέ-
χνες. Τώρα, όταν προλαβαίνει, παίζει λίγο τένις, αλλά

προτιμά να αφιερώνει χρόνο στα παιδιά και στη γυναί-
κα του. 

Όταν ξεκλέβει λίγες μέρες φεύγει για… Μάνη να γε-
μίσει «μπαταρίες». Αν τον ρωτήσεις για τα σχέδιά του
για το μέλλον, θα σου απαντήσει απολύτως προσγει-
ωμένα: «Να καταφέρω να φροντίζω την οικογένειά
μου, να προσφέρω στο Έθνος ό,τι μπορώ και κάποια
στιγμή να μπορέσω να αγοράσω ένα ιστιοπλοϊκό και να
ταξιδεύω».

Έχει τη μοναδική δυνατότητα να μη βγαίνει ποτέ
εκτός εαυτού και να διατηρεί την ψυχραιμία του ακόμα
και σε ακραίες καταστάσεις. Αυτό το τελευταίο το πέτυ-
χε με πολύ αυτοέλεγχο και αυτοκυριαρχία. 

Ένα ακόμα προσόν του είναι το έξυπνο χιούμορ. Εί-
ναι από τους λίγους που μπορεί να κάνει χιούμορ, ενώ
ο ίδιος παραμένει απόλυτα σοβαρός. 

Η δημοφιλία στο σχολείο 
και το όνειρο για το ιστιοπλοϊκό

Όλη η οικογένεια σε στιγμές χαλάρωσηςΜε τα παιδιά του στη ΜάνηΌταν χρειαστεί για αναδάσωση, πιάνει και το φτυάριΜε τη σύζυγό του Δανάη Μιχελάκου

Με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη
Με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών 
σε παλαιότερο στιγμιότυπo

Στις φωτιές με σηκωμένα μανίκια

Τα σκληρά χρόνια
της έντονης 
πολιτικής 
αντιπαράθεσης
στη Νομική 
(αριστερά 
ο Κατρούγκαλος)



του
Νότη Μαριά

Καθηγητής 
Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης, πρόεδρος
του κόμματος 
Ελλάδα 
- Ο άλλος δρόμος,
πρώην 
ευρωβουλευτής
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Η επιχειρηματική ελίτ του «made in Italy» 
και ο ρόλος της στην πτώση του Ντράγκι
Π

ληθαίνουν τα δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου
ότι η πτώση της κυβέρνησης Ντράγκι έχει άμε-
ση σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, επιβε-

βαιώνοντας την ανάλυση που κάναμε από τη στήλη αυτή
σε άρθρο μας με τίτλο «Και ο Ντράγκι στις παράπλευρες
απώλειες του πολέμου στην Ουκρανία»
(www.poltical.gr, 23/7/2022). Έτσι, σε αντίθεση με τις
πρώτες αναλύσεις του ιταλικού αλλά και του διεθνούς
Τύπου που απέδιδαν την πτώση της κυβέρνησης Ντράγ-
κι στα διάφορα μικροκομματικά παιχνίδια του Σαλβίνι,
του Μπερλουσκόνι και του Κινήματος των Πέντε Αστέ-
ρων, εμείς από την πρώτη στιγμή υποστηρίξαμε ότι η
πτώση της κυβέρνησης Ντράγκι έπρεπε να αναζητηθεί
στην επιβολή κυρώσεων εκ μέρους της Δύσης και του
ίδιου του Ντράγκι βεβαίως κατά της Ρωσίας, κυρώσεις
που δημιουργούσαν τεράστια οικονομική ζημία στην
πλειονότητα των ιταλικών επιχειρήσεων που στηρίζον-
ται στο «made in Italy». Πρόκειται για επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της πραγματικής οικο-
νομίας, αποτελώντας τη ραχοκοκαλιά της ιταλικής βιο-
μηχανικής παραγωγής, η οποία στηρίζει την ανταγωνι-
στικότητά της στο φτηνό ρωσικό αέριο. Το τμήμα αυτό
της ιταλικής ολιγαρχίας βρίσκεται σε αντίθεση με τη
διεθνή του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήμα-
τος, του «καπιταλισμού-καζίνο» που αυγατίζει τα κέρδη
του με αέρα κοπανιστό ρίχνοντας τα κεφάλαιά του στη
χρηματιστηριακή φούσκα, αποστερώντας έτσι την
πραγματική οικονομία από τις αναγκαίες παραγωγικές
επενδύσεις. Και καθώς ένα σημαντικό τμήμα της ιταλι-
κής ολιγαρχίας είναι άμεσα συνδεδεμένο με τον «καπι-
ταλισμό-καζίνο», βρίσκεται πλέον σε συνεχή σύγκρου-
ση με την επιχειρηματική ελίτ του «made in Italy».

Ήδη από τις 30 Ιανουαρίου 2022, πριν καν ξεσπάσει ο
πόλεμος στην Ουκρανία, σε άρθρο μας με τίτλο «Η επι-
χειρηματική ελίτ της Ιταλίας αδειάζει τον Μπάιντεν για

τα μάτια του Πούτιν» είχαμε επισημάνει τις αντιθέσεις
που υπέβοσκαν στο πλαίσιο της ιταλικής ολιγαρχίας σε
σχέση με την αντιρωσική πολιτική του Τζο Μπάιντεν
(www.political.gr, 29/1/2022).

Η ανάλυση των διαφόρων πολιτικών αντιθέσεων σε
διεθνές αλλά και σε εθνικό επίπεδο δεν μπορεί ποτέ να
είναι ολοκληρωμένη, αν δεν αναζητά κανείς τα οικονο-
μικά αίτια που υποκρύπτουν οι συχνές αντιπαλότητες
των διαφόρων πολιτικών κομμάτων. Αντιπαλότητες που,
παρότι φιλτράρονται από το στενό κομματικό συμφέρον
και εμφανίζονται ως μικροκομματικά παίγνια, στην ου-
σία αποτελούν έκφραση των διαφόρων οικονομικών
διεργασιών και αντιθέσεων που λαμβάνουν χώρα και
εξελίσσονται στο πεδίο της οικονομίας.

Βεβαίως, ο ιταλικός Τύπος, αφού άλλαξε ρότα εγκα-
ταλείποντας τη βασική του θέση ότι η πτώση του Ντράγ-
κι οφειλόταν στα γνωστά μικροκομματικά παιχνίδια των
διαφόρων ιταλικών κομμάτων, στην παρούσα φάση
συνδέει την όλη υπόθεση με τη θεωρία της άμεσης ανά-
μειξης του Πούτιν στην πολιτική ζωή της Ιταλίας, με την
εφημερίδα «La Stampa» να επικαλείται αναφορές μυ-
στικών υπηρεσιών που βλέπουν «δάκτυλο Πούτιν στην
πτώση Ντράγκι» (www.capital.gr, 28/7/2022), εμπλέ-
κοντας Σαλβίνι και ρωσική πρεσβεία στη Ρώμη.

Έτσι, για άλλη μια φορά στον ιταλικό Τύπο αποκρύ-
πτεται η ουσία της υπόθεσης, η οποία δεν είναι άλλη από
την αντίθεση της επιχειρηματικής ελίτ του «made in I-
taly» με τον Ντράγκι ως κύριο εκφραστή του διεθνούς
χρηματοπιστωτικού συστήματος, το οποίο μαζί με τους
εμπόρους όπλων στηρίζει την αντιρωσική πολιτική του
Τζο Μπάιντεν.

Ως γνωστόν, μια σημαντική μερίδα της ιταλικής επι-
χειρηματικής τάξης προσπαθεί να παρακάμψει τις κυ-
ρώσεις κατά της Μόσχας, κάνοντας μπίζνες με τη Ρωσία
μέσω τρίτων χωρών. Αξιοποιεί κυρίως το Καζακστάν και

άλλες ασιατικές οικονομίες και μέσω αυτών των χωρών
τροφοδοτεί τη ρωσική αγορά, παρακάμπτοντας έξυπνα
τις κυρώσεις κατά της Μόσχας, με το αζημίωτο βεβαί-
ως. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει το ιταλικό Κοινοβού-
λιο στη συγκρότηση μιας ειδικής κοινοβουλευτικής επι-
τροπής που σε αγαστή συνεργασία με τις ΗΠΑ έχει βά-
λει στο στόχαστρο τις απείθαρχες ιταλικές επιχειρήσεις,
ετοιμάζοντας μάλιστα και τη λήψη πειθαρχικών μέτρων
(www.wsj.com, 28/4/2022) που, απ’ ό,τι φαίνεται, θα
μείνουν στο ράφι μετά τη διάλυση της ιταλικής Βουλής
και την προκήρυξη εκλογών για τον Σεπτέμβριο.

Η διάσταση στους κόλπους της ιταλικής επιχειρημα-
τικής ελίτ για τη συμμόρφωση ή μη στις κυρώσεις κατά
της Ρωσίας εκφράζεται με μια έντονη αντιδικία ανάμε-
σα στους μεγάλους διεθνοποιημένους ιταλικούς επιχει-
ρηματικούς ομίλους με κύκλο εργασιών σε πολλές δυ-
τικές χώρες και τις δυναμικές ιταλικές μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, των οποίων τόσο η παραγωγική βάση όσο
και οι εξαγωγές είναι στενά δεμένες με τη Ρωσία, όπως
η ιταλική βιομηχανία παραγωγής υποδημάτων
(www.lemonde.fr/en, 27/5/2022). Άλλωστε, η συντρι-
πτική πλειονότητα των ιταλικών μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων στηρίζει την ανταγωνιστικότητά της σε μακρο-
χρόνια συμβόλαια αγοράς ρωσικού φυσικού αερίου σε
χαμηλές τιμές.

Το τελευταίο διάστημα μάλιστα άρχισαν να πυκνώ-
νουν τα φαινόμενα ανοιχτής προσέγγισης με τη Ρωσία
των διαφόρων ιταλικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η συμμετοχή στο οικο-
νομικό φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης του Alfredo
Gozzi, προέδρου της Confindustria Russia, καθώς και
του Vincenzo Trani, προέδρου του Ιταλορωσικού Εμπο-
ρικού Επιμελητηρίου (decode39.com, 17/6/2022).

Στην ουσία, πρόκειται για συνέχιση της γραμμής του
ιταλικού ΣΕΒ που, όπως έχουμε τονίσει από τα τέλη Ια-
νουαρίου 2022, σνομπάροντας τον Ντράγκι και παρά τη
ρητή απαγόρευση του Ιταλού πρωθυπουργού είχε συμ-
μετάσχει στις 26 Ιανουαρίου 2022 σε τηλεδιάσκεψή με
τον Πούτιν και την αφρόκρεμα της ρωσικής οικονομι-
κής νομενκλατούρας (www.repubblica.it, 26/1/2022).

Οι αντιθέσεις στους κόλπους της ιταλικής επιχειρη-
ματικής τάξης, όπως είναι λογικό, εκφράζονται και σε
πολιτικό επίπεδο, με τη Lega του Σαλβίνι, που παραδο-
σιακά στηρίζει τα συμφέροντα της ιταλικής βιομηχανίας
του Βορρά, να τονίζει έντονα την αντίθεσή της στις πολι-
τικές της επιβολής των δυτικών κυρώσεων κατά της
Ρωσίας (cepa.org, 8/6/2022). Στην ίδια γραμμή και ο
Μπερλουσκόνι, ο οποίος επί πρωθυπουργίας του είχε
φροντίσει να ενισχυθούν σημαντικά οι οικονομικές
σχέσεις της Ιταλίας με τη Ρωσία. Όμως, η εμμονή του
Μάριο Ντράγκι στην αντιρωσική γραμμή είχε ως αποτέ-
λεσμα την κατάρρευση της ιταλικής κυβέρνησης. Οι αν-
τιθέσεις λοιπόν αυτές στο πεδίο της πολιτικής, αποτέλε-
σμα και έκφραση των αντιθέσεων κυρίως στο πλαίσιο
της ιταλικής επιχειρηματικής τάξης που αναλύθηκαν
παραπάνω σε συνδυασμό και με τα μηνύματα ανησυ-
χίας και προβληματισμού στους κόλπους της ίδιας της
ιταλικής κοινωνίας, οδήγησαν τελικά στην πτώση της
κυβέρνησης Ντράγκι, όπως άλλωστε αναλύσαμε εκτε-
ταμένα από τη στήλη αυτή την προηγούμενη εβδομάδα.
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Κ
άθε άνθρωπος εκεί έξω έχει βιώσει ανασφάλεια
κάποια στιγμή στη ζωή του. Ακόμη και άνθρωποι
με αυτοπεποίθηση! Κάποιοι είναι καλοί στο να το

κρύβουν, άλλοι χαμογελούν και το αντέχουν, ενώ κάποιοι
καταβάλλουν δουλειά για να το ξεπεράσουν.

Είναι φυσικό και εντάξει να νιώθεις ανασφάλεια μερι-
κές φορές. Τα προβλήματα ξεκινούν όταν η ανασφάλεια
σας εμποδίζει να ακολουθήσετε τον τύπο της ζωής που
θέλετε να ζήσετε και να είστε το άτομο που θέλετε να εί-
στε. Πώς μπορείτε να φτιάξετε ένα σχέδιο για την αντιμε-
τώπισή της;

Εντοπίστε την ανασφάλεια 
και αναζητήστε τις ρίζες της

Χρειάζεται να προσδιοριστεί ένα πρόβλημα για να
μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Ποια είναι ακριβώς
τα συναισθήματα γύρω από αυτή την ανασφάλεια; Είσαι
νευρικός; Φοβισμένος; Νιώθεις ανάξιος; Σαν να μην εί-

σαι αρκετά καλός; Τίποτα δεν έχει επιτευχθεί αρκετά;
Δεν προχωράτε αρκετά γρήγορα;

Ποια είναι τα συγκεκριμένα συναισθήματα και οι σκέ-
ψεις που κάνετε και πού αποδίδετε την ανασφάλεια;

Η αναγνώριση των συναισθημάτων που περιβάλλουν
την ανασφάλεια είναι μόνο ένα μέρος της εξίσωσης. Το
άλλο μέρος είναι ο εντοπισμός από πού προέρχονται αυ-
τά τα συναισθήματα. Μόλις το καταλάβετε, μπορείτε να
αρχίσετε να επιτίθεστε στη βασική αιτία της ανασφάλειας
μέχρι να την ξεπεράσετε. Συγκρίνετε το ταξίδι σας με αυ-
τό των άλλων; Είναι οι φίλοι ή η οικογένειά σας υποστηρι-
κτικοί ή υπερκριτικοί για το ποιοι είστε και τα ελαττώματά
σας; Η ανασφάλεια έχει τις ρίζες της στην αντίληψη που
έχουμε για τον εαυτό μας που δημιουργείται και ενισχύε-
ται από άλλους ανθρώπους.

Μετριάστε την ανασφάλεια

1. Επιβεβαιώσεις: Η τακτική επιβεβαίωσης και η εξά-
σκηση καλοσύνης με τον εαυτό σας είναι ένα αποτελε-
σματικό μέσο για να αλλάξετε την εσωτερική σας αφήγη-
ση. Γράψτε στον εαυτό σας μια σύντομη ομιλία, απομνη-
μονεύστε την και επαναλάβετέ την τακτικά στον εαυτό
σας, ειδικά όταν αισθάνεστε ανήσυχοι ή αβέβαιοι για τον
εαυτό σας.

2. Συγχώρεση: Είστε άνθρωποι! Θα πάρετε κακές απο-
φάσεις, θα κάνετε λάθη μερικές φορές. Συγχωρήστε τον
εαυτό σας και αποφασίστε να τα πάτε καλύτερα την επό-
μενη φορά.

3. Ενσυνειδητότητα: Η ενσυνειδητότητα είναι να είσαι
παρών και συνειδητός εκείνη τη στιγμή και όχι για αυτό
που συνέβη χθες ή για αυτό που μπορεί να νομίζεις ότι θα
έρθει αύριο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι βρισκόμαστε
όλοι σε ένα μακρύ ταξίδι όπου μπορούμε να επηρεάσου-
με πραγματικά μόνο το σημείο όπου βρισκόμαστε αυτήν
τη στιγμή.

Τ
ο REPowerEU, το σχέδιο της ΕΕ για τη γρήγορη
μείωση της εξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά
καύσιμα, τη διαφοροποίηση του ενεργειακού

εφοδιασμού σε επίπεδο ΕΕ και την επιτάχυνση της πρά-
σινης μετάβασης, είναι πιθανό να βρεθεί αντιμέτωπο με
σημαντικές πρακτικές προκλήσεις, όπως προειδοποιεί
σε γνώμη που δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συ-
νέδριο. Ειδικότερα, η επιτυχία του εν λόγω σχεδίου θα
εξαρτηθεί από την ανάληψη συμπληρωματικών δράσεων
σε όλα τα επίπεδα και τη διασφάλιση χρηματοδότησης
ύψους περίπου 200 δισ. ευρώ.

Σε συνέχεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε ότι η ΕΕ πρέπει στα-
διακά να απεξαρτηθεί πλήρως από τις εισαγωγές αερίου,
πετρελαίου και γαιάνθρακα από τη Ρωσία το συντομότερο
δυνατόν. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πα-
ρουσίασε το σχέδιο REPowerEU, το οποίο έχει ως στόχο
να αυξήσει την ανθεκτικότητα του ενεργειακού συστήμα-
τος της ΕΕ μέσω της μείωσης της εξάρτησής του από ορυ-
κτά καύσιμα και της διαφοροποίησης του ενεργειακού
εφοδιασμού σε επίπεδο ΕΕ. Ο στόχος αυτός θα υλοποι-
ηθεί μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη-
τας (ΜΑΑ): μέτρα για την υποστήριξη του εν λόγω στόχου
θα συμπεριληφθούν στα κεφάλαια των εθνικών σχεδίων
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που αφορούν το REPow-
erEU.

Η ρωσική Gazprom παρέχει στην Ευρώπη όσο περισ-
σότερο αέριο είναι δυνατό, δήλωσε ο εκπρόσωπος του
Κρεμλίνου Ντμίτρι  Πεσκόφ και πρόσθεσε πως τεχνικά
θέματα σχετικά με τον εξοπλισμό του αγωγού που οφεί-
λονται στις κυρώσεις εμποδίζουν την Gazprom να εξάγει
περισσότερο. «Η Gazprom παρέχει αέριο, όσο περισσό-
τερο χρειάζεται και είναι δυνατό. Γνωρίζουμε πως οι τε-
χνικές δυνατότητες εφοδιασμού έχουν μειωθεί τώρα»,
είπε ο κ. Πεσκόφ και πρόσθεσε ότι οι ευρωπαϊκές κυρώ-
σεις εμποδίζουν την επισκευή εγκαίρως του εξοπλισμού
του Nord Stream 1.

Ο κ. Πεσκόφ είπε πως η Gazprom θα μπορέσει να αυ-
ξήσει τις προμήθειες όταν τελειώσει η συντήρηση. «Η

Gazprom ήταν και παραμένει ένας αξιόπιστος εγγυητής
όλων των υποχρεώσεών της αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί
προμήθειες, αν ξένος εξοπλισμός δεν μπορεί να συντη-
ρηθεί λόγω των ευρωπαϊκών κυρώσεων», κατέληξε.

«Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έφερε στο προσκή-
νιο την εξάρτησή μας από τις εισαγωγές αερίου, πετρε-
λαίου και γαιάνθρακα. Ήταν απολύτως αναγκαίο η ΕΕ να
αναλάβει δράση και να ανταποκριθεί αμέσως στις αυξα-
νόμενες ανησυχίες σχετικά με την ενεργειακή ασφά-
λεια», δήλωσε η Ivana Maletić, μέλος του ΕΕΣ και αρμό-
δια για τη γνώμη. «Ωστόσο, κατά την άποψή μας, το σχέδιο
REPowerEU στην τρέχουσα μορφή του ενδέχεται να μην
καταστήσει δυνατά τον γρήγορο εντοπισμό και την υλο-
ποίηση των στρατηγικών έργων της ΕΕ, που θα έχουν
άμεσο και τον μέγιστο αντίκτυπο στην ενεργειακή ασφά-
λεια και ανεξαρτησία της ΕΕ».

Παρόλο που η πρόταση παρέχει ολοκληρωμένη επι-
σκόπηση του πλαισίου και των κύριων προκλήσεων, οι
ελεγκτές υπογραμμίζουν σειρά ασυνεπειών όσον αφορά
τον σχεδιασμό του REPowerEU. Ο στόχος του σχεδίου
εστιάζει στην ΕΕ συνολικά, ωστόσο ο ΜΑΑ εφαρμόζεται
μέσω μέτρων που προτείνουν τα κράτη-μέλη. Κατά τους
ελεγκτές, αυτό ενέχει κινδύνους για την αντιμετώπιση
επερχόμενων προκλήσεων σε στρατηγικό επίπεδο και
ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα έργα στρατηγικής ση-
μασίας για το σύνολο της ΕΕ να μη χρηματοδοτηθούν μέ-
σω του REPowerEU.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής, οι πρόσθε-
τες επενδύσεις για το REPowerEU -ιδίως για τη σταδιακή
κατάργηση των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων από τη
Ρωσία έως το 2027- θα ανέλθουν σε 210 δισ. ευρώ. Εν-
τούτοις, η πρόσθετη χρηματοδότηση που διατίθεται ανέρ-
χεται συνολικά σε μόλις 20 δισ. ευρώ. Οι άλλες πηγές
χρηματοδότησης δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Επι-
τροπής και εναπόκειται στα κράτη-μέλη το να χρησιμο-
ποιήσουν τα υπόλοιπα δάνεια στο πλαίσιο του ΜΑΑ ή να
μεταφέρουν κονδύλια από άλλες ενωσιακές πολιτικές,
ιδίως τις πολιτικές συνοχής και αγροτικής ανάπτυξης. Ως
εκ τούτου, οι ελεγκτές της ΕΕ προειδοποιούν ότι το συνο-

λικό ποσό της χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμο στην
πραγματικότητα ενδέχεται να μην επαρκεί για την κάλυ-
ψη των εκτιμώμενων επενδυτικών αναγκών.

Η προβλεπόμενη κατανομή των κονδυλίων στα κράτη-
μέλη είναι και αυτή προβληματική, σύμφωνα με τους
ελεγκτές. Δεδομένου ότι τα κονδύλια θα κατανέμονται
κατ’ αναλογία προς τα κονδύλια που θα έχουν χρησιμο-
ποιηθεί αρχικά στο πλαίσιο του ΜΑΑ, αυτά δεν θα αντικα-
τοπτρίζουν ούτε τις τρέχουσες προκλήσεις και στόχους
του REPowerEU ούτε τις ιδιαίτερες ανάγκες των κρατών-
μελών.

Η απουσία συγκεκριμένης προθεσμίας για την υποβο-
λή των κεφαλαίων που αφορούν το REPowerEU μειώνει
την πιθανότητα εντοπισμού και προώθησης πιθανών δια-
συνοριακών έργων. Ελλείψει συγκριτικής ανάλυσης, η
στρατηγική θεώρηση όσον αφορά τα έργα που έχουν το
υψηλότερο δυναμικό να συμβάλουν στην ενεργειακή
ασφάλεια και ανεξαρτησία της ΕΕ είναι περιορισμένη.

Στη γνώμη που διατυπώνουν οι ελεγκτές επισημαίνουν
αρκετές άλλες αδυναμίες του σχεδίου REPowerEU, με-
ταξύ άλλων στους τομείς της υποβολής εκθέσεων, της
παρακολούθησης και της αξιολόγησης, καθώς και όσον
αφορά την υποβολή και την αξιολόγηση των σχετικών με
το REPowerEU κεφαλαίων.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης τόνισε ότι δεν υπάρχει χρόνος για νέες δι-
αιρέσεις μεταξύ Βορρά και Νότου, τις οποίες καταφέραμε
και ξεπεράσαμε στη διαχείριση της πανδημίας, αναφερό-
μενος στις τελευταίες ευρωπαϊκές εξελίξεις στο θέμα της
ενέργειας.

Στις 18 Μαΐου 2022 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσία-
σε το σχέδιο REPowerEU, έναν οδικό χάρτη για την επί-
τευξη ενός ανθεκτικότερου ενεργειακού συστήματος και
μιας πραγματικής ενεργειακής ένωσης, θέτοντας τέλος
στην εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, διαφοροποιώντας
τον ενεργειακό εφοδιασμό σε επίπεδο ΕΕ και επιταχύ-
νοντας τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας.

Απαιτούνται σκληρή δουλειά και στρατηγική στην
εξεύρεση των κονδυλίων.

Πώς να αντιμετωπίσετε την ανασφάλεια

Το REPowerEU έχει κενά και πολλές αδυναμίες



Η 47χρονη υπουργός Εξωτερικών Λιζ Τρας είναι το
αδιαφιλονίκητο φαβορί για τη διαδοχή του Μπόρις
Τζόνσον στην ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος και
την πρωθυπουργία της Βρετανίας, καθώς εμφανίζεται
24 μονάδες μπροστά από τον έτερο διεκδικητή, τον
πρώην υπουργό Οικονομικών Ρίσι Σουνάκ.

Στελέχη του κόμματος λένε ότι ο βασικός λόγος για
την επικράτηση της Τρας έχει να κάνει περισσότερο με

τον 42χρονο αντίπαλό της, τον ινδικής καταγωγής Σού-
νακ, ο οποίος έχει στιγματιστεί επειδή άνοιξε τον δρόμο
των παραιτήσεων που έριξαν τον Τζόνσον.

Με τον πληθωρισμό στα ύψη σε ένα καλοκαίρι απερ-
γιακών κινητοποιήσεων, η πλειονότητα των μελών των
Τόρις θέλει ο επόμενος ηγέτης να φέρει σταθερότητα.
Η Τρας ήταν από τους λίγους υπουργούς που στάθηκαν
στο πλευρό του Τζόνσον μέχρι το τέλος και θεωρείται

«συνέχεια της κυβέρνησης» χωρίς τις εκκεντρικότητες
και τα σκάνδαλα. Ο Σούνακ χαρακτηρίζει «παρήγορα
παραμύθια» την υπόσχεση της Τρας για «μείωση φό-
ρων από την πρώτη μέρα», ενώ εκείνη τον αποκαλεί
«κρυφοσοσιαλιστή» με σχέδια που θα βυθίσουν τη χώ-
ρα στην ύφεση. 

Το όνομα του νικητή της ψηφοφορίας των 160.000 με-
λών του κόμματος θα ανακοινωθεί στις 5 Σεπτεμβρίου.

Τ
ο επικείμενο «εμπάργκο» του
Πούτιν στην παροχή ρωσικού
φυσικού αερίου προκαλεί φό-
βους ακόμη και για «λαϊκές

εξεγέρσεις» στη Γερμανία, με πολλούς
αναλυτές να προεξοφλούν ότι η μεγαλύ-
τερη οικονομία της Ευρωζώνης ενδέχε-
ται να «στερέψει» από καύσιμα γύρω
στα Χριστούγεννα.

Μπροστά σε έναν επερχόμενο μακρύ
και σκληρό «ρωσικό χειμώνα», η κυ-
βέρνηση του Βερολίνου αναγκάζεται να
πάρει αντιλαϊκά μέτρα, καλώντας τα
γερμανικά νοικοκυριά να βάλουν βαθιά
το χέρι στην τσέπη, γεγονός που αυξάνει
την κοινωνική δυσαρέσκεια για τον Σο-
σιαλδημοκράτη καγκελάριο Όλαφ
Σολτς, το κόμμα του οποίου έχει πέσει
κάτω από το 20% στις δημοσκοπήσεις.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την επιβο-
λή μιας έκτακτης εισφοράς για τους κα-
ταναλωτές ως ανάχωμα στην πιθανή κα-
τάρρευση των παρόχων φυσικού αερίου
μετά τη διάσωση μέσω κρατικοποίησης
της ενεργειακής εταιρείας Uniper (με
τίμημα 15 δισ. ευρώ), προκειμένου να
μη βρεθούν στο χείλος του γκρεμού και
οι υπόλοιποι πάροχοι φυσικού αερίου
της χώρας.

Σύμφωνα με την «Deutsche Welle»,
με αυτή την κυβερνητική απόφαση οι
πάροχοι φυσικού αερίου αποκτούν πλέ-
ον τη δυνατότητα να μετακυλίσουν
στους πολίτες το 90% του επιπλέον κό-
στους.

Τριπλάσιο το κόστος στο αέριο
Κάπως έτσι το κόστος θέρμανσης με

φυσικό αέριο αναμένεται να τριπλασια-
στεί σε σχέση με το 2021. Από τον Οκτώ-
βριο, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ετήσιοι
λογαριασμοί των 1.500 ευρώ μπορεί να
τριπλασιαστούν σε πάνω από 4.500 ευ-

ρώ, ενώ ο πληθωρισμός, το μεγάλο άγ-
χος των Γερμανών, έχει εκτιναχθεί σε
επίπεδα-ρεκόρ 8% και ροκανίζει τα ει-
σοδήματα.

Σχεδόν τα μισά γερμανικά νοικοκυριά
βασίζονται στο φυσικό αέριο για τη θέρ-
μανσή τους, ενώ το φυσικό αέριο αντι-
προσωπεύει επίσης το ένα τρίτο της
ενέργειας της βαριάς βιομηχανίας της
χώρας. Τα τελευταία χρόνια το 50% αυ-
τού του καυσίμου προέρχεται από τη
Ρωσία.

Με την υπουργό Εξωτερικών Αναλένα
Μπέρμποκ να εκτιμά ότι η πλήρης δια-
κοπή του ρωσικού αερίου θα μπορούσε
να οδηγήσει σε σοβαρή «κοινωνική
αναταραχή», η κυβέρνηση Σολτς έσπευ-
σε να ανακοινώσει και μέτρα στήριξης
των ασθενέστερων: περαιτέρω αύξηση
του επιδόματος ενοικίου, ενίσχυση

άπαξ 300 ευρώ για κάθε εργαζόμενο
τον Σεπτέμβριο και καταβολή 100 ευρώ
για κάθε παιδί μέχρι τα τέλη Ιουλίου.

Στην έκκληση για «κατέβασμα του
διακόπτη» για εξοικονόμηση ενέργειας
συμμετέχουν και οι γερμανικές πόλεις,
με πρώτο το Βερολίνο που διέκοψε τον
φωτισμό το βράδυ σε 200 ιστορικά κτί-
ρια της πρωτεύουσας.

ΕΕπιτέλους ξεκινούν 
οι εξαγωγές σιτηρών
από την Ουκρανία
Το αργότερο έως αύριο αναμένεται
να έχουν ξεκινήσει οι εξαγωγές εκα-
τομμυρίων τόνων ουκρανικών σιτη-
ρών που έχουν μπλοκαριστεί στα λι-
μάνια της Μαύρης Θάλασσας λόγω
της ρωσικής εισβολής, όπως ανακοί-
νωσε το Κίεβο.
«Η ουκρανική πλευρά είναι απολύ-
τως έτοιμη να ξεκινήσει τις εξαγω-
γές και περιμένει σήμα από τον ΟΗΕ
και την Τουρκία», δήλωσε ο πρό-
εδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελέν-
σκι, ο οποίος επισκέφτηκε το απο-
κλεισμένο λιμάνι του Τσορνομόρσκ
ενόψει της εφαρμογής της συμφω-
νίας της Κωνσταντινούπολης μεταξύ
Ρωσίας, Ουκρανίας, ΟΗΕ και Τουρ-
κίας, με στόχο να αρχίσουν οι εξαγω-
γές για να αποτραπεί ο κίνδυνος της
παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης.
Η Ουκρανία δεσμεύτηκε να καθοδη-
γήσει τα πλοία μακριά από τα ύδατα
που έχουν ναρκοθετηθεί, ενώ η Ρω-
σία υποσχέθηκε να μη βάλει στο στό-
χαστρο αυτά τα πλοία και συγκεκρι-
μένες λιμενικές υποδομές. Η Τουρ-
κία και ο ΟΗΕ θα βοηθήσουν στον
συντονισμό των εξαγωγών και στην
παρακολούθηση των φορτίων προ-
κειμένου να διασφαλίσουν ότι τα
πλοία δεν θα μεταφέρουν λαθραία
όπλα στην εμπόλεμη ζώνη.

Τα αντιλαϊκά μέτρα λόγω
της ενεργειακής κρίσης
ξεσηκώνουν τον κόσμο, ενώ
ελλοχεύει ο κίνδυνος η χώρα
να μείνει από... καύσιμα γύρω
στα Χριστούγεννα

Βρετανία: Τα γκάλοπ βγάζουν νικήτρια την Τρας - Προηγείται 24 μονάδες του Σούνακ

Φόβοι στη Γερμανία για
χειμώνα... λαϊκής οργής
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Ν
έες σοκαριστικές λεπτομέρειες έρχονται
στο φως της δημοσιότητας για τη δολοφο-
νία της 84χρονης στο Ξηροχώρι Θεσσαλο-
νίκης από τον 59χρονο γιο της, ο οποίος

μετά την απολογία του κρίθηκε προφυλακιστέος με
τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος του 59χρο-
νου αναμένεται να ασκηθεί συμπληρωματική ποινι-
κή δίωξη και για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, καθώς
από ιατροδικαστικά ευρήματα και μαρτυρικές κατα-
θέσεις που συγκέντρωσε η Ασφάλεια Θεσσαλονί-
κης, φαίνεται να προκύπτει ότι ο καθ’ ομολογίαν μη-
τροκτόνος προέβη κατ’ επανάληψη (και) σε γενετή-
σιες πράξεις σε βάρος της ηλικιωμένης γυναίκας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ιατροδικαστική έκθε-
ση μετά την εξέταση της σορού της 84χρονης γυναί-
κας γίνεται αναφορά στα θανατηφόρα χτυπήματα,
αλλά και σε κακώσεις από πράξεις βιασμού, οι οποί-
ες προσδιορίζονται χρονικά πριν από την τέλεση της
ανθρωποκτονίας και συγκεκριμένα «από λίγες
ώρες μέχρι κάποια 24ωρα πριν από τη δολοφονία».

Αρνείται πως ασέλγησε
Από την πλευρά του, πάντως, ο 59χρονος αρνήθη-

κε ότι έχει ασελγήσει σε βάρος της μητέρας του και
επέμενε πως ό,τι έκανε το έκανε επειδή την τελευ-
ταία 5ετία τη φρόντιζε και δεν άντεχε άλλο να επιβα-
ρύνεται με τα προβλήματα υγείας της. 

«Δεν άντεχα άλλο», φέρεται να είπε, ενώ διά του
συνηγόρου του ζήτησε τη διενέργεια ψυχιατρικής
πραγματογνωμοσύνης, αίτημα το οποίο έγινε δεκτό,
αλλά μέχρι τότε θα παραμείνει προφυλακισμένος. Ο

59χρονος έχει ιστορικό ψυχικής πάθησης, έχει νο-
σηλευτεί κιόλας κατά το παρελθόν, ενώ αντιμετωπί-
ζει και προβλήματα με το αλκοόλ. Ο συνήγορός του
ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα έκανε λόγο για
απουσία των κρατικών δομών και χαρακτήρισε τη
μητροκτονία ως μία «οικογενειακή τραγωδία».

Τέλος, η ολοκλήρωση της νεκροψίας - νεκροτο-
μής έδειξε ότι η άτυχη ηλικιωμένη έφερε θλαστι-
κές κακώσεις στο πρόσωπο, όπως επίσης στη δε-
ξιά τραχηλική και στερνική χώρα, αλλά και τραύμα
στην αριστερή μετωπιαία περιοχή. Τα περισσότερα
χτυπήματα φαίνεται πως έγιναν με τα χέρια, ενώ
βρέθηκε και τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο, πι-
θανότατα με σπασμένο μπουκάλι, ενώ ο καθ’ ομο-
λογίαν δράστης στο τέλος στραγγάλισε την 84χρο-
νη μητέρα του.

Μεγάλη κινητοποίηση επίγειων και ενα-
έριων πυροσβεστικών δυνάμεων προκά-
λεσε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά
τις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής
(29/7) στο Δίστομο Βοιωτίας (σ.σ.: ήταν
από τις περιοχές για τις οποίες υπήρχε πο-
λύ υψηλός κίνδυνος). Αυτό λόγω των ιδιαί-
τερων καιρικών συνθηκών (σ.σ.: παρατε-
ταμένη ξηρασία, υψηλές θερμοκρασίας
και άνεμοι περίπου 5 μποφόρ), αλλά και
της καύσιμης ύλης στην αγροτοδασική πε-
ριοχή. Είναι χαρακτηριστικό ότι κινητοποι-
ήθηκαν άμεσα 74 πυροσβέστες με 23 οχή-
ματα, 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, ενώ

οι επίγειες δυνάμεις ενισχύθηκαν κατά τη
διάρκεια της νύχτας. Στο πλευρό των πυ-
ροσβεστών και δεκάδες εθελοντές και κά-
τοικοι, με τον αντιδήμαρχο Διστόμου Πα-
ναγιώτη Δημάκα να δηλώνει ότι «η φωτιά
είναι επικίνδυνη, καθώς βρίσκεται μέσα
σε θαμνώδη δασική περιοχή, που σε πολ-
λά σημεία δεν υπάρχει δυνατότητα πρό-
σβασης». Μέχρι αργά το βράδυ της Παρα-
σκευής το χωριό δεν κινδύνευε από τις
φλόγες, ωστόσο το μικροκλίμα που δημι-
ουργεί κάθε πυρκαγιά σε συνδυασμό με
τις ριπές του ανέμου καθιστούσαν δύσκο-
λο τον έλεγχό της.

Εφιαλτικές στιγμές στα χέρια δύο αγνώστων ανδρών καταγγέλλει ότι βίωσε μία
23χρονη κοπέλα, η οποία βρισκόταν για διακοπές στη Σέριφο. Σύμφωνα με την

κατάθεσή της στις αστυνομικές Αρχές του
νησιού, όλα συνέβησαν τα ξημερώματα
Κυριακής (24/7) προς Δευτέρα (25/7) κι
ενώ αυτή διασκέδαζε σε μπαρ στην περιο-
χή Λιβάδι. Η 23χρονη κοπέλα ανέφερε ότι
οι δύο άνδρες -μελαμψοί, πιθανότατα Πα-
κιστανοί ή από το Μπαγκλαντές- την πλη-
σίασαν και της έριξαν στο ποτό άγνωστη
ουσία, με αποτέλεσμα να χάσει την αίσθη-
ση του χώρου και να βρεθεί μαζί τους στην

παραλία Αυλόμωνας. Εκεί, οι δύο αλλοδαποί φέρονται να τη βίασαν και να την
παράτησαν, μέχρι που η ίδια συνήλθε και επέστρεψε στο κατάλυμά της. 

Κ. ΠΑΠ.

Σέριφος: 23χρονη κατήγγειλε 
βιασμό από αλλοδαπούς σε παραλία

Βίασε τη μάνα του 
πριν τη σκοτώσει

Δίστομο: Πυροσβέστες και εθελοντές 
έδιναν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες
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Σοκάρουν οι λεπτομέρειες 
του εγκλήματος του 59χρονου
μητροκτόνου στη Θεσσαλονίκη 
- Κρίθηκε προφυλακιστέος, 
ενώ θα του ασκηθεί
συμπληρωματική δίωξη

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος



Γράφει ο Νικόλας Καμπάς-Κορωναίος

Σ
τη δημοσιότητα βγήκαν οι ανα-
λυτικοί πίνακες με τις βάσεις και
τους εισαχθέντες σε κάθε σχολή
για τα Γενικά (ΓΕΛ) και τα Επαγ-

γελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ). Σημαντική
πτώση καταγράφηκε στο πεδίο των αν-
θρωπιστικών επιστημών. Οι βάσεις έπε-
σαν στο 1ο, 2ο και 3ο επιστημονικό πεδίο,
ενώ άνοδος παρατηρήθηκε στις μεσαίες
και χαμηλόβαθμες σχολές του 4ου επι-
στημονικού πεδίου. Παράλληλα, οι αρι-
στούχοι είναι λιγότεροι, γεγονός που
οφείλεται στη δυσκολία των θεμάτων.

Κάθε χρόνο η ανακοίνωση των βάσεων
συνεπάγεται και τη συζήτηση που «ανοί-
γει» σχετικά με τη (μέλλουσα) επαγγελ-
ματική αποκατάσταση των εισαχθέντων
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η αγωνία
των υποψηφίων να εισέλθουν σε σχολή
που τους αρέσει (που είναι και ο παρά-
γοντας που πρέπει οι άνθρωποι που συμ-
βουλεύουν τους υποψηφίους να λαμβά-
νουν κυρίως υπ’ όψιν τους), σε συνδυα-
σμό με την επαγγελματική αποκατάσταση
μετά την αποφοίτηση από τα πανεπιστή-
μια και τα ΙΕΚ που θα επιλέξουν, βρίσκε-
ται στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Άνοιξε η... κάνουλα των διορισμών
Οι αναλύσεις των στατιστικών αναφο-

ρικά με τα αποτελέσματα της φετινής
χρονιάς καταδεικνύουν ότι οι νέοι ενδια-
φέρονται κυρίως για την αποκατάστασή
τους στον δημόσιο τομέα. Υπάρχει μεγά-
λη απόκλιση από τα υπόλοιπα τμήματα
(και κατά συνέπεια επαγγέλματα), όπως
αυτά της ναυτιλίας, της εστίασης και του

τουρισμού, αλλά και από τις «παραδοσια-
κές» σχολές υψηλής ζήτησης όπως οι
Νομικές και οι Ιατρικές. Ιδιαίτερα σάρω-
σαν τα τμήματα/σχολές που οδηγούν στη
δημόσια εκπαίδευση.

Φέτος για πρώτη φορά έπειτα από χρό-
νια άνοιξε η «κάνουλα» των διορισμών σε
μόνιμες θέσεις στη δημόσια πρωτοβάθμια
και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το αποτέ-
λεσμα ήταν να αυξηθεί ραγδαία η ζήτηση
για σχολές όπως το Παιδαγωγικό, οι ξένες
Φιλολογίες, το Μαθηματικό, η Ψυχολογία,
Αγωγή και Φροντίδα στην Πρώιμη Παιδική
Ηλικία, Φιλολογία, Χημεία κ.λπ. Ακόμη,
μεγάλη ζήτηση παρατηρήθηκε και σε σχο-
λές των δημόσιων ΙΕΚ. Παρατηρείται έτσι η
επιθυμία αυτής της γενιάς επιτυχόντων να
βρεθεί αμέσως στην αγορά εργασίας. Κλά-
δοι που οδηγούν σε βοηθούς ιατρικών ερ-
γαστηρίων, βοηθούς φαρμακείων, κομμω-
τικής, αισθητικής νυχιών, τουριστικών συ-
νοδών και άλλων παρόμοιων επαγγελμά-
των σημείωσαν υψηλή ζήτηση.

Η μη εισαγωγή
δεν σημαίνει αποτυχία

Η ανακοίνωση των βάσεων γεννά χι-
λιάδες χαμόγελα για την επιτυχία εισα-
γωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλ-
λά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν
υποψήφιοι που δεν τα κατάφεραν. Φέτος
εκτός των ΑΕΙ έμειναν πάνω από 22.000
άτομα, με χιλιάδες κενές θέσεις να δια-
μορφώνονται στα ΑΕΙ. Ο αριθμός αυτών
βρίσκεται κοντά στις 7.000.

Η μη εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση ή ακόμη και η μη εισαγωγή
στην αρχική επιλογή του υποψηφίου δεν
πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνεται αν-
τικείμενο απογοήτευσης και κατάρριψης
των μελλοντικών σχεδιασμών των νέων.
Παιδιά 17 και 18 χρόνων, που μόλις τελει-
ώνουν το σχολείο καλούνται να επιλέ-
ξουν τι θα κάνουν στην υπόλοιπη ζωή
τους, έχουν πλέον την ευκαιρία να σκε-
φτούν με «καθαρό» μυαλό και χωρίς την
πίεση των σχολικών υποχρεώσεων και
του γενικότερου περιβάλλοντος, που δια-
μορφώνεται από αυτές, το επάγγελμα ή
τις σπουδές που πραγματικά θέλουν να
ακολουθήσουν.
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Οι σχολές που 
έπεσαν κάτω από 
τα 9.000 μόρια
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
(Καλαμάτα) 8.990, Δασολογίας και Φυσι-
κού Περιβάλλοντος (Δράμα) 8.980, Συντή-
ρησης Αρχαιοτητων και Έργων Τέχνης (Αι-
γάλεω) 8.980, Λογιστικής και Χρηματοοι-
κονομικής (Λάρισα) 8.944, Κοινωνιολογίας
(Μυτιλήνη) 8.940, Κοινωνικής Θεολογίας
και Θρησκειολογίας (Αθήνα) 8.930, Μηχα-
νολόγων Μηχανικών (Σέρρες) 8.920, Τε-
χνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας (Ψαχνά
Ευβοίας) 8.875, Μηχανικών Σχεδίασης
Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος) 8.840,
Ιστορίας - Αρχαιολογίας (Πάτρα) 8.820,
Ψηφιακών Συστημάτων (Σπάρτη) 8.808,
Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη) 8.730, Ψηφια-
κών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι)
8.675, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και
Ιστορίας (Μυτιλήνη) 8.650, Πολιτισμικής
Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Μυτιλήνη)
8.650, Ιστορίας και Εθνολογίας (Κομοτηνή)
8.620, Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
(Κατερίνη) 8.590, Μηχανικών Οικονομίας
και Διοίκησης (Χίος) 8.575, Οργάνωσης και
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες) 8.475,
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συ-
στημάτων (Κοζάνη) 8.475, Διοίκησης Γε-
ωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων
Εφοδιασμού (Θήβα) 8.430, Διοικητικής
Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα)
8.430, Στατιστικής και Αναλογιστικών -
Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Σά-
μος) 8.425, Ιστορίας (Κέρκυρα) 8.420, Σχο-
λή Μηχανικών 8.375, Σχολή Πλοιάρχων
8.375, Δημιουργικού Σχεδιασμού και Έν-
δυσης (Κιλκίς) 8.375, Μουσικής Τεχνολο-
γίας και Ακουστικής (Ρέθυμνο) 8.375, Διε-
θνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπου-
δών (Κοζάνη) 8.375, Λογιστικής και Χρη-
ματοοικονομικής (Πρέβεζα) 8.375, Οργά-
νωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρ-
τη) 8.375, Διοικητικής Επιστήμης και Τε-
χνολογίας (Άγιος Νικόλαος) 8.350, Λογι-
στικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα)
8.295, Οικονομικών Επιστημών (Καστοριά)
8.290, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων (Γρεβενά) 8.270, Διοικητικής Επι-
στήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη) 8.210,
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος) 8.190, Λο-
γιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηρά-
κλειο) 8.150, Γεωγραφίας (Μυτιλήνη)
7.820, Λογιστικής και Χρηματοοικονομι-
κής (Κοζάνη) 7.800, Στατιστικής και Ασφα-
λιστικής Επιστήμης (Γρεβενά) 7.740, Περι-
φερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
(Άμφισσα) 6.880.

Δεν πέρασε 
κανείς στη 
Νοσηλευτική 
Διδυμότειχου 
Στο τμήμα Νοσηλευτικής στο Δι-
δυμότειχο δεν εισήλθε ούτε ένας
φοιτητής, καθώς το τμήμα ανέβα-
σε την ΕΒΕ, με αποτέλεσμα να
μην πετύχει κανείς. Αντίστοιχη
περίπτωση είχε παρατηρηθεί πέ-
ρυσι στην Αρχιτεκτονική Ξάνθης.

Οι ανακοινώσεις 
των βάσεων έδειξαν ότι 
οι περισσότεροι επέλεξαν
σχολές που οδηγούν 
σε επαγγέλματα με άμεση
και εύκολη αποκατάσταση 

Οι υποψήφιοι... 
στόχευσαν
τη σιγουριά
του Δημοσίου



Δράμα

Ο δήμος κινδυνεύει να χάσει 
μεγάλο μέρος της περιουσίας του

Ένα μεγάλο μέ-
ρος των ακινήτων
του Δήμου Δρά-
μας δεν έχει δη-
λωθεί στο Κτημα-
τολόγιο, όπως
αποκαλύπτει η
εφημερίδα «ΕΡ-
ΓΑΣΙΑσυν», με
αποτέλεσμα «να
κινδυνεύει να χά-
σει μεγάλο μέρος
της περιουσίας
του». Όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα, «για ένα
ακόμη σημαντικό θέμα ο δήμαρχος Δράμας Χρ. Μαμσάκος
επιδεικνύει απόλυτη αδιαφορία παραμένοντας απαθής και
αφήνοντας τον χρόνο να περνάει. Από το 2015, πριν από 7 χρό-
νια, ξεκίνησαν οι δηλώσεις για το Κτηματολόγιο σε τοπικό επί-
πεδο, ενώ από το 2008 έως το 2014 πραγματοποιήθηκε η δια-
δικασία Κτηματογράφησης στη Δράμα». Σημειώνεται πως η
προθεσμία λήγει στις 31/12/2023.

Κως

Σε διαβούλευση 
ο «στρατηγικός σχεδιασμός» 

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το Σχέδιο Στρατηγικού
Σχεδιασμού του Δήμου Κω 2019 - 2023 μετά την έγκρισή του
από σχετική απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου. Η
διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 14 Αυγούστου. Όλες οι
προτάσεις θα ληφθούν υπόψη. Οι στρατηγικοί στόχοι του σχε-
δίου είναι: Προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομη-
μένου περιβάλλοντος και διασφάλιση της ποιότητας ζωής,
βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας, βελτίω-
ση της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης, βελτίωση της δι-
οικητικής ικανότητας του Δήμου.

Εγκρίθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης η πρόταση χρηματοδότησης για «Αποκατάστα-
ση και ανάδειξη Ιερών Ναών Ιεράς Μητρόπολης Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων» συνο-
λικού προϋπολογισμού 923.371 ευρώ, σύμφωνα με «Προγραμματική Σύμβαση» μεταξύ
του Δήμου Αγίου Βασιλείου με την Ιερά Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων.
Η πρόταση εντάσσεται στο πρόγραμμα «Αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών προσκυ-
νηματικού τουρισμού» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχει-
ρηματικότητα και Καινοτομία» και αφορά 5 πέντε προσκυνηματικούς προορισμούς του
οικείου Δήμου. «Η ανάδειξη της πλούσιας θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς
μας θα συμβάλει στον εμπλουτισμό και διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστι-
κού προϊόντος της περιοχής μας, αυξάνοντας το ενδιαφέρον των επισκεπτών για την
πολιτιστική αξία των θρησκευτικών μας μνημείων», ανέφερε ο δήμαρχος Γιάννης Τα-
ταράκης εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την απόφαση χρηματοδότησης.

Γαύδος

Η ΕΕΤΑΑ υλοποιεί έργα 
στο ακριτικό νησί

Έργα που είναι αναγκαία να γίνουν στο νοτιό-
τερο νησί της χώρας μας αλλά και της Ευρώ-
πης, τη Γαύδο, συζήτησε η δήμαρχος του νησι-
ού Λίλιαν Στεφανάκη με τον διευθύνοντα σύμ-
βουλο της ΕΕΤΑΑ Σπύρο Σπυρίδωνα, τον εντε-
ταλμένο σύμβουλο Χαράλαμπο Καούκη και την
διευθύντρια της τεχνικής υπηρεσίας Παναγιώ-
τα Παναγιωτάκου.

Στη συνάντηση αποφασίστηκε η ΕΕΤΑΑ να
αναλάβει τη δημοπράτηση και επίβλεψη της
κατασκευής του έργου «Αγροτική Οδοποιία
Γαύδου, Ασφαλτόστρωση Δρόμου Καστρί -
Ελικοδρόμιο - Αγ. Ιωάννης», το οποίο έχει εν-
ταχθεί στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» με
προϋπολογισμό 2.241.435 ευρώ. Το έργο κρί-
νεται απαραίτητο, προκειμένου να εξυπηρετη-
θεί η κυκλοφορία οχημάτων στην περιοχή και
αφορά κυρίως την ασφαλτόστρωση οδών του
νησιού που σήμερα είναι χωματόδρομοι.

Η ΕΕΤΑΑ με τη νεοσύστατη Τεχνική της Υπη-
ρεσία υποστηρίζει τις αναπτυξιακές δράσεις
κυρίως των μικρών νησιωτικών και ορεινών
Δήμων, υλοποιώντας την πολιτική του υπουρ-
γείου Εσωτερικών και της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων της Ελλάδος.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Ιόνια Νησιά

Δημοπράτηση Εργοστασίου
Επεξεργασίας Απορριμμάτων
της Κέρκυρας

Μία κρίσιμη και καθοριστική συνάντηση εργα-
σίας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Ιουλίου με
κύριο θέμα τη δημοπράτηση και κατασκευή του
Εργοστασίου Επεξεργασίας Απορριμμάτων της
Κέρκυρας.

Τη συνάντηση προκάλεσε η περιφερειάρχης Ιο-
νίων Νήσων και πρόεδρος του ΦοΔΣΑ Ρόδη Κρά-
τσα - Τσαγκαροπούλου και συμμετείχαν ο γγ Δη-
μοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος,
ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων
ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής Γιώργος Ζερβός, ο γγ
Συντονισμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Μανώλης Γραφάκος, η δήμαρχος Κέρκυρας και
αντιπρόεδρος του ΦοΔΣΑ Μερόπη Υδραίου και
λοιποί υπηρεσιακοί παράγοντες.

Στη συνάντηση αυτή επιβεβαιώθηκε ότι εξα-
σφαλίζεται η απρόσκοπτη συνέχιση της διαδικα-
σίας δημοπράτησης του Εργοστασίου Επεξεργα-
σίας Απορριμμάτων της Κέρκυρας, διασφαλίσθη-
κε η χρηματοδότησή του και στη νέα προγραμματι-
κή περίοδο του ΕΣΠΑ, υπό τους νέους τεχνικούς
όρους και προδιαγραφές με τους οποίους πρό-
σφατα επανασχεδιάστηκε, καθώς και η στήριξη
του ΦοΔΣΑ σε κάθε στάδιο δημοπράτησης και
υλοποίησης του έργου.
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Άγιος Βασίλειος

Εγκρίνεται πρόταση χρηματοδότησης 
του Προσκυνηματικού Τουρισμού



Μ
ια γενναία στήριξη λαμβάνουν οι
μικροί δήμοι της χώρας προκειμέ-
νου να ενισχύσουν τον στόλο τους

με οχήματα που έχουν ανάγκη για να κατα-
σκευάζουν τα απαραίτητα έργα και να προ-
σφέρουν τις προβλεπόμενες υπηρεσίες
προς τους πολίτες. Αυτή τη φορά κατανέ-
μεται συνολικό ποσό ύψους 28.230.000 ευ-
ρώ από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», με
απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εσω-
τερικών Στέλιου Πέτσα σε όλους τους Δή-
μους της χώρας με μόνιμο πληθυσμό έως
50.000 κατοίκους, για την προμήθεια
απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημά-
των έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού,
στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής,
στον άξονα της τοπικής ανάπτυξης και της
προστασίας του περιβάλλοντος.

Η απόφαση αυτή, όπως τονίζεται σχετι-
κά, έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων
αντίστοιχων χρηματοδοτήσεων, συνολι-

κού ύψους περίπου 147 εκατ. ευρώ την τε-
λευταία τριετία, στο πλαίσιο του ίδιου
προγράμματος. Υπογραμμίζεται ότι στους
χρηματοδοτούμενους Δήμους περιλαμ-
βάνονται και οι επτά νεοσύστατοι Δήμοι,
για τους οποίους η παρούσα υπουργική
απόφαση προβλέπει συγκεκριμένα επι-
χορήγηση με το ανώτερο ποσό, ύψους
150.000 ευρώ. Όπως τονίζει ο αναπληρω-
τής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέ-
τσας, «Προχωρούμε σήμερα σε νέα επι-
χορήγηση ύψους 28 εκατομμυρίων ευρώ
σε Δήμους της χώρας για απορριμματο-
φόρα οχήματα, μηχανήματα έργου και
συνοδευτικό εξοπλισμό. Ενισχύουμε τον
στόλο των Δήμων με σύγχρονα μηχανή-
ματα, λιγότερο ενεργοβόρα και περισσό-
τερο ασφαλή. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε
την Αυτοδιοίκηση με όλους τους απαραί-
τητους πόρους για να κάνουμε την καθη-
μερινότητα των πολιτών καλύτερη». 

Μήνυση για τον υποθαλάσσιο αγωγό   
Η αντιμετώπιση των κακόβουλων ενεργειών που

βάλλουν τη λειτουργία του υποθαλάσσιου αγωγού
υδροδότησης της Αίγινας ήταν το αντικείμενο διαδι-
κτυακής σύσκεψης, στην οποία συμμετείχαν ο πε-
ριφερειάρχης Αττικής  Γιώργος Πατούλης, η αντιπε-
ριφερειάρχης Νήσων Βάσω Θεοδωρακοπούλου -
Μπόγρη, ο δήμαρχος Αίγινας Γιάννης Ζορμπάς και
στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών. Ο κ. Πατούλης,
αφού καταδίκασε την εγκληματική ενέργεια δολιο-
φθοράς του αγωγού, πρότεινε από κοινού με τον
δήμαρχο Αίγινας κατάθεση μήνυσης, παράλληλα με την προανακριτική έρευνα που διενεργείται
από την αρμόδια Λιμενική αρχή. Ακόμη ζητήθηκε από τον ανάδοχο του έργου να επισπεύσει τις
διαδικασίες ανεύρεσης λύσεων προστασίας του έργου, εντός των προδιαγραφών του. Ο κ. Κων-
σταντινίδης έκανε εκτενή αναφορά στη διαδικασία επισκευής του σημείου που χτυπήθηκε ο
αγωγός με τον εκρηκτικό μηχανισμό και στη συνέχεια πρότεινε την ενίσχυση της προστασίας του
υποθαλάσσιου αγωγού με τοποθέτηση τσιμεντοστρωμάτων.

Προγράμματα
αναβάθμισης
δεξιοτήτων

Μια σειρά από «Προγράμματα
αναβάθμισης δεξιοτήτων και επα-
νακατάρτισης σε κλάδους υψηλής
ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές
και “πράσινες” δεξιότητες» ξεκινά
να εφαρμόζει ο Δήμος Ασπροπύρ-
γου και ήδη καλεί τους ενδιαφερό-
μενους να καταθέσουν τις αιτήσεις
τους. Η δράση απευθύνεται σε ανέρ-
γους ηλικίας από 18 έως 55 ετών,
υποχρεωτικής έως τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμ-
μένοι στα Μητρώα Ανεργίας του
ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν
επίδομα ανεργίας ή όχι. Η επιδοτού-
μενη δράση περιλαμβάνει προγράμ-
ματα θεωρητικής κατάρτισης των
ανέργων ωφελούμενων διάρκειας
50-200 ωρών, που οδηγούν σε από-
κτηση ψηφιακών και «πράσινων»
γνώσεων και δεξιοτήτων, αλλά και
πιστοποίηση των γνώσεων και δε-
ξιοτήτων. Η διάρκεια των προγραμ-
μάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης
είναι από 50 έως 200 ώρες εκπαί-
δευση και το εκπαιδευτικό επίδομα
ανέρχεται ως 1.000 ευρώ. 

Κοινές δράσεις, που περιλαμ-
βάνουν ερευνητική συνεργα-
σία σε χρηματοδοτούμενα προ-
γράμματα, κοινό σχεδιασμό
προγραμμάτων επιμόρφωσης
δημοσίων υπαλλήλων και συ-
νεργασία σε προγράμματα πο-
λιτικής προστασίας, περιλαμ-
βάνονται, μεταξύ άλλων, στο
Μνημόνιο Συνεργασίας που
υπέγραψαν ο Δήμος Αιγάλεω
και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστή-
μιο Κύπρου. Εκ μέρους του Δή-
μου Αιγάλεω τη συμφωνία υπέ-
γραψε ο δήμαρχος Αιγάλεω
Γιάννης Γκίκας και εκ μέρους
του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημί-
ου Κύπρου ο αντιπρύτανης
Έρευνας και Εξωτερικών Υπο-
θέσεων Καθηγητής Μάριος
Βρυωνίδης.

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Πάρκο σκύλων 
στη Χαλκηδόνα
Ένα πάρκο αναψυχής για τους τε-
τράποδους φίλους, ένα πάρκο σκύ-
λων, διαμορφώνεται αυτές τις μέρες
από τον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας -
Νέας Χαλκηδόνας και θα είναι έτοι-
μο σε μερικές εβδομάδες στη Νέα
Χαλκηδόνα. Πρόκειται για έναν κα-
λαίσθητο και ασφαλή χώρο για την
καθημερινή βόλτα των ζώων συν-
τροφιάς, που αποτελούσε δέσμευση
του δημάρχου Γιάννη Βούρου. Το
πάρκο έχει χωριστεί σε δύο μέρη,
ένα για μεγαλόσωμα και ένα για μι-
κρόσωμα σκυλάκια, είναι σε ειδικά
περιφραγμένο χώρο με τάπητα και
χώμα, βρύσες, καλαθάκια, κατάλλη-
λο φωτισμό και ξύλινες κατασκευές
για τους τετράποδους φίλους. Η εί-
σοδος στο πάρκο θα είναι, φυσικά,
ελεύθερη για όλους τους ιδιοκτήτες
ζώων συντροφιάς, ενώ οι κανόνες
λειτουργίας του θα αναρτηθούν στην
είσοδο του πάρκου.

Ασφαλείς οι παιδικές
χαρές της Νέας Ιωνίας

Πρότυπες, ασφαλείς και σύγχρο-
νες παιδικές δίνονται προς χρήση
στους λιλιπούτειους δημότες της
Νέας Ιωνίας μετά την ολοκλήρωση
πιστοποίησής τους. Πρόκειται για 14
συνολικά πλήρως ανακατασκευα-
σμένες και πιστοποιημένες παιδι-
κές χαρές, σχεδιασμένες από την
αρχή σύμφωνα με τα τελευταία διε-
θνή πρότυπα, με νέα σύγχρονα και
πιστοποιημένα όργανα για ασφαλή
δραστηριότητα και ψυχαγωγία των
παιδιών της πόλης. Όπως επισημαί-
νει η δήμαρχος Δέσποινα Θωμαΐ-
δου, «η παράδοση των συγκεκριμέ-
νων παιδικών χαρών αποτελεί ορό-
σημο στον εκτεταμένο κύκλο πα-
ρεμβάσεων στις παιδικές χαρές τις
οποίες υλοποιεί ο Δήμος, καθώς
σύντομα αναμένεται να ολοκληρω-
θούν οι διαδικασίες πιστοποίησης
στο σύνολο των παιδικών χαρών».
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Νέα χρηματοδότηση
στους δήμους από το ΥΠΕΣ

Συνεργασία 
με το Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου
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26 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ιατρικό Αθηνών: 
Η επιτυχία είναι 
οικογενειακή υπόθεση

Μ
εγάλη ανάσα έχουν πάρει τις τελευ-
ταίες δύο εβδομάδες οι ιδιοκτήτες ΙΧ
αυτοκινήτων αλλά και οι επιχειρή-
σεις λόγω της μεγάλης μείωσης της

τιμής της βενζίνης από 0,25 έως 0,35 ευρώ ανά
λίτρο και του πετρελαίου κίνησης από 0,15 έως
0,25 ευρώ ως αποτέλεσμα της πτώσης των διε-
θνών τιμών του «μαύρου χρυσού».

Αυτό προκύπτει από τις συγκρίσεις των τιμών
στα πρατήρια ολόκληρης της χώρας μέσω του
εργαλείου fuelgr.gr, στο οποίο ο κάθε ενδιαφε-
ρόμενος μπορεί να μαθαίνει ποιο πρατήριο
ανήκει σε ποιον και σε τι τιμή πουλάει. Την ίδια
στιγμή και παρά τις υψηλές τιμές των καυσί-
μων, οι περισσότεροι καταναλωτές στρέφονται
προς τα εταιρικά πρατήρια ή στις οικογενειακές
επιχειρήσεις που έχουν «καλό όνομα» στην
αγορά προκειμένου να αποφύγουν τα φαινόμε-
να νοθείας, που περιορίζονται σε ένα μικρό πο-
σοστό «κακών επαγγελματιών» σε ολόκληρη
την επικράτεια. Ωστόσο, οι καταναλωτές κά-
νουν τον... σταυρό τους για να μην τους τύχει η...
στραβή, καθώς σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί
να πληρώσουν κάποιες εκατοντάδες ευρώ για

να αποκαταστήσουν τη ζημιά στο συνεργείο.
Μάλιστα, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων
και της Ένωσης Βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης
Θέμης Κιουρτζής εκτιμά ότι η απώλεια εσόδων
για το Δημόσιο από τη νοθεία ξεπερνάει τα 700
εκατ. ευρώ και μπορεί να φτάνει ακόμη και το 1
δισ. ευρώ! Σύμφωνα με εκτιμήσεις, πάνω από
το 20% των καυσίμων που διακινούνται σήμερα
στην ελληνική αγορά εκτιμάται πως είναι λα-
θραία ή νοθευμένα με διαλύτες, αλλά η παρα-
βατικότητα αφορά ένα ποσοστό πρατηρίων της
τάξης του 6%-8%.

Το πρόβλημα εντοπίζεται σε πρατήρια κυρίως
στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ενώ το υπουρ-
γείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει προχωρή-
σει στην επιβολή προστίμων αλλά και σε λουκέτα
πρατηρίων για «αθέμιτη κερδοφορία». Ταυτό-

χρονα, όπως έχει δηλώσει ο υπουργός Άδωνις
Γεωργιάδης, προτιμά να βάζει βενζίνη σε ακριβά
πρατήρια παρά στα φτηνά, αφήνοντας να εννοη-
θεί ότι το «τυράκι» της χαμηλής τιμής αποτελεί
«παγίδα» για τους καταναλωτές έτσι ώστε να
«τσιμπήσουν» και να βάλουν φτηνή, αλλά σε κά-
ποιες περιπτώσεις νοθευμένη βενζίνη, με ό,τι
αυτό συνεπάγεται. 

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του κλάδου,
το σημερινό σύστημα εισροών - εκροών είναι
διάτρητο και ως εκ τούτου επιτρέπει στους επιτή-
δειους να προχωρούν στη νοθεία του καυσίμου
με τη χρήση διαλυτών, με τελικούς... χαμένους
τους καταναλωτές, που μπορεί να πληρώσουν
«λυπητερές» εκατοντάδων ευρώ στα συνεργεία,
αλλά και το Δημόσιο, το οποίο χάνει έσοδα εκα-
τοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Μικρή ανάσα από 
τη μείωση της βενζίνης

Από 0,25 έως 0,35 ευρώ
υποχώρησαν οι τιμές 
σε 14 μέρες!
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Ο
ι νέες συμφωνίες που υπέ-
γραψε ο Όμιλος Mytilineos
με τρεις εταιρείες από τη Σα-
ουδική Αραβία εμπλουτίζει

το χαρτοφυλάκιο των μεγάλων projects
στα οποία συμμετέχει και διευρύνει τις
προοπτικές για σημαντικότατη ενίσχυ-
ση των οικονομικών μεγεθών τα επό-
μενα χρόνια. 

Στο περιθώριο της επίσκεψης του Σα-
ουδάραβα Πρίγκιπα Μπιν Σαλμάν στην
Αθήνα, η ελληνική εταιρεία υπέγραψε
συμφωνίες με τις Ajlan & Bros Holding
Group, Al Bawani Group και Desert
Technologies στο πλαίσιο του Greek-
Saudi Business Meeting, που διοργανώ-
θηκε την Τετάρτη από το υπουργείο Εξω-
τερικών και την Ελληνική Εταιρεία Επεν-
δύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου.

Στο πλαίσιο των συμφωνιών αυτών,
αναζητείται η δυνατότητα ανάπτυξης συ-
νεργασίας σε διάφορους τομείς, όπως
έργων παραγωγής, μεταφοράς και δια-
νομής ηλεκτρικής ενέργειας, projects
φυσικού αερίου, έργα υδρογόνου και
απανθρακοποίησης, projects ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας, βιώσιμων λύσεων

ενέργειας και αποθήκευσης, έργα απορ-
ριμμάτων και απόβλητων για την παρα-
γωγή ενέργειας, καθώς τις προοπτικές
πιθανής συνεργασίας στο πεδίο της με-
ταλλουργίας (αλουμίνα και αλουμίνιο).

Άλμα κερδών 116% το α’ εξάμηνο
Τα έργα αυτά, που είναι θέμα χρόνου

να γίνουν πιο συγκεκριμένα και χειρο-
πιαστά, θα έρθουν να προστεθούν στο
ευρύ χαρτοφυλάκιο του ομίλου, ο οποίος
την Πέμπτη ανακοίνωσε για το α’ εξάμη-
νο του 2022 αύξηση της τάξης του 116%
στα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα
μειοψηφίας, που ανήλθαν σε €166 εκατ.
έναντι €77 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2021.
Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή δια-
μορφώθηκαν σε €1,221, αυξημένα κατά
116% σε σύγκριση με την αντίστοιχη πε-
ρίοδο του προηγούμενου έτους. Με κα-
θαρή κερδοφορία €177 εκατ. και κύκλο
εργασιών στα €2,15 δισ., ο Όμιλος Mytili-
neos στοχεύει σε ακόμη πιο ενισχυμένα
μεγέθη, βάζοντας σε πρώτο πλάνο τα με-
γάλα projects στις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας. 

Εξαγορές
Ο Όμιλος Mytilineos έχει καταφέρει

να αποκτήσει μεγάλο προβάδισμα στην
αγορά των ΑΠΕ, ενώ επεκτείνεται συνε-
χώς στα έργα αποθήκευσης ενέργειας,
τα οποία θεωρούνται ως «κλειδιά» για το
μέλλον, στο πλαίσιο της ενεργειακής με-

τάβασης.  Με 20 υπό ανάπτυξη φωτο-
βολταϊκών συνολικής ισχύος 1,48GW,
που απέκτησε από την EGNATIA
GROUP, και 21 έργα αποθήκευσης η
εταιρεία ξεκίνησε να βάζει τις βάσεις,
ώστε να βρεθεί στην κορυφή της ενερ-
γειακής αγοράς. Η εταιρεία πρωτοπο-
ρεί και επενδύει σημαντικά στο κομμάτι
της αποθήκευσης ενέργειας, καθώς
αποτελεί μία βασική παράμετρο για την
επιτυχή ενεργειακή μετάβαση και τη
βελτιστοποίηση της λειτουργίας των
μονάδων ΑΠΕ. Με την ενίσχυση αυτή
της ισχύος της, η ανάπτυξη της Mytili-
neos στον χώρο των ανανεώσιμων πη-
γών είναι πλέον δυναμική και πλουρα-
λιστική, όπως άλλωστε ορίζουν οι επι-
ταγές της σύγχρονης και αποδοτικής
ενεργειακής διαχείρισης. Το «πράσινο»
χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμ-
βάνει πλέον ΑΠΕ στην Ελλάδα (αιολικά,
φωτοβολταϊκά, μικροί υδροηλεκτρικοί
σταθμοί), ενώ η εταιρεία έχει αναλάβει
μεγάλα projects στο Ηνωμένο Βασί-
λειο, στην Ιταλία, στην Αυστραλία και σε
χώρες της Λατινικής Αμερικής. 

Η στρατηγική Μυτιληναίου
Μια πραγματική μηχανή παραγωγής

υπεραξιών έχει στήσει ο επιτυχημένος
επιχειρηματίας Ευάγγελος Μυτιληναίος
μέσω των ΑΠΕ. 

Οι κινήσεις του Ομίλου έχουν ως στό-
χο την αύξηση της αξίας της εταιρείας

αποκτώντας ένα δικό της χαρτοφυλάκιο
ισχύος 3 GW σε ΑΠΕ τα επόμενα χρόνια
και την εξασφάλιση σημαντικών κερδών
μεταπωλώντας στην αγορά τα έργα ΑΠΕ
ως έτοιμα προϊόντα, τα οποία κατα-
σκευάζει, λειτουργεί και μεταβιβάζει. Το
«χτίσιμο» του ενεργειακού χαρτοφυλα-
κίου θεωρείται ως εξαιρετικά κρίσιμης
σημασίας στην περίοδο των υψηλών επι-
τοκίων που έρχονται, καθώς θα ενισχύ-
σει την εταιρική κερδοφορία και πάνω
απ’ όλα τη ρευστότητα, ώστε ο Όμιλος να
χρηματοδοτήσει τα επενδυτικά σχέδια
που έχουν δρομολογηθεί. 

Η Mytilineos, λόγω της μεγάλης ζήτη-
σης που υπάρχει παγκοσμίως για έργα
ΑΠΕ, αξιοποιεί την τεχνογνωσία και τη
δυνατότητα του Ομίλου για αποδοτική
και γρήγορη κατασκευή των έργων. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης
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Συμφωνίες και έργα 
σε όλα τα μήκη και πλάτη
του πλανήτη - Με καθαρή
κερδοφορία 177 εκατ. και
κύκλο εργασιών στα 2,15
δισ., ο Όμιλος Mytilineos
στοχεύει σε ακόμη πιο
ενισχυμένα μεγέθη

Μηχανή κερδών
τα projects 
στις ΑΠΕ MYTILINEOS
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Τ
ο βράδυ της Πέμπτης κατα-
τέθηκε από τον κ. Σκρέκα η
διάταξη που ορίζει ότι δεν
μπορεί να υπερβαίνει το πο-

σό των 5 ευρώ μηνιαίως το ύψος των
πάγιων χρεώσεων στους λογαρια-
σμούς ρεύματος που επιβάλλονται
ανά κατηγορία πελάτη, ανεξαρτήτως
του όγκου της κατανάλωσης.

Η διάταξη κατατέθηκε με τη μορφή
νομοτεχνικής βελτίωσης στο άρθρο
138 παρ. 5 του ν. 4951/2022.

Η νομοθετική παρέμβαση θα προ-
βλέπει πως οι χρεώσεις θα έχουν
πλαφόν, δηλαδή δεν θα μπορούν να
ξεπερνούν τις αντίστοιχες πριν την
εφαρμογή του νέου πλαισίου λει-
τουργίας της ενέργειας στη χώρα μας.

Ενδεικτικό του προβλήματος που
επικράτησε τους τελευταίους μήνες
είναι ότι χιλιάδες νοικοκυριά, αλλά
και επιχειρήσεις (κυρίως οι επαγγελ-
ματίες της εστίασης) είδαν τους λογα-
ριασμούς τους να εκτινάσσονται 3 και
4 φορές επάνω, με τα έσοδά τους να
μην μπορούν να καλύψουν τα υπέ-
ρογκα ποσά για την κατανάλωση
ενέργειας.

Με το νέο καθεστώς τα τιμολόγια
ρεύματος ανακοινώνονται έως τις 20
κάθε μήνα και έχουν ισχύ από τον
επόμενο. Για παράδειγμα, τα τιμολό-
για του Σεπτεμβρίου θα ανακοινω-
θούν ως τις 20 Αυγούστου, ενώ από 1η
Αυγούστου αναστέλλεται η ρήτρα
αναπροσαρμογής.

Με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις
που κατέθεσε ο κ. Σκρέκας το βράδυ
της Πέμπτης, κλείνει και το «παράθυ-
ρο» επαναφοράς της ρήτρας αναπρο-
σαρμογής διά της πλαγίας οδού, που
επίσης καταγράφηκε στις ανακοινώ-
σεις των τιμολογίων του Αυγούστου,
και συγκεκριμένα η σύνδεση της χρη-
ματιστηριακής τιμής της ενέργειας με
τη μείωση των εκπτώσεων αντί για την
αύξηση των χρεώσεων.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, «οι εκ-
πτώσεις δεν δύναται να συνδέονται με
τη διακύμανση μεγεθών της χον-
δρεμπορικής αγοράς». 

Τροπολογία-«μπλόκο» 
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και

Ενέργειας Κώστας Σκρέκας ανακοί-
νωσε την Πέμπτη στη Βουλή ότι η τρο-

πολογία που κατατέθηκε έρχεται να
διορθώσει σε μεγάλο βαθμό το πρό-
βλημα που δημιούργησε το ενεργει-
ακό κόστος.

«Ορίσαμε ότι οι προμηθευτές πρέ-
πει να δηλώνουν την καθαρή τιμή
ηλεκτρικής ενέργειας. Είδαμε τελικά
ότι κάποιοι προμηθευτές, ενώ όρισαν
καθαρή τιμή, υπερ-πολλαπλασίασαν
τις χρεώσεις παγίων. Τις πάγιες χρε-
ώσεις. Γι' αυτό και σήμερα, φέρνου-

με μια τροποποίηση και επιβάλλουμε
στους προμηθευτές ανώτατο πλαφόν
στα 5 ευρώ, για χρεώσεις πάγιες. Η
μηνιαία χρέωση, το ανώτερο ταβάνι
που μπορούν να έχουν είναι 5 ευρώ.
Έτσι περιορίζουμε τα 15 και τα 20 ευ-
ρώ -κάποιοι άλλοι είχαν μεγαλύτε-
ρες πάγιες χρεώσεις αναλογικά με
την κατανάλωση, που αυτό δεν είναι
σωστό- και έτσι βάζοντας πλαφόν
τους περιορίζουμε», είπε ο κ. Σκρέ-

κας και ενημέρωσε την ολομέλεια ότι
κατατίθεται σήμερα η νομοθετική
παρέμβαση.

Τι αλλάζει με τη ρήτρα 
αναπροσαρμογής

«Αναστείλαμε για ένα χρόνο, για
όσο δηλαδή διαρκεί δηλαδή αυτός ο
μηχανισμός, τη ρήτρα αναπροσαρμο-
γής», είπε ο κ. Σκρέκας σημειώνοντας
ότι οι πάροχοι ανακοίνωναν τιμή τιμο-
καταλόγου χαμηλή ανά μονάδα ηλε-
κτρικής ενέργειας και στη συνέχεια
υπήρχε ένας μαθηματικός τύπος, που
«η σημερινή κυβέρνηση κληρονόμη-
σε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ,
οποίος είχε εφαρμοστεί από ιδιώτες
παρόχους που είχαν ρήτρα αναπρο-
σαρμογής στα τιμολόγιά τους».

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, τα τι-
μολόγια από τον Αύγουστο και μετά
δεν θα έχουν ρήτρα αναπροσαρμογής
και θα ανακοινώνονται εκ των προτέ-
ρων από το σύνολο των προμηθευτών,
ενώ οι καταναλωτές θα έχουν τη δυ-
νατότητα αλλαγής προμηθευτή χωρίς
προϋποθέσεις. Τα τιμολόγια του Σε-
πτεμβρίου θα ανακοινωθούν έως τις
20 Αυγούστου.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Κώστας
Σκρέκας ανακοίνωσε 
νομοθετική παρέμβαση 
για την επιβολή ανώτατου
ορίου χρέωσης 
των μηνιαίων παγίων
- Αναστολή της ρήτρας
αναπροσαρμογής

Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Σ  

Τι αλλάζει με το πλαφόν των 5€



Τ
ο Ιατρικό Αθηνών είναι μια
καθαρά... οικογενειακή
υπόθεση, καθώς η ταχύτατη
ανάπτυξή του κατά τα τελευ-

ταία χρόνια είναι το αποτέλεσμα του
οράματος και της σκληρής δουλειάς
του Δρα Γιώργου Αποστολόπουλου και
των υιών του, Βασίλη και Χρήστου. 

Ο Όμιλος του Ιατρικού Κέντρου απο-
τελεί αυτή τη στιγμή τον μοναδικό Ελ-
ληνικό όμιλο στον τομέα της ιδιωτικής
υγείας και ο διευθύνων σύμβουλος Δρ
Βασίλης Αποστολόπουλος μαζί με τον
αδελφό του Χρήστο, αντιπρόεδρο του
Ομίλου, έχουν... ορκιστεί ότι θα κάνουν
τα πάντα για να κατοχυρώσουν αυτό το
ισχυρό brand με τον πολυσήμαντο
συμβολισμό. Ο Δρ Βασίλης Αποστολό-
πουλος, βραβευμένος ως «Επιχειρη-
ματίας της Χρονιάς 2021», έχει ανεβά-
σει τον πήχη πολύ ψηλά. Ο δε πατέρας
του Δρ Γιώργος Αποστολόπουλος έχει
κάθε λόγο να υπερηφανεύεται ότι το
1984 έβαλε τις βάσεις για το σημερινό
οικοδόμημα του Ιατρικού Αθηνών,
έχοντας ταυτόχρονα και την ικανοποί-
ηση ότι οι δύο γιοι του αποτελούν τους
άξιους συνεχιστές του οράματός του. 

«Χτίσιμο» βήμα-βήμα
Το 1984 ο Δρ Γ. Αποστολόπουλος -

ταυτόχρονα με την έναρξη λειτουργίας

του Εθνικού Συστήματος Υγείας από
τον τότε υπουργό Υγείας, αείμνηστο
Γιώργο Γεννηματά- «διάβασε» τις εξε-
λίξεις στον πλέον κρίσιμο τομέα, με
πολιτικό, κοινωνικό και επιχειρηματι-
κό «μάτι». 

Το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών ήρθε να
βάλει το λιθαράκι, ώστε να σταματήσει
η οικονομική «αιμορραγία» των Ελλή-
νων, οι οποίοι αναγκάζονταν να πάνε
στο εξωτερικό, για να βρουν λύση στο
πρόβλημα τους, αφού τα ελληνικά νο-
σοκομεία δεν είχαν τις προδιαγραφές
να αντεπεξέλθουν στη θεραπεία τους.
Ο κ. Αποστολόπουλος με το σλόγκαν
«κανένας Έλληνας στο εξωτερικό για
νοσηλεία», ιδρύει το Ιατρικό Κέντρο, με
προκαταβολή μόλις 5 εκατ. δραχμών
και εξοπλισμό 120 εκατ. δραχμές, στον
Παράδεισο Αμαρουσίου. 

Σήμερα, ο διευθύνων σύμβουλος
του Oμίλου Δρ Βασίλης Αποστολόπου-
λος συνεχίζει την παράδοση μέσα από

μεθοδική δουλειά, ενώ παράλληλα
δραστηριοποιείται και στην Ένωση
Νέων Επιχειρηματιών, της οποίας είναι
πρόεδρος από το 2012. Αποφοίτησε με
βαθμό «Άριστα» από το London School
Of Economics, κατέχοντας μεταπτυ-
χιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσε-
ων στο πανεπιστήμιο του Cambridge
και του διδάκτορα των Οικονομικών
Υγείας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Το Ιατρικό σήμερα
Ο Όμιλος του Iατρικού Aθηνών σή-

μερα διαθέτει συνολικά 1.200 κλίνες, 8
υπερσύγχρονες νοσηλευτικές μονά-
δες σε Aθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς
και ένα δίκτυο από περίπου 2.800 κο-
ρυφαίους ιατρούς συνεργάτες όλων
των ειδικοτήτων. 

Το Ιατρικό διαθέτει επίσης 4 ιδιό-
κτητα διαγνωστικά κέντρα στη Ρουμα-
νία και έχει σταθερές συνεργασίες στη
Bόρεια Aφρική και σε χώρες της

πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Με περισ-
σότερους από 3.000 εργαζόμενους,
κατέχει την 4η θέση μεταξύ των εισηγ-
μένων μητρικών εταιρειών που προ-
σφέρουν τις περισσότερες θέσεις ερ-
γασίας στην Ελλάδα. 

Ο Δρ Βασίλης Αποστολόπουλος έχει
ανακοινώσει επενδυτικό πρόγραμμα
τριετούς διάρκειας, ύψους 40 εκατ.
ευρώ, με βασικούς άξονες την επέ-
κταση μονάδων, τις κτιριακές αναβαθ-
μίσεις, την αγορά νέων μηχανημάτων
και τη διαρκή ανανέωση του υφιστά-
μενου ιατρικού εξοπλισμού. Το μεγα-
λύτερο μέρος αυτού του πλάνου έχει
υλοποιηθεί με αγορές κορυφαίου
εξοπλισμού, όπως τα ρομποτικά συ-
στήματα D Vinxi xi και Focal One, κα-
θώς και ο νέος μαγνητικός τομογρά-
φος GE ARCHITECT 3 Tesla, που καθι-
στά το Iατρικό Kέντρο Aθηνών την
πρώτη και μοναδική κλινική στην Ελ-
λάδα, αλλά και μία από τις πρώτες
παγκοσμίως που διαθέτει αυτού του
τύπου την τεχνολογία. Επίσης, διαθέ-
τει δύο ρομποτικά συστήματα και το
μοναδικό στην Ελλάδα νέο πιστοποι-
ημένο Pομποτικό Yβριδικό Xειρουρ-
γείο νέας γενιάς Discovery IGS 740 της
GE Healthcare. 

loukas1972@gmail.

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης
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Τα επιτεύγματα 
και το όραμα 
του μοναδικού μεγάλου
ελληνικού ομίλου 
στην ιδιωτική υγεία

Ο Γιώργος Αποστολόπουλος
ανάμεσα στους γιους του
Χρήστο (αριστερά) 
και Βασίλη (δεξιά)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η επιτυχία είναι... 
οικογενειακή
υπόθεση
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Τ
α αποτελέσματα β’ τριμήνου και α’ εξαμή-
νου ανακοίνωσε η Titan Cement Interna-
tional SA. Τα βασικά σημεία έχουν ως

εξής: Ισχυρές επιδόσεις το β’ τρίμηνο με αύξηση
του κύκλου εργασιών κατά 29% σε σχέση με την
ίδια περίοδο το 2021 και με ανάκαμψη της κερ-
δοφορίας. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και απο-
σβέσεων (EBITDA) και τα καθαρά κέρδη μετά
από φόρους (NPAT) του β’ τριμήνου ήταν ανώτε-
ρα από τα αντίστοιχα του 2021.

Βελτίωση της κερδοφορίας με αυξήσεις τιμών
που κάλυψαν τις σωρευτικές αυξήσεις του κό-
στους. Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 26%
το α’ εξάμηνο 2022, με τα έσοδα από πωλήσεις
να ξεπερνούν το €1 δισ. (€1.035,5 εκατ.), καθώς
από τα τέλη του 2021 εφαρμόστηκαν σημαντικές αναπρο-
σαρμογές τιμών. Το ισχυρό δολάριο ΗΠΑ ενίσχυσε την αύ-
ξηση του κύκλου εργασιών.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)
του β’ τριμήνου 2022 ανήλθαν σε €92,7 εκατ., αυξημένα
κατά 7% σε σχέση με το β’ τρίμηνο 2021, ενώ για το α’ εξά-

μηνο 2022 ανήλθαν σε €139,1 εκατ., 2,5% χαμηλότερα από
το α’ εξάμηνο του 2021. Τα καθαρά κέρδη μετά από φό-
ρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €43,9 εκατ.
το β’ τρίμηνο 2022, υψηλότερα από το 2021 κατά 2,9%, και
για το α’ εξάμηνο ανήλθαν σε €45,2 εκατ. έναντι €58 εκατ.
την αντίστοιχη περίοδο του 2021 λόγω των χαμηλότερων
αποτελεσμάτων του α’ τριμήνου το 2022.

Στις 4 Αυγούστου το mega deal
της Πειραιώς στα ακίνητα

Νέα ολιγοήμερη παράταση δόθηκε στην
προθεσμία υποβολής δεσμευτικών προ-
σφορών για το χαρτοφυλάκιο ανακτηθέν-
των και ιδιο-
χρησιμοποιού-
μενων ακινήτων
που έχει βγάλει
προς πώληση η
Τράπεζα Πει-
ραιώς (project
Terra) με χρη-
ματοοικονομικό
σύμβουλο τη UBS. Ως ημερομηνία κατάθε-
σης δεσμευτικών προσφορών είχε οριστεί
η σημερινή, αλλά κατόπιν αιτήματος επεν-
δυτή μετατέθηκε για την 4η Αυγούστου.
Δεν είναι σαφές αν έχει διαφοροποιηθεί
αισθητά η περίμετρος του χαρτοφυλακίου
(η τελευταία ενείχε ακίνητα αξίας 815 με
820 εκατ. ευρώ). Το βέβαιο είναι ότι απο-
σπάστηκε από το Terra και πωλείται αυτό-
νομα η Piraeus Real Estate Management. 

Εμπορική συμφωνία
Aegean με 
τη σαουδαραβική ELAF

Εμπορική συμφωνία με τον τουριστικό
και επιχειρηματικό όμιλο της Σαουδικής
Αραβίας ELAF υπέγραψε η Αegean, στο
πλαίσιο της επιχειρηματικής αποστολής της
Σαουδικής Αραβίας στην Αθήνα στις 26 και
27 Ιουλίου. Ειδικότερα, η συμφωνία αφορά
την εμπορική εκπροσώπηση της Αegean
στη Σαουδική Αραβία, όπου επενδύει η ελ-
ληνική αεροπορική εταιρεία από το 2015,
επιχειρώντας με τακτικές πτήσεις και αυξά-
νοντας σταδιακά την παρουσία της. Σημει-
ώνεται ότι η Αegean διασυνδέει την Ελλάδα
με τη Σαουδική Αραβία πραγματοποιώντας
τακτικές πτήσεις από και προς Αθήνα, Ριάντ
και Τζέντα.

Βραδιά τεχνολογίας
διοργάνωσαν Public 
και Endeavor

Το Public Group, σε συνεργασία με την
Endeavor Greece, διοργάνωσε μια βραδιά
τεχνολογίας και καινοτομίας, φιλοξενώντας
αξιόλογους ιδρυτές 13 ελληνικών scale-up
εταιρειών με αφορμή την παρουσία τους
στο πρόσφατο Global Innovation Summit
της Endeavor Greece. Με επίκεντρο τη θε-
ματική «Talent & Innovation for Growth», οι
επιχειρηματίες αντάλλαξαν μεταξύ τους
πραγματικές ιστορίες επιτυχίας, ενώ εμβά-
θυναν στον τρόπο που λειτουργούν τα εται-
ρικά VC που υποστηρίζουν τις ταχέως ανα-
πτυσσόμενες εταιρείες.

Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που
πραγματοποίησε στη χώρα μας ο πρίγκιπας
διάδοχος του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας
Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, υπογράφηκε συμφω-
νία συνεργασίας μεταξύ της ελληνικής εται-
ρείας συστημάτων νυχτερινής όρασης και
θερμικής απεικόνισης Theon Sensors SA και
της σαουδαραβικής εταιρείας National Com-
pany for Mechanical Systems (NCMS) για την
από κοινού παραγωγή του δίκυαλου οργάνου
νυχτερινής όρασης Μikron. Οι δύο εταιρείες
έχουν αναλάβει τις δύο πρώτες παραγγελίες,
το ύψος των οποίων αναμένεται να φτάσει τα

€80 εκατ. με χρονικό πλαίσιο τα επόμενα τέσσερα χρόνια και με την παραγωγή των δίκυαλων να ξεκινά από
τα τέλη του 2022.

Τιτάν: Τζίρος πάνω από 1 δισ. ευρώ 
το πρώτο εξάμηνο του 2022

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

Η Frigoglass ανακοίνωσε ότι ήρθε σε οριστική συμφωνία με το συ-
νασφαλιστικό σχήμα που είχε αναλάβει την ασφαλιστική κάλυψη
αναφορικά με το περιστατικό πυρκαγιάς που σημειώθηκε στο εργο-
στάσιο επαγγελματικών ψυγείων της εταιρείας στη Ρουμανία για συ-
νολική αποζημίωση καθαρού ποσού €61,6 εκατ. σχετικά με υλικές
ζημιές (αποζημίωση €42 εκατ.) και διακοπή της επιχειρηματικής
δραστηριότητας (αποζημίωση €19,6 εκατ.). Η Frigoglass έχει ήδη ει-
σπράξει συνολικά €50 εκατ. ως ασφαλιστική αποζημίωση. Η καταβο-
λή του εναπομείναντος ποσού των €11,6 εκατ. υπόκειται στην τεκμη-
ρίωση για τις δαπάνες που σχετίζονται με τη φάση ανακατασκευής
του κτιρίου και τις αγορές εξοπλισμού.

Αμυντικό deal με σαουδαραβική εταιρεία για τη Theon Sensors

Frigoglass: Στα 61,6 εκατ. η αποζημίωση για την πυρκαγιά στη Ρουμανία



ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL BUSINESS31

Ο
ΙΚ

Ο
Ν

Ο
Μ

ΙΑ

Η
παρουσία του Ομίλου της Alpha Bank στην
αγορά της Ρουμανίας και οι προοπτικές πε-
ραιτέρω ανάπτυξης στη συγκεκριμένη αγο-

ρά βρέθηκαν στο επίκεντρο της τριήμερης επίσκε-
ψης που πραγματοποίησαν προ ημερών στο Βου-
κουρέστι ο CEO του Ομίλου Alpha Bank Βασίλης
Ψάλτης και ο πρόεδρος του ΔΣ Βασίλειος Ράπανος,
συνοδευόμενοι από σύσσωμη την Εκτελεστική Επι-
τροπή του Ομίλου.

Οι Εκτελεστικές Επιτροπές του Ομίλου Alpha
Bank και της Alpha Bank Romania SA είχαν την ευ-
καιρία να συζητήσουν αναλυτικά για την παρουσία
της τράπεζας στη Ρουμανία, την πρόοδο του προ-
γράμματος μετασχηματισμού αλλά και τις κοινές
πρωτοβουλίες και δράσεις με στόχο την περαιτέρω
αναβάθμιση των προσφερόμενων ψηφιακών προ-
ϊόντων και υπηρεσιών στην τοπική αγορά.

Με οικοδεσπότη τον executive president της Al-
pha Bank Romania SA και γενικό διευθυντή του
Διεθνούς Δικτύου της Τράπεζας Sergiu Oprescu, η
ηγετική ομάδα του ομίλου είχε σειρά συναντήσεων
με τους επικεφαλής της τράπεζας στη Ρουμανία,
ενώ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με τη συμμετοχή
του συνόλου των διευθυντικών στελεχών της Alpha
Romania ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι «η Ρουμανία απο-
τελεί μια αγορά γεμάτη προοπτικές, με την Alpha
Bank να είναι σε πλεονεκτική θέση ώστε να επε-
κτείνει τον ρόλο της στον εγχώριο τραπεζικό τομέα.
Δέσμευση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ομίλου
μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι η Alpha Bank Ro-
mania θα έχει μια θέση στην εγχώρια αγορά, αντά-
ξια της φιλοδοξίας μας να είμαστε ηγέτες στις αγο-
ρές που δραστηριοποιούμαστε».

ΟΛΠ: Αναβάθμιση 
της κατασκήνωσης 
«Αγίου Γεωργίου»

Αναβλήθηκε η γενική
συνέλευση της Μπλε Κέδρος
Η Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ ανακοίνωσε ότι η
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της,
που συνήλθε στα γραφεία της επί της Παλαι-
άς οδού Τατοΐου 4 στην Κηφισιά την Τετάρτη
27/7/2022 και ώρα 9 πμ, δεν πραγματοποι-
ήθηκε λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης
εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη αποφά-
σεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
Σύμφωνα με την πρόσκληση που έχει νομί-
μως δημοσιευτεί, η Γενική Συνέλευση των
μετόχων της εταιρείας θα συνέλθει σε επα-
ναληπτική συνεδρίαση την 3η Αυγούστου
2022, μέρα Τετάρτη και ώρα 9 πμ στον ίδιο
τόπο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης
χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης.

ΕΑΒ: Παρέδωσε το 2.000ό
εξάρτημα του C-130J
Super Hercules

Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ)
παρέδωσε στην κατασκευάστρια εταιρεία Lock-
heed Martin Aeronautics το 2.000ό δομικό συγ-
κρότημα (regulated assembly) του μεταγωγι-
κού αεροσκάφους C-130J Super Hercules χω-
ρίς κανένα απολύτως ποιοτικό εύρημα ή σφάλ-
μα. Η κατασκευή των regulated assemblies εί-
ναι μέρος του προγράμματος συμπαραγωγής
μειζόνων συγκροτημάτων του αεροσκάφους
που έχει αναλάβει η ΕΑΒ ως μοναδικός προμη-
θευτής των πελατών της Lockheed Martin
Aeronautics παγκοσμίως από το 2010.

Ελλάκτωρ: Ακόμη 15,63%
απέκτησε η Reggeborgh

Στο 46% ανεβαίνει το ποσοστό της Regge-
borgh Invest στην Ελλάκτωρ μετά και την ολο-
κλήρωση της προαιρετικής δημόσιας πρότασης
για την εισηγμένη, καθώς συγκέντρωσε πρό-
σθετο ποσοστό 15,63% στην εισηγμένη. Πρόκει-
ται, σημειώνουν κύκλοι προσκείμενοι στην
εταιρεία, για ψήφο εμπιστοσύνης των Ολλαν-
δών στις προοπτικές της εταιρείας αλλά και της
χώρας.

Epsilon Smart: 
Νέα ψηφιακή λύση 
e-τιμολόγησης

Η πιο ολοκληρωμένη web λύση για την ηλε-

κτρονική τιμολόγηση και τη διασύνδεση με την

πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ για τις μικρο-

μεσαίες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους

επαγγελματίες Epsilon Smart του Ομίλου Ep-

silon Net έχει ήδη ξεπεράσει τις 80.000 συν-

δρομές, με συνεχή αυξητικό ρυθμό, κατέχον-

τας ηγετική θέση στην ελληνική αγορά. Η συγ-

κεκριμένη σειρά προϊόντων βοηθά κάθε επι-

χείρηση να υιοθετήσει άμεσα προηγμένες ψη-

φιακές πρακτικές σε όλο το φάσμα των δρα-

στηριοτήτων της και να κάνει το επόμενο ψη-

φιακό βήμα μέσα από πολλαπλές λειτουργικό-

τητες και διασυνδέσεις που προσφέρουν μο-

ναδικά οφέλη στους χρήστες της, σύμφωνα με

σχετική ανακοίνωση.

Ψάλτης: Σε πλεονεκτική
θέση η Alpha Bank στην
αγορά της Ρουμανίας

Το προηγούμενο διάστημα ολοκληρώθηκαν
με επιτυχία και εντός του χρονοδιαγράμμα-
τος οι οικοδομικές εργασίες αναβάθμισης
των εγκαταστάσεων της κατασκήνωσης «Αγί-
ου Γεωργίου» της ΙΜ Νίκαιας στη Στεφάνη
Βοιωτίας, τη χρηματοδότηση των οποίων είχε
αναλάβει εξολοκλήρου η ΟΛΠ. Ο πρόεδρος
της ΟΛΠ Yu Zenggang εξέφρασε την ικανο-
ποίησή του για την ολοκλήρωση των εργα-
σιών στην κατασκήνωση του «Αγίου Γεωργί-
ου» στη Βοιωτία και ανέφερε χαρακτηριστι-
κά: «Είναι πάντοτε μεγάλη η χαρά μας να βοη-
θάμε και να στηρίζουμε την κοινωνία και τις
ελληνικές οικογένειες μέσα από τέτοιου εί-
δους ουσιαστικές δράσεις, οι οποίες αποτε-
λούν κύρια προτεραιότητά μας». Τέλος, στην
αναφερόμενη κατασκήνωση συμμετέχουν
κάθε χρόνο παιδιά που κυρίως διαμένουν
στους Δήμους Κερατσινίου - Δραπετσώνας
και Περάματος.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Μπέρτσου



«Οι δυνατότητες μείωσης
της κατανάλωσης φυσικού
αερίου είναι πολύ
περιορισμένες και θέτουν
σε κίνδυνο την ομαλή
λειτουργία ιδίως σε
σημαντικούς κλάδους
έντασης ενέργειας»

Ε
νώ «η ελληνική βιομηχανία
αντιμετωπίζει, ήδη, πολύ
υψηλές τιμές ενέργειας και
αυξημένο κόστος για την επί-

τευξη των κλιματικών στόχων που έχει
θέσει η ΕΕ», θεωρώντας ότι «οι δυνα-
τότητες μείωσης της κατανάλωσης
φυσικού αερίου είναι πολύ περιορισμέ-
νες και θέτουν σε κίνδυνο την ομαλή
λειτουργία ιδίως σε σημαντικούς κλά-
δους έντασης ενέργειας», το Green
Tank (ελληνική πράσινη δεξαμενή σκέ-
ψης) σημειώνει σε πρόσφατη έκθεσή
του: «Για να διατηρηθεί η Ελλάδα ανά-
μεσα στα κράτη-μέλη της ΕΕ των 27 με
τις καλύτερες κλιματικές επιδόσεις
στους τομείς του ΣΕΔΕ (Σύστημα Εμ-
πορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών) (σ.σ.
ή αλλιώς του συστήματος τιμολόγησης
άνθρακα) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εί-
ναι απαραίτητη η συνέχιση της πορείας
της απολιγνιτοποίησης, αλλά με πα-
ράλληλη υποκατάσταση της χρήσης
ορυκτού αερίου στην ηλεκτροπαραγω-
γή, από τις ΑΠΕ (σ.σ. η εξάρτηση της
ηλεκτροπαραγωγής μας είναι έως και
40% από το φυσικό αέριο). 

Πρόκειται για επισήμανση που αγνο-
εί τη σημερινή πραγματικότητα με τον
συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία
και τις αυξημένες ανάγκες σε φυσικό
αέριο που έχει η Ευρωπαϊκή Βιομηχα-
νία», σχολίασε στέλεχος της αγοράς.

Το Green Tank, που με την έκθεσή
του αυτή αναλύει τις τάσεις των εκπομ-
πών αερίων του θερμοκηπίου (ΑΘ)
στην Ελλάδα και την ΕΕ, στους τομείς
που υπάγονται στο ΣΕΔΕ, και συγκρίνει
τις εκπομπές ΑΘ του 2021 με προ-
ηγούμενες χρονιές, αναφέρει ως «ση-
μαντική τη θέση του Ευρωκοινοβουλί-
ου υπέρ του αποκλεισμού των επενδύ-
σεων σε όλα τα ορυκτά καύσιμα (συμ-
περιλαμβανομένου και του ορυκτού
αερίου)».

Η πράσινη δεξαμενή σκέψης τονίζει
ότι «σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπε-
δο είναι απολύτως αναγκαία η μείωση
των εκπομπών από την ενεργοβόρο
βιομηχανία, καθώς, δίχως τη συνει-
σφορά του κλάδου, είναι πρακτικά
αδύνατη η επίτευξη των κλιματικών
στόχων. Για αυτόν τον λόγο κρίνεται
απαραίτητη η επίσπευση της κατάργη-
σης των δωρεάν δικαιωμάτων προς τη
βιομηχανία, το αργότερο έως το 2032,
και η περαιτέρω ενίσχυση των προτύ-
πων (benchmarks) που καθορίζουν
την κατανομή των δωρεάν δικαιωμά-
των ανάμεσα στις βιομηχανίες, με στό-
χο αυτή να προωθήσει τον πράσινο με-
τασχηματισμό των βιομηχανικών διερ-
γασιών».

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

«Το 2021 αυξήθηκαν κατά 67% σε σχέση 
με το 2013, ενώ σε σχέση με το 2020
παρουσιάστηκαν αυξημένες κατά 16%»
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Σταθερή αύξηση εκπομπών 
θερμοκηπίου από αέριο 



Η πράσινη δεξαμενή σκέψης εξηγεί
ότι «οι εκπομπές από ορυκτό αέριο αυ-
ξάνονται σταθερά τα τελευταία χρόνια.
Ειδικότερα, το 2021 αυξήθηκαν κατά
67% σε σχέση με το 2013, ενώ σε σχέ-
ση με το 2020 παρουσιάστηκαν αυξη-
μένες κατά 16%. Ως αποτέλεσμα, για
πρώτη φορά από την έναρξη λειτουρ-
γίας του ΣΕΔΕ, οι εκπομπές διοξειδίου
του άνθρακα από μονάδες που καίνε
ορυκτό αέριο ήταν περισσότερες από
αυτές των λιγνιτικών μονάδων». Και
παρατηρεί ότι «το μεγαλύτερο μερίδιο
των εκπομπών του κλάδου προέρχεται
από τις εγκαταστάσεις παραγωγής τσι-
μέντου και τα διυλιστήρια. Πιο συγκε-
κριμένα, το 2021 οι εκπομπές από την
παραγωγή τσιμέντου αντιπροσώπευαν
το 40% των συνολικών εκπομπών της
ενεργοβόρου βιομηχανίας που εντάσ-
σεται στο ΣΕΔΕ, ενώ σε σχέση με την
αρχή της 3ης φάσης του ΣΕΔΕ κατέ-
γραψαν μείωση 15%. Αντίθετη τάση
παρουσίασαν οι εκπομπές από τα διυλι-
στήρια εμφανίζοντας αύξηση κατά 9%
σε σχέση με το 2013 και διατηρώντας
τη μερίδα του λέοντος των εκπομπών
της ενεργοβόρου βιομηχανίας με 48%
το 2021».

Σε αντίθεση με άλλα κράτη-μέλη της
ΕΕ, επισημαίνει το Green Tank, «που
ιστορικά είχαν μεγάλη εξάρτηση από
στερεά ορυκτά καύσιμα (όπως η Πολω-
νία και η Βουλγαρία), η Ελλάδα μείωσε
σημαντικά τις εκπομπές ΑΘ στο ΣΕΔΕ
(περίπου -54% το 2021 σε σχέση με το
2005), πετυχαίνοντας μάλιστα την τέ-
ταρτη καλύτερη επίδοση στην ΕΕ των
27, πολύ κοντά στην πρώτη, της Πορ-
τογαλίας (-57%). Αυτή η επίδοση επι-
τεύχθηκε λόγω της ραγδαίας μείωσης
της λιγνιτικής παραγωγής τα τελευταία
χρόνια (-77% το 2021 σε σχέση με το
2013) στην Ελλάδα και θα ήταν πολύ
μεγαλύτερη, αν την ίδια περίοδο δεν
σημειωνόταν μεγάλη αύξηση στις εκ-
πομπές από τις μονάδες ορυκτού αερί-
ου κατά σχεδόν 67%, καθώς και αν οι
ενεργοβόρες βιομηχανίες κατόρθωναν
να μειώσουν το ανθρακικό τους αποτύ-
πωμα περισσότερο από το σχεδόν αμε-
λητέο 3%».

Στην ίδια έκθεση, εξετάζονται οι επι-
δόσεις των κρατών-μελών ξεχωριστά:
Φαίνεται ότι υπάρχουν χώρες που πέτυ-
χαν ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις μει-
ώνοντας τις εκπομπές CO2 κατά περισ-
σότερο από 50%, σε σχέση με το 2005,
αλλά και χώρες με πολύ χειρότερες κλι-

ματικές επιδόσεις. Στην πρώτη θέση
λοιπόν βρίσκεται η Πορτογαλία, και με
πολύ μικρή διαφορά ακολουθούν η Δα-
νία (-55%), η Ρουμανία (-54,5%) και η
Ελλάδα (-53,9%) Αντίθετα, οι χώρες με
τις χειρότερες κλιματικές επιδόσεις
στις εκπομπές CO2 του ΣΕΔΕ είναι η Ιρ-
λανδία (-9,5%), η Πολωνία (-13,3%) και
η Κύπρος (-14,9%).

Στην Ελλάδα, «όπως και στην υπόλοι-
πη Ευρώπη, η σημαντική μείωση που
επιτεύχθηκε στις συνολικές εκπομπές
του ΣΕΔΕ οφείλεται κυρίως στη μεί-
ωση στις εκπομπές του τομέα της καύ-
σης κατά 54% το 2021 σε σχέση με το
2013, η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη
σε σχέση με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό
μέσο όρο (-28%). Αντίθετα, οι εκπομ-
πές της βιομηχανίας, για το ίδιο χρονι-
κό διάστημα, μειώθηκαν μόνο κατά
3%, ποσοστό μικρότερο από την αντί-
στοιχη μείωση που παρατηρήθηκε κα-
τά μέσο όρο στην ΕΕ των 27 (-7%).

Παρόλο που το 2020 (πανδημία και
lockdown πανευρωπαϊκά) οι εκπομπές
όλων των βιομηχανικών εγκαταστάσε-
ων στην Ελλάδα μειώθηκαν σε σχέση
με το 2019, αυτή η τάση αντιστράφη-

κε το 2021 (οικονομική ανάκαμψη), με

αποτέλεσμα να επανέλθουν σχεδόν

στα επίπεδα του 2019 (-1,5% το 2021

σε σχέση με το 2019 και +9% σε σχέση

με το 2020)».

Στην έκθεση διευκρινίζεται ότι «η

εξέλιξη της μείωσης των εκπομπών

τα τελευταία χρόνια, όσο και η διαφο-

ροποίηση των κύριων πηγών CO2

στην Ελλάδα, αντικατοπτρίζεται και

στις αλλαγές που παρατηρούνται στις

10 μονάδες που εξέπεμψαν τις μεγα-

λύτερες ποσότητες αερίων του θερ-

μοκηπίου στην Ελλάδα ανά έτος. Ενώ

το 2013 οι πρώτες έξι μονάδες της λί-

στας ήταν λιγνιτικές, αυτό σταδιακά

άλλαξε, με τις λιγνιτικές μονάδες να

μειώνουν τις εκπομπές τους πιο πολύ

από το 2019 και έπειτα, και να δίνουν

τη θέση τους σε μονάδες ορυκτού αε-

ρίου. Στις δύο μονάδες ορυκτού αερί-

ου που εισήλθαν στο «top 10» το

2020 (ΑΗΣ Λαυρίου, Aluminium-Μυ-

τιληναίος), το 2021 προστέθηκε και η

μονάδα αερίου της ΔΕΗ “Μεγαλόπο-

λη 5”, που αύξησε τις εκπομπές της

σε σχέση με το 2020 κατά 50%».
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«Ο ρυπαίνων
πληρώνει»
Το ΣΕΔΕ είναι ένα σύστη-
μα τιμολόγησης άνθρακα,
που λειτουργεί με την αρ-
χή «ανώτατου ορίου και
εμπορίας». Οι εγκαταστά-
σεις είναι αναγκασμένες
να παραδίδουν κάθε χρόνο
αριθμό δικαιωμάτων εκ-
πομπών ίσο με τις πραγμα-
τικές εκπομπές τους, τα
οποία μπορούν να τα προ-
μηθευτούν κατά κύριο λό-
γο από δημοπρασίες δι-
καιωμάτων, όπου και ορί-
ζεται η τιμή του δικαιώμα-
τος με βάση τους κανόνες
της προσφοράς και της ζή-
τησης. Με αυτόν τον τρόπο
επιτυγχάνονται η τιμολό-
γηση του άνθρακα και η
εφαρμογή, τουλάχιστον
θεωρητικά, της αρχής «ο
ρυπαίνων πληρώνει».



ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ34

C O F F E E  I S L A N D  Κ Α Ι  « Ν Η Σ Ο Σ »
Συνεργάστηκαν και έφτιαξαν παγωμένο καφέ που είναι... μπίρα

H Coffee Island και η μπίρα «Νήσος», μέλη της πρωτο-
βουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, ανοίγουν νέα αγορά με μια πρω-
τόγνωρη και καινοτόμο εμπειρία παγωμένου καφέ που εί-
ναι... μπίρα.

Όπως τονίζουν οι άνθρωποι της εταιρείας, «η Coffee Cold
Brew Beer δεν είναι μόνο ο νοστιμότερος και πιο αρωματι-
κός παγωμένος καφές, φτιαγμένος όπως μια artisanal,
μαύρη μπίρα τύπου porter, αλλά μια νέα συνήθεια απόλαυ-
σης για την παρέα στις απογευματινές - βραδινές ώρες.
Αρώματα καφέ, σοκολάτας και φρούτων, χαμηλή περιεκτι-
κότητα σε καφεΐνη, χαμηλή πικράδα, πλούσιος αφρός και
σώμα, φυσικό ανθρακικό και 5% αλκοόλ από τη ζύμωση!».

Η Coffee Cold Brew Beer είναι αποτέλεσμα της δημιουρ-

γικής σκέψης και συνεργασίας των Coffee Island και της
Νήσος, δύο διεθνώς βραβευμένων και πολύ δυναμικών
επιχειρήσεων με έδρα, παραγωγή και ιδιοκτησία στην Ελ-
λάδα.

Σχετικά με τις δύο εταιρείες, από τη μία η «Νήσος», η
οποία αποτελεί μια πολυβραβευμένη ελληνική, ανεξάρτη-
τη, οικογενειακής ιδιοκτησίας ζυθοποιία, που ιδρύθηκε το
2012, και από την άλλη η Coffee Island, που αποτελεί τη Νο1
αλυσίδα καφεστίασης στην Ελλάδα και τη Ν. Ευρώπη, με το
ξεκίνημά της να καταγράφεται το 1999 στην Πάτρα.

Η Coffee Cold Brew Beer είναι μια «πρωτιά» στην ελληνι-
κή αγορά, ένα προϊόν που για πρώτη φορά «παντρεύει» τα
δύο δημοφιλή ποτά, την μπίρα και τον καφέ. 

Ν
έα καλοκαιρινή καμπάνια για την Chiquita με
τίτλο #YourTravelBuddy, η οποία, σύμφωνα
με την εταιρεία, «έρχεται να κατακλύσει τους

δρόμους των πιο αγαπημένων καλοκαιρινών προορι-
σμών της Ελλάδας». Οι μπανάνες Chiquita είναι έτοι-
μες να… κολυμπήσουν, να πετάξουν, να τρέξουν και
να σκαρφαλώσουν σε όλη την Ελλάδα για να προσφέ-
ρουν την απαραίτητη ενέργεια σε κάθε ταξιδιώτη.

Η νέα καμπάνια απευθύνεται τόσο σε ξένους του-
ρίστες όσο και στο ελληνικό κοινό και έχει ως στόχο
να υπενθυμίσει ότι, όπου και αν βρισκόμαστε αυτό το
καλοκαίρι, η μπανάνα Chiquita θα είναι ο πιο πιστός
συνταξιδιώτης μας.

Η καμπάνια θα φιλοξενηθεί σε λεωφορεία αλλά
και σε αεροδρόμια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Μύκονο,
Κέρκυρα, Ρόδο και Σαντορίνη. Οι μπανάνες Chiquita

είναι αναμφίβολα η ιδανική, νόστιμη και θρεπτική
συντροφιά για τις διακοπές. Τρώγονται εν κινήσει,
ξεφλουδίζονται εύκολα και δεν χρειάζονται μαχαίρι
ή πλύσιμο για να τις απολαύσετε. Ακόμη, προσφέ-
ρουν πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, όπως βιταμίνες,
φυτικές ίνες και μέταλλα, και δίνουν την ενέργεια
που χρειάζεστε για να απολαύσετε τον χρόνο σας
στην παραλία κάτω από τον καυτό ήλιο ή στην ανα-
ζωογονητική βόλτα στο βουνό.

Δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία πραγματοποιεί
το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την
ανάθεση σύμβασης για την υπηρεσία «Δράσεις ευαισθητο-
ποίησης κοινού - Δημοσιότητα Ταμείου Επικουρικής Κεφα-
λαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ)».

Το αντικείμενο της σύμβασης αναλύεται στις παρακάτω
δράσεις: 1) Επικοινωνιακή Στρατηγική και Υποστήριξη της
Αναθέτουσας Αρχής κατά την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσε-
ων Επικοινωνίας, 2) Προβολή στα ΜΜΕ 3) Εκδηλώσεις - Ημε-
ρίδες - Τεχνικές Συναντήσεις, 4) Σχεδιασμός και Παραγωγή Έντυπου, Ηλεκτρονικού, Οπτικοακουστικού και λοι-
πού Ενημερωτικού Προωθητικού Υλικού, 5) Προβολή σε Ιστοσελίδα, Κοινωνικά Δίκτυα, Διαδίκτυο, 6) Γραφείο
Τύπου, 7) Έρευνα Γνώσης και Γνώμης Κοινού. Το έργο αναμένεται να φτάσει το ποσό των 2.200.000 ευρώ, ενώ οι
προσφορές κατατίθενται μέχρι την Τετάρτη 14/9/2022.

#YourTravelBuddy:
Η νέα οut οf home

καμπάνια της Chiquita
με νότα από 

το ελληνικό καλοκαίρι

� Το πρόγραμμα επικοινωνιακής προβολής της Ειδικής Υπη-
ρεσίας Διαχείρισης ΕΠ της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το

έτος 2022, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της Τεχνι-
κής Βοήθειας του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2012-2020, ενέκρινε η Γενι-
κή Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, με το συνολικό
ύψος να φτάνει τις 550.000 ευρώ.

� Με το μήνυμα «Apodixi
Please» η Ανεξάρτητη Αρ-

χή Δημοσίων Εσόδων ενημε-
ρώνει τους ξένους επισκέπτες
στη χώρα για τα δικαιώματά
τους ως καταναλωτών και τους
προτρέπει να ζητούν απόδειξη
στις συναλλαγές τους. Συγκε-
κριμένα με το μήνυμα
«Apodixi, please. Μην πληρώ-
σετε, αν δεν πάρετε απόδειξη!»
καλεί τους τουρίστες να μην πληρώνουν, αν δεν λαμβάνουν από-
δειξη. Τα διαφημιστικά παραπέμπουν, μέσω QR Code ή link, στην
ειδική ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, όπου δίνονται αναλυτικές οδηγίες.

� Με δύο διακρίσεις «έφυγε» η Vodafone Ελλάδας από τα
«Bravo! Sustainability Dialogues & Awards 2022». Τα βρα-

βεία διεξήχθησαν στο πλαίσιο της εβδομάδας βιώσιμης ανάπτυ-
ξης Bravo Sustainability Week 2022. 

� Στην εταιρεία Win Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΜΕΠΕ ο διεθνής,
ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός που διεξήχθη από την

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με στόχο την προώθηση οίνων της
εν λόγω περιφέρειας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η ανάθεση του δια-
γωνισμού, που έχει τίτλο «Προώθηση οίνων ΠΓΕ Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας σε Τρίτες Χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο)», πραγμα-
τοποιείται έναντι 1.279.401 ευρώ με ΦΠΑ.

� Με γραφείο στη Θεσσαλονίκη, η τουρκική εταιρεία Özdisan
άνοιξε διάπλατα τις πόρτες της στην ευρωπαϊκή αγορά από τα

μέσα Ιουλίου. Η τουρκική εταιρεία «πάτησε» Ελλάδα, με το γρα-
φείο της στη Θεσσαλονίκη να είναι το πρώτο εκτός τουρκικών
συνόρων. Η Özdisan αποτελεί μια εταιρεία που έχει έδρα την
Κωνσταντινούπολη από το 1995, με δραστηριοποίηση στον χώρο
των ηλεκτρονικών και ανταλλακτικών υλικών από το 1980.

Δημόσιος διαγωνισμός 2,2 εκατ. για το ΤΕΚΑ

Mικρά - μικρά

Επιμέλεια: Νικόλας Καμπάς-Κορωναίος
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ΜΙΚΡΑ... ΜΙΚΡΑ... 

Μ
ε σημαντικές αλλαγές στον ενημερωτικό της
τομέα θα υποδεχτεί η ΕΡΤ τη νέα σεζόν και
την επίσημη έναρξη λειτουργίας του Ertnews,

που θα είναι το νέο και αποκλειστικά δημοσιογραφικό
κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης. Την παρουσίαση του
κεντρικού δελτίου ειδήσεων στις 21.00 θα αναλάβει ο
Γιώργος Κουβαράς. Η Αντριάνα Παρασκευοπούλου θα
αναλάβει από την 1η Αυγούστου επικεφαλής της υπο-
διεύθυνσης όλων των ενημερωτικών εκπομπών της
ΕΡΤ και παράλληλα θα παρουσιάζει το κεντρικό με-
σημβρινό δελτίο ειδήσεων στις 15.00, ενώ ο Ηλίας Σια-
καντάρης θα παρουσιάζει καθημερινά στο Ertnews
μια νέα ενημερωτική ζώνη στις 20.00 με επίκεντρο κυ-
ρίως τις διεθνείς εξελίξεις στην οικονομία και στην πο-
λιτική και τον αντίκτυπό τους στη χώρα μας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά στην ιστορία
της ΕΡΤ αναλαμβάνει γυναίκα τη θέση της επικεφαλής
της υποδιεύθυνσης όλων των ενημερωτικών εκπομ-
πών και η Αντριάνα Παρασκευοπούλου είναι εκείνη
που έχει τα πρωτεία. Στην ΕΡΤ όμως εντάσσεται και η
Σοφία Παπαϊωάννου, η οποία ύστερα από χρόνια επι-
στρέφει στην τηλεόραση με μια εκπομπή που θα φέρει
τη σφραγίδα της και θα μεταδίδεται κάθε δεκαπενθή-
μερο. 

Η Χρύσα Φώσκολου, η μέχρι πρότινος συνεργάτιδα του
Γιώργου Παπαδάκη στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλά-
δα», ολοκλήρωσε τη συνεργασία της με τον ΑΝΤ1 και
από τη νέα σεζόν θα βρίσκεται στην πρωινή ενημερω-
τική ζώνη του Open. Πριν από μερικές μέρες θέλησε να
αποχαιρετήσει τους συνεργάτες της στον ΑΝΤ1 μέσα από
μια ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό
στο Instagram. Τα «αντίο» της όμως ήταν επιλεκτικά και συγκε-
κριμένα…

«Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον από εσάς, γιατί εί-
στε πραγματικά οικογένειά μου. Αν όμως έπρεπε να
αναφέρω ποιοι άνθρωποι διαμόρφωσαν αυτό που εί-
μαι σήμερα και με άντεξαν στην πιο ατίθαση δεκαετία
μου, αυτοί ήταν η Νάνσυ Τάσση, ο Κώστας Θωμάκος

και η Άννυ Ζιώγα (μην γκρινιάζεις, έως εδώ σε ακούω,
Αντώνη Παπαδάκη, σε αγαπώ κι εσένα)», έγραψε η Χρύσα

Φώσκολου.  Κάτι παραπάνω από ηχηρή η απουσία του Γιώργου
Παπαδάκη από την αναφορά της δημοσιογράφου. 

O ΣΚΑΪ υποδέχτηκε και επίσημα 
τη Φαίη - Πότε κάνει πρεμιέρα 

Έπειτα από ένα τρίμηνο θρίλερ η Φαίη Σκορδά πέρασε και επίσημα το
κατώφλι του ΣΚΑΪ την περασμένη Τετάρτη. Στην ανακοίνωσή του ο σταθ-

μός του Φαλήρου αναφέρει μεταξύ άλλων: «Ο ΣΚΑΪ
υποδέχεται με ιδιαίτερη χαρά στο δυναμικό του

τη Φαίη Σκορδά. Η Φαίη έχει δημιουργήσει
μια ακλόνητη και διαχρονική σχέση εμπι-
στοσύνης με το τηλεοπτικό κοινό με τη δυ-
ναμική προσωπικότητά της, την ευγένεια
που την ακολουθεί πιστά σε όλη τη διάρ-

κεια της επαγγελματικής της πορείας, το ει-
λικρινές χαμόγελο, την ευθύτητα και τη διάθε-

ση για χαρά που θέλει να μοιράζεται με τους τηλε-
θεατές της». Η Φαίη Σκορδά θα εγκαινιάσει την ψυχαγωγία στη ζώνη 10-
12 του ΣΚΑΪ -μέχρι τώρα οι εκπομπές αυτή την ώρα ήταν μόνο ενημερω-
τικές- και όλοι αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν το εγχείρημα αυτό
θα πετύχει. Η πρεμιέρα αναμένεται για τις 19 Σεπτεμβρίου. 

�Το επόμενο διάστημα αναμένεται η έλευση
του Τζώνη Καλημέρη στην ΕΡΤ στη θέση του

διευθύνοντος συμβούλου. Με την άφιξή του
αναμένεται να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην ψυ-
χαγωγία. 

�Η δραματική σειρά εποχής «Ο πα-
ράδεισος των κυριών» έρχεται τη

νέα σεζόν στην prime time ζώνη του Al-
pha. Πρόκειται για μια μεγάλη και φιλόδο-
ξη παραγωγή με υπέροχα σκηνικά και κο-
στούμια, πλαισιωμένη από λαμπερούς
πρωταγωνιστές που μεταφέρουν τον θεα-
τή στην αστική Αθήνα της δεκαετίας του
’60. Ανάμεσα στους βασικούς πρωταγωνι-
στές θα είναι και οι Αργύρης Πανταζάρας,
Θεοδώρα Τζήμου, Λάζαρος Γεωργακό-
πουλος και Ευαγγελία Συριοπούλου.  

� Ο Δημήτρης Καμπουράκης πέρασε και επι-
σήμως στο Οpen και η ανακοίνωση ήρθε λί-

γες μέρες μετά το τέλος της εκ-
πομπής του στον ΣΚΑΪ, από
την οποία ο ίδιος αποχώ-
ρησε μια μέρα νωρίτερα
επικαλούμενος οικογε-
νειακή υποχρέωση. Σύμ-
φωνα με την ανακοίνωση, ο
Δημήτρης Καμπουράκης θα εί-
ναι από τους βασικούς συντελεστές της καθη-
μερινής πρωινής ζώνης του Ανοικτού Καναλιού
και θα δίνει δυναμικό «παρών» στις ειδήσεις και
τις έκτακτες ενημερωτικές εκπομπές.  

�Παρά τις διευκρινίσεις, η ρήξη είναι
μεγάλη. Ο λόγος για την επί 30 χρό-

νια διαπιστευμένη στο Προεδρικό Μέγαρο
Χρύσα Ρουμελιώτη και τη διεύθυνση της
ΕΡΤ. Την ανάρτηση με τη γνωστοποίηση
της παραίτησής της όχι από την ΕΡΤ αλλά
από το ρεπορτάζ της δημοσιογράφου ακο-
λούθησε ανακοίνωση της δημόσιας τηλε-
όρασης: «Η κυρία Ρουμελιώτη ουδέποτε
υπέβαλε την παραίτησή της από την ΕΡΤ
ΑΕ, αλλά εξέφρασε την επιθυμία της να
μην καλύπτει στο εξής δημοσιογραφικά
την Προεδρία της Δημοκρατίας, όταν της
γνωστοποιήθηκε ότι στο συγκεκριμένο
ρεπορτάζ έχει διαπιστευτεί και δεύτερος
πολιτικός συντάκτης - εξέλιξη απολύτως
απαραίτητη λόγω των αυξημένων αναγ-
κών που δημιουργούνται από τη λειτουρ-
γία του νέου ενημερωτικού καναλιού Ert-
news. Σε κάθε περίπτωση, ουδέποτε ζητή-
θηκε από την κυρία Ρουμελιώτη να απο-
χωρήσει από το συγκεκριμένο ρεπορτάζ».  

� Το κεντρικό δελτίο κάθε Παρασκευή, Σάβ-
βατο και Κυριακή θα παρουσιάζει στην ΕΡΤ

ο Απόστολος Μαγγηριάδης, ο οποίος αποχώρη-
σε από τον ΣΚΑΪ. Επιπλέον, σχεδιάζεται να ανα-
λάβει και μια εβδομαδιαία εκπομπή. 

Ο Γιώργος Αυτιάς κέρδισε 
το σύνολο του κοινού 
τα Σαββατοκύριακα

Πρώτος και φέτος και με δια-
φορά στη ζώνη του ήταν ο

Γιώργος Αυτιάς. Ανάμεσα
στις πρωινές εκπομπές του
Σαββατοκύριακου ήταν η
εκπομπή «Καλημέρα με τον

Γιώργο Αυτιά», που πήρε την
πρωτιά με μέσο όρο τηλεθέα-

σης 19% στο σύνολο του κοινού. Η
«εκπομπή της ελληνικής οικογένειας», όπως την
αποκαλεί ο ίδιος ο δημοσιογράφος, κυριάρχησε
στους πίνακες τηλεθέασης, κερδίζοντας με τη θεμα-
τολογία της το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού με
μέσο όρο 172.531 τηλεθεατές. 

Επιμέλεια: Γιώργος Σκρομπόλας

Η Χρύσα Φώσκολου φεύγοντας από τον ΑΝΤ1 κάποιον... ξέχασε να χαιρετήσει 

ΕΡΤ: Νέα πρόσωπα στα δελτία ειδήσεων
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Ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας μπορεί να άλλαξε πέρυσι, ωστόσο η
έλευση του νέου πρότυπου μέτρησης των εκπομπών CO2, γνωστού και ως
WLTP, άφησε εκτός πολλά καινούργια και «καθαρά» αυτοκίνητα, καθώς αυξή-
θηκαν δυσανάλογα οι μετρήσεις τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Political», ο νέος Δακτύλιος θα περιλαμβά-
νει την ελεύθερη πρόσβαση των οχημάτων, τα οποία ταξινομούνται για πρώτη
φορά σε κράτος-μέλος της ΕΕ από 1ης/1/2021 και εφεξής, εφόσον εκπέμπουν
διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 145 γρ./χλμ. (τιμή συνδυασμένου κύκλου
ή σταθμισμένης συνδυασμένου κύκλου, αν πρόκειται για υβριδικά ηλεκτρικά
οχήματα εξωτερικής φόρτισης, ή του αερίου καυσίμου για αυτοκίνητα διπλού

καυσίμου-Bi-fuel, σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία
Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων-Worldwide Light Test Procedure/WLTP).

Όλα τα παλαιότερα οχήματα, που πληρούν την οδηγία ρύπων Euro 6 και εφό-
σον εκπέμπουν κάτω από 120 γρ./CO2 το χιλιόμετρο, θα κινούνται καθημερινά
ελεύθερα στον Δακτύλιο! Επίσης, ελεύθερα θα κινούνται και τα οχήματα τε-
χνολογίας, ηλεκτρικά, υβριδικά, φυσικού αερίου εκ κατασκευής και οχήματα
υγραερίου εκ κατασκευής.

Υπό το καθεστώς των μονών - ζυγών θα κινούνται όλα τα υπόλοιπα οχήματα
που εκπέμπουν πάνω από 120 γρ./CO2 ανά χιλιόμετρο, ενώ σε κανένα όχημα
δεν θα επιβάλλεται καθολική απαγόρευση της κίνησης στο κέντρο...
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Αποκάλυψη! Τι αλλάζει στον Δακτύλιο

Δοκιμάζουμε το Volvo S90 T8
Recharge με 392 ίππους!

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής

Τ
ο «γάντι» σε Mercedes-Benz και BMW
πέταξε η Volvo με το υπερπολυτελές
S90, το οποίο, όπως αποδείχτηκε, όχι μό-
νο δεν έχει κάτι λιγότερο από τα γερμανι-

κά ανταγωνιστικά μοντέλα, αλλά επιπλέον διατίθε-
ται σε πολύ χαμηλότερη τιμή! Το σουηδικό μοντέλο
είναι πολυτελές, ασφαλές, κομψό και μάλλον καλό
θα ήταν οι Γερμανοί ανταγωνιστές να το λάβουν σο-
βαρά υπόψη τους, καθώς τα στοιχεία των πωλήσε-
ών τους κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου.

Όταν βέβαια το S90 αφορά και την κορυφαία Τ8
Twin Engine plug-in υβριδική έκδοση, τότε ο κά-
τοχός του απολαμβάνει και τα οφέλη που έχουν να
κάνουν με το εξαιρετικά χαμηλό κόστος χρήσης,
όπως επίσης και με τις ελάχιστες εκπομπές CO2,
στοιχεία που συντελούν στη διατήρηση της πολύ
υψηλής αξίας μεταπώλησης του σουηδικού μοντέ-
λου ακόμη και έπειτα από πολλά χρόνια.

Στα παραπάνω θα πρέπει να συμπληρώσουμε
και τη συνολική απόδοση του βενζινοκινητήρα με
τον ηλεκτροκινητήρα, που φθάνει τους 392 ίππους,
με τη μέση κατανάλωση να κυμαίνεται σε περίπου
6,5 λίτρα για κάθε 100 χιλιόμετρα, τα οποία χρυσώ-
νουν το χάπι των 84.000 ευρώ που πρέπει να δαπα-
νήσει κανείς για να αποκτήσει την υπέροχη σουη-
δική λιμουζίνα.

Προεδρική εμφάνιση
To S90 αποτελούσε πάντα τη ναυαρχίδα της, που

κινούνταν σε διάσημα gala ή προεδρικές εκδηλώ-
σεις. Ωστόσο, στο νέο Volvo S90 η εταιρεία κατάφε-
ρε, πέραν της μοναδικής σχεδίασης, να δώσει επι-
πλέον κύρος και πρεστίζ στη σουηδική λιμουζίνα,

προβάλλοντας παράλληλα και ένα high-tech προ-
φίλ. Άλλωστε, η κάθετη μάσκα, οι προβολείς με τα
LED στο σχήμα «του σφυριού του Θορ» και οι
άφθονες πινελιές χρωμίου κάνουν τη διαφορά.

Πίσω από το τιμόνι του Volvo S90 ή και στο πίσω
κάθισμα με τα φιμέ τζάμια ο οδηγός είναι πολύ πι-
θανό να αισθανθεί ως CEO μιας μεγάλης πολυεθνι-
κής! Πρώτα από όλα, η ποιότητα των υλικών κατα-
σκευής στην καμπίνα επιβατών του σουηδικού
μοντέλου είναι εξαιρετική. Το μάτι των επιβατών
σίγουρα θα μαγνητίσει η κάθετη οθόνη αφής με την
εξαιρετική απόκριση και λειτουργικότητα από τα
χειριστήρια στο τιμόνι.

Επίσης, το σύστημα πολυμέσων είναι από τα πιο
σύγχρονα και σίγουρα το πιο φιλικό προς τον χρή-
στη, ενώ η συνεργασία με την Google άλλαξε όλη
την προσέγγιση. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων
προσφέρει τη δυνατότητα διαφορετικών επιλογών
σε ό,τι αφορά την εμφάνισή του. Οι χώροι για τους
επιβάτες είναι παραπάνω από επαρκείς και τόσο οι
εμπρός όσο και οι δύο πίσω θα καθίσουν υπεράνετα
σε ένα μακρινό ταξίδι, έχοντας χώρο για να απλώ-
σουν τα πόδια και να διαβάσουν και την εφημερίδα.

Κάτω από το καπό του Volvo S90 T8 της δοκιμής
μας είχε τοποθετηθεί ο δίλιτρος turbo κινητήρας
βενζίνης, ο οποίος αποδίδει 303 ίππους και 400
Νm ροπής και μαζί με τα δύο ηλεκτρικά μοτέρ
φθάνει σε συνδυαστική ισχύ τούς 392 ίππους και
μέγιστη ροπή τα 640 Nm. Η μπαταρία του συστήμα-
τος είναι στις 11,8 kWh, οι οποίες επαρκούν για
σχεδόν 50 χιλιόμετρα, αν και σε πραγματικές συν-
θήκες αγγίζει τα 40 χιλιόμετρα.

Σε ό,τι έχει να κάνει με την κατανάλωση, τα πράγ-

ματα είναι άκρως εντυπωσιακά για ένα αυτοκίνητο
αυτού του όγκου και της δεδομένης ισχύος, με τη
μέση τιμή να κυμαίνεται κάτω από τα 7,5 λίτρα για
κάθε 100 χλμ. σε κανονικές συνθήκες οδήγησης.

Τρένο στον δρόμο
Από τα πρώτα κιόλας μέτρα κίνησης με το Volvo

S80 T8 ο οδηγός αντιλαμβάνεται ότι κινείται με μια
λιμουζίνα που προσδίδει άνεση, ησυχία και πολυ-
τέλεια στους επιβάτες της. Όλα στρέφονται γύρω
από τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος VIP μετακί-
νησης, αλλά όποτε το επιθυμεί ο οδηγός να απο-
λαμβάνει και τις κορυφαίες επιδόσεις.

Το ταξίδι στο εθνικό οδικό δίκτυο με το Volvo S90
T8 είναι απόλαυση! Τα χιλιόμετρα «καταπίνονται»
με απίστευτη ευκολία και οι επιβάτες ακόμη και
μετά από ένα πολύωρο ταξίδι θα αισθάνονται ξε-
κούραστοι. Το μόνο που πρέπει να προσέχει ο οδη-
γός είναι η ταχύτητα, καθώς τόσο η ηχομόνωση
όσο και η απίστευτη ευστάθεια και η ιπποδύναμη
του σουηδικού μοντέλου συντελούν εύκολα σε κά-
ποια παράβαση ή χειρότερα στο… αυτόφωρο.

Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στρο-
φές το Volvo S90 T8 απέδειξε ότι έχει πολύ υψηλά
περιθώρια πρόσφυσης και βέβαια η ύπαρξη τετρα-
κίνησης μπορεί να κάνει τα ελαστικά να... τσιρίζουν!
Μέσα στην πόλη η λιμουζίνα της Volvo δεν μπορεί
να κρύψει το μήκος της, ωστόσο η ύπαρξη κάμερας
οπισθοπορίας κάνει τη διαδικασία παρκαρίσματος
παιχνιδάκι. Από την άλλη μεριά βέβαια η κορυφαία
ανάρτηση και η ηχομόνωση απορροφούν με τον
καλύτερο τρόπο τις κακοτεχνίες και τους περίερ-
γους ενοχλητικούς θορύβους αντίστοιχα.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Μ
ετά τον οδυνηρό αποκλεισμό του πρω-
ταθλητή Ολυμπιακού στο Champions
League (0-4 από τη Μακάμπι Χάιφα)
στο «Καραϊσκάκης», που προκάλεσε

και την απόλυση του Πέδρο Μαρτίνς, ήρθε μια ακό-
μη κατραπακιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο δευ-
τεραθλητής ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να ανατρέψει το
0-2 της Σόφιας κόντρα στη Λέφσκι, έφερε 1-1 στην
Τούμπα και αποκλείστηκε από το Conference
League. Αυτός που στην ίδια διοργάνωση έφτασε
στους προημιτελικούς της περασμένης χρονιάς.

Τα δύο αυτά αποτελέσματα καταβαράθρωσαν την
Ελλάδα στη 16η θέση της ειδικής βαθμολογίας της
UEFA (UEFA Ranking). Εκεί που πήγε να ανασάνει
με «δόξα τω Θεώ», ξαναγύρισε στις προσευχές
«Παναγία, βόηθα». Προφανώς και έχει προοπτική
για καλυτέρευση της βαθμολογίας, καθότι συνεχί-
ζουν ο Ολυμπιακός στο Europa League και ο Πανα-
θηναϊκός με τον Άρη στο Conference. Η Ελλάδα
πρέπει να πλασαριστεί στη 14η ή 15η θέση του UE-
FA Ranking για να μπορεί να βγάζει και δεύτερη
ομάδα στα προκριματικά του Champions League.
Αν δεν το καταφέρει, τότε του χρόνου θα είμαστε
μια από τα ίδια και χειρότερα όσον αφορά τις κλη-
ρώσεις, οι οποίες θα είναι ακόμη πιο δύσκολες.

Πολλά θα κριθούν την προσεχή Πέμπτη στα ευ-
ρωπαϊκά Κύπελλα. Ο Ολυμπιακός, που παίζει το
χειρότερο αντιποδόσφαιρο των τελευταίων χρό-
νων, υποδέχεται στο «Καραϊσκάκης» τη Σλόβαν
Μπρατισλάβας. Δεν είναι καμιά φοβερή υπερδύνα-
μη οι Σλοβάκοι, αλλά μήπως είναι ο Ολυμπιακός;

Την ίδια μέρα ο κυπελλούχος Παναθηναϊκός θα
πάει στην Πράγα για να αντιμετωπίσει τη Σλάβια. Η
κατάστασή του στα φιλικά είναι αποκαρδιωτική -
δεν μπορεί να σκοράρει. Απέκτησε τον Σλοβένο
σκόρερ Σποράρ από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, αλλά
αυτός δεν γνωρίζει καν τι χρώμα φανέλα φοράει ο
Παναθηναϊκός, συνεπώς είναι ένα ερωτηματικό για
το αν μπορεί να βοηθήσει άμεσα.

Ο Άρης, επίσης την Πέμπτη, θα πάει στο Ισραήλ
για να βρεθεί αντιμέτωπος με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ
του Βλάνταν Ίβιτς. Σε σχέση με την κατάσταση που
είναι οι άλλες ομάδες, δείχνει ότι μπορεί ακόμη και
το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Θα δείξει ωστόσο τι
μπορεί να κάνει με τους πιο έμπειρους Ισραηλι-
νούς.

Όλες αυτές οι τρανές αποτυχίες, όπως του Ολυμ-
πιακού, ο οποίος και πέρυσι αποκλείστηκε από τη
Λουντογκόρετς στο Champions League, αλλά και
της ΑΕΚ από κάποια Βέλεζ και ο Άρης από μια Κό-

λος Κοβαλίβκα, έχουν έναν κοινό, ενοχικό παρονο-
μαστή. Ότι οι «μεγάλοι επενδυτές» του ελληνικού
ποδοσφαίρου (όλοι) δεν ασχολούνται πραγματικά
με το ίδιο το ποδόσφαιρο αλλά με τα πέριξ, όπως
ποιος θα είναι αρχιαδιαιτητής και ποιους διαιτητές
θα βάλει στους πίνακες. Η ΕΠΟ του Τάκη Μπαλτά-
κου και η Super League του Βαγγέλη Μαρινάκη αν-
τί να έχουν αγαστή συνεργασία εξακοντίζουν φαρ-
μακερά βέλη ο ένας στον άλλον. Σε ένα θλιβερό επι-
κοινωνιακό παιχνίδι, ο ένας «επενδυτής» εκτο-
ξεύει ευθείες βολές προς τον άλλον, ενώ στην ου-
σία με αυτό τον τρόπο υπονομεύει την ίδια του την
ομάδα και το «προϊόν» (το ποιο;). Η Ευρώπη περνάει
με χίλια από δίπλα τους και οι «επενδυτές» θεω-
ρούν ότι η μπάλα είναι το μέσον για να προσδώσουν
υπεραξία στο «εγώ» τους. 

Μετά τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ 
από τη Λέφσκι, η Ελλάδα κατρακύλησε

στη 16η θέση της UEFA και 
οι «επενδυτές» ενδιαφέρονται 

μόνο για το «εγώ» τους

Αποχαιρέτα την Ευρώπη που χάνεις…



Η έκπληξη της βραδιάς

Η διάσημη Παλόμα Πικάσο παραθερίζει στην
Κρήτη και έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή
της στη συναυλία της Μαρίας Φαραντούρη και
του Δημήτρη Καταλειφού. Η κόρη του ζωγράφου
Πάμπλο Πικάσο παρακολούθησε με ενθουσια-
σμό τη μουσική γιορτή με τίτλο «Τραγουδώντας
την ποίηση στην Ελεύθερνα» στο Φεστιβάλ Κρή-
της, δίνοντας απίστευτη χαρά στους συντελεστές.
Μάλιστα, είχε μια ζεστή συνομιλία με τη Μαρία
Φαραντούρη, την οποία γνώριζε μέσω του καλού
της φίλου και αείμνηστου Μίκη Θεοδωράκη.

Διακοπές για δύο

Στην Πάρο η Έλενα Ασημακοπούλου. Η γνω-
στή ηθοποιός μετά το πρόσφατο διαζύγιό της με
τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή Μπρούνο Τσιρίλο
εγκατέλειψε άρον άρον την Αθήνα, επιλέγοντας
το όμορφο αιγαιοπελαγίτικο νησί για διακοπές
με την κορούλα της. Ανανεωμένη, αδυνατισμένη
και χαμογελαστή, η πρωταγωνίστρια φωτογρα-
φήθηκε να απολαμβάνει τις βουτιές της σε πισί-
να ποζάροντας με μαγιό. Η επόμενη σεζόν θα εί-
ναι ιδιαίτερα απαιτητική για τη γλυκιά μαμά, κα-
θώς θα ξεκινήσει γυρίσματα για τη σειρά του
ΣΚΑΪ «Άγρια γη».

Μεγάλες στιγμές για την Κατε-
ρίνα Βρανά! Η πιο «αστεία γυναί-
κα στον κόσμο» εμφανίστηκε
στην 48η Γιορτή της Δημοκρα-
τίας και δήλωσε ενθουσιασμένη
για την τιμή να προσκληθεί στο
Προεδρικό Μέγαρο: « Ήταν μια
πολύ ξεχωριστή, ζεστή βραδιά
στον υπέροχο, ζεστό κήπο του
Μεγάρου, γεμάτο υπέροχους,
ζεστούς ανθρώπους. (Και το
«ζεστό» το εννοώ κυριολεκτικά.
Βράζαμε.) ΥΓ.: Την Πρόεδρο της
Δημοκρατίας τη λένε Κατερίνα.
Σύμπτωση; Δεν νομίζω!».

Στο Προεδρικό
Μέγαρο

E
γινε και αυτό! Άγνωστοι δράστες έκλεψαν το φορτηγό με
όλο τον εξοπλισμό (κάμερες και συστήματα ήχου μεγάλης
αξίας) της νέας τηλεοπτικής παραγωγής του Μανούσου
Μανουσάκη «Κόκκινο ποτάμι», τινάζοντας στον αέρα τα

γυρίσματα του σίκουελ. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα
της Δευτέρας στην Ξάνθη, με τον γνωστό σκηνοθέτη να απευθύνει
έκκληση μέσω τηλεοπτικών εκπομπών για την επιστροφή του οχή-
ματος: «Είναι πολύ σοβαρό, για να μην πω καταστροφικό. Είναι πολύ
μεγάλο πλήγμα. Θα ήθελα να καλέσω οποιονδήποτε στην Ξάνθη έχει
δει ένα μεγάλο άσπρο φορτηγό που γράφει με μεγάλα γράμματα
“Άγιος Εφραίμ” και η πινακίδα του είναι ΝΧΑ1447 και εκλάπη μπρο-
στά από το ξενοδοχείο μας. Όποιος μας βοηθήσει θα αμειφθεί». Για
το συμβάν ενημερώθηκε η Αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνες για
τον εντοπισμό του οχήματος αλλά και των δραστών.  

«Μικρασία μου, ψυχή μου»
Ο Κώστας Μακεδόνας «οργώνει» την Ελλάδα με μια συγκλονι-
στική παράσταση-αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη Μικρασιατι-
κή Καταστροφή. Ο σημαντικός ερμηνευτής με 22 ολοκαίνουρ-
για τραγούδια παρουσιάζει το μουσικό έπος «Μικρασία μου,
ψυχή μου», ζωντανεύοντας με σύγχρονο αλλά και ανθρωπο-
κεντρικό τρόπο τις τραγικότερες σελίδες της νεότερης ιστορίας
μας. Μαζί του οι Μαριάννα Παπαμακαρίου, Σταύρος Βαϊνάς και
επταμελής ορχήστρα.

Το new look του Βαλάντη τα σπάει! Ο τρα-
γουδιστής «αποχαιρέτησε» το πλούσιο
μούσι που είχε καθιερώσει μετά την έξοδό
του από το «Survivor» και πλέον δείχνει πο-
λύ νεότερος. Το τελετουργικό του ξυρίσμα-
τος παρουσιάστηκε live μέσω της προσωπι-
κής του σελίδας στο Διαδίκτυο, με τον
πρώην παίκτη του «Survivor» να αφήνει
ένα μικρό goatee στο πιγούνι του για αλλα-
γή! «Το νέο μου πρόσωπο», έγραψε χαμο-
γελαστός στο Instagram.
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Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Η έκκληση του σκηνοθέτη

Αγνώριστος!



«Το κανάλι της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

ΕΕπανερχόμαστε με ανανεωμένο
πρόγραμμα... sstay ttuned!



Η
καλή ενυδάτωση του δέρματός μας
σχετίζεται κυρίως με τη διατροφή μας
αλλά και με τα υγρά που καταναλώνου-
με. Φυσικά η ενυδάτωση είναι απαραί-

τητη όλο τον χρόνο, όμως ειδικά το καλοκαίρι -με
τον ήλιο, τη θάλασσα και τις υψηλότερες θερμο-
κρασίες- η ανάγκη για ενυδάτωση είναι ακόμα
πιο σημαντική. Η δερματολόγος - αφροδισιολό-
γος Βασιλική Μουσάτου και η κλινική διαιτολόγος
- διατροφολόγος Μελίνα Τσαγκατάκη - Τσιρίγγα
μάς δίνουν χρήσιμες συμβουλές για δέρμα σωστά
ενυδατωμένο και φρέσκο.

Η ενυδάτωση μπορεί να γίνει τόσο εξωτερικά
με τις σωστές ενυδατικές κρέμες και θεραπείες
δέρματος όσο και εκ των έσω με τη σωστή διατρο-
φή και την επαρκή κατανάλωση νερού και υγρών.
Περισσότερη ανάγκη για ενυδάτωση έχουν τα ξη-
ρά, ευαίσθητα και τα ατοπικά δέρματα, ωστόσο
και κάθε τύπος επιδερμίδας λόγω διαδερμικής
απώλειας νερού έχει ανάγκη την ενυδάτωση (με
πιο λεπτόρρευστα προϊόντα για μεικτές και λιπα-
ρές επιδερμίδες).

Η ξηρή επιδερμίδα υπολείπεται σε λιπίδια, ενώ
η αφυδατωμένη σε νερό. Πάντως, η επαρκής πο-
σότητα λιπιδίων στο δέρμα μειώνει τη διαδερμική
απορρόφηση νερού (κοινώς τα λιπαρά δέρματα
αφυδατώνονται δυσκολότερα). Η αφυδατωμένη
επιδερμίδα έχει εικόνα πιο τραχιά, ίσως απολεπί-
ζεται, ενώ μπορεί να υπάρχει και αίσθημα κνη-
σμού. Έχει λιγότερη ελαστικότητα και ίσως συνυ-
πάρξουν κοκκινίλες σε διάφορα σημεία.

Οι λιπαρές και μεικτές επιδερμίδες με περιορι-
σμένες ανάγκες σε λιπίδια χρειάζονται λεπτόρ-
ρευστες υφές και ορούς (serums) για να μην ενι-
σχύεται η γυαλάδα και λιπαρότητα. Αντίθετα, τα
πιο ξηρά δέρματα όπως και οι μετεμμηνοπαυσια-
κές γυναίκες έχουν ανάγκη από πιο κρεμώδη
προϊόντα με πλούσιες υφές και μεγαλύτερη πε-
ριεκτικότητα σε λιπίδια. Φυσικά υπάρχουν πολ-
λές επιλογές θεραπειών ενυδάτωσης που μπο-
ρούν να πραγματοποιηθούν από τον δερματολόγο
στο ιατρείο, όπως η οξυγονοθεραπεία και η μεσο-
θεραπεία.

Όταν κοιμάστε με κλιματιστικό που ξηραίνει το
δέρμα, καλό είναι να έχετε ένα μικρό πιατάκι με
νερό ή μια βρεγμένη πετσέτα στο δωμάτιο για να
μην ξηραίνεται ο αέρας του δωματίου. Επίσης,
όταν ταξιδεύετε πολλές ώρες με αεροπλάνο (ξη-
ρός αέρας καμπίνας) να έχετε μαζί σας λίγη ενυ-
δατική κρέμα για χείλη και πρόσωπο. Αποφύγετε
τα πολύ καυτά και μακράς διαρκείας μπάνια και
ντους, διότι ξηραίνουν το δέρμα. 
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Τι χρειάζεται με τον ήλιο 
του καλοκαιριού, τη θάλασσα 
και τις υψηλές θερμοκρασίες 

Νερό και τρόφιμα
πλούσια σε νερό
Σύμφωνα με τον Εθνικό Διατροφικό Οδη-
γό, για τον γενικό πληθυσμό συστήνεται να
καταναλώνονται τουλάχιστον 8-10 ποτή-
ρια υγρών, εκ των οποίων τα 6-8 να είναι
νερό. Επειδή όμως οι ατομικές ανάγκες
ενυδάτωσης εξαρτώνται από παράγοντες
όπως το ύψος, το βάρος, η ηλικία, η σωμα-
τική δραστηριότητα κ.λπ., υπολογίζουμε
με μεγαλύτερη ακρίβεια την ανάγκη μας
σε νερό βάσει των θερμίδων που κατανα-
λώνουμε. Συγκεκριμένα, χρειαζόμαστε 1
ml νερού για κάθε 1 kcal. Όταν βρίσκεστε
εκτός σπιτιού, έχετε πάντα μαζί σας ένα
μπουκάλι ή παγούρι με νερό. Αρωματίστε
το νερό με φρούτα ή μυρωδικά για να σας
είναι πιο ευχάριστη η κατανάλωσή του:
φέτες λεμόνι, δυόσμος ή μέντα, φέτες αγ-
γουράκι, μούρα, φράουλες κ.ά. Θέστε
χρονικούς στόχους, πχ «να έχω πιεί 1/2
λίτρο νερό μέχρι τις 12». Αγοράστε ένα
μεγάλο παγούρι ώστε να χωράει όλο το νε-
ρό που πρέπει να καταναλώσετε μέσα στη
μέρα (πχ, 2 λίτρα). Καταναλώστε τρόφιμα
πλούσια σε νερό, όπως καρπούζι, αγγού-
ρι, φράουλες, ντομάτες, αλλά και γεύματα
με υγρά όπως σούπες, smoothies κ.ά.

Συμβουλές για δέρμα ενυδατωμένο 

Βασιλική Μουσάτου,
δερματολόγος -
αφροδισιολόγος 

Μελίνα Τσαγκατάκη - Τσιρίγγα,
κλινική διαιτολόγος -
διατροφολόγος 



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)
Τα οικονομικά σας θα σας απασχολήσουν
έντονα, βάζοντας σε μια νέα κατάσταση τη
διαχείρισή τους. Νέες πηγές εισοδημά-
των, νέα εργασία και γενικότερα νέα δεδο-
μένα στις αξίες σας και σε ό,τι θεωρείτε
σημαντικό. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς τους Ταύρους αυτή η σύνοδος Ου-
ρανού και Βόρειου Δεσμού είναι αρκετά
απρόοπτη και απόλυτα καρμική στιγμή.
Μπορεί να συμβούν καταστάσεις που τις πε-
ρισσότερες φορές με δυσκολία θα μπορέσε-
τε να διαχειριστείτε.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς τους Διδύμους, που έχετε γεννηθεί
μεταξύ 7 και 11 Ιουνίου, κάτι θα αλλάξει στον
επαγγελματικό σας τομέα, στις σχέσεις σας
αλλά και γενικότερα στον τρόπο που αντι-
λαμβάνεστε τις καταστάσεις. Το παρασκήνιο
θα έχει την τιμητική του.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η σύνοδος του Ουρανού με τον Βόρειο Δε-
σμό θα σας δημιουργήσει έντονες καταστά-
σεις στο φιλικό σας περιβάλλον. Ίσως κά-
ποια από τα σχέδιά σας αλλάξουν λόγω μιας
καρμικής παρέμβασης.

Λέων
(23/7-22/8)
Στο Ζενίθ του ωροσκοπίου σας, θα συμβούν
πολύ ιδιαίτερες καταστάσεις σε θέματα κα-
ριέρας και κοινωνικής ζωής. Είναι η στιγμή
της αλλαγής, η στιγμή που όλα θα συντελέ-
σουν για να αλλάξετε πλεύση σε κάτι που μέ-
χρι τώρα ήταν συμπαγές στη ζωή σας.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Μια περίοδος γεμάτη από νέα δεδομένα που
σας παραπέμπει σε νέες σκέψεις, πρωτοπο-
ριακές αποφάσεις και συμφωνίες με μακρι-
νούς τόπους. Φροντίστε να δεχτείτε με θετικό
τρόπο την αναστάτωση μιας υπέρβασης, γιατί
σας βάζει στον επόμενο κύκλο ζωής με απόλυ-
το τρόπο.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Αυτή η σύνοδος επηρεάζει τις οικονομικές
σας δυνατότητες. Το ρίσκο μπαίνει στη ζωή
σας, αλλά και οι πιο βαθιές σας ανάγκες βρί-
σκονται κοντά σε μια έντονη τάση για αλλαγή. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Ανατροπές στις σχέσεις και τις συνεργασίες
σάς κάνουν να βλέπετε τα πράγματα με αρκε-
τή δόση ανασφάλειας, γιατί έχετε μάθει να πε-
ριφρουρείτε τα κεκτημένα σας. Τώρα ήρθε η
στιγμή να αντιμετωπίσετε αυτό που σας φοβί-
ζει, την ανατροπή που προέρχεται από τους
άλλους.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Θα αλλάξουν πολλά πράγματα που βρί-
σκονται στην καθημερινότητά σας. Ένα
μεγάλο ποσοστό αλλαγών θα υπάρξει στον
τομέα της εργασίας σας αλλά και των κα-
θημερινών σας συνηθειών.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Για εσάς του δεύτερου δεκαημέρου η δημι-
ουργικότητά σας θέλει να βρει τρόπους δια-
φυγής από τη στατικότητα. Ίσως εντοπίσετε
μια αλλαγή συμπεριφοράς στα αγαπημένα
σας πρόσωπα, κάτι που θα σας δημιουργή-
σει εκνευρισμό.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Μια έντονη αλλαγή θα υπάρξει στον τομέα
της οικογένειάς σας, ενώ αν έχετε ξεκινήσει
τις καλοκαιρινές διακοπές σας μπορεί να συ-
ναντήσετε απρόοπτες καταστάσεις.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Κάτι αλλάζει στον τρόπο που επικοινωνείτε,
ενώ θα υπάρξουν ευκαιρίες να βρεθείτε μα-
κριά από τα τετριμμένα και τα καθημερινά
που σας προκαλούν ρουτίνα. Αν και δεν ανα-
ζητάτε τις έντονες αντιπαραθέσεις, ίσως
χρειαστεί να βάλετε σε απόλυτο έλεγχο κά-
ποια πρόσωπα που δεν σέβονται τα όριά σας.
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Oμήνας τελειώνει με το εκρηκτικό
Σαββατοκύριακο, κατά το οποίο ο Ερμής θα
σχηματίσει αντίθεση με τον Κρόνο, μια
πλανητική όψη με πολλά εμπόδια στην

επικοινωνία. Ο Ουρανός, επίσης στον Ταύρο, θα κάνει
σύνοδο με τον Βόρειο Δεσμό, μια όψη που επηρεάζει
αρκετές μέρες πριν και μετά την ακριβή στιγμή
αυτής της συνόδου. Σε ένα τέτοιο σύμπλεγμα
καρμικών συναντήσεων το αιφνίδιο και απρόβλεπτο
θα καθορίσει αυτήν τη χρονική στιγμή, με τις
επόμενες μέρες να υπόσχονται την έντονη
απομάκρυνσή μας από το γνώριμο και την επιλογή
μας στο καινοτόμο μέλλον. 



Η
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για
την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση τον Ιούλιο αντί για τον Αύ-
γουστο, δηλαδή έναν μήνα νωρίτερα

απ’ ό,τι συνήθως, αποτελεί μια σημαντική επι-
τυχία για το υπουργείο Παιδείας. Στην πράξη
έκαναν το αυτονόητο, αξιοποιώντας τις νέες τε-
χνολογίες προς όφελος των υποψηφίων και
των οικογενειών τους, δίνοντάς τους ουσιαστι-
κά έναν μήνα περισσότερο ως περιθώριο για να
τακτοποιηθούν όσοι πέτυχαν την εισαγωγή τους
σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα αλλά και σε
όσους δεν πέτυχαν και θα αναζητήσουν μια άλ-
λη επαγγελματική διέξοδο.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων διέλυσε
και την επιχειρηματολογία της αντιπολίτευσης
ότι με την καθιέρωση της Ελάχιστης Βάσης Ει-
σαγωγής (ΕΒΕ) θα περιοριστεί ο αριθμός των
εισακτέων. Το ποσοστό εισαγωγής στα ΑΕΙ αυ-
ξήθηκε στο 62,1% έναντι 61,1% το 2021. Αποδεί-
χτηκε ότι η εφαρμογή της ΕΒΕ οδήγησε σε με-
γαλύτερη προσπάθεια από την πλευρά των υπο-
ψηφίων, με συνέπεια την άνοδο του ποσοστού
που εισάγεται στα ΑΕΙ.

Με την εφαρμογή της ΕΒΕ δεν εισάγονται
υποψήφιοι με πολύ χαμηλή βαθμολογία.
Όσες και όσοι δηλαδή δεν πληρούν τις ελάχι-
στες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις για να ολο-
κληρώσουν επιτυχώς τις σπουδές τους. Τερ-
ματίζεται έτσι μια παθογένεια του εκπαιδευτι-
κού μας συστήματος, που οδηγούσε κάποι-
ους στα ΑΕΙ μόνο και μόνο για να λένε ότι είναι
φοιτητές και στην ουσία αποτελούσαν οικο-
νομικό βάρος για τις οικογένειές τους, ενώ
και οι ίδιοι στερούνταν τη δυνατότητα να αξιο-
ποιήσουν τον ίδιο χρόνο για την απόκτηση κά-
ποιας ειδικότητας που θα τους ήταν χρήσιμη

για το υπόλοιπο της ζωής τους.
Εδώ βέβαια τίθεται το μέγα πρόβλημα της

ελληνικής Παιδείας, που δεν είναι άλλο από
την υποβάθμιση της επαγγελματικής εκπαί-
δευσης τις προηγούμενες δεκαετίες. Κάποτε
στην Ελλάδα οι περισσότεροι τεχνίτες απο-
φοιτούσαν από δημόσιες σχολές που προσέ-
φεραν πραγματική επαγγελματική κατάρτιση
στους νέους. Τα δεδομένα βέβαια άλλαξαν. Οι
απαιτήσεις της αγοράς είναι αυξημένες. Πα-
λιές σχολές δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν,
πρώτον, γιατί δεν εκσυγχρονίστηκαν, αφού το
κράτος δεν έδωσε βαρύτητα στη δημόσια
επαγγελματική εκπαίδευση, μιας και η παρο-
χή πιστοποίησης είναι ακόμη ζητούμενο για
πολλές σχολές στον χώρο, και, δεύτερον,
επειδή ενισχύθηκε η κοινωνική αντίληψη ότι
επιτυχημένος ήταν μόνο όποιος κατείχε κά-
ποιο χαρτί από ΑΕΙ. Διαπιστωμένο αποτέλε-
σμα; Να απουσιάζουν από την αγορά πραγμα-
τικοί τεχνίτες και όσοι υπήρχαν να ανεβάζουν
τα τιμολόγιά τους σε δυσθεώρητα ύψη.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποφάσισε να ενι-
σχύσει τον θεσμό των δημόσιων ΙΕΚ. Από την
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι
το ποσοστό εισαγωγής σε δημόσια ΙΕΚ μέσω
παράλληλου μηχανογραφικού αυξήθηκε στο
65,9% έναντι 37,7% το 2021. Προφανώς οι νέοι
αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι μέσω της ανα-
βάθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης ανοίγονται νέοι δρόμοι για επαγ-
γελματική αποκατάσταση με ειδικότητες υψη-
λής ζήτησης. Ήδη 13.472 υποψήφιοι είναι επι-
τυχόντες στα δημόσια ΙΕΚ, ενώ περίπου 10.000
επιπλέον θέσεις θα δοθούν για πρόσθετες εγ-
γραφές τον Σεπτέμβριο.

Οι ειδικότητες που προτιμώνται είναι κυρίως

οι προγραμματιστές ψηφιακών συστημάτων και
ιστοσελίδων, τεχνικοί ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, βοηθοί νοσηλευτών και άλλες που
θεωρούνται επαγγέλματα είτε του μέλλοντος
είτε κοινωνικής αναγκαιότητας, όπως αυτό του
βοηθού νοσηλευτή, για το οποίο η πανδημία
έδειξε ότι υπάρχει ανάγκη.

Εκεί που βλέπουμε ότι υπάρχει υστέρηση εί-
ναι ο τομέας της αγροτικής εκπαίδευσης, στην
οποία η χώρα μας είναι ουραγός στην Ευρώπη.
Ο μέσος όρος ειδικευμένων στον πρωτογενή το-
μέα είναι γύρω στο 50%, με κάποιες χώρες-πρό-
τυπο, όπως η Ολλανδία, να φτάνουν στο 80%, τη
στιγμή που στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό
είναι μόλις 8%. Σαφώς γίνεται μια προσπάθεια
μέσω της κατάρτισης Νέων Αγροτών, αλλά είναι
εμφανές ότι στο διάστημα της τριετίας της ΝΔ
δεν έχουν γίνει αποφασιστικά βήματα. Πέρυσι
λειτούργησαν 7 δημόσια ΙΕΚ με εξειδίκευση στα
αγροτικά, αλλά ο προγραμματισμός από τη νέα
περίοδο περίπου ακόμη 20 αγροτικών δημό-
σιων ΙΕΚ σε όλη την Ελλάδα δεν προχώρησε. Γε-
γονός που ενισχύει την πεποίθηση ότι υπάρχει
υστέρηση στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Με δεδομένο ότι ο αγροδιατροφικός τομέας
διαδραματίζει και θα διαδραματίσει ακόμη ση-
μαντικότερο ρόλο στη ζωή μας, καθώς η επισι-
τιστική επάρκεια είναι κυρίαρχος παράγοντας
για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, η
επιμόρφωση και κατάρτιση των αγροτών μας
αποτελεί σημαντικό στοιχείο. Έτσι και ο πρωτο-
γενής τομέας θα εκσυγχρονιστεί και οι παρα-
γωγοί μας από εργάτες γης θα μετασχηματι-
στούν σε σύγχρονους επαγγελματίες και επι-
χειρηματίες, εξέλιξη που αποτελεί στόχευση
και της κυβέρνησης αλλά και της ηγεσίας των
αρμόδιων υπουργείων.
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