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Π
αρακολουθώντας την πρόσφατη συζήτηση
των πολιτικών αρχηγών στη Βουλή για την
Κοινωνική Πολιτική, καταλήγουμε στο
συμπέρασμα ότι τελικά η αλαζονεία δεν εί-

ναι χαρακτηριστικό μόνο των μεγάλων κομμάτων
εξουσίας. Δυστυχώς προσβάλλει πολύ εύκολα και τα
μικρά κόμματα, που δεν έχουν συναίσθηση ούτε από
πού έρχονται, ούτε πού βρίσκονται, ούτε πού πάνε. 

Παρακολουθήσαμε, για παράδειγμα, με μεγάλη
προσοχή αυτό τον sui generis τύπο, τον Γιάνη με ένα
«ν», να μιλάει με απαξιωτικό και χυδαίο τρόπο εναν-
τίον του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ποι-
ος; Ο Βαρουφάκης που γελούσε μαζί του όλη η Ευ-
ρώπη με τις ασυναρτησίες που έλεγε στα Eurogroup
και που κόντεψε να βγάλει την Ελλάδα από το ευρώ
και να πληρωνόμαστε τον μισθό μας σε χρεόγραφα. 

Είδαμε με προσοχή τον Κυριάκο Βελόπουλο (κακή
αντιγραφή του Γιώργου Καρατζαφέρη) να κάνει υπο-
δείξεις στον πρωθυπουργό για το πώς πρέπει να κυ-
βερνήσει και να του λέει μάλιστα «αν με είχες ακού-
σει, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ». Να ακούσει ποιον ο
πρωθυπουργός; Έναν κύριο που πουλάει κηραλοι-
φές και επιστολές του Ιησού; 

Έλεος κάπου με την έπαρση. Ο κόσμος έχει ανάγκη
από πολιτικούς με ταπεινότητα και ενσυναίσθηση.
Από την άλλη μεριά, ακόμη και ο Νίκος Ανδρουλά-
κης, ένας νέος άνθρωπος που θα έπρεπε να συμβαδί-
ζει με την εποχή του και να έχει μοντέρνες απόψεις,
να εμφανίζεται ως ο «Μέγας Ναπολέων» με το ποσο-
στό του 12% και να βάζει όρους στα κόμματα που
έχουν μεγαλύτερα ποσοστά από αυτόν; Απίστευτα
πράγματα δηλαδή. Να λέει ότι αυτός που θα είναι τρί-

τος με 12% θα καθορίσει ποιος θα αναλάβει πρωθυ-
πουργός και ποια κυβέρνηση θα σχηματιστεί! 

Αντιλαμβάνεστε ότι κάτι δεν πάει καλά ως προς την
πολιτική αντίληψη των συγκεκριμένων ανδρών. Τι να
υποθέσουμε; Τους «μέθυσε» η εξουσία; Πάσχουν
από μικρομεγαλισμό ή από την αποκαλούμενη «ύβρι
της εξουσίας», όπως την έχει ορίσει ο Βρετανός ια-
τρός και πολιτικός, λόρδος Ντέιβιντ Όουεν; 

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, διότι είναι πολύ εύκο-
λο να περάσεις από την πολιτική στη γραφικότητα. Οι
παλιές καραβάνες γνωρίζουν ότι ο χρόνος στην πολι-
τική είναι βραχύς και διαρκώς μεταβαλλόμενος. Δεν
περιορίζεται στα παλαμάκια των κομματικών γελω-
τοποιών που έχουν επιφορτιστεί με την τέρψη του
αρχηγού. Μεγάλο και τρανό σε κάνουν οι... από κάτω,
ο λαός δηλαδή, όχι οι συγκυρίες. 
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Κακό πράγμα ο μικρομεγαλισμός στην πολιτική
Τελικά η αλαζονεία δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο των κομμάτων εξουσίας
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Κ
ομβική ενεργειακή γέφυρα,
που φιλοδοξεί να εγγυηθεί
αφενός την ενεργειακή ανε-
ξαρτησία της χώρας, αφετέρου

την ενεργειακή ασφάλεια των χωρών της
Βαλκανικής και της Νοτιοανατολικής Ευ-
ρώπης εν γένει, χαρακτήρισε τον αγωγό
IGB ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τα χθε-
σινά εγκαίνια στην Κομοτηνή. 

«Δεν θα εγκαινιάσουμε απλώς έναν
αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου αλλά
μια καθοριστική ενεργειακή γέφυρα που
ενώνει τον γεωγραφικό Νότο με τον Βορ-
ρά. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία καθι-
στά ήδη αναγκαία όσο ποτέ τη συντονισμέ-
νη δράση των χωρών της ηπείρου μας απέ-
ναντι στη συνειδητή επιλογή της Μόσχας
να μετατρέψει τις φυσικές πηγές σε μοχλό
άσκησης πολιτικών πιέσεων, σε έναν ωμό
εκβιασμό. Η δική μας απάντηση είναι να
χρησιμοποιήσουμε την ενέργεια ως ένα
μέσο αλληλοβοήθειας, αλληλοϋποστήρι-
ξης και αμοιβαίας προόδου», επεσήμανε
χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός. 

Το Μέγαρο Μαξίμου δεν έχει κρύψει ποτέ
τις υψηλές φιλοδοξίες του να ενισχύσει απο-
φασιστικά τον γεωστρατηγικό ρόλο της χώ-
ρας ως ενεργειακού κόμβου μεταφοράς φυ-
σικού αερίου, όχι απλώς ως μια ενεργειακή

και εμπορική απάντηση στο επείγον ζητού-
μενο της ταχύτερης δυνατής απεξάρτησης
από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες αλλά
ως μια πολιτική «δήλωση» επέκτασης των
ερεισμάτων της Αθήνας σε μια ευαίσθητη
περιοχή όπως αυτή των Βαλκανίων. 

«Ο IGB είναι ενεργειακός αγωγός. Αλλά
ταυτόχρονα είναι και ένας αγωγός αξιών,
που θα μεταφέρει το μήνυμα της εθνικής

ασφάλειας, της βαλκανικής αλληλεγγύης,
της διακρατικής συνεργασίας και της ευη-
μερίας των λαών», σημείωσε με νόημα ο
Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Προχωράει η απεξάρτηση από τη Ρωσία
Ο Βούλγαρος πρωθυπουργός Κιρίλ Πετ-

κόφ, η χώρα του οποίου υπέστη τις προ-
ηγούμενες εβδομάδες έναν ωμό εκβιασμό
από το Κρεμλίνο, επέμεινε ότι η εποχή των
διαιρέσεων έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί και
«πλέον βρισκόμαστε», όπως είπε, «στην
εποχή της συνεργασίας στην ΕΕ και ειδικό-
τερα στην πολυτάραχη περιοχή των Βαλ-
κανίων». Είναι σαφές πως ο διασυνδετή-

ριος αγωγός ανάμεσα σε Ελλάδα και Βουλ-
γαρία, μήκους 182 χιλιομέτρων, που προ-
οπτικά μπορεί να μεταφέρει έως και 5 δισ.
κυβικά μέτρα φυσικού αερίου και είναι για
παν ενδεχόμενο διπλής ροής, είναι η τε-
λευταία από μια σειρά σχετικών υποδομών,
όπως ο τερματικός σταθμός υποδοχής
LNG της Ρεβυθούσας, που στοχεύουν να
καταστήσουν τη χώρα προμετωπίδα στην
προσπάθεια της Δύσης να επισπεύσει τη
διαφοροποίηση των πηγών ενεργειακής
τροφοδοσίας των ευρωπαϊκών χωρών. Δεν
είναι καθόλου τυχαία εξάλλου η αναφορά
του πρωθυπουργού ότι η Αθήνα δραστη-
ριοποιείται και στο μέτωπο των ηλεκτρικών
διασυνδέσεων τόσο στο τριμερές σχήμα με
Κύπρο και Ισραήλ όσο και στο project με
την Αίγυπτο για να καταδείξει πως η χώρα
μας λειτουργεί πολλαπλώς ως βασικό υπο-
μόχλιο της ευρωπαϊκής ενεργειακής αυ-
τάρκειας.

Μήνυμα για την ειρηνική συνύπαρξη
χριστιανών και μουσουλμάνων
Εν τω μεταξύ και ενόσω η ηγεσία της Τουρκίας δεν εννοεί να εγκαταλείψει την
εμπρηστική ρητορική σε βάρος της χώρας μας, ξεδιπλώνοντας τις πλέον ακραίες
εκδοχές του αναθεωρητισμού της ιστορικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτη-
κε χθες το Γενί Τζαμί στην Κομοτηνή, είχε ένα μικρό ενσταντανέ με τον τοποτη-
ρητή μουφτή της πόλης και εξέπεμψε σαφές μήνυμα προς τη διεθνή κοινότητα
αλλά και τη γείτονα ότι η Θράκη αποτελεί το κατεξοχήν παράδειγμα ειρηνικής και
αρμονικής συνύπαρξης χριστιανών και μουσουλμάνων σε πείσμα των θερμοκέ-
φαλων και των μισαλλόδοξων, ιδίως στην αντίπερα όχθη του Αιγαίου.

Για ενεργειακή γέφυρα 
που ενώνει τον Βορρά 
με τον Νότο έκανε λόγο 
ο Έλληνας πρωθυπουργός 

mourelatos.sp@gmail.com 

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Γεωπολιτική 
αναβάθμιση 
για την Ελλάδα ο IGB
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Huawei και η Nova - Wind,

μέλος της United Group, 

συνεργάστηκαν με την (startup)

PROBOTEK και παρουσίασαν

για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα πιλοτικό

πρόγραμμα πυρανίχνευσης, την Τετάρτη

29 Ιουνίου, στο Άλσος Συγγρού. Το συγκε-

κριμένο πρόγραμμα βασίζεται στην τεχνο-

λογία 5G, καθώς και στη χρήση αλγορίθ-

μων, τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικών

drones. Το πρόγραμμα πυρανίχνευσης εί-

ναι ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης

αναγνώρισης ακραίων συμβάντων, όπως

πυρκαγιές, με χρήση αισθητήρων και dro-

nes ώστε να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα

με κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικο-

νομικές προεκτάσεις.

Σε στρατηγικά σημεία του πάρκου το-

ποθετήθηκαν αισθητήρες που διασυν-

δέονται με την πλατφόρμα διαχείρισης

συμβάντων και το drone. Το drone

πραγματοποιεί προγραμματισμένες

πτήσεις επιτήρησης αλλά και έκτακτες

πτήσεις στην περίπτωση ενδείξεων από

τους αισθητήρες. Για τον εντοπισμό κα-

πνού ή/και φωτιάς γίνεται χρήση ειδι-

κών αλγόριθμων, οι οποίοι σε πραγματι-

κό χρόνο αναλύουν την εικόνα και στέλ-

νουν δεδομένα/data στο Κέντρο Ελέγ-

χου, επισημαίνοντας τα σημεία ενδια-

φέροντος.

Σε περίπτωση που μέσω της κάμερας

το drone εντοπίσει καπνό ή/και πυρκα-

γιά, στέλνει ειδοποίηση (alert) στο Κέν-

τρο Ελέγχου και σπεύδει στο σημείο που

εντοπίστηκε ο καπνός για να επιβεβαι-

ώσει το συμβάν. Στη συνέχεια το drone

είτε επιστρέφει στη βάση του είτε κατα-

γράφει την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Το αποτέλεσμα είναι ο άμεσος προσ-

διορισμός του σημείου εκκίνησης της

πυρκαγιάς, η παρακολούθηση απομα-

κρυσμένων περιοχών σε πραγματικό χρό-

νο, η έγκαιρη οπτική ανίχνευση καπνού

ή/και πυρκαγιάς, η προστασία της ανθρώ-

πινης ζωής και o περιορισμός της έκθε-

σης σε κινδύνους, καθώς και η παρακο-

λούθηση της εξέλιξης της πυρκαγιάς.

Ο κ. Παναγιώτης Γεωργιόπουλος, διευ-

θύνων σύμβουλος της Nova - Wind, δή-

λωσε: «H κλιματική κρίση είναι πραγματι-

κότητα και η προστασία της χώρας είναι

εθνικό θέμα. Η Nova - Wind συμβάλλουν

στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης

με ένα ενδελεχές και πολυποίκιλο πρό-

γραμμα, πτυχή του οποίου είναι η πυρανί-

χνευση μέσω της τεχνολογίας. Η συγκε-

κριμένη πρωτοβουλία στο Άλσος Συγ-

γρού είναι μια απόδειξη ότι μέσω του δι-

κτύου 5G και των “έξυπνων” υπηρεσιών

μπορούν να προληφθούν ακραία συμ-

βάντα με οικονομικές, κοινωνικές και πε-

ριβαλλοντικές επιπτώσεις. Στη δράση αυ-

τή συμμετείχαν δημόσιοι και ιδιωτικοί

φορείς, δείχνοντας ότι είναι απαιτητό να

συνεργαστούμε για να προστατέψουμε

την πατρίδα μας».

Ο κ. Νίκος Λάζαρης, διευθύνων σύμ-

βουλος της Huawei, δήλωσε: «Στη Ηuawei

Ελλάδος πιστεύουμε ακράδαντα ότι τε-

χνολογίες αιχμής συμβάλλουν αποτελε-

σματικά στην αντιμετώπιση σημαντικών

θεμάτων για την κοινωνία και το περιβάλ-

λον. Ως επίσημοι υποστηρικτές της πρωτο-

βουλίας Εlevate Greece του Υπουργείου

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έχουμε ήδη

ενισχύσει οικονομικά νεοφυή επιχείρηση

που δραστηριοποιείται στον τομέα Τεχνο-

λογιών της 4ης Βιομηχανικής επανάστα-

σης και τώρα την PROBOTEK με τη χρημα-

τοδότηση του πιλοτικού αυτού προγράμ-

ματος προληπτικής πυρανίχνευσης. 

Ανίχνευση πυρκαγιών
με 5G και drones

«Η συγκεκριμένη 
πρωτοβουλία στο Άλσος 
Συγγρού είναι μια απόδειξη 
ότι μέσω του δικτύου 5G 
και  των “έξυπνων”
υπηρεσιών μπορούν 
να προληφθούν ακραία 
συμβάντα με οικονομικές, 
κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις»

Παναγιώτης Γεωργιόπουλος, 
Διευθύνων Σύμβουλος Nova-Wind 

O Δ/νων Σύμβουλος της Nova – Wind κ. Παναγιώτης Γεωργιόπουλος, ο Υφυπουργός Έρευνας 

και Τεχνολογίας, κ. Χρίστος Δήμας και ο κ. Νίκος Λάζαρης, Διευθύνων Σύμβουλος της Huawei



Σ
την ένταση και τις προκλήσεις επι-
στρέφει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
μετά τη μικρή περίοδο διπλωματι-
κής νηνεμίας, απόρροια της Συνό-

δου του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη και των όσων
επιδίωξε εκεί ο Τούρκος πρόεδρος. Αυτήν τη
φορά ο Ερντογάν επιχειρεί να μεταφέρει την
εστία της έντασης στα Κατεχόμενα, τα οποία
και θα επισκεφτεί στο πλαίσιο της θλιβερής
επετείου της εισβολής για να πραγματοποι-
ήσει το γνωστό σόου αλλά και να προαναγ-
γείλει την περαιτέρω σύσφιγξη των σχέσεων
ανάμεσα στην Άγκυρα και το ψευδοκράτος.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η φημο-
λογία των τελευταίων ημερών έπειτα από
δημοσιεύματα και του τουρκοκυπριακού Τύ-
που για μια «μεγάλη ανακοίνωση του προ-
έδρου Ερντογάν», περί πιθανής ανακοίνω-
σης έναρξης της διαδικασίας για την προ-
σάρτηση του κατεχόμενου τμήματος της
μαρτυρικής Μεγαλονήσου στο τουρκικό
κράτος. Η φημολογία ενισχύθηκε και από τα
όσα είπε ο εκτελεστικός διευθυντής του
Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας
(HALC) και ένας από τους ισχυρότερους Ελ-
ληνοαμερικανούς επί κυβέρνησης Μπάιντεν
Έντι Ζεμενίδης σε συνέντευξή του στο Πρώ-
το Πρόγραμμα, ότι στην Ουάσιγκτον «κυκλο-
φόρησε πως ο κ. Ερντογάν θα κάνει κάτι με-
γάλο στα Κατεχόμενα στις 20 Ιουλίου». 

Έναυσμα για τα παραπάνω είναι κείμενο
του Τούρκου αρθρογράφου Τζεβχερί Γκιου-
βέν, το οποίο αναδημοσιεύτηκε και στον κυ-
πριακό Τύπο, στο οποίο αναφέρει ότι ο Ερν-
τογάν θα προχωρήσει σε μια σειρά κινήσεων

το προσεχές διάστημα, που θα κορυφωθούν
με την ανακοίνωση της προσάρτησης, πιθα-
νότατα την προεκλογική περίοδο. Σε αυτό το
πλαίσιο, μαζί με την πλειάδα υπουργών του
θα μεταφέρει στα Κατεχόμενα και 200 Τούρ-
κους αστυνομικούς βάσει του υπογεγραμ-
μένου πρωτοκόλλου Τουρκίας και ψευδο-
κράτους περί άμυνας και ασφαλείας. Πρό-
κειται για μια ακόμη προκλητική ενέργεια
από πλευράς Άγκυρας, αφού μέχρι σήμερα
μπορεί να υπήρχαν Τούρκοι στρατιώτες
(ΤΟΥΡΔΥΚ) στο βόρειο τμήμα της Κύπρου,
όχι όμως αστυνομικοί υπεύθυνοι για την τή-
ρηση της δημόσιας τάξης.

Υπάρχει όμως και ένα ακόμη δυσμενέ-
στερο σενάριο, που θέλει τον Ερντογάν να
ανακοινώνει άμεσα τις διαδικασίες ενσω-
μάτωσης των Κατεχομένων στο τουρκικό
κράτος, σε συνεννόηση με τον Τατάρ να διε-
ξάγεται δημοψήφισμα στην ΤΔΒΚ για την
προσάρτηση και παράλληλα να φέρνει την
απόφασή του προς έγκριση στην τουρκική
εθνοσυνέλευση, ανεβάζοντας στα ύψη τα
ποσοστά δημοφιλίας του, υπό το αφήγημα
του «μεγαλώσαμε την πατρίδα, διευρύναμε
τα σύνορά μας».

Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο «διορισμέ-
νος» από την Άγκυρα ηγέτης του ψευδοκρά-
τους Ερσίν Τατάρ έχει ετοιμάσει μια θριαμ-

βευτική υποδοχή για τον «προστάτη» του,
ανταποδίδοντας τη στήριξη που του παρείχε
προκειμένου να εκλεγεί «πρόεδρος» στα
Κατεχόμενα και «τρέχοντας» τις παράνομες
εργασίες στην Αμμόχωστο, παραβιάζοντας
όλα τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλεί-
ας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ενόψει
του σόου με τον υψηλό προσκεκλημένο.
Ερντογάν και Τατάρ αναμένεται να θεμελιώ-
σουν και το «προεδρικό μέγαρο» για τους
ψευδεπίγραφους ηγέτες της ΤΔΒΚ, στα πρό-
τυπα του Λευκού Παλατιού που έχτισε ο
Τούρκος πρόεδρος στην Άγκυρα. 

Τι φοβάται 
Στον απόηχο των δημοσιευμάτων και των

πληροφοριών περί προσάρτησης των Κατε-
χομένων στην Τουρκία, η Αθήνα θεωρεί
πως είναι μια πολύπλοκη και δύσκολη δια-
δικασία για τον Ερντογάν, που περισσότερο
ζημιά θα του προκαλέσει παρά θα του απο-
φέρει κέρδη. Μια τέτοια ενέργεια, σύμφω-
να με διπλωματικούς κύκλους, στη λογική
της «εισβολής - κατάληψης - προσάρτη-
σης» θα τον εξομοιώσει με τον Πούτιν. Κάτι
που είναι το τελευταίο που θα ήθελε να συμ-
βεί, την ώρα που με πολύ κόπο βελτιώνει τη
σχέση του με τη Δύση. 
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Στήνουν μπαράζ 
αναγνωρίσεων 
από δορυφόρους 
της Άγκυρας 
Προθερμαίνοντας το έδαφος, ο
Ερσίν Τατάρ ανακοίνωσε την πρω-
τοβουλία του για αποναρκοθέτη-
ση του νησιού με προτάσεις που
απέστειλε στον Πρόεδρο της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας Νίκο Ανα-
στασιάδη μέσω ΟΗΕ. «Υπάρχουν
υποψίες για 29 (ενδεχόμενες)
ναρκοθετημένες περιοχές στο
νησί της Κύπρου, οι οποίες περι-
λαμβάνονται και στις εκθέσεις
του ΟΗΕ. Όπως θα θυμόμαστε, ως
τουρκοκυπριακή πλευρά το 2014,
το 2015 και το 2018 καταθέσαμε
προτάσεις για αυτό τον στόχο (της
αφαίρεσης των ναρκών). Στην
πρώτη μας πρόταση συνεργασίας,
την οποία καταθέσαμε και η οποία
προετοιμάστηκε με τις εντατικές
προσπάθειες των αρμόδιων οργά-
νων μας, μεταφέραμε το μήνυμα
ότι είμαστε έτοιμοι να καθαρίσου-
με ολόκληρο το νησί από τις νάρ-
κες, ξεκινώντας από τη νεκρή ζώ-
νη, όπου υπάρχουν τρεις ναρκο-
θετημένες περιοχές υπό τον
έλεγχο της ελληνοκυπριακής
πλευράς και μία υπό τον δικό μας
έλεγχο στη νεκρή ζώνη», σημει-
ώνεται στην ανακοίνωση.
Οι τουρκοκυπριακές πρωτοβου-
λίες αντιμετωπίζονται με σκε-
πτικισμό στη Λευκωσία. Ο Τατάρ
είναι το μακρύ χέρι του Ερντο-
γάν και επί της ουσίας οι πρωτο-
βουλίες του υπαγορεύονται από
την τουρκική διπλωματία. Ανη-
συχία υπάρχει στην ελληνοκυ-
πριακή πλευρά και λόγω των
διαρροών πως μια σειρά κρα-
τών-δορυφόρων της Άγκυρας,
με πρώτο το Αζερμπαϊτζάν, για
το οποίο εδώ και χρόνια κυκλο-
φορεί η φήμη πως περιμένει την
κατάλληλη στιγμή, θα προχωρή-
σει στην αναγνώριση του ψευ-
δοκράτους και θα συνάψει δι-
πλωματικές σχέσεις. 

Ετοιμάζει προκλήσεις
ο Ερντογάν στην επίσκεψή του
στο ψευδοκράτος

Και Τούρκοι
αστυνομικοί
στα Κατεχόμενα

του
Γιάννη 
Κορωναίου

gkoroneos@political.gr

Φ Η Μ Ε Σ  Γ Ι Α  Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Σ Η



Μετά το Βερολίνο ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης μεταβαίνει τη Δευτέρα για διήμερη
επίσκεψη στη Μαδρίτη. Στην ισπανική πρωτεύουσα θα έχει
διμερή συνάντηση με τον ομόλογό του Πασκουάλ Ναβάρο,
ενώ θα εκπροσωπήσει και τη χώρα στη Σύνοδο των Υπουρ-
γών του Ευρωπαϊκού Νότου (EU - MED9), προετοιμάζοντας
με τους ομολόγους του από τις χώρες της Μεσογείου την αν-
τίστοιχη Σύνοδο σε επίπεδο αρχηγών κρατών τον Σεπτέμ-
βριο. Μετά τη Μαδρίτη θα μεταβεί στην Πράγα για να συμμε-
τάσχει στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, το πρώτο που θα
λάβει χώρα επί τσεχικής προεδρίας.
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Μου λένε ότι ο μητροπολίτης Περιστερίου Γρηγόριος, ιδιαίτερα δη-
μοφιλής και στους βουλευτές του Δυτικού Τομέα, πολύ σπουδαγμέ-
νος κληρικός και καθηγητής στο ΕΚΠΑ, προανήγγειλε πριν από λίγο
καιρό σε εκδήλωση της ΔΗΜΤΟ Περιστερίου την ίδρυση Ινστιτούτου
Εκκλησιαστικού Δικαίου και Σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας σε
Ελλάδα και Ευρώπη. 

ΑΞΙΖΕΙ…

Στο Ντουμπρόβνικ 
ο Nίκος Δένδιας

Σ
την όμορφη πόλη του Ντουμπρόβνικ θα βρεθεί τις επόμενες μέρες ο
υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας για να πάρει μέρος σε διεθνές φό-
ρουμ. Τα θέματα που θα συζητήσουν εκεί οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ

είναι εκείνα της Ουκρανίας και του συνεχιζόμενου πολέμου στην περιοχή, κα-
θώς και η πορεία ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων, ζήτημα που καίει αυτήν τη
στιγμή τις Βρυξέλλες, καθώς η Ρωσία προσπαθεί να δημιουργήσει εστίες επιρ-
ροής της στην ευαίσθητη αυτή περιοχή. Πάντως, αυτά που θα ειπωθούν στο
Ντουμπρόβνικ θα μεταφερθούν λίγες μέρες μετά και στις Βρυξέλλες, όπου θα
έχουν Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. 

Στον Ξαρχάκο
Οι πολύ καλές σχέσεις του Κώστα Καραμανλή

με τον Σταύρο Ξαρχάκο κρατούν
χρόνια. Από την περίοδο που ο

πρώην πρωθυπουργός ήταν
βουλευτής Θεσσαλονίκης
και έδινε το «παρών» στις
συναυλίες του. Μόλις
ανέλαβε την προεδρία της

ΝΔ ο Κώστας Καραμανλής,
τον συμπεριέλαβε στο ευρω-

ψηφοδέλτιο και μάλιστα
σε εκλόγιμη θέση, με τον
Σταύρο Ξαρχάκο να δέ-
χεται χωρίς δεύτερη

σκέψη. Ενδεικτικό της
στενής τους φιλίας είναι το

γεγονός ότι ο πρώην πρωθυ-
πουργός τη Δευτέρα θα απευθύνει

χαιρετισμό στο Άλσος Περιστερίου, στη συναυ-
λία που θα πραγματοποιηθεί προς τιμήν του με-
γάλου μουσικοσυνθέτη, κάτι που δεν συνηθίζει
να κάνει ο Κώστας Καραμανλής. 

Πάει Εύβοια
Κρίσιμη σύσκεψη έγινε το απόγευμα της Πέμ-

πτης στο Μέγαρο Μαξίμου μεταξύ των βουλευ-
τών Εύβοιας (Κεδίκογλου, Πνευματικός, Ζεμπί-
λη), του υπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Χρή-
στου Τριαντόπουλου και του υπουργού Επικρα-
τείας Γιώργου Γεραπετρίτη. Ο λόγος ήταν για να
δουν πώς πάνε τα έργα στη Βόρεια Εύβοια και
για να προετοιμάσουν την περιοδεία που θα κά-
νει ο κ. Γεραπετρίτης εκεί τη Δευτέρα. Όπως
μαθαίνω μάλιστα, ο στενός συνεργάτης του
πρωθυπουργού θα έχει ένα πλούσιο πρόγραμ-
μα. Από την Αιδηψό, όπου θα συναντήσει τον
Σίμο Κεδίκογλου, θα περιοδεύσει σε όλες τις
βόρειες πόλεις (Μαντούδι, Ιστιαία κ.ά.) και θα
καταλήξει στη Χαλκίδα το απόγευμα, όταν θα
γίνει μεγάλη σύσκεψη με τον περιφερειάρχη
Φάνη Σπανό και άλλους εκπρόσωπους της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης. 

Επιβεβαίωσαν 
τη στενή τους σχέση  

Οι σχέσεις του δημάρχου Αθηναίων
Κώστα Μπακογιάννη με τον Αρχιεπί-
σκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος
Ιερώνυμο είναι άριστες, με τους δύο
άνδρες να έχουν έναν συνεχή δίαυλο
επικοινωνίας. Προχθές συναντήθη-
καν και πάλι και συζήτησαν εκ νέου
για την ευρύτερη συνεργασία Εκκλη-
σίας - δήμου, για τις κοινωνικές δρά-
σεις που έχουν από κοινού αναπτύξει
μέχρι σήμερα, καθώς και για αυτές
που θα δρομολογηθούν το αμέσως
επόμενο χρονικό διάστημα με στόχο
την κοινωνική αλληλεγγύη και την
έμπρακτη στήριξη των ευάλωτων κοι-
νωνικών ομάδων της Αθήνας.

Δεν ξέχασαν 
τους πρωτοπόρους  

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης των
βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
για τα οποία σας είχαμε ενημερώσει
πρώτοι, ο υπουργός Επικρατείας και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος
Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης Θοδωρής Λι-
βάνιος δεν ξέχασαν αυτούς που είχαν
ως πρότυπα πάνω στην ψηφιακή δια-
κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν απένειμαν
τιμητικές διακρίσεις σε δύο προσωπι-
κότητες της Πληροφορικής με ση-
μαντική προσφορά στην Ελλάδα, στον
πρωτοπόρο της Πληροφορικής στη
χώρα μας Ανδρέα Δρυμιώτη και στον
«αρχιτέκτονα του Taxisnet» Πανα-
γιώτη Γεωργιάδη.

Στο MED9 πάει ο Μιλτιάδης



Μεγάλη αναστάτωση δημιουργήθηκε από
μια ανακοίνωση που βγήκε, υποτίθεται, από
τη ΔΑΠ Νομικής κατά της υπουργού Παιδείας
Νίκης Κεραμέως. Για το θέμα έβγαλε μάλιστα
ανακοίνωση η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, βάζοντας τα
πράγματα στη θέση τους. «Η επίμαχη ανακοί-
νωση εξεδόθη από άτομα που φέρεται ότι εκ-
προσωπούν την οργάνωση της ΔΑΠ Νομικής,
ενώ στην πραγματικότητα δεν συμμετείχαν
στις εσωκομματικές εκλογές της ΔΑΠ. Η επί-
σημη θέση της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ πανελλαδικά εί-
ναι ότι το νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια εκ-
παίδευση αναφέρεται στην εκπροσώπηση
των φοιτητών στα όργανα διοίκησης του πανε-
πιστημίου, κάτι που δυναμώνει τη συμμετοχή
και τη φωνή των φοιτητών σε αποφάσεις που
σχετίζονται με ζητήματα φοιτητικής μέριμνας
και αναγκών των φοιτητών. Καμία σχέση δεν
έχει η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση με τις
εκλογές των Φοιτητικών Συλλόγων, ούτε φυ-
σικά τίθεται ζήτημα κατάργησης των φοιτητι-
κών παρατάξεων, κάτι που έτσι κι αλλιώς δεν
ευσταθεί νομικά», αναφέρει η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ
στη σχετική ανακοίνωση.

ΕΕπίδειξη μόδας 
στις φυλακές

Πρώτη φορά
στην ιστορία μέ-
σα στις φυλακές
έγινε... επίδειξη
μόδας και τα
μοντέλα ήταν οι
ίδιες οι κρατού-
μενες. Έστω και
για λίγες ώρες οι
φυλακές Κορυ-
δαλλού απέκτη-
σαν άλλο χρώμα.
Όλο το concept επιμελήθηκε η Τριανταφύλλη
Κωνσταντοπούλου, διευθύντρια του Καταστή-
ματος Κράτησης των γυναικείων φυλακών
Κορυδαλλού. Μάλιστα, οι κρατούμενες σήκω-
σαν και ένα πανό που έγραφε: «Η ομορφιά και
η θηλυκότητα δεν φυλακίζονται». Πετυχημέ-
νο, νομίζω… 

Τις τελευταίες ώρες υπάρχει έντονη φη-
μολογία ότι στην ελληνική κυβέρνηση
έχουν μια πληροφορία ότι κάτι καλό πάει να
γίνει σε επίπεδο ΕΕ
για τις τιμές του
φυσικού αε-
ρίου. Να
μπει δηλα-
δή κάποιο
είδος πλα-
φόν για να
αποσυνδε-
θούν οι τιμές
του φυσικού αε-
ρίου από το ρεύμα. Λέ-
τε να το γνώριζε αυτό ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης και να επηρέασε την
απόφασή του να βάλει φρένο στα σενάρια
πρόωρων εκλογών; 

Λιώνουν παπούτσια 
στη ΝΔ

Εκλογές «γιοκ», αλλά από το γραφείο
Τύπου της ΝΔ έρχονται με ρυθμό πολυβό-
λου οι επισκέψεις μεικτών κομματικών
κλιμακίων σε ολόκληρη τη χώρα
με στόχο την προβολή του
κυβερνητικού έργου. Ο
Σκυλακάκης, ναι ο Θό-
δωρος Σκυλακάκης,
πήγε για τον σκοπό
αυτό στην Πιερία.
Προχθές ο υπουργός
Εθνικής Άμυνας βρέθη-
κε για τον ίδιο λόγο στη
Φλώρινα μαζί με Γιώργο Καρα-
γιάννη του Υποδομών. Μάλιστα, ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Οικονομικών είχε μαζί
του τον Βεσυρόπουλο, τοπικούς βουλευ-
τές αλλά και τον βουλευτή Νοτίου Τομέα
Αττικής Βασίλη Σπανάκη.

Καλύτερα
μαντινάδες 
παρά ύβρεις

Η
πολιτική αντιπαράθεση γίνεται πλέον
με μαντινάδες. Είναι μια κάποια πρό-
οδος και αυτό όταν δεν περιέχει ύβρεις

και χυδαιότητες… Προχθές στο Twitter δια-
σταύρωσαν τα ξίφη τους ο Χάρης Θεοχάρης της
ΝΔ και ο Παύλος Πολάκης του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα ξε-
κίνησαν όταν ο βουλευτής της ΝΔ έκανε πρώ-
τος μια ανάρτηση-μαντινάδα μετά τη συνέντευ-
ξη του πρωθυπουργού στον ΣΚΑΪ, στην οποία
απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο πρόωρων εκλο-
γών, δηλώνοντας ότι παίρνει «το ρίσκο της στα-
θερότητας».
Επικροτώντας την απόφαση του πρωθυπουρ-
γού να ολοκληρώσει την τετραετία και να μην
προσφύγει σε πρόωρες εκλογές, ο κ. Θεοχά-
ρης ανήρτησε τη συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη
στον ΣΚΑΪ και σχολίασε: «Σαν είν’ ο τράγος δυ-
νατός δεν τόνε σταίνει η μάντρα, ο άντρας κάνει
τη γενιά κι όχι η γενιά τον άντρα». 
Ωστόσο, ο Παύλος Πολάκης, μόλις είδε τη μαν-
τινάδα, φαίνεται πως δεν μπόρεσε να αντιστα-
θεί και έτσι απάντησε με τον ίδιο τρόπο στον κ.
Θεοχάρη. «Άχι βρε Θεοχάρη μου τη βάρεσες
την μπιέλα θωρείς στον ύπνο σου εκλογές και
σε πλακώνει τρέλα». Ο κ. Θεοχάρης απάντησε
με νέα μαντινάδα στον κ. Πολάκη, θυμίζοντάς
του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε ήδη τις εκλογές έναντι
της ΝΔ τρεις φορές και ακολουθεί τέταρτη:
«Παύλο οι εκλογές ξανά, εμένα δε φοβίζουν,
είναι που τέταρτη φορά εσένανε βουρλίζουν».

Άμα έχεις καλούς φίλους με
λεφτά, όλα γίνονται… Μπο-
ρεί, ας πούμε, να βγει το σπίτι

σου στον πλειστηριασμό για
χρέη και να συνεννοηθείς να το

«χτυπήσει» ένας φίλος σου με φουσκωμένο πορ-
τοφόλι. Μόλις το πάρει ο φίλος σου ο «λεφτάς»,
μπαίνεις μέσα και μένεις. Πρώτη φορά είναι που
γίνεται κάτι τέτοιο; 
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Η εσωτερική
πληροφόρηση 
της κυβέρνησης
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Στα σκαριά η Βόρεια Ριβιέρα
Εκατοντάδες πολίτες του Ωρωπού βρέθηκαν στο «Atlantis Prive Club» στη Σκάλα

Ωρωπού προκειμένου να ακούσουν τις επίσημες εξαγγελίες για το ιστορικό ανα-
πτυξιακό έργο της οδικής παραλιακής σύνδεσης Ωρωπού - Μαραθώνα. Εκεί ο βου-
λευτής Ανατολικής Αττικής Βασίλης Οικονόμου, ο οποίος εισηγήθηκε αυτό το ορα-
ματικό έργο, ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, ο οποίος από την πρώτη
στιγμή αγκάλιασε αυτή την πρόταση, και φυσικά οι δήμαρχοι Ωρωπού Γιώργος Για-
σεμάκης και Μαραθώνα Στέργιος Τσίρκας μίλησαν για το έργο στους συμπολίτες
τους, ενημερώνοντάς τους ότι ολοκληρώνεται η φάση της προμελέτης και ξεκινάει
άμεσα η βασική μελέτη, που θα κρίνει τα τελικά χαρακτηριστικά του παραλιακού
οδικού άξονα Ωρωπού - Μαραθώνα.

Στην ημερίδα επίσης παρευρέθηκαν ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής Γεώργιος
Βλάχος, οι αντιπεριφερειάρχες Αττικής Νίκος Πέππας και Θανάσης Αυγερινός, οι
περιφερειακοί σύμβουλοι Αττικής Θάνασης Κατσιγιάννης (έχει συμβάλει τα μέγι-
στα ως εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Τεχνικών Έργων) και Γεωργία
Βλάχου και όλοι οι τοπικοί φορείς της περιοχής. «Στέλνουμε μήνυμα ενότητας και
στήριξης των ανθρώπων που προέρχονται από τον τόπο μας και εργάζονται για τον
τόπο μας και υλοποιούν το όραμα που έχουμε καταθέσει τα τελευταία 20 χρόνια.
Αρχές Σεπτεμβρίου θα διοργανώσουμε τη δεύτερη ημερίδα για τη “Βόρεια Ριβιέρα”
στον Δήμο του Μαραθώνα», τόνισε ο Βασίλης Οικονόμου.

Παράδειγμα προς μίμηση αποτελεί ο 19χρονος Κύρος, ο αριστούχος των φετινών πανελλαδικών
εξετάσεων, ο οποίος εντάσσεται από εδώ και στο εξής στην Ομάδα Μεντόρων της Ειδικής Γραμμα-
τείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων. Ο νεαρός φοιτητής συναντήθηκε με τα μέλη της Ομά-
δας στο γραφείο της υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, αρμόδιας για την Ένταξη, Σοφίας
Βούλτεψη, υπό την παρουσία του ειδικού γραμματέα Ηρακλή Μοσκώφ και της διευθύντριας του
γραφείου του γγ της ΥΠΥΤ Αγγέλικας Χάντζου. Οι τρεις μέντορες, ο Χάντι Μοχεμπί από το Αφγανι-
στάν, ο Κεϊτά Αλασάν από την Ακτή Ελεφαντοστού και ο Αμαντού Κάιν Καμαρά από τη Γουινέα, υπο-
δέχτηκαν με χαρά τον συνομήλικό τους και ανέλαβαν να συνεργαστούν στενά. Το πρόγραμμα των
Μεντόρων αποτελεί πρωτοβουλία της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων
και δίνει ευκαιρίες στους νέους που τα έχουν καταφέρει στη χώρα μας.

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 IOYΛIΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΚΕΝΤΡΙ9

Ανακούφιση 
στον ΣΥΡΙΖΑ
Μην ακούτε ότι ο πρόεδρος Αλέξης Τσί-
πρας είναι δήθεν εξοργισμένος που δεν
θα γίνουν εκλογές τον Σεπτέμβριο. Οι
παλαιοί και έμπειροι Συριζαίοι ανακου-
φίστηκαν όταν άκουσαν τον πρωθυπουρ-
γό Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει ότι θα
εξαντλήσει την τετραετία. Πρώτον, πι-
στεύουν πως η αναβολή των πρόωρων
εκλογών θα δώσει μεγαλύτερη ευκαιρία
στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης να ανασυνταχθεί και να επιδιώξει με
άνεση χρόνου να μειώσει τη μεγάλη δια-
φορά με τη Νέα Δημοκρατία και, δεύτε-
ρον, για αρκετούς μήνες ακόμη θα είναι
βουλευτές. Διότι ξέρουν πολύ καλά πως
αν οι εκλογές πραγματοποιούνταν τον
Σεπτέμβριο, τόσο την πρώτη Κυριακή της
απλής αναλογικής όσο και τη δεύτερη ο
ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν χαμένος και με μισές
έδρες στη Βουλή. 

Ανεβάζει ρυθμούς
Εντείνει τις περιοδείες του ο Τάκης Θεο-

δωρικάκος στις περιοχές του Νοτίου Τομέα,
όπου θα είναι υποψήφιος στις επερχόμενες
εκλογές. Ο υπουργός Προστασίας του Πο-
λίτη χθες το βράδυ πραγματοποίησε συγ-

κέντρωση στο Γκολφ της
Γλυφάδας, παρουσία

αρκετών πολιτών
των νοτίων προ-
αστίων. Το «πα-
ρών» στην εκδή-
λωση έδωσε ο δή-

μαρχος Γλυφάδας
Γιώργος Παπανικολά-

ου, ο οποίος προλόγισε με
θερμά λόγια τον Τάκη Θεοδωρικάκο. Μπο-
ρεί ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη να
δίνει για πρώτη φορά τη μάχη του σταυρού,
ωστόσο τη συγκεκριμένη εκλογική περιφέ-
ρεια τη γνωρίζει πολύ καλά, καθώς εδώ
δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά για
περισσότερα από 30 χρόνια. 

Εγράφη προ ημερών ότι ο Αλέ-
ξης Τσίπρας έχει κάνει στενό
πρέσινγκ στον καθηγητή της
Υγείας Ηλία Μόσιαλο προκει-
μένου ο τελευταίος να είναι
υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ στις
επικείμενες εκλογές, όποτε
και αν γίνουν αυτές. Ποια είναι
η αλήθεια; Δεν έχει γίνει καμία
πρόταση. Ο κ. Τσίπρας έχει
επικοινωνία με τον Μόσιαλο
εδώ και πολύ καιρό για τα θέ-
ματα του κορονοϊού, αλλά πρό-
ταση δεν του έχει κάνει.

Η μπηχτή
Κουτσούμπα 
για τα σουβλάκια

Άμα θέλει ο Δημήτρης Κουτσούμ-
πας, πετάει κάτι καρφιά πρώτου μεγέ-
θους. Έθεσε και ερω-
τήματα στον
Κ υ ρ ι ά κ ο
Μητσοτάκη
σχετικά με
τις τιμές
στα αγαθά
και τη βεν-
ζίνη που συ-
νεχώς αυξάνον-
ται: «Το σουβλάκι με πίτα, το γνωστό
πιτόγυρο έχει πάει 3 και 3,5 ευρώ. Η
βενζίνη 2,5 ευρώ το λίτρο. Το σουπερ-
μάρκετ έχει εκτιναχθεί. Καταλαβαί-
νουμε ότι εσείς δεν τρώτε σουβλάκια
συνήθως, αλλά ούτε βενζίνη βάζετε;»,
είπε απευθυνόμενος στον πρωθυ-
πουργό. Ε όχι, κύριε γραμματέα, μέχρι
και γουρνοπούλα έφαγε ο πρόεδρος
στη Μάνη.

Ο Ιρανός αριστούχος στην Ομάδα Μεντόρων του υπουργείου



ΣΑΒΒΑΤΟ 9 IOYΛIOY 2022

ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ10

Ο
σο βέβαιοι και αν εμφανίζονται
στον ΣΥΡΙΖΑ πως οι εκλογές θα
διεξαχθούν το φθινόπωρο, οι δη-
λώσεις του πρωθυπουργού Κυ-

ριάκου Μητσοτάκη έκαναν πολλά από τα
έμπειρα στελέχη του κόμματος να θορυβη-
θούν.  Ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν
πως ονόματα που όλο το προηγούμενο
χρονικό διάστημα «έπαιζαν» ως υποψήφιοι
σε μεγάλες περιφέρειες της χώρας, τώρα
κάνουν πίσω στην υποβολή της υποψηφιό-
τητάς τους για δύο λόγους: πρώτον, γιατί
θεωρούν πως αν οι εκλογές πάνε για το κα-
λοκαίρι του 2023 όλα θα έχουν αλλάξει και
θα πρέπει η απόφασή τους να ακολουθείται
από νέα πολιτικά συμπεράσματα και, δεύ-
τερον και κυριότερο, πως αν γίνουν τώρα, οι
πιθανότητες να κερδίσουν την πολυπόθητη
βουλευτική έδρα είναι πολύ λίγες. 

Και αυτό γιατί στην ουσία οι θέσεις είναι
ήδη «καπαρωμένες» από τους νυν βουλευ-
τές. Με τα στοιχεία που πέφτουν αυτή τη
στιγμή στο τραπέζι των αναλύσεων των
κομματικών στελεχών, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρό-
κειται να αυξήσει σημαντικά το ποσοστό
του και στην καλύτερη περίπτωση να διατη-
ρήσει τις ήδη υπάρχουσες έδρες του. 

«Το βασικό ερώτημα δεν είναι Τσίπρας ή
Μητσοτάκης. Όλοι θα σου πουν Τσίπρας,
γιατί η φθορά της κυβέρνησης είναι δεδο-
μένη και φυσικά τη χρεώνεται ο πρωθυ-
πουργός. Το βασικό ερώτημα είναι μετά τον
Τσίπρα ποιος; Δηλαδή, ο ψηφοφόρος θα
σκεφτεί τα στελέχη της ΝΔ και τα στελέχη
του ΣΥΡΙΖΑ. Τον Χατζηδάκη ή τον Τσακα-
λώτο, τον Δένδια ή τον Κατρούγκαλο. Σί-
γουρα τα πρώτα τα ξέρει. Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν
συμβαίνει το ίδιο. Και αυτός είναι ένας ακό-
μη παράγοντας», αναφέρουν στην «Politi-
cal» στελέχη της Προοδευτικής Συμμαχίας
του ΣΥΡΙΖΑ. 

Τσίπρας από Economist
Από το βήμα του Economist ο Αλέξης

Τσίπρας κατηγόρησε την κυβέρνηση τονί-
ζοντας πως επενδύει στον λαϊκισμό, τον δι-
χασμό και την υπονόμευση των θεσμών.

Μάλιστα έφερε ως παράδειγμα τις διαρ-
ροές περί πρόωρων εκλογών, επισημαί-
νοντας πως ο ίδιος ο πρωθυπουργός άνοιξε

όλο το προηγούμενο διάστημα τη διαδικα-
σία πρόωρων εκλογών: «Με δηλώσεις, με
ανακοίνωση υποψηφίων του κόμματός του,
με διαρροές σε φιλικά προς την κυβέρνηση
ΜΜΕ, με κάλεσμα υπουργών και βουλευ-
τών να ριχτούν στη μάχη της εκλογής τους.

Στη Βουλή με μισόλογα, και σε συνέν-
τευξή του πιο καθαρά, ανακάλυψε και μας
ανακοίνωσε ότι όλα αυτά που μέχρι χθες ο
ίδιος προωθούσε, ενθάρρυνε και προετοί-
μαζε, οι πρόωρες εκλογές δηλαδή, δεν εί-
ναι εθνικά υπεύθυνη επιλογή.

Αναρωτιέμαι αν υπάρχει έστω ένας πολί-

της που να πιστεύει ότι έτσι, με τέτοιο έλ-
λειμμα σοβαρότητας και ευθύνης, μπορεί
να αντιμετωπιστεί το πλεόνασμα των πολ-
λαπλών κρίσεων. Χρειάζονται κυβερνήσεις
με το βλέμμα στραμμένο όχι στο πολιτικό
κόστος, αλλά στις ανάγκες της κοινωνίας
και στο αύριο», υπογράμμισε ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια ώρα ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης συνεχίζει την
περιοδεία στην επαρχία, ως να βρισκόμα-
στε σε επίσημη προεκλογική περίοδο, με
την επίσκεψή του την Παρασκευή και το
Σάββατο στη Σάμο και την Ικαρία. 

Σ Υ Ρ Ι Ζ Α

«Μαζεύονται»
μετά τις δηλώσεις
Μητσοτάκη

Καταδίκη για Ρουβίκωνα 

Air Τractors: 
Το νέο όπλο 
της Πυροσβεστικής
Ένα νέο εργαλείο αποτελεί από φέτος
το καλοκαίρι την αιχμή του δόρατος
του Πυροσβεστικού Σώματος στην
εναέρια πυρόσβεση. Πρόκειται για τα
15 πυροσβεστικά αεροσκάφη Air
Tractors (11 αμφίβια και 4 με τρο-
χούς), με τα οποία η κυβέρνηση κατά
τον σχεδιασμό της φετινής αντιπυρι-
κής περιόδου αποφάσισε να ενισχύ-
σει τον στόλο των εναέριων μέσων.
Έτσι δίπλα στα θρυλικά Canadair, τα
PZL και τα ελικόπτερα, οι κάτοικοι
των περιοχών που έρχονται αντιμέτω-
ποι με τις φλόγες βλέπουν να εκτε-
λούν ριψοκίνδυνες ρίψεις τα νέα αε-
ροσκάφη, τα οποία είναι ευέλικτα,
γρήγορης ανταπόκρισης, με μεγάλη
διάρκεια πτήσεων (έως και 3,5 ώρες)
και με δυνατότητα μεταφοράς 3 τόνων
νερού. 

Για περιπολία
Λόγω της δυνατότητας που έχουν να
πετούν πολλές ώρες, οι Air Tractors
χρησιμοποιούνται από την Πυροσβε-
στική σε εναέρια περιπολία για επιτή-
ρηση και άμεση προσβολή της φωτιάς
σε πρώτο χρόνο. Αυτό συνέβη στην
πρόσφατη πυρκαγιά του Πόρτο Γερ-
μενού, αλλά και σε άλλες ανά την χώ-
ρα και γι’ αυτό ελέγχονται πολύ γρή-
γορα βοηθώντας το έργο των επίγειων
δυνάμεων. Ενισχυτικά στη συνδρομή
τους στην επέμβαση σε πρώτο χρόνο
που έχει αποτυπωθεί ήδη στην αντι-
μετώπιση των φετινών πυρκαγιών
λειτουργεί και το γεγονός ότι οι Air
Tractors έχουν δυνατότητα μεταφο-
ράς και επιβραδυντικού υγρού, που
είναι σημαντικό όπλο στην καθυστέ-
ρηση της εξάπλωσης της πυρκαγιάς.
Ο σχεδιασμός του υπουργείου Πολιτι-
κής Προστασίας και Διαχείρισης Κρί-
σεων και της ηγεσίας του Πυροσβε-
στικού Σώματος περιλαμβάνει τη δια-
σπορά των αεροσκαφών αυτών σε όλη
τη χώρα, ώστε να καλύπτουν όλες τις
περιφερειακές ενότητες. Έτσι 6 Air
Tractors εδρεύουν στο Τατόι, 3 στη
Ρόδο, 2 στο Βόλο, 2 στην Ανδραβίδα
και 2 στην Αλεξανδρούπολη. Τα δύο
αεροσκάφη που βρίσκονται στο αερο-
δρόμιο «Δημόκριτος» στην ακριτική
Θράκη επισκέφθηκε το μεσημέρι ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης μετά την περιοδεία του στη Ροδό-
πη και τα εγκαίνια του αγωγού φυσι-
κού αερίου IGB.

Με τρικάκια και συνθήματα έξω από το σπίτι του επιτέθηκαν
μέλη του Ρουβίκωνα στον ΓΓ της Βουλής Γιώργο Μυλωνάκη, δη-
μοσιεύοντας μάλιστα φωτογραφίες από την επίθεση σε ιστοσελί-
δα του αντιεξουσιαστικού χώρου. «Οι θεσμοί δεν εκβιάζονται,
δεν φιμώνονται και δεν τρομοκρατούνται», σχολίασε σε ανάρτη-
σή του ο Γ. Μυλωνάκης, ενώ την επίθεση καταδίκασαν τόσο ο
πρόεδρος της Βουλής όσο και η ΝΔ. «Στις πρόσφατες, απόλυτα
καταδικαστέες επιθέσεις που γίνονται σε σπίτια βουλευτών,

προστέθηκε και η επίθεση, εξίσου καταδικαστέα, στο σπίτι του
Γενικού Γραμματέα της Βουλής από τον ‘‘Ρουβίκωνα’’», τονίζει ο
ΠτΒ και κάνει λόγο για ύπουλη συμπεριφορά με άνανδρο στόχο
σπίτια και οικογένειες. «Δεν πετυχαίνουν τίποτα άλλο παρά μόνο
τη διαρκή αποδοκιμασία και καταδίκη τους από την ελληνική
κοινωνία, την ίδια στιγμή που κατάδικοι ή υπόδικοι, στο φως
όμως της ημέρας, αντιμετωπίζονται και θα αντιμετωπίζονται από
τη Δικαιοσύνη», καταλήγει ο πρόεδρος της Βουλής.





Τ
ην αισιοδοξία του ότι από τις εκλο-
γές, όποτε και εάν αυτές γίνουν,
θα προκύψει αυτοδύναμη κυβέρ-
νηση της Νέας Δημοκρατίας εξέ-

φρασε μέσω συνέντευξής του στην «Politi-
cal» ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, Άδωνις Γεωργιάδης. «Αλίμονο, εάν οι
κυβερνήσεις κατέβαζαν τα μολύβια κάθε
φορά που έμπαιναν στην τελευταία χρονιά
της θητείας τους», σημείωσε χαρακτηριστι-
κά ο κ. Γεωργιάδης. 

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
επέμεινε πως το 2022 έχει όλα τα φόντα να
αποδειχθεί η καλύτερη επενδυτική χρονιά και
χαρακτηρίζει πολύ σημαντικό το γεγονός πως
το σχέδιο εξυγίανσης για τα Ναυπηγεία Ελευ-
σίνας μπήκε ήδη στη δημόσια διαβούλευση. 

Το τελευταίο διάστημα, όπως θα είχατε
και εσείς διαπιστώσει, στη χώρα επικρα-
τούσε μια άκρατη εκλογολογία. Τελικά, ο
πρωθυπουργός με την ομιλία του στη Βου-
λή έβαλε τέλος στα σενάρια περί πρό-
ωρων εκλογών, ξεκαθαρίζοντας ότι στό-
χος του είναι να εξαντλήσει την τετραετία
για να μην διακινδυνεύσει τη σταθερότη-
τας της χώρας. Πιστεύετε ότι αυτό θα έχει
πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση, την
ώρα που όλα δείχνουν ότι μας περιμένει
ένας πολύ δύσκολος χειμώνας; 
Η ημερομηνία των εκλογών αποτελεί απο-

κλειστικό συνταγματικό προνόμιο του πρω-
θυπουργού. Είναι προφανές για εμένα ότι,
όταν εμπιστεύεσαι κάποιον για να έχει το
ύψιστο αξίωμα του πρωθυπουργού της χώ-
ρας, εμπιστεύεσαι την κρίση του. Είμαι βέ-
βαιος ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθμισε
σωστά τα δεδομένα και πήρε τη σωστή από-
φαση. Όταν γίνουν άλλωστε οι εκλογές,
όποτε και αν γίνουν αυτές, θα τις κερδίσου-
με και θα έχουμε ξανά αυτοδύναμη κυβέρ-
νηση της Νέας Δημοκρατίας.

ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

«Οι εποχές δεν προσφέρονται 
για πολιτικά πειράματα»
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«
Το πρώτο εξάμηνο

του 2022 είμαστε σε
ρεκόρ άμεσων ξένων

επενδύσεων στην
Ελλάδα. Πιστεύω ότι

θα συνεχίσουμε 
με τον ίδιο ρυθμό και

το δεύτερο εξάμηνο
και θα έχουμε 

την καλύτερή μας
επενδυτική χρονιά

mourelatos.sp@gmail.com

στον
Σπύρο Μουρελάτο



Παρ’ όλα αυτά ο Κυριάκος Μητσοτάκης
παραδέχθηκε ότι μπαίνουμε πια σε
προεκλογική χρονιά, η οποία θα διαρ-
κέσει πολλούς μήνες. Σας φοβίζει μια
παρατεταμένη προεκλογική περίοδος; 
Συμπληρώσαμε τα τρία χρόνια διακυ-

βέρνησης, είμαστε πια στον τέταρτο χρό-
νο. Εξ αντικειμένου σε όλες τις δυτικές δη-
μοκρατίες ο τελευταίος χρόνος είναι προ-
εκλογικός χρόνος. Είναι κάτι που πρέπει να
το ξέρουμε και να το συνηθίσουμε. Δεν
διαφέρουμε σε τίποτα από οποιαδήποτε
άλλη χώρα. Παραδείγματος χάριν, στις
ΗΠΑ τον τελευταίο χρόνο γίνονται όλες οι
εσωκομματικές τους κούρσες για την
εκλογή των νέων υποψηφίων, που σχεδόν
μονοπωλεί το ενδιαφέρον της κοινής γνώ-
μης. Αλίμονο, εάν οι κυβερνήσεις κατέβα-
ζαν τα μολύβια κάθε φορά που έμπαιναν
στην τελευταία χρονιά της θητείας τους.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε «βόμ-
βα» την απλή αναλογική. Αν δεν προκύ-
ψει αυτοδύναμη κυβέρνηση μετά τις
δεύτερες εκλογές, ποια είναι κατά την
άποψή σας η προσφορότερη για τον τό-
πο λύση; Τρίτες εκλογές ή κυβέρνηση
συνεργασίας και με ποιον κομματικό
σχηματισμό ως εταίρο; 
Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής. Πι-

στεύω ακράδαντα ότι ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης θα κατακτήσει εκ νέου την αυτοδυ-
ναμία. Το αξίζει και εμπιστεύομαι την κρί-
ση των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι ψύ-
χραιμα θα κάνουν σύγκριση με την προ-
ηγούμενη διακυβέρνηση και θα ανανεώ-
σουν την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό
του. Παρά ταύτα το μεγάλο αφεντικό στη
χώρα παραμένει ο ελληνικός λαός και
εμείς θα πειθαρχήσουμε στην απόφασή
του. Θέλω όμως να ξέρουν όλοι ότι οι
εποχές δεν προσφέρονται για πολιτικά
πειράματα. 

Η αντιπολίτευση σάς ασκεί εδώ και
ημέρες σφοδρή κριτική στην υπόθεση
Novartis κατηγορώντας σας επ’ αφορ-
μή και της παραπομπής του Δημήτρη
Παπαγγελόπουλου στο Ειδικό Δικαστή-
ριο ότι ανετράπη θεαματικά η γαλάζια
επιχειρηματολογία περί πολιτικής
σκευωρίας. Τι απαντάτε;
Η απόφαση αυτή δεν μπορεί να απο-

τελεί λόγο πανηγυρισμού από τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ, κυρίως διότι σε αυτή την ίδια από-
φαση ο πρώην υπουργός Αναπληρωτής
Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Πα-
παγγελόπουλος, παραπέμπεται για ορ-
γάνωση συνωμοσίας κατά των πολιτι-
κών του αντιπάλων και για τη Novartis.
Κατά συνέπεια, δεν νομίζω ότι υπάρχει
κανένας λόγος να πανηγυρίζει ο κύριος
Τσίπρας και κυρίως να κάνει ότι δεν βλέ-
πει το προφανές. Δύο του υπουργοί πη-
γαίνουν τελικά στο Ειδικό Δικαστήριο.
Ίσως όχι με τις κατηγορίες που εγώ πί-
στευα ότι ισχύουν, αλλά πάντως με πολύ
σοβαρές κατηγορίες.

Ανησυχείτε μήπως η ένταση της τουρ-
κικής προκλητικότητας οδηγήσει σε
«θερμό» επεισόδιο στο Αιγαίο; Εκτιμά-
τε ότι η στήριξη του τουρκικού αιτήμα-
τος περί εκσυγχρονισμού του στόλου
των F-16 από τον πρόεδρο Μπάιντεν
συμβάλει στην αποτροπή της τουρκι-
κής επιθετικότητας;
Έχω πολλές φορές δηλώσει δημοσίως

ότι δεν πιστεύω ότι θα γίνει ούτε θερμό
επεισόδιο ούτε πόλεμος με την Τουρκία.

Ο λόγος είναι μόνο ένας: τα τρία χρόνια
της διακυβερνήσεως του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη η Ελλάδα δυνάμωσε. Δυνάμωσε
τόσο που καθιστά πια την προσβολή μας
από την Τουρκία σε στρατιωτικό επίπεδο
εξαιρετικά επιζήμια για την Τουρκία. Άρα,
θα φωνάζουν, αλλά δεν θα δαγκώσουν.
Όλα τα υπόλοιπα σε σχέση με την Αμερική
τα θεωρώ ήσσονος σημασίας, καθώς ο
Πρόεδρος Μπάιντεν είπε ότι θα υποστηρί-
ξει το αίτημα, αλλά είναι ζήτημα του Κογ-
κρέσου. Στο παρόν Κογκρέσο πλειοψη-
φία για να περάσει αυτό το αίτημα δεν
υπάρχει. Στο μέλλον θα δούμε.

Εκτιμάτε τελικώς πως η ζημία που έχει
γίνει με την υπόθεση του «Turkaegean»
είναι μη αναστρέψιμη; Πώς θα κινηθεί
εφεξής η ελληνική πλευρά και ποιες οι
πραγματικές πιθανότητες αναίρεσης
της συγκεκριμένης απόφασης;
Θεωρώ ότι το συγκεκριμένο ζήτημα πήρε

μεγαλύτερες διαστάσεις από ό,τι του αξί-
ζει. Δέχομαι ότι η Τουρκία δεν θα έπρεπε να
πάρει αυτό το εμπορικό σήμα. Θα κάνουμε
και τις νομικές ενέργειες για να το ανατρέ-
ψουμε και θα φτιάξουμε τους θεσμούς για
να μην ξαναγίνει τίποτα τέτοιο στο μέλλον.
Όμως, δεν είναι η ζημία που γράφεται στον
Τύπο ή παρουσιάζει ο κύριος Τσίπρας. Με
το εμπορικό σήμα «Turkaegean» ούτε μας
πήρε η Τουρκία το Αιγαίο ούτε προσβάλλε-
ται η εθνική μας κυριαρχία. Κάθε ζήτημα,
για να λυθεί, πρέπει να αντιμετωπίζεται
στις σωστές του διαστάσεις.

Στο Συνέδριο του Economist είπατε
πως φέτος ίσως έχουμε νέο ρεκόρ
άμεσων ξένων επενδύσεων. Έχετε κάτι
να μας ανακοινώσετε; 
Αυτή τη στιγμή, το πρώτο εξάμηνο του

2022, είμαστε σε ρεκόρ άμεσων ξένων
επενδύσεων στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι
θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό και το
δεύτερο εξάμηνο και θα έχουμε την καλύ-
τερή μας επενδυτική χρονιά.

Κλείνοντας, θέλετε να μας πείτε ποιες
είναι οι τελευταίες εξελίξεις όσον
αφορά τα Ναυπηγεία της Ελευσίνας; 
Επιτέλους μπήκε στη δημόσια διαβού-

λευση το σχέδιο εξυγίανσης για τα Ναυπη-
γεία Ελευσίνος. Είναι η τελευταία μεγάλη
εκκρεμότητα στον τομέα της ανασυστάσε-
ως της ναυπηγικής βιομηχανίας. Όταν
μπήκα στο υπουργείο, δεν λειτουργούσε
κανένα από τα τρία ναυπηγεία. Φεύγοντας
θα λειτουργούν και τα τρία. Αυτό για εμένα
είναι στοιχείο υπερηφάνειας και πραγματι-
κής προσφοράς στον τόπο.
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«Επιτέλους μπήκε στη δημόσια διαβούλευση το
σχέδιο εξυγίανσης για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας.
Είναι η τελευταία μεγάλη εκκρεμότητα στον τομέα
της ανασυστάσεως της ναυπηγικής βιομηχανίας
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Σ
τις Ηνωμένες Πολιτείες μεταβαί-
νει αύριο ο αρχηγός του Γενικού
Επιτελείου Εθνικής Άμυνας,
έχοντας στην ατζέντα του σημαν-

τικές συναντήσεις με στρατιωτικούς και
πολιτειακούς φορείς, με σκοπό την εμβά-
θυνση της στρατηγικής συνεργασίας των
δύο πλευρών. 

Στο «μενού» των επαφών του αρχηγού
θα βρεθούν τα εξοπλιστικά προγράμματα,
για τα οποία έχει εκφράσει ενδιαφέρον η
Αθήνα, αλλά και οι ενισχύσεις που έχει
βάλει στο «στόχαστρο» το ΓΕΕΘΑ για
όλους τους Κλάδους των Ενόπλων Δυνά-
μεων, ενώ επί τάπητος θα τεθούν τόσο οι
διμερείς σχέσεις όσο και οι εξελίξεις στην
Ουκρανία και την Ανατολική Μεσόγειο.

Το πυκνό πρόγραμμα επαφών του στρα-
τηγού Κωνσταντίνου Φλώρου θα ξεκινή-
σει τη Δευτέρα στην Ουάσιγκτον, όπου θα
έχει συνάντηση με τον αρχηγό του αμερι-
κανικού στρατού Τζέιμς Τσαρλς ΜακΚόν-
βιλ. Οι δύο ανώτατοι αξιωματικοί αναμέ-
νεται να συζητήσουν, μεταξύ άλλων, και
για τα εξοπλιστικά, με την ελληνική πλευ-
ρά να μην κρύβει το ενδιαφέρον της για
μια σειρά οπλικών συστημάτων και μέσων
από το απόθεμα του αμερικανικού στρα-
τού. Βασικός στόχος είναι η επαύξηση της
μεταφορικής ικανότητας των Ενόπλων
Δυνάμεων από αέρος, με τα ελικόπτερα
Black Hawk να αποτελούν προτεραιότητα
στη λίστα του ΓΕΕΘΑ. Οι συζητήσεις θα κι-
νηθούν και γύρω από τα Αμφίβια Τεθωρα-
κισμένα AAV-7, την προμήθεια των οποί-
ων έχει εγκρίνει η αρμόδια Επιτροπή της
Βουλής, ενώ θα διερευνηθεί και το ενδε-
χόμενο παραχώρησης Τεθωρακισμένων
Οχημάτων Μάχης Bradley M2A2, νέων
ταχύπλοων για τους Αμφίβιους Καταδρο-
μείς, καθώς και ο ατομικός εξοπλισμός
για τις Ειδικές Δυνάμεις. Το απόγευμα της
Δευτέρας ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ θα συναντη-
θεί με εκπροσώπους της ομογενειακής
οργάνωσης «ΑΧΕΠΑ» και του «OXI Foun-
dation».

Στο Ντάλας
Την Τρίτη ο αρχηγός θα μεταβεί στο

Ντάλας του Τέξας, όπου θα ξεναγηθεί στις
εγκαταστάσεις της Lockheed Martin και,
βέβαια, στο εργοστάσιο όπου κατασκευά-
ζονται τα υπερσύγχρονα μαχητικά F-35. Ο
στρατηγός Φλώρος θα μεταφέρει στα στε-
λέχη της εταιρείας την απόφαση της Αθή-
νας να προχωρήσει στη δέσμευση 20+20
αεροσκαφών 5ης γενιάς και θα ενημερω-

θεί για τις εντυπωσιακές τους ικανότητες
και τις καινοτομίες που φέρνουν στο πε-
δίο της μάχης. Σύμφωνα με πληροφορίες,
αξιωματούχοι της LM θα παρουσιάσουν
στον Έλληνα αρχηγό κάθε πτυχή που κα-
θιστά το συγκεκριμένο αεροσκάφος «ανί-
κητο» στον αέρα, ενώ αναμένεται να συ-
ζητηθούν και τα υπόλοιπα προγράμματα
που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως η ανα-
βάθμιση των F-16 Viper και των Block 50,
τα P3 του Ναυτικού και τα C-130.

Την Τετάρτη ο αρχηγός θα επιστρέψει
στην Ουάσιγκτον, όπου θα έχει συναντή-
σεις με υψηλόβαθμους Αμερικανούς
αξιωματούχους στο Πεντάγωνο. Ανάμεσα
στα θέματα που θα τεθούν στο τραπέζι θα
είναι η παραβατική συμπεριφορά της
Τουρκίας, ο καθοριστικός ρόλος της Ελ-
λάδας στην ενίσχυση της ανατολικής πτέ-
ρυγας του ΝΑΤΟ, η περαιτέρω αξιοποίηση
της Αλεξανδρούπολης και η ανάπτυξη νέ-
ων υποδομών στη Σούδα, τη Λάρισα και
τον Βόλο. Οι δύο πλευρές αναμένεται να

συζητήσουν και για το ενδιαφέρον της Ελ-
λάδας να προμηθευτεί μη επανδρωμένα
αεροσκάφη MQ-9 Sea Guardian για την
επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων.

Η συνάντηση
Την Πέμπτη ο στρατηγός Κωνσταντίνος

Φλώρος θα συναντηθεί με τον ομόλογό
του, αρχηγό των αμερικανικών ενόπλων
δυνάμεων, στρατηγό Μαρκ Μίλεϊ, με τον
οποίο γνωρίζονται αρκετά καλά και έχουν
συχνή επικοινωνία. Οι δύο αρχηγοί θα
αναπτύξουν εκτενώς τα δεδομένα της
στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας -
Ηνωμένων Πολιτειών και θα επαναβεβαι-
ώσουν την πρόθεσή τους να ενισχύσουν
τις μαχητικές ικανότητες των Ενόπλων
Δυνάμεων των δύο χωρών μέσω κοινών
ασκήσεων και συνεκπαιδεύσεων. Ο αρχη-
γός ΓΕΕΘΑ θα τονίσει, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, τη συμβολή της Αθήνας στη Βο-
ρειοατλαντική Συμμαχία και στην υποστή-
ριξη της Ουκρανίας απέναντι στη ρωσική

εισβολή, ενώ θα υπογραμμίσει τον ρόλο
της Ελλάδας ως στενού συμμάχου των
ΗΠΑ και πυλώνα σταθερότητας στην ευ-
ρύτερη περιοχή και μάλιστα απέναντι στην
αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας.

Το πρόγραμμα του αρχηγού θα ολοκλη-
ρωθεί την Παρασκευή στη Φλόριντα με την
επίσκεψη στην Διοίκηση Ειδικών Επιχει-
ρήσεων (USSO COM). Ο Έλληνας στρατη-
γός θα ξεναγηθεί στις στρατιωτικές εγκα-
ταστάσεις και θα συζητήσει με υψηλόβαθ-
μος αξιωματικούς για τα πρωτόκολλα και
τις μεθόδους που εφαρμόζονται στις ΗΠΑ,
αλλά και για τις ευκαιρίες συνεκπαίδευ-
σης με τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Ο Φλώρος στις ΗΠΑ 
για F-35, drones και 
ενίσχυση της συνεργασίας 

Ιδιαίτερης σημασίας η συνάντηση
που θα έχει με τον αρχηγό 
του αμερικανικού στρατού 
Τζέιμς Τσαρλς ΜακΚόνβιλ



«Ο
ι εκλογές και η προοδευτική διακυ-
βέρνηση της χώρας, η καθαρή νίκη
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι μονόδρομος για
τον ελληνικό λαό», μας λέει με πεποί-

θηση ο Χρήστος Σπίρτζης και δηλώνει πως ο ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ είναι σε θέση να αναλάβει «ένα διαλυμένο κράτος
και να δημιουργήσει συνθήκες βιώσιμες για την κοι-
νωνική πλειοψηφία».

Αναφερόμενος στην υπόθεση Novartis, ο βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επιμένει ότι «η Δεξιά στη χώρα μας
έχει παράδοση στη στοχοποίηση, τη σπίλωση και τις
προσπάθειες εξόντωσης των πολιτικών της αντιπά-
λων», ενώ μας υπενθυμίζει «τα παραδείγματα των Αν-
δρέα Παπανδρέου και Δημήτρη Τσοβόλα επί κυβερνή-
σεων Κωνσταντίνου Μητσοτάκη». Δεν αποκλείει, δε,
«κοινωνική έκρηξη, αποτέλεσμα των ανάλγητων πολι-
τικών που ασκούνται από την κυβέρνηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη». 

Εκλογές ενόψει. Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να διεκδικήσει με
αξιώσεις την πρωτιά; Πώς και γιατί;
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητά εκλογές για να βγάλει τον ελληνι-

κό λαό και τη χώρα από τα αδιέξοδα που την οδήγησαν
ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Η ελληνική οι-
κογένεια καθημερινά δυσκολεύεται όλο και περισσό-
τερο να τα βγάλει πέρα και η ακρίβεια Μητσοτάκη συ-
νεχίζει ακάθεκτη να ισοπεδώνει τα νοικοκυριά και τις
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Μέσα σε αυτό το κλί-
μα σκόπιμης διάλυσης κάθε έννοιας του κοινωνικού
κράτους και της κοινωνικοπολιτικής αποσάθρωσης
Μητσοτάκη, οι εκλογές και η προοδευτική διακυβέρ-
νηση της χώρας, η καθαρή νίκη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι
μονόδρομος για τον ελληνικό λαό. Γνωρίζουμε ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όποτε και αν γίνουν εκλογές, θα είναι
πρώτο κόμμα, γιατί η ελληνική κοινωνία γνωρίζει ότι
εμείς γνωρίζουμε τις ανάγκες της, εμείς σταματήσαμε
την ανθρωπιστική κρίση του 2014, εμείς σταθήκαμε δί-
πλα του και παραδώσαμε μια χώρα όρθια με γεμάτα τα-
μεία, με διεθνή φωνή και πρωτοβουλίες. Είμαστε σε
θέση να αναλάβουμε και πάλι ένα διαλυμένο κράτος
και να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες που είναι
βιώσιμες για την κοινωνική πλειοψηφία. 

Τα προβλήματα σε οικονομία και Ελληνοτουρκικά
οξύνονται διαρκώς. Είναι σε θέση να τα αντιμετωπί-
σει η παράταξή σας, ακόμη και σε περίπτωση κοινω-
νικής έκρηξης;
Η κοινωνική έκρηξη είναι αποτέλεσμα των ανάλγη-

των πολιτικών που ασκούνται από την κυβέρνηση. Η
χώρα ζει και αναβιώνει συνθήκες που επικρατούσαν
τα χρόνια της κρίσης και της μνημονιακής πολιτικής.
Αποσταθεροποιημένη οικονομία, ανεργία, νοικοκυριά
και νέους που δεν βγάζουν τον μήνα και μια χώρα
απούσα από τις διεθνείς εξελίξεις, που λειτουργεί ως
δεδομένο παρακολούθημα, χωρίς κατοχύρωση των
εθνικών συμφερόντων μας. Σήμερα όμως η χώρα δεν
βρίσκεται σε καθεστώς μνημονίων, αλλά σε καθεστώς

Μητσοτάκη. Είναι η ακρίβεια Μητσοτάκη που έχει φέ-
ρει σε δεινή οικονομική κατάσταση τη χώρα. Είναι η
ανασφαλής και κατευθυνόμενη εξωτερική πολιτική
κατ’ επιλογή τους, που άλλαξε την εθνική στάση και τα-
κτική των κυβερνήσεων της Μεταπολίτευσης, είναι η
ασυδοσία της αισχροκέρδειας και η εξυπηρέτηση λί-
γων μεγάλων συμφερόντων σε βάρος της ελληνικής
κοινωνίας. Η Ελλάδα που παραλάβαμε τον Γενάρη του
2015 απείχε χιλιετίες από την Ελλάδα που παραδώσα-
με το 2019, στην οικονομία, στην ανάπτυξη, στο βιοτικό
επίπεδο των Ελλήνων, στα γεμάτα κρατικά ταμεία, στη
διαφάνεια, στη δημοκρατία, στην αξιόπιστη φωνή της
στη διεθνή κοινότητα. Η Ελλάδα που θα παραλάβουμε
με την πολιτική Μητσοτάκη δυστυχώς δεν θα απέχει
πολύ από εκείνη του Γενάρη του 2015.

Η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές το 2019 προ-
τάσσοντας το δόγμα «νόμος και τάξη». Όμως, καθη-
μερινά διαπιστώνεται ένα ξέσπασμα βίας - ανομίας
με πολλαπλασιαζόμενη εγκληματικότητα. Τι τελικά
φταίει και τι παραπάνω θα κάνατε εσείς;
Η Νέα Δημοκρατία προτού καν αναλάβει την εξου-

σία έταζε πως θα κοιμόμαστε με ανοιχτές τις πόρτες
και τα παράθυρα. Στο πλαίσιο της προπαγάνδας της
ακόμη και σήμερα ταυτίζει με τον ίδιο τρόπο το έγκλη-
μα και τις κοινωνικές ή πολιτικές αντιδράσεις.

Το οργανωμένο έγκλημα δρα ανενόχλητο με δολο-
φονίες και ριπές στα κέντρα των ελληνικών πόλεων δί-
πλα σε ανυποψίαστους πολίτες. Η βαρύνουσα εγκλη-
ματικότητα καθημερινά προκαλεί ανατριχίλα και ανα-
σφάλεια σε κάθε πολίτη σε κάθε γωνιά της χώρας. Προ-
καλεί τη χλεύη κάθε πολίτη η συνεχής κυβερνητική
προπαγάνδα για την ασφάλεια του πολίτη, για τις δήθεν
περιπολίες στις γειτονιές και τα επικοινωνιακά τεχνά-

σματα. Η συντριπτική πλειονότητα των αστυνομικών,
που έχει μπει στην αστυνομία μέσω πανελλαδικών εξε-
τάσεων και έχει εκπαιδευτεί για χρόνια στις ακαδημίες,
παρακολουθεί με αγανάκτηση την απαξίωσή τους και
την ισοτίμηση με τα ρουσφέτια της κυβέρνησης Μητσο-
τάκη. Οι μεγάλες τομές που πρέπει να γίνουν στην Ελ-
ληνική Αστυνομία μπορούν να γίνουν από προοδευτι-
κές δυνάμεις με όραμα στον αντίποδα των δογματι-
σμών της Δεξιάς του δήθεν νόμου και της δήθεν τάξης. 

Για την υπόθεση Novartis ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αισθάνεται
δικαιωμένος με την απόφαση του Δικαστικού Συμ-
βουλίου; Όταν λέει ο Αλέξης Τσίπρας «θα σας πάμε
εμείς μέχρι τέλους», τι εννοεί;
Η Δεξιά στη χώρα μας έχει παράδοση στη στοχοποί-

ηση, τη σπίλωση και τις προσπάθειες εξόντωσης των
πολιτικών της αντιπάλων. Χαρακτηριστικότερα παρα-
δείγματα ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Δημήτρης Τσο-
βόλας επί κυβερνήσεων Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Σήμερα αποδεικνύουν περίτρανα ότι δεν άλλαξαν σε
τίποτα… Η υπόθεση Novartis αποτελεί ένα μεγάλο διε-
θνές σκάνδαλο με πρωταγωνιστές τη χώρα μας, τον
παλαιοκομματισμό και τις πρακτικές του. Παρ’ όλα αυ-
τά, είμαστε η μόνη χώρα όπου επιχειρήθηκε να κατη-
γορηθούν για σκευωρία δημοσιογράφοι και εκδότες
όπως η Γιάννα Παπαδάκου, ο Κώστας Βαξεβάνης και ο
Γιάννης Φιλιππάκης, δικαστικοί λειτουργοί όπως η κυ-
ρία Τουλουπάκη και υπουργοί της κυβέρνησης του ΣΥ-
ΡΙΖΑ όπως ο κ. Παπαγγελόπουλος.

Το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου δεν απο-
τελεί απλώς δικαίωση, αλλά ξεμπροστιάζει το στημένο
ακροατήριο της Προανακριτικής και τις μεθόδους που
χρησιμοποίησαν η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ο παλαι-
οκομματισμός.Χ
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parginos@paraskhnio.gr
στον Γιάννη Σπ. Παργινό
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«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα είναι
πρώτο κόμμα όποτε 

κι αν γίνουν οι εκλογές»
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Κώστας Ζαχαριάδης, βουλευτής
του Βόρειου Τομέα Αθηνών του
ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυτό που λέμε το...
μέλλον του κόμματος. Νεαρός,

δυναμικός, ευγενής, παίζει... μπάλα στο πο-
λιτικό fair. Ακόμη και στις σκληρές αντιπα-
ραθέσεις παραμένει σοβαρός και μετρημέ-
νος και αυτό του δίνει τη δυνατότητα να έχει
επαφές με όλο το πολιτικό φάσμα από τα
αριστερά έως τα δεξιά, ενώ δεν είναι τυχαίο
ότι τον εκτιμούν όλοι.

Γεννήθηκε το 1985 στο Χαλάνδρι, όπου και
φοίτησε στο δημοτικό σχολείο έως την ηλι-
κία των 8 ετών. Το 1993 η οικογένειά του με-
τακόμισε στα Μελίσσια. Το 2002 αποφοίτησε
από το Ενιαίο Λύκειο Μελισσίων. Από το
2005 έως και σήμερα ζει στο Μαρούσι και
περπατάει στις ίδιες γειτονιές, αφού διατη-
ρεί ισχυρές φιλίες με παλιούς του συμμαθη-
τές. Όσοι τον γνωρίζουν λένε ότι η ενασχό-
λησή του με την πολιτική δεν τον αλλοτρίωσε
και δεν τον άλλαξε καθόλου.

Απόφοιτος του τμήματος Βιολογίας του
Πανεπιστημίου Αθηνών (2002-2008), το
2010 ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό πρό-
γραμμα σπουδών «Περιβάλλον και Δημόσια
Υγεία» στο Μάντσεστερ της Αγγλίας και
ασχολήθηκε με την πολιτική σε πολύ μικρή
ηλικία. Είχε βεβαίως συμμετοχή κατά την
περίοδο των φοιτητικών χρόνων στο Δίκτυο
Αυτόνομων Ριζοσπαστικών Σχημάτων (ΔΑ-
ΡΑΣ) και στην Αριστερή Ενότητα (ΑΡΕΝ) με
ενεργή δράση στο Βιολογικό Αθήνας. Μέλος
της Νεολαίας Συνασπισμού έγινε το 2003 και
την περίοδο 2005-2010 ήταν εκλεγμένος στο
Κεντρικό Συμβούλιο. Από το 2013 (ιδρυτικό
συνέδριο) έως σήμερα είναι μέλος της Κεν-
τρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

Την περίοδο 2010 έως 2015 εργάστηκε ως
επιστημονικός συνεργάτης στην ΚΟ του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Την περίοδο 2015 έως 2019 ήταν διευ-
θυντής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ. Ο νεότερος διευ-
θυντής ΚΟ με τεράστια αποδοχή μέσα στο
κόμμα που τον αγκάλιασε με εμπιστοσύνη
από την πρώτη στιγμή. Άλλωστε, η πολιτική
του διαδρομή είναι κρυστάλλινη και οι αγώ-
νες του έχουν πάντα γνώμονα το κόμμα και
το κοινό καλό.

«Επανάσταση στη ζωή, 
μεταρρύθμιση στην πολιτική»

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Κώστας Ζαχαριάδης
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πατέρας του είναι γιατρός και η μητέρα του ερ-
γάστηκε ως προϊσταμένη στις αιμοδοσίες στο
Σισμανόγλειο. Μαζί με τον μικρό του αδερφό
μεγάλωσε σε ένα έντονα πολιτικοποιημένο και

δημοκρατικό περιβάλλον και ίσως και αυτό να τον επηρέ-
ασε αρκετά για την ενασχόλησή του με τα κοινά. Είχε πολύ
όμορφα παιδικά χρόνια και έπαιζε πολύ μπάσκετ, κάτι
που μαρτυρούν το ύψος και το ανάστημά του.

Ακόμη και τώρα, όταν έχει λίγο χρόνο, ελάχιστο δη-
λαδή, φροντίζει να πηγαίνει για «κάνα μονό» με φίλους
στα γηπεδάκια της γειτονιάς. Τα καλοκαίρια όποτε βρί-
σκει χρόνο πηγαίνει στο χωριό του στο Λιβάδι Ελασσό-
νας, εκεί όπου πέρασε τα πιο όμορφα καλοκαίρια της

ζωής του παιδί, ή στο χωριό του πατέρα του στη Χίο.
Όταν δεν προλαβαίνει, προτιμάει μικρές εξορμήσεις
στις παραλίες της Αττικής.

Ο άνθρωπος που τον έμπλεξε για τα καλά στα γρανά-
ζια της πολιτικής ήταν ένας φίλος του πατέρα του, ο
Γιάννης Μπαλάφας, σήμερα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και
πρώην υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής. Ιστο-
ρικό στέλεχος της Αριστεράς ο Μπαλάφας, τον έφερε
για πρώτη φορά σε επαφή με τον Αλέξη Τσίπρα και τον
πρώην εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος Γαβριήλ Σα-
κελλαρίδη και από εκεί έδεσε η χημεία τους.

Ο Κώστας είναι ένας από τους ανθρώπους που ο Τσί-
πρας εμπιστεύεται με κλειστά μάτια. Στην πολιτική του

σταδιοδρομία η στιγμή που τον συγκλόνισε περισσότε-
ρο ήταν το βράδυ του δημοψηφίσματος του 2015, αλλά
και το 2019, όταν εξελέγη βουλευτής παρά το γεγονός
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε τις εκλογές. Εκείνη τη μέρα, όπως
έλεγε στους φίλους, ήταν ταυτόχρονα και χαρούμενος
και στενοχωρημένος. Ασχολείται με την πολιτική για
την πολιτική και όχι από τύχη.

Αρνείται πεισματικά να προβάλει την προσωπική του
ζωή, αγαπάει τη συλλογική δουλειά και για αυτό το σύν-
θημά του είναι το «όλοι μαζί πάμε μπροστά». Θεωρεί
μεγάλο δάσκαλο τον αείμνηστο Μιχάλη Παπαγιαννάκη
και προσπαθεί να κάνει πράξη το ρηθέν «επανάσταση
στη ζωή, μεταρρύθμιση στην πολιτική».

Η γνωριμία με τον Τσίπρα, 
το μπάσκετ και ο Παπαγιαννάκης

Με τον Γιάννη Μπαλάφα, τον άνθρωπο 
που τον γνώρισε στον ΤσίπραΤα πρώτα χρόνια στον Συνασπισμό

Σε νεαρή ηλικία 
κατά τη βραδινή έξοδο

Για... μπασκετάκι στον
ελεύθερο χρόνο του

Με τον πατέρα του

Άσκηση
με σκηνές

Νεαρός, χωρίς μούσι αλλά με το ίδιο ύφος Με τον Αλέξη Τσίπρα σε παλαιότερο στιγμιότυποΣτον στρατό, ο πρώτος από αριστερά



του
Νότη Μαριά

Καθηγητής 
Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης, πρόεδρος
του κόμματος 
Ελλάδα 
- Ο άλλος δρόμος,
πρώην 
ευρωβουλευτής
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Σκληρή κόντρα στον Ινδο-Ειρηνικό ανάμεσα σε ΝΑΤΟ και Κίνα

T
o ασιατικό άνοιγμα του ΝΑΤΟ, το οποίο ανα-
λύσαμε την προηγούμενη εβδομάδα από τη
στήλη αυτή, συνεχίζει να προκαλεί ισχυρές

αντιδράσεις εκ μέρους του Πεκίνου, καθώς η κινε-
ζική ηγεσία φοβάται μια επανάληψη των όσων έγι-
ναν στην Ευρώπη. Δηλαδή, μια σταδιακή επέκταση
του ΝΑΤΟ και στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού με
αφορμή μάλιστα μια ενδεχόμενη κρίση στις σχέ-
σεις της Κίνας με την Ταιβάν. Μια τέτοια εξέλιξη,
εκτιμά το Πεκίνο, θα αποτελούσε μια πρώτης τάξε-
ως ευκαιρία για διεύρυνση του ΝΑΤΟ με χώρες του
Ινδο-Ειρηνικού. Στο πλαίσιο αυτό εκτιμάται ότι η
Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία αλλά και η Ιαπωνία και
η Νότια Κορέα θα σπεύσουν να ενισχύσουν τις
στρατιωτικές και πολιτικές τους σχέσεις με το ΝΑ-
ΤΟ (www.globaltimes.cn, 7/9/2022). Άλλωστε, δεν
είναι τυχαίο το γεγονός ότι στην πρόσφατη σύνοδο
των ηγετών του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη στις 28-30 Ιου-
νίου 2022 οι παραπάνω τέσσερις χώρες συμμετεί-
χαν ως παρατηρητές.

Έτσι, με εργαλείο το ΝΑΤΟ θα ενισχυθεί η παρουσία
των δυτικών δυνάμεων στην περιοχή του Ινδο-Ειρη-
νικού, που αποτελεί άλλωστε πάγια αμερικανική επι-
δίωξη, η οποία μάλιστα εντάθηκε μετά την εκλογή
Μπάιντεν.

Άλλωστε, ο Μπάιντεν με το περίφημο «America is
back» διεμήνυσε σε όλους τους τόνους ότι «the game
is over» και ότι οι διάφορες ηγεσίες των χωρών της
Δύσης θα πρέπει να επιστρέψουν άμεσα και άνευ
όρων στο «δυτικό μαντρί». Γεγονός το οποίο αναμένε-
ται να καθορίσει και τις εξελίξεις στο δυτικό γίγνε-
σθαι, καθώς ο Μπάιντεν διακηρύσσει πλέον το περί-
φημο «Πας μη ων μεθ’ ημών, καθ’ ημών». Για την
Ουάσιγκτον βασικός πλέον αντίπαλος είναι η Κίνα, αν
και η Ρωσία επίσης θεωρείται σημαντική απειλή για
τις ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, η περσινή επίσκεψη Μπάιντεν
στην Ευρώπη σηματοδότησε σημαντικές εξελίξεις
στο γεωστρατηγικό παίγνιο. Έτσι, το διάστημα 11-13
Ιουνίου 2021 ο Μπάιντεν συμμετείχε στη Σύνοδο

Κορυφής των G7 στην Κορνουάλη της Αγγλίας, εν
συνεχεία στη Σύνοδο των ηγετών του ΝΑΤΟ στις
Βρυξέλλες στις 14 Ιουνίου, κατόπιν στη συνάντηση
κορυφής ΕΕ - ΗΠΑ στις 15 Ιουνίου επίσης στις Βρυ-
ξέλλες. Και η αντικινεζική πολιτική της Δύσης κο-
ρυφώθηκε με τη γνωστή πρωτοβουλία AUKUS στις
16 Σεπτεμβρίου 2021.

Οι παραπάνω συναντήσεις των ηγετών των χωρών
του δυτικού κόσμου μέσω σχημάτων μεταβλητής γε-
ωμετρίας, όπως οι G7, το ΝΑΤΟ και η διατλαντική συ-
νάντηση κορυφής ΗΠΑ - ΕΕ, άφησαν το αποτύπωμά
τους στην οικονομία και όχι μόνο.

Ενδεικτικό των αντικινεζικών προθέσεων του ΝΑ-
ΤΟ ήταν και το μακροσκελέστατο κοινό ανακοινωθέν
εκτάσεως 14.405 λέξεων στα αγγλικά που υιοθέτησε
η περσινή Σύνοδος των ηγετών των 30 κρατών-μελών
του ΝΑΤΟ, που έλαβε χώρα στις 14 Ιουνίου 2021 στις
Βρυξέλλες.

Το κύριο συμπέρασμα από τη συνάντηση των 30
ηγετών των χωρών του ΝΑΤΟ ήταν ότι μαζί με το
«America is back» του Τζο Μπάιντεν είχαμε και το
«cold war is back». Έτσι, το ΝΑΤΟ υπό τη σκληρή
αμερικανική καθοδήγηση εντείνει την ψυχροπολεμι-
κή του πολιτική, ενισχύει την αντιρωσική και αντικι-
νεζική ρητορεία, αυτοχαρακτηρίζεται ως «η Συμμα-
χία των δημοκρατικών χωρών» που υπερασπίζεται τη
θεμελιωμένη σε κανόνες διεθνή τάξη «rules-based
international order», όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και
στην Αφρική, στην Ασία και στη Λατινική Αμερική.

Μόνο που κάθε φορά που δεν θα βολεύει τις ΗΠΑ η
«rules-based international order», η Ουάσιγκτον και
οι σύμμαχοί της στο ΝΑΤΟ δεν θα έχουν κανέναν εν-
δοιασμό να την παραβιάσουν. Η Δύση εντείνει πλέον
τον αγώνα της κατά της Ρωσίας και της Κίνας με στόχο
την αύξηση των σφαιρών επιρροής μέσω της αναβάθ-
μισης και του ΝΑΤΟ που αναμένεται να παίξει ακόμη
πιο καθοριστικό ρόλο το 2030.

Ειδικότερα για την Κίνα το περσινό ανακοινωθέν
του ΝΑΤΟ επισήμανε ότι «οι δεδηλωμένες φιλοδοξίες
της Κίνας και η επιθετική συμπεριφορά της εγείρουν
συστημικές προκλήσεις για τη θεμελιωμένη σε κανό-

νες διεθνή τάξη και σε τομείς που επηρεάζουν την
ασφάλεια της Συμμαχίας» (παράγραφος 55).

Στο ίδιο κλίμα και το φετινό ανακοινωθέν του ΝΑ-
ΤΟ, που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση των ηγετών του
ΝΑΤΟ στο διάστημα 28-30 Ιουνίου στη Μαδρίτη, όπου
τονίζεται: «Αντιμετωπίζουμε συστημικό ανταγωνισμό
από εκείνους, συμπεριλαμβανομένης της Λαϊκής Δη-
μοκρατίας της Κίνας, που αμφισβητούν τα συμφέρον-
τα, την ασφάλεια και τις αξίες μας και επιδιώκουν να
υπονομεύσουν τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανό-
νες» (infognomonpolitics.gr, 30/6/2022). 

Η αντικινεζική δράση βεβαίως των δυτικών δυνά-
μεων δεν περιορίζεται μόνο στο στρατιωτικό πεδίο,
αλλά συμπληρώνεται με μια εκτεταμένης κλίμακας
οικονομική διπλωματία των χωρών του ΝΑΤΟ με στό-
χο να αποκόψουν τη σημαντική κινεζική επιρροή.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως έχουμε ήδη αναλύσει από
τη στήλη αυτή στις αρχές Δεκεμβρίου 2021, η ΕΕ σε
συνεννόηση με τις ΗΠΑ ενεργοποιεί την «Παγκόσμια
Πύλη» (Global Gateway) προκειμένου να μπορέσει η
Δύση να απαντήσει στην κινεζική οικονομική πρωτο-
βουλία «Μια Ζώνη - Ένας Δρόμος» (www.political.gr,
4/12/2021, σελ. 14).

Μάλιστα, οι G7 ανακοίνωσαν στην τελευταία τους
συνάντηση στο Σλος Ελμάου στη Νότια Γερμανία πρό-
γραμμα 600 δισ. δολαρίων ως αντίβαρο στον κινεζικό
δρόμο του μεταξιού (www.capital.gr, 27/6/2022).

Όπως δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν στην τε-
λευταία συνάντηση των G7, η «Παγκόσμια Πύλη»
αποτελεί την απάντηση της Ευρώπης στο παγκόσμιο
επενδυτικό κενό. 

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που εντάσσεται
πλέον στην απόφαση των G7 «Σύμπραξη για Παγκό-
σμιες Υποδομές και Επενδύσεις». Έτσι, στα 200 δισ.
δολάρια που ανακοινώθηκαν από τον Τζο Μπάιντεν, η
ΕΕ κινητοποιεί 300 δισ. ευρώ έως το 2027
(www.ec.europa.eu, 26/6/2022).

Είναι, δε, χαρακτηριστικό ότι η «Παγκόσμια Πύλη»
αποτελεί κομβικό σημείο της ατζέντας της συνάντη-
σης Εργασίας Κομισιόν - ΟΗΕ το διήμερο 7-8 Ιουλίου
2022 (www.ot.gr, 6/7/2022).
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οικονομολόγος,
ΜΒΑ, 
πολιτεύτρια ΝΔ

Όταν σκέφτεστε έναν όμορφο άνθρωπο, ποιες
είναι οι πρώτες ψυχολογικές ιδιότητες που σας
έρχονται στο μυαλό; Χωρίς να γνωρίζετε τίποτα για
αυτούς, υποθέτετε ότι είναι έξυπνοι, χαρούμενοι,
επιτυχημένοι και κοινωνικοί; Ή, αντίθετα, υποθέ-
τετε ότι είναι ματαιόδοξοι και ναρκισσιστές;

Τα στερεότυπα για τους ανθρώπους που είναι
σωματικά ελκυστικοί βασίζονται σε υποθέσεις ότι
η εξωτερική εμφάνιση ενός ατόμου αντανακλά τις
εσωτερικές του ιδιότητες. Ωστόσο, είναι δυνατόν
ορισμένες συμπεριφορές ή προσωπικές διαθέ-
σεις να συμβάλουν στην εμφάνιση ενός ατόμου
που, με τη σειρά του, μπορεί να περιέχει ένα μι-
κρόβιο αλήθειας;

Ένα λεγόμενο «όμορφο άτομο» μπορεί χωρίς το
μακιγιάζ και άλλα στολίδια να μην είναι πιο ελκυ-
στικό από το μέσο άτομο. Το να συμπεράνουμε ότι
πρόκειται για ένα μάταιο ή ακόμα και ναρκισσιστι-
κό άτομο που καταναλώνει χρόνο και προσπάθεια
για την εμφάνισή του μπορεί να μην είναι και τόσο
μακριά. Αντιστρέφοντας το στερεότυπο, κάποιος
με μία εγγενώς ευχάριστη αλλά όχι τεχνητά βελ-
τιωμένη εξωτερική εμφάνιση μπορεί να σας φαί-
νεται ότι έχει μία μέτρια και ανεπιτήδευτη προσω-
πικότητα.

Η χαρακτηριστική έκφραση του προσώπου ενός
ατόμου συμβάλλει επίσης στην εμφάνισή του. Τα
λεγόμενα «χαμογελαστά μάτια» μπορεί να σημα-
τοδοτούν έναν υψηλό βαθμό αποδοχής. Λιγότερο
εύκολα οριζόμενο, αλλά αναγνωρίσιμο παρόλ’ αυ-
τά, είναι ένα «αγέρωχο βλέμμα» που μεταφέρει
έναν αέρα ανωτερότητας. Με αυτούς τους τρόπους
η προσωπικότητα μπορεί να συμβάλει στην αντί-
ληψη της εμφάνισης που, με τη σειρά της, επηρεά-

ζει τον τρόπο που αντιδρούν οι άλλοι, ίσως παρα-
κάμπτοντας ή υποστηρίζοντας όποια στερεότυπα
συνδέετε με το επίπεδο ελκυστικότητάς τους.

Οι άνθρωποι μπορεί να συμπεράνουν την καλο-
σύνη στο όμορφο λόγω του «φαινομένου του φω-
τοστέφανου», στο οποίο ένα σύνολο θετικών χα-
ρακτηριστικών (ομορφιά) μεταφέρεται σε ένα άλ-
λο άσχετο σύνολο θετικών ιδιοτήτων. Η ενίσχυση
του φαινομένου του φωτοστέφανου είναι η τάση
να επιβεβαιώσετε τις προκαταλήψεις σας παρατη-
ρώντας μόνο καλή συμπεριφορά σε άτομα που
έχετε ήδη υποθέσει ότι είναι καλοί (επειδή είναι
ελκυστικοί).

Δίνοντας στους ανθρώπους την ευκαιρία να
«κερδίσουν» την προσωπικότητά τους αντί να την
τοποθετήσετε πάνω τους λόγω της εξωτερικής
τους εμφάνισης, μπορείτε να προσεγγίσετε κάθε
άτομο που συναντάτε με πιο ανοιχτό μυαλό. Είναι
δύσκολο να απορρίψεις τον τρόπο που εμφανίζε-
ται κάποιος. Ωστόσο, κοιτάζοντας πέρα από τις επι-
φανειακές φυσικές τους ιδιότητες και αφήνοντας
την αληθινή τους προσωπικότητα να αναδειχθεί με
την πάροδο του χρόνου μπορείτε να ανοίξετε το
μυαλό σας σε πιο ειλικρινείς και ικανοποιητικές
σχέσεις.

Ε
κατόν είκοσι έξι χρόνια μετά τους πρώτους
Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 1896, ο
ήχος των σπαθιών ακούστηκε και πάλι στον

ίδιο χώρο. Αναβίωσε η διεξαγωγή του αθλήματος
της ξιφασκίας στο Περιστύλιο του Ζαππείου. Οι
αγώνες δόθηκαν στο πλαίσιο της διεξαγωγής του
θεσμού των «Ολύμπιων 2022», που οραματίστηκε ο
εθνικός ευεργέτης Ευαγγέλης Ζάππας προκειμέ-
νου να συμβάλει καταλυτικά στην πολιτιστική και
οικονομική άνθηση του τόπου μέσα από σημαντι-
κές εκδηλώσεις κύρους και ακτινοβολίας. Η εκδή-
λωση συνδιοργανώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία από
την Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων και
την Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας.

Το «παρών» στο κατάμεστο περιστύλιο του Ζαππεί-
ου Μεγάρου που φιλοξένησε το αγωνιστικό πρόγραμ-
μα έδωσαν, μεταξύ άλλων, ως εκπρόσωπος του προ-
έδρου της ελληνικής Κυβέρνησης ο γενικός γραμμα-
τέας Γιώργος Σταμάτης, ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Μετα-
νάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης, ο πρό-
εδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ξιφασκίας Μα-
νώλης Κατσιαδάκης, ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμ-
πιακής Ακαδημίας Ισίδωρος Κούβελος, το μέλος της
Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (IOC) Zhang Hong,
οι αντιδήμαρχοι του Δήμου Αθηναίων Νικόλαος
Αβραμίδης και Χρήστος Τεντόμας, μέλη της ακαδη-
μαϊκής κοινότητας, του αθλητισμού, του πολιτισμού
και εκατοντάδες θεατές.

Χαιρετισμούς απηύθυνε η πρόεδρος του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της ΕΟ & Κ. - Ζάππειο Μέγαρο Χρυ-
σάνθη Βαγενά: «Ο χώρος που βρισκόμαστε αποτέλε-

σε εξαρχής έναν από τους πιο φιλόξενους, αν όχι τον
πιο φιλόξενο χώρο υποδοχής σημαντικών γεγονότων,
σπουδαίων στιγμών της ιστορίας του τόπου αλλά και
της διεθνούς πολιτικής, οικονομικής και αθλητικής
σκηνής». Όπως και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομο-
σπονδίας Ξιφασκίας και εννέα φορές πρωταθλητής
Ελλάδας στο ξίφος μονομαχίας Ιωάννης Λιγνός, ο
οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι «η ξιφασκία είναι ένα
άθλημα ισορροπίας και αρμονίας».

Ο δημοσιογράφος και ιστορικός Ελευθέριος Σκια-
δάς, ο οποίος έχει μελετήσει ενδελεχώς την πορεία
του Ζαππείου μέσα στον χρόνο, επεσήμανε ότι «εδώ
είναι ένας “ολυμπιακός ναός”, όπως αποκάλεσε το μέ-
γαρο ο συγγραφέας Γιάννης Βλαχογιάννης». Τέλος, ο
καθηγητής ξιφασκίας του ΕΚΠΑ Χαρίλαος Τσολάκης
αναφέρθηκε στην ιστορία του αγωνίσματος και των
εξαρτημάτων του.

Την εκδήλωση συντόνισε η υπογράφουσα, η οποία
σημείωσε: «Όλοι γνωρίζουν ότι το Ζάππειο Μέγαρο

χρηματοδοτήθηκε και υλοποιήθηκε από τον εθνικό
ευεργέτη Ευαγγέλη Ζάππα, λίγοι όμως γνωρίζουν ότι
σκοπός ήταν να στεγάσει την πρώτη ιδέα αναβίωσης
των Ολυμπιακών Αγώνων, τους Ζάππειους Ολυμπια-
κούς Αγώνες ή “Ολύμπια”, που διοργανώθηκαν για
πρώτη φορά το 1859. Καθώς όμως ήταν ένας πρακτι-
κός άνθρωπος, σκέφτηκε ότι οι αγώνες αυτοί θα ήταν
και μια μεγάλη ευκαιρία για την παράλληλη προώθη-
ση της ελληνικής γεωργίας με πρωτοποριακές μεθό-
δους και της πρώιμης βιομηχανίας».

Μετά το πέρας των ομιλιών διεξήχθη το αγωνιστικό
μέρος, όπου στο ξίφος μονομαχίας γυναικών αναδεί-
χτηκε νικήτρια η Νικολέτα Χατζησαράντου από τον ΑΟ
Αρίστων Παιανίας, ενώ στο ξίφος μονομαχίας ανδρών
ο Στυλιανός - Ραφαήλ Φουστανάκης από την Αθλητι-
κή Λέσχη Μεσσάρας. Τιμώντας την παρακαταθήκη
του εθνικού ευεργέτη Ευαγγέλη Ζάππα, οι άριστοι κά-
θε κατηγορίας έλαβαν από ένα χρυσό στεφάνι ελαίας,
καθώς επίσης και το προβλεπόμενο μετάλλιο.

Το μειονέκτημα του να είσαι όμορφος

Ο ήχος των σπαθιών ξανά στο Ζάππειο Μέγαρο



Η
αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Αναστασία Σιμητροπούλου
απορρίπτει τα προεκλογικά πυροτεχνήμα-
τα και υπογραμμίζει την ετοιμότητα του

κόμματός της, όποτε και αν γίνουν εκλογές. «Ο λόγος
μας δεν στηρίζεται σε προεκλογικά πυροτεχνήματα
αλλά σε λύσεις και προτάσεις», λέει χαρακτηριστικά
προσθέτοντας με νόημα πως το ΠΑΣΟΚ «δεν μπαίνει
στο παιχνίδι των ψευτοδιλημμάτων των κομμάτων που
μόνο σκοπό έχουν την εναλλαγή τους στις θέσεις
εξουσίας». Αναφορικά δε με την ένταση που επικρατεί
στο πεδίο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, είναι ξεκά-
θαρη: «Τα εθνικά θέματα δεν πρέπει ποτέ και για κα-
νέναν λόγο να γίνονται αντικείμενο κομματικών και
μικροπολιτικών αντιπαραθέσεων». 

Είστε έτοιμοι για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλο-
γών;

Ο χρόνος στην πολιτική είναι κάτι σχετικό. Το ΠΑ-
ΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, υπό τη νέα ηγεσία του από τον
Δεκέμβριο του 2021 μέχρι και σήμερα, βρίσκεται δί-
πλα στον πολίτη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας με σκοπό
να αναδείξει τα προβλήματα και να προτείνει λύσεις.
Είμαστε έτοιμοι για όποτε και αν προκηρυχθούν οι
εκλογές, διότι ο λόγος μας δεν στηρίζεται σε προεκλο-
γικά πυροτεχνήματα αλλά σε λύσεις και προτάσεις,
όπως το πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας. Ο διαρκής
διάλογος με τον κόσμο είναι η απόδειξη ότι το ΠΑ-
ΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής είναι ένα κόμμα κοινωνικά
ευαίσθητο με σχέσεις εμπιστοσύνης που χτίζει μέρα
με τη μέρα με τον λαό. 

Πώς θα αντιμετωπίσετε την πίεση για συνεργα-
σία που, όπως αναμένεται, το επόμενο διάστημα
θα ενταθεί; 

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής έχει συγκεκριμένο
πρόγραμμα και προτάσεις για να αναβαθμίσει ποιοτι-
κά την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη, που επί
των ημερών και αυτής της κυβέρνησης έχει χειροτε-
ρεύσει αισθητά. Όλα τα κόμματα θα καταθέσουν τα
προγράμματά τους ενώπιον του ελληνικού λαού, ο
οποίος είναι αυτός που θα μας δώσει τη θέση που θε-
ωρεί ότι θα τον εκπροσωπήσουμε καλύτερα. Η παρά-
ταξή μας αυτό που ζητά είναι ένα ξεκάθαρο ποσοστό
αισθητά μεγαλύτερο από τις προηγούμενες εθνικές
εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής είναι το κόμμα
που παραμένει πιστό στις αξίες και τις αρχές του και
δεν μπαίνει στο παιχνίδι των ψευτοδιλημμάτων των
κομμάτων που μόνο σκοπό έχουν την εναλλαγή τους
στις θέσεις εξουσίας. 

Εκτιμάτε ότι το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου με
την απλή αναλογική θα επηρεάσει τη συμπεριφο-
ρά του εκλογικού σώματος στον δεύτερο γύρο;

Το Ελληνικό Σύνταγμα είναι συγκεκριμένο και δεν
επιδέχεται αμφισβήτησης. Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλα-

γής σέβεται τον κυρίαρχο λαό, την εκλογική διαδικα-
σία και το αποτέλεσμα αυτής. Με τη δύναμη που θα
μας δώσουν οι πολίτες θα είμαστε και την επόμενη μέ-
ρα παρόντες στις εξελίξεις και θα αγωνιστούμε για το
καλό της Ελλάδας και το αύριο της χώρας στην Ευρώ-
πη και τον κόσμο. 

Θεωρείτε ότι η προκλητική συμπεριφορά της
Τουρκίας και το κλίμα έντασης που δημιουργεί
λειτουργούν ως πόλοι συσπείρωσης των πολιτών
γύρω από την κυβέρνηση;

Τα εθνικά θέματα δεν πρέπει ποτέ και για κανέναν
λόγο να γίνονται αντικείμενο κομματικών και μικρο-

πολιτικών αντιπαραθέσεων. Η χώρα μας είναι η δύνα-
μη που εγγυάται την ειρήνη και τη σταθερότητα σε μια
περιοχή που οι γείτονές μας επιλέγουν συνειδητά την
πρόκληση και την ένταση.

Δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει καταφέ-
ρει αφενός να πείσει τη διεθνή κοινότητα για τις πρα-
κτικές της Τουρκίας, αφετέρου να καταστήσει την Ελ-
λάδα ηγέτιδα δύναμη στις εξελίξεις στην περιοχή.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής είχε ανέκαθεν μια στο-
χευμένη και στιβαρή εξωτερική πολιτική, αποφεύ-
γοντας να τη συνδέσει με το όποιο πρόσκαιρο πολιτικό
ή κομματικό όφελος. Οι Έλληνες πολίτες το γνωρί-
ζουν πολύ καλά αυτό.Α
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ψευτοδιλημμάτων»
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της Ειρήνης Μητροπούλου

Μ
ετά τον Μπόρις ποιος; Ποιος
θα είναι ο επόμενος ηγέτης
του Συντηρητικού κόμματος
και ο νέος πρωθυπουργός

της Βρετανίας; Αυτό είναι το φλέγον ερώ-
τημα μετά την παραίτηση του Τζόνσον,
που άνοιξε τον δρόμο της διαδοχής. Η
διαδικασία θα κρατήσει εβδομάδες, αλλά
οι δελφίνοι έχουν ήδη πάρει θέση στην
αφετηρία της κούρσας για την εξουσία.

Πρώην και νυν στελέχη της κυβέρνη-
σης Τζόνσον αναμένεται να διεκδικήσουν
την ηγεσία των Τόρις, σε μια διαδικασία
που θα ξεκινήσει με αλλεπάλληλες ψη-
φοφορίες στην κοινοβουλευτική ομάδα,
μέχρι να επιλεγούν οι δύο επικρατέστε-
ροι, με την τελική έγκριση να δίνεται από
τα 160.000 μέλη στο συνέδριο του κόμμα-
τος το φθινόπωρο. Οι μνηστήρες είναι
ουκ ολίγοι. Σύμφωνα με έκτακτη δημο-
σκόπηση του YouGov, τα πρωτεία έχει ο
υπουργός Άμυνας Μπεν Γουάλας με 13%,
αλλά όπως μεταδίδει το BBC «όλα είναι
ανοιχτά». 

Αυτά είναι τα ονόματα που ακούγονται
περισσότερο για τη διαδοχή:

Μπεν Γουάλας, 52 ετών

Η δημοτικότητά του στο κόμμα έχει
εκτοξευτεί τους τελευταίους μήνες, κα-
θώς του δίνονται τα εύσημα για τον τρόπο
που χειρίστηκε την κρίση του ουκρανικού
πολέμου. Έχει, επίσης, δεσμούς με τη
Σκωτία, όπου υπηρέτησε ως βουλευτής
πριν κατηφορίσει προς το Γουέστμινστερ.
Ο υπουργός Άμυνας υπήρξε στενός σύμ-
μαχος του Τζόνσον και στο παρελθόν είχε
δηλώσει ότι δεν τον ενδιαφέρει η ηγεσία
του κόμματος. 

Ρίσι Σουνάκ, 42 ετών

Μέχρι πρότινος, ο πρώην υπουργός Οι-
κονομικών θεωρούνταν φαβορί για να
διαδεχθεί τον Τζόνσον.

Ωστόσο, η κρίση του κόστους ζωής στη
Βρετανία τού στοίχισε πολιτικά, ενώ η
αποκάλυψη ότι αυτός και η σύζυγός του
είναι ανάμεσα στους πιο πλούσιους αν-
θρώπους του Ηνωμένου Βασιλείου προ-
κάλεσε οργή. Του επιβλήθηκε πρόστιμο
για το partygate, καθώς ήταν παρών στα
γενέθλια του Βρετανού πρωθυπουργού
στη Ντάουνινγκ Στριτ κατά την περίοδο
του lockdown. Ο ινδικής καταγωγής Σου-
νάκ ήταν από τους πρώτους που παραιτή-
θηκαν από την κυβέρνηση.

Πένι Μορντόντ, 49 ετών

Η πρώην υπουργός Άμυνας εκτοξεύτη-
κε στο προσκήνιο το βράδυ της Τρίτης, με
τα γραφεία στοιχημάτων να την τοποθε-
τούν ως φαβορί μεταξύ των πιστών των
Τόρις. Είναι υπέρμαχος του Brexit και
άσκησε αυστηρή κριτική στον Τζόνσον
για το partygate.

Σατζίντ Τζάβιντ, 52 ετών

Έχει περάσει από σχεδόν όλες τις κυ-
βερνητικές θέσεις: υπουργός Οικονομι-
κών, Στέγασης, Εσωτερικών, Επιχειρημα-
τικότητας, Πολιτισμού και Υγείας. Ο πατέ-
ρας του ήταν Πακιστανός μετανάστης και
οδηγός λεωφορείου. Ο ίδιος έγινε επιτυ-
χημένος τραπεζίτης και μετά πολιτικός.
Παραιτήθηκε το 2020 από υπουργός Οι-
κονομικών, αλλά επέστρεψε στην κυβέρ-
νηση Τζόνσον πέρυσι το καλοκαίρι.

Λις Τρας, 46 ετών

Άλλη μία στενή σύμμαχος του Τζόνσον,
η οποία ήταν από τους λίγους υπουργούς
που δεν τον εγκατέλειψαν. Η υπουργός
Εξωτερικών είναι το πιο έμπειρο μέλος
της κυβέρνησης, καθώς είχε υπηρετήσει
επί Ντέιβιντ Κάμερον και Τερέζα Μέι.
«Λις Τρας: Η νέα Σιδηρά Κυρία;», έγρα-
ψαν για εκείνη οι Τimes λίγο πριν από τα
Χριστούγεννα.

Πιθανοί διεκδικητές της ηγεσίας θεω-
ρούνται επίσης ο Τζέρεμι Χαντ, πρώην
υπουργός Υγείας και πολέμιος του Brexit,
ο Μάικλ Γκόουβ, υπουργός Προεδρίας
της κυβέρνησης, και ο Ντόμινικ Ράαμπ,
αναπληρωτής πρωθυπουργός του Τζόν-
σον. 

Ανάμεσα στους επίδοξους διαδόχους
φέρονται και η 50χρονη Πρίτι Πατέλ, φι-
λόδοξη υπουργός Εσωτερικών, με αυ-
στηρές δεξιές θέσεις για τη μετανάστευ-
ση και τα δημόσια έξοδα, και ο Ιρανο-
κούρδος Ναντίμ Ζαχάουι, που διορίστηκε
από τον Τζόνσον υπουργός Οικονομικών
μετά την παραίτηση Σουνάκ.

Το χρονοδιάγραμμα για την ανάδειξη
νέου αρχηγού των Τόρις αποφασίζεται
από τη λεγόμενη Επιτροπή 1922, η οποία
μάλιστα μπορεί να ψηφίσει για την αλλα-
γή των κανόνων πριν από τη διεξαγωγή
των εκλογών.

Όποιος κερδίσει την ηγεσία των Συντη-
ρητικών, θα γίνει αρχηγός του κόμματος,
που αυτή τη στιγμή έχει την πλειοψηφία
στη Βουλή, και ως εκ τούτου, η βασίλισσα
θα του ζητήσει να σχηματίσει την επόμε-
νη κυβέρνηση.

Τα πέντε 
φαβορί 

της διαδοχής 
του «θρόνου» 

…Τζόνσον



Μ
ία εντυπωσιακή influencer από
τη Βόρεια Μακεδονία βρισκό-
ταν ανάμεσα στα μέλη του κυ-
κλώματος ναρκωτικών που

«έσπρωχνε» κοκαΐνη και χάπια XTC στα
χοντρά πορτοφόλια της Μυκόνου.  

Η εντυπωσιακή κοπέλα μαζί με άλλους
δύο συμπατριώτες της είχαν συστήσει μία
εγκληματική οργάνωση, η οποία είχε ιε-
ραρχία και διακριτούς ρόλους. Αρχηγός του
κυκλώματος ένας 34χρονος, ενώ η 21χρονη
influencer και άλλο ένα άτομο ηλικίας 35
ετών είχαν τους ρόλους των διακινητών.
Μάλιστα η κοπέλα, που δεν περνούσε σε
καμία των περιπτώσεων απαρατήρητη από
τα κοσμικά στέκια του νησιού των Ανέμων,
εκτός από τη διάθεση της κοκαΐνης και των
χαπιών είχε αναλάβει και την προσέγγιση
των πελατών. Έτσι, η 21χρονη «κατόπτευε»
πρόσωπα και παρέες και τις πλησίαζε όταν
πίστευε ότι το προϊόν της ίδιας και των συ-
νεργατών της θα βρει εύκολους αγοραστές. 

Η ξανθιά γυναίκα με το αδύνατο και καλο-
γυμνασμένο σώμα είχε φτάσει στη Μύκονο
πριν από δύο εβδομάδες. Στις φωτογραφίες
και στα βίντεο που ανέβαζε τις ημέρες πριν
τη σύλληψή της αποτυπώνονταν η χλιδάτη
ζωή, αλλά και τα ακριβά της γούστα. Οι 165
χιλιάδες ακόλουθοί της είδαν τις αγορές
αξεσουάρ και ενδυμάτων από γνωστούς οί-

κους μόδας, τις επισκέψεις της σε πανάκρι-
βα εστιατόρια, αλλά και τη διαμονή της σε
πολυτελή καταλύματα.  

Eπ’ αυτοφώρω σύλληψη
Η ξανθιά κοπέλα όμως μαζί με τους ομο-

εθνείς της υπολόγιζαν χωρίς τους άνδρες
της υποδιεύθυνσης Αστυνομίας της Μυκό-
νου, οι οποίοι είχαν καταφέρει να συλλέ-
ξουν στοιχεία γύρω από τη δράση της
21χρονης και των δύο συνεργών της. Οι
αστυνομικοί, αφού σκιαγράφησαν τις κινή-
σεις του κυκλώματος, προχώρησαν στον
εντοπισμό και την επ’ αυτοφώρω σύλληψή
τους. 

Έτσι, το πρωί της περασμένης Τετάρτης οι
αστυνομικοί της Μυκόνου έβαλαν σε εφαρ-
μογή την επιχείρηση εξάρθρωσης του κυ-
κλώματος. Οι τρεις του κυκλώματος εκείνη
την ημέρα ετοιμάζονταν να εγκαταλείψουν
το κατάλυμα που έμεναν και να μετακινη-
θούν σε άλλο προκειμένου να σβήσουν τα
ίχνη τους.

Κατά τη διάρκεια που οι αστυνομικοί βρί-
σκονταν στο τελικό στάδιο των ερευνών,
ένας 36χρονος Λιβανέζος που εργάζεται ως
dj στο νησί των Ανέμων πήγε σε προκαθορι-
σμένο ραντεβού που είχε με την influencer
και τον 35χρονο συνεργό της, προκειμένου
να προμηθευτεί άσπρη σκόνη. Οι άνδρες

της ΕΛΑΣ πέρασαν χειροπέδες και στον τέ-
ταρτο αλλοδαπό και τον οδήγησαν μαζί με
τα τρία μέλη του κυκλώματος στο Αστυνομι-
κό Τμήμα της Μυκόνου. Οι αστυνομικοί στις
έρευνες που έκαναν βρήκαν και κατάσχε-
σαν 437 χάπια XTC με απεικόνιση τη νεκρο-
κεφαλή, 219,8 γραμμάρια κοκαΐνης, 270,9
γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,
155,7 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης
και το χρηματικό ποσό των 2.370 ευρώ.   

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ22

Την αποφυλάκιση με περιοριστικούς όρους
των δύο ψαράδων που είχαν τεθεί σε καθε-
στώς προσωρινής κράτησης, καθώς κατη-
γορούνται για τη δολοφονία του πρώην
υπουργού του ΠΑΣΟΚ Σήφη Βαλυράκη,
αποφάσισε το Τριμελές Συμβούλιο Πλημ-
μελειοδικών της Χαλκίδας.  

Το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, στο οποίο
είχαν προσφύγει οι δικηγόροι των δύο κατηγο-
ρούμενων, προχώρησε χθες στην αντικατάσταση της προ-
σωρινής κράτησης, με περιοριστικούς όρους: την απαγό-
ρευση της εξόδου από τη χώρα, την εμφάνισή τους δύο
φορές στο αστυνομικό τμήμα της Ερέτριας και την κατα-
βολή εγγύησης 15.000 ευρώ για τον καθένα.    

Δύο ημέρες πριν από την έκδοση της απόφασης, ο
ανακριτής που χειριζόταν την υπόθεση έκανε λό-

γο για εγκληματική ενέργεια των δύο ψαράδων,
οι οποίοι μάλιστα είχαν ενεργήσει με δόλο και
σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. 

«Προσεγγίσατε τον Ιωσήφ Βαλυράκη, ο οποί-
ος κινούνταν με το φουσκωτό σκάφος του “ΜΙ-

ΝΑ” κι αφού παρεμποδίσατε την πορεία ενεργών-
τας επικίνδυνους ελιγμούς με το αλιευτικό σας γύρω-

θεν του φουσκωτού του σκάφους διαπληκτιστήκατε μαζί
του και στη συνέχεια με τη χρήση ενός ξύλινου μακριού
κονταριού τον πλήξατε στο πάνω μέρος του κορμιού του
τουλάχιστον 2-3 φορές, με αποτέλεσμα αυτός να πέσει
χωρίς τη θέλησή του στη θάλασσα», ανέφερε ο ανακριτής

εξηγώντας το σκεπτικό του για την απόφαση της προφυλά-
κισης.  

Από την πλευρά του ο δικηγόρος των κατηγορούμενων
από την πρώτη στιγμή επέμενε ότι επρόκειτο για ναυτικό
ατύχημα και πως δεν σχετίζονται με κανέναν τρόπο οι εν-
τολείς του με τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη. Υπενθυμί-
ζεται ότι ο Σήφης Βαλυράκης εντοπίστηκε νεκρός στις 24
Ιανουαρίου του 2021 στο νησί των Ονείρων που είχε πάει
με το φουσκωτό του σκάφος για ψαροντούφεκο. Σύμφωνα
με μάρτυρες είχαν δει τον πρώην υπουργό να διαπληκτί-
ζεται με ψαράδες, ενώ το πόρισμα του ιατροδικαστή ανέ-
φερε ότι ο θάνατός του οφείλεται σε βαρύτατες κρανιοεγ-
κεφαλικές κακώσεις και κακώσεις στην αριστερή πλάγια
τραχηλική χώρα.  

Υπόθεση Βαλυράκη: Αποφυλακίστηκαν οι δύο ψαράδες 

Εντυπωσιακή ξανθιά από τη
Βόρεια Μακεδονία συνελήφθη
στη Μύκονο για διακίνηση
ναρκωτικών. Ήταν από τους
εγκέφαλους του κυκλώματος
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Η μεγάλη ζωή 
πρόδωσε 
την influencer



Α
υξητική τάση συνεχίζουν να
παρουσιάζουν τα κρούσματα
κορονοϊού στην Ελλάδα, η
οποία αποτελεί την τρίτη χώρα

στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικά με
τον ημερήσιο αριθμό των διενεργηθέντων
διαγνωστικών ελέγχων έναντι της COVID-
19, με τον αριθμό τους να ανέρχεται σε
6.672 ανά 100 χιλιάδες πληθυσμού.

Όσον αφορά στα λύματα της Αττικής, πα-
ρατηρείται αύξηση του ιικού φορτίου κατά
240%, σύμφωνα με δηλώσεις του καθηγη-
τή Αναλυτικής Χημείας, Νίκου Θωμαΐδη,
ενώ μεγάλη διασπορά παρατηρείται και σε
άλλα αστικά κέντρα της χώρας, την Κρήτη
και τα νησιά που έχουν τουριστική κίνηση,
όπως Μύκονος, Σαντορίνη και Κέρκυρα.
Ωστόσο, ο ίδιος επεσήμανε πως έχει επι-
βραδυνθεί ο ρυθμός της αύξησης, καθώς
αυτή την εβδομάδα υπολογίζεται στο
+40%, σε αντίθεση με την προηγούμενη
που καταγράφηκε αύξηση +100%.

Παρ’ όλο που η πορεία της πανδημίας
στην Ελλάδα παρουσιάζει αυξητική πο-
ρεία, η αντίστοιχη μεταβολή σε σοβαρές
νοσηλείες (νοσηλείες ΜΕΘ) είναι πολύ μι-
κρή, κάτι το οποίο δίνει μία αισιόδοξη νό-
τα στην υπάρχουσα κατάσταση. Το αποτύ-
πωμα των εξάρσεων σε σοβαρές νοσηλεί-
ες και θανάτους ήταν πολύ μικρότερο σε
σχέση με όλες τις προηγούμενες παραλ-
λαγές, βάσει της επιδημιολογικής έκθε-
σης του ΕΟΔΥ.

Στη συνέχεια ο κ. Νίκος Θωμαΐδης εκτί-
μησε ότι η κορύφωση της διασποράς θα
σημειωθεί μέσα στο πρώτο 15ημερο του
Ιουλίου, έπειτα θα καταγραφούν σταθερο-
ποιητικές τάσεις για κάποιες εβδομάδες
και ύστερα θα αρχίσει μια αργή μείωση,
που θα κρατήσει όλο τον Αύγουστο. «Το ιι-
κό φορτίο ωστόσο δεν θα μειωθεί σημαν-
τικά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Σχετικά με την εικόνα που θα παρου-
σιάσει η πανδημία τον Σεπτέμβριο, σημεί-
ωσε ότι κανείς δεν μπορεί να πει με ακρί-
βεια τι θα συμβεί, ωστόσο αναφέρθηκε σε

ένα θετικό σενάριο: «Αν δεν υπάρξει άλλο
στέλεχος της Όμικρον, που είναι το καλό
σενάριο, και παραμείνουμε με την ΒΑ5,
τότε το πιο πιθανό είναι να έχουμε πιο
ήσυχο Σεπτέμβριο, γιατί υπάρχει μεγάλη
διάδοση. Άρα, όσοι μολύνονται αποκτούν
μια φυσική ανοσία και ο κύκλος της διά-
δοσης θα ξεκινήσει με ιώσεις από τον
Οκτώβριο και μετά», δήλωσε ο καθηγητής
Αναλυτικής Χημείας.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι η επι-
δημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ, από τώρα
έως και την Κυριακή 10/07 που ολοκλη-
ρώνεται η εβδομάδα ISO 27 του έτους θα
δημοσιεύεται κανονικά η ημερήσια έκθε-

ση, ενώ την Τρίτη θα δημοσιευτεί η πρώτη
εβδομαδιαία έκθεση, έτσι ώστε τα δεδο-
μένα της εβδομάδας να είναι πλήρη. Ακό-
μη, να τονισθεί ότι τη Δευτέρα δεν θα
υπάρξει ενημέρωση λόγω της έναρξης
της επομένης εβδομάδας (ISO 28), ενώ
από την Τρίτη και έπειτα η επιδημιολογική
έκθεση του ΕΟΔΥ θα δημοσιοποιείται σε
εβδομαδιαία βάση.

Η τρέχουσα φάση της πανδημίας μας
υποδεικνύει ότι είμαστε σε μεταβατική
κατάσταση, όπου ο αριθμός των νοσηλει-
ών και των θανάτων έχει μεγαλύτερη ση-
μασία σε σχέση με τα κρούσματα, που και
λόγω της μεροληψίας της δειγματοληψίας

δεν παρέχουν μια αξιόπιστη και συγκρίσι-
μη εικόνα μεταξύ διαφορετικών γεωγρα-
φικών περιοχών της χώρας, αλλά και με-
ταξύ διαφορετικών χωρών.

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ23

«Αν δεν υπάρξει άλλο 
στέλεχος της Όμικρον, 
που είναι το καλό σενάριο, 
και παραμείνουμε με τη ΒΑ5,
τότε το πιο πιθανό είναι να
έχουμε πιο ήσυχο Σεπτέμβριο»
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Θωμαΐδης: Αύξηση 240% 
στα λύματα της Αττικής!

Η Ελλάδα εντάσσεται στον οδηγό Michelin, χάρη
στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ), ο οποίος
αλλάζει μετά από 15 χρόνια φέρνοντας ένα άρωμα Ελ-
λάδας και τοποθετεί τη γαστρονομία ακόμη πιο ψηλά
στον χάρτη της τουριστικής προβολής.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Δημήτρης Φραγκά-
κης, μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτο-
ρείο Ειδήσεων, στο περιθώριο της πρώτης μέρας του
Taste of Athens, επεσήμανε ότι πλέον το περίπτερο
του ΕΟΤ στις διεθνείς εκθέσεις θα έχει μια διαφορετι-
κή εικόνα, πιο φρέσκια και ανανεωμένη σχεδιαστικά,
ενώ σε όλες τις παρουσίες που θα κάνει ο Οργανισμός

θα περιλαμβάνεται πάντα ένα γαστρονομικό event.
Παράλληλα, δρομολογείται πολύ σύντομα η επίσημη
παρουσία της Ελλάδας στον οδηγό Michelin. 

Τις επόμενες μέρες μάλιστα, ο ΕΟΤ θα συμμετάσχει
στο Food Festival του National Geographic Traveller,
που πραγματοποιείται στο Λονδίνο στις 16-17 Ιουλίου,
με σκοπό την προβολή της ελληνικής γαστρονομίας.
Στο Λονδίνο αναμένεται επίσης να κάνει και την πρώτη
του εμφάνιση το νέο περίπτερο του ΕΟΤ τον Νοέμβριο
στη διεθνή έκθεση Τουρισμού World Travel Market.

Αναφερόμενος στο φεστιβάλ γαστρονομίας Taste of
Athens, που άνοιξε τις πύλες του στις 7 Ιουλίου στο

Ζάππειο και ολοκληρώνεται την Κυριακή, ο Γενικός
Γραμματέας του ΕΟΤ τόνισε ότι «πρόκειται για το με-
γαλύτερο γαστρονομικό event που γίνεται στην Ελλά-
δα και, ενώ γίνεται στην Αθήνα, στόχος του είναι να
αναδείξει και επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Taste of Athens πραγμα-
τοποιείται υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού
και του Δήμου Αθηναίων, ενώ κορυφαίοι σεφ, εμβλη-
ματικά πιάτα, διαδραστικά δρώμενα και ένα δυνατό
πρόγραμμα μουσικής και διασκέδασης με live εμφα-
νίσεις και DJ Sets συμπληρώνουν το φεστιβαλικό
«μενού».

Η Ελλάδα στον οδηγό Michelin, ακόμα πιο ψηλά στον παγκόσμιο τουρισμό



Ιόνια Νησιά

Στις εργασίες του ΔΣ του Ευρωμεσογειακού
Πανεπιστημίου η περιφερειάρχης

Στις εργασίες του ΔΣ του νεοσύστατου Ευρωμεσογειακού Πα-
νεπιστημίου (UEMF) με έδρα στην ιστορική πόλη Fes του Μαρό-
κου συμμετείχε η περιφερειάρχης Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπού-
λου, καθώς τυγχάνει μέλος του από το 2012. Το πανεπιστήμιο
ιδρύθηκε στο πλαίσιο της Ένωσης για τη Μεσόγειο για να φέρει
πιο κοντά τις δύο όχθες της Μεσογείου μέσω διμερών και πολυ-
μερών συνεργασιών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από διάφορες
χώρες, όπως και για να αποτελέσει γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και
Αφρικής. Έως το τέλος του τρέχοντος έτους ο πρόεδρος του Πα-
νεπιστημίου καθηγητής Moustafa Bousmina θα επισκεφτεί την
Κέρκυρα για να συνάψει μνημόνιο συνεργασίας με το Ιόνιο Πανε-
πιστήμιο κατόπιν πρότασης και προετοιμασίας της περιφερειάρ-
χου Ιονίων Νήσων.

Ήπειρος

Απαγόρευση κυκλοφορίας 
σε εθνικούς δρυμούς και δάση

Γενική απαγόρευση της κυκλοφορίας των πάσης φύσεως οχη-
μάτων και μηχανημάτων, καθώς και της παραμονής εκδρομέων
σε εθνικούς δρυμούς, δάση και περιοχές ειδικής προστασίας σε
ημέρες που ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς θεωρείται υψηλός
(με δείκτη επικινδυνότητας κατηγορίας 3 και άνω, σύμφωνα με
τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της ΓΓΠΠ)
και από τη δύση του ηλίου μέχρι την 6η πρωινή επιβάλλεται σε δα-
σικούς και αγροτικούς δρόμους της ΠΕ Ιωαννίνων.

Το Μουσείο Αργούς στον Βόλο εντάσσει στο «Περιφερειακό Πρό-
γραμμα Ανάπτυξης Θεσσαλίας 2021-2025» ο περιφερειάρχης Κώ-
στας Αγοραστός. Προς τούτο καλείται η Δημοτική Αρχή Βόλου να
υποβάλει πρόταση για την ωρίμανση και δημοπράτηση του εμβλημα-
τικού έργου με προϋπολογισμό 17 εκατ. ευρώ.
«Σε συνεργασία με τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι
Γεωργιάδη και τον δήμαρχο Βόλου Αχιλλέα Μπέο και έπειτα από συ-
σκέψεις με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Χρήστο Τριαντό-
πουλο και τον γγ Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρη Σκάλκο,
προχωράμε τις διαδικασίες για ένα οραματικό έργο πολιτισμού, ένα
κατεξοχήν αναπτυξιακό πολυδιάστατο έργο που αναδεικνύει την πό-
λη του Βόλου σε παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τον μύθο της Αργο-
ναυτικής εκστρατείας», δήλωσε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώ-
στας Αγοραστός. «Στηρίζουμε χρηματοδοτικά τη δημιουργία ενός
μοναδικού στο είδος του Μουσείου, ένα έργο που δημιουργεί μια τε-
ράστια αναπτυξιακή προοπτική για τους ανθρώπους, την πόλη και την
οικονομία του Βόλου», πρόσθεσε ο περιφερειάρχης.

Φλώρινα

Σημαντικά έργα υποδομής
συζήτησαν δήμαρχος 
και Παπαθανάσης

Σημαντικά έργα υποδομών, όπως το δί-
κτυο φυσικού αερίου της ΔΕΔΑ, συζήτησε ο
αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης Νίκος
Παπαθανάσης με τον δήμαρχο Φλώρινας
κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην ακρι-
τική πόλη. Το έργο αναμένεται να ολοκλη-
ρωθεί εντός του 2023 και θα συμβάλει καθο-
ριστικά στην εξασφάλιση επαρκούς θερμι-
κής ενέργειας για το σύνολο των νοικοκυ-
ριών και των επιχειρήσεων και απρόσκο-
πτης πρόσβασης όλων στο φυσικό αέριο.

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στην ανά-
πτυξη του Νομού Φλώρινας αλλά και της
ευρύτερης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδο-
νίας μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου αλλά
και των συνολικών κινήτρων που εξασφά-
λισε η κυβέρνηση για τις περιοχές μετάβα-
σης μετά την έγκριση των εδαφικών σχε-
δίων και του Προγράμματος ΕΣΠΑ-ΔΑΜ.
Υπενθυμίζεται ότι ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης επι-
σκέφτηκε τη Φλώρινα στο πλαίσιο ενημέ-
ρωσης για τον Αναπτυξιακό Νόμο.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

ΠΕ Λευκάδας

«Διασυνοριακή εκδήλωση»
για τον θαλάσσιο τουρισμό

Τριήμερο «προβληματισμού και διαλόγου» με
φορείς, διαχειριστές λιμένων και μαρινών και του-
ριστικές επιχειρήσεις διοργάνωσε στη Λευκάδα η
οικεία περιφερειακή ενότητα. Στη διάρκεια του
τριημέρου ανιχνεύτηκαν και συζητήθηκαν οι προ-
οπτικές και οι ευκαιρίες που ανοίγονται για τα Ιό-
νια Νησιά στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού.
Επιπλέον, οι προοπτικές και οι ευκαιρίες για τη
Λευκάδα στον θαλάσσιο τουρισμό σκαφών, όπως
διαμορφώνονται με το Καταφύγιο Τουριστικών
Σκαφών στο Νυδρί, το οποίο κατασκευάζεται με
γοργό ρυθμό, κυριάρχησαν κατά το τριήμερο 6-8
Ιουλίου στη μεγάλη διασυνοριακή εκδήλωση που
διοργάνωσε η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας
στο πλαίσιο του έργου Interreg Ai Smart.

Το έργο Ai Smart, εκτός της κατασκευής του
Τουριστικού Καταφυγίου στο Νυδρί, περιλαμβάνει
και την αξιοποίηση των smart τεχνολογιών αλλά
και τη δικτύωση των υποδομών φιλοξενίας σκα-
φών της Λευκάδας με αντίστοιχες υποδομές στην
Αδριατική και το Ιόνιο.
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Στα 17 εκατ. το Μουσείο της Αργούς
Θεσσαλία



Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος
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Τ
ρία βασικά αιτήματα κατέθεσε ο δή-
μαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακο-
γιάννης με επιστολή του προς τους

υπουργούς Εσωτερικών Μάκη Βορίδη και
Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικά-
κο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί, όπως
αναφέρει, «το ζήτημα της ταλαιπωρίας χι-
λιάδων πολιτών από τις πορείες και τις
υπαίθριες συγκεντρώσεις που προκαλούν
συχνά το κλείσιμο του κέντρου σε ώρες
αιχμής και έχουν ως αποτέλεσμα την κυ-
κλοφοριακή συμφόρηση στις βασικές οδι-
κές αρτηρίες». 

Συγκεκριμένα, ο κ. Μπακογιάννης στην
επιστολή του ζητά να εφαρμοστεί συστη-
ματικά ο υφιστάμενος νόμος για τις πορεί-
ες και τις υπαίθριες συγκεντρώσεις, να
αναληφθεί νομοθετική πρωτοβουλία που
θα ορίζει τον τρόπο και τον χρόνο διεξαγω-
γής μαζικών αθλητικών ή άλλων εκδηλώ-

σεων στην Αθήνα και ο Δήμος Αθηναίων να
έχει τη δυνατότητα να αδειοδοτεί για κάθε
πορεία ή υπαίθρια συγκέντρωση που
πραγματοποιείται στην Αθήνα.

Μάλιστα, ο κ. Μπακογιάννης, απευθυνό-
μενος στους δύο υπουργούς, αφού εκφράζει
τη βεβαιότητά του ότι είναι γνώστες του προ-
βλήματος, τονίζει την αναγκαιότητα να λη-
φθούν τα μέτρα εκείνα που θα διασφαλίζουν
την απρόσκοπτη λειτουργία της πόλης. «Δεν
μπορούμε και δεν πρέπει να αφήσουμε να
συνεχίζεται ανεξέλεγκτα το κυκλοφοριακό
χάος, η διατάραξη της κοινωνικής και οικο-
νομικής ζωής και ως συνακόλουθο η ταλαι-
πωρία των ανθρώπων», αναφέρει χαρακτη-
ριστικά ο δήμαρχος Αθηναίων.

Ο κ. Μπακογιάννης κλείνει την επιστολή
του ευχαριστώντας θερμά τους δύο
υπουργούς και τονίζει ότι προσβλέπει στη
θετική ανταπόκρισή τους.

ΚΕΔΕ: «Να
ενδυναμώσουμε
τους νέους»

Η ΚΕΔΕ συμμετέχει ενεργά στο
«Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022»
και καλεί με επιστολή του προέδρου
της Δημήτρη Παπαστεργίου τους Δή-
μους της χώρας να συμβάλουν στην
ανάδειξη και ενίσχυση τοπικών πολι-
τικών και πρωτοβουλιών για τη νεο-
λαία. Σε πρώτη φάση τους καλεί να
συμμετέχουν στην πανελλαδική
έρευνα «Καταγραφή καλών πρακτι-
κών Δήμων που εφαρμόζουν Ευρω-
παϊκές Πολιτικές στους νέους και τις
νέες πολίτες τους». Η έρευνα αποτε-
λεί δράση του Εθνικού Σχεδίου για το
«Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022»,
που εκπονήθηκε από τον Εθνικό Συν-
τονιστή για την Ελλάδα, τη Γενική
Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθη-
σης και Νεολαίας του υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η Ελλη-
νική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) έχει την ευ-
θύνη του σχεδιασμού, της εφαρμο-
γής, επεξεργασίας και σύνταξης των
αποτελεσμάτων της έρευνας. 

Σε ποιον Δήμο της Αττικής,
προς τα νότια της Αθήνας, ένα
μεγάλο έργο που το προσπα-
θούσε για πολλά χρόνια η δη-
μοτική Αρχή τώρα κινδυνεύει
να μετατραπεί σε εφιάλτη; Ο
λόγος είναι ότι το έργο βρίσκε-
ται περίπου στη μέση του κι
έχει προκαλέσει πολλές αντι-
δράσεις από πολίτες και επαγ-
γελματίες, οπότε ο στόχος της
δημοτικής Αρχής ήταν να έχει
ολοκληρωθεί πριν την προ-
εκλογική περίοδο… Στόχος
που γίνεται δύσκολος με τις,
νόμιμες πλέον, καθυστερήσεις
των εργολάβων. 

Ηλεκτροκίνηση 
στην Αγία Βαρβάρα
Την προμήθεια δέκα ηλεκτρικών
οχημάτων και μηχανημάτων έρ-
γου, καθώς και την τοποθέτηση 10
σταθμών φόρτισης εξασφάλισε ο
Δήμος Αγίας Βαρβάρας μετά από
πρωτοβουλία του δημάρχου Λάμ-
πρου Μίχου. Η απόφαση, που ανα-
μένεται να υλοποιηθεί άμεσα,
αφορά τη χρηματοδότηση από το
πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», με
το ύψος της επένδυσης να ξεπερνά
τα 3 εκατομμύρια ευρώ. 
Όπως επισημαίνει ο δήμαρχος,
«βαδίζοντας με γρήγορους ρυθ-
μούς στη νέα εποχή της τεχνολο-
γίας, ο πρωτοποριακός εκσυγχρο-
νισμός της Αγίας Βαρβάρας σε
όλους τους τομείς αποτελεί προτε-
ραιότητα. Συνδυάζοντας τα σύγ-
χρονα μέσα με μηδενική ρύπανση
διαμορφώνουμε το επιδιωκόμενο
οικολογικό περιβάλλον». Μάλιστα,
υπενθυμίζει ότι ο νέος στόλος ηλε-
κτρικών οχημάτων τελευταίας τε-
χνολογίας θα προστεθεί στα άλλα
δέκα οχήματα και μηχανήματα που
ήδη βρίσκονται καθ’ οδόν.

Βιοκλιματική
αναβάθμιση του
κέντρου Χαϊδαρίου

Στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»
εντάχθηκε το έργο του Δήμου Χαϊδα-
ρίου με τίτλο «Βιοκλιματικές παρεμ-
βάσεις αναβάθμισης στο Κεντρικό
Χαϊδάρι», η χρηματοδότηση του οποί-
ου ανέρχεται στα 8.866.819,31 ευρώ.
Στο έργο περιλαμβάνεται η ανακατα-
σκευή υπαρχόντων κοινοχρήστων χώ-
ρων του Δήμου Χαϊδαρίου, συνολικού
εμβαδού 71 στρεμμάτων περίπου.
Σύμφωνα με τον δήμαρχο Βαγγέλη
Ντηνιακό, γενική επιδίωξη και στόχος
του έργου είναι η λειτουργική και αι-
σθητική ανάπλαση αυτών των κοινο-
χρήστων χώρων, η αύξηση του υπάρ-
χοντος πρασίνου και η τοποθέτηση
κατάλληλων υλικών, σύμφωνα με τις
αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού.
Περιοχή παρέμβασης για τον ανασχε-
διασμό των υφιστάμενων κοινοχρή-
στων χώρων αποτελεί η ευρύτερη
ενότητα του Κεντρικού Χαϊδαρίου.

Φεστιβάλ αυτοκινήτου, μοτοσικλέτας 
και μοντέρνας μουσικής

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου φι-
λοξενεί σήμερα Σάββατο 9 Ιουλίου
και αύριο Κυριακή στο υπαίθριο
πάρκινγκ του Κλειστού Γυμναστη-
ρίου «Σοφία Μπεφόν» στη Μαρίνα
Φλοίσβου το Tuning Festival Vol3.
Πρόκειται για ένα διήμερο φεστι-
βάλ μηχανοκίνητων, που δεν απευ-
θύνεται μόνο στη νεολαία, αλλά στο σύνολο των φίλων του αυτοκινήτου, της μοτοσικλέτας
και της μοντέρνας μουσικής, προσφέροντάς τους μια μοναδική ευκαιρία να θαυμάσουν
από κοντά αγωνιστικά και όχι μόνο οχήματα, υπό τους ήχους γνωστών καλλιτεχνών. Οι
ώρες λειτουργίας και για τις δύο ημέρες είναι από τις 5 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα και
οι επισκέπτες θα δουν και θα γνωρίσουν από κοντά τις επιχειρήσεις που «πειράζουν» τα
οχήματα, αντλώντας χρήσιμες συμβουλές βελτίωσης και εμφάνισης από τους ειδικούς.

«Να δοθεί λύση με…
πορείες, συγκεντρώσεις» 

Κ Ω Σ Τ Α Σ  Μ Π Α Κ Ο Γ Ι Α Ν Ν Η Σ
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26 ΜΠΑΚΟΣ - ΚΑΫΜΕΝΑΚΗΣ
Οι εφοπλιστές που 
ανακατεύουν την τράπουλα
στις κατασκευές

Α
κόμη και αυξήσεις έως 40% παρατη-
ρούνται στα ενοίκια των κατοικιών, τα
οποία συνεχίζουν την ασυγκράτητη
κούρσα ανόδου.  Σύμφωνα με εκτιμή-

σεις μεσιτών, το πρόβλημα αναμένεται να διογκω-
θεί μέσα στις επόμενες 4-8 εβδομάδες, καθώς θα
προστεθεί και η ζήτηση για φοιτητική στέγη. Στην
παρούσα φάση, το πρόβλημα στέγης αφορά τις μι-
κρές κατοικίες, καθώς μια σειρά παραγόντων οδη-
γεί τις τιμές σε ολοένα και υψηλότερα επίπεδα, κάτι
που επιβεβαιώνεται και από τα πιο πρόσφατα στοι-
χεία της Τραπέζης της Ελλάδος.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα παρατηρείται στην
Αθήνα, στους περισσότερους δήμους της Αττικής
αλλά και στη Θεσσαλονίκη και σε μικρότερες πό-
λεις και τουριστικές περιοχές. Ειδικότερα, οι παρά-
γοντες που τροφοδοτούν την εκρηκτική άνοδο των
ενοικίων είναι οι εξής:

1Πληθωρισμός: Η ακρίβεια αναγκάζει τους ιδιο-
κτήτες να καλύψουν τις πρόσθετες ανάγκες με-

ταφέροντας το κόστος στους ενοικιαστές.

2 «Κουρεμένα» ενοίκια λόγω πανδημίας: Όσοι
πήραν μικρότερες αποζημιώσεις από τα «κου-

ρεμένα» ενοίκια «φορτώνουν» τη... χασούρα στους
ενοικιαστές. 

3 Αναζήτηση νέων χώρων για στέγη: Πολλοί, κυ-
ρίως νέοι, επιλέγουν την... ανεξαρτητοποίησή

τους από το οικογενειακό περιβάλλον ενοικιάζον-
τας διαμερίσματα κυρίως με εμβαδόν μέχρι 60 τμ. 

4 Η αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα αυξάνει
τα περιθώρια για μεγαλύτερες... απαιτήσεις στην

καταβολή μηνιαίων μισθωμάτων από τους ιδιοκτήτες. 

5 Τουρισμός και Airbnb: Η δυναμική ανάκαμψη
του τουρισμού έχει «εξαφανίσει» έναν τερά-

στιο όγκο ακινήτων, καθώς έπειτα από δύο χρόνια
περιορισμών αυξήθηκε η τάση για ενοικίαση και
βραχυχρόνια μίσθωση στέγης. 

6 Η αύξηση των αντικειμενικών αξιών κυρίως
στις πολύ ακριβές περιοχές οδηγεί σε αύξηση

και του ΕΝΦΙΑ, με αποτέλεσμα το κόστος να μετα-
φέρεται στον ενοικιαστή. Αλλά ακόμη και στις πε-
ριοχές όπου αυξήθηκαν οι τιμές ζώνης, χωρίς να
αυξηθεί ο ΕΝΦΙΑ, καταγράφονται εντυπωσιακές
αυξήσεις, έχοντας ως τροφοδότη τον πληθωρισμό. 

7 Η ανακαίνιση μικρών διαμερισμάτων με σκοπό
την ενοικίαση αυξάνουν το κόστος των ακινή-

των, κάτι που αντανακλάται στις τιμές πώλησης και
ενοικίασης που ζητούν οι ιδιοκτήτες. 

8 Τα επιτόκια καταθέσεων παραμένουν μηδενι-
κά και έτσι η αξιοποίηση του κεφαλαίου μπο-

ρεί να γίνει κυρίως μέσα από την αγορά κατοικιών
εισοδήματος, η οποία μπορεί να αποφέρει σημαν-
τικές ετήσιες προσόδους. 

9 Οι επεκτάσεις του Μετρό στην Αθήνα, το νέο
Μετρό της Θεσσαλονίκης, οι αναπλάσεις και τα

λοιπά έργα υποδομής λειτουργούν υποστηρικτικά
στις αυξήσεις των ενοικίων σε εκατοντάδες περιο-
χές σε ολόκληρη τη χώρα. 

10Φοιτητική στέγη.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Ενοίκια: Οι λόγοι
εκτόξευσης των τιμών

Αυξήσεις έως και 40% στις νέες
μισθώσεις! - Το πρόβλημα
αναμένεται να διογκωθεί, καθώς 
θα προστεθεί και η ζήτηση 
για φοιτητική στέγη
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Alpha Bank: 
Πιο ισχυρό εξάμηνο
με οδηγό τα μεγέθη
του α’ τριμήνουΕ
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Β
άση για νέα ενίσχυση των
μεγεθών σε επίπεδο εξα-
μήνου αποτελούν για την
Alpha Bank τα μεγέθη του

α’ τριμήνου της τρέχουσας χρήσης, τα
οποία δείχνουν νέα σημαντική βελτίω-
ση στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου.

Η τράπεζα μέσα από το εξαιρετικό
μάνατζμεντ του διευθύνοντος συμ-
βούλου Βασίλη Ψάλτη και της ομάδας
διοίκησης κατάφερε να επιτύχει κέρ-
δη μετά φόρων 125,4 εκατ. ευρώ και
προσαρμοσμένα κέρδη μετά φόρων
134 εκατ. ευρώ.

Τα μεγέθη του α’ τριμήνου του τρέ-
χοντος έτους καθορίστηκαν μέσα από
τις εξελίξεις που σημειώθηκαν κατά
το α’ τρίμηνο του έτους με άξονα τα
εξής 9 «κλειδιά»:
1. Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργι-

κά Έξοδα μειώθηκαν κατά 7,4% σε
τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα
των χαμηλότερων εξόδων τρίτων,
καθώς και των εξόδων προβολής
και διαφήμισης. Σε ετήσια βάση τα
επαναλαμβανόμενα λειτουργικά
έξοδα μειώθηκαν κατά 4,9% λόγω
της μείωσης των δαπανών προσω-
πικού. Η τράπεζα αναμένεται να
ισχυροποιήσει την ηγετική της θέ-
ση αναφορικά με τη λειτουργική
της αποτελεσματικότητα, καθώς
έχει ήδη εξασφαλίσει εξοικονόμη-
ση κόστους από συναλλαγές ύψους
18 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση,
που αναμένεται να λογιστικοποι-
ηθεί με την ολοκλήρωσή τους.

2. Το αποτέλεσμα των προβλέψεων
ανήλθε στα 163,8 εκατ. ευρώ και
ήταν αυξημένο κατά 15,2% σε σχέση
με το δ’ τρίμηνο του 2021, ως απο-

τέλεσμα της βελτίωσης της λει-
τουργικής αποδοτικότητας.

3. Το αποτέλεσμα προ προβλέψεων
ανήλθε σε 273,8 εκατ. ευρώ έναντι
135,8 εκατ. ευρώ το προηγούμενο
τρίμηνο, ως αποτέλεσμα των υψη-
λότερων κερδών από χρηματοοικο-
νομικές πράξεις και της μείωσης
των «Εξαιρούμενων κονδυλίων».

4. Η αύξηση των καθαρών εσόδων
από προμήθειες συνεχίστηκε το α’
τρίμηνο 2022, εμφανίζοντας θετική
ποσοστιαία μεταβολή 3,5% παρά την
εποχικότητα.

5. Η τράπεζα ενίσχυσε τη δυναμική
της παρουσία στις χορηγήσεις νέων
δανείων, πλήρως ευθυγραμμισμέ-
νη με τους στόχους του στρατηγι-
κού σχεδίου της. Η τράπεζα αύξησε
τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις κα-
τά 1 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας
την παραδοσιακή δυναμική του δι-
κτύου των καταστημάτων στις χρη-
ματοδοτήσεις. 

6. Τα εξυπηρετούμενα δάνεια αυξή-
θηκαν κατά 4% σε τριμηνιαία βάση,
φτάνοντας τα 29,7 δισ. ευρώ, και
ήταν αυξημένα κατά 1,1 δισ. ευρώ
σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2021. 

7. Οι νέες εκταμιεύσεις στην Ελλάδα
ανήλθαν σε 2,4 δισ. ευρώ και ήταν
αυξημένες κατά 1,6 δισ. ευρώ σε
σχέση με το δ’ τρίμηνο του προ-
ηγούμενου έτους. Το δανειακό
χαρτοφυλάκιο της τράπεζας με βά-

ση τα στοιχεία του α’ τριμήνου εκτι-
μάται ότι θα δώσει ώθηση στα επό-
μενα τρίμηνα, καθώς η Alpha Bank
έχει ήδη εξασφαλίσει αναδοχές σε
σημαντικά έργα χρηματοδότησης
μεγάλων επιχειρήσεων, στους το-
μείς της ενέργειας, του τουρισμού
και των υποδομών.

8. Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων
Δανείων μειώθηκε στο 12% στο τέ-
λος του α’ τριμήνου, έναντι 43% το
αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ
εκτιμάται ότι έκλεισε σε μονοψή-
φιο ποσοστό στο β’ τρίμηνο του
έτους ή στο α’ εξάμηνο της τρέχου-
σας χρήσης. 

9. H αύξηση των χορηγήσεων δανείων
και η ανθεκτική επίδοση των εργα-
σιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου
είχαν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση
των εσόδων από προμήθειες σε 108
εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο, ξεπερ-
νώντας το όριο των 100 εκατ. ευρώ,
που είχε σημειωθεί στο τέλος του δ’
τριμήνου του 2021.

Τα παραπάνω μεγέθη ικανοποίησαν
τη διοίκηση και, όπως είχε δηλώσει ο
διευθύνων σύμβουλος Βασίλης Ψάλ-
της, «η ισχυρή δυναμική τους πρώτους
μήνες του 2022 επιβεβαιώνει την ολο-
κλήρωση της αναδιάρθρωσης που

προβλέπει το στρατηγικό σχέδιο, απο-
φέροντας βιώσιμη κερδοφορία, κεφα-
λαιακή ευρωστία, βελτιωμένα έσοδα
και ενίσχυση όλων των βασικών μεγε-
θών». Επιπλέον, η τράπεζα, αξιοποιών-
τας την αναπτυξιακή αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου του 2021, συνέχισε να χρη-
ματοδοτεί την ελληνική οικονομία με
αυξανόμενο ρυθμό, καταγράφοντας πι-
στωτική επέκταση 1 δισ. ευρώ.

Η διοίκηση της Alpha Bank έχει
διαβεβαιώσει τους μετόχους ότι η
ισχυρή δυναμική του α’ τριμήνου θα
συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους, με μεγάλα χρηματοδοτικά
σχέδια να έχουν δρομολογηθεί
στους τομείς της ενέργειας, του του-
ρισμού και των υποδομών. Τέλος,
αξίζει να σημειωθεί ότι η αύξηση
των χορηγήσεων νέων δανείων συμ-
βαδίζει με τις σταθερά υψηλές απο-
δόσεις της τράπεζας στον τομέα δια-
χείρισης χαρτοφυλακίου.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Τα εννέα «κλειδιά» 
που κάνουν τη διαφορά 
- Το μάνατζμεντ Ψάλτη
κατάφερε να επιτύχει κέρδη
μετά φόρων 125,4 εκατ. 

A L P H A  B A N K

Πιο ισχυρό 6μηνο
με οδηγό τα μεγέθη 
του α’ τριμήνου
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Α
ν και σε πρώιμο στάδιο και
με πολλά ακόμη βήματα
να μένουν να γίνουν το
επόμενο διάστημα, δεδο-

μένη θα πρέπει να θεωρείται η ανά-
πτυξη της αγοράς υδρογόνου, όπως
σημείωσαν παράγοντες της αγοράς
στο πρόσφατο συνέδριο του ΔΕΣΦΑ
με θέμα «Χτίζοντας την αλυσίδα αξίας
του υδρογόνου στην Ελλάδα» αλλά και
στο περιθώριο του συνεδρίου μιλών-
τας στην «Political».

H CEO του ΔΕΣΦΑ Maria Rita Galli
υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, πως «ο
ρόλος του υδρογόνου στην επίτευξη
της κλιματικής ουδετερότητας είναι
πλέον ευρέως αναγνωρισμένος, όπως
αναγνωρισμένη είναι και η ανάγκη με-
ταφοράς του μέσω αγωγών στο νέο
ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα».

Από την πλευρά του, ο Andrea Spes-
sa, στέλεχος της DNV, υπογράμμισε
στην «Political» ότι η ανάπτυξη της εγ-
χώριας αγοράς υδρογόνου απαιτεί μια
ολιστική προσέγγιση που θα περιλαμ-
βάνει το σύνολο της αλυσίδας αξίας
του υδρογόνου και θα καταλήγει σε
συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής.

Κινήσεις στην αγορά
Παρά το «πρωτόλειο» της υπόθεσης

«υδρογόνο» στην Ελλάδα, οι ενεργει-
ακοί «παίκτες» βεβαιώνουν το ενδια-
φέρον τους για επενδύσεις στον κλά-
δο, γεγονός που ήδη αποτυπώνεται
στα business plans των εταιρειών που
πλέον στους επενδυτικούς στόχους
περιλαμβάνουν και το υδρογόνο.

Αντίστοιχα πρέπει να ιδωθεί η πρω-
τοβουλία των ΕΛΠΕ, που ακούστηκε

για πρώτη φορά δημοσίως στο πρό-
σφατο συνέδριο του ΔΕΣΦΑ, για τη
σύσταση του «Ελληνικού Συνδέσμου
Υδρογόνου», που φιλοδοξεί να συγ-
κεντρώσει όλους τους μεγάλους «παί-
κτες» της αγοράς που ενδιαφέρονται
να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο.

Επιπρόσθετα, σε συνέχεια του Μνη-
μονίου Συναντίληψης που είχαν υπο-
γράψει τον Ιανουάριο του 2022, ΔΕΗ
και Motor Oil ανακοίνωσαν την Πέμ-
πτη πως προχωρούν στη δημιουργία
μιας κοινής επιχείρησης με την επω-
νυμία «Hellenic Hydrogen ΑΕ», στην
οποία η Motor Oil θα αποκτήσει 51%
του μετοχικού κεφαλαίου και η ΔΕΗ
49% αυτού.

Η νέα εταιρεία θα έχει σκοπό την
ανάπτυξη έργων παραγωγής πράσι-
νου υδρογόνου στην Ελλάδα, σε συ-
νεργασία με μεγάλους και έμπειρους
συμβουλευτικούς οίκους, αξιοποιών-
τας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την

εμπειρία, την τεχνογνωσία και τη δυ-
ναμικότητα των μετόχων της στην
αναπτυσσόμενη πλατφόρμα παραγω-
γής και διάθεσης ενέργειας από ανα-
νεώσιμες πηγές. 

Παρούσα η Ελλάδα στα IPCEI
Τέλος, να αναφέρουμε ότι η Ελλάδα

είναι παρούσα με δύο έργα στα επεν-
δυτικά σχέδια που περιλαμβάνονται
στα «Σημαντικά Έργα Κοινού Ευρω-
παϊκού Ενδιαφέροντος» (IPCEI). 

Το ένα είναι το Green HIPo, που
προέρχεται από την Advent Technolo-
gies και αφορά την ανάπτυξη, τον σχε-
διασμό και την κατασκευή κυψελών
καυσίμου υψηλής θερμοκρασίας, με
σκοπό την παραγωγή ηλεκτρισμού και
θερμότητας από «πράσινο» υδρογόνο.

Στο «κάδρο» της Advent Tech-
nologies είναι η κατασκευή στη Δυ-
τική Μακεδονία μιας βιομηχανικής
μονάδας για την παραγωγή των κυ-

ψελών καυσίμου, η οποία εκτιμάται
ότι θα δημιουργήσει περίπου 1.400
θέσεις εργασίας.

Από την άλλη πλευρά, με το Η2CAT
Tanks η B&T Composites (επίσης από
τη Δυτική Μακεδονία) στοχεύει στην
ανάπτυξη δεξαμενών ινών άνθρακα για
την αποθήκευση υδρογόνου σε χαμηλές
έως υψηλές πιέσεις και τη μεταφορά
του αερίου. Σκοπός είναι η πρώτη εμπο-
ρική ανάπτυξη ανάλογων δεξαμενών
για την αποθήκευση υδρογόνου σε χα-
μηλές έως υψηλές πιέσεις.

Σε νέα ημερομηνία και όχι στις 10 Ιουλίου πρόκει-
ται να γίνουν οι ανακοινώσεις των παρόχων για τα τι-
μολόγια Αυγούστου, όπως υπογραμμίζεται σε σχετι-
κή ενημέρωση του υπουργείου. Υπενθυμίζεται ότι
στο πλαίσιο της απόσυρσης της ρήτρας αναπροσαρ-
μογής, οι πάροχοι θα ανακοινώνουν σε μηνιαία βάση
τις χρεώσεις που θα ισχύσουν τον μεθεπόμενο μήνα.

Χθες ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κώστας Σκρέκας έστειλε σχετική επιστολή προς
τους προμηθευτές σχετικά με τη μετάθεση της ημε-
ρομηνίας ανακοίνωσης χρεώσεων προμήθειας ηλε-
κτρικής ενέργειας για τον Αύγουστο.

Η απόφαση του υπουργού ΠΕΝ ήλθε σε συνέχεια της
επικείμενης διακοπής των ροών φυσικού αερίου μέσω
του Nord Stream 1 το διάστημα 11-21 Ιουλίου λόγω συν-

τήρησης του αγωγού. Ωστόσο, μια σειρά από αναλυτές
εκφράζουν αμφιβολίες για το αν οι Ρώσοι θα ανοίξουν
και πάλι τις ροές του αγωγού ή θα δώσουν νέα παράτα-
ση στη διακοπή. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο, δηλαδή πλή-
ρους διακοπής των ροών ρωσικού φυσικού αερίου μέ-
σω του Nord Stream 1 και μετά την προγραμματισμένη
συντήρηση του αγωγού, πρόκειται να αποβεί «μοι-
ραίο», μη μπορώντας κανείς να προβλέψει τι εικόνα θα
έχει η αγορά την «επόμενη μέρα» ως προς τη διακύ-
μανση των τιμών και την επάρκεια εφοδιασμού για την
κάλυψη των αναγκών της Ευρώπης.

Μιχάλης Μαστοράκης

Δύο νέα έργα για το υδρογόνο 

Οι επιχειρηματικές κινήσεις
στα επενδυτικά σχέδια
που περιλαμβάνονται 
στα «Σημαντικά Έργα 
Κοινού Ευρωπαϊκού
Ενδιαφέροντος» (IPCEI)

Στις 25 Ιουλίου οι ανακοινώσεις των τιμολογίων Αυγούστου



«Τ
alk οf the town» έχουν
γίνει οι εφοπλιστές Δη-
μήτρης Μπάκος και
Γιάννης Καϋμενάκης τις

τελευταίες μέρες μετά την απόκτηση
του 31,7% της Intrakat. Το τίμημα της συ-
ναλλαγής ανήλθε σε 70,2 εκατ. ευρώ,
ποσό που αντιστοιχεί σε τίμημα 2,95 ευ-
ρώ ανά μετοχή. Παράλληλα, οι δύο
εφοπλιστές αγόρασαν και τον τηλεοπτι-
κό σταθμό Action 24, ενώ φαίνεται πως
θα συνεχίσουν τα deals το επόμενο διά-
στημα.

Σημειώνεται πως Μπάκος και Καϋ-
μενάκης κατείχαν το 30% της Ελλάκτωρ,
το οποίο μεταβίβασαν τον Μάιο στον
Όμιλο Βαρδινογιάννη και έτσι μπήκε τέ-
λος σε μια μακρά περίοδο αντιπαραθέ-
σεων με τους μετόχους του κατασκευα-
στικού ομίλου. 

Όμως, οι δύο εφοπλιστές όχι μόνο
δεν έκατσαν με σταυρωμένα τα χέρια,
αλλά προχώρησαν σε μια κίνηση ματ,
εξαγοράζοντας το 31,7% της Intrakat,
κάτι που δείχνει πως οι Μπάκος - Καϋ-
μενάκης έχουν αποφασίσει να διευρύ-
νουν σημαντικά την παρουσία τους στη
χώρα μας. Αξίζει να σημειωθεί πως η
Intrakat αυτήν τη στιγμή έχει ανεκτέλε-
στο υπόλοιπο συμβάσεων που ανέρχε-
ται σε 1,1 δισ. ευρώ, ενώ παράλληλα έχει
προεπιλεγεί σε επιπλέον 12 έργα, προ-
ϋπολογισμού περίπου 1,5 δισ. ευρώ.
Ταυτόχρονα διαθέτει ισχυρό ενεργει-
ακό χαρτοφυλάκιο αιολικών πάρκων,
εκ των οποίων 100 Mw αδειοδοτημένα,
100 Mw με οριστικούς όρους σύνδεσης
και 500Mw στα οποία βρίσκεται σε εξέ-
λιξη η περιβαλλοντική αδειοδότηση,

ενώ παράλληλα σε αναμονή για τους
όρους σύνδεσης βρίσκονται φωτοβολ-
ταϊκά πάρκα ισχύος 350 Μw.

Η γνωριμία στα καράβια
Οι δύο εφοπλιστές, που γνωρίστηκαν

όταν και οι δύο ήταν στα καράβια, ο
πρώτος ως καπετάνιος και ο δεύτερος
ως πρώτος μηχανικός, δημιούργησαν
το 1996 την Akron Trade and Transport.
Όμως, γνωστοί στην Ελλάδα έγιναν όταν
αποφάσισαν να επενδύσουν στην ποδο-
σφαιρική ομάδα του Αστέρα Τρίπολης.
Ο Δημήτρης Μπάκος κατάγεται από το
ορεινό χωριό Κολλίνες της Αρκαδίας,
όπου ο όμιλος διατηρεί την οικολογική
φάρμα «A. Farm».

Οι δυο τους έχουν μετατρέψει το δρο-
μολόγιο Ντουμπάι - Αθήνα σε... Κολιά-
τσου - Παγκράτι. Έχουν στην κατοχή
τους μια από τις μεγαλύτερες φάρμες
της Πελοποννήσου, η οποία βρίσκεται
47 χλμ. μακριά από την Τρίπολη, προς
τον Νομό Λακωνίας, κοντά στο χωριό
όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Μπά-
κος, τις Κολλίνες Αρκαδίας, και συχνά
πυκνά διανυκτερεύουν εκεί για να ηρε-
μούν, όπως λένε, από την πίεση της δου-
λειάς. Μάλιστα, δημιούργησαν και ένα
κατάστημα με βιολογικά προϊόντα στην
Άνω Γλυφάδα, τα οποία προέρχονται
αποκλειστικά από τη φάρμα τους, όπου
κάποιος μπορεί να δει από πάπιες έως
αγριογούρουνα και από πρόβατα έως
στρουθοκαμήλους. Επίσης, γεωργικά
προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας πω-
λούνται και σε πρατήριο στις Κολλίνες.

Εκτός από τη ναυαρχίδα τους στον
χώρο της ναυτιλίας, την Akron Trade
and Transport που εδρεύει στη Φου-

τζέιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιρά-
των, ενίσχυσαν την παρουσία τους στον
Πειραιά με τις ναυτιλιακές εταιρείες Al-
tomare και Smart Tankers. Η Akron
Trade and Transport συνεχίζει να ανα-
πτύσσεται και σήμερα διαθέτει 14
πλοία, τα 13 από τα οποία ασχολούνται
με τον ανεφοδιασμό καυσίμων
(bunkering), καθώς και με σημαντικές
παραγγελίες για νέα πλοία.

Παρουσία και στην Ενέργεια
Το 2016 οι δύο εφοπλιστές αποφάσι-

σαν να επεκταθούν στη λιανική πώληση
ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα με
την ίδρυση της Volton, που εκείνη τη
χρονιά απέκτησε άδεια προμήθειας.
Τον Μάρτιο του 2017 η Volton ξεκίνησε
την εμπορική της λειτουργία και δύο
χρόνια μετά προχώρησε στην εξαγορά
του 100% της ΚΕΝ του ομίλου Καράτζη,
ενισχύοντας σημαντικά το μερίδιό της
στην αγορά. Τα τελευταία χρόνια επεν-
δύει και στα φωτοβολταϊκά πάρκα. Από
το στρατηγείο του Πειραιά ελέγχονται
και άλλες δραστηριότητές του.

Εδώ και χρόνια οι επιχειρηματίες δια-
τηρούν χαμηλό προφίλ, ενώ στη διοίκη-
ση των εταιρειών έχει πλέον εμπλακεί
και η δεύτερη γενιά, με τους δύο γιους
του Δημ. Μπάκου -Θάνος και Νίκος- κα-
θώς και την Αλεξάνδρα Καϋμενάκη.
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amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Η αποεπένδυση από 
την Ελλάκτωρ και η
εξαγορά της Ιntrakat 

Οι εφοπλιστές 
που ανακατεύουν

την τράπουλα 
στις κατασκευές 

ΜΠΑΚΟΣ - ΚΑΫΜΕΝΑΚΗΣ 
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Μ
ια νέα ΕΥΔΑΠ, πιο «πρά-
σινη» μέσω του δικτύου
της οποίας θα διανέμεται

νερό μηδενικού άνθρακα, προανήγ-
γειλε ο διευθύνων σύμβουλος της
εταιρείας Χάρης Σαχίνης από το συ-
νέδριο του Economist.

Μιλώντας για τις πρωτοβουλίες
που χρειάζονται προκειμένου να
ενισχυθεί η ανάπτυξη, ο κ. Σαχίνης
υπογράμμισε τη σημασία επένδυ-
σης στις υποδομές μέσα από μια
σύγχρονη αντίληψη που καταφέρνει
να επιτυγχάνει συνδυαστικούς στό-
χους επίτευξης αξίας για όλα τα εν-
διαφερόμενα μέρη.

Στόχος της εταιρείας είναι να διανέ-
μει στο λεκανοπέδιο της Αττικής αλλά
και ευρύτερα νερό μηδενικού άνθρα-
κα. Για να επιτευχθεί αυτό σχεδιάστη-
κε και έχει αρχίσει να υλοποιείται μια
σειρά επενδύσεων που, μεταξύ άλ-
λων, περιλαμβάνει ακόμη και την ηλε-
κτροπαραγωγή ενέργειας με ΑΠΕ
προκειμένου σε πρώτο στάδιο να κα-

λυφθούν οι ανάγκες της εταιρείας. «Η
πράσινη μετάβαση της ΕΥΔΑΠ δεν
μας μετακινεί από την κεντρική μας
στόχευση, καθώς αυτή έχει συμπερι-
ληφθεί στη στρατηγική μας για να συ-
νεχίσουμε αυτό το σημαντικό επί-
τευγμα της εταιρείας, δηλαδή να συ-
νεχίζουμε να διασφαλίζουμε ποιοτικό
νερό στη χαμηλότερη τιμή της Ευρώ-
πης και να παράγουμε ένα πολλαπλα-

σιαστικό όφελος για την κοινωνία και
το περιβάλλον», δήλωσε ο κ. Σαχίνης.

Παράλληλα, εξήγγειλε και επεν-
δύσεις ύψους 1,6 δισ. ευρώ για την
ανάπτυξη έργων αποχέτευσης και
επεξεργασίας λυμάτων στην Ανατο-
λική Αττική, ένα έργο που θα προ-
χωρήσει άμεσα δίνοντας λύση σε
ένα χρόνιο πρόβλημα των κατοίκων
της περιοχής.

Αλλαγή επωνυμίας 
για τη «Μύλοι Λούλη» 

Η εταιρεία «Μύλοι Λούλη Ανώνυμη Εται-
ρεία» ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι
στις 22 Ιουνίου 2022 η Τακτική Γενική Συ-
νέλευση των μετόχων της εταιρείας απο-
φάσισε την αλλαγή της επωνυμίας της σε
«Loulis Food Ingredients Ανώνυμη Εται-
ρεία» με διακριτικό τίτλο «Loulis Food In-
gredients». Η επωνυμία της εταιρείας απο-
δίδεται στην αγγλική γλώσσα ως: «Loulis
Food Ingredients S.A.» με διακριτικό τίτλο
«Loulis Food Ingredients». Το υπουργείο
Ανάπτυξης και Eπενδύσεων με την αριθ.
2650938 ΑΠ/28-06-2022 απόφασή του
ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού
άρθρου του καταστατικού της εταιρείας. 

Ολυμπία Οδός: 
Πιλοτικό νέο έργο 
για το οδόστρωμα

Η Ολυμπία Οδός, συνεχίζοντας το πο-
λυεπίπεδο πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης
που έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει με συ-
νέπεια σε όλο το εύρος των λειτουργιών
της, ξεκινά ένα νέο έργο εφαρμογής
ανοιχτόχρωμης επικάλυψης οδοστρώ-
ματος πιλοτικά στη σήραγγα «Θησέας»
της Κακιάς Σκάλας στην κατεύθυνση
προς Αθήνα. Η εφαρμογή ειδικής επιφα-
νειακής επίστρωσης στο οδόστρωμα
μιας σήραγγας έχει ως αποτέλεσμα τον
ελαφρύ χρωματισμό του υφιστάμενου
ασφαλτοτάπητα, με θετικό περιβαλλοντι-
κό αντίκτυπο στη λειτουργία της.

Τα ποσοστά των βασικών
μετόχων της Alpha Trust

Η Alpha Trust ανακοίνωσε ότι μετά την
εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της
προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη
Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις
05.07.2022, το καταβεβλημένο μετοχικό
της κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.121.091,84
ευρώ και διαιρείται σε 3.114.144 κοινές
ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονο-
μαστικής αξίας 0,36 ευρώ η καθεμία.
Mέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής σε επί-
πεδο δικαιωμάτων ψήφου άνω του 5%,
σύμφωνα με τις σχετικές γνωστοποιήσεις
τους προς την εταιρεία, είναι οι κ.κ. Γεωρ-
γία Δομετίου, Μιχαήλ Χατζηδάκης, Αγγε-
λική Χατζηδάκη, Βασιλική Χατζηδάκη,
συνδικαιούχοι σε Κοινή Επενδυτική Με-
ρίδα (Κ.Ε.Μ.), οι οποίοι κατέχουν άμεσα
655.456 μετοχές, με ποσοστό 21,05%, ο κ.
Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης, ο οποί-
ος κατέχει άμεσα 650.350 μετοχές, με
ποσοστό 20,88% και ο κ. Χριστόδουλος Αί-
σωπος, ο οποίος κατέχει άμεσα 173.350
μετοχές, με ποσοστό 5,57%.

Μετά την υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης για τη δημιουργία
κοινής επιχείρησης τον Ιανουάριο του 2022, η Motor Oil και η ΔΕΗ
προχωρούν με γνώμονα την από κοινού διαμόρφωση της «ενεργει-
ακής λύσης του μέλλοντος». Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η
δημιουργία της κοινής επιχείρησης μπαίνει πλέον σε τροχιά ολοκλή-
ρωσης με την υπογραφή «Συμφωνίας Μετόχων», η οποία αποσκοπεί
στη σύσταση νέας εταιρείας, της «Hellenic Hydrogen Α.Ε.», στην
οποία η Motor Oil θα αποκτήσει 51% του μετοχικού κεφαλαίου και η
ΔΕΗ 49% αυτού. Η «Συμφωνία Μετόχων» και η ίδρυση της νέας εται-
ρείας τελούν υπό την έγκριση των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών, στις

οποίες η συναλλαγή θα γνωστοποιηθεί. H νέα εταιρεία θα έχει σκοπό την ανάπτυξη έργων παραγωγής πράσινου
υδρογόνου στην Ελλάδα, σε συνεργασία με μεγάλους και έμπειρους συμβουλευτικούς οίκους, αξιοποιώντας με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τη δυναμικότητα των μετόχων της στην αναπτυσσόμενη
πλατφόρμα παραγωγής και διάθεσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Συνεργασία Marine Tours - ΒCD ERM στα επιχειρηματικά ταξίδια

Την «πράσινη μετάβαση» της ΕΥΔΑΠ εξήγγειλε ο Σαχίνης

Με τη Hellenic Hydrogen στο πράσινο υδρογόνο Motor Oil, ΔΕΗ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η Marine Tours, o κορυφαίος ταξιδιωτικός οργανισμός στη ΝΑ Ευρώπη
με εξειδίκευση στο business travel και ιστορία 42 ετών, επεκτείνει την ήδη
υπάρχουσα συνεργασία της με την BCD Travel, ανακοινώνοντας τη νέα,
στρατηγική συμφωνία με την BCD ERM, την ηγέτιδα στον κλάδο του Energy,
Resources & Marine Travel. Η συμφωνία αυτή εδραιώνει τη θέση της Ma-
rine Tours στην ΕRM βιομηχανία, ενώ εμπλουτίζει όλα αυτά που διαφορο-
ποιούν την εταιρεία εδώ και 42 έτη με ένα νέο μείγμα υψηλής τεχνολογίας,
ισχυρού διεθνούς δικτύου και υπηρεσιών αιχμής. Η ανακοίνωση της νέας συνεργασίας πραγματοποιήθηκε στα Πο-
σειδώνια 2022, τα οποία έλαβαν χώρα στις 6-10 Ιουνίου 2022 με πρωτοφανή επιτυχία. Στο περίπτερο της εταιρείας οι
επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν εκτενέστερα ως προς τα σπουδαία οφέλη που η εν λόγω συνεργα-
σία συνεπάγεται για τους πελάτες, τους συνεργάτες και το μέλλον της Marine Tours.
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ε μία σημαντική συμφωνία για την αναβάθμιση
των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το επιβατι-
κό κοινό προχώρησε η ΣΤΑΣΥ με τις εταιρείες

Cosmote και Vantage Towers Greece Hellas (είναι η
κοινή εταιρεία των Vodafone - Wind που διαχειρίζεται
τις κεραίες κινητής). Μεταξύ των τριών εμπλεκόμενων
μερών υπογράφτηκε συμφωνία για τη δωρεάν παροχή
Wi-Fi στο σύνολο του δικτύου του μετρό. Σύμφωνα με
πληροφορίες, πρόκειται για 9ετή συμφωνία, από την
οποία η ΣΤΑΣΥ πρόκειται να εισπράξει περί τα 17,5
εκατ. ευρώ. Μάλιστα, οι πρώτες δοκιμές αναμένονται
στον σταθμό του Ελληνικού και στους αμέσως προ-
ηγούμενους σταθμούς τον Νοέμβριο. Ο ορίζοντας
ολοκλήρωσης του έργου ορίστηκε στα 2,5 έτη.   

Theon Sensors και
Hensoldt υπογράφουν
σύμβαση με τον OCCAR

O ΟΤΕ προχωρά 
στην άντληση κεφαλαίων
150 εκατ. μέσω EBRD

O ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι προχωρά στην άντληση
κεφαλαίων ύψους €150 εκατ. μέσω δανειακής
σύμβασης με την EBRD. Σύμφωνα με τη σχετική
ανακοίνωση, η δανειακή σύμβαση αυτή είναι η
πρώτη που υλοποιείται στη χώρα στον τομέα
των ψηφιακών επενδύσεων με τη χρήση δανει-
ακών κεφαλαίων, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχε-
δίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα
2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης - NextGenerationEU. Οι πόροι αυτοί θα
συμβάλουν στην ανάπτυξη δικτύου Fiber to the
Home (FTTH) στην ελληνική περιφέρεια από
τον ΟΤΕ, στο πλαίσιο του επενδυτικού του πλά-
νου ύψους άνω των €3 δισ. έως το 2027.

Famar: Αύξηση 30,96% 
στα καθαρά κέρδη του 2021

Αύξηση 30,96% στα καθαρά κέρδη ανακοί-
νωσε για το 2021 η Famar. Όπως αναφέρεται
σε σχετική ανακοίνωση, τα αποτελέσματα πε-
ριλαμβάνουν και αυτά της 100% θυγατρικής
της εταιρείας FTLS. Συγκεκριμένα, το 2021 ο
ενοποιημένος κύκλος εργασιών της FAMAR
ΑΒΕ διαμορφώθηκε στα €120,7 εκατ., ενώ
παρά τη μείωση πωλήσεων, λόγω της δυσμε-
νούς συγκυρίας που διαμορφώθηκε μετά το
ξέσπασμα της πανδημίας, κατάφερε να πετύ-
χει αύξηση των καθαρών κερδών κατά
30,96%, με τα ενοποιημένα κέρδη να διαμορ-
φώνονται στα €1,986 εκατ., επισφραγίζοντας
την ισχυρή θέση της στην αγορά και την ανα-
πτυξιακή της στρατηγική.

Η Skroutz αποκτά 
το 100% της EveryPay

Η Skroutz ανακοινώνει την πλήρη επένδυ-
σή της στην ΕveryPay, αποκτώντας και το υπό-
λοιπο 75% των μετοχών της FinTech εταιρείας.
Η απόφαση για την επέκταση της επένδυσης
στην EveryPay εντάσσεται στο ευρύτερο πλαί-
σιο της στρατηγικής της Skroutz, που έχει ως
κεντρικό πυλώνα την εστίαση στην παροχή
καινοτόμων λύσεων πληρωμών, στην ασφά-
λεια και την αξιοπιστία των online συναλλα-
γών, καθώς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο
στην παροχή μιας άψογης ηλεκτρονικής αγο-
ραστικής εμπειρίας για τους χρήστες, αναφέ-
ρει η Skroutz σε σχετική ανακοίνωση.

Συμφωνία ΣΤΑΣΥ με
Cosmote - Vodafone -
Wind για δωρεάν 
Wi-Fi στο μετρό

Trastor: Απόκτηση δύο
αποθηκευτικών χώρων

Την απόκτηση δύο αυτοτελών εμπορικών αποθη-
κών, συνολικής επιφάνειας 17.708 τ.μ., οι οποίες βρί-
σκονται στον Δήμο Ασπροπύργου Αττικής ανακοίνωσε
η Trastor. Το συνολικό τίμημα για την απόκτηση των
ακινήτων ανήλθε σε €12.950.000 και είναι πλήρως μι-
σθωμένα σε πολυεθνικές εταιρείες. Ο διευθύνων σύμ-
βουλος της εταιρείας, κ. Τάσος Καζίνος, με αφορμή την
πραγματοποίηση της επένδυσης δήλωσε: «Με συνέ-
πεια στην επενδυτική μας στρατηγική, που εξασφαλί-
ζει υψηλές εισοδηματικές αποδόσεις για τους μετό-
χους μας, ολοκληρώνουμε σήμερα μία ακόμη επένδυ-
ση στον κλάδο των logistics, όπου μαζί με τις αναπτύ-
ξεις που δρομολογούμε, αυξάνουμε πλέον το αποτύ-
πωμά μας σε 100.000 τ.μ. σύγχρονων αποθηκευτικών
χώρων, τοποθετημένων στην καλύτερη ζώνη συγκέν-
τρωσης της συγκεκριμένης δραστηριότητας».

Ο ευρωπαϊκός διακυβερνητικός Οργανισμός
για την Κοινή Συνεργασία στον Εξοπλισμό OCCAR
υπέγραψε τροποποίηση υφιστάμενης σύμβασης
για δίκυαλα νυχτερινής όρασης για λογαριασμό
του Βελγίου και της Γερμανίας με την κοινοπρα-
ξία HENSOLDT Optronics GmbH και THEON
SENSORS SA. Η τροποποίηση της σύμβασης, το
ύψος της οποίας φθάνει σε 3ψήφιο αριθμό εκατ.
ευρώ, ενεργοποιεί τη δυνατότητα επέκτασης της
προμήθειας για επιπλέον 20.000 οργάνων νυχτε-
ρινής όρασης MIKRON προς τις Γερμανικές Ένο-
πλες Δυνάμεις, ενώ ταυτόχρονα επιταχύνει το
χρονοδιάγραμμα παράδοσης. Η σύμβαση θα
εκτελεστεί από τη νεοσύστατη κοινοπρακτική
εταιρεία HENSOLDT THEON NightVision GmbH.

Η τροποποίηση της σύμβασης καλύπτει διάφο-
ρες επιπλέον βελτιώσεις του MIKRON και αλλα-
γές στη διαμόρφωση του συστήματος, ως αποτέ-
λεσμα της φάσης λειτουργικών δοκιμών και απο-
δοχής, την οποία πέρασε με επιτυχία το MIKRON
στα τέλη Φεβρουαρίου 2022. 

Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, διευθύνων Σύμβουλος
της THEON SENSORS και Πρόεδρος του EFA
GROUP, κατά την υπογραφή της σύμβασης δήλω-
σε: «Αυτή η νέα μεγάλη τροποποίηση σύμβασης
αποτελεί το επιστέγασμα της επιτυχημένης συ-
νεργασίας μεταξύ της HENSOLDT Optronics
GmbH και της THEON SENSORS, η οποία ανοίγει
πόρτες για συνέργειες και σε άλλους τομείς εν-
τός της Ευρώπης. Η παρούσα εξέλιξη δεν είναι
μόνο επωφελής για τις εμπλεκόμενες χώρες και
εταιρείες, αλλά ενισχύει επίσης τη θέση της ευ-
ρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας στο παγκόσμιο
γίγνεσθαι».

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου



Ορέστης Ομράν: 
«Ένας κίνδυνος που
ελλοχεύει είναι κατά
πόσο “πράσινα”, 
εν τοις πράγμασι, 
είναι τα ομόλογα 
που χαρακτηρίζονται
έτσι και αν όντως
στοχεύουν 
στη βιώσιμη και
πράσινη ανάπτυξη»

Γ
ια τις «πράσινες επενδύσεις»
στους τομείς της ενέργειας, σε
συνδυασμό με το ευρωπαϊκό
Δίκαιο, μας μιλά ο Ορέστης Ομ-

ράν, επικεφαλής της «Greece Country
Group» της DLA Piper, με έδρα της Βρυ-
ξέλλες, μίας από τις μεγαλύτερες παγ-
κοσμίως δικηγορικές εταιρείες. 

Τον κ. Ομράν συναντήσαμε στο Συνέ-
δριο Athens Energy Dialogues Energy
Security Strategies (Στρατηγικές ενερ-
γειακής ασφάλειας), όπου συμμετείχε
ως ομιλητής στην ενότητα «Εnergy Fi-
nancing and Funding». Στη συνέντευξη
που ακολουθεί, αναφέρεται στα κριτή-
ρια βιωσιμότητας και το ρίσκο στα «πρά-
σινα ομόλογα», επισημαίνοντας ότι
«ακόμα κυρίαρχη στην Ελλάδα είναι η
γραφειοκρατία, ένα από τα βασικότερα
εμπόδια που αντιμετωπίζουν επενδυτές
που δραστηριοποιούνται σε τομείς φιλι-
κούς προς το περιβάλλον».

Απολιγνιτοποίηση και ΑΠΕ: Υπάρχει
κινητικότητα στην Ελλάδα για επεν-
δύσεις στους τομείς αυτούς; Βοηθά-
ει το τραπεζικό σύστημα;

Κατ’ αρχάς, η απολιγνιτοποίηση φαί-

νεται πως θα καθυστερήσει λόγω της
ενεργειακής κρίσης, πράγμα που ση-
μαίνει και καθυστερήσεις στα έργα απο-
κατάστασης και εναλλακτικής αξιοποί-
ησης των λιγνιτικών μονάδων και των
γύρω περιοχών. 

Από την άλλη, το ενδιαφέρον των ξέ-
νων επενδυτών για την ανάπτυξη των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
στην Ελλάδα παραμένει έντονο, παρά
την παγκόσμια αναταραχή στην οικονο-
μία που προκάλεσαν η πανδημία του κο-
ρονοϊού και η ουκρανική κρίση. 

Οι ελληνικές τράπεζες στηρίζουν ση-
μαντικά έργα ΑΠΕ ελληνικών και ξένων
συμφερόντων ανά την επικράτεια. Απαι-

τείται ωστόσο ενίσχυση της μεταξύ
τους συνεργασίας για τη χρηματοδότη-
ση των μεγαλύτερων έργων, απλού-
στευση των προϋποθέσεων χρηματοδό-
τησης, εκπαίδευση του προσωπικού
τους στις εμπορικές, τεχνικές και νομι-
κές πραγματικότητες της αγοράς. Πα-
ράλληλα, σημαντική είναι και η προσέλ-
κυση χρηματοδότησης από ξένες τρά-
πεζες ειδικά για τα μεγάλα έργα στρατη-
γικού χαρακτήρα. Οι μεγάλες αμερικά-
νικες, αγγλικές και γερμανικές τράπε-
ζες προτιμούν συνήθως χώρες όπως η
Ολλανδία, το Βέλγιο και η Ισπανία για
χρηματοδότηση τέτοιων έργων και κα-
λό θα ήταν και η χώρα μας να περιλαμ-

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

«Οι ελληνικές τράπεζες στηρίζουν σημαντικά έργα
ανανεώσιμων πηγών ανά την επικράτεια. Απαιτείται
ωστόσο: ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας 
για τη χρηματοδότηση των μεγαλύτερων έργων και
εκπαίδευση του προσωπικού τους, στις εμπορικές,
τεχνικές και νομικές πραγματικότητες της αγοράς»

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL EΝΕΡΓΕΙΑ32

«Παραμένει το ενδιαφέρον 
των ξένων επενδυτών για ΑΠΕ»  



βάνεται στις επιλογές τους.

Σε τι βαθμό είναι εκτεθειμένος ένας
υποψήφιος επενδυτής στην πράσινη
ενέργεια και τι θα τον συμβουλεύατε;

Δεν πρόκειται περί έκθεσης, παρά πε-
ρισσότερο για ανάγκη πραγματοποί-
ησης των επενδύσεων με συγκεκριμένα
κριτήρια βιωσιμότητας, τα οποία επίση-
μα και ανεπίσημα επεκτείνονται διε-
θνώς. Δική μου αίσθηση είναι πως τα
κριτήρια για εφαρμογή περιβαλλοντι-
κών και κοινωνικών ρητρών, σε επενδύ-
σεις διαφορετικών χαρακτηριστικών,
θα επεκταθούν τα επόμενα χρόνια, οπό-
τε η συμμόρφωση ήδη με αυτά μόνο θε-
τική μπορεί να είναι για έναν υποψήφιο
επενδυτή.

Ποια είναι τα κύρια εμπόδια που αντι-
μετωπίζει ένας ιδιώτης ή μία εται-
ρεία που θέλει να επενδύσει στη χώ-
ρα μας σε τομείς φιλικούς προς το
περιβάλλον; 

Γραφειοκρατία, χαμηλή κατάρτιση
των ιθυνόντων, καχυποψία, δυσχέρεια
εύρεσης εξειδικευμένων τοπικών συ-
νεργατών, πολυνομία, ισχυρά τοπικά
συμφέροντα, καθυστερήσεις στην απο-
ταμίευση ευρωπαϊκής χρηματοδότησης
είναι μερικά από τα βασικότερα εμπόδια
που αντιμετωπίζουν επενδυτές που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο αυτόν
στη χώρα μας. Οι καθυστερήσεις στην
αδειοδότηση τέτοιων έργων και η πολυ-
πλοκότητα του σχετικού κανονιστικού
πλαισίου στη χώρα μας, παρά τις προς
το θετικό πρόσφατες αλλαγές, εξακο-
λουθούν να «τρομάζουν» τους διεθνείς
επενδυτές. 

Ποια είναι η γνώμη σας για τα πράσινα
ομόλογα; Υπάρχει ρίσκο;

Σε κάθε μορφή χρηματοδότησης
υπάρχει ρίσκο για τον δανειστή, το οποίο
καλύπτουν οι σχετικές εξασφαλίσεις,
έτσι λοιπόν και στα αποκαλούμενα πρά-
σινα ομόλογα υπάρχει το αντίστοιχο ρί-
σκο. Θεωρώ πως η σύνδεση της χρημα-
τοδότησης, μέσω μιας περιβαλλοντικής
ρήτρας με την εκπλήρωση συγκεκριμέ-
νων φιλικών προς το περιβάλλον στόχων
του οφειλέτη, είναι ένας έξυπνος τρό-
πος συμμετοχής των τραπεζών στην προ-
σπάθεια της ενεργειακής μετάβασης.
Εξάλλου, η αγορά δέχθηκε με ικανοποί-
ηση τη νέα αυτή μορφή χρηματοδότη-
σης και στη χώρα μας, με σημαντικούς
ελληνικούς ομίλους να εκδίδουν πράσι-
να ομόλογα. Ένας περαιτέρω κίνδυνος
θα μπορούσε να εντοπιστεί στην αξιολό-

γηση του συστημικού κινδύνου ή στο πό-
σο τα ομόλογα αυτά είναι εν τοις πράγμα-
σι πράσινα και στοχεύουν όντως στη βιώ-
σιμη και πράσινη ανάπτυξη. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, τα ομόλογα αυτά αυξάνουν τη
διείσδυσή τους σε μεγάλες αγορές,
όπως η βρετανική και η γερμανική, ενώ
αντίστοιχοι τρόποι χρηματοδότησης πα-
ρατηρούνται πλέον και στην Κίνα. 

Σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,
οι επενδύσεις στην ενεργειακή μετά-
βαση έχουν ικανοποιητικές αποδό-
σεις;

Σαφώς. Εξ ου και ολοένα και περισ-
σότερα κεφάλαια στρέφονται προς τα
έργα ενεργειακής μετάβασης. Το ρίσκο
που προϋποθέτει η επένδυση μεγάλων
ποσών σε έργα εκ φύσεως δύσκολα
από τεχνικής, νομικής και γεωπολιτικής
ενίοτε απόψεως ανταμείβεται με μεγά-
λες, σταθερές αποδόσεις, οι οποίες
ωστόσο γίνονται ορατές σε μεσοπρόθε-
σμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα λόγω
και του μεγάλου χρόνου κατασκευής
που απαιτείται. Εξ ου και τα έργα αυτά
προσελκύουν διεθνείς θεσμικούς επεν-
δυτές περισσότερο από οποιοδήποτε
άλλο σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπε-
δο. Η μονάδα FSRU στην Αλεξανδρού-
πολη, τα σχεδιαζόμενα έργα υδρογόνου
στη Βόρεια Ελλάδα, τα έργα αποθήκευ-
σης φυσικού αερίου, οι διασυνδέσεις

με γειτονικές χώρες αποτελούν παρα-
δείγματα τέτοιων επενδύσεων. 

Για τους ευρωπαϊκούς κανόνες στα
μεγαλύτερα έργα ο Ορέστης Ομράν
τονίζει:

Οι τομείς της ενέργειας, των τραπε-
ζών και των υποδομών είναι αναμφι-
σβήτητα από τους πιο δυναμικούς κλά-
δους της οικονομίας με διεθνή χαρα-
κτήρα, γεγονός που έχει ενισχύσει στα
μεγαλύτερα έργα την ενοποίηση της ευ-
ρωπαϊκής έννομης τάξης, ώστε οι προ-
ϋποθέσεις πραγματοποίησης ενός έρ-
γου να είναι αντίστοιχες μεταξύ κρατών-
μελών κατά το –ενιαίως– εφαρμοζόμε-
νο ευρωπαϊκό Δίκαιο. 

Η χρήση κρατικών πόρων για την ενί-
σχυση συγκεκριμένων κλάδων της οικο-
νομίας μέσω της χορήγησης τους σε
ιδιώτες επενδυτές υπόκειται στους ίδι-
ους ευρωπαϊκούς κανόνες περί κρατι-
κών ενισχύσεων, ενώ το ευρωπαϊκό Δί-
καιο του ανταγωνισμού επηρεάζει την
πραγματοποίηση διασυνοριακών συ-
ναλλαγών και το πλαίσιο δραστηριοποί-
ησης των ξένων επενδυτών στον ευρω-
παϊκό χώρο. Για παράδειγμα, η απόφα-
ση της κυβέρνησης να δώσει σταθερή
τιμή πώλησης στο δίκτυο σε μεγάλα
(στρατηγικού ενδιαφέροντος) έργα ανα-
νεώσιμων υπόκειται στην προηγούμενη
έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
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Προσαρμοστικότητα
και ευελιξία
Πριν από τον πόλεμο στην Ουκρα-
νία δηλώνατε αισιόδοξος, σήμε-
ρα πώς βλέπετε τα πράγματα στον
χώρο των επενδύσεων (;) ρωτή-
σαμε τον Ορέστη Ομράν: «Εξακο-
λουθώ να παραμένω συγκρατη-

μένα αισιόδοξος. Η
σύγχρονη ιστορία
έχει δείξει την αν-
θεκτικότητα της
ανθρωπότητας σε
γεγονότα που μπο-
ρούν να επηρεά-
σουν την ίδια την
ύπαρξή της, όπως
πρόσφατα η πανδη-
μία. Αυτό το οποίο
φαίνεται πως μάλ-
λον πρέπει να συ-
νηθίσουμε είναι η
συχνότητα των γε-
γονότων ευρείας

κλίμακας, όπως εν προκειμένω ο
πόλεμος στην Ουκρανία, τα οποία
θα πρέπει να ερμηνεύονται δυνα-
μικά και όχι γραμμικά για να ξε-
περνιούνται. Η προσαρμοστικότη-
τα και η ευελιξία είναι εξάλλου
απαραίτητες για να διατηρείται
ένας βαθμός αισιοδοξίας». 
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ΜΙΚΡΑ... ΜΙΚΡΑ... 

Ένα μικρός συνωστισμός δημιουργήθηκε το μεση-
μέρι της περασμένης Τετάρτης στα Studio Kara-
manos στο Ίλιον. Όπως μαθαίνουμε, λιγότερα από δέ-
κα πρόσωπα είναι αυτά που διεκδικούν τις τέσσερις
θέσεις που θα έχει το πάνελ της νέας πρωινής εκπομ-
πής του Star. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η εκ-
πομπή που σχεδιάζεται θα έχει έναν κεντρικό παρου-
σιαστή -πιθανότατα παρουσιάστρια- και τέσσερα άτο-
μα στο πάνελ, εκ των οποίων το ένα θα έχει αυξημένο
ρόλο. Πέρασαν λοιπόν αρκετοί από δοκιμαστικό και
μεταξύ αυτών ήταν και οι Κωνσταντίνος Βασάλος, Θε-
οδώρα Ρασέλ, Fipster/Φίλιππος Ιωάννου και Λάζος
Μαντικός. Κάποιοι δεν δοκιμάστηκαν περισσότερο
από μία φορά, ενώ κάποιοι άλλοι που συζητούν πα-
ράλληλα και με άλλα κανάλια φαίνεται πως μπήκαν
στο πλατό αρκετές φορές… 

Είναι η σειρά που αγαπήθηκε
και συζητήθηκε όσο καμία άλλη,
«έγραψε» στις καρδιές των τηλε-
θεατών και «τρέλανε» τα μηχανά-
κια της τηλεθέασης. Την Τετάρτη
6 Ιουλίου, έπειτα από 171 επεισό-
δια, έγραψε το τέλος του πρώτου
κύκλου σημειώνοντας 44,1% με-
ρίδιο τηλεθέασης στο σύνολο
κοινού, με 2.272.000 τηλεθεατές
να έχουν παρακολουθήσει έστω
για 1 λεπτό το συνταρακτικό φινά-
λε του. Το ίδιο επεισόδιο ήταν
πρώτο σε όλες τις κατηγορίες
κοινού, αγγίζοντας το 45,4% σε

γυναικείο κοινό! Πρώτος με δια-
φορά ήταν ο «Σασμός» καθ’ όλη
τη διάρκεια της σεζόν, σημει-
ώνοντας κατά μέσο όρο 29% στο
σύνολο του κοινού και 28,1% στο
δυναμικό κοινό 18-54. Πρώτος
ήταν σε όλες σχεδόν τις κατηγο-
ρίες κοινού τη σεζόν, με
2.285.000 τηλεθεατές κατά μέσο
όρο να παρακολουθούν την αγα-
πημένη σειρά έστω για 1 λεπτό.
Παράλληλα, κατέλαβε 14 από τις
20 θέσεις των Top20 προγραμμά-
των στο 18-54 της σεζόν 2021-
2022 (1/9/2021 - 6/7/2022). 

Ο «Σασμός» ήταν το απόλυτο 
τηλεοπτικό φαινόμενο της σεζόν

Ένα βήμα από το αναλάβει το κεν-
τρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ τη νέα
σεζόν φαίνεται ότι βρίσκεται ο Γιώρ-
γος Κουβαράς. 

Οι ιθύνοντες της δημόσιας τηλεό-
ρασης έψαξαν αλλά δεν βρήκαν κά-
ποιο από τα μεγάλα ονόματα που κυ-
κλοφορούν στην ελεύθερη αγορά,
καθώς οι οικονομικοί… κανόνες της
ΕΡΤ διαφέρουν πολύ από αυτούς των
ιδιωτικών σταθμών. Έτσι, ο γνωστός
δημοσιογράφος, ο οποίος βρίσκεται
τους τελευταίους μήνες στο δυναμικό
της, θεωρήθηκε το καταλληλότερο

πρόσωπο για να διαδεχτεί την Αντριά-
να Παρασκευοπούλου.

Αν δεν υπάρξει κάποια αλλαγή σχε-
δίων, η πρόταση της ΕΡΤ1 για τους τη-
λεθεατές της απογευματινής ζώνης
του χρόνου θα έχει ως εξής:
� 16.00: «Στούντιο 4» με τη Νάνσυ
Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Ανα-
γνωστόπουλο.
� 19.00: «Ο πιο αδύναμος κρίκος» με
τον Τάσο Τρύφωνος.
� 20.00: «Χαιρέτα μου τον Πλάτανο».
� 21.00: «Κεντρικό δελτίο ειδήσεων»
με τον Γιώργο Κουβαρά.

Το ερωτηματικό με την παρουσίαση του
κεντρικού δελτίου και η διαμόρφωση της
απογευματινής ζώνης στην ΕΡΤ � Πολλές πέρασαν από δοκιμαστικό για τη

θέση της Φλορίντας Πετρουτσέλι στην εκ-
πομπή «Mega Καλημέρα», αλλά μία είναι η
επικρατέστερη για να πάρει τη θέση. Εκτός
απροόπτου, στην τέταρτη καρέκλα του τραπε-
ζιού της εκπομπής θα κάθεται του χρόνου η
Άννα Ζηρδέλη. 

�Ο Νίκος Ρογκάκος
αναλαμβάνει τη θέ-

ση του προϊστάμενου του
οικονομικού ρεπορτάζ
του ΑΝΤ1, σύμφωνα με
την επίσημη ανακοίνωση
του σταθμού. Η επιτυχημένη και
μακροχρόνια συνεργασία του καναλιού
με τον καταξιωμένο δημοσιογράφο θα εί-
ναι διευρυμένη και θα περιλαμβάνει ση-
μαντικά εγχειρήματα του ενημερωτικού
τομέα.

� Για τη Δευτέρα 22 Αυγούστου προγραμμα-
τίζεται η επιστροφή της ενημέρωσης στα

κανάλια. Το ενδεχόμενο εκλογών το φθινόπω-
ρο δεν αφήνει περιθώρια παράτασης των κα-
λοκαιρινών διακοπών για τους ενημερωτι-
κούς. Η πρεμιέρα για τις ψυχαγωγικές εκπομ-
πές θα γίνει δύο εβδομάδες αργότερα, στις 5
Σεπτεμβρίου. 

�Ο Γιώργος Λεβέντης αναλαμβάνει
διευθύνων σύμβουλος

για τις εταιρείες ΑΝΤ1,
Μακεδονία TV και
Antenna Studios.
Με πολύχρονη εμ-
πειρία, επιτυχημέ-
νη πορεία και βαθιά
γνώση του διεθνούς
και εγχώριου μιντιακού
τοπίου, ο Γιώργος Λεβέντης αναμένεται
να συμβάλει με τον δικό του τρόπο στη
στρατηγική του ομίλου. 

Επιμέλεια: Γιώργος Σκρομπόλας

Ποιοι πέρασαν από δοκιμαστικό
για το νέο πρωινό του Star;

Ξαναμπαίνει 
στα πλάνα 
του ΣΚΑΪ το «Κάτι
Ξαναψήνεται»;
Ανατροπή στις σκέψεις του ΣΚΑΪ
για το «Κάτι Ξαναψήνεται». Αν και
είχε βγει από τα πλάνα του σταθμού
για την επόμενη χρονιά, φαίνεται
πως το… ξαναψήνουν για το ερχό-
μενο φθινόπωρο. Στην ερώτηση
ποιος θα το παρουσιάσει δεν πήρα-
με απάντηση, όμως δεν αποκλεί-
στηκε η Κωνσταντίνα Σπυροπού-
λου. Παρ’ όλα αυτά, γνωρίζουμε
επίσης πως το κανάλι σκέφτεται
πολύ σοβαρά για το συγκεκριμένο
project και τη Μαρία Κορινθίου. 

«Η πτώση»: Η νέα
υπερπαραγωγή που
αναμένεται το 2023
Η ΕΡΤ αναμένεται να συνεχίσει ακόμη πιο δυναμι-
κά στο κομμάτι της μυθοπλασίας την επόμενη τη-
λεοπτική σεζόν. Τα νεότερα, σύμφωνα με τις πλη-
ροφορίες μας, έχουν να κάνουν με μια νέα σειρά
υπερπαραγωγή, αυτή που θα διαδεχτεί τον επιτυ-
χημένο «Όρκο». Η νέα σειρά, σε σκηνοθεσία Χρί-
στου Γεωργίου, θα έχει τίτλο «Η πτώση». Για τον
πρωταγωνιστικό ρόλο έκλεισε ήδη ο Χρήστος
Λούλης. Η σειρά θα είναι αστυνομική - μυστηρίου
και θα βγει στον αέρα στο δεύτερο μισό της σεζόν
στις αρχές του 2023. Τις επόμενες μέρες αναμέ-
νονται οι υπογραφές και με άλλους σημαντικούς
ηθοποιούς που θα συμπληρώσουν το καστ. 

Σε ξένο fund 
το 50% του Alpha

Την πώληση του 50% των μετοχών του Al-
pha έναντι τιμήματος 41 εκατ. ευρώ στην
εταιρεία Primos Media με έδρα το Λουξεμ-
βούργο ανακοίνωσε η Motor Oil. Η οικογέ-
νεια Βαρδινογιάννη, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, είχε σκοπό να διαθέσει ένα μεγάλο πο-
σοστό ενός εκ των δύο καναλιών που διαθέ-
τει στην ελληνική αγορά (Alpha και Star),
όπερ και εγένετο, με το fund Primos Media
να ενδιαφέρεται και να καταβάλει τελικά το
τίμημα.
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Τις πόρτες του άνοιξε το περασμένο Σάββατο, 2 Ιουλίου,

το νέο outlet κατάστημα της Κωτσόβολος επί της εθνικής

Οδού Αθηνών - Λαμίας. Το νέο outlet κατάστημα της Κω-

τσόβολος που εκτείνεται σε έναν εκθεσιακό χώρο 1.200 τμ,

διαθέτοντας χιλιάδες stock εκθεσιακά προϊόντα, σφραγι-

σμένα ή και επισκευασμένα, τα οποία είναι σε εξαιρετική

κατάσταση και με εγγύηση, βρίσκεται στο ΣΕΑ Μαλακάσας

- Σείριος Πολιτεία, στο 48ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού

Αθηνών - Λαμίας.

Όπως τονίζει η εταιρεία, «για όποιον επισκεφθεί το outlet

θα έχει τη δυνατότητα να επωφεληθεί στις αγορές του έως

και 70%, επιλέγοντας την αγαπημένη του συσκευή μέσα από

μια ευρεία γκάμα προϊόντων, με την εγγύηση κορυφαίων

brands όλων των κατηγοριών, όπως Bosch, DeLonghi, HP,

HUAWEI, iRobot, KENWOOD, Lenovo, LG, NEFF, Panason-

ic, Philips, SAMSUNG, SIEMENS, SONY, Whirlpool, Xiaomi.

Το νέο κατάστημα θα λειτουργεί 6 μέρες την εβδομάδα, με

ωράριο 11.00 - 19.00, ενώ για να είναι δίπλα σε κάθε ανάγκη

και επιθυμία του καταναλωτή θα είναι ανοιχτό στο κοινό και

τις δύο Κυριακές του Ιουλίου 10.07.2022 & 17.07.2022».

Η
Desserta Hellas επέλεξε την εταιρεία Curi-
ous Ahead του Ομίλου V+O ως στρατηγικό
συνεργάτη για την Digital & Social Επικοινω-

νία του brand γαλακτοκομικών ALPILAND.
Η Curious Ahead αναλαμβάνει όλη την digital

στρατηγική και επικοινωνία του brand στο Διαδίκτυο,
τη δημιουργία engaging περιεχομένου σε όλα τα dig-
ital touchpoints, καθώς και του performance mar-
keting με στοχευμένες digital media καμπάνιες. H
Curious Ahead στοχεύει στον σχεδιασμό και την υλο-
ποίηση ενός ολιστικού επικοινωνιακού πλάνου και τη
δημιουργία μιας ενιαίας εταιρικής ταυτότητας, μέσα
από μια φρέσκια προσέγγιση αναδεικνύοντας την
ιστορία του ΑLPILAND και των μοναδικών χαρακτη-
ριστικών του. Όλα τα προϊόντα ALPILAND παράγον-
ται στην Αυστρία, στις παραδοσιακές φάρμες και στα
12 εργοστάσια της Berglandmilch, του μεγαλύτερου
παραγωγού και διανομέα γαλακτοκομικών προϊόν-
των στην Αυστρία, αλλά και ενός από τους μεγαλύτε-

ρους στην Ευρώπη, παράγοντας εμβληματικά προ-
ϊόντα με το κορυφαίας ποιότητας γάλα της.

Για τη νέα συνεργασία τοποθετήθηκε η Τάνια Για-
κουμάκη, γενική διευθύντρια της Curious Ahead, το-
νίζοντας: «Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που
το ALPILAND αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς
μας και θα βάλουμε όλη μας τη στρατηγική σκέψη και
δημιουργικότητα για να υποστηρίξουμε επάξια τόσο
τα υψηλής ποιότητας προϊόντα του αλλά και τις αξιέ-
παινες αρχές λειτουργίας της εταιρείας». Από τη με-
ριά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Desserta Hellas
Θανάσης Πλατανιάς δήλωσε για τη συνεργασία: «Με
μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε την Curious Ahead
στην οικογένεια ALPILAND, είμαστε πεπεισμένοι ότι
θα συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη και επικοι-
νωνία του brand. Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί την
έναρξη μιας νέας περιόδου για τα ALPILAND με με-
γαλύτερη εξωστρέφεια και στόχο να διαδοθούν ευ-
ρύτερα το όραμα και οι αξίες του brand».

Ακόμη ένα κατάστημα στη χώρα μας εγκαινίασε η Wolt, με τα
καταστήματα Wolt Market να ανέρχονται πλέον σε δέκα στην Ελ-
λάδα. Το νέο κατάστημα της εταιρείας βρίσκεται στον Πειραιά, με
τη Wolt να συνεχίζει την επέκτασή της στην Ελλάδα και τον κόσμο,
διευρύνοντας παράλληλα την ποικιλία στις υπηρεσίες της.

Το νέο Wolt Market στον Πειραιά εξυπηρετεί τις περιοχές Πει-
ραιάς, Κερατσίνι, Νίκαια, Δραπετσώνα, Κορυδαλλός, Τζιτζιφιές,
Παλαιό Φάληρο και Μοσχάτο. Το πρώτο Wolt Market ξεκίνησε τη
λειτουργία του τον Απρίλιο του 2021 και σχεδόν έναν χρόνο μετά το δίκτυο καταστημάτων Wolt Market φτάνει τα
δέκα. Η Wolt έχει παρουσία, πέρα από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, ενώ σημειώνει σημαντική
ανάπτυξη, σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία.

Στην Curious
Ahead ανέθεσε

την ψηφιακή
επικοινωνία της

η ALPILAND

� Σε νέες προσλήψεις και αυξήσεις μισθών προχώρησε η
SKY express, που πραγματοποιεί μια μεγάλη επένδυση

για την ανανέωση του στόλου της με αεροσκάφη τελευταίας
τεχνολογίας, όπως τόνισε ο εμπορικός διευθυντής της ελλη-
νικής αεροπορικής εταιρείας Γεράσιμος Σκαλτσάς, μιλώντας
στο Aviation Event . Παρά τη μεγάλη επένδυση, η εταιρεία
διατήρησε όλο το προσωπικό της την περίοδο της πανδημίας,
ενώ προχώρησε σε νέες προσλήψεις και σε μισθολογικές
αυξήσεις.

� Νέα παγκόσμια
καμπάνια από

το Perrier με σκο-
πό την ανάδειξη της
αναζωογόνησης
που προσφέρουν
τα ανθρακούχα νε-
ρά του με γεύση. Το
διάσημο γαλλικό
brand λάνσαρε την πλατφόρμα Feel the Flavor, η οποία «προ-
σκαλεί τους καταναλωτές να αγκαλιάσουν αυτά που κάνουν τη
ζωή τους πιο έντονη».

� Η streaming υπηρεσία της Disney+ ήρθε στο Vodafone
ΤV και η Vodafone μαζί με τη Wunderman Thompson

παρουσιάζει μια εντυπωσιακή καμπάνια με μαγικά και πυ-
ροτεχνήματα, σε ένα «ταξίδι» για όλη την οικογένεια. 

� Την έκδοση ομολογιακού δανείου 100 εκατ. ευρώ ενέκρι-
νε το ΔΣ της Antenna TV, με ομολογιούχο δανειστή την ολ-

λανδική Antenna Greece ΒV, για την κάλυψη σκοπών κεφα-
λαίου κίνησης.

� Υλοποιείται η συνεργασία της ΕΡΤ με το Euronews, με το
πρόγραμμα του ΕΡΤ News να συμπεριλαμβάνει στη ροή

του τα ρεπορτάζ του ευρωπαϊκού τηλεοπτικού δικτύου και
να γίνεται το κύριο ειδησεογραφικό κανάλι της ΕΡΤ.

� Ο ΕΚΟΜΕ ενέκρινε την επιδότηση για 6 τηλεοπτικές σει-
ρές μυθοπλασίας, ανάμεσα σε συνολικά 13 οπτικοακου-

στικές παραγωγές, από το α’ εξάμηνο του 2022, με το υπόλοι-
πο ποσό που εκκρεμεί προς διάθεση για παραγωγές να είναι
ύψους 57.934.699,55 ευρώ. 

Νέο Wolt Market στον Πειραιά

Mικρά - μικρά

Επιμέλεια: Νικόλας Καμπάς-Κορωναίος

Νέο κατάστημα Κωτσόβολος «Οutlet» στην εθνική οδό Αθηνών
- Λαμίας με εκπτώσεις έως και 70% σε κορυφαία brands
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Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται αύξηση των νέων εγκαταστάσεων συστημά-
των υγραεριοκίνησης σε ποσοστό άνω του 40%, ενώ πολλές παλιές, όχι και τόσο κα-
τάλληλες τοποθετήσεις επιδιορθώνονται στα εξειδικευμένα συνεργεία.

Επίσης, αυτή την περίοδο υπάρχουν σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με το 2010-2015
συνεργεία χωρίς πιστοποίηση και εξειδίκευση αερίων καυσίμων και τεχνικοί χωρίς
άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη αερίων καυσίμων, οι οποίοι στον βωμό του
κέρδους αποφεύγουν να ενημερώσουν τους καταναλωτές για την ανεπάρκειά τους.
Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αποφάσισε να βάλει ένα τέλος στην αναρχία
των εταιρειών τοποθέτησης συστημάτων υγραερίου σε οχήματα ώστε να προστατεύ-

σει τους καταναλωτές και παράλληλα να ενισχύσει τα κρατικά έσοδα που αυτήν τη
στιγμή «αιμορραγούν». Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της «Political», τα στε-
λέχη του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εξετάζουν την επιβολή υψηλών
προστίμων στις εισαγωγικές εταιρείες και κάποια αδειοδοτημένα συνεργεία που συ-
νεργάζονται και μοιράζουν δικαιολογητικά σε αντίστοιχα μη αδειοδοτημένα συνερ-
γεία, καθώς και μεμονωμένους τεχνικούς που τοποθετούν συστήματα υγραερίου σε
πιλοτές και γκαράζ σπιτιών. Φυσικά, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν κυρώσεις για τις
ψευδείς δηλώσεις, τα ΚΤΕΟ περνούν τα αυτοκίνητα από τεχνικό έλεγχο, ασχέτως αν
πρόκειται για επικίνδυνες εγκαταστάσεις, κάνοντας δημόσιες σχέσεις.
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Υγραέριο: Έρχονται πρόστιμα στα συνεργεία-φαντάσματα!

Δοκιμάζουμε το Hyundai Kona N 
με 280 ίππους!

Επιμέλεια:
Γιώργος 

Κ. Ανδρής

Τ
ετρακίνητο, turbo, μοναδική εμφάνιση, απί-
στευτος ήχος κινητήρα που σε παρασύρει
και άκρως δελεαστική τιμή είναι τα βασικά
συστατικά του επιτυχημένου κορυφαίου

μοντέλου της Hyundai που φέρει τον λογότυπο Kona
N. Μπορεί η ΕΕ να έχει διαφορετική άποψη για τα
σπορ αυτοκίνητα, ωστόσο κανένα ηλεκτρικό αυτοκί-
νητο δεν μπορεί να συγκριθεί με το Kona N, το οποίο,
αν και χρειάζεται συχνές στάσεις στα πρατήρια
υγρών καυσίμων, ο χρόνος ανεφοδιασμού διαρκεί
ελάχιστα λεπτά και επιστρέφει δριμύτερο στην
άσφαλτο. Ωστόσο, για να αποκτήσει κανείς το
Hyundai Kona N θα πρέπει να καταβάλει 43.990 ευ-
ρώ, αλλά πέραν των εκρηκτικών επιδόσεων και του
υπερπλήρους εξοπλισμού το κορεάτικο μοντέλο συ-
νοδεύεται από 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απε-
ριορίστων χιλιομέτρων, 5 χρόνια δωρεάν οδική βοή-
θεια, 5 χρόνια δωρεάν ετήσιο τεχνικό έλεγχο και 5
χρόνια εργοστασιακή εγγύηση βαφής.

Μοναδική σχεδίαση
Όπως είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς, το Kona

N διαφοροποίησε αισθητά την εικόνα του για να μπει
στην γκάμα των μοντέλων «Ν». Οι βασικές αλλαγές
περιλαμβάνουν κυψελωτή μάσκα, έντονους θόλους,
σπορ προφυλακτήρες με μεγάλες εισαγωγές, πίσω
διαχύτη και δύο τεράστιες μπούκες εξατμίσεων, χα-
μηλωμένη απόσταση από το έδαφος, πίσω αεροτο-
μή, κόκκινες γραμμές χαμηλά στο αμάξωμα και
κόκκινες δαγκάνες για τα τεράστια δισκόφρενα, που
βγάζουν μάτι πίσω από τις 19άρες σφυρήλατες
σκουρόχρωμες ζάντες. Το Hyundai Kona N είναι
εκρηκτικό και φροντίζει να περνάει το σχετικό μήνυ-
μα με το καλημέρα, ειδικά στο γαλάζιο χρώμα του
πολέμου, όπως το μοντέλο δοκιμής, ενώ τα θεόρατα

αυτοκόλλητα διαλύουν και τις τελευταίες αμφιβο-
λίες των λίγων αδιάβαστων οδηγών…

Hitech εσωτερικό
Εξίσου «πολεμική» είναι η ατμόσφαιρα στο εσωτε-

ρικό με τα κορυφαία μπάκετ καθίσματα και τις επιπλέ-
ον ψηφιακές ενδείξεις της κεντρικής οθόνης. Ωστόσο,
τις εντυπώσεις κερδίζει το σπορ τιμόνι Ν, με τα δύο
κουμπιά Ν (ανάλογα με τις οδηγικές απαιτήσεις) να δί-
νουν και στο Kona N το «παρών», όπως και τα paddles
αλλαγής ταχυτήτων.

Το κόκκινο στρογγυλό κουμπί που βρίσκεται
επίσης στο τιμόνι είναι για το N Grin Shift που για
20 δευτερόλεπτα αναγκάζει τον κινητήρα και το κι-
βώτιο να τα «δώσουν» όλα! Η οθόνη αφής των
10,25 ιντσών φιλοξενεί, μεταξύ άλλων, το Per-
formance Driving Data System που παρακολου-
θεί και διατηρεί στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία
του κινητήρα, το οδηγικό στιλ και το γυρολόγιο,
όταν το Kona N κυνηγά δέκατα στην πίστα. Το χρο-
νόμετρο και οι ρυθμίσεις σε κινητήρα, αμορτισέρ
και κιβώτιο κατά τη βούληση του οδηγού επίσης
είναι στάνταρ. Σε επίπεδο χώρων το Kona N προσ-
δίδει ευρυχωρία για 4 επιβάτες και διαθέτει 361 λί-
τρα χώρου αποσκευών.

Κάτω από το καπό του Hyundai Kona N έχει τοποθε-
τηθεί ο γνώριμος υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκι-
νητήρας 2 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 280 ίππους και
επιπλέον 10 ίππους με τη λειτουργία του N Grin Shift.
Επίσης, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η ροπή των
392 Nm παραμένει σταθερή σε μεγάλο εύρος στρο-
φών (2.100-4.700 σαλ). Οι επιδόσεις του ειδικά με επι-
λεγμένο το Sport ή το ακραίο N πρόγραμμα λειτουρ-
γίας θυμίζουν καταιγίδα! 

Τα σκασίματα και ο ήχος από τις εξατμίσεις με επι-

λεγμένα τα «ανήθικα» προγράμματα λειτουργίας τονί-
ζουν τις συγκινήσεις και την οδηγική έξαψη. Στο θέμα
της κατανάλωσης εμείς σε μεικτές συνθήκες είδαμε
μια μέση κατανάλωση στα 11-12 λίτρα για κάθε 100 χι-
λιόμετρα, ενώ με μεγάλη αυτοσυγκράτηση η κατανά-
λωση έπεσε στα 7,8 λίτρα!

Ο οδηγός του Hyundai Kona N, με το που θα πιέσει
το μπουτόν εκκίνησης του κινητήρα, αμέσως θα αντι-
ληφθεί πως βρίσκεται πίσω από το τιμόνι ενός μοναδι-
κού οχήματος. Μάλιστα, με το που θα πιέσει το πεντάλ
του γκαζιού προς το πάτωμα θα διαπιστώσει ότι το
πάρτι μόλις ξεκίνησε. Όταν, δε, ο οδηγός υπερβάλει το
ελεγχόμενο διαφορικό, τιθασεύει με μαεστρία την
υποστροφή. Σύμμαχοι είναι και τα τέσσερα τεράστια
αεριζόμενα δισκόφρενα που έχουν εξαιρετική από-
δοση, αίσθηση και διάρκεια.

Στο εθνικό οδικό δίκτυο το Kona N μπορεί να κινη-
θεί απίστευτα οικονομικά στα όρια του ΚΟΚ και απί-
στευτα γρήγορα μέχρι και τα 240 χλμ./ώρα! Στο επαρ-
χιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στροφές το κορεατικό
μοντέλο μετατρέπεται σε πολεμική μηχανή στα χέρια
ενός έμπειρου οδηγού.

Μέσα στην πόλη το εντυπωσιακό Kona N μαγνητίζει
τα βλέμματα (σε βαθμό που μπορεί να το... ματιάσουν),
ωστόσο ο οδηγός αισθάνεται τη δύναμη του αυτοκινή-
του και πολλές φορές προκαλεί πανικό στους περα-
στικούς με το πάτημα του γκαζιού προς το πάτωμα. Η
διαδικασία παρκαρίσματος είναι παιχνιδάκι με τη
βοήθεια της κάμερας οπισθοπορίας.

Εκτός δρόμου το Kona N προσφέρει και τέσσερα
προγράμματα οδήγησης, που αφορούν σαθρές επι-
φάνειες (Snow, Mud, Sand, Deep Sand), αλλά δύσκο-
λα θα επιχειρήσει ο οδηγός του να κάνει μια off-road
διαδρομή με τόσο μεγάλα ελαστικά επιδόσεων για
άσφαλτο…
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Π
αγκόσμιο σοκ και πένθος
στην Ιαπωνία προκάλεσε η
δολοφονία του 67χρονου
πρώην πρωθυπουργού Σίνζο

Άμπε, ο οποίος δέχθηκε τα πυρά ενός
«δυσαρεστημένου» πρώην μέλους του
πολεμικού ναυτικού κατά τη διάρκεια
προεκλογικής ομιλίας στην πόλη Νάρα.

Ο Άμπε, ο οποίος πυροβολήθηκε πισώ-

πλατα στον λαιμό και στην πλάτη χθες το

πρωί, εισήχθη σε νοσοκομείο σε κατάστα-

ση καρδιακής ανακοπής και υπέκυψε λί-

γο αργότερα από ακατάσχετη αιμορραγία.

Η αστυνομία συνέλαβε τον 42χρονο δρά-

στη Τετσούγια Γιαμαγκάμι, πρώην μέλος

του ιαπωνικού πολεμικού ναυτικού, ο

οποίος χρησιμοποίησε ένα αυ-

τοσχέδιο τουφέκι. Το ιαπωνικό

δίκτυο NHK μετέδωσε ότι ο άν-

δρας που άνοιξε πυρ «ήταν δυ-

σαρεστημένος με τη δουλειά

του» και «αποφάσισε να σκο-

τώσει» τον Άμπε.
Ο βετεράνος πολιτικός πα-

ρέμενε δραστήριος μετά την
αποχώρησή του από την πρω-
θυπουργία το 2020 ύστερα από
σχεδόν οκτώ χρόνια στο τιμόνι
της ιαπωνικής κυβέρνησης.
Συχνά εκφωνούσε λόγους και
έκανε πολλές δημόσιες εμφα-
νίσεις, υποστηρίζοντας δρα-
στήρια το κυβερνών κόμμα. 

Ήταν ο μακροβιότερος πρω-
θυπουργός στη σύγχρονη ιστορία της Ια-
πωνίας, έχοντας εκλεγεί τέσσερις φορές
στο αξίωμα. Βρισκόταν στην πόλη Νάρα,
στα κεντρικά της χώρας, για να υποστηρί-
ξει έναν τοπικό υποψήφιο του Φιλελεύ-
θερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP),
της συντηρητικής πολιτικής δύναμης που
κυβερνά την Ιαπωνία εδώ και χρόνια.

Ο Σίνζο Άμπε ήταν αναμφίβολα ο πολι-
τικός με τη μεγαλύτερη επιρροή των τε-

λευταίων ετών στη χώρα και από τους πιο
εθνικιστές εκπροσώπους του κυβερνών-
τος κόμματος. «Γεράκι» στην εξωτερική
πολιτική, αύξησε τις αμυντικές δαπάνες
της Ιαπωνίας και το 2014 ενέκρινε μια
τροποποίηση του μεταπολεμικού ειρηνι-
στικού Συντάγματος για να επιτρέψει στα
ιαπωνικά στρατεύματα να πολεμήσουν
έξω από την εθνική επικράτεια για πρώτη
φορά από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου

Πολέμου. Το όνομά του συνδέεται με τα
λεγόμενα «Abenomics», το σύνολο των
χαλαρών δημοσιονομικών και μεταρρυθ-
μιστικών οικονομικών πολιτικών που
εφάρμοσε το 2012 για να αντιμετωπίσει το
αποπληθωριστικό αδιέξοδο.  Άλλες πτυ-
χές των «Abenomics», όπως η αντιμετώ-
πιση του νεποτισμού και η αλλαγή της αν-
θυγιεινής εργασιακής κουλτούρας, παρέ-
μειναν ανεκπλήρωτες.

Ο μακροβιότερος
πρωθυπουργός στη σύγχρονη
ιστορία της Ιαπωνίας
πυροβολήθηκε από
δυσαρεστημένο από 
τη δουλειά του πολίτη...
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Άντονι Μπλίνκε -  Σεργκέι Λαβρόφ σε πολεμικό κλίμα...
Για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία

οι υπουργοί Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν και της Ρω-
σίας Σεργκέι Λαβρόφ βρέθηκαν χθες στο ίδιο τραπέζι στη Σύνο-
δο της G20, των είκοσι μεγάλων οικονομιών του πλανήτη, στο
Μπαλί της Ινδονησίας. Σχεδόν αμέσως ο Λαβρόφ κατήγγειλε τη
«φρενήρη», όπως τη χαρακτήρισε, κριτική της Δύσης στον πό-
λεμο στην Ουκρανία, επιπλήττοντας τους αντιπάλους της Ρω-
σίας ότι χάνουν την ευκαιρία να αντιμετωπίσουν τα παγκόσμια
οικονομικά ζητήματα. Πρόσθεσε ότι η συζήτηση από την πλευ-
ρά της Δύσης «ξέφυγε μόλις πήραν τον λόγο». «“Επιτιθέμενοι”,
“εισβολείς”, “κατακτητές”, ακούσαμε πολλά πράγματα σήμερα»,
συνέχισε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών. Ο Άντονι Μπλίνκεν

είπε αργότερα ότι η Ρωσία άκουσε μια «χορωδία» εκκλήσεων
από ολόκληρο τον κόσμο για τον τερματισμό του πολέμου στην
Ουκρανία.

Ο Λαβρόφ τόνισε ότι η Ρωσία «δεν θα τρέξει» πίσω από τις
ΗΠΑ για μια συνάντηση στην G20 μετά την άρνηση του Αμερι-
κανού ομολόγου του να τον συναντήσει στο περιθώριο της συ-
νόδου. Είπε επίσης ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να διαπραγματευ-
τεί με την Ουκρανία και την Τουρκία για τα σιτηρά, αλλά δεν εί-
ναι σαφές πότε μπορεί να διεξαχθούν αυτές οι συνομιλίες. Ο
επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας έφυγε εσπευσμένα
χθες το απόγευμα από το Μπαλί και δεν παρευρέθηκε στο επί-
σημο δείπνο.

Ποιος ήταν ο  Άμπε που
δολοφονήθηκε άνανδρα
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Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι πολύ μεγάλος
(και σε ηλικία) για να ακολουθήσει τη στρα-
τιωτική πειθαρχία που πάει να επιβάλει στη

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο νέος της τεχνικός, ο Ολ-
λανδός Έρικ Τεν Χάαγκ, και για αυτό αποφάσισε να
φύγει, κι ας έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο.
Το συμβόλαιο δεν έχει καμία ισχύ όταν ένας ποδο-
σφαιριστής θέλει να φύγει. Ουδείς μπορεί να τον
κρατήσει και αν η νέα του ομάδα δεν συμφωνήσει
με την πρώην στο οικονομικό, παρεμβαίνει η αρμό-
δια επιτροπή της FIFA και δίνει λύση.

Τι ωστόσο εξόργισε τον Ρονάλντο και διεμήνυσε
στη Γιουνάιτεντ ότι θέλει να φύγει; Το βασικότερο
όλων, η διατροφή. Ο Τεν Χάαγκ απαγόρευσε τους
προσωπικούς διατροφολόγους και αυτό ήταν το «μη
παρέκει» του 37χρονου Πορτογάλου σούπερ σταρ.
Αυτός από την προηγούμενη ακόμη θητεία του στη
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε τον προσωπικό του
διατροφολόγο και όταν ρωτήθηκε πρόσφατα, είπε
πως αν ακόμη και σε τέτοια ηλικία παίζει ως έφη-
βος, το οφείλει κατά 50% στη διατροφή και το άλλο

μισό στη γυμναστική, καθότι διαθέτει και προσωπι-
κό γυμναστή.

Το μενού του Πορτογάλου σε καθημερινή βάση
περιλαμβάνει υδατάνθρακες, πρωτεΐνες και φυτι-
κές ίνες. Που μεταφράζεται σε βακαλάο, σούπες
και φρούτα. Πέρυσι τέτοια εποχή, όταν ξαναπήγε
στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, πήρε μαζί του και τον
προσωπικό του σεφ, τον συμπατριώτη του Έλιο
Λουρέιρο. Άλλα φαγητά έτρωγε αυτός, άλλα οι συμ-
παίκτες του. Μάλιστα, ο Κριστιάνο έκανε και… πα-
ρατηρήσεις στους σεφ της ομάδας αν υπήρχε τροφή
με λίπος και καλούσε τους συμπαίκτες του να μην
την καταναλώσουν. Κάπου είχε προκαλέσει ανα-
στάτωση, άλλοι συντάχθηκαν μαζί του και άλλοι όχι.
«Αρπάχτηκε» και με τον αρχηγό Μαγκουάιρ και όλα
τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

Ο Έρικ Τεν Χάαγκ στην προσπάθειά του να συμμα-
ζέψει τη Γιουνάιτεντ από τα περσινά χάλια ανήρτη-
σε… οδηγίες στον τοίχο των αποδυτηρίων. Όποιος
τις παραβιάσει τιμωρείται. Ο Ρονάλντο δεν θα μπο-
ρούσε να το αντέξει. Νοτιοευρωπαίος είναι από τη

μία, πάντα έκανε αυτό που ήθελε, δεν θα μπορούσε
να υπακούσει στον Ολλανδό, τη στιγμή που και με-
γαλύτερο μέγεθος είναι αλλά και βγάζει πολλαπλά-
σια λεφτά.

Οι κανόνες του Τεν Χάαγκ: Όποιος αργεί στην
προπόνηση αποκλείεται από το επόμενο παιχνίδι.
Απαγορεύεται παντελώς το αλκοόλ, ακόμη και οι
μπίρες χωρίς αλκοόλ. Απαγορεύονται οι προσωπι-
κοί σεφ και γυμναστές, όλοι οι παίκτες υποχρεούν-
ται να τρώνε στο γήπεδο και τη διατροφή την επιμε-
λείται ο ίδιος προσωπικά! Οι παίκτες θα ζυγίζονται
κάθε μέρα! Τυχόν προβλήματα τα λύνουν με συζή-
τηση μαζί του και χωρίς τη διαμεσολάβηση τρίτου
προσώπου.

Το μενού και η στρατιωτική πειθαρχία
στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τον
νέο τεχνικό Έρικ Τεν Χάαγκ ανάγκασαν
τον Πορτογάλο σε αποχώρηση

Ρονάλντο: Έφυγε λόγω... βακαλάου
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Η
ταινία «Rise», που είναι βιωμα-
τική της οικογένειας του Γιάννη
Αντετοκούνμπο και όχι ένα ντο-
κιμαντερίστικο αφιέρωμα στον

καλύτερο παίκτη του ΝΒΑ, είναι μια από-
λαυση στη νοσταλγία μιας Ελλάδα που χά-
νεται σιγά σιγά και αμερικανοποιείται πλή-
ρως. Ένα είναι το ηθικό δίδαγμά της: η αξία
της οικογένειας, η αφοσίωση και η δύναμη
που εκπηγάζουν από αυτή. 

Στην Ελλάδα και τις δυτικές κοινωνίες
γενικότερα η οικογένεια πλέον είναι μόνο
για να τεκνοποιεί. Μετά ο καθένας ακολου-
θεί τον δρόμο της μοναξιάς του. Αυτή η
διάρρηξη του οικογενειακού ιστού θεωρεί-
ται «εξέλιξη», «εκμοντερισμός» της άκρως
μιμητικής ελληνικής κοινωνίας. Και... ξε-
βλάχεμα φυσικά.

Η ταινία δεν είναι τελικά «αμερικανιά»
που θα απευθύνεται στα 300 εκατομμύρια
των Αμερικανών αλλά στον ελληνικό λαό
των 10 εκατομμυρίων ψυχών. Δεν είναι μια
υπερπαραγωγή με περιπέτεια, ριψοκίνδυ-
νες σκηνές, ηχητικά εφέ που καθηλώνουν
τα αυτιά και το μυαλό, πλαισιωμένα στην
κουλτούρα του τίποτα στο σύγχρονο αμερι-
κανικό σινεμά.

Ο Ιρανοαμερικανός σεναριογράφος του
«Rise» Αράς Αμέλ είχε δύο σούπερ αποτυ-
χημένα σενάρια στην καριέρα του. Στην
ταινία «Γκρέις του Μονακό» με την Νικόλ
Κίντμαν το ένα. Και το άλλο, που προκάλε-
σε την οργή των σκεπτόμενων ανθρώπων,
το «A Private War», αυτοβιογραφία της
δολοφονημένης στον πόλεμο της Συρίας
Αμερικανίδας δημοσιογράφου Μαρί Κόλ-
μαν (την υποδύεται η Ρόζαμουντ Πάικ),
όπου ο Αράς Αμέλ τη μετέτρεψε σε σόου
αντί να αναζητήσει τις αιτίες του πολέμου
που προκάλεσαν τη δολοφονία της. Μή-
πως όμως οι ταινίες «300», «Μεγαλέξαν-
δρος» και «Τροία» είχαν καμία σχέση με τη
μυθολογία;

Προφανώς η οικογένεια Αντετοκούνμπο
είχε λόγο στην αφαίρεση κάθε υπερβολής
από την ταινία από σεβασμό προς την Ελ-

λάδα. Διότι μπορεί να ταλαιπωρήθηκαν
από το τέρας της αήττητης γραφειοκρα-
τίας, αλλά έμαθαν γράμματα τα παιδιά τους
και δεν πήγαν αστυνομικοί στην πόρτα
τους, όπως έγινε στο πέρασμά τους από
την Τουρκία. Το αναφέρει ο πατέρας
Τσαρλς καθαρά ότι έχουν ευγνωμοσύνη
στην Ελλάδα.

Η ταινία της οικογένειας Αντετοκούνμπο
είναι βγαλμένη από το παλιό καλό ελληνικό
σινεμά, το πλημμυρισμένο συναισθήματα.
που εκλείπουν σιγά σιγά από την ελληνική
κοινωνία και γίνονται όλα ύλη. Χρήμα και
σόου. Ή σόου για το χρήμα, δηλαδή. «Ό,τι
κάνουμε το κάνουμε όλοι μαζί», το κεντρι-
κό οικογενειακό μότο της ταινίας.

Ο θεατής είναι αδύνατον να μην αφήσει
ένα δάκρυ να κυλήσει στο τέλος για την
τραγωδία της μετανάστευσης, της πείνας,
του φόβου,της αβεβαιότητας αλλά και του

χρώματος στο δέρμα της οικογένειας Αν-
τετοκούνμπο, που προκάλεσε αφορισμούς
από τα σταγονίδια του Αδόλφου. Ή των
επιτήδειων ατζέντηδων-λαμόγιων που όρ-
μησαν σαν τις ύαινες μόλις μυρίστηκαν το
ταλέντο του Γιάννη και προσπάθησαν εκ-
βιαστικά να του αποσπάσουν την υπογρα-
φή, ειδάλλως θα τον κατήγγελλαν στην
αστυνομία.

Η ταινία είναι πανομοιότυπη με εκείνη
του «ήρωα» των παιδικών μας χρόνων
Βασιλάκη Καΐλα του παλιού ενάρετου
ελληνικού κινηματογράφου. Που ξεκινά-
ει από λουστραδόρος και γίνεται διάση-
μος γιατρός, δικηγόρος κ.λπ. Το σύγχρο-
νο trend θα την κατατάξει σε αυτή την κα-
τηγορία της… γραφικής, καθότι δεν έχει
ούτε γυμνό, ούτε βρισίδι, ούτε «ψαγμέ-
νες συζητήσεις» βλακώδους… υπαρξι-
σμού για το αν το μπικίνι της «επώνυμης»

σταρλετίστας πρέπει να είναι μοβ ή πρά-
σινο. Η κανονική Ελλάδα οφείλει ένα
μεγάλο «ευχαριστώ» στον Γιάννη Αντε-
τοκούνμπο για την ταινία του. Όχι για τις
επιδόσεις του στο ΝΒΑ ούτε γιατί μερι-
κά πλάνα της ενημερώνουν την υφήλιο
για τις παραλίες και την Ακρόπολη, αλλά
γιατί αναδύεται το οικογενειακό συμπα-
γές, αρετή που κράτησε ζωντανό το ελ-
ληνικό έθνος χρόνια και χρόνια.

Επίσης, η ταινία είναι άκρως διδακτική
για τη γενιά του λυκείου που έπαψε να
ονειρεύεται. Που εύκολα τα παρατάει για
να αφοσιωθεί στην αιχμαλωσία των social
media. Που δεν ξέρει τι σημαίνει «δικαίω-
μα στην ουτοπία». Ο Γιάννης και ο Θανάσης
πίστεψαν χωρίς να διαθέτουν τα αυτονόητα
προνόμια, ένα πιάτο φαΐ για παράδειγμα.
Και πέτυχαν γιατί ήταν όλοι μαζί, ενωμένοι
και αγκαλιασμένοι. Αυτό αποτυπώνεται σε
όλη τη διάρκεια της ταινίας. Επίσης, δίδα-
ξαν ταπεινότητα ως το στερεοτυπικό προ-
νόμιο της παλιάς Ελλάδας.

Όταν ο κάθε πνευματικά ανάπηρος αυτο-
προσδιορίζεται ως «σταρ» και το παίζει
ακριβοθώρητος επειδή είναι αναγνωρίσι-
μος ως trash τηλεπερσόνα, ο Γιάννης όταν
έρχεται στην Ελλάδα πάει και παίζει μπά-
σκετ στα Σεπόλια με τους πιτσιρικάδες, πά-
ει στη συναυλία του Ρέμου στην Κύπρο μα-
ζί με τον απλό κόσμο και δεν χαλάει χατίρι
σε κανέναν. Είναι ένας Έλληνας παλαιάς
κοπής σε μια Ελλάδα που αρνείται να με-
ταλλαχτεί σε κοινωνία ζόμπι.

Σαν τον παλιό καλό ελληνικό
κινηματογράφο το γεμάτο
συναίσθημα βιωματικό 
φιλμ «Rise» της οικογένειας
Αντετοκούνμπο

Η ταινία του Γιάννη,
νοσταλγία 
στην Ελλάδα
που χάνεται…
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Επιμέλεια 
Δήμητρα Δάρδα

«Χ
ίλιες και μία νύχτες» στον παρα-
μυθένιο αρραβώνα της πριγκί-
πισσας Ιμάν μπιντ Αμπντουλάχ
με τον ελληνικής καταγωγής

επιχειρηματία Τζαμίλ Αλέξανδρο Θερμιώτη!
Η πρωτότοκη κόρη του βασιλιά Αμπντάλα Β΄

της Ιορδανίας και ο 28χρονος χρηματιστής επι-
σημοποίησαν τη σχέση τους σε μια φαντασμα-
γορική τελετή, που πραγματοποιήθηκε στο πα-
λάτι της Ιορδανίας την περασμένη Τρίτη, παρου-
σία συγγενών και των δύο οικογενειών. 

Μία ημέρα αργότερα, η Βασιλική Χασεμιτική
Αυλή ανακοίνωσε τα χαρμόσυνα νέα, αναφέ-
ροντας: «Το παλάτι της Ιορδανίας είναι στην ευ-
χάριστη θέση να ανακοινώσει τον αρραβώνα της
Αυτού Βασιλικής Υψηλότητας Πριγκίπισσας
Ιμάν μπιντ Αμπντουλάχ ΙΙ με τον κ. Τζαμίλ Αλέ-
ξανδρο Θερμιώτη, παρουσία της Αυτού Μεγα-
λειότητος Βασιλιά Αμπντάλα II, της Βασίλισσας
Ράνια Αλ Αμπντάλα και των παιδιών τους, αλλά

και μελών της οικογένειας του κ. Θερμιώτη. Η
Βασιλική Χασεμιτική Αυλή μεταφέρει τα ειλικρι-
νή της συγχαρητήρια στην Αυτού Βασιλική Υψη-
λότητα Πριγκίπισσα Ιμάν μπιντ Αμπντουλάχ ΙΙ με
τον κ. Θερμιώτη για αυτή την περίσταση και τους
εύχεται μια ζωή γεμάτη ευτυχία».

Στο επίσημο πορτρέτο που παραχώρησε το
παλάτι προς τον παγκόσμιο Τύπο, το όμορφο
ζευγάρι πόζαρε ευτυχισμένο, με την Ιμάν ντυμέ-
νη με λευκό μακρυμάνικο φόρεμα με ψηλό λαι-
μό και δαντέλα. Τα βλέμματα ωστόσο έκλεψε το
πανάκριβο λευκόχρυσο μονόπετρο με το τερά-
στιο διαμάντι που κοσμούσε το δεξί της χέρι.

Ο ζάπλουτος οικονομολόγος, που επέλεξε για
την περίσταση σκουρόχρωμο κοστούμι με λευ-
κό πουκάμισο χωρίς γραβάτα, έχει ρίζες κατα-
γωγής από την Άνδρο, την οποία η οικογένεια
επισκέπτεται συχνά. Γεννήθηκε στο Καράκας
της Βενεζουέλας, ενώ έχει και δύο μικρότερα
αδέλφια, την Αλέξια και τον Αλεχάντρο. Είναι

γόνος πλούσιας οικογένειας, με τον παππού του
Δημήτρη Θερμιώτη να αποτελεί την κεφαλή της
οικογενειακής αυτοκρατορίας, με επιτυχημένες
εταιρείες στη χώρα, μεταξύ των οποίων το fran-
chise του Οίκου μόδας Dior. 

O μελλοντικός σύζυγος της Πριγκίπισσας Ιμάν
μπιντ Αμπντουλάχ, με σπουδές στο Florida In-
ternational University «Διοίκηση Επιχειρήσε-
ων» κατέχει Bachelor of Science in Business.
Εργάζεται ως διευθύνων σύμβουλος σε fund με
έδρα τη Νέα Υόρκη και η προσωπική του περι-
ουσία κυμαίνεται στα $10.000.000 - $50.000.000
για το 2022.

Η Βασίλισσα Ράνια ευχήθηκε στο ζευγάρι μέ-
σω του λογαριασμού της στο Instagram με ένα
συγκινητικό μήνυμα: «Συγχαρητήρια, αγαπημέ-
νη μου Ιμάν, το χαμόγελό σου ήταν πάντα ένα
δώρο αγάπης, που εγώ το λατρεύω από την ημέ-
ρα που γεννήθηκες. Εύχομαι σε εσάς και τον
Τζαμίλ μια ζωή γεμάτη αγάπη και γέλιο!».

Ζάπλουτος Έλληνας 
αρραβωνιάστηκε
την Πριγκίπισσα Ιμάν



Νέοι έρωτες

Οριστικός κρίνεται πλέον ο χωρισμός της
Ηλιάνας Παπαγεωργίου με τον Snik. Το πρώην
ζευγάρι έκανε το επόμενο βήμα, με τον ράπερ να
παραδέχεται δημόσια τη νέα του σχέση με το
μοντέλο Γιώτα Ιωαννίδου και την παρουσιάστρια
ν’ ακολουθεί το παράδειγμά του επιτρέποντας
στους παπαράτσι να... βγάλουν λαβράκι. Η εντυ-
πωσιακή Ηλιάνα απαθανατίστηκε στα Κουφονή-
σια σε τρυφερές στιγμές με τον πρώην σύζυγό
της αρχιτέκτονα Γιάννη Καραβασάνη. Το ζευγάρι
είχε παντρευτεί το 2015 στο Λος Άντζελες.

Έπεσαν οι υπογραφές

Στη μεγάλη δισκογραφική οικογένεια της
«Panik» εντάχθηκε ο Γιώργος Τσαλίκης. Ο τρα-
γουδιστής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας
με τον CEO της εταιρείας Γιώργο Αρσενάκο, ανα-
κοινώνοντας περιχαρής: «Νέα αρχή, από την αρ-
χή! Είναι ευλογία όταν η ζωή σού κάνει το δώρο
να ξανασυναντιέσαι, να κάνεις πάλι όνειρα και να
σηματοδοτείς μια νέα αρχή με ανθρώπους που
αποτέλεσαν τη βάση σου και αποτέλεσες κι εσύ
τη δική τους βάση, για τα καινούργια μας όνειρα,
σχέδια και μουσικά ταξίδια». 

Η σπουδαία κυρία του γλεντι-
ού, η αειθαλής Ζωζώ Σαπουν-
τζάκη θα εμφανισθεί απόψε το
βράδυ στην εκπομπή «Η αυλή
των χρωμάτων» στην ΕΡΤ2 (μα-
γνητοσκοπημένη) και θα ερμη-
νεύσει αξέχαστα λαϊκά τραγού-
δια. Ποζάροντας απαστράπτου-
σα αγκαλιά με τον παρουσιαστή
σχολίασε με καμάρι: «Κάναμε
μια υπέροχη εκπομπή με τον κα-
ταξιωμένο Χρήστο Νικολόπου-
λο, τον ευχαριστώ πολύ και πάμε
και για άλλα καλύτερα».

Αγκαλιά αγάπης

X
λιδάτος γάμος για τον εφοπλιστή Σπυράγγελο Λυκούδη με
την ηθοποιό Τέτη Καλαφάτη στην Κεφαλονιά, το νησί κατα-
γωγής της νύφης. Ύστερα από τέσσερα χρόνια σχέσης και

την απόκτηση δύο παιδιών, το λαμπερό ζευγάρι χόρεψε τον Ησαΐα
στο γραφικό εκκλησάκι της Παναγίας της Χρυσοσπηλιώτισσας στα
Σπήλια με κουμπάρους τους Ναστάζια Πανταζάτου, Βάντα Ζαφειρά-
του, Ντίνα Καλαφάτη, Βαγγέλη Πολλάτο και Ανδρέα Βικάτο. Η πρω-
ταγωνίστρια, που γνωρίσαμε από τη σειρά «Μπρούσκο», επέλεξε για
την πιο όμορφη στιγμή της ζωής της ένα λευκό ντραπέ νυφικό, ται-
ριάζοντας χρωματικά με το επίσης λευκό κοστούμι του γαμπρού.
Ακολούθησε η βάφτιση των δύο παιδιών τους που πήραν τα ονόματα
Ευγενία και Διονύσης, με νονές τις Άντζελα Καλαφάτη, Αλεξάνδρα
Λυκούδη και Μέμη Καλαφάτη. Η γαμήλια δεξίωση δόθηκε δίπλα στο
κύμα, ενώ ανάμεσα στους προσκεκλημένους συγγενείς, επιχειρη-
ματίες και φίλους ήταν η Μαρία Μπεκατώρου με τον σύζυγό της.

Μια νύχτα του Αυγούστου
Στο σίκουελ της θρυλικής σειράς «Το νησί» θα δούμε από τη νέα
σεζόν τον Γιώργο Καραμίχο. Ο δημοφιλής ηθοποιός πρωταγω-
νιστεί στο νέο σίριαλ της Βικτόρια Χίσλοπ με τίτλο «Μια νύχτα
του Αυγούστου», που θα προβληθεί στην ΕΡΤ. Ποζάροντας με
κοστούμι δίπλα σε αυτοκίνητο εποχής, ανακοινώνει την έναρξη
των γυρισμάτων: «Πρώτο σετ. Μανώλης», έγραψε με καμάρι
στο Instagram.

Ταξίδι-αστραπή στην Κύπρο για τη Μιμή
Ντενίση. Η κομψή πρωταγωνίστρια έδωσε
το «παρών» στην τελετή αποφοίτησης της
κόρης της Μαριτίνας, η οποία ολοκλήρωσε
με επιτυχία τις σπουδές της στον τομέα
Tourist business. «Λευκωσία! Για την απο-
φοίτηση της Μαριτίνας μου! Ποσό γρήγορα
πέρασε ο καιρός. Καλή σταδιοδρομία σε όλα
τα παιδιά», έγραψε όλο γλύκα η περήφανη
μαμά στο Instagram.
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Κεφαλονίτικος γάμος 
και βαφτίσια

Στην τελετή
αποφοίτησης



Η
έκθεση στον ήλιο αποτελεί αγαπημένη
συνήθεια, όμως απαιτεί προσοχή.
Μπορεί η Ελλάδα να είναι μία ευλογη-
μένη χώρα που μας δίνει τη δυνατότητα

για στιγμές χαλάρωσης με ήλιο, κολύμπι, θαλάσ-
σια σπορ, καλό φαγητό, παρέες και όμορφες στιγ-
μές με αγαπημένα πρόσωπα, όμως όλα θέλουν
προσοχή και μέτρο, για να μην πρέπει στη συνέ-
χεια να αντιμετωπίσουμε δυσάρεστες συνέπειες. 

«Το καλοκαίρι είναι συνυφασμένο, για τους πε-
ρισσότερους, με τις διακοπές. Ήλιος, κολύμπι,
θαλάσσια σπορ, ξεγνοιασιά και βεβαίως ηλιοθε-
ραπεία. Η έκθεση στον ήλιο την περίοδο του κα-
λοκαιριού είναι αναπόφευκτη. Πολλοί, μάλιστα,
την επιδιώκουν με στόχο να αποκτήσουν ένα έν-
τονο μαύρισμα, χωρίς να γνωρίζουν τους κινδύ-
νους που επιφυλάσσει η υπερβολική ή η χωρίς
προστασία έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία»,
επισημαίνει η  Αικατερίνη Τσιλίκα, Δερματολόγος
- Αφροδισιολόγος, η οποία μας εξηγεί τα συχνό-
τερα προβλήματα που μπορεί να προκληθούν από
την υπερβολική έκθεση στον ήλιο. 

«Καταρχάς ηλιακό έγκαυμα. Το ηλιακό έγκαυ-
μα είναι γνωστό σε όλους και εκδηλώνεται ως ένα
έντονο ερύθημα (κοκκίνισμα) του δέρματος με
την παρουσία, κάποιες φορές, και φυσαλίδων,
μετά από υπερβολική έκθεση στον ήλιο. Έπειτα
από μερικές ημέρες ακολουθείται από απολέπιση

(ξεφλούδισμα). Εξαρτάται από τη διάρκεια έκθε-
σης στον ήλιο (υπεριώδης ακτινοβολία UVA και
UVB), την ώρα της ημέρας, αλλά και την ευαισθη-
σία κάθε ατόμου. Τα ανοιχτόχρωμα δέρματα είναι
πιο ευαίσθητα στον ήλιο και καίγονται ευκολότε-
ρα από τα σκούρα.  Στη συνέχεια η υπερβολική
έκθεση στον ήλιο προκαλεί φωτογήρανση. Η φω-
τογήρανση αναφέρεται στη γήρανση του δέρμα-
τος, που οφείλεται στη χρόνια έκθεση στον ήλιο. Η
δράση του ήλιου στο δέρμα είναι αθροιστική και
το δέρμα δεν ξεχνάει όλη την ακτινοβολία που
έχει δεχθεί στο πέρασμα των χρόνων. Αυτό έχει
ως αποτέλεσμα πρόωρες ρυτίδες, δυσχρωμίες
(σκούρους και ανοιχτόχρωμους λεκέδες), τραχύ-
τητα του δέρματος, φαγέσωρες (μαύρα στίγματα)
και χαλάρωση», τονίζει η ειδικός.  Επίσης δεν θα
πρέπει να ξεχνάμε την καρκινογένεση. Πρόκειται
για την ανάπτυξη καρκίνου του δέρματος (επιθη-
λιώματα) αλλά και μελανώματος, που μπορεί να
απειλήσει τη ζωή μας. Σχετίζεται με τη χρόνια έκ-
θεση στον ήλιο και τα ηλιακά εγκαύματα. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Τα συχνότερα προβλήματα 
που μπορεί να προκληθούν από 
την υπερβολική έκθεση στον ήλιο

Προσοχή στο solarium
«Καλό είναι να διευκρινίσουμε ότι τους
ίδιους κινδύνους διατρέχουμε και στο so-
larium, αφού και εκεί έχουμε έκθεση σε
υπεριώδη ακτινοβολία (UV). Συγκεκριμέ-
να, δεχόμαστε 16 φορές περισσότερη
ακτινοβολία UV απ’ όση θα δεχθούμε αν
εκτεθούμε το ίδιο χρονικό διάστημα στον
ήλιο. Δηλαδή 5 λεπτά solarium ισοδυνα-
μούν με περίπου μιάμιση ώρα έκθεσης
στον ήλιο», αναφέρει η κ. Τσιλίκα και δί-
νει συμβουλές για να μπορεί ο καθένας να
απολαύσει τον ήλιο με ασφάλεια. 
«Αποφεύγουμε την έκθεση στον ήλιο από
τις 11:00 έως τις 16:00. Έχουμε επαρκή
ρουχισμό (μπλούζα, παντελόνι), φοράμε
καπέλο και γυαλιά ηλίου. Επίσης, χρησι-
μοποιούμε ομπρέλα, κάνουμε χρήση αν-
τηλιακού με υψηλό δείκτη προστασίας
(SPF) για UVB και προστασία για UVA. Το
εφαρμόζουμε σε παχιά στρώση και το
ανανεώνουμε κάθε 2 ώρες ή αμέσως μετά
τη βουτιά ή το σκούπισμα με την πετσέτα. 
Ιδιαίτερη προσοχή και αποφυγή έκθεσης
στον ήλιο απαιτούνται για άτομα με κόκκι-
να μαλλιά και λευκό δέρμα με φακίδες».

Αικατερίνη Τσιλίκα,
Δερματολόγος -
Αφροδισιολόγος

Κάνε τον ήλιο… φίλο σου



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για σας τους Κριούς, αυτό το Σαββατοκύριακο θα
σας προκαλέσει μία έκρηξη απελευθέρωσης
από καταστάσεις που σας δημιουργούν έντονο
εκνευρισμό και συναισθήματα που δεν μπορείτε
να ελέγξετε. Αφήστε πίσω σας πρόσωπα που σας
έχουν υποσχεθεί τον κόσμο όλο, αλλά αυτός ο...
κόσμος δεν υπάρχει πουθενά.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Με ένα αρκετά έντονο ενεργειακό φορτίο φτά-
νουμε σε αυτό το Σαββατοκύριακο, όπου θα
υπάρξει μία έντονη συμμετοχή του Ουρανού με
τον Ήλιο, αλλά με ένα θετικό ερέθισμα. Έτσι, ένα
ταξιδάκι, μία αλλαγή, μία έντονη πνευματική
αναζήτηση ίσως σας φέρουν την πολυπόθητη
αλήθεια.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Είναι μία αρκετά ευνοϊκή στιγμή για σας, για τις
επαγγελματικές σας ανησυχίες, αλλά και για
κάποια οικονομικά θέματα. Ίσως η υπερβολή
μπει στη ζωή σας και μέσα από αυτή θα βρείτε
πολύ καλές ευκαιρίες.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Ο Ήλιος σχηματίζει σήμερα από το δικό σας ζώ-
διο ένα πολύ ενδιαφέρον εξάγωνο με τον Δία,
όπου θα φέρει μία νέα γνωριμία ή θα γίνετε μέ-
λος σε μία ξεχωριστή ομάδα, που θα σας φέρει
πιο κοντά με πρόσωπα διαφορετικά από εσάς.

Λέων
(23/7-22/8)
Με έναν έντονο δωδέκατο τομέα αυτήν την πε-
ρίοδο, έχετε αρχίσει να ξανασκέφτεστε κάποια
πράγματα που σας έχουν συμβεί, να προβλημα-
τίζεστε για κάποιες καταστάσεις, αλλά και να
βρίσκεστε σε μία έντονη διαμάχη με την αλήθεια
ή το ψέμα. Στο χέρι σας είναι να αποφασίσετε σε
ποια πλευρά θα βρεθείτε.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για σας τους Παρθένους, όπως έχω ξαναπεί, τα
πράγματα έχουν αρκετό ενδιαφέρον, καλές προ-
οπτικές και σίγουρα θα έχετε ένα πολυταξιδεμέ-
νο διήμερο. Αν πάλι η απόφασή σας είναι να μεί-
νετε στα γνωστά σας λημέρια, θα έχετε ένα πολύ
δημιουργικό Σαββατοκύριακο.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η επαγγελματική σας αναζήτηση θα σας φέρει
κάτι πολύ ξεχωριστό. Μπορεί να εργαστείτε
μακριά από τον τόπο σας, ακόμη και να συμ-
φωνήσετε σε κάποια πολύ ευνοϊκά για σας
κριτήρια. Ό,τι και να γίνει αυτό το διήμερο, θα
σας δώσει μία ευκαιρία, που καλό είναι να την
αξιοποιήσετε.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Μαζί με τα δύσκολα θα έρθουν και κάποια πολύ
θετικά γεγονότα, αλλά θα πρέπει να ανοίξετε
τους ορίζοντές σας και να μην κολλήσετε στα
γνωστά και τετριμμένα, που μέχρι σήμερα κά-
νετε.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Για σας τους Τοξότες, οι μέρες αυτές θα έχουν
έντονα συναισθήματα και θα σας απαλλάξουν
από κάποιες σκέψεις που δεν ήταν δίκαιες για
πρόσωπο από το περιβάλλον σας. Ένα οικονομι-
κό θέμα θα σας απασχολήσει με πολύ θετικό
τρόπο.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Για σας τους Αιγόκερους, τα πράγματα είναι αρ-
κετά αισιόδοξα, κυρίως για την προσωπική σας
ζωή. Νέες γνωριμίες και ενδιαφέροντα πρόσω-
πα κάνουν την εμφάνισή τους, ενώ θα πρέπει να
δώσετε έμφαση σε κάποια νέα επαγγελματική
πρόταση.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Αυτό το διήμερο θα είναι για σας μία πολύ καλή
ευκαιρία να βάλετε σε σειρά πρακτικά θέματα,
αλλά και να κάνετε μία υπέρβαση σε πράγματα
που σας δημιουργούν ανασφάλεια. Φροντίστε
τα αγαπημένα σας πρόσωπα, αλλά και κάποι-
ους που θα σας δώσουν πολύτιμες συμβουλές.  

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για σας τους Ιχθύς, είναι η στιγμή να ανανεωθεί-
τε και να νιώσετε απελευθερωμένοι με τις επι-
λογές σας. Ένα όμορφο και αρκετά ενδιαφέρον
ταξίδι σάς περιμένει, αλλά θα περάσετε ακόμη
πιο ξεχωριστά, όταν το πραγματοποιήσετε με τα
αγαπημένα σας πρόσωπα.
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Aυτό το Σαββατοκύριακο ο Ερμής και
ο Ήλιος από το ζώδιο του Καρκίνου
δημιουργούν την αίσθηση της
ανησυχίας, των αλλαγών και της

υπερβολής. Ίσως θα υπάρξουν στους
περισσότερους αντιπροσώπους των ζωδίων του
Νερού, της Φωτιάς και της Γης πολύ μεγάλα
αποθέματα ενέργειας και αναζήτησης νέων
εμπειριών.



Η
αντίστροφη μέτρηση για την επικεί-
μενη συνάντηση των υπουργών
Ενέργειας της ΕΕ στις 26 Ιουλίου στις
Βρυξέλλες έχει ξεκινήσει, ενώ περί

τα τέλη του μήνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμέ-
νεται να παρουσιάσει το σχέδιό της για το πώς
θα αντιμετωπίσει το εφιαλτικό αλλά απολύτως
υπαρκτό σενάριο των επιπλέον περικοπών στην
τροφοδοσία φυσικού αερίου από τη Ρωσία.

Πρόκειται για έναν εξαιρετικά πολύπλοκο,
σύνθετο και δυσεπίλυτο πολιτικό γρίφο, τον
οποίο ωστόσο οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και
η ηγεσία της ΕΕ είναι καταδικασμένες να λύ-
σουν «χθες». Το ερώτημα είναι μονοσήμαντο
και χρήζει άμεσης απάντησης: Ποιος θα πλη-
ρώσει το κόστος από τη διαρκή αύξηση των τι-
μών στην ενέργεια;

Είναι απολύτως προφανές ότι οι καταναλωτές
δεν μπορούν να σηκώσουν μόνοι τους ένα τέ-
τοιο αβάστακτο βάρος. Είναι εξίσου σαφές ότι
ούτε οι εθνικοί προϋπολογισμοί δύνανται να το
αναλάβουν εξολοκλήρου, γιατί κάτι τέτοιο θα
σήμαινε ότι θα έμπαιναν στο σπιράλ των ελλειμ-
μάτων και των χρεών.

Η κατάσταση είναι ήδη οριακή κοινωνικά,
ενώ τείνει να γίνει αβάστακτη και οικονομικά.
Και όσο συνεχίζεται η κρίση τόσο θα διογκώνε-
ται ο λογαριασμός στις πλάτες των επόμενων
γενεών.

Η Ελλάδα όπως και η Ιταλία και οι υπόλοιπες
χώρες του ευρωπαϊκού Νότου ζητούν εδώ και
καιρό, απ’ όταν είχε φανεί τι έρχεται, κοινή ευ-
ρωπαϊκή λύση, αντίστοιχου μεγέθους με τη

γενναιόδωρη στήριξη των κρατών-μελών για
την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα μέρος των ευρωπαϊ-
κών ηγεσιών δείχνει αδύναμο να αφουγκραστεί
την πραγματικότητα και να αρθεί στο ύψος των
περιστάσεων.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν το αισθάνεται και δοκιμά-
ζει με κάθε τρόπο και σε κάθε ευκαιρία τις αν-
τοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αιχμή του
δόρατος την ακρίβεια, η οποία ιστορικά αποτε-
λεί μια από τις πιο βάρβαρες και απεχθείς εκ-
φράσεις βίας σε βάρος των οικονομικά ασθενέ-
στερων κοινωνιών.

Χθες ο Ρώσος πρόεδρος επανήλθε απειλών-
τας εκ νέου ότι οι συνεχιζόμενες κυρώσεις κα-
τά της Ρωσίας θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε
καταστροφικές αυξήσεις τιμών στις αγορές
ενέργειας, με απρόβλεπτα δύσκολες συνέπειες
για τα νοικοκυριά σε όλη την Ευρώπη.

Στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής των ηγετών
της ΕΕ οι κ. Μητσοτάκης και Ντράγκι ζήτησαν
με επιμονή τη δρομολόγηση τολμηρών πρωτο-
βουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως η επιβο-
λή ενός πλαφόν στη χονδρική τιμή του φυσικού
αερίου.

Το επιχείρημά τους είναι απλό και καθαρό:
Μπροστά σε ένα τέτοιου μεγέθους πρόβλημα
απαιτείται συντονισμένη ευρωπαϊκή αντίδραση,
η οποία να μπορεί να υποστηρίξει τους εθνι-
κούς προϋπολογισμούς, έτσι ώστε να περιορι-
στούν, στο μέτρο του εφικτού, οι αρνητικές επι-
πτώσεις από την ακρίβεια στα νοικοκυριά και
στις επιχειρήσεις.

Σε αυτή την κατάσταση που διαμορφώνεται
καθημερινά η όσο το δυνατόν πιο άμεση αντα-
πόκριση της ΕΕ μπορεί να μετριάσει σημαντικά
τις συνέπειες στην απώλεια εισοδημάτων.

Η Ευρώπη θα πονέσει οικονομικά, αλλά έχει
τις δυνατότητες να δώσει τις λύσεις και σε οικο-
νομικό και κοινωνικό επίπεδο, γιατί διαθέτει
αναπτυξιακές δομές, εργαλεία, χρηματοδότηση
αλλά και σημαντικό ειδικό βάρος στις διεθνείς
σχέσεις. Αρκεί οι ηγεσίες της να λειτουργήσουν
με πνεύμα συλλογικότητας, ενότητας και αλλη-
λεγγύης.

Διαφορετικά το μάθημα θα είναι πικρό. Η
πρόσφατη, επώδυνη εμπειρία των γαλλικών
εκλογών έδωσε μια πρόγευση του τι πρόκειται
να συμβεί στη Γηραιά Ήπειρο, αν οι κοινωνίες
αισθανθούν έρμαια της ενεργειακής ακρίβειας.
Η οικονομική εξάντληση, η κόπωση και ο θυμός
θα μετατραπούν σε «βόμβες» στα θεμέλια της
ευρωπαϊκής σταθερότητας, στην πιο κρίσιμη
στιγμή της πρόσφατης ιστορίας της.

Το καζάνι βράζει ήδη. Όταν εκραγεί και χυθεί
η λάβα της οργής και της απόγνωσης, θα είναι
πολύ δύσκολο να συμμαζευτεί. Ήδη η Ευρω-
παϊκή Ένωση έχει αργήσει. Εντυπωσιακά. Ανε-
πίτρεπτα πολύ. Η ώρα της κρίσης πλησιάζει - αν
δεν έχει ήδη φτάσει.

ΥΓ.: Η Αθήνα πάντως, αν και προσδοκά με
αξιώσεις, όπως λένε υψηλόβαθμα στελέχη της,
ευρωπαϊκή λύση, ετοιμάζεται και για τα πιο
ακραία σενάρια. Και ορθώς. Γιατί ούτως ή άλ-
λως αυτά που έρχονται θα είναι πολύ δύσκολα... 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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της οργής και
της απόγνωσης,
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Ήγγικεν η ώρα της ΕΕ


