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Μ
άσκες, κρούσματα, περιορισμοί, εκκλή-
σεις από ειδικούς και υπουργούς… Σαν
να μην πέρασε μια μέρα, την ώρα που και
οι πλέον προσεκτικοί άρχιζαν να χαλα-

ρώνουν, το... κακό επέστρεψε ή μάλλον ήταν πάντα
εδώ - εν υπνώσει ίσως ή σε μικρή πτώση, όμως πα-
ρόν. Δεν έχουμε ξεμπερδέψει με τον κορονοϊό, αυτό
είναι σαφές και το αποδεικνύει η νέα έκρηξη σε ημε-
ρήσια κρούσματα και δυστυχώς σε απώλειες μέσα
στο κατακαλόκαιρο.

Μπορεί οι αρχικές εκτιμήσεις να έκαναν λόγο για
ένα ήσυχο καλοκαίρι με λιγότερη Covid, όμως εμφα-
νίστηκαν οι δύο νέες μεταλλάξεις της Όμικρον και
βιώνουμε ξανά τη σκληρή πραγματικότητα της παν-
δημίας, με τον ιό να μας απειλεί, κυρίως όσους βρί-
σκονται στην κατηγορία των ευπαθών ομάδων. Και τα
τηλέφωνα άρχισαν πάλι να χτυπούν ή να πυκνώνουν
οι αναρτήσεις με τη γνωστοποίηση «ο ιός με
(ξανα)επισκέφτηκε…».

Από τα μέσα Ιουνίου τα ημερήσια κρούσματα κο-
ρονοϊού έχουν αρχίσει να ξεπερνούν τις δέκα χι-
λιάδες, ενώ στα τέλη του περασμένου μήνα είδαμε
τον δείκτη να καταγράφει πάνω από είκοσι χιλιά-
δες. Το νούμερο-ρεκόρ από την εποχή που άρθη-
καν τα περισσότερα μέτρα ήρθε χθες, με τον ΕΟΔΥ
να ανακοινώνει 25.566 νέα κρούσματα, σηματοδο-
τώντας οριστικά την επιστροφή του κορονοϊού.
Μπορεί οι ΜΕΘ να… αντέχουν ακόμη, αφού η πίεση
είναι χαμηλή και οι εισαγωγές βρίσκονται σε χαμη-
λά επίπεδα σε σχέση με προηγούμενα κύματα,
όμως πρέπει όλοι μας να λάβουμε μέτρα για να
προστατευτούμε. 

Φυσικά σε ένα καλοκαίρι κατά το οποίο άτομα όλων
των ηλικιών ευελπιστούν να ζήσουν στιγμές ξεγνοι-
ασιάς, τις πρώτες μάλιστα έπειτα από αρκετό καιρό
καθώς ο φόβος της πανδημίας «χαλούσε» και τις μέ-
ρες των διακοπών, είναι δύσκολο να πεις σε κάποιον
«μη βγεις», «μη διασκεδάσεις», «μην πας διακοπές».

Όμως, η προσοχή και η τήρηση έστω των στοιχει-
ωδών μέτρων προστασίας επιβάλλονται. Όπως τονί-
ζουν επιστήμονες και αρμόδια στελέχη της κυβέρνη-
σης, έχει τεράστια σημασία να τηρούμε τα υγειονομι-
κά μέτρα, να φοράμε τη μάσκα μας, να κρατάμε απο-
στάσεις ασφαλείας και να απολυμαίνουμε τα χέρια
μας, αφού προτεραιότητα έχει η υγεία η δική μας και
των γύρω μας.

Και η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες, παρά τα όσα μας
καταμαρτυρούν ή που σε πολλές περιπτώσεις αυτο-
μαστιγωνόμαστε, τουλάχιστον τα βασικά τα τηρούμε.
Για παράδειγμα, σπάνια θα βρεις κάποιον επιβάτη σε
ΜΜΜ να μη φορά μάσκα ή στα σουπερμάρκετ, όπου η
πλειονότητα κρατά το βασικό μέσο αυτοπροστασίας.
Οι επισκέπτες της χώρας μας όμως πραγματικά ζουν
το ανέμελο ελληνικό καλοκαίρι πιστεύοντας πως
φεύγοντας από την πατρίδα τους άφησαν εκεί, εκτός
από την εργασία τους, και τον κορονοϊό.
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E
ντονο προεκλογικό άρωμα
αναμένεται να έχει η προ ημε-
ρησίας συζήτηση στη Βουλή σε
επίπεδο πολιτικών αρχηγών

έπειτα από αίτημα του πρωθυπουργού.
Μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να
συγκρίνει την αποτελεσματικότητα που
είχε σε όλους τους τομείς η δική του κυ-
βέρνηση σε σχέση με εκείνη του ΣΥΡΙΖΑ. 

Η αρχή θα γίνει σήμερα με την κοινωνι-
κή πολιτική, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
να αναδεικνύει τη σημαντική μείωση στην
ανεργία παρά τις πρωτοφανείς κρίσεις
που υπήρξαν, τα μέτρα στήριξης στους νέ-
ους, τις φοροελαφρύνσεις, την επίλυση
του ζητήματος με τις εκκρεμείς συντάξεις
και την αύξηση του κατώτατου μισθού.

«Όλοι οι τομείς του κυβερνητικού έρ-
γου εξακολουθούν να υλοποιούνται και
μάλιστα με τη συνέπεια και την ταχύτητα
που απαιτούν και οι εξελίξεις», τόνισε ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος στον ΣΚΑΪ,
ενώ πρόσθεσε ότι «σε λίγο κλείνουμε το
τρίτο έτος της διακυβέρνησης και μπαί-
νουμε στο τέταρτο. Έτσι κι αλλιώς, αυτό
σηματοδοτεί μια αύξηση της κινητικότη-
τας σε ό,τι αφορά τις εκλογές».

Ωστόσο, η αντιπαράθεση ανάμεσα στον
Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα
αναμένεται να επεκταθεί και σε άλλα ζητή-
ματα, όπως άλλωστε συμβαίνει το τελευ-
ταίο διάστημα. Το Μαξίμου ανεβάζει διαρ-
κώς τα όσα έγιναν το 2015 επί κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ με τα capital controls, το δημοψή-
φισμα και το αχρείαστο τρίτο μνημόνιο. 

«Τέτοιες μέρες το 2015 η Ελλάδα βρέ-
θηκε ένα βήμα από τον γκρεμό της εξόδου
από το ευρώ. Την κοινωνία τότε χτυπού-
σαν αλλεπάλληλα κύματα τυφλού και δι-
χαστικού λαϊκισμού. Σαν σήμερα (σ.σ.:
χθες) μάλιστα, στις 5 Ιουλίου 2015, διεξα-
γόταν ένα δημοψήφισμα, το οποίο λίγο
έλειψε να δώσει τη χαριστική βολή», είπε
ο πρωθυπουργός στο Ευρωκοινοβούλιο. 

Στον αντίποδα ο αρχηγός της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης θα σταθεί αρκετά στο
ζήτημα της Novartis και στην παραπομπή
του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου στο ειδι-

κό δικαστήριο, για άλλα όμως θέματα και
όχι για την ελβετική φαρμακοβιομηχανία,
ενώ αθωώθηκαν από τις κατηγορίες και οι
δημοσιογράφοι. 

« Γκρίζα παρένθεση» ο ΣΥΡΙΖΑ
Ο πρωθυπουργός κατά την ομιλία του

χθες στο Στρασβούργο ευχαρίστησε την
Ευρώπη για τον σημαντικό ρόλο που δια-
δραμάτισε προκειμένου η χώρα μας να μη
βγει από την Ευρωζώνη και χαρακτήρισε

τον ΣΥΡΙΖΑ «γκρίζα» και «τραυματική» για
τη χώρα μας «παρένθεση». Παράλληλα, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η χώρα
μας μέσα σε τρία χρόνια άλλαξε σελίδα.
«Ευτυχώς για την πατρίδα μου, η Ελλάδα
του 2022 δεν έχει σχέση με την Ελλάδα
του 2015», είπε χαρακτηριστικά και υπο-
στήριξε πως οι πολίτες δεν πιστεύουν
πλέον στα ψεύτικα συνθήματα αλλά μόνο
στην αλήθεια της πράξης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυ-

πουργός για τα μέτρα που πήρε για την αν-
τιμετώπιση της πανδημίας, τη στήριξη τό-
σο των εργαζομένων όσο και των επιχει-
ρήσεων αλλά και για το ψηφιακό ευρω-
παϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού. Επα-
νέλαβε την πρότασή του για την επιβολή
πλαφόν στη χονδρική τιμή του φυσικού
αερίου προκειμένου να αναχαιτιστεί η
ενεργειακή κρίση, που έχει προκαλέσει
δυσαρέσκεια στις κοινωνίες. «Δημιουρ-
γείται έτσι η “εύφλεκτη ύλη” για να φουν-
τώσει και πάλι ο λαϊκισμός, διαλαλώντας
απλοϊκές λύσεις σε σύνθετα προβλήματα.
Και απέναντί του, όπως γνωρίζετε, δεν
υπάρχουν μαγικές λύσεις», τόνισε ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός μετά την ομιλία του στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε συνάντηση
με τους ευρωβουλευτές της ΝΔ. Συναντή-
θηκε επίσης με προέδρους και στελέχη
των ΝΟΔΕ και της ΟΝΝΕΔ από την Ευρώ-
πη. Ο ρόλος της ομογένειας θα είναι διαφο-
ρετικός στις εκλογές, όποτε και αν διεξαχ-
θούν, καθώς με τον νέο νόμο θα μπορεί να
ψηφίζει και η ελληνική ομογένεια.

Μετσόλα: «Νέα εποχή για την Ελλάδα»
Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου αναφέρθηκε με θερμά λόγια στον
πρωθυπουργό και την επίτευξη των δημο-
σιονομικών στόχων, που είχε ως αποτέλε-
σμα την έξοδο της χώρας από την ενισχυ-
μένη εποπτεία έπειτα από 12 χρόνια. «Δεν
ήταν εύκολο. Αυτή η χρονιά σηματοδοτεί το
τέλος του κύκλου των περιορισμών και της
στενής επιτήρησης. Μια νέα εποχή βιώσι-
μης οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας
ξεκινά για την Ελλάδα και τον λαό της. Χαι-
ρετίζουμε λοιπόν σήμερα το σημαντικό αυ-
τό ορόσημο που πέτυχαν η Ελλάδα και κά-
θε Έλληνας πολίτης», σημείωσε χαρακτη-
ριστικά η Ρομπέρτα Μετσόλα. 

Στη συνάντηση που είχε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης προτού ανέβει στο βήμα με
την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου τόνισε πως η Ελλάδα μπορεί να απο-
τελέσει κόμβο μεταφοράς ενέργειας από
την ευρύτερη περιοχή προς τα Βαλκάνια
και την Ευρώπη. 

του
Σωτήρη Σταθόπουλου

Ακραία πόλωση επιλέγει ο Τσίπρας
Διχαστικός, ακραίος και αποφασισμένος να δημιουργήσει συνθήκες τεχνητής έν-

τασης και τοξικότητας. Αυτά εκτιμούν στην Πειραιώς για τη στάση που θα κρατήσει ο
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όπως εκτιμούν στο Μαξίμου, ο Αλέξης
Τσίπρας παίζει το τελευταίο του χαρτί και θα κινηθεί σε ρυθμούς «σκληρού ροκ» τό-
σο μέσα στη Βουλή σήμερα όσο και έξω στις περιοδείες του το επόμενο χρονικό διά-
στημα. Θα σηκώσει πολύ ψηλά όχι μόνο τα θέματα της ακρίβειας αλλά και τον νόμο
για τα πανεπιστήμια και τα εθνικά θέματα, για τα οποία θα κατηγορήσει την κυβέρνη-
ση, αλλά και το θέμα της Novartis. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει
ήδη δώσει το στίγμα του επ’ αυτής της υπόθεσης: «Εμείς θα σας πάμε μέχρι τέλους,
κύριε Μητσοτάκη». 

Μάλιστα, στην Κουμουνδούρου πιστεύουν ότι αυτό το θέμα κάνει κακό και στο
εσωτερικό της ΝΔ λόγω της εμπλοκής του ονόματος του Αντώνη Σαμαρά και για αυτό
θα επιχειρήσουν να το συντηρήσουν αρκετά ψηλά όχι μόνο στη σημερινή συζήτηση
αλλά και μέχρι τις εκλογές. «Γαλάζια» στελέχη τονίζουν ότι ο κ. Τσίπρας θέλει με την
ακραία πόλωση, όπως έκανε και το 2015, να σύρει τον χορό των εξελίξεων και να
διαμορφώσει την πολιτική ατζέντα επί τη βάσει του γνωστού λαϊκισμού που διακρί-
νει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης από την εποχή των «αγανακτισμένων»
και των «κινημάτων της πλατείας».

Κυριάκος Μητσοτάκης: 
«Η Ελλάδα του 2022 δεν έχει
σχέση με εκείνη του 2015»
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Η ώρα της σύγκρισης ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ 



Δ
ιπλό μήνυμα τόσο προς την
Τουρκία όσο και προς την
Ευρώπη, ότι η επιθετικότητα
που αναπτύσσει η γείτονα

εσχάτως καθίσταται ένα κατεξοχήν ευ-
ρωτουρκικό ζήτημα και ως τέτοιο εγκυ-
μονεί κινδύνους για τη σταθερότητα
στην Ανατολική Μεσόγειο και ευρύτερα,
εξέπεμψε από το Στρασβούργο και την
Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ο
Κυριάκος Μητσοτάκης λίγες μόλις μέ-
ρες μετά την κρίσιμη Σύνοδο του ΝΑΤΟ
στη Μαδρίτη και στο φόντο των δηλώσε-
ων του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, οι οποίες
εξελήφθησαν -και δικαίως- από το Μέ-
γαρο Μαξίμου ως ωμή απόπειρα πα-
ρέμβασης στα εσωτερικά πολιτικά
πράγματα της χώρας. 

«Στην Ανατολική Μεσόγειο, την ώρα
που αντιμετωπίζουμε τη μεγάλη πρόκλη-
ση του πολέμου στην Ουκρανία, ένα είναι
σίγουρο: δεν χρειαζόμαστε νέους αναθε-
ωρητισμούς και αναβιώσεις αυτοκρατορι-
κών φαντασιώσεων. Και ένα επίσης είναι
βέβαιο: η Ελλάδα δεν πρόκειται να ανεχ-
θεί καμία αμφισβήτηση της εθνικής της
κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραι-
ότητας. Και είμαι σίγουρος ότι σε αυτό τον
διαρκή αγώνα θα σας έχουμε όλους συμ-
πορευτές», σημείωσε χαρακτηριστικά ο
Έλληνας πρωθυπουργός. 

Φρόντισε, δε, να καταστήσει σαφές
προς την αντίπερα όχθη του Αιγαίου ότι οι
διαφορές ανάμεσα σε γείτονες επιλύον-
ται επί τη βάσει του Διεθνούς Δικαίου και
όχι με… νταηλίκια. Μάλιστα, ορμώμενος
από τις επισημάνσεις του προέδρου του
ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκου Αν-
δρουλάκη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα

πρέπει να επιβάλει εμπάργκο στην πώλη-
ση όπλων προς την Τουρκία και ότι κανείς
Ευρωπαίος δεν θα πρέπει να υιοθετεί το
αφήγημα Ερντογάν, ο κ. Μητσοτάκης διε-
μήνυσε προς τους εταίρους μας: «Προ-
φανώς κάθε ευρωπαϊκή χώρα είναι ελεύ-
θερη να κινείται στον τομέα των εξαγω-
γών όπλων όπως αυτή νομίζει, πλην όμως
θα πρέπει να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη

τους όλες οι ευρωπαϊκές χώρες την
πραγματικότητα που υπάρχει αυτήν τη
στιγμή στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Η
αλήθεια είναι ότι σήμερα μια χώρα που
φιλοδοξεί να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η Τουρκία, ανοιχτά αμφισβητεί
την κυριαρχία μιας άλλης χώρας, η οποία
τυχαίνει να είναι μέλος της ευρωπαϊκής
οικογένειας». 

Στα καθ’ ημάς και συγκεκριμένα από το
Συνέδριο του Economist, ο υπουργός
Εξωτερικών Νίκος Δένδιας υπενθύμισε
πως η Ελλάδα και η Κύπρος τελούν εδώ
και χρόνια υπό την απειλή πολέμου, το ca-
sus belli από μια αναθεωρητική δύναμη
όπως είναι η Τουρκία. Όπως αναμενόταν,
ο Έλληνας πρωθυπουργός υπεραμύνθη-
κε της πολιτικής που ακολουθεί η χώρα
μας στο μέτωπο του Μεταναστευτικού,
υπενθυμίζοντας παράλληλα την εργαλει-
οποίησή του από την Τουρκία, αλλά και τις
υβριδικού χαρακτήρα απειλές που αντι-
μετώπισε στον Έβρο το 2020 και αντιμε-
τωπίζει και τώρα στο Αιγαίο. 

Απαντώντας στις αιτιάσεις για push-
backs, ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωστο-
ποίησε πως το Λιμενικό έχει διασώσει τα
τελευταία χρόνια 6.000 ναυαγούς στο Αι-
γαίο, όλοι τους προερχόμενοι από τα
τουρκικά παράλια, και κάλεσε τους εταί-
ρους μας να μην υιοθετούν άκριτα την
τουρκική προπαγάνδα. 

Τόνισε, δε, πως η Ελλάδα έχει σταθεί
στο Αιγαίο φρουρός της Ευρώπης, καθώς
φυλάσσει, μεταξύ άλλων, και τα εξωτερι-
κά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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Θρίλερ στο Κογκρέσο με τα F-16
Το πιο σημαντικό από τα αναχώματα που θα βρει μπροστά της η Τουρκία -και μάλι-

στα άμεσα- στην προσπάθειά της να αποκτήσει νέα F-16 είναι η τροπολογία που κα-
τατέθηκε χθες στο Κογκρέσο. Η νομοθετική πράξη, που έχει τη στήριξη τόσο των Ρε-
πουμπλικάνων όσο και των Δημοκρατικών γερουσιαστών και θα ενσωματωθεί στον
αμυντικό προϋπολογισμό των Ηνωμένων Πολιτειών για το 2023, προβλέπει ότι η
Ουάσιγκτον δεν μπορεί να πουλήσει στρατιωτικό υλικό, άρα ούτε μαχητικά αερο-
σκάφη F-16, σε μέλη του ΝΑΤΟ που παραβιάζουν την κυριαρχία άλλων συμμαχικών
χωρών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όσο η Τουρκία παραβιάζει τον εναέριο χώρο της
Ελλάδας ή πραγματοποιεί υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου,
το αίτημά της θα παραμένει «παγωμένο» στα συρτάρια του αμερικανικού Πενταγώ-
νου. Η διακομματική τροπολογία ωστόσο προβλέπει ότι η διαδικασία πώλησης μα-
χητικών στην Τουρκία θα μπορούσε να προχωρήσει με απόφαση του Αμερικανού
προέδρου, αλλά θέτει ως αυστηρή και απαραβίαστη προϋπόθεση να μην καταγραφεί
ούτε ένα περιστατικό παραβίασης για περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών.

Μ H Ν Υ Μ Α  Μ Η Τ Σ Ο Τ A Κ Η  Σ Ε  O Λ Η  Τ Η Ν  Ε Υ Ρ Ω Π Η

Μηδενική ανοχή στην 
τουρκική επιθετικότητα

Ο Έλληνας
πρωθυπουργός
ζήτησε, παρουσία 
της προέδρου του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
Ρομπέρτα Μετσόλα, 
να μπει ένα τέλος 
στα νταηλίκια 
της γείτονος



Ε
πίθεση στον Κυριάκο Μητσο-
τάκη εξαπέλυσε ο Δημήτρης
Παπαδημούλης από το βήμα
της Ολομέλειας του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου, λέγοντας εκ μέρους
της ευρωομάδας της Αριστεράς ότι «η
αποτυχία της κυβέρνησής σας είναι αδύ-
νατον να κρυφτεί με επιθέσεις και συκο-
φαντίες από τα πρώτα δευτερόλεπτα της
ομιλίας σας εναντίον της προηγούμενης
ελληνικής κυβέρνησης».

Ο κ. Παπαδημούλης κατηγόρησε τον
Κυριάκο Μητσοτάκη και τον επικεφαλής
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ
Μάνφρεντ Βέμπερ για προσωπικές επιθέ-
σεις στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη
Τσίπρα, σχολιάζοντας ότι «τέτοιες εμμο-
νές δείχνουν ότι ενδεχομένως να τον βλέ-
πετε και στον ύπνο σας ακόμη τον Τσίπρα».

Παράλληλα, υποστήριξε πως η Ελλάδα
έχει τον μεγαλύτερο πληθωρισμό σε όλη
την Ευρώπη και τη δεύτερη ακριβότερη
βενζίνη στην ΕΕ, κάνοντας λόγο για «πάρτι
αισχροκέρδειας και κερδοσκοπίας»:
«Παραμένει πρώτη σε δημόσιο χρέος και
κατρακύλησε τα χρόνια της διακυβέρνη-
σής σας 27η στους 27 στην Ελευθερία του
Τύπου και στο παγκόσμιο index 43 θέσεις
σε τρία χρόνια, στη θέση 108».

Σφοδρή κριτική εξαπέλυσε και ο ΣΥΡΙΖΑ
στον πρωθυπουργό για την ομιλία του στο
Ευρωκοινοβούλιο, τονίζοντας ότι «ο κ. Μη-
τσοτάκης μίλησε σήμερα (σ.σ.: χθες) ως
επαρχιώτης κομματάρχης σε άδεια έδρανα

στο Ευρωκοινοβούλιο, εξαντλώντας για
άλλη μια φορά την ομιλία του σε συκοφαν-
τίες και ύβρεις απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ-Προ-
οδευτική Συμμαχία και τον κ. Τσίπρα».

Η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου
επισημαίνει ότι «στο μόνο που έχει δίκιο
ο κ. Μητσοτάκης είναι ότι η Ελλάδα του
2022 δεν έχει σχέση με την Ελλάδα του

2015. Αυτό όμως ισχύει χάρη στην κυ-
βέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που αψήφησε το
πολιτικό κόστος και από το 2015 μέχρι το
2019 άλλαξε τη χώρα, την έβγαλε από τα
μνημόνια, την έσωσε από τη χρεοκοπία,
την επανέφερε σε τροχιά ανάπτυξης και
κοινωνικής προστασίας», ενώ προσθέτει
ότι ο πρωθυπουργός «έχει καταλάβει ότι

και ο ίδιος πολύ σύντομα θα ανήκει στο
παρελθόν».
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Ευκαιρία για αντιπολίτευση
και στο... εξωτερικό 
έψαχναν στον ΣΥΡΙΖΑ 

Σε μια προσπάθεια να ξεπεράσει τα στενά κομματικά πε-
ριθώρια και σε ένα γνώριμο «πολιτικό τερέν», εκείνο της
Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, εκ-
προσωπώντας τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές στη χθεσινή
συζήτηση με ομιλητή τον πρωθυπουργό, προχώρησε σε
μια παρέμβαση με προγραμματικά χαρακτηριστικά, ανα-
δεικνύοντας το προοδευτικό σοσιαλδημοκρατικό πρόση-
μο και τις προτεραιότητες της πολιτικής του.

«Ο κόσμος αλλάζει και πρέπει να σταθούμε στο ύψος
των περιστάσεων. Έχουμε χρέος να κάνουμε περισσότερα
και να τα κάνουμε τώρα. Να υπερασπιστούμε μέσα από
ένα προοδευτικό πολιτικό σχέδιο την κοινωνική δικαιοσύ-
νη, την αλληλεγγύη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προ-
στασία του περιβάλλοντος. Οφείλουμε να κάνουμε τους
πολίτες να νιώσουν ξανά ασφαλείς απέναντι στις γεωπολι-
τικές, κλιματικές και οικονομικές προκλήσεις της εποχής
μας», επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης επιμένοντας ότι το Τα-
μείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας πρέπει να αποκτήσει
μόνιμα χαρακτηριστικά, ειδικά για τον ελληνικό λαό: «Κα-
λό είναι να θυμόμαστε το ταπεινωτικό δημοψήφισμα του
2015, αλλά ας είμαστε δίκαιοι. Να θυμάστε και την ταπει-
νωτική εποχή του 2009. Οδηγήσατε τη χώρα σε 15,4% δη-
μοσιονομικό έλλειμμα και στη χρεοκοπία, όπως πιστοποι-

εί και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί
αυτές οι πολιτικές της συντηρητικής παράταξης ήταν που
άνοιξαν το κουτί της Πανδώρας στην Ελλάδα».

Ο κ. Ανδρουλάκης έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην κα-
τεύθυνση υιοθέτησης ισχυρών μέτρων αποτροπής σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο: «Η παράνομη και καταστροφική εισβο-
λή του Πούτιν στην Ουκρανία είναι ένα τραγικό γεγονός για
τον ουκρανικό λαό και ένα πολύ ακριβό μάθημα για τις ευ-
ρωπαϊκές ελίτ για το πώς οφείλουν να αντιμετωπίζουν αυ-
ταρχικούς αναθεωρητές ηγέτες. Ο κατευνασμός, όπως
αποδείχτηκε, δεν έφερε αποτελέσματα. Χρειάζονται ισχυ-
ρά μέτρα αποτροπής. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για μια
ισχυρή και αυτοδύναμη Ευρώπη, που δεν θα είναι παρα-

κολούθημα της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ. Για αυτό
σας καλώ να πάρετε θέση. Ο ελληνικός λαός, έπειτα από 10
χρόνια συνεχών κρίσεων, έχοντας απολέσει πάνω από το
25% του ΑΕΠ του, αναγκάζεται να πληρώνει δισεκατομμύ-
ρια για να θωρακίσει την κυριαρχία της πατρίδας μας με
εξοπλιστικά προγράμματα, ενώ συγχρόνως ευρωπαϊκά
κράτη εξοπλίζουν αυτόν που τον απειλεί. Εδώ χρειάζεται
να ληφθεί η απόφαση για εμπάργκο όπλων στην Τουρκία
και σε όποιον δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο». 

Περιγράφοντας το συνεχές των κρίσεων και τις κοινωνι-
κές επιπτώσεις τους, ο κ. Ανδρουλάκης απευθυνόμενος
στον πρωθυπουργό σημείωσε ότι «όσο μειώνονται για
εκατομμύρια Ευρωπαίους οι ευκαιρίες για μια καλύτερη
ζωή, όσο αυξάνονται όσοι νιώθουν εκτός των τειχών, τόσο
θα αυξάνονται οι απειλές για τη φιλελεύθερη δημοκρατία.
Η στασιμότητα, που επέβαλαν στο σχέδιο πολιτικής ενο-
ποίησης οι συντηρητικές δυνάμεις, έδωσε περιθώριο
στους αρνητές του ευρωπαϊκού οράματος να την εκμεταλ-
λευτούν προς όφελός τους. Αυτό είναι το ντουέτο που ευ-
θύνεται γιατί παραμένουμε ένα “αργοκίνητο καράβι”, κύ-
ριε πρωθυπουργέ. Οι μεν μιλάνε στο όνομα της Ευρώπης
χωρίς να κάνουν ό,τι χρειάζεται και οι δε την πετροβολούν
με μανιχαϊστικά επιχειρήματα σε κάθε ευκαιρία».

Αντώνης Ι. Αντωνόπουλος

Ν. Ανδρουλάκης: Η συντηρητική παράταξη και το κουτί της Πανδώρας

«Ζέσταμα» αντιπαράθεσης 
με την ομιλία Μητσοτάκη
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Ν
α διατηρηθεί η διαδικασία
αποκλιμάκωσης της έντασης
στο Αιγαίο επιθυμεί η Αθήνα, η
οποία από τη μία καταγράφει

μείωση των προκλήσεων στο πεδίο αλλά
από την άλλη βλέπει τις ρητορικές επιθέ-
σεις της Τουρκίας να συνεχίζονται.

Οι παρασκηνιακές παρεμβάσεις της
Ουάσιγκτον πριν από τη Σύνοδο Κορυφής
του ΝΑΤΟ φαίνεται πως απέδωσαν, έστω
και προσωρινά, καρπούς. Η Άγκυρα δεί-
χνει να ακολουθεί τις κατευθυντήριες
γραμμές του μνημονίου Παπούλια - Γιλ-
μάζ, ελαττώνοντας την παρουσία πολεμι-
κών μέσων στο Αιγαίο, ενώ, τουλάχιστον
για τη θερινή περίοδο, δεν έχει προγραμ-
ματίσει ασκήσεις ή δραστηριότητες με τη
συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεών της.
Φυσικά η Αθήνα κρατάει πολύ μικρό κα-
λάθι, διότι η συμπεριφορά των γειτόνων
στα λόγια δεν συμβαδίζει με τις πράξεις. Η
επιθετική ρητορική δεν έχει εγκαταλει-
φθεί ούτε και οι απειλές σε βάρος της χώ-
ρας μας, ενώ τα «ήρεμα» νερά στο Αιγαίο
μπορεί να ταράξει η έξοδος του τουρκικού
πλωτού γεωτρύπανου που προγραμματί-
ζεται για τις 15 Ιουλίου.

Διεθνοποίηση των προκλήσεων
Η ελληνική διπλωματία πάντως συνεχί-

ζει την εκστρατεία ενημέρωσης εταίρων
και συμμάχων για την τουρκική προκλητι-
κότητα και την ανάδειξη των εθνικών θέ-
σεων που εδράζονται στον σεβασμό του
Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θά-
λασσας. Στην παρέμβασή του στο 26ο Συ-
νέδριο του Economist, ο Νίκος Δένδιας
υπογράμμισε ότι πλέον ολόκληρη η διε-
θνής κοινότητα αισθάνεται «την αναβίωση
του αναθεωρητισμού και στη θεωρία και
στην πράξη, είτε με νεο-τσαρικό είτε με
νεο-οθωμανικό μανδύα».

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών τόνι-
σε ακόμη πως η Ελλάδα είναι η μοναδική
χώρα στον πλανήτη που αντιμετωπίζει μια
πάγια υπαρξιακή απειλή. «Ζούμε υπό μια
διαρκή, διατυπωθείσα απειλή πολέμου
και πρόσφατα γίναμε μάρτυρες μιας
έξαρσης, μιας επιθετικής ρητορικής και
μιας αύξησης προκλήσεων στο πεδίο»,
ανέφερε ο κ. Δένδιας.

Αμερικανική παρέμβαση
Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες

εργάζονται για να διατηρήσουν την «ισορ-
ροπία» στην Ανατολική Μεσόγειο, με τον

Αμερικανό πρέσβη Τζορτζ Τσούνη να δι-
ευκρινίζει στον Economist ότι η Ουάσιγ-
κτον θέλει την επίλυση των προκλήσεων,
σημειώνοντας παράλληλα ότι «η Ελλάδα
είναι πάντα στη σωστή πλευρά της Ιστο-
ρίας και προσφέρει σημαντικά παραδείγ-
ματα ηγεσίας στην ευρύτερη περιοχή».

Πιέζει η Αθήνα
Στο Κογκρέσο πάντως βρίσκεται σε

εξέλιξη ένα σκληρό μπρα ντε φερ αναφο-
ρικά με το ζήτημα της πώλησης F-16 στην
Τουρκία και ουδείς είναι σε θέση να προ-
βλέψει την κατάληξη που θα έχει. Σημαν-
τικό ρόλο θα παίξει ο ελληνοαμερικανικός
παράγοντας, ωστόσο εκτιμήσεις διεθνών
αναλυτών αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες
Πολιτείες δεν θα ρισκάρουν να χάσουν
την Τουρκία και προκειμένου να διατηρή-
σουν τον διάλογο με την Άγκυρα θα ικανο-

ποιήσουν τελικά το αίτημά της για νέα μα-
χητικά αεροσκάφη.

Προκειμένου να ενισχύσει τις ελληνικές
θέσεις και να επαναβεβαιώσει την άριστη
συνεργασία σε στρατηγικό και αμυντικό
επίπεδο, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελεί-
ου Εθνικής Άμυνας, στρατηγός Κωνσταν-
τίνος Φλώρος, μεταβαίνει την ερχόμενη
εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου
θα έχει σημαντικές συναντήσεις με Αμερι-
κανούς αξιωματούχους. Ο αρχηγός ΓΕΕ-
ΘΑ θα δει τον ομόλογό του, καθώς και
υψηλόβαθμους αξιωματικούς των αμερι-
κανικών Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ θα συ-
ναντηθεί και με εκπροσώπους της ομογέ-
νειας και του ελληνικού λόμπι. Προτού
επιστρέψει στην Αθήνα, ο στρατηγός Φλώ-
ρος θα επισκεφτεί τα κεντρικά της Loc-
kheed Martin στο Τέξας, όπου υπάρχει έν-
τονο ελληνικό ενδιαφέρον μετά την επίση-

μη εκδήλωση ενδιαφέροντος της Αθήνας
για την απόκτηση 20+20 «στελθ» αερο-
σκαφών F-35. Εκτός από τα μαχητικά, στο
τραπέζι των συζητήσεων του αρχηγού θα
βρεθούν και άλλα εξοπλιστικά προγράμ-
ματα, όπως ο εκσυγχρονισμός των τεσσά-
ρων φρεγατών ΜΕΚΟ, η απόκτηση των αμ-
φίβιων τεθωρακισμένων οχημάτων AAV-7
και, φυσικά, η αγορά των μη επανδρωμέ-
νων αεροσκαφών MQ-9 Sea Guardian.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Ο «αμερικανικός παράγοντας»
αποκλιμακώνει την ένταση 

ΕΛΛ ΗΝ ΟΤ ΟΥΡΚΙ ΚΑ

Ο πρέσβης των ΗΠΑ Τζορτζ
Τσούνης διευκρίνισε 
στο συνέδριο του Economist 
ότι η Ελλάδα είναι πάντα 
στη σωστή πλευρά της Ιστορίας



Μ
ια πολύ κρίσιμη συνάντηση θα έχουν αντιπρόσωποι
του αμερικανικού Κογκρέσου με μια αντιπροσωπεία
δικών μας βουλευτών σήμερα στην ελληνική Βουλή.

Οι αντιπρόσωποι Gregory Meeks, Theodore Deutch, Stacey
Plasket, George Butterfiels και David Ciciline θα συναντηθούν με
τους Καιρίδη, Ρουσόπουλο, Κατρούγκαλο, Παπανδρέου και Χα-
τζηβασιλείου. Οι Έλληνες βουλευτές, μεταξύ άλλων, θα ανα-
πτύξουν τα επιχειρήματά τους για το θέμα του τουρκικού αιτή-
ματος για αναβάθμιση των F-16 και για αγορά νέων, σε μια προ-
σπάθεια να πείσουν ότι δεν είναι προς το συμφέρον του ΝΑΤΟ
μια επιβράβευση της τουρκικής συμπεριφοράς και προκλητικό-
τητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Θυμίζουμε ότι αποφασίζουν
και αντιπρόσωποι στο Κογκρέσο πέρα από τους γερουσιαστές,
τους οποίους -μπορούμε να πούμε ότι- ελέγχει ο «δικός μας»
γερουσιαστής Bob Menendez. 
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Το βιβλίο με τίτλο «Δημήτρης Κρε-
μαστινός: Ο Δημήτρης… της Ιατρι-
κής… της Κοινωνίας… της Πολιτι-
κής» προσέφεραν στον πρόεδρο της
Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα η σύ-
ζυγος του εκλιπόντος πρώην υπουρ-
γού και αντιπροέδρου της Βουλής
Δημήτρη Κρεμαστινού, ο οποίος απε-
βίωσε στις 8 Μαΐου 2020. 

Ο σκληρόδετος τόμος των 308 σελί-
δων περιλαμβάνει μνήμες, μαρτυρίες
και φωτογραφίες από τη ζωή και το έρ-

γο της ξεχωριστής αυτής προσωπικό-
τητας που διακρίθηκε για το ήθος και
την προσφορά του στον επιστημονικό,
κοινωνικό και πολιτικό χώρο. Μαζί με
την Τζένη Κρεμαστινού τον πρόεδρο
της Βουλής επισκέφθηκαν ο συγγρα-
φέας του βιβλίου Απόστολος Αποστο-
λίδης και ο εκδότης Εμμανουήλ Στε-
φανάκης, οι οποίοι προσέφεραν αντί-
τυπα της έκδοσης και για τη Βιβλιοθή-
κη της Βουλής, καθώς το έργο δεν δια-
τίθεται προς πώληση.

Στη Βουλή το βιβλίο του Κρεμαστινού

Οδικός άξονας
Ωρωπού - Μαραθώνα 

Ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πα-
τούλης και ο βουλευτής Ανατολικής Αττι-

κής Βασίλης Οικονόμου θα
παρουσιάσουν μια ημε-

ρίδα που θα γίνει στο
Atlantis Prive Club
στη Σκάλα Ωρωπού
με θέμα τον παρα-
λιακό οδικό άξονα

Ωρωπού - Μαραθώνα,
ένα πρότζεκτ που θα αλ-
λάξει προς το καλύτερο

τη ζωή των κατοίκων
στη Βορειοανατολική
Αττική. Στην ημερί-
δα, εκτός από τους
δύο προαναφερθέν-

τες, θα μιλήσουν ο δή-
μαρχος Ωρωπού Γιώρ-

γος Γιασημάκης και ο δήμαρ-
χος Μαραθώνα Στέργιος Τσίρκας. Όπως
φαίνεται, είναι ένα έργο που το θέλει όλη
η Αυτοδιοίκηση σε κάθε επίπεδο και πρέ-
πει η κεντρική εξουσία να το βάλει
μπρος… χθες. 

Λύνεται το θέμα με 
τους 3.000 ιερείς...
Το νομοσχέδιο για την Παιδεία που θα ψη-
φιστεί την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή
λύνει τα χέρια της Εκκλησίας της Ελλά-
δος, αφού ανοίγει ο δρόμος για τη διευθέ-
τηση 2.311 θέσεων για την Εκκλησία της
Ελλάδος και ακόμη 955 για την Εκκλησία
της Κρήτης, οι οποίες ήδη έχουν καταλη-
φθεί από ιερείς αλλά οι οργανικές τους
θέσεις δεν ήταν στη μητρόπολη όπου ανή-
καν. Τώρα, με τη διάταξη θα γίνει ο διαμοι-
ρασμός και θα εγγραφούν ως οργανικές
θέσεις τής κάθε μητρόπολης. Από εκεί
και πέρα, αν μια μητρόπολη θέλει να αυ-
ξήσει τις θέσεις της σε κληρικούς, θα
μπορεί να το κάνει, αλλά θα πληρώνει μό-
νη της τους μισθούς των ιερέων. Το νομο-
σχέδιο βρίσκει καθόλα σύμφωνη και την
Αρχιεπισκοπή Αθηνών. 

Μακρή - Σκρέκας
προχθές στη Βουλή

Ζέττα Μακρή και Κώστας Σκρέκας βρέθη-
καν στο εντευκτήριο της Βουλής τη Δευτέρα
το μεσημέρι και συζήτησαν ένα
πολύ σοβαρό θέμα για την πε-
ριφέρεια της υφυπουργού.
Μαζί ήταν και ο δήμαρχος
Ζαγοράς - Μουρεσίου Πα-
ναγιώτης Κοτσάφτης και το
θέμα που «έκαιγε» ήταν το
Δίκτυο Ακαθάρτων Υδάτων και
οι εγκαταστάσεις Επεξεργα-
σίας Λυμάτων Τσαγκαρά-
δας, Κισσού και των οικι-
σμών Παραλιακού Μετώ-
που του Δήμου Ζαγοράς -
Μουρεσίου. Το έργο θα ανα-
βαθμίσει τη ζωή των κατοίκων
αλλά και των χιλιάδων επισκεπτών
της περιοχής, με τον κ. Σκρέκα να δεσμεύε-
ται για τη θετική πρότασή του, εφόσον είναι
θετική και η εισήγηση των υπηρεσιών του.

Υπουργοί στα
Κυκλαδονήσια

Στην Τήνο βρέθηκε το Σαββατοκύρια-
κο η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας
Μίνα Γκάγκα για να ελέγξει το Κέντρο
Υγείας Τήνου, ενώ αργότερα είχε τραπέ-
ζι με τον βουλευτή Κυκλάδων και Τήνιο
στην καταγωγή Φίλιππο Φόρτωμα. Πα-
ράλληλα, στη Σέριφο βρέθηκε και η
υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για
να εγκαινιάσει το νέο αρχαιολογικό
μουσείο στο εμβληματικό κτίριο Περσέ-
ας, το οποίο θα φιλοξενήσει ανεκτίμη-
τους αρχαιολογικούς θησαυρούς της
Σερίφου. Μαζί της είδαμε τον βουλευτή
Κυκλάδων Γιάννη Βρούτση. 

Κρίσιμη συνάντηση Ελλήνων 
βουλευτών με αντιπροσώπους 
του αμερικανικού Κογκρέσου



Κανένας πασόκος δεν πάει χαμένος. Το ξέ-
ρουν και οι πέτρες. Αυτό το αξίωμα έχει γίνει
πια θεμελιώδες. Όλοι οι πρώην γραμματείς
του ΠΑΣΟΚ κάνουν δεύτερη καριέρα σε άλλα
κόμματα. Ο Γιάννης Ραγκούσης, πρωτοκλασά-
τος βουλευτής στον ΣΥΡΙΖΑ, η Μαριλίζα Ξενο-
γιαννακοπούλου επίσης, ο Μιχάλης Χρυσο-
χοΐδης, στέλεχος της ΝΔ πλέον, και τώρα ο
Σωκράτης Ξυνίδης. Αφού προσπάθησε πολύ
να κινητοποιήσει τον χώρο υπέρ του Γιώργου
Παπανδρέου στις εσωκομματικές εκλογές του
ΠΑΣΟΚ, τώρα φαίνεται να απομακρύνεται από
τον χώρο. Όπως μου είπαν, διορίστηκε έπειτα
από πρόταση του περιφερειάρχη Χρήστου Μέ-
τιου αντιπρόεδρος στον Αναπτυξιακό Οργανι-
σμό Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μι-
κρή λεπτομέρεια αλλά ουσιαστική. Ο Μέτιος
είναι δεξιός... δεξιός. 

TTο φάουλ της «Le Monde»

Να πει κάποιος στους επαναστάτες της «Le
Monde», που φιλοξενεί άρθρο με τίτλο
«Ιάσονας Αποστολόπουλος: Ο διασώστης
που μισεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη», ότι η
κυβέρνηση δεν μισεί κανέναν. Ο Αποστο-
λόπουλος μισεί την Ελλάδα. 

Από το βήμα της Ευρωβουλής ο Νίκος Αν-
δρουλάκης άδραξε την ευκαιρία για να ρίξει
δύο «καρφιά»: το ένα για τον Αλέξη Τσίπρα
και το άλλο για τον Κώστα Κα-
ραμανλή. Αναφερόμε-
νος στα θέματα της
οικονομίας είπε:
«Να θυμόμαστε
το ταπεινωτικό
δημοψήφισμα
του 2015, αλλά
να θυμόμαστε και
την ταπεινωτική
εποχή του 2009 που
οδήγησε στη χρεοκο-
πία της χώρας. Ανοίξατε το
κουτί της Πανδώρας στην Ελλάδα».

Στην τελετή αποφοίτησης της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Σελτσούκ της
Τουρκίας οι καθηγητές ήθελαν να διαβα-
στεί μια τροποποιημένη εκδοχή του όρκου
του Ιπποκράτη προκαλώντας αντιδράσεις.
Οι φοιτητές διάβασαν τελικά το πρωτότυ-
πο του όρκου του Ιπποκράτη, σύμφωνα με
τη Διακήρυξη της Γενεύης, παρά τις απει-
λές της διοίκησης του πανεπιστημίου.
Αποτέλεσμα ήταν να κλείσουν τα φώτα και
τις κουρτίνες για να τους εμποδίσουν, κάτι
που δεν κατέστη δυνατό. Έχουν σαλτάρει
γενικώς εκεί... 

Και άλλη βρόμικη
επίθεση κατά Πλεύρη

Ο
ι επιθέσεις κατά του υπουργού Υγείας
δεν έχουν τέλος. Έφτασαν στο σημείο
να «χτυπούν» και τη σύζυγό του. Σε δη-

μοσίευμα της «ΕΦ.ΣΥΝ» εμφανίζεται ο Θάνος
Πλεύρης με μια γυναίκα δίπλα στον τραγουδι-
στή της ροκ Άλις Κούπερ και το άρθρο της
εφημερίδας γράφει: «Τα κρούσματα έχουν
φτάσει στον Θεό και ο Πλεύρης με την Πλεύ-
ραινα φωτογραφίζονται δίπλα στον Άλις Κού-
περ». Μόνο που η γυναίκα αυτή δεν είναι η σύ-
ζυγος του υπουργού αλλά του Άλις Κούπερ.
Με ανάρτησή του στο Twitter ο υπουργός Υγεί-
ας απάντησε στην «Εφημερίδα των Συντα-
κτών» για το δημοσίευμα που σχολίαζε τη σύ-
ζυγό του. «Αγαπητή @EFSYNTAKTON, το να
αποκαλείτε “Πλεύραινα” τη σύζυγό μου είναι
σεξιστικό αλλά δεν σας προβληματίζει. Το να
μη γνωρίζετε όμως ότι η εικονιζόμενη δεν εί-
ναι η Λένα η σύζυγός μου αλλά η σύζυγος του
Alice Cooper θα έπρεπε να σας προβληματί-
ζει», έγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Πλεύρης.

Χτυπάνε το κεφάλι τους εκεί στη Χαριλάου
Τρικούπη που δεν κατάλαβαν σωστά τη διάταξη
για την κρατική επιχορήγηση των εφημερίδων
και καταψήφισαν τη σχετική τροπολογία που
μπήκε σε νομοσχέδιο της προηγούμενης
εβδομάδας στη Βουλή. Την τροπολογία ψήφι-
σαν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και αφορά
την επιδότηση του χαρτιού και του κόστους με-
ταφοράς των εφημερίδων πανελλαδικής και
περιφερειακής κυκλοφορίας, ένα πάγιο αίτημα
εδώ και πολύ καιρό.

Τελικά το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για ανεξήγητους
λόγους αποφάσισε να την καταψηφίσει… Μάλ-
λον δεν θα την κατάλαβαν καλά όσοι τη διάβα-
σαν. Όπως και να έχει, πρόκειται για ατόπημα
που δεν μας έχει συνηθίσει το κόμμα. 

Οι προεκλογικές μάχες δημι-
ουργούν συνθήκες έντασης.
Μαθαίνω ότι «γαλάζιος»
βουλευτής κόντεψε να κη-

ρύξει σύρραξη εναντίον
αστυνομικών φρουρών συνα-

δέλφου του. Τσακώθηκε άσχημα μαζί τους διότι
προφανώς δεν τον αναγνώρισαν. Ευτυχώς η πα-
ρεξήγηση δεν πήρε διαστάσεις, αν και ο βου-
λευτής ζήτησε τα στοιχεία των αστυνομικών… 
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To διπλό «καρφί»
Ανδρουλάκη

Απίστευτα πράγματα 
στην Τουρκία

Χ
ρο
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υ Όλοι οι πασόκοι 
κάπου βολεύονται

Ατόπημα με... συνέπειες
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Η κόρη του πρώην υπουργού
Ο μπαμπάς της υπήρξε επί σειρά ετών βουλευτής και υπουργός της ΝΔ. Εδώ και

χρόνια ο άνθρωπος έχει αποσυρθεί από την ενεργό πολιτική, αλλά, όπως μαθαίνω,
το μικρόβιο έχει περάσει στη μία από τις δύο του κόρες, η οποία ετοιμάζεται να δοκι-
μάσει την τύχη της στην ίδια περιφέρεια όπου κατέβαινε ο μπαμπάς. Περιμένετε
όμως, μη βιάζεστε, δεν θα κατέβει με τη ΝΔ αλλά με την Ελληνική Λύση του Κυριά-
κου Βελόπουλου! Μη με πιέζετε να αποκαλύψω το όνομά της, θα το ανακοινώσει η
ίδια, φαντάζομαι… 

Η Άννα από το ΠΑΣΟΚ 
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Ηχηρή παρέμβαση
Κουντουρά
Στην Ολομέλεια του
Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου έθεσε επι-
τακτικά η  Έλενα
Κουντουρά το κρίσι-
μο ζήτημα της κατο-
χύρωσης από την
Τουρκία του όρου
«Turkaegean» ως
ευρωπαϊκού εμπο-
ρικού σήματος. Στην
παρέμβαση-ομιλία της η ευρωβουλευ-
τής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόνισε ότι ο όρος
«Turkaegean» δεν είναι αθώος και αν-
τανακλά την κλιμακούμενη επιθετικό-
τητα απέναντι στην Ελλάδα. Απευθυνό-
μενη στους ευρωβουλευτές, κάλεσε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υψώσει ένα
«ευρωπαϊκό τείχος αλληλεγγύης απέ-
ναντι στις τουρκικές προκλήσεις» και
να στείλει το μήνυμα ότι δεν θα γίνει
ανεκτή η αμφισβήτηση της διεθνούς
νομιμότητας και των ελληνικών συμφε-
ρόντων που βασίζονται σε αυτήν, σε
όλους τους τομείς, τον εμπορικό, ενερ-
γειακό και διπλωματικό.

Συνεχείς επισκέψεις
για τα smart cities

Κυριάκος Πιερρακάκης
και Θεόδωρος Λιβάνιος
βρέθηκαν χθες στον Δή-
μο Αχαρνών, έναν μεγά-
λο και σημαντικό δήμο,
για να συζητήσουν με
στελέχη της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης για το πρό-
γραμμα «έξυπνες πό-
λεις», που θα αναβαθμί-
σει τη ζωή των δημοτών.
Οι επισκέψεις του διδύμου
της Ψηφιακής Διακυβέρνησης
θα συνεχιστούν για όλο τον Ιούλιο σε κάθε
δήμο του Λεκανοπεδίου. 

Ο υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Κώστας
Σκρέκας λειτούργησε,
όπως μαθαίνω, πυροσβε-
στικά και άνοιξε μια βαλβί-
δα αποσυμπίεσης στη δη-
μόσια αντιπαράθεση με τον
πρόεδρο της Ρυθμιστικής
Αρχής Ενέργειας Αθανάσιο
Δαγούμα… Πάλι καλά, διότι
η παγκόσμια κατάσταση με
την ενέργεια δεν μας δίνει
την πολυτέλεια να έχουμε
και τέτοιες κρίσεις.

Βλέπουν παντού
εχθρούς 

Σε μια προσπάθεια να δημιουργή-
σουν κλίμα κατά της Ελλάδας, οι Τούρ-
κοι φαντάζονται παντού εχθρούς και
συνωμοσίες, ακόμη και στα ελαστικά
σήματα πατς (Patch PVC) που φέρουν
πάνω τους οι κυβερνήτες των ελληνι-
κών Rafale. Η φιλοκυβερνητική εφη-
μερίδα «Turkiye» υποστήριξε πως ο
λογότυπος της μοίρας των Rafale
απεικονίζει μια γαλοπούλα (Turkey)
με φέσι να τρέχει να γλιτώσει από ένα
αεροσκάφος που την κυνηγάει με
φόντο τον χάρτη της Τουρκίας και γύ-
ρω του να αναγράφει «Μην τρέχεις, θα
πεθάνεις κουρασμένη» και «Ελληνικά
Rafale, ο αθόρυβος θάνατος». Μόνο
που αυτά δεν είναι επίσημα σήματα
της Πολεμικής Αεροπορία, όποιος θέ-
λει τα φτιάχνει. Δεν είναι κάποιος επί-
σημος λογότυπος της μοίρας των
Rafale, οπότε καλό θα ήταν να ηρεμή-
σουν οι γείτονες. 

Πού πάει και πού 
δεν πάει ο Αντώνης;
Π

υκνώνει τις εμφανί-
σεις του ο Αντώνης
Σαμαράς. Βλέπεις, εί-

ναι πολλές οι εκδηλώσεις που
γίνονται τελευταία και ο
πρώην πρωθυπουργός φρον-
τίζει να πηγαίνει. Να, για πα-
ράδειγμα, πριν από λίγες μέ-
ρες τον βράβευσε μια από τις
μεγαλύτερες εβραϊκές οργα-
νώσεις παγκοσμίως, η Ame-
rican Jewish Committee
(AJC). Ο εκτελεστικός διευ-
θυντής της AJC Ντέιβιντ Χάρις
απένειμε σχετικό βραβείο
στον πρώην πρωθυπουργό σε
ειδική εκδήλωση σε κεντρικό
ξενοδοχείο της Αθήνας.

Οι αναφορές που έγιναν στο
πρόσωπο του κ. Σαμαρά ήταν
ιδιαίτερα θερμές, ενώ μάλι-
στα στο κείμενο της τιμητικής
πλακέτας που αποδόθηκε
στον πρώην πρωθυπουργό ο κ. Χάρις ταυτίζει τον Αντώνη Σαμαρά με τον Ουίνστον Τσόρ-
τσιλ, μια από τις μεγαλύτερες πολιτικές προσωπικότητες του 20ού αιώνα.

«Στον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος ενσαρκώνει τις εξαιρετικές ηγετικές ικανότητες και
το θάρρος του Τσόρτσιλ και βοήθησε να έρθουν πιο κοντά η Αθήνα και η Ιερουσαλήμ»,
αναφέρει το χαρακτηριστικό απόσπασμα. Στην εκδήλωση παρίσταντο και οι βουλευτές-
μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Φιλίας Ελλάδας - Ισραήλ Κώστας Καραγκούνης,
Μανούσος Βολουδάκης και Σπύρος Πνευματικός. 

Αλλού πάει και αλλού δεν πάει, βέβαια. Όπως μου έλεγαν, ο πρώην πρωθυπουργός
δεν πήγε στη μεγάλη σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου για τον αυτοκινητόδρομο
Πύργος - Τσακώνα, παρότι είχε προσκληθεί… 

Επειδή οι νέοι δεν γνωρίζουν, η Άννα Ροκοφύλλου, η υποψηφιότητα της
οποίας ανακοινώθηκε στην Α’ Αθήνας έπειτα από συνάντηση που είχε η ίδια με
τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν είναι ένα παιδί του «γαλάζιου» κομματικού σω-
λήνα. Η Άννα Ροκοφύλλου είναι κόρη του πρώην βουλευτή και υπουργού του
ΠΑΣΟΚ Χρήστου Ροκόφυλλου, ενώ έχει διατελέσει σύμβουλος του Γιώργου
Παπανδρέου στο υπουργείο Εξωτερικών. Στην Αυτοδιοίκηση έχει μακρά θη-
τεία, καθώς εκλέγεται δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων από το 1998.
Πάντως, ο Μητσοτάκης κάνει πράξη το άνοιγμα προς τον χώρο της Σοσιαλδη-
μοκρατίας, παρότι η προερχόμενη από το ΠΑΣΟΚ Άννα είναι οικογενειακή φί-
λη του πρωθυπουργού, από τη στιγμή που ο σύζυγός της Σπήλιος Μανιάς είναι
«κολλητός» του Κυριάκου από το Κολλέγιο Αθηνών.
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Ηλία Μάκου

Κατηγορούμε τους Αλβανούς για εγκλήματα, ενώ τους θέλουμε για βοσκούς!  

Κατά καιρούς, όπως αυτές τις ημέρες, έρχεται στο προσκή-
νιο το θέμα της αλβανικής εγκληματικότητας στην Ελλάδα
και ακούγονται και γράφονται διάφορα. Να ξεκαθαρίσου-

με από την αρχή τη θέση μας. Η παραβατικότητα, κατά τη γνώμη
μας, δεν έχει να κάνει με τη χώρα προέλευσης των ατόμων, αλλά
με τον χαρακτήρα τους και τα βιώματά τους.

Και Έλληνες διαπράττουν εγκλήματα, όπως και Αλβανοί, αλλά
και άλλοι αλλοδαποί, που ζουν στην Ελλάδα. Δεν θα τα βάλουμε
στη ζυγαριά να τα ζυγίσουμε, για να δούμε ποιοι και γιατί κάνουν
τα περισσότερα, γιατί αυτό δεν έχει νόημα. Το σημαντικό είναι να
παταχθεί η εγκληματικότητα απ’ όπου και αν προέρχεται... Το ζή-
τημα, λοιπόν, των εγκλημάτων σε μια κοινωνία, που γενικά έχει
πάρει τον κατήφορο και οι ψυχικές αντιστάσεις έχουν ισοπεδω-
θεί, δεν σχετίζεται με τη γεωγραφία, αλλά με τα άτομα και τις επι-
λογές που κάνουν στη ζωή τους ως αποτέλεσμα, τις περισσότερες
φορές, της προσωπικότητάς τους. Δεν είναι ορθό να ρίχνουμε με
ευκολία το ανάθεμα στους Αλβανούς χαρακτηρίζοντάς τους συλ-
λήβδην εγκληματίες, γιατί δεν ισχύει κάτι τέτοιο, ακόμη και στατι-
στικά αν δει κανείς το ζήτημα. Ότι ορισμένοι από αυτούς παρανο-
μούν ποικιλότροπα και εγκληματούν δεν σημαίνει ότι πρέπει να
στιγματιστούν όλοι.  Σε καμία περίπτωση δεν επιχειρούμε να δώ-
σουμε άλλοθι στα κακοποιά στοιχεία, που η τιμωρία τους οφείλει
να είναι παραδειγματική, αλλά κοιτάμε και στην άλλη πλευρά της
όχθης, χωρίς να παραγνωρίζουμε ότι από την πολυπληθή έλευση
αλλοδαπών στην Ελλάδα, κυρίως από το ‘90 και μετά, μεταλλάχ-
θηκαν οι συνθήκες και προέκυψε κλίμα ανασφάλειας. 

Όμως η πλειονότητα των Αλβανών στη χώρα μας είναι φιλήσυ-
χοι πολίτες, που προσπαθούν να βγάλουν έντιμα και με μόχθο ένα
μεροκάματο για να επιβιώσουν αυτοί και οι οικογένειές τους σε
δουλειές, που κάποιοι Έλληνες δεν καταδεχόμαστε να εργαστού-

με (!) και ας μας μαστίζει η ανεργία... Είναι δημόσια η ομολογία
παραγωγών εσπεριδοειδών στην Ήπειρο ότι «αν δεν υπήρχαν οι
Αλβανοί εργάτες γης, θα είχαμε σχεδόν σβήσει». Μερικοί από αυ-
τούς έστησαν εδώ τις επιχειρήσεις τους και είναι υποδειγματικοί
επαγγελματίες και δημιούργησαν και περιουσιακά στοιχεία μάλι-
στα μέσα από την εργασία τους. Άλλοι επέστρεψαν στη χώρα τους
και με τα χρήματα που κέρδισαν εδώ έφτιαξαν σπίτια και επιχει-
ρήσεις στην Αλβανία.

Και ανεξάρτητα από την πολιτική που ακολουθεί το κράτος
τους απέναντι στην Ελλάδα, εκφράζονται με τα καλύτερα λόγια
για τους Έλληνες και με δάκρυα στα μάτια λένε ότι «δεν ξεχνάμε
την Ελλάδα». Και μάλιστα δεν είναι λίγοι αυτοί που, σε ένδειξη ευ-
γνωμοσύνης, στις οικίες τους και τα καταστήματά τους στην Αλ-
βανία υψώνουν την ελληνική σημαία. Έτυχε να δούμε με τα μάτια
μας τέτοιες περιπτώσεις, όχι στον νότο της Αλβανίας, όπου ζει η
ελληνική μειονότητα, αλλά στον βορρά της Αλβανίας.  Σε άλλο πε-
ριστατικό, Αλβανός αστυνομικός στα Τίρανα, μιλώντας φαρσί ελ-
ληνικά, μας διευκόλυνε, χωρίς να μας γνωρίζει, λέγοντάς μας ότι
«εγώ έφαγα ψωμί στην Ελλάδα, δούλεψα στην Πλάκα και δεν εί-
μαι αχάριστος στους Έλληνες».

Είναι ριζωμένες στην καρδιά τους οι αναμνήσεις, όταν ρακέν-
δυτοι, ξυπόλυτοι και πεινασμένοι έφτασαν στην πατρίδα μας και
βρήκαν εδώ ανοιχτές και ζεστές αγκαλιές, δεν περιφρονήθηκαν,
αλλά αναδείχθηκαν, ενώ την ίδια στιγμή η χώρα μας χρηματοδό-
τησε πολλά έργα υποδομής στην Αλβανία.

Και μοιάζει αντιφατικό να κατηγορούμε τους Αλβανούς για εγ-
κληματικές πράξεις και την ίδια στιγμή να τους θέλουμε για βο-
σκούς. Είναι ενδεικτικό ότι μεγάλη ανησυχία εκφράζουν κτηνο-
τρόφοι σε ακριτικές περιοχές της Ελλάδας, και μάλιστα καλούν
την κυβέρνηση να παρέμβει, για το γεγονός ότι μειώθηκαν δρα-

ματικά τα τελευταία χρόνια, ειδικά από τον κορονοϊό και μετά, οι
Αλβανοί τσομπάνηδες. Και είναι πλέον δυσεύρετοι. Κτηνοτρόφοι
που στηρίζονταν σε αυτούς, πλέον έχουν δυσκολίες. Γιατί συνέβη
αυτό; Η πανδημία ήταν μια αφορμή να αναθεωρήσουν κάποιες
συνήθειές τους και να αναζητήσουν μια καλύτερη ζωή. Οι Αλβα-
νοί αποδείχθηκαν εξοικειωμένοι με το ορεινό και δυσπρόσιτο πε-
ριβάλλον και ικανοί να αντεπεξέλθουν στα ακραία καιρικά φαινό-
μενα, ενώ αγαπούν τη φύση και είναι καλοί οδηγοί του κοπαδιού.
Έτσι, ο ρόλος τους στη διατήρηση της κτηνοτροφίας είναι σημαν-
τικός, όπως και η ανθρώπινη παρουσία τους είναι κρίσιμη για τη
διατήρηση μιας ζωντανής, παραγωγικής υπαίθρου.

Συμπερασματικά, να τονίσουμε ότι αναμφίβολα ανάμεσα
στους Αλβανούς υπάρχουν κακοποιά στοιχεία, όπως και μεταξύ
των Ελλήνων και των ανθρώπων όλων των εθνοτήτων. 

Αυτό που χρειάζεται είναι να σκεφθούμε σοβαρά και νηφάλια
και να προβληματιστούμε κατάλληλα. Και να δημιουργήσουμε ως
Πολιτεία και ως κοινωνικό σύνολο τα απαραίτητα εσωτερικά αντι-
σώματα, που θα σταθούν εμπόδιο στην είσοδο των δηλητηρίων. 

Προς το έγκλημα ρέπουν οι δειλοί, ενώ οι γενναίοι αντιστέκον-
ται και αποφεύγουν ό,τι επαίσχυντο και παλεύουν στη ζωή τους με
αξιοπρέπεια. Τα εγκληματικά στοιχεία, τους ενόχους, όποια και αν
είναι η προέλευσή τους, οφείλει η κοινωνία να μην τα ανέχεται, να
τα αποδοκιμάζει, έστω και αν καταφέρνουν να ξεφεύγουν από τα...
δίχτυα της δικαιοσύνης.  Οι κοινωνίες πάντα έκρυβαν στα σπλάγ-
χνα τους ύποπτα και αντικοινωνικά στοιχεία και ανάλογα με τον
βαθμό της ηθικής τους ευαισθησίας έπαιρναν θέση απέναντί τους.
Τα γεγονότα της καθημερινής ζωής επιβεβαιώνουν πως όσο η
αρετή θα περιφρονείται και το ήθος θα παραμερίζεται, τόσο το κα-
κό θα θεριεύει και οι άνθρωποι θα δοκιμάζουμε την πικρή εμπει-
ρία της επικυριαρχίας του.

Ζούμε στην εποχή της τεχνολογίας και της εξέλιξης,
όπου συντελούνται πρωτοφανείς μετασχηματισμοί σε
ολόκληρο το ανθρώπινο οικοδόμημα, ενώ ταυτόχρονα

κατακλυζόμαστε από έναν τεράστιο όγκο δεδομένων και
πληροφοριών.

Ο πληθυσμός του πλανήτη μετακινείται όλο και περισσότε-
ρο στα αστικά κέντρα και υπολογίζεται ότι έως το 2050 ο παγ-
κόσμιος πληθυσμός θα φτάσει τα 9,7 δισεκατομμύρια, ενώ
σχεδόν το 70% των ανθρώπων προβλέπεται να ζει σε αστικές
περιοχές, οι οποίες θα αναπτύσσονται με εκρηκτικό ρυθμό,
αντιμετωπίζοντας απειλές σε όλους τους πυλώνες της αν-
θρώπινης ευημερίας (Human Well Being: Σωματικό, Κοινω-
νικό, Συναισθηματικό, Επαγγελματικό, Οικονομικό, Πνευμα-
τικό, Διανοητικό και Περιβαλλοντικό). Έτσι, στις αναπτυσσό-
μενες κοινωνίες-πόλεις: α) έχουμε ένα δυναμικό, περίπλοκο
και εξελισσόμενο περιβάλλον, β) υπάρχουν απειλές (υπό
μορφή πιέσεων) οι οποίες προκαλούν ή ενδέχεται να προκα-
λέσουν σημαντικές μεταβολές στην κανονικότητα και καθη-
μερινότητα και γ) δεν ικανοποιούνται τα επιδιωκόμενα απο-
τελέσματα και προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών.

Σημερινή πρόκληση λοιπόν αποτελεί η εύρεση ενός Προ-
γνωστικού Μοντέλου (Predictive Modeling), το οποίο θα εκτι-
μά όλο το φάσμα των απειλών που θα έρθουμε αντιμέτωποι
ως κοινωνίες-πόλεις, σε συνάρτηση με τα ζωτικά δεδομένα
(Vital Data) της κοινωνίας-πόλης. Τα ζωτικά δεδομένα θα
χαρτογραφηθούν με τη βοήθεια ενός αόρατου ματιού (Eye on
the City), το οποίο θα παρακολουθεί και θα συλλέγει σε πραγ-
ματικό χρόνο μεγάλο όγκο δεδομένων, που αφορούν κυρίως
τα παρακάτω: επίπεδα ρύπανσης, ποιότητα αέρα - εδάφους -
υδάτων, καιρικά φαινόμενα, πάγια (όπως πινακίδες, δέντρα,
κάδους απορριμμάτων, οδικό φωτισμό, φανάρια, οδικές ση-
μάνσεις και λωρίδες κυκλοφορίας, φρεάτια, διαφημιστικές
πινακίδες κ.ά.), πόρους, πολεοδομικό σχεδιασμό, αστικό
πράσινο, εγκαταστάσεις - υποδομές - εξοπλισμό, ενεργει-
ακές καταναλώσεις, υγιεινή και ασφάλεια, τουρισμό, κυκλο-
φορία, διαβάσεις, στάσεις, χώρους στάθμευσης, προσβασι-

μότητα, ευπαθείς ομάδες, απορρίμματα, επιχειρήσεις, κοι-
μητήρια, πολιτισμό - εκδηλώσεις, εκπαίδευση, πληθυσμιακή
αύξηση, διοίκηση και όλα αυτά σε ένα καθηλωτικό, τρισδιά-
στατο περιβάλλον.

Έτσι, οτιδήποτε είναι ορατό από το μάτι θα μπορεί να συλ-
λεχθεί (πχ, με τη χρήση in situ αισθητήρων παρακολούθησης
διαφόρων παραμέτρων, άλλες διαθέσιμες εξωτερικές βάσεις
δεδομένων, πανοραμικές κάμερες 360°, σαρωτές - Lidar
υψηλής ακριβείας, UAV - Drones κ.λπ.) και να επεξεργαστεί
με σύγχρονες τεχνικές, όπως Ανάλυση Μεγάλου Όγκου Δε-
δομένων (Big Data Analytics), Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial
Intelligence), Μηχανική Μάθηση (Machine Learning) και
Πειραματικός Σχεδιασμός (ExpeExperimental Design).

Για να «βελτιστοποιηθεί / εκπαιδευτεί» όμως το Προ-
γνωστικό Μοντέλο είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν
και παλαιότερες Χρονοσειρές Δεδομένων (Historical Da-
ta), σε συνδυασμό με τα δεδομένα που θα καταγράφονται
από τους αισθητήρες, καθώς και άλλες τεχνικές αιχμής,
όπως Βαθιά Μάθηση (Deep Learning) και Ανίχνευση
Ανωμαλιών (Anomaly Detection), με στόχο την ανίχνευση
κρυφών σχέσεων μεταξύ των παραμέτρων (Variables, In-
puts) που επηρεάζουν μια μεταβλητή απόκρισης (Re-
sponses, Outcomes), ώστε να αυξηθεί η διακριτική ικα-
νότητα του μοντέλου πρόβλεψης και να παραχθεί «Συνέ-
χεια» (Continuity), δηλαδή να καταστεί ικανή μια κοινω-
νία-πόλη να παρέχει υπηρεσίες ακόμα και κάτω από
υπερβολικά αντίξοες συνθήκες. Στην ουσία, μιλάμε για
ένα «Σχέδιο Συνέχειας» (Continuity Plan), το οποίο θα
απαρτίζεται από ένα σύνολο διαδικασιών και οδηγιών που
θα καθοδηγήσει μια κοινωνία-πόλη, κατά τη διάρκεια
μιας ασυνέχειας-διακοπής αλλά και έπειτα από αυτή, να
αποκτήσει άμεση ανταπόκριση, ανάκαμψη, στις ελάχιστες
απαιτούμενες συνθήκες λειτουργίας, μέχρι την αποκατά-
σταση της ομαλής λειτουργίας.

Γίνεται κατανοητό ότι σύγχρονες, ασφαλείς και βιώσιμες
κοινωνίες-πόλεις του μέλλοντος μπορούν να υπάρξουν μέ-

σα από την Ψηφιακή Μετάβαση και την Ψηφιακή Ικανότητα.
Αυτό που μας λείπει είναι να έχουμε μια δυναμική και πλή-
ρως ρεαλιστική Ψηφιακή Αναπαράσταση της κοινωνίας-
πόλης (Ψηφιακή Αποτύπωση), όπου αλλάζοντας γρήγορα,
οικονομικά και αποδοτικά διάφορες παραμέτρους να ανι-
χνεύσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα επηρεαστούν οι αντί-
στοιχες μεταβλητές απόκρισης. Η λύση έρχεται μέσω της
Τεχνολογίας των Ψηφιακών Διδύμων (Digital Twins), με
την οποία μπορούμε να αναπτύξουμε Προγνωστικά Μοντέ-
λα (Predictive Modeling), τα οποία να μετατρέπουν την κα-
ταγεγραμμένη πληροφορία σε γνώση, αναβαθμίζοντας έτσι
τις δυνατότητές μας για διάγνωση και πρόγνωση.

Με την προϋπόθεση ότι τα Ψηφιακά Δίδυμα θα μοντελο-
ποιηθούν σωστά, μπορεί να αποτελέσουν ισχυρή τεχνολο-
γία, όπου θα έχουμε μια σαφή κατανόηση και αποτύπωση
όλων των στοιχείων που συνθέτουν μια κοινωνία-πόλη, κα-
θιστώντας δυνατή την ψηφιακή πλοήγησή της, καθώς και
την ψηφιακή παραμετροποίησή της, με απώτερο στόχο τη
λήψη ορθολογικών σχεδιασμών και αποφάσεων, αναδιορ-
γανώνοντας (Restructuring) και ανασχεδιάζοντας (Reengi-
neering) όλες τις διαδικασίες, ώστε να διαχειριστούμε τις
όποιες αλλαγές απαιτούνται (Management of Change), αλ-
λά και να ελαχιστοποιήσουμε τους όποιους κινδύνους
(Risk Management) προκύψουν, επιδεικνύοντας προσαρ-
μοστικότητα (Competitive Intelligence) και λειτουργική
αριστεία (Operational Excellence).

Συνοψίζοντας κάθε ενδιαφερόμενο μέρος μέσω των
«Digital Twins», μπορεί να δρα ως αναπόσπαστος «βρόχος
ανατροφοδότησης» με σκοπό να παραχθεί πολιτισμός - με
την ευρύτερη έννοια της στάσης, των συμπεριφορών, των
αξιών, των εκφράσεων, των κανόνων, των προτύπων δια-
βίωσης, της τοπικής και παραδοσιακής γνώσης, της μετά-
δοσης δεξιοτήτων και των καλών πρακτικών, τα οποία μπο-
ρεί να συμβάλουν ουσιαστικά στη δημιουργία βιώσιμων
και έξυπνων κοινωνιών-πόλεων «Digital Twins to Design
the City of the Future».
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Επιτροπής του

Κλεισθένη,

Postdoc, Ph.D,

M.Sc, MBA, B.Sc.

Οι κοινωνίες-πόλεις του μέλλοντος μπορούν να υπάρξουν
μέσω της Ψηφιακής Δίδυμης Τεχνολογίας
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Να κρατήσουν ψηλά επιχει-
ρούν στον ΣΥΡΙΖΑ την υπόθεση
Novartis, καθώς θεωρούν πως
καταγράφουν πολιτικά κέρδη
από την εξέλιξή της. «Αποδέ-
χτηκαν πως δεν υπάρχει
σκευωρία για τη Novartis. Αυτοί
που μας έλεγαν συμμορία. Αυ-
τός δηλαδή που φώναζε “θα
τους φάω”. Η ΝΔ θα λογοδοτή-
σει για όλα αυτά μόλις ο ΣΥΡΙΖΑ
γίνει  κυβέρνηση, γιατί  δεν
έχουν ούτε τη στοιχειώδη πολι-
τική ευθιξία να ζητήσουν μία

συγνώμη απ’ τον ελληνικό λαό»,
τονίζουν κύκλοι της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης στην «Polit-
ical» σχολιάζοντας τις δηλώσεις
του Άδωνι Γεωργιάδη πως «δεν
υπάρχει σκευωρία, πάμε παρα-
κάτω».

Αφορμή για τα σχόλια της
Κουμουνδούρου αποτέλεσε η
τηλεοπτική συνέντευξη του
υπουργού Ανάπτυξης στο Action

24, που όταν ρωτήθηκε από τον
δημοσιογράφο Δ. Τάκη «αφού
λέτε ότι σέβεστε την απόφαση
της Δικαιοσύνης, θα ζητήσετε
συγγνώμη ως προς τη σκευω-
ρία;», εκείνος απάντησε: «Ως
προς τη σκευωρία ασφαλώς,
αφού απεφάνθη η Δικαιοσύνη.
Πάμε παρακάτω».

«Μετά από τόνους λάσπης,
απειλών, χυδαιοτήτων και πα-

ρεμβάσεων στη Δικαιοσύνη, ο κ.
Γεωργιάδης αναγκάστηκε χθες
να ομολογήσει κυνικά πως δεν
υπάρχει σκευωρία Novartis και
ζήτησε να πάμε παρακάτω», το-
νίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του
ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Ηλιόπουλος σε
on camera δήλωσή του. «Πάμε
παρακάτω, λοιπόν. Αφού μετά το
βούλευμα της Δικαιοσύνης πα-
ραδέχονται πως η υπόθεση No-

vartis δεν είναι σκευωρία αλλά
σκάνδαλο, άρα καταρρέει η
υπερασπιστική γραμμή τους
εδώ και τρία χρόνια, περιμένου-
με από τον κ. Μητσοτάκη να ζη-
τήσει συγγνώμη και να απαντή-
σει: Ποιοι είναι οι πολιτικοί που
χρηματίστηκαν από τη Novartis;
Ποιοι είναι αυτοί που εμπόδισαν
τους δικαστές και επιχείρησαν
να συγκαλύψουν το σκάνδαλο;
Η δικαιοσύνη θα επιστρέψει
στην Ελλάδα», καταλήγει ο Νά-
σος Ηλιόπουλος.

Tου Στ. Παπαμιχαήλ 

Σ
ε «πρόβα τζενεράλε» για την επι-
κείμενη προεκλογική περίοδο
αναμένεται να εξελιχθεί η σημε-
ρινή συζήτηση σε επίπεδο πολιτι-

κών αρχηγών στη Βουλή, σε μια συνεδρία-
ση που ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για
την κοινωνική πολιτική. Όπως σημείωναν
μάλιστα βουλευτές στους διαδρόμους της
Βουλής, με τη σημερινή μονομαχία των αρ-
χηγών δίνεται το εναρκτήριο λάκτισμα για
τον προεκλογικό αγώνα, είτε οι κάλπες
στηθούν το φθινόπωρο είτε αργότερα.

Η Κουμουνδούρου βλέπει τη συνεδρία-
ση της Ολομέλειας ως ευκαιρία για να πε-
ράσει στην αντεπίθεση ο Αλέξης Τσίπρας,
καθώς η ατζέντα αναμένεται να διευρυν-
θεί και για τους χειρισμούς το 2015. Τα
προεόρτια της κόντρας ήδη ξεκίνησαν από
την τοποθέτηση του πρωθυπουργού στο
Στρασβούργο, που έκανε λόγο για το κατα-
στροφικό δημοψήφισμα που παρ’ ολίγον
να οδηγήσει τη χώρα στα βράχια, με τον
Αλέξη Τσίπρα να ανταποδίδει τα πυρά για
τους χειρισμούς της κυβέρνησης σε μια
ευρεία γκάμα θεμάτων, όπως οικονομία,
πανδημία, αλλά και εθνικά και εξοπλισμοί.

Για το 2015, που αναμένεται να βάλει
φωτιά στην αντιπαράθεση, ο Α. Τσίπρας
θα υποστηρίξει ότι ήταν η ΝΔ αυτή που το
2009 παρέδωσε τη χώρα με πρωτογενές
έλλειμμα 11% και το 2015 με άδεια ταμεία,
υπεραμυνόμενος της διακυβέρνησης ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που έβγαλε, όπως θα υπο-
στηρίξει, τη χώρα από τα μνημόνια, την
έσωσε από τη χρεοκοπία και την επανέ-
φερε σε τροχιά ανάπτυξης και κοινωνικής
προστασίας.

Από την αξιωματική αντιπολίτευση ση-
μειώνουν ότι ο πρόεδρος του κόμματος θα
αναφερθεί αναλυτικά στην πρόσφατη
απόφαση του δικαστικού συμβουλίου για
τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, κατηγο-
ρώντας ευθέως την κυβέρνηση για εργα-
λειοποίηση της Δικαιοσύνης στην προ-
σπάθειά της να μετατρέψει το σκάνδαλο

Novartis σε δήθεν σκευωρία. Στο ΠΑΣΟΚ
η ομιλία του επικεφαλής της ΚΟ Μ. Κατρί-
νη θα επικεντρωθεί στη διαχείριση της
ενεργειακής κρίσης και στις επιπτώσεις
της στην κοινωνική πολιτική, επαναφέ-
ροντας τις προτάσεις του κόμματος και
ζητώντας από την κυβέρνηση να τις λάβει
υπόψιν της. «Πρωταγωνιστικό» ρόλο στη
συνεδρίαση θα παίξει και ο Γιάνης Βαρου-
φάκης, που θα δεχθεί πυρά ως εμπνευ-

στής του δημοψηφίσματος και ως ο πολι-
τικός που εκτελούσε τις εντολές του τότε
αρχηγού του. Ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25
είναι σίγουρο ότι θα υπεραμυνθεί του
«δημοκρατικού», όπως το χαρακτηρίζει,
δημοψηφίσματος καλώντας τον Α. Τσίπρα
να πάρει θέση. Σε ξεχωριστή ενότητα θα
φιγουράρουν τα σενάρια πρόωρων εκλο-
γών και οι θέσεις των κομμάτων για ενδε-
χόμενες συμμαχίες.

Ακονίζουν μαχαίρια 
στην αντιπολίτευση 

Τα… καλά του ’15 
θα θυμίσουν Τσίπρας 
και Βαρουφάκης 
στη Βουλή, ενώ το ΠΑΣΟΚ 
θα μείνει στο τώρα 
και την ακρίβεια

ΣΥΡΙΖΑ: Κρατά ψηλά τη Novartis



Σ
ημαντικά βήματα στον τομέα των
μη επανδρωμένων αεροσκαφών
κάνουν οι ελληνικές Ένοπλες
Δυνάμεις, θωρακίζοντας τα νη-

σιά και την ενδοχώρα απέναντι στα τουρ-
κικά UAV Bayraktar, Αnka και Akinci.

Η αρμόδια Επιτροπή Εξοπλιστικών της
Βουλής ενέκρινε το πρόγραμμα για την
απόκτηση τριών αμερικανικών UAVs, μέ-
σου ύψους πτήσης - μεγάλης αυτονομίας,
MQ-9 και μάλιστα στην ειδική έκδοση
«Sea Guardian» που έχει βάλει εδώ και
καιρό στο «στόχαστρο» το ΓΕΕΘΑ. Τα συγ-
κεκριμένα drones θεωρούνται ιδανικά για
την ανάληψη αποστολών επιτήρησης,
αναγνώρισης και κατάδειξης στόχων σε
ναυτικό περιβάλλον και με την πλήρη εν-
σωμάτωσή τους στο ελληνικό οπλοστάσιο
θα αποτελούν τους «φύλακες» των περιο-
χών εθνικού ενδιαφέροντος στο Αιγαίο
και την Ανατολική Μεσόγειο.

Το κόστος του προγράμματος για τα
τρία MQ-9 και τους δύο επίγειους σταθ-
μούς ελέγχου ανέρχεται στα 400 εκατ.
ευρώ. Στο ελληνικό Επιτελείο πάντως
γνωρίζουν πολύ καλά τις εντυπωσιακές
δυνατότητες των συγκεκριμένων συστη-
μάτων που επιχειρούν εδώ και μήνες από
την 110 Πτέρυγα Μάχης στη Λάρισα, η
οποία θα αποτελεί και τη μελλοντική τους

βάση όταν αποκτηθούν από τις ελληνικές
Ένοπλες Δυνάμεις. Σύμφωνα με την επι-
χειρησιακή αξιολόγηση που έγινε από
Έλληνες αξιωματικούς, τρία MQ-9 καλύ-
πτουν σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες επι-
τήρησης της χώρας, ενώ η αυτονομία
τους, που αγγίζει τις 27 ώρες, η εμβέλειά
τους, που εκτιμάται στα 1.850 χιλιόμετρα,
και η οροφή τους στα 50.000 πόδια δί-
νουν τη δυνατότητα διαρκούς παρακο-
λούθησης όσων συμβαίνουν όχι μόνο στο
Αιγαίο αλλά και σε ολόκληρη την Ανατο-
λική Μεσόγειο.

Αντι-drone από το Ισραήλ
Η ελληνική απάντηση απέναντι στην

ολοένα και αυξανόμενη χρήση UAVs από
την Άγκυρα δεν εξαντλείται μόνο με την
απόκτηση των τριών MQ-9. Η Αθήνα εδώ
και καιρό προετοιμάζεται για το ενδεχό-
μενο αντιμετώπισης μιας μαζικής «εισβο-
λής» τουρκικών drones. Άλλωστε, σε κα-
θημερινή πλέον βάση τα Anka του τουρκι-

κού ναυτικού παραβιάζουν τον εθνικό
εναέριο χώρο, ενώ πραγματοποιούν ακό-
μη και υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά
νησιά. Το ΓΕΕΘΑ υπό άκρα μυστικότητα
εκπόνησε τη μελέτη και στη συνέχεια
προχώρησε στην υλοποίηση της εγκατά-
στασης ενός αντι-drone συστήματος που
εξουδετερώνει εχθρικά μη επανδρωμένα
αεροσκάφη. Το ισραηλινής τεχνολογίας
σύστημα βασίζεται σε ένα πλέγμα από
σταθμούς εδάφους που έχουν ήδη τοπο-
θετηθεί στα ελληνικά νησιά, οι οποίοι μέ-
σω εκπομπών σε συγκεκριμένες συχνό-
τητες «τυφλώνουν» και «αποπροσανατο-
λίζουν» τα UAVs.

Ταυτόχρονα, το ΓΕΕΘΑ εξετάζει την
απόκτηση και των ισραηλινών Heron, τα
οποία έχουν αναπτυχθεί στη Σκύρο, όταν
ολοκληρωθεί η περίοδος του leasing. Στο
«μικροσκόπιο» έχουν μπει και τα οπλι-
σμένα Heron TP που, σύμφωνα με πληρο-
φορίες, το Τελ Αβίβ εμφανίζεται πρόθυμο
να αποδεσμεύσει για τη χώρα μας ως

αποτέλεσμα της διαρκώς βελτιούμενης
στρατηγικής συνεργασίας.

Τεθωρακισμένα για τους πεζοναύτες
Η Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμά-

των και Συμβάσεων ενέκρινε και το σχέ-
διο για την απόκτηση 74 Αμφίβιων Τεθω-
ρακισμένων Οχημάτων AAV-7. Σύμφωνα
με ανώτατες στρατιωτικές πηγές, τα οχή-
ματα που θα προμηθευτούν οι Ένοπλες
Δυνάμεις θα είναι εν χρήσει και όχι παρο-
πλισμένα, ενώ όλες οι εργασίες συντήρη-
σης και επαναφοράς σε κατάσταση «και-
νούργιου» θα πραγματοποιηθούν στις
Ηνωμένες Πολιτείες. Τα AAV-7 αποτελούν
εδώ και πολύ καιρό προτεραιότητα για
τους πεζοναύτες της 32ης Ταξιαρχίας, κα-
θώς μέχρι σήμερα το βασικό μέσο που
έχουν στη διάθεσή τους είναι οι αποβατι-
κές άκατοι (ΑΒΑΚ) που βρίσκονται σε
υπηρεσία από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στην Επιτροπή παρουσιάστηκε και το
σχέδιο για την αξιοποίηση των αεροσκα-
φών Mirage 2000EG, τα οποία μετά την
αγορά των Rafale παραμένουν καθηλω-
μένα στην πίστα της 332 Μοίρας. Η αξία
τους έχει αποτιμηθεί σε περίπου 117 εκατ.
ευρώ, με την κατασκευάστρια Dassault να
έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της για την
απόκτησή τους, όπως είχε αποκαλύψει ο
Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της
Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης το
2020. Το «πακέτο» θα περιλαμβάνει τα 18
αεροσκάφη με τους κινητήρες και τα αν-
ταλλακτικά τους αλλά και υλικό που χαρα-
κτηρίζεται «υπηρεσιακά μη αναγκαίο».
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Η «ομπρέλα» που «τυφλώνει» 
τα τουρκικά Bayraktar

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

H αρμόδια Επιτροπή 
της Βουλής ενέκρινε 
το πρόγραμμα 
για την απόκτηση τριών
αμερικανικών UAVs



Οι 30 χώρες-μέλη του NATO υπέγραψαν χθες τα πρω-
τόκολλα που είναι απαραίτητα για να προσκληθούν
Σουηδία και Φινλανδία να ενταχθούν στην Ατλαντική
Συμμαχία, σε τελετή στις Βρυξέλλες.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τους υπουργούς Εξωτε-
ρικών των μέχρι προσφάτως ουδέτερων σκανδιναβικών
χωρών, ο γγ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ δήλωσε ότι
τώρα βασίζεται «σε όλους τους συμμάχους για την ταχεία
επικύρωση της προσχώρησης, σύμφωνα με τις εθνικές

διαδικασίες». Η ένταξη Σουηδίας και Φινλαν-
δίας πρέπει να εγκριθεί από όλα τα εθνικά
κοινοβούλια, διαδικασία που αναμένεται να
διαρκέσει άλλους έξι με οκτώ μήνες.

Τα πρωτόκολλα θα μπορούσαν να έχουν
υπογραφεί νωρίτερα, αλλά η Τουρκία πρό-
βαλε βέτο, κατηγορώντας και τις δύο χώρες
ότι υποστηρίζουν τους «τρομοκράτες» του Ερ-
γατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), ζητώντας

επίσης την άρση του εμπάργκο πώλησης όπλων, κυ-
ρίως από τη Σουηδία που έχει αναπτυγμένη πολε-

μική βιομηχανία, αν και αυτό δεν σημαίνει ότι η
Τουρκία θα προμηθευτεί άμεσα σουηδικά
όπλα. Ο Ερντογάν δέχθηκε τελικά να άρει τις
αντιρρήσεις της Τουρκίας, με μια συμφωνία που

επετεύχθη την τελευταία στιγμή πριν από την
έναρξη της συνόδου κορυφής του NATO στη Μαδρί-

τη την περασμένη εβδομάδα.

Γ
ια «κόλαση επί της Γης» μιλάνε
Ουκρανοί στρατιώτες που γυρί-
ζουν από το ανατολικό μέτωπο,
την ώρα που οι Ρώσοι προελαύ-

νουν προς το Ντονέτσκ, τη μεγάλη περιφέ-
ρεια στα νοτιοανατολικά της χώρας. Η πό-
λη Σλοβιάνσκ, ο επόμενος στόχος του
στρατού του Πούτιν, βρίσκεται υπό μαζικό
βομβαρδισμό, με τον δήμαρχο να καλεί
τους αμάχους να αναζητήσουν αμέσως κα-
ταφύγια.

Να συνεχιστεί η επίθεση στην Ανατολική
Ουκρανία διέταξε χθες ο Πούτιν, μία ημέρα
μετά τη ρωσική νίκη στη στρατηγική πόλη
Λισιτσάνσκ, με την οποία ολοκληρώθηκε ο
έλεγχος των εισβολέων στο σύνολο της
επαρχίας του Λουγκάνσκ. Ήδη από χθες
πύκνωσαν οι βομβαρδισμοί εναντίον του
Σλοβιάνσκ και του Κραματόρσκ, των δύο
μεγαλύτερων αστικών κέντρων του Ντο-
νέτσκ, που εξακολουθούν να βρίσκονται
υπό τον έλεγχο του Κιέβου.

Κατεστραμμένες πόλεις
Για κατεστραμμένες πόλεις και τερά-

στιες ανθρώπινες απώλειες μιλάνε Ου-
κρανοί μαχητές που επιστρέφουν από τις
πρώτες γραμμές του ανατολικού μετώπου,
ιδίως από το Λουγκάνσκ όπου οι Ρώσοι
εξάλειψαν κάθε αμυντική θέση με συνε-
χείς ρίψεις του πυροβολικού και έκαψαν
δάση για να αποτρέψουν τον πόλεμο χαρα-
κωμάτων.

Το Associated Press μεταδίδει ότι κά-
ποιοι Ουκρανοί στρατιώτες εκφράζουν πα-
ράπονα για κακή οργάνωση και λιποταξίες
που προκαλούνται από τους ανηλεείς ρω-
σικούς βομβαρδισμούς. Πολλοί, πάντως,
μίλησαν για το υψηλό ηθικό, τον ηρωισμό
των συμπολεμιστών τους και τη θέληση να
συνεχίσουν να μάχονται, ακόμη και στις
περιπτώσεις που οι καλύτερα εξοπλισμέ-
νοι Ρώσοι ελέγχουν μεγαλύτερο μέρος της
ζώνης μάχης. Το Κίεβο ανέφερε πριν από
λίγες ημέρες ότι 100-200 Ουκρανοί στρα-

τιώτες σκοτώνονται κάθε μέρα, ωστόσο η
κυβέρνηση δεν έχει δώσει στοιχεία σχετι-
κά με τον συνολικό αριθμό των νεκρών.

Την ίδια στιγμή, δραματική είναι η κατά-
σταση στη μαρτυρική Μαριούπολη, το ση-
μαντικό λιμάνι στη θάλασσα του Αζόφ, που
έχει ισοπεδωθεί από τους βομβαρδισμούς
και βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή.

«Η Μαριούπολη πεθαίνει», σύμφωνα με το
Κίεβο, καθώς «μόλις το 3% των κατοίκων έχει

πρόσβαση σε νερό», ενώ υπάρχει «τεράστια
έλλειψη σε τρόφιμα και φάρμακα».

Ολομέτωπη επίθεση στην
Ανατολική Ουκρανία έχει
σημάνει ο Πούτιν, δραματική 
η κατάσταση στη Μαριούπολη   
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Ρωσική προέλαση στο Ντονέτσκ 

Όλα έτοιμα για την ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ 

Ράπερ και 
οπαδός Τραμπ
ο μακελάρης
του Σικάγο 

O Μπόμπι Κρίμο Γ’, ο
22χρονος που σκότωσε έξι
ανθρώπους και τραυμάτισε
31 ανοίγοντας πυρ αδιακρί-
τως στην παρέλαση για την
Ημέρα της Ανεξαρτησίας
των ΗΠΑ σε προάστιο του Σι-
κάγο, είναι γόνος εύπορης
οικογένειας, ράπερ και
οπαδός του Ντόναλντ
Τραμπ.

Μουσικά βίντεο που πό-
σταρε ο Κρίμο online το πε-
ρασμένο φθινόπωρο περι-
λαμβάνουν ένα σκίτσο με
τον ίδιο να πυροβολεί κόσμο
και ένα κλιπ που τον δείχνει
να πετάει σφαίρες στο πά-
τωμα μιας σχολικής τάξης.
Αμερικανικά ΜΜΕ μεταδί-
δουν ότι είναι υποστηρικτής
του Τραμπ και είχε δώσει το
«παρών» σε συγκεντρώσεις
του πρώην προέδρου.

Ο 22χρονος συνελήφθη
μετά από ανθρωποκυνηγη-
τό, αφότου χρησιμοποίησε
ένα τουφέκι πυροβολώντας
στα τυφλά μέσα στο πλήθος
από μια ταράτσα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο
Μπάιντεν δήλωσε «συγκλο-
νισμένος από την παράλογη
βία με τη χρήση όπλων. Πρό-
σφατα υπέγραψα την πρώτη
μεγάλη δικομματική νομο-
θεσία για τη μεταρρύθμιση
της οπλοκατοχής μετά από
τριάντα χρόνια, η οποία πε-
ριλαμβάνει ενέργειες που



Ο
λονύχτια μάχη με τις φλόγες
έδιναν επίγειες πυροσβεστι-
κές δυνάμεις και εθελοντές
στο Πόρτο Γερμενό για να πε-

ριορίσουν την καταστροφική πυρκαγιά
που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης και
παρά τη μεγάλη κινητοποίηση από στεριά
και αέρα ξέφυγε, με αποτέλεσμα να
καούν εκατοντάδες στρέμματα δασικής
έκτασης και τουλάχιστον ένα σπίτι κοντά
στον οικισμό Κάστρο.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων
είναι ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς υπάρ-
χουν παρατεταμένη ξηρασία και ισχυροί
άνεμοι, ενώ ενεργοποιήθηκε και το σύ-
στημα έγκαιρης προειδοποίησης «112»
για απομάκρυνση κατοίκων του οικισμού
Μύτικα προς ασφαλές σημείο. Στην πε-
ριοχή επιχειρούσαν αργά το απόγευμα
της Τρίτης περισσότεροι από 130 πυρο-
σβέστες με 35 οχήματα και 6 πεζοπόρα
τμήματα, 5 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα,
δεκάδες εθελοντές και υδροφόρες από
τους ΟΤΑ, καθώς επίσης και κλιμάκιο
Ρουμάνων πυροσβεστών που βρίσκεται
προς ενίσχυση στην Ελλάδα. Αξίζει να
σημειώσουμε πως η φορά της πυρκαγιάς

είναι προς την Ψάθα Αλεποχωρίου και
αυτό ακριβώς επιχείρησαν όλες τις προ-
ηγούμενες ώρες να αποσοβήσουν οι επί-
γειες και εναέριες δυνάμεις.

Η φωτιά φαίνεται πως ξεκίνησε από
σημείο βόρεια στο Πόρτο Γερμενό, για το
οποίο μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες
υπό διερεύνηση ότι λειτουργούσε ως ση-
μείο συγκέντρωσης απορριμμάτων, ενώ
γρήγορα εξαπλώθηκε σε πυκνό πευκο-
δάσος φτάνοντας μέχρι τα Γεράνεια Όρη
(σχεδόν στην κορυφή). Μάλιστα, οι φλό-
γες για μεγάλο χρονικό διάστημα κινούν-
ταν μέσα σε χαράδρα, κάτι που καθιστού-
σε αδύνατη την πρόσβαση από στεριά και
γίνονταν ρίψεις νερού μόνο από τα εναέ-

ρια μέσα. Η εκπρόσωπος Τύπου του ΠΣ,
ανθυποπυραγός Ραφαέλα Τζίμα, ανέφε-
ρε σε έκτακτη ενημέρωση ότι «τη διερεύ-
νηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει ανα-
λάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγ-
κλημάτων Εμπρησμού», κάτι που δείχνει
ότι υπάρχουν ενδείξεις για κακόβουλη
ενέργεια.

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μάν-
δρας Παναγιώτης Κολοβέντζος ανέφερε
ότι «οι δυνάμεις επιχειρούν πλήρως και
σε όλο το μέτωπο, όμως οι συνεχείς εναλ-
λαγές του αέρα δυσκολεύουν πολύ το έρ-
γο τους. Αν δεν είχε αυτήν τη δύναμη ο αέ-
ρας, θα την είχαμε θέσει υπό έλεγχο,

όμως αλλάζει συνεχώς και κάποιες στιγ-
μές δυναμώνει πολύ».

Φωτιά και στην Κορινθία
Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστι-

κής υπάρχει και στην Κορινθία, καθώς ξέ-
σπασε φωτιά στην περιοχή του Αϊ-Γιάννη
(14.50 το μεσημέρι), με τις επίγειες δυνά-
μεις που έφτασαν πρώτες στο σημείο να
ζητούν άμεσα συνδρομή από αέρος, όπως
και έγινε με 6 αεροσκάφη Air-Tractor και
2 PZL. Η συγκεκριμένη πυρκαγιά δεν
απείλησε κατοικίες, αλλά είναι μεγάλη και
εκεί η οικολογική καταστροφή, καθώς
παραδόθηκαν στις φλόγες ρεματιές με
πουρνάρια. Μέσα σε 20 λεπτά ελέγχθηκε
και στη συνέχεια κατασβήστηκε η πυρκα-
γιά που ξέσπασε στις 13.00 το μεσημέρι
επί της λεωφόρου Μαραθώνος στο Πικέρ-
μι Αττικής, ενώ υπό έλεγχο είναι και η φω-
τιά στο Καλαμάκι Αχαΐας, που ξέσπασε
και αυτή μεσημεριανές ώρες. Συνολικά
μόνο το τελευταίο 24ωρο σε όλη την Ελλά-
δα εκδηλώθηκαν 65 δασικές πυρκαγιές,
με τις δυνάμεις να διασπώνται σε πολλά
και διαφορετικά μέτωπα. 
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Τη διερεύνηση των αιτιών 
της πυρκαγιάς έχει αναλάβει 
η Διεύθυνση Αντιμετώπισης
Εγκλημάτων Εμπρησμού
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«Συναγερμός» και σήμερα 
σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια και Βόρειο Αιγαίο

Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία «4») υπάρχει και
σήμερα, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης που εκδίδει η Πολιτική
Προστασία, σε τρεις περιφέρειες της χώρας. Σε «πορτοκαλί συναγερμό» βρί-
σκονται η Αττική, η Στερεά Ελλάδα (Βοιωτία και Εύβοια) και το Βόρειο Αιγαίο
(Χίος, Σάμος, Ικαρία). Σε γενική επιφυλακή παραμένει το προσωπικό των Πυ-
ροσβεστικών Υπηρεσιών των Περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας και
σε μερική επιφυλακή το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των ΠΕ
Σάμου, Χίου και Ικαρίας. Ταυτόχρονα παραμένει σε εφαρμογή το Σχέδιο Δρά-
σεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών
πυρκαγιών. Προβλέπεται η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευ-
σης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυ-
μούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.

Παπ.

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες

ΠΟ Ρ ΤΟ  Γ Ε ΡΜ Ε ΝΟ

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Διάρρηξη σε σπίτι 
αστυνομικού: 
Πήραν όπλο 
και σφαίρες!

Στόχος διαρρηκτών έγινε
μια αρχιφύλακας της ΕΛΑΣ,
η οποία διαμένει στην πε-
ριοχή της Δροσιάς, καθώς
νυχτερινές ώρες άγνωστοι
παραβίασαν την οικία της
(αφού πρώτα απενεργοποί-
ησαν τον συναγερμό). 

Οι δράστες έκαναν «φύλ-
λο και φτερό» το σπίτι, αρ-
π ά ζ ο ν τ α ς  π ε ρ ί π ο υ  1 . 0 0 0
ευρώ σε μετρητά, ένα ρολόι
μάρκας Rolex αξίας πολ-
λών χιλιάδων ευρώ, έναν
χρυσό σταυρό με διαμάντια
και το χρηματοκιβώτιο που
υπήρχε εντοιχισμένο στην
ντουλάπα του υπνοδωματί-
ου. Εκεί η αρχιφύλακας της
ΕΛΑΣ είχε το υπηρεσιακό
της όπλο, δύο γεμιστήρες
και 50 φυσίγγια των 9mm,
με αποτέλεσμα να σχηματι-
στεί σε βάρος της δικογρα-
φία για πλημμελή φύλαξη
οπλισμού, να συλληφθεί και
να  αφεθεί  ελεύθερη με
προφορική εντολή εισαγγε-
λέα. Η Ασφάλεια έχει ανα-
λάβει  την  προανάκριση,
ενώ εξετάζεται το ενδεχό-
μενο οι εισβολείς να γνώρι-
ζαν ότι  στο σπίτι  διαμένει
αστυνομικός και  να  στό-
χευαν στον οπλισμό.

Παπ.

Αστυνομική 
επιχείρηση 
στα Ζωνιανά για 
ναρκωτικά και όπλα

«Πάτησε πόδι» στα Ζωνιανά
η ΕΛΑΣ προκειμένου να εξαρ-
θρώσει κύκλωμα καλλιέργει-
ας και διακίνησης ναρκωτι-
κών ουσιών. Μάλιστα,  σύμ-
φωνα με καλά ενημερωμένες
πηγές, επρόκειτο για... οικο-
γενειακή «επιχείρηση»,
όπως προκύπτει από τις τέσ-
σερις συλλήψεις που έγιναν
και τον σχηματισμό δικογρα-
φίας για ένα πέμπτο άτομο.
Την επιχείρηση συντόνισαν το
Τμήμα Αστυνομικών Επιχει-
ρήσεων Μυλοποτάμου και η
Δίωξη Ναρκωτικών (συμμε-
τείχαν και άλλες υπηρεσίες,
καθώς υπήρχε φόβος ακόμη
και  για  ένοπλη συμπλοκή),
ενώ έγιναν έρευνες σε σπίτια,
αυτοκίνητα και ποιμνιοστάσια
σε χωριά και δασικές περιο-
χές του Δήμου Μυλοποτάμου.

Κατά τη διάρκεια της αστυ-
νομικής επιχείρησης βρέθη-
καν και κατασχέθηκαν σε οι-
κίες, παρακείμενους και βοη-
θητικούς χώρους: 25 κιλά και
260 γραμμάρια κάνναβης, 73
δενδρύλλια  κάνναβης στο
στάδιο της ανάπτυξης, 2 πι-
στόλια, 2 γεμιστήρες, 64 φυ-
σίγγια διαφόρων διαμετρημά-
των, 2 ζυγαριές ακριβείας, 3
μαχαίρια, 3 κινητά τηλέφωνα
και  το  χρηματικό ποσό των
3.985 ευρώ ως προερχόμενο
από παράνομες δραστηριότη-
τες. Η προανάκριση διενερ-
γείται  από Τμήμα Δίωξης
Ναρκωτικών της Υποδιεύθυν-
σης Ασφαλείας  Ρεθύμνης.
Όλοι οι συλληφθέντες είχαν
ως κύριο επάγγελμα αυτό του
κτηνοτρόφου, ωστόσο, σύμ-
φωνα με  πηγές της  ΕΛΑΣ,
αποκόμιζαν μεγάλα χρηματι-
κά ποσά από τη  διακίνηση
ναρκωτικών που πραγματο-
ποιούσαν συστηματικά εδώ
και χρόνια. 

Κώστας Παπαδόπουλος

Α
βάσταχτη θλίψη στο Μακροχώρι
Ημαθίας λόγω της αυτοχειρίας
του 35χρονου Ανέστη Α. (έδωσε
τέλος στη ζωή του με κυνηγετικό

όπλο μέσα στο σπίτι του). Ένας άνδρας ιδι-
αίτερα αγαπητός στην περιοχή, τον οποίο
στοίχειωνε το παρελθόν, συγκεκριμένα η
εθνική τραγωδία με τους 21 νεκρούς μαθη-
τές στα Τέμπη τον Απρίλιο του 2003.

Ο Ανέστης Α. ,  παιδί  16 ετών τότε,  ήταν
ένας από τους μαθητές της Α’ Λυκείου που
επέβαιναν στο μοιραίο λεωφορείο που λίγο
μετά τις 20.00 το βράδυ της 13ης Απριλίου
2003 συγκρούστηκε στα Τέμπη με μια ντα-
λίκα που μετέφερε μελαμίνες και νοβοπάν.
Ο έφηβος τότε Ανέστης Α. είδε να «χάνον-
ται» δίπλα του 21 συμμαθητές του και από
τό τε ,  όπως  λένε  όσο ι  τον  γνώρ ιζαν,  ο
εφιάλτης τον ακολουθούσε και επηρέαζε
όλο και  πιο πολύ τον ψυχισμό του.  Ήταν
ένα τροχαίο δυστύχημα που συγκλόνισε τη
χώρα, με τους πυροσβέστες να παλεύουν
για ώρες προκειμένου να βγάλουν από την
άμορφη μάζα σιδερικών τα τραυματισμένα
παιδιά και να ανασύρουν όσα είχαν αφήσει
την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο. Ο
Ανέστης Α.  ήταν ένας από τους τέσσερις
μαθητές που όχι  απλώς τραυματίστηκαν

αλλά χρειάστηκε να νοσηλευτούν και στην
Εντατική για να επιβιώσουν μετά το φοβε-
ρό τροχαίο δυστύχημα στο 388ο χιλιόμετρο
της εθνικής οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης.

Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για
έναν άνθρωπο κλειστό, μοναχικό, τον οποί-
ον όμως κανείς δεν παρεξηγούσε λόγω των
βιωμάτων του. Στη δουλειά του ήταν πάντα
τυπικός και εργατικός, αλλά δεν ήθελε να
αναπτύσσει ιδιαίτερες σχέσεις με τους συ-
ναδέλφους του.  «Λες και  ε ίχε μείνει  γ ια
πάντα σε εκείνες τις στιγμές. Έκανε προ-
σπάθειες και πολλές, όμως χωρίς ουσιαστι-
κό αποτέλεσμα. Είχε χάσει με τόσο βίαιο
τρόπο την αθωότητά του που ενώ η εικόνα
του ήταν μια χαρά, η ψυχολογία του ήταν
ίδια με ζωντανό νεκρό», λένε οι ίδιοι. Ση-
μαντικό ρόλο στην ψυχοσύνθεσή του έπαιξε
και το διαζύγιο που πήραν οι γονείς του, με
τον νεαρό τότε άνδρα να μην μπορεί να δια-
χειριστεί το γεγονός ότι έμεινε μόνο με τον
πατέρα του μακριά από τη μητέρα και τ ις
αδερφές του. Η εξόδιος ακολουθία πραγμα-
τοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου,
με την εθνική τραγωδία του 2003 να «ξυ-
πνά» και πάλι στο χωριό. 

«Λες και είχε μείνει
για πάντα εκεί»

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Θρήνος στο Μακροχώρι 
για τον Ανέστη που επέζησε 
από την τραγωδία των Τεμπών
αλλά αυτοκτόνησε στα 35 του 



Χ
αρακτηρίζοντας την κόρη της ως
«επιζήσασα» από βιασμό κατέθεσε
χθες η μητέρα της πρώτης γυναίκας
που είχε καταγγείλει τον Πέτρο Φι-

λιππίδη. Όπως κατέθεσε η μάρτυρας, γνώρισε
τον ηθοποιό και συνάδελφό της μέσω του
Σπύρου Μπιμπίλα σε μια κοινωνική εκδήλωση
και μετέπειτα σε πρεμιέρα θεατρικής παρά-
στασης, στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Πέ-
τρος Φιλιππίδης. «Στην πρεμιέρα του “Μπακα-
λόγατου” ρώτησε την κόρη μου αν έχει γρα-
φτεί σε σχολή υποκριτικής και μου είπε πως
θα διδάξει ο ίδιος σε σχολή και να γραφτεί
εκεί το παιδί. Ξεκίνησαν τα μαθήματα και τον
ρώτησα πώς τη βλέπει. Εκείνος μου είπε πως
“έχει τη σπίθα!”. Κάποια μέρα, όταν τελείωσαν
το μάθημα την έφερε με το αυτοκίνητο στο θέ-
ατρο που είχαμε την παράσταση. Το παιδί ήταν
πολύ ευχαριστημένο στη σχολή».

Στη συνέχεια η μητέρα της κοπέλας που
έχει καταγγείλει τον ηθοποιό για βιασμό κατ’
εξακολούθηση το 2008 αναφέρθηκε σε μια
συνάντηση που είχε το 2010 με τη σύζυγο του
Πέτρου Φιλιππίδη, Ελπίδα Νίνου. Κατέθεσε
πως η σύζυγος του ηθοποιού τη ρώτησε τι
έχει συμβεί ανάμεσα στην κόρη της και τον
Πέτρο. «Άρχισε να μου λέει ότι δεν ξέρει
ακριβώς τι έχει γίνει, αλλά κάτι συμβαίνει.
Μπορεί η μικρή να τον έβλεπε στο θέατρο
και να τον θαύμαζε. Της είπα ότι δεν είναι η
επιτομή της ομορφιάς ο Πέτρος», τόνισε η
μάρτυρας.

ΜΜάρτυρας: Το 2021 μου είπε για παρενό-
χληση σωματική. Μου είπε πως την έχει κα-
λέσει ο εισαγγελέας. Νόμιζα πως θα μας κα-
λέσει όλους. Άρχισα να διαβάζω. Την παίρνω
τηλέφωνο, της λέω διάβασα ότι έχει βιάσει
μια κοπέλα στο θέατρο « Ήβη». Τότε η κόρη
μου είπε: «Μανούλα μου μη με ρωτήσεις πε-
ρισσότερα, αλλά το κορίτσι του “Ήβη” είμαι
εγώ». Έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου.
Αυτός είχε πάει με το μισό θέατρο. Γιατί να
μου βιάσει το παιδί μου;».

Η μάρτυρας που δέχτηκε αλλεπάλληλες

ερωτήσεις και από την εισαγγελέα της έδρας
κάποια στιγμή ξέσπασε: «Την έστειλα εγώ να
τη βιάσει, το καταλαβαίνετε; Την έστειλα εγώ
με χαρά σε αυτόν!».

Ο Πέτρος Φιλιππίδης τις επόμενες ημέρες
θα βγει από το νοσοκομείο, ενώ έχει καταβλη-
θεί και η εγγύηση των 20.000 ευρώ.
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Αμετανόητος και κυνικός εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια της
απολογίας του ο ψευτογιατρός ή αλλιώς «dr kontos» που κατη-
γορείται για 12 θανάτους ασθενών και για 14 ακόμη απόπειρες
ανθρωποκτονιών.

Μετά από οκτώ μήνες ακροαματικής διαδικασίας, ο άνθρωπος
που χορηγούσε μαντζούνια σε ασθενείς με καρκίνο πείθοντάς
τους ταυτόχρονα να διακόψουν τις θεραπείες τους, ανέφερε ότι
δεν είναι δολοφόνος κι ότι η φήμη του ως «βοτανολόγου» έχει ξε-
περάσει τα σύνορα του Αγίου Όρους. «Δεν θα πω ότι είμαι άγιος
και δεν έκανα λάθη, αλλά σίγουρα δεν είμαι δολοφόνος. Είχα την
τύχη και την ευλογία να γεννηθώ μέσα σε χριστιανική οικογένεια.
Ο πατέρας μου ήταν ψάλτης και η μητέρα μου διακονούσε τον ναό
όπως μπορούσε. Έμαθα να είμαι από μικρό παιδί άνθρωπος της
προσφοράς και να προσπαθώ να κάνω το καλό στους τριγύρω

μου», είπε στην αρχή της απολογίας του ο μαϊμού γιατρός.
Σε αντίθεση με το κατηγορητήριο που τον θέλει να έχει απο-

σπάσει από τα θύματά του τεράστια χρηματικά ποσά, ο ίδιος
ισχυρίστηκε ότι δεν έχει λάβει πότε από κανέναν το παραμι-
κρό αντίτιμο.

Αναφερόμενος στο ότι συστηνόταν στους ασθενείς ως ογκολό-
γος, ο κατηγορούμενος επιχείρησε να το δικαιολογήσει ως εξής:
«Επειδή οι γνώσεις μου βοήθησαν, δημιουργήθηκε μία φήμη για
το όνομά μου. Αυτή η φήμη ξεπέρασε τα σύνορα του Αγίου
Όρους. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα βότανο για κάθε νόσο, που μπο-
ρεί να τηνθεραπεύσει».

Μάλιστα σε κάποιο σημείο της απολογίας του ο ψευτογιατρός
αμφισβήτησε τη σύγχρονη Iατρική και υποστήριξε πως μόνο ο
Θεός και οι άγιοι θεραπεύουν.

Ψευτογιατρός: Ήθελα μόνο να προσφέρω στην κοινωνία 

«Την έστειλα εγώ
εκεί,γιατί να τη βιάσει;»

Την Πέμπτη 
η ετυμηγορία 
για τον Δημήτρη 
Λιγνάδη
Για  αύριο διέκοψε το Μι-
κτό Ορκωτό Δικαστήριο
Αθηνών, όπου συζητείται
η πολύκροτη υπόθεση του
ηθοποιού Δημήτρη Λι-
γνάδη, ο οποίος κατηγο-
ρείται για τέσσερις βια-
σμούς ανηλίκων και νεα-
ρών ανδρών.
Ο πρώην καλλιτεχνικός δι-
ευθυντής του Εθνικού Θεά-
τρου είχε ακούσει από τον
εισαγγελέα της έδρας να
ζητάει την ενοχή του για
τους τρεις εκ των τεσσά-
ρων βιασμών. Έτσι, στις 7
Ιουλίου κι εφόσον έχουν
τελειώσει όλες οι διαδικα-
σίες μεταξύ των οποίων και
οι αγορεύσεις των δικηγό-
ρων, το δικαστήριο αναμέ-
νεται να συνεδριάσει, προ-
κειμένου να εκδώσει την
ετυμηγορία του.

«Μανούλα μου, μη με ρωτήσεις
περισσότερα, αλλά το κορίτσι
του “ Ήβη” είμαι εγώ»
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Ο
ι εταιρείες της HERCA βρίσκονται
πίσω από κάθε συναυλία, πολιτιστι-
κό event, εταιρικό πάρτι, τηλεοπτική
παραγωγή ή συνέδριο. Οι ελληνικές

εταιρείες ενοικίασης εξοπλισμού άντεξαν, όχι
εύκολα ή χωρίς απώλειες, τη δεκαετή οικονο-
μική κρίση, την πανδημία του κορονοϊού και
τώρα τις συνέπειες που προκαλεί στην παγκό-
σμια οικονομία και την εφοδιαστική αλυσίδα ο
πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και όχι
μόνο άντεξαν, αλλά ανακάμπτουν σημειώνον-
τας εντυπωσιακές επιδόσεις σε μια αγορά που
ανθίζει διαρκώς, γεγονός που, εν μέρει, οφεί-
λεται στην αλματώδη άνοδο του τουρισμού.

«Το 2020 είχαμε 79% πτώση τζίρου. Το 2021
κάναμε προσπάθειες για να ανακάμψουμε,
αλλά φάγαμε μια πολύ γερή σφαλιάρα. Ο μέ-
σος όρος των εταιρειών του κλάδου άγγιξε 60%
μείωση τζίρου. Το 2021 ξεκίνησε με αργούς
ρυθμούς η ανάκαμψη και ευτυχώς από τον πε-
ρασμένο Μάιο και μέχρι τώρα η πλειονότητα
των εταιρειών είναι sold out», σύμφωνα με τον
Γιώργο Βουδαντά, πρόεδρο της HERCA. H
HERCA είναι ο σύνδεσμος που σύστησαν οι
ελληνικές εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποι-
ούνται στον τομέα της ενοικίασης εξοπλισμού
για μεγάλες και μικρές παραγωγές. Η φιλοδο-
ξία τους είναι η σφραγίδα της Ένωσης να γίνει
σύμβολο που εγγυάται την απαράμιλλη ποι-
ότητα των εκδηλώσεων, την ασφάλεια των ερ-
γαζομένων, καθώς και τη νομιμότητα και τη
διαφάνεια στον κλάδο, ώστε να εξασφαλίζεται
ο υγιής ανταγωνισμός.

Διαφημίζουν τη χώρα 
Η δουλειά τους αποτελεί διαφήμιση για τη

χώρα, ενώ συμβάλλουν σημαντικά στην αύξη-
ση του τουριστικού συναλλάγματος. Ανάμεσα
στις δουλειές που αναλαμβάνουν για ξένους
πελάτες είναι οι πολυτελείς γάμοι στις μαγευ-
τικές Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνη-
σα, αλλά και η τεχνική υποστήριξη των privé
πάρτι ξένων καλλιτεχνών και αστέρων του Χό-
λιγουντ που επιλέγουν την Ελλάδα. «Τα τελευ-
ταία χρόνια με την εκρηκτική ανάπτυξη του
τουρισμού άνοιξε ένα κομμάτι. Αναφέρομαι
στους γάμους και τις κοινωνικές εκδηλώ-
σεις», λέει ο Γιώργος Βουδαντάς. «Λιβανέζοι,
Ισραηλινοί, Βρετανοί και πολλοί άλλοι κάνουν
τους γάμους τους στην Ελλάδα, στη Μύκονο,
τη Σαντορίνη ή και την Αθήνα, πολλές φορές
μάλιστα έρχονται ακόμη και για να γιορτάσουν
τα γενέθλιά τους. Αναλάβαμε, για παράδειγμα,
την τεχνική κάλυψη στο πάρτι γενεθλίων ενός
Βρετανού, που είχε κλείσει ένα πολύ ακριβό
ξενοδοχείο στο Πόρτο Χέλι και κάλεσε 100 φί-
λους του. Αλλά και πολλοί Χολιγουντιανοί σταρ

επιλέγουν να έρθουν στην Ελλάδα. Πέρυσι
αναλάβαμε την τεχνική κάλυψη ενός privé
πάρτι με αστέρες του κινηματογράφου, στο
οποίο τραγούδησε ο Στινγκ».

Ένα μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων της
HERCA αφορά στην τεχνική κάλυψη εκδηλώ-
σεων και την παροχή τεχνικών υπηρεσιών για
ελληνικές και ξένες εταιρείες. «Ο θεματικός
τουρισμός ανθεί στην Ελλάδα. Συμμετείχαμε,
για παράδειγμα, σε ένα συνέδριο για μια γερ-
μανική εταιρεία που κατασκευάζει ιατρικά
εξαρτήματα. Έμειναν στην Κω για 12 ημέρες,
έφεραν 5.000 άτομα από τη Γερμανία και στο
πάρτι τους τραγούδησε η Anastasia. Σε μία
εβδομάδα άφησαν τουλάχιστον 5 εκατομμύ-
ρια ευρώ στη χώρα. Υπάρχουν εταιρείες-μέλη
της HERCA που έχουν την έδρα τους στην εν-
δοχώρα και όλο το καλοκαίρι “μετακομίζουν”
στα νησιά», λέει ο κ. Βουδαντάς υπογραμμί-
ζοντας ότι οι ελληνικές εταιρείες ενοικίασης
εξοπλισμού εκδηλώσεων άντεξαν όχι μόνο
την κρίση, αλλά και τον ανταγωνισμό από το
εξωτερικό. «Σίγουρα έχουμε το ωραιότερο
“οικόπεδο”, αλλά δεν είναι το πιο “φιλικό” στον
χρήστη. Έρχονται συχνά εταιρείες από τη Γερ-
μανία, την Ισπανία και άλλες χώρες και προ-
σπαθούν να μας ανταγωνιστούν. Οι ξένοι

έχουν ευκολότερη πρόσβαση στα δάνεια, άρα
και σε σύγχρονα μηχανήματα και τεχνολογία.
Στην Ελλάδα έχουμε μάθει να κάνουμε υπερ-
βάσεις, για να παραμένουμε σε ισορροπία με
το εξωτερικό. Αν δεν υπήρχαν οι εταιρείες του
κλάδου, πολλά από αυτά τα χρήματα θα έφευ-
γαν έξω». Είναι γεγονός, πάντως, ότι οι ξένοι
διοργανωτές επιλέγουν Ελλάδα, καθώς τα μέ-
λη της HERCA παρέχουν επαρκή τεχνική κά-
λυψη και προσωπικό. 

Στόχος η αυτοκάθαρση 
Το μεγάλο στοίχημα για τη HERCA, πάντως,

είναι η «αυτοκάθαρση του κλάδου», σύμφωνα
με τον πρόεδρό της. «Το κράτος θα μπορούσε
να εποπτεύει περισσότερο, να έχει καλύτε-
ρους μηχανισμούς. Αλλά δεν μπορούμε να τα
περιμένουμε όλα από το κράτος. Για εμάς, το
κυριότερό μας μέλημα είναι η αυτοκάθαρση.
Οι κανόνες θα πρέπει να είναι ίδιοι για όλους.
Δεν γίνεται εγώ να έχω ασφαλισμένους εργα-
ζόμενους και ο άλλος ανασφάλιστους, να τη-
ρώ τους κανόνες ασφαλείας και ο άλλος να
τους παραβιάζει για να εξοικονομήσει χρήμα-
τα και να κλείνει δουλειές σε τιμές που “κατα-
στρέφουν” την αγορά. Οι εργαζόμενοι πρέπει
να πληρώνονται σωστά, ώστε να μην ψάχνουν

συνέχεια για άλλες δουλειές, να είναι ασφαλι-
σμένοι και ικανοποιημένοι, και όταν το χτίσεις
αυτό, τότε θα πας να ζητήσεις κάτι παραπάνω
από το κράτος. Αυτό που θα μπορούσε να ρυθ-
μιστεί, ωστόσο, είναι το θέμα των ΚΑΔ. Δεν εί-
ναι σωστό υπό τον γενικό τίτλο “ψυχαγωγία” να
μπαίνουμε όλοι στο ίδιο σακί. Ο κλάδος πρέπει
να χρησιμοποιεί έναν κοινό ΚΑΔ, που θα αφο-
ρά μόνο στις εταιρείες που δραστηριοποιούν-
ται στον συγκεκριμένο χώρο».

Η HERCA έχει ξεκινήσει μια σημαντική
πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός πλαισί-
ου που θα συγκεντρώνει τις βασικές αρχές
ασφαλείας στην εργασία, υπό τις οποίες θα
λειτουργούν τα μέλη της κατά την ανάληψη
και εκτέλεση των έργων, ενώ έχει αναδείξει
σε όλα τα συναρμόδια υπουργεία τις ιδιαιτε-
ρότητες του κλάδου σχετικά με την ασφάλι-
ση των εργαζομένων. «Για εμάς δεν μπορεί
να υπάρχει το αυστηρό οκτάωρο. Όταν έχεις
μια εκδήλωση το βράδυ και πρέπει να κάνεις
πρόβα το πρωί, δεν μπορείς να αλλάζεις τε-
χνικούς στη διάρκεια της ημέρας. Στη Γαλ-
λία, ο άνθρωπος που εργάζεται στις τέχνες
έχει 48 ώρες εργασίας την εβδομάδα και τις
διαχειρίζεται όπως θέλει. Αν τις εξαντλήσει,
θα ξαναδουλέψει την επόμενη εβδομάδα,
ώστε να βρει εργασία και κάποιος άλλος»,
τονίζει ο πρόεδρος της HERCA.

Πίσω από τα λαμπερά 
events του καλοκαιριού

Γιώργος Βουδαντάς (πρόεδρος
της HERCA): «Οι ελληνικές
εταιρείες ενοικίασης
εξοπλισμού άντεξαν, 
όχι εύκολα ή χωρίς απώλειες,
τη δεκαετή οικονομική κρίση»

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης



Σε δημοπράτηση τα Ιαματικά Λουτρά
Αμάραντου και Καβάσιλων Κόνιτσας

Τη δημοπράτηση των Ιαματικών Λουτρών Αμάραντου και Καβάσι-
λων ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, στο-
χεύοντας στην ανάδειξη και οικονομική ανάπτυξη του φυσικού πλού-
του. Οι προϋπολογισμοί των έργων είναι 1.300.000 ευρώ για τα Ιαματι-

κά Αμάραντου
και 1.500.000
ευρώ για τα
λουτρά των
Κ α β ά σ ι λ ω ν
και η χρημα-
τοδότησή τους
έχει ήδη εξα-
σφαλιστεί από
το Ευρωπαϊκό

Πρόγραμμα «Thematic Routes and Networds - TheRout _Net». 
Ταυτόχρονα η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τη δημοπράτηση

προμήθειας «Λοιπού εξειδικευμένου εξοπλισμού» για το Πανεπι-
στημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 1.252.000 ευρώ
με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα COOFHEA2 του Interreg V-A
Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020.

Ιδρύθηκε αναπτυξιακός οργανισμός
Ανατoλικής Μακεδονίας - Θράκης

Με την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ
και του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανά-
πτυξης ΑΜΘ, ιδρύεται ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης με την επωνυμία «Αναπτυξιακός Οργανισμός Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης», (ΑΝ.ΟΡ.ΑΜΘ) και έδρα την Κομοτηνή.
Πρόκειται για «Ανώνυμη Εταιρεία-Ειδικού Σκοπού», με στόχο να πα-
ρέχει επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη στην Πε-
ριφέρεια ΑΜΘ και τους τοπικούς φορείς για αναπτυξιακή πολιτική,
εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση δημόσιων έργων, διαχείριση
ευρωπαϊκών προγραμμάτων κ.ά. Μέτοχοι είναι η Περιφέρεια ΑΜΘ, η
οποία συμμετέχει με πόρους 700.000 ευρώ, και το Περιφερειακό Τα-
μείο Ανάπτυξης ΑΜΘ, το οποίο συμμετέχει με πόρους 672.500 ευρώ.

Την πορεία των μεγάλων έργων οδικών υποδομών, κοινωνικής πρόνοιας και
στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, που χρηματοδοτούνται από
πόρους του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, είχε την ευκαιρία να δει από κοντά ο
Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος,
συνοδευόμενος από τον οικείο Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό. 
Ο Γενικός Γραμματέας επισήμανε πως η πορεία του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-
2020 «ολοκληρώνεται με ασφάλεια και χωρίς απώλεια πόρων». Ταυτόχρονα
πρόσθεσε ότι στο το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 η Θεσσαλία βγαίνει ενισχυμένη, με
τους συνολικούς πόρους να φτάνουν τα 554 εκατομμύρια ευρώ για νέες υπο-
δομές, προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας και πολλές δομές και
δράσεις με κοινωνικό πρόσημο. «Τα χρήματα του ΕΣΠΑ πιάνουν τόπο και τα
έργα αποδίδονται γρήγορα στην κοινωνία. Με τον κ. Σκάλκο συνεργαζόμαστε
και δημιουργούμε ένα θετικό κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό απο-
τύπωμα σε μια δύσκολη εποχή», δήλωσε ο Περιφερειάρχης.

Δημοτική Αστυνομία

1.200 προσλήψεις
μέσω ΑΣΕΠ και
θεσμικές αλλαγές

Με 1.200 νέες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ
αναβαθμίζει τη Δημοτική Αστυνομία η κυ-
βέρνηση. Ταυτόχρονα, το υπουργείο Εσω-
τερικών δρομολογεί την αναμόρφωση του
θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της Δημο-
τικής Αστυνομίας με στόχο να την καταστή-
σει αρωγό στην καταπολέμηση της παρα-
βατικότητας ειδικά στις μεγάλες πόλεις.

Προς τούτο συντάσσεται σχετικό σχέδιο
νόμου, με το οποίο η Δημοτική Αστυνομία
αποκτά σαφείς αρμοδιότητες, που αποβλέ-
πουν στην ασφάλεια και τη διευκόλυνση
της καθημερινότητας των πολιτών, καθώς
επίσης και στην καλύτερη στελέχωσή της.

Σύμφωνα με το προσχέδιο που παρου-
σίασε η «Βραδυνή της Κυριακής», από τα
πρώτα που θα αλλάξουν είναι ο τρόπος
πρόσληψης του προσωπικού της Δημοτι-
κής Αστυνομίας. Η πολιτική βούληση είναι
στις προσλήψεις να υπάρχει διαφάνεια και
αντικειμενικότητα. Γι’ αυτό οι προσλήψεις
θα γίνουν με τη διενέργεια γραπτού διαγω-
νισμού από τον ΑΣΕΠ.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

ΕΟΑΝ

Καθοριστικός ο ρόλος 
των δήμων στην
ολοκληρωμένη διαχείριση
των στερεών αποβλήτων

Στην υποχρεωτική διαλογή στην πηγή, την υποχρε-
ωτική διαλογή των βιοαποβλήτων και την εφαρμογή
του συστήματος «Πληρώνω όσο Πετάω» αναφέρθηκε
ο Νίκος Χιωτάκης, διευθύνων σύμβουλος του Ελλη-
νικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), κατά την
παρέμβασή του στη 14η Πανελλήνια Σύνοδο των
ΦοΔΣΑ με θέμα «Ανάκτηση και Ανακύκλωση: Η Ελ-
λάδα μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων», που διε-
ξήχθη στην Αλεξανδρούπολη.

Ο διευθύνων Σύμβουλος της ΕΟΑΝ κάλεσε τους
Δήμους να προσαρμοστούν γρήγορα, ενώ σύμφωνα
με τον νέο νόμο οι Δήμοι με πάνω από 20.000 κατοί-
κους θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν, για να ετοι-
μάσουν τα Κέντρα Δημιουργικής Επαναχρησιμοποί-
ησης Υλικών (ΚΔΕΥ).

«Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης με τη
σύνθεση που έχει σήμερα και με τη σύνθεση που έχει
η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Αποβλήτων για τους
ΦΟΔΣΑ και για την ΚΕΔΕ είναι η πιο φιλική περίοδος
για να περάσουμε πράγματα όλοι μαζί, ούτως ώστε οι
Δήμοι να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες, φιλι-
κές προς το περιβάλλον σχετικά με τη διαχείριση των
απορριμμάτων», επισήμανε ο κ. Χιωτάκης.
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Θεσσαλία

Κλείνει χωρίς απώλεια πόρων το ΕΣΠΑ
- Ενισχυμένο το νέο πακέτο



Μ
ε στόχο η Αυτοδιοίκηση να συμβά-
λει στη βελτίωση της παρεχόμενης
οδικής ασφάλειας και τη μείωση

των ατυχημάτων στο υφιστάμενο οδικό δί-
κτυο αρμοδιότητας, με απόφαση του ανα-
πληρωτή υπουργού Εσωτερικών Στέλιου
Πέτσα εκδόθηκε η Πρόσκληση για την υπο-
βολή αιτήσεων χρηματοδότησης έργων συ-
νολικού προϋπολογισμού 335 εκατ. ευρώ.

Η παρούσα Πρόσκληση βρίσκεται σε συ-
νέργεια με το «Πρόγραμμα Επεμβάσεων
Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας (ΠΕΒΟΑ)»
αρμοδιότητας του υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών, το οποίο θα χρηματοδοτη-
θεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτι-
κότητας και με το οποίο θα γίνουν παρεμ-
βάσεις οδικής ασφάλειας στο εθνικό και
στο επαρχιακό δίκτυο της χώρας. Οι δρά-
σεις που είναι επιλέξιμες αφορούν στη
«Βελτίωση οδικής ασφάλειας», στο πλαί-
σιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτι-
κότητας, και περιλαμβάνουν βελτιώσεις
στην ασφάλεια του οδικού δικτύου σε ολό-
κληρη τη χώρα, με σκοπό τη μείωση του
αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων, καλύ-
πτοντας, σε συνδυασμό με την αντίστοιχη
Πρόσκληση του υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών, παρεμβάσεις σε περισσότερα
από 7.000 επικίνδυνα σημεία του δικτύου,
έκτασης 2.500 χλμ. Στο πλαίσιο αυτό κα-
λούνται οι Περιφέρειες και οι Δήμοι με μό-
νιμο πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των

20.000 κατοίκων και οι Τουριστικοί Δήμοι,
να υποβάλουν προτάσεις, προκειμένου να
ενταχθούν στο Πρόγραμμα.

Όπως τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός
Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, «προσφέ-
ρουμε ένα ακόμη χρηματοδοτικό εργαλείο
σε Δήμους και Περιφέρειες που έχουν
ανάγκη να βελτιώσουν την ασφάλεια του
οδικού δικτύου τους, με σκοπό τη μείωση
του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων και
τη μεγαλύτερη ασφάλεια κατοίκων και επι-
σκεπτών».

Πάνω από 3.700 δέντρα
στις γειτονιές της Αθήνας

Σε εξέλιξη είναι από τον Δήμο Αθηναίων
ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ενίσχυση
του πρασίνου στο κέντρο και τις γειτονιές της
πρωτεύουσας. Τα τελευταία 2,5 χρόνια συνο-
λικά φυτεύτηκαν 3.733 δέντρα και περίπου
30.000 θάμνοι, προσθέτοντας πράσινο στις
γειτονιές και περισσότερο οξυγόνο στην πό-
λη. Έτσι το πράσινο ενισχύεται με δέντρα που
είναι σε πλήρη αρμονία με το περιβάλλον της Αθήνας και στα επτά δημοτικά διαμερίσματα.
Νεραντζιές, ακακίες, ιβίσκοι, ελιές, πλατάνια, μουριές, πικροδάφνες και πεύκα είναι ορι-
σμένα από τα πιο χαρακτηριστικά είδη δέντρων που ομορφαίνουν την πόλη. Μάλιστα, οι υπη-
ρεσίες πρασίνου του Δήμου ενίσχυσαν φέτος τις φυτεύσεις, συγκριτικά με τα προηγούμενα
χρόνια, με 1.700 νέα δέντρα από τις αρχές του χρόνου. «Συνεχίζουμε την προσπάθεια, απε-
λευθερώνοντας χώρους και προσθέτοντας πράσινο, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής για
τους Αθηναίους», τονίζει ο δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης.

Στήριξη 
στο επιχειρείν

Η δυνατότητα περαιτέρω στήριξης
των επιχειρήσεων του Πειραιά μέ-
σα από στοχευμένες δράσεις, αλλά
και μέσα από την αξιοποίηση σύγ-
χρονων τεχνολογικών εργαλείων
βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάν-
τησης του περιφερειάρχη Αττικής
Γιώργου Πατούλη με τον πρόεδρο
του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά
Θεόδωρο Καπράλο. Ο κ. Καπράλος
επισήμανε τη σημαντική πτώση της
εμπορικής κίνησης υπογραμμίζον-
τας τη σημασία στήριξης των επι-
χειρήσεων μέσα από στοχευμένες
δράσεις, με έμφαση τη δυνατότητα
ψηφιακού μετασχηματισμού τους.
Από την πλευρά του ο κ. Πατούλης
διαμήνυσε πως είναι σταθερή η
βούληση της Περιφέρειας για τη
στήριξη κυρίως των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, επισημαίνοντας
πως θα εξεταστούν οι δυνατότητες
προς αυτή την κατεύθυνση μέσα
από το νέο ΕΣΠΑ. 

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βορειοανατολικά της
Αθήνας, «ψήνεται» μεγάλη
κεντροαριστερή συνεργασία,
που πιθανότατα θα καθορίσει
τους συσχετισμούς ενόψει
εκλογών; Μάλιστα οι πληροφο-
ρίες θέλουν τον πρώην δήμαρ-
χο, που είναι επικεφαλής της
μίας παράταξης, να μην είναι
αρνητικός στο να στηρίξει για
επικεφαλής και υποψήφιο δή-
μαρχο τον άλλο συνεργαζόμε-
νο… Οπότε αυτόματα εκλείπει
ο σοβαρότερος λόγος που εμ-
ποδίζει να προχωρήσουν ανά-
λογες συνεργασίες. 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Νέο σύστημα
πρόβλεψης κινδύνου
πυρκαγιών 
Ένα καινοτόμο σύστημα που με τη
βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης θα
μπορεί να προβλέψει την επικινδυνό-
τητα για εκδήλωση πυρκαγιάς έχει
στη διάθεσή του ο Δήμος Αχαρνών τη
φετινή αντιπυρική περίοδο. Η έξυπνη
δασική επιτήρηση ξεκίνησε από την
1η Ιουλίου και θα διαρκέσει μέχρι τις
30 Σεπτεμβρίου. Λειτουργεί με συλλο-
γή δορυφορικών δεδομένων υψηλής
ανάλυσης από όλες τις διαθέσιμες
υπηρεσίες της ESA, της NASA και από
το σύνολο των δορυφόρων και θα προ-
σφέρει εντελώς δωρεάν στον Δήμο
Αχαρνών τις υπηρεσίες του για όλο το
χρονικό διάστημα του καλοκαιριού. 

Ανακύκλωση 
μέσω «Τρίτσης» 
στο Παλαιό Φάληρο

Χρηματοδότηση ύψους 4.427.593
ευρώ από το πρόγραμμα «Αντώνης
Τρίτσης» εξασφάλισε ο Δήμος Παλαι-
ού Φαλήρου για την υλοποίηση σει-
ράς έργων και υπηρεσιών για τους
κατοίκους της πόλης. Μεταξύ άλλων
θα χρηματοδοτηθούν η προμήθεια
δέκα πολυκέντρων ανακύκλωσης
υλικών για διαλογή στην πηγή τεσσά-
ρων ρευμάτων, η προμήθεια έξι δι-
πλών συστημάτων κάδων υπογει-
οποίησης για τη διαχείριση στερεών
αποβλήτων, καθώς και υπηρεσίες και
προμήθειες στο πλαίσιο των δράσεων
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
για την υποστήριξη της λειτουργίας
των έξυπνων γωνιών ανακύκλωσης.
Όπως επισημαίνει ο δήμαρχος Γιάν-
νης Φωστηρόπουλος, «ο Δήμος θα
εξακολουθήσει να διεκδικεί και να
υλοποιεί εργαλεία για τη βελτίωση, τη
διευκόλυνση και τον εκσυγχρονισμό
της καθημερινότητας των δημοτών
και κατοίκων της πόλης μας». 

Υ Π Ε Σ
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Πρόσκληση σε δήμους 
και περιφέρειες 
για την οδική ασφάλεια



Προσωρινά κρατούμενοι με σύμφωνη γνώμη ανα-
κριτή και εισαγγελέα κρίθηκαν μετά την απολογία τους
οι δύο συλληφθέντες για την κλοπή σε βιοτεχνία στην
Ευκαρπία, όπου το θύμα άρπαξε τον έναν εκ των δύο
και συνεπλάκη μαζί του.

Στην απολογία του ο 41χρονος που κατηγορείται για
τη διάπραξη της κλοπής σε βιοτεχνία 33χρονου ομολό-
γησε την πράξη του, ενώ ο 45χρονος συνεργός του που
οδηγούσε το αυτοκίνητο στην κινηματογραφική κλοπή
αρνήθηκε την εμπλοκή του. Μάλιστα ο 41χρονος, όταν
ρωτήθηκε, απάντησε πως δάγκωσε τον 33χρονο, επει-

δή τον χτυπούσε. Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι
της Παρασκευής, όταν ο 41χρονος εισέβαλε στη βιοτε-
χνία και άρπαξε ποσό μεγαλύτερο των χιλίων ευρώ,
όμως έγινε αντιληπτός από τον 33χρονο ιδιοκτήτη που
τον ακινητοποίησε και συνεπλάκη μαζί του. Στη συνέ-
χεια και οι δύο μπήκαν μέσα στο αυτοκίνητο που οδη-
γούσε ο συνεργός του κλέφτη και πέντε χιλιόμετρα μα-
κρύτερα κατάφερε ο 33χρονος και βγήκε, με συνέπεια
μάλιστα να τραυματιστεί ελαφρά. Ύστερα από κινητο-
ποίηση της αστυνομίας και οι δύο κατηγορούμενοι συ-
νελήφθησαν.

Την ψήφο των Χαλκιδιωτών θα διεκδικήσει στις
επόμενες βουλευτικές εκλογές ο Γιάννης Γιώργος.
Όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στη free press

«Karfitsa» ο σημερινός αντιπεριφερεάρχης: «Ναι,
ήρθε η ώρα για το επόμενο βήμα. Φεύγεις όταν εί-
σαι ακόμα δυνατός, όταν δεν το περιμένει κανείς».

Αφήνει την ΠΚΜ ο Γιάννης Γιώργος για τη Βουλή

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στη Θεσσαλονίκη σε
ημερίδα ο Καραγιάννης  

Εκδήλωση με θέμα «Οι υποδομές στο
επίκεντρο της πόλης» διοργανώνει η νο-
μαρχιακή οργάνωση (ΔΕΕΠ) Α’ Θεσσαλο-
νίκης της ΝΔ αύριο, με κεντρικό ομιλητή
τον υφυπουργό Υποδομών Γιώργο Καρα-
γιάννη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί
στην κεντρική αίθουσα του Τμήματος Κεν-
τρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμε-
λητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη (Λε-
ωφόρος Μ. Αλεξάνδρου 49), στις 19.00.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση θα απευθύνει
ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Α’ Θεσσαλονίκης
Θεόδωρος Μητράκας. Εκτός του κ. Καρα-
γιάννη, που θα είναι κεντρικός ομιλητής,
παρεμβάσεις θα πραγματοποιήσουν ο
πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του
ΤΕΕ/ΤΚΜ Γιώργος Τσακούμης, ο πρό-
εδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΡ-
ΓΟΣΕ ΑΕ Χρήστος Βίνης, ο διευθύνων
σύμβουλος της ΚΤΥΠ ΑΕ Αθανάσιος Γιάν-
ναρης, ο διευθύνων σύμβουλος της Αττικό
Μετρό ΑΕ Νίκος Κουρέτας και ο διευθύ-
νων σύμβουλος της Εγνατία Οδός ΑΕ Κώ-
στας Κουτσούκος.

Πρώτο ραντεβού
στην παράταξη
Τεμεκενίδη   

Το πρώτο τους διά ζώσης ραντε-
βού έδωσαν τα μέλη της παράταξης
«Καλαμαριά Πρώτη Ξανά» με επι-
κεφαλής τον Άρη Τεμεκενίδη σε
γνωστό εστιατόριο της Καλαμα-
ριάς. Ο κ. Τεμεκενίδης είχε την ευ-
καιρία να κάνει μία αναδρομή σε
όλα όσα συνέβησαν τα τελευταία
χρόνια στα έδρανα του δημοτικού
συμβουλίου, ενώ για τη διοίκηση
Δαρδαμανέλη είπε πως δεν έχει
όραμα, πρόγραμμα και έργο παρά
μόνο επικοινωνιακές κινήσεις εν-
τυπωσιασμού. Τέλος, αναφέρθηκε
στην επόμενη μέρα, όπου η παρά-
ταξή του θα διεκδικήσει και πάλι
την ψήφο των δημοτών στις εκλο-
γές του 2023.

Χόρτασαν... ακανέδες   
Με μια αγκαλιά δώρα για τους

δημοσιογράφους εμφανίστηκε σε
πρωινό τηλεοπτικό πάνελ ο Τάσος
Χατζηβασιλείου. Ο Σερραίος βου-
λευτής όπου σταθεί και όπου βρε-
θεί βρίσκει τρόπο να διαφημίσει
την πατρίδα του, τα τοπικά προϊόν-
τα της περιοχής, τους παραγωγούς
και τις επιχειρήσεις. Έτσι, κέρασε
τους δημοσιογράφους της εκπομ-
πής ακανέδες, το κατ’ εξοχήν πα-
ραδοσιακό γλυκό και σήμα κατα-
τεθέν των Σερρών. Η ιστορία του
χάνεται στην εποχή της Τουρκο-
κρατίας και έως σήμερα παραμέ-
νει περιζήτητη λιχουδιά. Μάλιστα,
όπως μάθαμε, ο ακανές δεν παρα-
σκευάζεται σε άλλη περιοχή της
χώρας ή στο εξωτερικό. Είναι πα-
ρόμοιο με το λουκούμι, μόνο που
αρωματίζεται με φρέσκο κατσικί-
σιο βούτυρο και όχι με τα συνήθη
αποστάγματα φρούτων.

Στις φυλακές οδηγήθηκαν 
οι κλέφτες της Ευκαρπίας

Σε καραντίνα ο Γκανούλης
Μπορεί επί 2,5 χρόνια να ξέφευγε από τα δίχτυα

του, όμως τώρα «πιάστηκε» θετικός στον κορονοϊό
ο Φίλιππος Γκανούλης. Ο επικεφαλής της παράτα-
ξης «Οικολογία - Πράσινη Λύση» στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας ενημέρωσε μέσω facebook
ότι νοσεί δηλώνοντας πως θα συνεχίσει όσες δρα-
στηριότητες είναι δυνατόν από το σπίτι. Παράλληλα,
ευχήθηκε περαστικά σε όλους τους συμπάσχοντες
που είναι πολλοί αυτό το διάστημα. 

Καταδίκη για την επίθεση
στον Αναστασιάδη 

Επίθεση με
μπογιές πραγ-
ματοποιήθηκε
στο σπίτι του
βουλευτή της
Νέας Δημο-
κρατίας Β’ Θεσ-
σ α λ ο ν ί κ η ς ,
προέδρου της Επιτροπής Ελληνισμού της Δια-
σποράς, Σάββα Αναστασιάδη. Οι δράστες πέτα-
ξαν μαύρες και κόκκινες μπογιές στην είσοδο
της πολυκατοικίας, όπου διαμένει ο βουλευτής
της ΝΔ στην Άνω Τούμπα. Την ευθύνη για την
επίθεση ανέλαβε η οργάνωση «Ελευθεριακή
Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης». Σύμφωνα με τη
σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η οργάνω-
ση, η επίθεση πραγματοποιήθηκε «ως ένδειξη
αλληλεγγύης στον δίκαιο αγώνα του αναρχικού
απεργού πείνας Γιάννη Μιχαηλίδη».

Πλημμύρισε ευχές ο Άγγελος 
Ούτε στη γιορτή ούτε στα γενέθλιά του λαμβάνει

τόσα πολλά μηνύματα όσα λαμβάνει κάθε χρόνο
την 4η Ιουλίου, την επέτειο κατάκτησης του Eu-
ro2004, ο Άγγελος Χαριστέας. Ο αντιπεριφερειάρ-
χης Ψηφιακής Διακυβέρνησης και χρυσός σκόρερ
στον τελικό με την Πορτογαλία δήλωσε πως το με-
γαλύτερο κέρδος όλα αυτά τα χρόνια είναι η αγάπη
που λαμβάνει από τον κόσμο, ακόμη και από παιδιά
που την ημέρα της κατάκτησης του Ευρωπαϊκού
Κυπέλλου ήταν αγέννητα.

Έκλεψαν τον Αλεξανδρίδη
Θύμα κλοπής έπεσε ο εργολάβος και ανεξάρ-

τητος δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Κορδε-
λιού-Ευόσμου Λευτέρης Αλεξανδρίδης. Άγνω-
στοι δράστες έκλεψαν φορτηγό με καρότσα που
ανήκει στην επιχείρησή του και ήταν σταθμευ-
μένο στην Ηλιούπολη, με αποτέλεσμα να ξεκι-
νήσουν από τις αστυνομικές αρχές οι έρευνες
για τον εντοπισμό του οχήματος. Ο κ. Αλεξαν-
δρίδης ζήτησε, εκτός από την ΕΛΑΣ, και από
τους διαδικτυακούς του φίλους να κοινοποι-
ήσουν την κλοπή, προκειμένου να βρεθεί το
συντομότερο το φορτηγό.
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έχρι τις 15 Ιουλίου θα
έχουν καταβληθεί τα πο-
σά που θα προκύψουν
από το Power Pass για

τις αποζημιώσεις από τις επιπλέον
χρεώσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα έως
και τα 600 ευρώ, σύμφωνα με τα όσα
τόνισε πριν από λίγο ο υπουργός Οι-
κονομικών Χρήστος Σταϊκούρας μι-
λώντας στην τηλεόραση του Open.

Παράλληλα ο υπουργός άφησε
ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν
και νέες παρεμβάσεις από τον Σε-
πτέμβριο, προκειμένου να αντιμετω-
πιστεί η ακρίβεια. Σημείωσε ότι η δη-
μοσιονομική εικόνα είναι θετική και
τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι μπο-
ρεί να δημιουργηθεί και νέος δημο-
σιονομικός χώρος.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε,
«βρήκαμε δημοσιονομικό
χώρο και δίνουμε αυτό το
“μαξιλαράκι” πίσω στους
πολίτες με επιδοτήσεις
στα καύσιμα, στην ενέρ-
γεια. Τώρα δημιουργείται
ένας νέος χώρος για τις πα-
ρεμβάσεις που θα γίνουν από
τον Σεπτέμβριο».

Παράλληλα σημείωσε ότι, αν και
κανείς δεν γνωρίζει την πορεία των
αυξήσεων σε φυσικό αέριο και καύ-
σιμα, εκτιμά ότι θα παραμένουν σε
υψηλά επίπεδα, οπότε τα 6 δισ. ευρώ
πρέπει να γίνουν περισσότερα.

Για την Εισφορά Αλληλεγγύης
Αναφερόμενος στην Εισφορά Αλ-

ληλεγγύης ο Χρ. Σταϊκούρας υποστή-
ριξε πως «έχουμε υποχρέωση να την
καταργήσουμε για τους δημοσίους
υπαλλήλους και τους συνταξιούχους.
Είναι μία δέσμευσή μας, για την οποία
πρέπει να εξοικονομήσουμε 450
εκατ. ευρώ, ώστε να εφαρμοστεί».

Ανέφερε επίσης ότι οι παρεμβάσεις

αυτές γίνονται γιατί τα έσοδα είναι
πάνω από τις αρχικές εκτιμήσεις, γε-
γονός που επιτρέπει «να ενισχύσουμε
το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών».

Έσπευσε πάντως να διευκρινίσει
ότι «οι ανάγκες είναι απεριόριστες,
ενώ οι πόροι περιορισμένοι, γι’ αυτό
θα βοηθήσουμε στοχευμένα όσους
έχουν ανάγκη. Δεν υπάρχουν λεφτό-
δεντρα, προσπαθούμε να κάνουμε το
καλύτερο δυνατό».

Επιστρεπτέα προκαταβολή
Σε ό,τι αφορά την επιστρεπτέα προ-

καταβολή τόνισε ότι μέσα στην εβδο-
μάδα θα αναρτηθούν τα εκκαθαριστι-
κά και θα γνωρίζουν οι πολίτες τι θα
πρέπει να επιστρέψουν στο κράτος

και μένει να αποφασίσουν οι ίδιοι εάν
θα το πληρώσουν εφάπαξ με έκπτω-
ση 15% ή σε 96 δόσεις.

Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «το
μέτρο το πήγαμε αρκετά πίσω. Ήταν
8,3 δισ. ευρώ. Εκτιμούμε ότι θα επι-
στραφούν περίπου 3 δισ. Αρκετές
επιχειρήσεις το 2021 είχαν πολύ κα-
λές επιδόσεις. Οπότε τα κουρέματα
ήταν πολύ λιγότερα. Σημειώστε ότι
συνολικά οι επιχειρήσεις το 2021 εί-
χαν υψηλότερο τζίρο από το 2020».

Τέλος, απαντώντας σε ερώτημα
εάν θα υπάρξουν αύριο ανακοινώ-
σεις για νέα επιταγή ακρίβειας ση-
μείωσε ότι «δεν θα ανακοινωθεί τί-
ποτα αύριο, μόλις ανακοινώσαμε τα
μέτρα για τα καύσιμα. Οι πολίτες δεν

έχουν δει ακόμα στο πορτοφόλι τους
την παρέμβαση για την ενέργεια, θα
τη δουν έως 15 Ιουλίου. Βήμα βήμα.
Αυτή τη στιγμή προέχει οι πολίτες να
δουν στους λογαριασμούς τους 600
εκατ. ευρώ, από τα καύσιμα και την
επιδότηση ρεύματος».

Οι αυξημένες εισπράξεις από τον ΦΠΑ μέσα στο
δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου λόγω κυρίως των αυξη-
μένων τιμών των καυσίμων, αλλά και του ισχυρού
τουριστικού ρεύματος, αναμένεται να διαμορφώ-
σουν το τελικό ύψος των παροχών του «πακέτου
Μητσοτάκη», ενώ και τον Ιούνιο αναμένεται να
σημειωθεί νέα υπέρβαση του στόχου των φορο-
λογικών εσόδων. 
Τη μεθεπόμενη Παρασκευή το υπουργείο Οικο-
νομικών θα γνωρίζει το τελικό ύψος του ελλείμ-
ματος και των φορολογικών εσόδων για το πρώτο
εξάμηνο και με βάση τη δυναμική του τουρισμού
και της αυξημένης κατανάλωσης του Ιουλίου και

του Αυγούστου θα διαμορφώσει τον νέο δημο-
σιονομικό χώρο, έτσι ώστε να υπάρξει νέος κύ-
κλος στοχευμένων παροχών. 
«Πηγές» του υπουργείου Οικονομικών εκφράζουν
στην «Political» την ικανοποίησή τους για τα πρώτα
ευρήματα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο
α΄ εξάμηνο του έτους, αφήνοντας μάλιστα να εν-
νοηθεί ότι μπορεί να υπάρξουν μεγαλύτερες εκ-
πλήξεις από αυτές που αρχικώς είχαν εκτιμηθεί.
Ωστόσο, επισημαίνουν με νόημα ότι το πακέτο πα-
ροχών που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση θα αφορά
το μικρότερο ποσοστό από το συνολικό ποσό που
θα προκύψει ως δημοσιονομικός χώρος, καθώς θα

χρειαστούν... πολεμοφόδια για τον χειμώνα, στην
περίπτωση που θα σημειωθεί νέα έξαρση της τιμής
του αερίου. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο
ΥΠΟΙΚ Χρήστος Σταϊκούρας με δηλώσεις του στον
τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 άφησε ανοικτό το ενδεχό-
μενο νέων μέτρων στήριξης, τονίζοντας ότι αυτή τη
στιγμή δεν υπάρχουν άλλα διαθέσιμα χρήματα για
νέες παρεμβάσεις. Μάλιστα, αν το δημοσιονομικό
περιθώριο της κυβέρνησης είναι μεγαλύτερο από
τις αρχικές εκτιμήσεις, δεν αποκλείεται να υπάρ-
ξουν παρεμβάσεις τόσο στο ζήτημα των τεκμηρίων
διαβίωσης όσο και στο τέλος επιτηδεύματος. 

Λουκάς Γεωργιάδης

Ο υπουργός άφησε 
ανοικτό το ενδεχόμενο 
να υπάρξουν και νέες
παρεμβάσεις από 
τον Σεπτέμβριο
προκειμένου να
αντιμετωπιστεί η ακρίβεια

Τα έσοδα από τουρισμό και ΦΠΑ «χτίζουν» το «πακέτο Μητσοτάκη»

ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΓΙΑ POWER PASS

Στους λογαριασμούς έως 
τις 15 Ιουλίου τα χρήματα



Μ
ε 6 δισ. ευρώ από τους
πόρους του ΕΣΠΑ και
του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης παίρνει... μπρος η

«μηχανή» της κοινωνικής πολιτι-
κής από το υπουργείο Εργασίας.
Όπως δήλωσε ο Κωστής Χατζηδά-
κης, «το υπουργείο ενισχύει ακόμη
περισσότερο το δίχτυ κοινωνικής
προστασίας για εκατομμύρια συμ-
πολίτες, ρίχνοντας “στη μάχη” και
τους πόρους 2,3 δισ. ευρώ που του
αναλογούν από το Τομεακό Επιχει-
ρησιακό Πρόγραμμα “Ανθρώπινο
Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή
2021-2027”. 

Οι δράσεις αυτές είναι τμήμα του
μεγαλύτερου από πλευράς προϋπο-
λογισμού προγράμματος του νέου
ΕΣΠΑ (4,16 δισ. ευρώ συνολικά) που
μπαίνει άμεσα σε τροχιά υλοποί-
ησης μετά την πρόσφατη έγκρισή
του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συνολικά μέσω του νέου ΕΣΠΑ
και του Ταμείου Ανάκαμψης το
υπουργείο Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων θα αξιοποιήσει κε-
φάλαια της τάξης των 5 δισ. ευρώ
για δράσεις κοινωνικής πολιτικής
την επόμενη επταετία. Το πακέτο
αυτό είναι τουλάχιστον διπλάσιο σε
σχέση με όλα τα προηγούμενα πα-
κέτα κοινωνικής πολιτικής μέσω

ΕΕ. Αυξάνεται, δε, ακόμη περισσό-
τερο αν συνυπολογιστούν δράσεις
κοινωνικού περιεχομένου, ύψους 1
δισ. ευρώ, που θα υλοποιηθούν μέ-
σω των Περιφερειακών Επιχειρη-
σιακών Προγραμμάτων. Σύνολο 6
δισ. ευρώ. Τα σημαντικότερα προ-
γράμματα που θα χρηματοδοτηθούν
είναι τα εξής: 

11. Απασχόληση και Αγορά Εργα-
σίας με προϋπολογισμό 1,35 δισ. ευ-
ρώ. Αφορά ένταξη των μακροχρόνια
ανέργων και των γυναικών στην
αγορά εργασίας και τα προγράμμα-
τα «Δουλειές ξανά» και «Νταντάδες
της γειτονιάς». Επίσης, προβλέπει
την ένταξη ανέργων από ευπαθείς
ομάδες του πληθυσμού στην αγορά
εργασίας, την επέκταση λειτουργίας
των νηπιαγωγείων και των ολοήμε-
ρων σχολείων, εξειδικευμένα προ-
γράμματα απασχόλησης, κατάρτι-
σης εργαζομένων μεγαλύτερης ηλι-
κίας και προώθηση της ισότιμης
συμμετοχής των δύο φύλων στην
αγορά εργασίας.

2. Απασχόληση των νέων. Θα δια-

τεθούν 479 εκατ. ευρώ για προ-
γράμματα κατάρτισης και ένταξης
νέων ηλικίας 18-29 ετών, ενίσχυση
της νεανικής επιχειρηματικότητας,
της μαθητείας για νέους έως 29
ετών, τη λειτουργία γραφείων επαγ-
γελματικής σταδιοδρομίας στις σχο-
λές της ΔΥΠΑ κ.ά. 

3. Το πρόγραμμα Επισιτιστικής
Βοήθειας και Αντιμετώπισης της
Υλικής Στέρησης αφορά τη διανομή
τροφίμων σε απόρους και έχει προ-
ϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ. 

4. Διατίθενται 71 εκατ. ευρώ για
τον εκσυγχρονισμό της ΔΥΠΑ, την
αναμόρφωση του συστήματος αξιο-
λόγησης αναπηρίας, την καταπολέ-
μηση της βίας κατά των γυναικών
και το Παρατηρητήριο Ισότητας των
δύο φύλων. 

5. Τέλος, μέσω περιφερειακών
προγραμμάτων θα διατεθούν κον-
δύλια 1 δισ. ευρώ σε κέντρα κοινό-
τητας και δομές παροχής βασικών
αγαθών, σε δομές γυναικών και
αστέγων κ.λπ.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

«Προίκα» 913 εκατ.
ευρώ για ψηφιακό
Δημόσιο και ΜμΕ

Νέα ώθηση στον εκσυγχρονισμό των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων αναμένεται
να δώσει το πρόγραμμα ψηφιακού μετα-
σχηματισμού τους, το οποίο εγκρίθηκε
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δρομολο-
γώντας έτσι τη διοχέτευση πόρων ύψους
913 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο ΕΣΠΑ
2021-2027 και έχει στόχο «μια εξυπνότε-
ρη Ευρώπη μέσω της προώθησης του
καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού
μετασχηματισμού, καθώς και της περι-
φερειακής ψηφιακής διασυνδεσιμότη-
τας». Επιπλέον, θα συμβάλει ουσιαστικά
στην οικοδόμηση της «Ψηφιακής Ελλά-
δας» μέσω της προώθησης του οικονομι-
κού μετασχηματισμού της χώρας, δίνον-
τας έμφαση στην αξιοποίηση και την εν-
σωμάτωση των τεχνολογιών αιχμής αλλά
και υπηρετώντας τη στρατηγική επιλογή
για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτή-
των. Το πρόγραμμα κινείται σε τρεις βασι-
κούς άξονες: Ο ένας αφορά τον ψηφιακό
μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα και
έχει συνολικό προϋπολογισμό 400 εκατ.
ευρώ, ο δεύτερος σχετίζεται με την ευ-
ρυζωνική πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων,
όπου προβλέπεται να διατεθούν επιπλέ-
ον 400 εκατ. ευρώ, και ο τρίτος με την
ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων με
χρηματοδότηση ύψους 113 εκατ. ευρώ.

Οι στόχοι των δράσεων που θα υλοποι-
ηθούν στο πλαίσιο του ΕΠ «Ψηφιακός
Μετασχηματισμός» είναι η παροχή και-
νοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών και
εφαρμογών στους πολίτες, η διασφάλιση
της διαλειτουργικότητας μέσω της Ενι-
αίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου
(gov.gr), η ανάπτυξη ψηφιακών πλατ-
φορμών για την υποστήριξη της επιχει-
ρηματικής δραστηριότητας κ.ά. H επιτυ-
χής υλοποίηση του σχεδιασμού του ΕΠ
«Ψηφιακός Μετασχηματισμός» πραγ-
ματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργα-
σίας του υπουργού Επικρατείας και Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερ-
ρακάκη και του υφυπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρη, με την
καθοριστική συμβολή των γενικών
γραμματέων Δημοσίων Επενδύσεων και
ΕΣΠΑ Δημήτρη Σκάλκου και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Δια-
δικασιών Λεωνίδα Χριστόπουλου, ο
οποίος και συντόνισε την Ομάδα Χάρα-
ξης Πολιτικής του υπουργείου Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης.
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Κ. Χατζηδάκης:
«Χρηματοδότηση 
των δράσεων από ΕΣΠΑ
και Ταμείο Ανάκαμψης» 

«Θησαυρός» 6 δισ. ευρώ
για κοινωνική πολιτική 
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Ε
πιδοτήσεις της τάξης των 20
λεπτών του ευρώ ανά κιλο-
βατώρα πρόκειται να διαθέ-
σει η κυβέρνηση για την ανα-

κούφιση των νοικοκυριών για τον Ιού-
λιο, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας Κώστας Σκρέκας.
«Προχωράμε σε οριζόντια κάλυψη
όλων των οικιακών καταναλωτών ανε-
ξαρτήτως εισοδήματος και κατανάλω-
σης, ενώ με την αναστολή της ρήτρας
από τον Αύγουστο οι καταναλωτές θα
γνωρίζουν πλέον ακριβώς τη χρέωση
του κάθε παρόχου», υπογράμμισε ο
υπουργός ΠΕΝ στην ενημέρωση για
τα νέα μέτρα στήριξης και επιδοτήσε-
ων στην Ενέργεια για τον Ιούλιο.
Με τα 20 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβα-
τώρα ή 200 ευρώ ανά μεγαβατώρα (1
MWh ισούται με 1.000 kWh), όπως
συμπλήρωσε, θα απορροφηθεί το 84%
των αυξήσεων για τους οικιακούς κα-
ταναλωτές. Σύμφωνα με τον κ. Σκρέκα,
για τους δικαιούχους Κοινωνικού Οι-
κιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) η επιδότηση
θα ανέλθει σε 24 λεπτά του ευρώ ανά
κιλοβατώρα, καλύπτοντας έτσι το 100%
της αύξησης, ώστε να στηριχθούν ακό-
μη περισσότερο οι ευάλωτοι πολίτες. 

«Δίχτυ στήριξης» για όλους
«Παράλληλα, αυξάνουμε την επιδότη-
ση στους εμπορικούς καταναλωτές με
παροχή ισχύος μέχρι 35 kVA σε 192
ευρώ ανά μεγαβατώρα (19,2 λεπτά του
ευρώ ανά κιλοβατώρα), απορροφών-
τας έως και το 82% της αύξησης. Στα
αγροτικά τιμολόγια η επιδότηση ανέρ-
χεται στα 213 ευρώ ανά μεγαβατώρα,
απορροφώντας έως και το 90% της αύ-
ξησης. Για τους υπόλοιπους επαγγελ-
ματικούς και βιομηχανικούς κατανα-
λωτές με παροχή ισχύος άνω των 35
kVA η επιδότηση ανέρχεται στα 148
ευρώ ανά μεγαβατώρα», πρόσθεσε.
Όσον αφορά το αέριο, η επιδότηση
ορίζεται στα 30 ευρώ ανά μεγαβατώ-
ρα. Το «πακέτο» στήριξης για τον Ιού-
λιο διαμορφώνεται στα 722 εκατ. ευ-
ρώ, αυξημένο κατά 300 εκατ. σε σχέ-
ση με τον προηγούμενο μήνα. Έως
αυτήν τη στιγμή η κυβέρνηση έχει δια-
θέσει πάνω από 5 δισ. ευρώ για τη
στήριξη των καταναλωτών στην ενερ-
γειακή κρίση.
«Η Ελλάδα συνεχίζει να παρέχει προς
τους πολίτες της την υψηλότερη οικο-
νομική βοήθεια στην Ευρώπη, αναλο-
γικά με το ΑΕΠ και τις οικονομικές δυ-
νατότητες της χώρας», σημείωσε ο κ.

Σκρέκας, κάνοντας επίσης αναφορά
στο ενισχυμένο «δίχτυ στήρι-
ξης», το οποίο τίθεται σε
εφαρμογή από αυτό τον
μήνα με τη διπλή πα-
ρέμβαση στη χονδρεμ-
πορική και λιανική αγο-
ρά ρεύματος.
Όπως επισήμανε, πρώτο
χαρακτηριστικό αυτού του
νέου πλαισίου στήριξης είναι ότι
οι επιδοτήσεις πλέον θα χορηγούνται
«οριζόντια», καλύπτοντας όλες τις κα-
τοικίες και τις καταναλώσεις, ανεξαρ-
τήτως εισοδήματος. 

Ανακοίνωση νέων χρεώσεων 
από προμηθευτές
Παράλληλα, η κυβέρνηση παρέχει
πλέον τη δυνατότητα στους πολίτες να
γνωρίζουν εγκαίρως και με διαφάνεια
τα τιμολόγια κάθε προμηθευτή ηλε-
κτρικής ενέργειας, αφού από τον Αύ-
γουστο αναστέλλεται η εφαρμογή της
ρήτρας αναπροσαρμογής.
«Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργει-
ας υποχρεώνονται να ενημερώνουν
κάθε φορά για τις τιμές του μεθεπόμε-
νου μήνα και οι καταναλωτές μπορούν
να αλλάζουν πάροχο, εφόσον το επι-
θυμούν, αζημίως», τόνισε ο υπουργός.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με τη
συγκεκριμένη ρύθμιση, έως

τις 10 Ιουλίου οι προμη-
θευτές θα πρέπει να
ανακοινώσουν τις χρε-
ώσεις που θα ισχύσουν
τον Αύγουστο. Επίσης,
έως το τέλος Ιουλίου θα

δημοσιεύσουν τις επιβα-
ρύνσεις που θα «τρέξουν»

τον Σεπτέμβριο.

«Θωράκιση» ενεργειακής 
επάρκειας
Ο υπουργός έκανε επίσης αναφορά
στα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνη-
ση για τη διασφάλιση της ενεργει-
ακής επάρκειας, σε μια συγκυρία
κατά την οποία η Ρωσία έχει προχω-
ρήσει σε επιλεκτική μείωση των ρο-
ών φυσικού αερίου. «Η κυβέρνηση
έχει εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο
σχέδιο για την επάρκεια εφοδια-
σμού, που έχει τη δυνατότητα να αν-
ταπεξέλθει ικανοποιητικά ακόμη και
στα πιο δυσμενή σενάρια διακοπής
της τροφοδοσίας καυσίμου από τη
Ρωσία», πρόσθεσε.
Για αυτό τον σκοπό η χωρητικότητα
του terminal της Ρεβυθούσας πρόκει-
ται να διπλασιαστεί άμεσα με την

έναρξη προς το τέλος του Ιουλίου τής
λειτουργίας της νέας πλωτής δεξαμε-
νής, η οποία έχει ήδη καταφθάσει. Η
ΔΕΠΑ Εμπορίας και οι υπόλοιπες
εταιρείες που εισάγουν φυσικό αέριο
είναι έτοιμες να εξασφαλίσουν επι-
πλέον φορτία LNG, εφόσον αυτό κρι-
θεί αναγκαίο.
Την ίδια στιγμή, οι διαθέσιμες λιγνιτι-
κές μονάδες της ΔΕΗ συνεχίζουν να
λειτουργούν απρόσκοπτα, ενώ από
τον Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει δοκιμα-
στική λειτουργία και η νέα λιγνιτική
μονάδα «Πτολεμαΐδα 5».
Σε ετοιμότητα βρίσκονται και οι πέν-
τε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής αε-
ρίου ώστε, σε περίπτωση που χρει-
αστεί, τον χειμώνα να έχουν τη δυνα-
τότητα εναλλαγής καυσίμου σε
diesel. Επίσης, τα αποθέματα νερού
για τη λειτουργία των υδροηλεκτρι-
κών μονάδων κινούνται σε ικανοποι-
ητικά επίπεδα.

Στα 722 εκατ. 
το «πακέτο» στήριξης -
213 ευρώ ανά MWh 
στα αγροτικά τιμολόγια

Στα 20 λεπτά ανά kWh
η επιδότηση τον Ιούλιο
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ο εύθραυστο διεθνές
κλίμα και η ιδιαίτερα
χαμηλή καθαρή αξία

συναλλαγών δεν αφήνει με-
γάλα περιθώρια αισιοδοξίας
αναφορικά με την πορεία του
ελληνικού χρηματιστηρίου,
όμως από την άλλη δεν είναι
λίγες οι επιχειρηματικές συμ-
φωνίες που βρίσκονται ένα
βήμα πριν την ολοκλήρωση,
και μάλιστα Ιούλιο μήνα, και
αυτό μπορεί να διατηρήσει
σχετικό αγοραστικό ενδιαφέ-
ρον για επιμέρους κλάδους
(Ενέργεια, Κατασκευές, Πλη-
ροφορική), ενώ δεν είναι λίγα
τα «διορατικά» χαρτοφυλάκια που αναζητούν το επόμενο deal. Ο καταλύτης της εβδομάδας για το ΧΑ είναι η αξιολόγη-
ση του Ελληνικού αξιόχρεου από την Fitch, την Παρασκευή 8/7. Τεχνικά, όσο ο Γενικός Δείκτης δίνει κλεισίματα χαμη-
λότερα των 820 (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων) ή χαμηλότερα των 835 (εκθετικός ΚΜΟ 30 μηνών), είναι θέμα χρόνου
η δοκιμασία των 800. Αν παραβιαστούν οι 800, «καραδοκεί η καταπακτή» που οδηγεί προς τις 788 (απλός ΚΜΟ 200
εβδομάδων), 780 και 740 μονάδες. Αντίθετα, επιστροφή και κλείσιμο υψηλότερα των 835 μπορεί να δώσει αντίδραση
προς τις 845, 860, 865, 878-892 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 200 ημερών), 904 και 920 μονάδες. 

Motor Oil: Καθαρό υπόλοιπο
μέρισμα 0,66949775/μετοχή

Η Motor Oil ανακοίνωσε ότι εγκρίθηκε
από τη ΓΣ η διανομή συνολικού μερίσματος
ποσού 0,90 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση
2021. Υπενθυμίζεται ότι στις 15 Νοεμβρίου
2021 η εταιρεία κατέβαλε ως προσωρινό
μέρισμα ποσό 0,20 ευρώ ανά μετοχή έναντι
του καταβλητέου μερίσματος της χρήσης
2021. Κατόπιν τούτου το υπόλοιπο μερί-
σματος χρήσης 2021 ανέρχεται σε 0,70 ευ-
ρώ ανά μετοχή. Σημειώνεται ότι το ποσό
του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2021
ανά μετοχή θα προσαυξηθεί αναλογικά με
το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί
στις ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία
(744.250 μετοχές), οι οποίες δεν δικαιούν-
ται μερίσματος. Κατόπιν τούτου, το μικτό
ποσό υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2021
που θα καταβληθεί διαμορφώνεται στο πο-
σό των 0,70473447 ευρώ ανά μετοχή.

Συνεργασία ΕΛΠΕ με RWE 
Η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια Συμμε-
τοχών Α.Ε. ανακοίνωσε ότι η θυγατρική
της ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες Α.Ε. και η RWE
Renewables GmbH, θυγατρική της RWE,
υπέγραψαν Όρους Συνεργασίας (Heads
of Terms) με ποσοστά συμμετοχής 50-50
και με σκοπό την ανάπτυξη, λειτουργία
και διαχείριση Υπεράκτιων Αιολικών
Πάρκων (ΥΑΠ) στην Ελλάδα, καθώς και
την από κοινού συμμετοχή τους σε δια-
γωνιστικές διαδικασίες που το Ελληνικό
Δημόσιο προτίθεται να εκκινήσει.

Η Worldline ενισχύει την παρουσία
της στην ελληνική αγορά

Η Worldline ανακοίνωσε την ολοκλή-
ρωση της εξαγοράς του Merchant Ac-
quiring της Eurobank στην Ελλάδα. Με
ισχύ από τις 30 Ιουνίου, η Worldline ολο-
κλήρωσε την εμπορική συμφωνία με την
τράπεζα, βάσει της οποίας θα κατέχει το
80% των μετοχών της νέας εταιρείας στην
Ελλάδα. Σε συνέχεια της πρόσφατης εξα-
γοράς της Cardlink στην Ελλάδα, η συ-
νεργασία αυτή σηματοδοτεί ένα νέο ση-
μαντικό βήμα στη στρατηγική της World-
line να τοποθετηθεί ως ο συνεργάτης που
επιλέγουν οι επιχειρήσεις σε αγορές
όπως η Ελλάδα, που βρίσκονται σε ρυθμό
τεχνολογικής ανάπτυξης.

Τη μεταβίβαση μετοχικού μεριδίου που κατέ-
χει στην Intrakat στην πλευρά των εφοπλιστών
Μπάκου, Καϋμενάκη ανακοίνωσε η Intracom. Ει-
δικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «η
Intracom Holdings, μέτοχος της Intrakat κατά
ποσοστό 23,54% και ελέγχουσα συνολικά διά της
θυγατρικής της εταιρείας Intracom Technologies
S.a.r.l. ποσοστό 36,79% του συνόλου των μετοχών
Intrakat, γνωστοποιεί, σε συνέχεια της από
30/06/2022 Ανακοίνωσης, την επιτυχή ολοκλή-
ρωση των συζητήσεών της με επενδυτές. Κατό-

πιν τούτου, συμφωνήθηκε όπως η Intracom Holdings, διατηρούσα στην Intrakat ποσοστό συμμετοχής 5,09%,
προβεί στις 05/07/2022, μαζί με την Intracom Technologies S.a.r.l., στην πώληση του συνόλου των υπόλοιπων
μετοχών τους Intrakat (23.795.107 μετοχές, ποσοστό 31,70%), έναντι τιμής πώλησης €2,95 ανά μετοχή και
συνολικού τιμήματος €70.195.565,65, στην αγοράστρια “Winex Investments Limited”, εταιρεία συμφερόν-
των των κ.κ. Μπάκου, Καϋμενάκη και Εξάρχου».

Η πρωτιά του Marina Tower

Στο επίκεντρο τα κυοφορούμενα deal στο χρηματιστήριο

Intrakat: Ολοκληρώθηκε η συμφωνία Intracom - εφοπλιστών 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Μπορεί να μην έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται, όμως ο Ma-
rina Tower, ο παραθαλάσσιος ουρανοξύστης κατοικιών, του Ελ-
ληνικού κατάφερε ήδη να κατακτήσει μια σημαντική πρωτιά.
Συγκεκριμένα, έλαβε την πιστοποίηση LEED Precertification
process at Gold level, μία από τις ανώτατες παγκόσμιες πιστο-
ποιήσεις για κτίρια που σχεδιάστηκαν και θα κατασκευαστούν
με βάση τις πιο αυστηρές προδιαγραφές βιωσιμότητας. Μάλιστα,
το έργο της Lamda Development είναι το πρώτο και μοναδικό
αντίστοιχο οικιστικό κτίριο στην Ελλάδα, που θα λαμβάνει προ-
πιστοποίηση Leadership in Energy & Environment (LEED).
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Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδρος και δι-
ευθύνων σύμβουλος της Mytilineos, πα-
ρευρέθηκε και μίλησε στο 26ο Annual

Economist Government Roundtable του Econo-
mist. Ο κ. Μυτιληναίος επισήμανε ότι η Ευρώπη
άσκησε πίεση για πολιτικές βιωσιμότητας και
πράσινης μετάβασης χωρίς να αξιολογήσει αν
μπορούν να τις αντέξουν οι ευρωπαϊκές οικονο-
μίες και κοινωνίες. «Δεν δώσαμε την απαραίτητη
σημασία στην ασφάλεια εφοδιασμού και τώρα η
Ευρώπη είναι σε κίνδυνο», εκτίμησε, επισημαί-
νοντας ότι «η Ευρώπη κινδύνευε με ύφεση αλλά
τώρα ο κίνδυνος είναι ακόμη μεγαλύτερος».

«Η Ελλάδα», είπε ο κ. Μυτιληναίος, «μπορεί να
βασιστεί στους λιγνίτες και στα υδροηλεκτρικά
της αλλά και στο LNG. Το πρόβλημα αυτήν τη στιγ-
μή είναι το κόστος. Σε 2-3 χρόνια, που θα έχει, για
παράδειγμα, διπλασιαστεί η παραγωγή του Κατάρ
ή της Αμερικής, θα είναι καλύτερα τα πράγματα,
αλλά τώρα οι τιμές θα είναι υψηλές. Η Ελλάδα επί-
σης προμηθεύεται αέριο και μέσω του ΤΑΡ». «Ως
εταιρεία», ανέφερε ο κ. Μυτιληναίος, «αφενός
έχουμε ήδη κλείσει την απαιτούμενη χωρητικότη-
τα σε LNG αλλά και επιταχύνουμε σε επενδύσεις
πράσινης μετάβασης σε φωτοβολταϊκά και απο-
θήκευση ενέργειας».

Στο περιθώριο του συνεδρίου ο κ. Μυτιληναίος
επανέλαβε ότι η χώρα δεν θα έχει πρόβλημα με
security of supply (ασφάλεια εφοδιασμού) αλλά
με το ύψος των τιμών. Εκτίμησε ότι η Ρωσία δεν θα
κόψει τις ροές. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία
έχει φροντίσει για την έγκαιρη προμήθεια LNG.

Σχετικά με τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρ-
νηση για την ανακούφιση των καταναλωτών, είπε
πως είναι σε σωστή κατεύθυνση. Όσον αφορά τον
μηχανισμό, εκτίμησε ότι οι μεγάλες εταιρείες θα
μπορούν να αναλάβουν το ρίσκο, αλλά οι μικρές
θα δυσκολευτούν.

Τέλος, αποκάλυψε ότι έκανε εισήγηση στην
εκτελεστική επιτροπή της Mytilineos για μείωση
κατά 20% της ενεργειακής κατανάλωσης σε όλες
τις δραστηριότητες της εταιρείας μέσα σε λιγότε-
ρο από έναν χρόνο, τονίζοντας ότι η εξοικονόμηση
ενέργειας είναι η τελική λύση.

Το Public Group επενδύει 
στο Endeavor Catalyst IV Fund

Η Profile παρουσίασε 
το Finuevo Core

Η Profile
s o f t w a r e ,
διεθνής εται-
ρεία ανάπτυ-
ξης λογισμι-
κού, παρου-
σίασε το Fin-
uevo Core, το τραπεζικό σύστημα νέας γε-
νιάς, που αποτελεί τη μετεξέλιξη του κορυ-
φαίου τραπεζικού συστήματος FMS.next.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση,
το Finuevo Core υιοθετεί μία σύγχρονη τρα-
πεζική λογική και προσφέρει μία νέα προ-
σωποποιημένη εμπειρία πλοήγησης στον
χρήστη μέσω ενός πλήρους ανανεωμένου
front-end. H βραβευμένη τραπεζική πλατ-
φόρμα FMS.next μετεξελίσσεται σε ένα σύ-
στημα σύγχρονης τεχνολογίας και αισθητι-
κής προσφέροντας στους χρήστες την ίδια
ακριβώς λειτουργικότητα σε όλες τις συ-
σκευές μέσω του προηγμένου responsive
native web interface.

ION: Θετικές επιδόσεις το 2021

Βελτιωμένα ήταν τα περσινά αποτελέσματα
της ΙΟΝ σε σχέση με το 2020, χάρη κυρίως
στις καλές επιδόσεις των ξένων αγορών, μιας
και οι πωλήσεις στην Ελλάδα παρέμειναν στα-
θερές. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του
ομίλου ανήλθε σε 121,7 εκατ. ευρώ, αυξημέ-
νος κατά 2,34% από το 2020. Στις αγορές του
εξωτερικού, όμως, οι πωλήσεις αυξήθηκαν
σημαντικά, σε ποσοστό 16,24%. Η συνολική
αξία των εξαγωγών ανήλθε σε €13,73 εκατ.
από €11 εκατ. το 2020 (+24,81%), ενώ ο συνολι-
κός τζίρος του ομίλου από τις ξένες αγορές
ανήλθε σε 16,11 εκατ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη κί-
νηση είχαν η Βουλγαρία, Αίγυπτος, Κύπρος,
Αλβανία, ΗΠΑ, Λιβύη και Ρωσία.

Alpha Trust: Διαπραγμάτευση 
στη Ρυθμιζόμενη Αγορά 
Την Τρίτη 5 Ιουλίου 2022 ξεκίνησε η διαπραγ-
μάτευση του συνόλου των 3.114.144 μετοχών
της Alpha Trust Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρι-
σης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών
Εναλλακτικών Επενδύσεων στη Ρυθμιζόμε-
νη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ο κω-
δικός διαπραγμάτευσης της μετοχής είναι
ΑΤΡΑΣΤ με ελληνική γραμματοσειρά και 
ATRUST με λατινική γραμματοσειρά.

Mondelēz: Ολοκλήρωσε την
ενσωμάτωση της Chipita Global
Σε μεταβιβάσεις προς τη Mondelēz Europe
GmbH σημάτων, τεχνογνωσίας, εξωτερικής
παραγωγής, λειτουργιών, προμηθειών και ερ-
γαζομένων προχώρησε η Chipita Global. Οι
κινήσεις αυτές κρίθηκαν απαραίτητες για την
ορθή λειτουργία της εταιρείας, προκειμένου
να ολοκληρωθεί η ενοποίησή της με τις λοι-
πές εταιρείες του ομίλου, κατά τα εταιρικά
μοντέλα που υιοθετούνται από την Mondelēz
παγκοσμίως. Παράλληλα, η Mondelēz Inter-
national, Inc. ανακοίνωσε την ολοκλήρωση
της ενσωμάτωσης της Chipita Global. Oπως
αναφέρεται σε ανακοίνωση, «σήμερα, τα προ-
ϊόντα της Chipita φτάνουν σε δύο δισεκατομ-
μύρια καταναλωτές σε περισσότερες από 50
χώρες, ενώ έχει ήδη παρατηρηθεί ισχυρή
ανάπτυξη μετά την εξαγορά».

Μυτιληναίος: 
«Το πρόβλημα 
για την Ελλάδα 
θα είναι οι τιμές»

Το Public Group και η PCP Public Capital
Partners, το πρώτο Corporate Venture Capital
(CVC) που λειτουργεί στην Ελλάδα με έμφαση
τις τεχνολογίες για το omnichannel retail,
συμμετέχει ως limited partner στο Endeavor
Catalyst IV fund. Με αυτόν τον τρόπο, σημει-
ώνει η σχετική ανακοίνωση, το Public Group
ενώνει τις δυνάμεις του με διεθνούς βεληνε-
κούς ιδρυτές από το δίκτυο της Endeavor, όπως
οι Reid Hoffman (LinkedIn), Marcin �ukowski
(Snowflake) και Kevin Ryan (DoubleClick,
MongoDB) αλλά και με σημαντικούς Έλληνες
επενδυτές, συμμετέχοντας στην προσπάθεια
του διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού
να στηρίξει την επιχειρηματικότητα και τους
πιο υποσχόμενους επιχειρηματίες ανά τον κό-
σμο - μεταξύ αυτών και τους Έλληνες ιδρυτές
που μετασχηματίζουν την Ελλάδα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ηεπιφανειακή νηνεμία, διαν-
θισμένη με αβροφροσύνες
στις σχέσεις των νέων προ-

έδρων της ΕΠΟ και της Super League 1
Τάκη Μπαλτάκου και Βαγγέλη Μαρινά-
κη, κράτησε μόλις δύο 24ωρα. Και με-
τά ήρθαν οι... μέλισσες, δηλαδή άρχι-
σε ο «πόλεμος» με αφορμή τη διαιτη-
σία. Διότι, ως γνωστόν, το ποδόσφαιρο
στην Ελλάδα δεν παίζεται στο χορτάρι
από τους ποδοσφαιριστές, αλλά στα
γραφεία-μαγειρεία.

Λοιπόν, έχουμε και λέμε: Η αιγυ-
πτιακή ομοσπονδία ποδοσφαίρου ανα-
κοίνωσε ότι συμφώνησε με τον Άγγλο
αρχιδιαιτητή του ελληνικού ποδο-
σφαίρου Μαρκ Κλάτενμπεργκ να ανα-
λάβει χρέη «συμβούλου». Ήταν η ευ-
καιρία που περίμενε ο Τάκης Μπαλτά-
κος για να τον αποπέμψει από την Ελ-

λάδα. Στην πρώτη συνεδρίαση της Επι-
τροπής Επαγγελματικού ποδοσφαίρου
(ΕΕΠ) της ΕΠΟ ο Βαγγέλης Μαρινάκης
δεν αντέδρασε, ούτε και τα media που
διαθέτει.

Προχθές Δευτέρα στη συνεδρίαση
του ΔΣ της Super League 1 o Βαγγέλης
Μαρινάκης έβαλε θέμα διατήρησης
του Κλάτενμπεργκ στην ηγεσία της
Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας
(ΚΕΔ). Από τις 12 ομάδες της Super
League 1 οι 11 ψήφισαν υπέρ της πα-
ραμονής του! Η ΑΕΚ τάχθηκε κατά, ο
ΠΑΟΚ κράτησε ουδέτερη στάση και ο
Βόλος δήλωσε «απών». Τι πρόκειται
συνεπώς να κάνει ο Μπαλτάκος, ο
οποίος στηρίχθηκε από τον ΠΑΟΚ και
την ΑΕΚ, όταν συντριπτικά οι ομάδες
θέλουν την παραμονή του Κλάτενμ-
περγκ; Να ζητήσει από τις δύο υπερ-

κείμενες αρχές του ποδοσφαίρου FI-
FA και UEFA -μια και η Ελλάδα είναι
υπό την επιτροπεία τους- να τον απο-
πέμψουν; Η ΠΑΕ ΑΕΚ ισχυρίστηκε ότι
το σκορ 11-3 υπέρ της παραμονής δεν
έχει καμία αξία, διότι δεν αποτελεί
απόφαση, καθότι ήταν εκτός ημερη-
σίας διάταξης. Και ότι όταν τεθεί σε
ψηφοφορία θα αλλάξει το αποτέλε-
σμα. Ο Μαρινάκης θα έχει το συμπα-
γές, αν το βάλει σε ψηφοφορία; Πάν-
τως, στις πρόσφατες εκλογές πήρε εν-
νέα ψήφους και εξελέγη, με τον απερ-
χόμενο πρόεδρο της Super League 1
Γιώργο Μποροβήλο να δηλώνει ότι η
εκλογή Μαρινάκη είναι άσχετη με τη
χορηγία εταιρεία του σε δέκα ομάδες
της κατηγορίας. Ωστόσο, οι ίδιες ομά-
δες θα κληθούν να ψηφίσουν για την
παραμονή ή όχι του Κλάτενμπεργκ.

Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, η
ουσία είναι μία. Το ελληνικό ποδό-
σφαιρο ξαναγέμισε τοξικότητα και οι
λεγόμενοι «επενδυτές» αναδεικνύουν
και πάλι το «εγώ» τους, ενώ ποτέ δεν
το αντιλήφθηκαν ως «προϊόν» παρά ως
μέσο εγωκεντρισμού, εγωπάθειας και
επιβολής έναντι του αντιπάλου στα
κέντρα αποφάσεων.

Μπαλτάκος - Μαρινάκης
στα... σχοινιά

Δύο 24ωρα κράτησε 
η επιφανειακή νηνεμία 
και το ελληνικό ποδόσφαιρο
ξαναγεμίζει τοξικότητα με
αφορμή τον Κλάτενμπεργκ



Ε
πιστολή στον πρόεδρο
Μπάιντεν έστειλε η φυλακι-
σμένη στη Ρωσία Αμερικα-

νίδα μπασκετμπολίστρια Μπρίτνεϊ
Γκρίνερ και ζητάει να προσπαθήσει
να τη βγάλει από τη φυλακή. 

Η Γκρίνερ συνελήφθη τον περα-
σμένο Μάρτιο με χασισέλαιο και
κινδυνεύει με φυλάκιση από πέντε
έως δέκα χρόνια. Η Γκρίνερ πήγε
στη Ρωσία για να συνεχίσει την κα-
ριέρα της για έναν ακόμη χρόνο με
τη φανέλα της Εκατερίνμπουργκ
και ζει το δικό της «Εξπρές του Με-
σονυκτίου». Στην επιστολή της
γράφει μεταξύ άλλων: «Κάθομαι
εδώ σε μια ρωσική φυλακή, μόνη
με τις σκέψεις μου και χωρίς την
προστασία κανενός. Συνειδητο-
ποιώ ότι έχεις να κάνεις με πολλά,
αλλά μην ξεχνάς εμένα και τους
άλλους κρατούμενους... Κάνε ό,τι

μπορείς για να μας γυρίσεις σπίτι.
Ψήφισα για πρώτη φορά το 2020
και ψήφισα για εσένα. Πιστεύω σε
εσένα. Έχω ακόμη πολλά να κάνω
και το πρόβλημα με την ελευθερία

μου που μπορείτε να βοηθήσετε να
αποκατασταθεί. Μου λείπει η σύν-
τροφός μου! Μου λείπει η οικογέ-
νειά μου! Μου λείπουν οι συμπαί-
κτες μου».

«Εξπρές του Μεσονυκτίου» στη Ρωσία Ολυμπιακός: Εμποκού 
με 5 εκατ. ευρώ

Πρόταση στη Ρεμς για τον 20χρονο εξτρέμ Να-
θαναέλ Εμποκού έκανε ο Ολυμπιακός προσφέ-
ροντας 5 εκατ. ευρώ. Αυτό αναφέρεται σε ρεπορ-
τάζ της ιστοσελίδα score.fr. Ο Εμποκού είχε με τη
Ρεμς 2 γκολ και 1 ασίστ, ενώ είναι διεθνής με όλες
τις μικρές ομάδες της Γαλλίας. Συνολικά μέχρι
τώρα στην καριέρα του έχει πραγματοποιήσει 86
συμμετοχές, με 6 γκολ και 3 ασίστ.

Οριστικό: Ο Βέλεθ πήγε 
να βρει τον Γιώργο Δώνη

Την παραχώρηση του Ισπανού κεντρικού αμυν-
τικού Φραν Βέλεθ στην Αλ Φατέχ της Σαουδι-

κής Αραβίας του Γιώργου Δώνη ανακοίνω-
σε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ο Βέλεθ εντάχ-
θηκε το καλοκαίρι του 2020 στον Παναθη-

ναϊκό και στη διάρκεια αυτής της διετίας
κατέγραψε 60 συμμετοχές, πέτυχε 2 γκολ,

διατέλεσε αρχηγός της ομάδας και πανηγύρι-
σε με το περιβραχιόνιο στο χέρι την κατάκτηση
του Κυπέλλου Ελλάδος τον περασμένο Μάιο.

Πέθανε ο Κρις Κέφαλος
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο θρυλικός

μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού Κρις Κέ-
φαλος, ο οποίος μεγαλούργησε τη δεκαετία του
’70 κατακτώντας έξι πρωταθλήματα Ελλάδας και
ένα Κύπελλο από τον πάγκο το 1983. Προερχόταν
από τις ΗΠΑ και φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής
Ελλάδας σε 10 παιχνίδια με 8,2 πόντους μέσο όρο.
Βοήθησε το «τριφύλλι» να φτάσει μέχρι τα ημιτε-
λικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών την ιστορική
σεζόν 1971-1972.

Τρέλα με Ριέρα 
στη Σλοβενία

Συμβαίνουν και αλλού. Στη Σλοβενία κατά τη
διάρκεια της παρουσίασης του νέου προπονητή,
άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού, Άλμπερτ Ριέρα,
οι οπαδοί της Ολίμπια Λιουμπλιάνα «μπούκα-
ραν» στην αίθουσα και ζήτησαν από τον Ισπανό
να… φύγει από τη χώρα! Και αυτός αποχώρησε
τρομαγμένος. Οι οπαδοί ζήτησαν την επανα-
πρόσληψη του Ρόμπερτ Προσινέντσκι, ο οποίος
παραιτήθηκε..

Γιόνσον για τέσσερα χρόνια η ΑΕΚ
Παίκτης της ΑΕΚ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα είναι ο
διεθνής Δανός μέσος της ισπανικής Κάντιθ Γενς Γιόνσον.
Είναι 29 ετών, τον γνωρίζει καλά ο Αργεντινός τεχνικός της
Ένωσης Ματίας Αλμέιδα και είναι αυτός που εισηγήθηκε
την απόκτησή του. Ο Γιόνσον είναι η δεύτερη μεταγραφή
της ΑΕΚ μετά τον Σέρβο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Επόμενοι
στόχοι, δύο στόπερ.

Ο Κριστιάνο μιλάει
με Μπαρτσελόνα!

Θα είναι η βόμβα του αιώνα. Ο 37χρονος Κριστιάνο Ρονάλντο είναι έτοιμος να συνεχίσει
και να κλείσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα! Αυτό αναφέρει η ισπανική εφημερίδα
«As». Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Κριστιάνο, ο οποίος διεμήνυσε ότι δεν πρόκειται να
συνεχίσει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έστειλε τον ατζέντη του, τον διάσημο συμπατριώτη
του Ζόρζε Μέντες, να μιλήσει με τον πρόεδρο της Μπαρτσελόνα Ζουάν Λαπόρτα.

SPORTS
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Μ
ετά τις πρώτες 7 sold out παραστά-
σεις, τα κατάμεστα θέατρα και τους
10.000 θεατές, ο «Φιλοκτήτης» του
Σοφοκλή παρουσιάζεται απόψε στο

Θέατρο Πέτρας, στην Πετρούπολη! Οι κριτικές
της παράστασης είναι διθυραμβικές όχι μόνο για
την απόδοση του θιάσου αλλά και για τη λυρική
σκηνοθετική απόδοση της Μαρλέν Καμίνσκυ, η
οποία εμπιστεύτηκε τον ρόλο του πολυμήχανου
Οδυσσέα στη σπουδαία Μαρία Πρωτόπαππα, τον
Φιλοκτήτη στον κορυφαίο Τάσο Νούσια και τον
Νεοπτόλεμο στον πολλά υποσχόμενο Γιώργο
Αμούτζα.

Με φόντο τη Λήμνο της αρχαιότητας, αναβιώ-
νει στη σκηνή η ιστορία από τον Τρωικό Κύκλο,
σύμφωνα με την οποία ο Οδυσσέας και ο νεαρός
Νεοπτόλεμος στέλνονται από τον Αχαϊκό στρατό
στη Λήμνο, για να φέρουν τον διάσημο τοξότη
Φιλοκτήτη στην Τροία. Ο Φιλοκτήτης είχε εγκα-
ταλειφθεί στο νησί πριν από 10 χρόνια εξαιτίας
μιας ειδεχθούς πληγής που προκλήθηκε από
δάγκωμα φιδιού. Τώρα όμως οι Αχαιοί μαθαί-
νουν πως, σύμφωνα με την προφητεία, εκείνος
και το θεϊκό του τόξο είναι απαραίτητοι για την
άλωση της Τροίας. 

Ο Οδυσσέας έχει ένα σχέδιο, αλλά η επιτυχία
του εξαρτάται μόνο από τον Νεοπτόλεμο. Πρό-

κειται για ένα τολμηρό σχέδιο, με σοβαρές πιθα-
νότητες να αποτύχει. Ωστόσο, η αποτυχία δεν
αποτελεί επιλογή, καθώς για τους τρεις άνδρες
και τους ναύτες του Νεοπτόλεμου δεν υπάρχει
διαφυγή από το έρημο νησί, πριν εκπληρωθεί η
αποστολή που επιτάσσει η μοίρα.

Γεμάτο συμβολισμούς και μια μεταφυσική
φόρτιση, ο «Φιλοκτήτης» είναι από τα τελευταία
και πιο πολυεπίπεδα έργα του Σοφοκλή. Εξερευ-
νά με τρόπο εντυπωσιακό τα ηθικά όρια στην επι-
δίωξη του οφέλους, της αριστείας και της δόξας.
Σε ένα βαθύτερο επίπεδο, αγγίζει το ζήτημα της
υποχρέωσης του ανθρώπου απέναντι σε μια θεϊ-

κή βούληση και στην ίδια του τη μοίρα, ενώ μελε-
τά διεξοδικά τον σωματικό και συναισθηματικό
πόνο και την συσχέτισή τους με το μυαλό και το
πνεύμα.

Τροφή για την ψυχή
«Στον “Φιλοκτήτη” αυτό που μου κέντρισε πε-

ρισσότερο το ενδιαφέρον ήταν τα μυθικά στοι-
χεία και τα σύμβολα του τόξου, της σπηλιάς, του
φιδιού, ο περιβάλλων χώρος, τα κύματα και οι
βράχοι, και το πώς αυτά επιδρούν στον ιστό της
ιστορίας και των χαρακτήρων της. Ο απώτερος
στόχος μου δεν είναι μόνο να δώσω τροφή για
σκέψη, αλλά και τροφή για την ψυχή. Οι άνθρω-
ποι του 21ου αιώνα όλη μέρα χρησιμοποιούν
ακατάπαυστα το μυαλό τους, στη δουλειά, στο
διαδίκτυο, στις πάσης φύσεως υποχρεώσεις και
προβλήματα. Αισθάνομαι, λοιπόν, την ανάγκη να
πω μια ιστορία με τέτοιο τρόπο, ώστε το κάλλος
και το πνεύμα της να αναδυθούν στην επιφάνεια.
Και δεν εννοώ την ευχάριστη ή την εύκολη ομορ-
φιά, αλλά το κάλλος που βρίσκεται στην πάλη,
στο άγριο, στα πιο σκοτεινά συναισθήματα. Το εί-
δος εκείνης της ομορφιάς και της υπέρβασης
που μπορεί να εμφανιστεί στις πιο τρομακτικές
στιγμές», ανέφερε η σκηνοθέτρια Μαρλέν Κα-
μίνσκυ.

Η Μαρία
Πρωτόπαππα 
πολυμήχανος
Οδυσσέας!
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Φλόγα και άνεμος

Γοητευμένος ο Αργύρης Αγγέλου από τη φετι-
νή τηλεοπτική συνεργασία του με την κορυφαία
πρωταγωνίστρια Καρυοφυλλιά Καραμπέτη. Οι
δύο ηθοποιοί βρίσκονται σε εντατικά καλοκαιρι-
νά γυρίσματα για ένα νέο σίριαλ της ΕΡΤ, με τον
πρώην «Παρά 5» ν' αποκαλύπτει: «Μαγική εμ-
πειρία να δουλεύεις μαζί της! Με την Καρυοφυλ-
λιά Καραμπέτη ως Κυβέλη, στα γυρίσματα της
σειράς “Φλόγα και Άνεμος” βασισμένης στο βι-
βλίο του Στέφανου Δάνδολου και σε σκηνοθεσία
της Ρέινας Εσκενάζυ», έγραψε στον λογαριασμό
του ποζάροντας με ρούχα εποχής!

Στο πλευρό 
των Αντετοκούνμπο

Στην πρεμιέρα της ταινίας «Rise», που εξιστο-
ρεί τη ζωή της οικογένειας Αντετοκούνμπο,
έδωσε το «παρών» ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο εκ-
κεντρικός τραγουδιστής παρευρέθηκε στην ει-
δική προβολή του φιλμ στο γήπεδο μπάσκετ Σε-
πολίων κι έπειτα πόζαρε με χαμόγελο ανάμεσα
στον Θανάση Αντετοκούνμπο των Μιλγουόκι
Μπακς, τον Κώστα Αντετοκούνμπο των Λέικερς,
τον νεαρότερο αδερφό τους Άλεξ και τη μητέρα
τους: «Η οικογένεια, το ταλέντο, ο Θεός και η
Μάνα Βερόνικα», έγραψε με ενθουσιασμό ο
τραγουδιστής.

Δύο κορυφαίοι σεφ ένωσαν τη
φαντασία τους και δημιούργησαν
ένα γλυκό-όνειρο! Ο Ανδρέας Λα-
γός φιλοξένησε στην εκπομπή του
«Π.Ο.Π μαγειρική» στην ΕΡΤ τον
έμπειρο Ηλία Μαμαλάκη και μαζί,
με αγάπη και πολύ μεράκι, δημι-
ούργησαν ένα λαχταριστό φρουτέ-
νιο «Μπουκιά και συγχώριο» έδε-
σμα, που ενθουσίασε τον συμπαθέ-
στατο γηραιό μάγειρα: «Μια τούρτα
πεπόνι. Τι να σας πω, μ' ενθουσίασε
η ιδέα!», σχολίασε στο Instagram ο
Ηλίας Μαμαλάκης.

Η τούρτα πεπόνι!

Υ
πέροχα νέα για τον Σταύρο Κωνσταντίνου και τη σύζυγό του
Έλενα Ανδρέου! Το ζευγάρι ανακοίνωσε δημόσια πως σε λί-
γους μήνες θα γίνουν για πρώτη φορά γονείς, ποζάροντας

πανευτυχείς με το πρώτο υπερηχογράφημα του μωρού. «Αγάπη
μου… Ζωή μου, σε ευχαριστώ για το πολυτιμότερο δώρο της ζωής
μου! Σαν σήμερα πριν 2 χρόνια σε παντρεύτηκα και αυτό ήταν το
όνειρό μας! Σήμερα, την ίδια ημερομηνία με κάνεις τόσο χαρούμε-
νο και το όνειρό μας βγήκε! Σε λατρεύω ψυχή μου. Χρόνια μας πολ-
λά και τα καλύτερα έρχονται με αυτό το πλασματάκι! Σ’ αγαπώ πολύ
και θα είμαι πάντα δίπλα σας στα εύκολα και στα δύσκολα της ζωής,
πάντα με χαμόγελο», έγραψε στα προσωπικά του social media ο
Κύπριος τραγουδιστής και μελλοντικός μπαμπάς!

Μες στα μέλια
Είναι full in love και δεν το κρύβουν! Η εκρηκτική Χρύσα
Παππά και ο Στέφανος Τσαγκαράκης βρίσκονται σε
καλοκαιρινές διακοπές στα Σύβοτα Θεσπρωτίας,
απολαμβάνοντας δημόσια τον έρωτά τους. Το μοντέλο και ο
επιχειρηματίας πόζαραν στο Instagram σε τρυφερές στιγμές
πάνω σε σκάφος, με το εκρηκτικό μοντέλο να σχολιάζει: «Να
ήταν πάντα καλοκαίρι και να ήμασταν παιδιά!».

«Γκρέμισε» το Instagram η Δήμητρα Μα-
τσούκα! Η πρωταγωνίστρια της παράστασης
«Μεγάλη πλεκτάνη» έκανε το πρώτο της μπά-
νιο σε θάλασσα της Τήνου και πόζαρε στην πα-
ραλία με το μικροσκοπικό της μπικίνι. Η δημο-
φιλής ηθοποιός με τις τέλειες καμπύλες επέ-
λεξε μαγιό από τη φετινή συλλογή της αδελ-
φής της και γνωστής σχεδιάστριας Μαρίας
Ματσούκα, αναφέροντας: «Τήνος και Μαρία
Ματσούκα, το καλύτερό μου!».
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Πρώτη φορά μπαμπάς!

Κορίτσι-όνειρο



Τ
ο καλοκαίρι και οι υψηλές θερμοκρασίες
μπορούν να επιδεινώσουν σημαντικά τη
συμπτωματολογία και την κλινική εικόνα
των ασθενών με φλεβική ανεπάρκεια

και κιρσούς. Παράλληλα αυξάνεται σημαντικά η
πιθανότητα μιας θρόμβωσης, λόγω της υφιστάμε-
νης αφυδάτωσης, αλλά και της εγκατάλειψης των
ειδικών προστατευτικών ελαστικών καλτσών δια-
βαθμισμένης συμπίεσης, η χρήση των οποίων γί-
νεται ιδιαίτερα δύσκολη και προβληματική με την
αφόρητη ζέστη. 

«Αν και η καλοκαιρινή περίοδος είναι η εποχή
της χαλάρωσης, οι πάσχοντες από φλεβική ανε-
πάρκεια δεν συμφωνούν πάντα με αυτή τη θέση.
Η αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να επιδεινώ-
σει τη συμπτωματολογία τους και να ταλαιπω-
ρούνται από βαρύτερα πόδια, περισσότερο πρήξι-
μο και μεγαλύτερο πόνο. Επιπρόσθετα, ένα ταξίδι
είτε με αυτοκίνητο είτε με αεροπλάνο αναγκάζει
πιθανόν τον πάσχοντα σε πολύωρη καθιστική θέ-
ση με αδυναμία να τεντώσει τα πόδια του», ανα-
φέρει ο αγγειοχειρουργός κ. Κωνσταντίνος Ξηρο-
μερίτης, ο οποίος προτείνει μέτρα που μπορεί να
λάβει κανείς ώστε να προφυλαχθεί κατά τη διάρ-
κεια των ζεστών καλοκαιρινών μηνών. 

«Προστατευθείτε από τον ήλιο με ένα καλό αν-
τηλιακό. Εφαρμόζετε το αντηλιακό σας πριν και
μετά το κολύμπι. Αν και το ηλιακό έγκαυμα από
μόνο του δεν μπορεί να προκαλέσει κιρσούς,
μπορεί να βλάψει σοβαρά το δέρμα και να επηρε-
άσει τα μικροσκοπικά αιμοφόρα αγγεία κάτω από
την επιφάνεια του δέρματος, προκαλώντας την
εμφάνιση ευρυαγγειών. 

Προκαλείται επίσης ιδιαίτερη αύξηση της θερ-
μοκρασίας του δέρματος και έντονη, επομένως,
διαστολή των αιμοφόρων αγγείων, επιδρώντας

πολύ αρνητικά στους ήδη διατεταμένους κιρσούς.
Αυτό το γεγονός θα προκαλέσει ως αντίδραση έν-
τονη παραγωγή φλεγμονωδών παραγόντων. Λό-
γω των κιρσών οι παράγοντες φλεγμονής στην
περιοχή του εγκαύματος θα είναι περισσότεροι,
όχι μόνο αυξάνοντας τη διάμετρο των κιρσών, αλ-
λά προκαλώντας πολύ εντονότερο άλγος και ανα-
στάτωση στη γύρω περιοχή.

Το καλοκαίρι ενδείκνυται για περπάτημα και
οποιουδήποτε άλλου είδους γυμναστική που
προκαλεί σύσπαση των μυών του ποδιού και ειδι-
κά της γαστροκνημίας. Έτσι θα νιώσετε τα πόδια
σας ιδιαιτέρως ανάλαφρα και ξεκούραστα.

Φάτε άφθονα φρούτα και δροσιστικές σαλάτες.
Στις διακοπές είναι ευκαιρία να αντικαταστήσει
κανείς τη συνηθισμένη διατροφή του χειμώνα, η
οποία τις περισσότερες φορές είναι πλούσια σε
λιπίδια με μία άλλη περισσότερο δροσερή και
φτωχή σε θερμίδες. Απολαύστε όλων των ειδών
τα καλοκαιρινά φρούτα, που είναι εξαιρετικές
επιλογές για την αποφυγή φλεγμονών και θρέψης
του κυκλοφορικού συστήματος.
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Αν και η καλοκαιρινή περίοδος
είναι η εποχή της χαλάρωσης, 
οι πάσχοντες από φλεβική
ανεπάρκεια δεν συμφωνούν 
πάντα με αυτή τη θέση

Προσοχή στην πολύωρη
καθιστική θέση
Τα ταξίδια, οδικά ή αεροπορικά, κατά τη
διάρκεια του καλοκαιριού θέλουν ιδιαίτερη
προσοχή. Η επί πολλές ώρες παραμονή σε
καθιστική θέση επιβαρύνει την ήδη υπάρ-
χουσα συμπτωματολογία της φλεβικής
ανεπάρκειας και των κιρσών και αυξάνει
την πιθανότητα μιας ανεπιθύμητης θρόμ-
βωσης. «Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού
πρέπει να φοράει κανείς κάλτσες διαβαθ-
μισμένης συμπίεσης. Φορέστε, επίσης,
άνετα φαρδιά ρούχα και αποφύγετε τα στε-
νά παντελόνια που πιέζουν το πόδι και τη
λεκάνη. Να έχετε πάντα κοντά σας ένα
μπουκάλι νερό ή χυμό για ενυδάτωση του
οργανισμού σας. Περιορίστε το αλκοόλ στο
ελάχιστο. Επιπλέον, υπάρχουν ασκήσεις
που, αν και είστε καθιστός, είναι εύκολο να
τις εκτελέσετε. Είναι η κίνηση του κουντε-
πιέ, πάνω και κάτω διαδοχικά ανά τακτά
χρονικά διαστήματα. Στο αεροπλάνο να κι-
νείστε συχνά στον διάδρομο, ενώ στο ταξίδι
με αυτοκίνητο να κάνετε συχνές στάσεις
(ανά 3-4 ώρες) για ολιγόλεπτο περίπατο»,
καταλήγει ο κ. Ξηρομερίτης.

Καλοκαίρι χωρίς 
προβλήματα και κιρσούς

Κωνσταντίνος Ξηρομερίτης,
αγγειοχειρουργός
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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)
Για σας τους Κριούς των πρώτων ημερών, η Σελή-
νη απέναντι από το δικό σας δεκαήμερο δίνει
υπερβολή στα συναισθήματα και τις πολύ προ-
σωπικές σας σχέσεις. Επίσης υπάρχει το ενδεχό-
μενο να κάνετε μία πολύ ιδιαίτερη γνωριμία.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η Σελήνη ενεργοποιεί σήμερα τα εργασιακά σας
θέματα. Είναι πολύ πιθανόν να σας γίνει μία πρό-
ταση, από την οποία μάλλον θα πάρετε πολλά
οφέλη, αν την δεχτείτε. Μην αφήσετε τις ευκαι-
ρίες που θα παρουσιαστούν να πάνε χαμένες,
γιατί ο χρόνος θα είναι πολύ λίγος, ώστε να απο-
φασίσετε.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για σας των πρώτων ημερών, θα υπάρξουν πολύ
ευχάριστα γεγονότα, ώστε να τακτοποιήσετε τα
συναισθηματικά σας κενά και να νιώσετε πολύ
καλά με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο. Είναι μία
ευχάριστα ανάλαφρη μέρα, που θέλει να σας ξε-
κουράσει από τα προβλήματα που έχουν παρου-
σιαστεί.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για σας τους Καρκίνους, σήμερα θα νιώσετε την
υπερβολή σε όλο της το μεγαλείο. Είναι πολλά
πράγματα που πρέπει να φροντίσετε, αλλά μέσα
από ένα πλαίσιο που ορίζει το οικογενειακό σας
περιβάλλον.

Λέων
(23/7-22/8)
Για σας τα Λιοντάρια των πρώτων ημερών, η τύχη
θα είναι με το μέρος σας. Ίσως μάλιστα θα πρέπει
να μετακινηθείτε και να κάνετε συναντήσεις με
πρόσωπα που θεωρείτε πολύ σημαντικά για εσάς.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για σας τους Παρθένους του πρώτου δεκαημέ-
ρου, τα οικονομικά σας θα έχουν μία ανέλπιστη
τύχη, όταν μάλιστα θα έχετε τη βοήθεια κάποιου
αγαπημένου σας προσώπου. Η μέρα σας θα κυ-
λήσει με έντονη διάθεση να αλλάξετε τη συναι-
σθηματική σας ζωή.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η Σελήνη στο δικό σας ζώδιο, όταν μάλιστα δέχε-
ται την επιρροή του Δία, είναι ένδειξη μίας χαλα-
ρή μέρας, που θα σας απασχολήσουν τα ευχάρι-
στα κοινωνικά δρώμενα. Ασχοληθείτε με τους
άλλους, αλλά και με τις καλές στιγμές που μπο-
ρείτε να δημιουργήσετε κοντά τους.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για σας των πρώτων ημερών, κάποια εργασιακά
θέματα θα σας απασχολήσουν σε υπερθετικό
βαθμό. Ίσως κάνετε κάποιες κρυφές συναντή-
σεις ή θα νιώσετε την ανάγκη να μείνουν κάποιες
συζητήσεις σας ανάμεσα σε σας και ένα πρόσω-
πο εμπιστοσύνης.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Είστε σε μία αρκετά καλή χρονική στιγμή, όπου οι
φιλίες και οι ευχάριστες γνωριμίες θα ανανεώ-
σουν την ψυχολογία σας. Φροντίστε να χαρείτε τα
καλά που θα σας δώσει η μέρα αυτή.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Τα εργασιακά σας σχέδια σήμερα θα μπουν σε
εφαρμογή, ιδίως αν το επάγγελμα που κάνετε εί-
ναι δημιουργικό, αλλά και καλλιτεχνικό. Ανανεώ-
στε τον χώρο σας, ίσως να είναι η καλύτερη στιγ-
μή αυτών των ημερών, για να φτιάξετε την ψυχο-
λογία σας.  

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Για σας τους Υδροχόους των πρώτων ημερών, τα
πράγματα είναι αρκετά ευχάριστα. Οι αποφάσεις
σας, τα ταξιδάκια και οι συζητήσεις που θα κάνε-
τε με άλλα πρόσωπα θα έχουν το στίγμα της ικα-
νοποίησης.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Ευχάριστες εξελίξεις σε ένα προσωπικό σας θέ-
μα, αλλά και σε οικονομικές απολαβές από πηγή
που δεν περιμένατε. Ίσως κάνετε κάποια αγορά ή
σας προσφέρουν κάποιο δώρο αξίας.
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Τ ο πέρασμα της Σελήνης από το ζώδιο του
Ζυγού μας δίνει κοινωνικότητα και είναι
η πιο κατάλληλη στιγμή να
συναντήσουμε πρόσωπα που νιώθουμε

ευχάριστα κοντά τους. Τα ζώδια που
επηρεάζονται με αυτό το ευχάριστο πέρασμα της
Σελήνης είναι τα εξής: Ζυγός, Κριός, Δίδυμοι,
Υδροχόος, Λέων και Τοξότης των πρώτων ημερών.  



Η
σημερινή προ ημερησίας διατάξεως
συζήτηση στη Βουλή για την κοινω-
νική πολιτική είναι μία ακόμα ευκαι-
ρία για την αναγκαία σύγκριση επι-

χειρημάτων και κυρίως αποτελεσμάτων, καθ’
οδόν προς τις εκλογές - όποτε κι αν γίνουν.

Χθες, από το Στρασβούργο και το βήμα του
Ευρωκοινοβουλίου, ο πρωθυπουργός Κ. Μη-
τσοτάκης απαρίθμησε όλα τα δεινά με τα οποία
από την πρώτη μέρα της εκλογής της βρέθηκε
αντιμέτωπη η κυβέρνηση. Από τα επεισόδια
στον Έβρο και τη διετή μάχη με την πανδημία
μέχρι τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις βαριές
συνέπειές του για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες.
«Δεν ήταν σύνηθες μια χώρα που εξέρχεται
από μια μεγάλη, επώδυνη περιπέτεια να δέχε-
ται αλλεπάλληλες κρίσεις και ταυτόχρονα να
προσπαθεί να μείνει εστιασμένη στον στόχο:
ευημερία κοινωνίας», είπε ο πρωθυπουργός.
Και ορθώς, αφού τα όσα συμβαίνουν σε άλλες,
μεγάλες και ισχυρές ευρωπαϊκές χώρες επιβε-
βαιώνουν του λόγου το αληθές. 

Αυτό που επίσης επιβεβαιώνεται από την
πραγματικότητα είναι ότι η κυβέρνηση της ΝΔ,
σε αυτές τις πρωτόγνωρα δύσκολες συνθήκες,
πέτυχε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολι-
τών σε ένα πεδίο, που παραδοσιακά αποτελού-
σε προνομιακό πεδίο άσκησης πολιτικής της
Αριστεράς. Στο πεδίο της κοινωνικής πολιτι-
κής, που από τη Μεταπολίτευση και μετά όλες
οι κεντροαριστερές, όπως και η αριστερή κυ-
βέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρούσαν συστηματι-
κά και ανερυθρίαστα να μονοπωλήσουν την έν-

νοια της κοινωνικής ευαισθησίας.
Σήμερα, μετά την αδυσώπητη μάχη με την

πανδημία και τώρα με την ενεργειακή κρίση, η
κυβέρνηση μπορεί να περηφανεύεται ότι οι πο-
λίτες, στην πλειονότητά τους, της αναγνωρί-
ζουν καλύτερη και πιο αποτελεσματική διαχεί-
ριση των λεγόμενων κοινωνικών ζητημάτων.
Αυτό λέει πολλά, μα και τίποτα. Πολλά, γιατί της
διασφαλίζει (μαζί με άλλα, σημαντικό δημο-
σκοπικό προβάδισμα ) και τίποτα, διότι οι εκλο-
γές, δυστυχώς ή ευτυχώς, κερδίζονται με τις
εντυπώσεις των τελευταίων «μέτρων» της προ-
εκλογικής κούρσας. 

Το Μέγαρο Μαξίμου το γνωρίζει. Όπως έχει
απόλυτη αντίληψη ότι όση αξιοπιστία και αίγλη
κι αν έχει αποκτήσει η χώρα στο διεθνές στερέ-
ωμα, όταν ο πολίτης δεν μπορεί να βγάλει τον
μήνα, θα προσέλθει θυμωμένος και εξουθενω-
μένος στην κάλπη. Το είδαμε πρόσφατα στις
γαλλικές εκλογές. Γι’ αυτό και εκτός από τον
αναγκαίο απολογισμό που θα γίνει σήμερα,
ακολουθεί και ένας προσεκτικός σχεδιασμός
από το Μέγαρο Μαξίμου, που βασικό του στόχο
έχει να συνεχιστεί -πάντα εντός των δημοσιο-
νομικών ορίων- η στήριξη των πολιτών απέ-
ναντι σε αυτή τη νέα καταιγίδα που έχει ξεσπά-
σει πάνω από την ΕΕ και, φυσικά, τη χώρα μας. 

Η ανάγκη στήριξης των νοικοκυριών και
επιχειρήσεων από την ενεργειακή θύελλα
είναι μεγάλη. Να μη χάσουμε όμως και τη
μεγάλη εικόνα. Αυτή που επιβεβαιώνει ότι η
Ελλάδα του 2022 δεν έχει καμία σχέση με
την Ελλάδα του 2015, όπως σημείωσε χθες

και ο πρωθυπουργός. Στη μεγάλη εικόνα, σε
αυτή την εξαιρετικά δύσκολη τριετία, προ-
ωθήθηκαν πολιτικές που συμβάλλουν καθη-
μερινά στη βελτίωση της καθημερινότητας
των πολλών. Από την προστασία της εργασίας
από την εργοδοτική αυθαιρεσία, τη μείωση
των εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφο-
ρών, τα προγράμματα ένταξης στην αγορά ερ-
γασίας, με ειδική μέριμνα για τις γυναίκες και
τους μακροχρόνια άνεργους, το πρόγραμμα
του Προσωπικού Βοηθού, την αναστήλωση
του γηρασμένου ΕΣΥ, τη δωρεάν μαστογραφία
για τις γυναίκες, τα ψηφιακά προγράμματα για
τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα νηπια-
γωγεία και πολλά άλλα. Πρόκειται για μικρά
κομμάτια ενός τεράστιου παζλ που, μαζί με
τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του Δημοσίου,
βελτιώνουν με τρόπο άμεσο και απολύτως
ορατό τη ζωή των πολλών. 

Προφανώς, σε μία συγκυρία διεθνούς κρί-
σης δεν επαρκούν. Προφανέστατα, όμως, δεν
υπάρχουν και «λαγοί στα πολιτικά καπέλα». 

Το τι σημαίνουν και κυρίως τι συνεπάγονται ο
πολιτικός αμοραλισμός και η απόλυτη έλλειψη
επαφής με την πραγματικότητα το βιώσαμε το
αλησμόνητο καλοκαίρι του 2015. Χρειάστηκαν
τρία χρόνια επώδυνων προσπαθειών, για να
επιστρέψει το εθνικό σκάφος σε ορθή ρότα και
για να κλείσουν σταδιακά οι πληγές από τα με-
γάλα τραύματα της τότε επαναστατικής γυμνα-
στικής των συριζανέλ συντρόφων. 

Τώρα, κανείς δεν δικαιούται να πει ότι δεν
γνώριζε.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 IOYΛIOY 2022

ΡOLITICAL #ELLI32

Εντυπώσεις και ουσία 

Όση αξιοπιστία
και αίγλη κι αν
έχει αποκτήσει
η χώρα 
στο διεθνές
στερέωμα,
όταν ο πολίτης
δεν μπορεί 
να βγάλει 
τον μήνα, 
θα προσέλθει
θυμωμένος
στην κάλπη


