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Η
κυβέρνηση Ερντογάν φροντίζει κάθε χρό-
νο να υπενθυμίζει, γενικά, την απόπειρα
πραξικοπήματος τον Ιούλιο του 2016, τα
όσα προηγήθηκαν και όσα ακολούθησαν

έπειτα από εκείνη τη δραματική νύχτα στη γείτονα χώ-
ρα. Και όπως παραδοσιακά κάνει η Τουρκία, αλλά με
ειδίκευση ο σημερινός πρόεδρός της, μεριμνά ώστε
να εργαλειοποιεί προς όφελός της οτιδήποτε συμβαί-
νει εντός ή εκτός των συνόρων της και με κάποιον
τρόπο την αφορά.

Με αφορμή την επέτειο του αποτυχημένου πραξικο-
πήματος πριν από έξι χρόνια, ο υπουργός Εξωτερικών
της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου δημοσίευσε άρ-
θρο του στην εφημερίδα «Τα Νέα» με τίτλο «Η τρομο-
κρατία δεν έχει εθνικότητα, εθνότητα ή θρησκεία». Γρά-
φει λοιπόν ο Τούρκος πολιτικός πως «αν η απόπειρα
πραξικοπήματος είχε πετύχει, θα υπήρχε μια πολύ δια-
φορετική Τουρκία σήμερα. Η δημοκρατία δεν θα υπήρ-
χε και τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες θα
είχαν ανασταλεί επ’ αόριστον. Το έθνος θα είχε πέσει
στα χέρια μιας εξτρεμιστικής κυβέρνησης». 

Πίσω από το πραξικόπημα κρυβόταν η τρομοκρατική

γκιουλενιστική οργάνωση FETO, σύμφωνα με τον κ.
Τσαβούσογλου, κάτι που ασπάζεται το σύνολο του ερν-
τογανικού AKP, ενώ προέκυψε και από τη διερεύνηση
της υπόθεσης από την τουρκική δικαιοσύνη. Σχεδόν
100.000 Τούρκοι πολίτες, στρατιωτικοί και αστυνομικοί,
εκπαιδευτικοί και φοιτητές, δικαστικοί και δημόσιοι
υπάλληλοι συνελήφθησαν, διώχθηκαν και φυλακίστη-
καν ως πραξικοπηματίες που υπάκουαν στις εντολές
του αυτοεξόριστου εδώ και χρόνια Φετουλάχ Γκιουλέν.

Ας συνδυάσουμε όσα έγραψε ο κ. Τσαβούσογλου
στην ελληνική εφημερίδα με όσα ακούστηκαν και γρά-
φτηκαν στον τουρκικό Τύπο με αφορμή την επέτειο
του πραξικοπήματος. «Μετά την απόπειρα πραξικοπή-
ματος της 15ης Ιουλίου, οκτώ μέλη της FETO κατέφυ-
γαν στην Ελλάδα με ελικόπτερο. Η Τουρκία ζήτησε την
άμεση έκδοσή τους. Ωστόσο, η ελληνική κυβέρνηση
απελευθέρωσε τα μέλη της FETO και τους χορήγησε
άσυλο», ήταν το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού
TRT, στο οποίο συμπληρώνεται ότι η μεταχείριση των
πραξικοπηματιών από την Αθήνα έφερε σκιές στις ελ-
ληνοτουρκικές σχέσεις, ενώ υπολογίζεται πως πάνω
από 9.000 Τούρκοι συμμετέχοντες στην προσπάθεια

ανατροπής του Ερντογάν κατέφυγαν στην Ελλάδα.
Υπερθεματίζοντας, το πρακτορείο Anadolu σε άρθρο
του με τίτλο «Η Ελλάδα κορυφαίο καταφύγιο για τους
τρομοκράτες της FETO» ανεβάζει το νούμερο σε...
20.000 «φιλοξενούμενους πραξικοπηματίες».

Και επιστρέφουμε με το κλείσιμο του άρθρου του
Τσαβούσογλου: «Η τρομοκρατία δεν έχει εθνικότητα,
εθνότητα ή θρησκεία. Αυτός ο κίνδυνος απειλεί την αν-
θρωπότητα στο σύνολό της. Επομένως, η απάντηση σε
αυτή την απειλή πρέπει να είναι ενιαία και αποφασιστι-
κή. Κανένα κράτος δεν έχει την πολυτέλεια να κάνει
διάκριση μεταξύ τρομοκρατών και καμία τρομοκρατική
οργάνωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως “χρήσιμη”
ανάλογα με τις προτιμήσεις. Η FETO είναι υπεύθυνη για
την απώλεια εκατοντάδων ζωών, καθώς και για άλλα
σοβαρά εγκλήματα κατά του τουρκικού λαού. Έξι χρό-
νια μετά τις 15 Ιουλίου 2016, η Τουρκία συνεχίζει τον
αποφασιστικό της αγώνα κατά της FETO, όπως ακριβώς
συνεχίζει και τον αγώνα της εναντίον άλλων τρομοκρα-
τικών οργανώσεων, όπως το PKK, το PYD-YPG, το
DHKP-C και το DAESH».
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ΡOLITICAL 2 ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Το αποτυχημένο
πραξικόπημα του ’16

και το άρθρο Τσαβούσογλου





Η
εντολή του πρωθυπουργού
στα στελέχη της Νέας Δημο-
κρατίας είναι από τώρα και
στο εξής να υπάρξει μια τερά-

στια κινητοποίηση του μηχανισμού ώστε
κυβέρνηση και κόμμα να βρεθούν δίπλα
στους πολίτες που δοκιμάζονται, προ-
κειμένου να μην αφεθεί χώρος για την
αντιπολίτευση, ειδικά για τον ΣΥΡΙΖΑ, να
«λαϊκίσει» ακόμη περισσότερο εκμε-
ταλλευόμενος τα πραγματικά προβλή-
ματα των περισσότερων κοινωνικών
ομάδων λόγω της διεθνούς κρίσης και
ύφεσης.

To «είμαστε σε πόλεμο», που είπε
χθες σε μήνυμά του προς τον ελληνικό
λαό με αφορμή το Power Pass, το έχει
πει και κατ’ ιδίαν στους υπουργούς του.
Παρά το γεγονός ότι δεν θα γίνουν πρό-
ωρες εκλογές το φθινόπωρο, η εντολή
του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να τρέ-
ξει με ταχύτατους ρυθμούς το κυβερνη-
τικό έργο και το «είμαστε δίπλα σε κάθε
πολίτη» να μετατραπεί σε «κοινωνική
αντεπίθεση».

Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν ρίχνει όλο
το βάρος της σε συγκεκριμένες κοινω-
νικές ομάδες που θα κρίνουν όχι μόνο
τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν, αλλά
συνολικά την αυτοδυναμία. Άλλωστε,
όπως λένε στην «Political» «γαλάζια»
στελέχη, η πολιτική κρίση στην Ιταλία με
τον Μάριο Ντράγκι δείχνει πόσο εύ-
θραυστες είναι οι κυβερνήσεις συνερ-
γασίας και πόσο αναγκαίες είναι οι
ισχυρές κυβερνήσεις και η πολιτική
σταθερότητα.

Στέγη για τους νέους
Αναλυτικά το κυβερνών κόμμα έχει

στρέψει το ενδιαφέρον του αρχικά στη
νεολαία. Οι νέοι αποτελούν μια από τις
ομάδες που χρειάζονται μεγάλη προσο-
χή, καθώς στις εκλογές του 2019 ήταν η
μόνη κοινωνική ομάδα στην οποία η ΝΔ
δεν κατάφερε να περάσει τον ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι στις
επόμενες εκλογές θα προστεθούν ακό-
μη 400.000 νέοι ψηφοφόροι, κάνοντας
ακόμη πιο ρευστό το αποτέλεσμα. Αυ-
τήν τη στιγμή η ΝΔ στις ηλικίες 25-34
βρίσκεται σε ποσοστά πέριξ του 25%,
ενώ πιο υψηλά είναι τα ποσοστά της στις
ηλικίες 17-24, που κινούνται γύρω στο
29%-30%. 

Και στις δύο περιπτώσεις όμως τα πο-

σοστά αυτά δεν είναι ικανοποιητικά και
κινούνται πολύ χαμηλότερα από το συ-
νολικό πανελλαδικό ποσοστό της. Για
αυτόν ακριβώς τον λόγο ο πρωθυπουρ-

γός έχει ζητήσει μέσα στο καλοκαίρι να
έχει στα χέρια του τον φάκελο «φθηνή
στέγη για τους νέους» για να μπορέσει
να παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο και

κοστολογημένο σχέδιο για όλους όσοι
ξεκινούν να φτιάξουν οικογένεια και
δεν έχουν μεγάλα πορτοφόλια.

Αγρότες
Μια εξίσου σημαντική ομάδα με ισχυ-

ρή εκλογική επιρροή είναι βεβαίως ο
αγροτικός κόσμος. Οι αγρότες, οι οποίοι
αριθμούν πληθυσμό πάνω από 500.000
σε όλη την Ελλάδα, αποτελούν ακόμη
μια κρίσιμη κοινωνική ομάδα. Στις προ-
ηγούμενες εκλογές η νίκη της ΝΔ στον
αγροτικό κόσμο ήταν σαρωτική με το τε-
ράστιο 47% έναντι του 26% του ΣΥΡΙΖΑ.
Σήμερα τα πράγματα είναι επίσης ρευ-
στά, καθώς η ενεργειακή κρίση και η
εκτόξευση των τιμών στις ζωοτροφές
και στα λιπάσματα έχουν δημιουργήσει
δυσκολίες που είναι άγνωστο πώς θα
μεταφραστούν στην κάλπη. Η ΝΔ με
μπόνους, φοροαπαλλαγές και επιδοτή-
σεις προσπαθεί με νύχια και με δόντια
να κρατήσει σταθερή την επαφή της με
αυτό το κοινό - ακόμη και αν υπάρξει
μια φυσιολογική κάμψη, θεωρεί πως θα
κρατήσει τις κρίσιμες δυνάμεις της στον
αγροτικό κόσμο. Πάντως, προς αυτή την
κατεύθυνση απαιτούνται και άλλες πα-
ρεμβάσεις και ελαφρύνσεις, τις οποίες
επεξεργάζονται οι αρμόδιοι υπουργοί.

Μεσαία τάξη
Τέλος, στο Μέγαρο Μαξίμου δεν θα

μπορούσαν να αγνοήσουν την αποκα-
λούμενη «μεσαία τάξη», για την οποία
έχουν δοθεί ομηρικές μάχες μεταξύ ΝΔ
και ΣΥΡΙΖΑ. Η μεσαία τάξη, που κατα-
κρεουργήθηκε κατά τη συγκυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ήταν η κοινωνική τάξη
που έφερε στην κυβέρνηση τη «γαλά-
ζια» παράταξη και οι επιτελείς της ΝΔ
πιστεύουν ότι τελικά η μεσαία τάξη θα
κρίνει σε μεγάλο ποσοστό την αυτοδυ-
ναμία και στις επόμενες εκλογές. Στην
Αττική, στη Θεσσαλονίκη αλλά και όπου
υπάρχουν μεγάλες πόλεις με μεσαία
στρώματα θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό το
αποτέλεσμα. Η γενναία μείωση του ΕΝ-
ΦΙΑ αποτελεί την εμβληματικότερη
απόφαση για τη ΝΔ υπέρ της μεσαίας
τάξης και αυτό περιμένει να το δει στην
κάλπη. Με αυτή τη στρατηγική αναμένε-
ται να κινηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης
και στη ΔΕΘ.

ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ4
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Η Νέα Δημοκρατία ρίχνει όλο
το βάρος σε συγκεκριμένες
κοινωνικές ομάδες που
θα κρίνουν την αυτοδυναμία

Κοινωνική
αντεπίθεση
ο στόχος
Μητσοτάκη

kostastsitounas@gmail.com

Γράφει ο
Κώστας Τσιτούνας
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Συνεχίζει την πόλωση του κλίματος, λες και έχουμε
εκλογές σε δυο εβδομάδες, ο Αλέξης Τσίπρας. Από τη Φω-
κίδα όπου πραγματοποίησε την Παρασκευή περιοδεία
επιτέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, θέτοντας στο επίκεν-
τρο τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, την αντιμετώπιση της
ακρίβειας και τις επιστροφές του Power Pass.

Στην αγορά της Άμφισσας και συζητώντας με εμπόρους
και καταναλωτές, αναφέρθηκε στην «απάτη» του Power
Pass, καθώς «αντί για 600 ευρώ επιστροφές στους λογα-
ριασμούς, οι περισσότεροι βλέπουν 20άρικα». «Η αίσθηση
είναι αν όχι τις δύο πρώτες βδομάδες, την τρίτη βδομάδα
σώνεται το εισόδημα ακόμη και για νοικοκυριά που έχουν
δύο εργαζόμενους. Η ενεργειακή ακρίβεια είναι τρομακτι-
κή, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν είμαστε πρώτοι
στην ΕΕ. Αυτό το πράγμα να είμαστε διαρκώς πρώτοι στις
αρνητικές πρωτιές είναι φοβερό. Πρώτοι στις τιμές του
ρεύματος, πρώτοι στο κόστος του ρεύματος για τις μικρο-
μεσαίες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις και τρίτοι για τα
νοικοκυριά. Στον ενεργειακό πληθωρισμό ο μέσος όρος
της ΕΕ σε ετήσια βάση είναι 39% ενώ ο μέσος όρος στην
Ελλάδα 62%», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο πρόεδρος τους ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο και για «σκανδα-
λώδεις ανισότητες» και για «αίσθημα έλλειψης δικαιοσύ-
νης στον τόπο» με αφορμή την υπόθεση Λιγνάδη. Φέρνον-
τας το παράδειγμα ενός «φτωχοδιαβόλου» που φυλακί-
στηκε για μια μικροκλοπή στη Θεσσαλονίκη, τόνισε πως
«αυτός που έκανε τα πιο ειδεχθή εγκλήματα, βιασμούς,

αφέθηκε ελεύθερος γιατί ήταν κολλητός της εξουσίας».
Αντίστοιχο παράδειγμα «σκανδαλωδών ανισοτήτων» έφε-
ρε και με αφορμή την έξωση από πρώτη κατοικία «συντα-
ξιούχου δημοσιογράφου για χρέη 15.000 ευρώ σε πιστωτι-
κές κάρτες, την ώρα που το κόμμα που μας κυβερνά έχει
350 εκατομμύρια ευρώ σε χρέη δανεικά και αγύριστα, το
υπουργικό συμβούλιο έχει 12,5 εκατομμύρια δάνεια και ο
ίδιος ο πρωθυπουργός 1,3 εκατομμύρια, αλλά αυτοί δεν
έχουν κανέναν κίνδυνο να χάσουν τίποτα».

«Η Νέα Δημοκρατία πέφτει με κρότο», λένε πηγές της
αξιωματικής αντιπολίτευσης στην «Political» και για αυτό
μεταθέτει τώρα τις εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Την
ίδια ώρα δηλώνουν πως το «ψάρεμα προς τους ακροδεξι-
ούς στο οποίο ο Μητσοτάκης έχει βάλει να επιδίδονται τα
στελέχη του είναι τουλάχιστον χυδαίο για την ιστορία και τη
δημοκρατία». Στην Κουμουνδούρου παραμένουν σε εκλο-
γική ετοιμότητα, επισημαίνουν τις επιτυχημένες συγκεν-
τρώσεις και περιοδείες του Τσίπρα αλλά και παραδέχονται
πως υπάρχουν περιπτώσεις που ο πρόεδρος μοιάζει
«απελπιστικά μόνος» στο να δώσει ώθηση στο κόμμα, ειδι-
κά όταν κυριαρχούν τα «αυτογκόλ» τύπου Βερναρδάκη.

Νέα επίθεση Τσίπρα για Δικαιοσύνη - Power Pass

Τ
ο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου
επέλεξαν τα υπουργεία Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Μεταφορών για
να παρουσιάσουν δύο νέες ψηφια-

κές υπηρεσίες, οι οποίες σχεδιάστηκαν και
υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αξιοποίησης
των παρεχόμενων ψηφιακών εργαλείων.

της Ρεγγίνας Σαβούρδου

Μέσω της ενιαίας πύλης gov.gr και με
την Ψηφιακή Μεταβίβαση Οχημάτων και το
MyAuto απλουστεύονται περαιτέρω οι δια-
δικασίες και περιορίζεται σημαντικά τόσο
η γραφειοκρατία όσο και η ταλαιπωρία των
πολιτών, καθώς δεν απαιτείται πια η φυσι-
κή τους παρουσία στα γκισέ των δημόσιων
υπηρεσιών.

Με την Ψηφιακή Μεταβίβαση Οχημάτων
ο έλεγχος των προϋποθέσεων γίνεται αυ-
τόματα ενώ καταργείται η προσκόμιση δι-
καιολογητικών για περίπου 300.000 μετα-
βιβάσεις οχημάτων που πραγματοποιούν-
ται ετησίως.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται μέσω του
drivers-vehicles.services.gov.gr και κα-
θιερώνεται πλέον η ψηφιακή βεβαίωση, με
την οποία ο αγοραστής μπορεί να ασφαλί-
σει άμεσα το όχημα. Ο πωλητής αποδε-
σμεύεται από την υποχρέωση επίσκεψης
στην υπηρεσία, μειώνεται ο απαιτούμενος
χρόνος ελέγχου της αίτησης από τον αρμό-
διο υπάλληλο και ενισχύεται η διαφάνεια.

«Μέσα σε τρία χρόνια έχουμε καταφέ-
ρει να κάνουμε πραγματικότητα ένα σύ-
νολο έργων που επιτρέπουν την ηλε-
κτρονική διεκπεραίωση των υπηρεσιών,
προς όφελος και διευκόλυνση του πολί-

τη. Κάναμε κάτι που δεν είχε γίνει εδώ
και 38 χρόνια, αποκτήσαμε νέο πληρο-
φοριακό σύστημα, έτσι βγάζουμε το
υπουργείο Μεταφορών από έναν πραγ-
ματικά ψηφιακό Μεσαίωνα», σημείωσε
χαρακτηριστικά ο υπουργός Μεταφο-
ρών και Υποδομών Κώστας Καραμανλής
κατά τη διάρκεια της παρουσίασης. Με
το MyAuto, την ηλεκτρονική ταυτότητα
κάθε οχήματος, ο πολίτης μπορεί με το
πάτημα ενός κουμπιού να έχει πρόσβα-
ση, σε πραγματικό χρόνο, στο σύνολο

των πληροφοριών γύρω από το όχημά
του. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν πρό-
σβαση σε όλα τα στοιχεία που τηρούνται
στα μητρώα των φορέων της Δημόσιας
Διοίκησης. 

Μπορεί κανείς να αντλήσει πληροφορίες
για την άδεια κυκλοφορίας, για τους τεχνι-
κούς ελέγχους των οχημάτων (ΚΤΕΟ), για
τα τέλη κυκλοφορίας, ακινησίας και ιδιο-
κτησίας, καθώς και πληροφορίες για την
ασφαλιστική κάλυψη του οχήματός του.
«Με το MyAuto αποκτάμε έναν ηλεκτρονι-

κό φάκελο αυτοκινήτου, στον οποίο οι ιδιο-
κτήτες θα μπορούν να βλέπουν όλα τα στοι-
χεία του οχήματός τους σε ένα σημείο, ψη-
φιακά και με εύληπτο τρόπο», υπογράμμι-
σε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Κυριάκος Πιερρακάκης.

Το επόμενο βήμα, το οποίο θεμελιώνει
και συμβολικά μια αλλαγή εποχής, αναμέ-
νεται στο τέλος του μήνα, όταν πλέον το δί-
πλωμα οδήγησης μαζί με την ταυτότητα θα
τα έχουμε στο κινητό μας τηλέφωνο, στην
εφαρμογή Gov.gr Wallet.

Ψηφιακά η μεταβίβαση
των οχημάτων
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Νέο βιβλίο από την παρέα 
Καιρίδη-Ντόρας-Βενιζέλου
Ο Βαγγέλης Βενιζέλος, πάντως, είναι λαλίστατος το τελευταίο διάστη-
μα μέσα από τα βιβλία του. Όπως μαθαίνω, γράφει άλλο ένα τώρα, μαζί με
τον Δημήτρη Καιρίδη και την Ντόρα Μπακογιάννη, το οποίο θα αναλύει
γιατί η Ελλάδα πρέπει να υποστηρίξει την Ουκρανία και να σταθεί στο
πλευρό της Δύσης, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Το βιβλίο θα παρουσιαστεί
τον Σεπτέμβριο, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Η συγγραφική πα-
ρέα να πούμε ότι έχει περάσει πολύ καιρό μαζί, ειδικά κάτω στα Χανιά,
όπου βρέθηκαν και με Αμερικανούς γερουσιαστές, και υπάρχει μεγάλη
συναντίληψη για το ζήτημα της στάσης της Ελλάδας στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας. 

Μου λένε ότι περιμένουν πώς και πώς οι βουλευτές και υπουργοί
της κυβέρνησης το βιβλίο του Βαγγέλη Βενιζέλου που θα παρουσια-
στεί στις 26 Ιουλίου. Διότι από το βιβλίο θα εξαχθούν δύο βασικά συμ-
περάσματα που θα βοηθήσουν τον προεκλογικό αγώνα της ΝΔ. Πρώτον,
το κόμμα θα θυμίσει στον κόσμο την πενταετία ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, από τα χρόνια της «ηρωικής
διαπραγμάτευσης» και το αχρείαστο μνημόνιο, μέχρι και τις τηλεοπτικές άδειες, τις πολιτι-
κές διώξεις και τη Συμφωνία των Πρεσπών. Δεύτερον, διότι μέσα από την παρέμβασή του θα
στείλει τα βέλη του και προς τη σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, η οποία προσπαθεί να
πάρει αποστάσεις από τη συγκυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ και τη συνύπαρξη Σαμαρά - Βενιζέ-
λου. Μάλιστα, μαθαίνω ότι πολλοί από τους βουλευτές θα γυρίσουν από τις διακοπές τους ή
άλλοι θα φύγουν μετά την παρουσίαση του βιβλίου. Δεν θέλουν να το χάσουν με τίποτα.

Όλη η ΝΔ περιμένει πώς και 
πώς το βιβλίο του Β. Βενιζέλου 

Ακούραστος 
ο Δημητριάδης

Παρά το γεγονός ότι  εκλογές δεν
υπάρχουν στον ορίζοντα, ο διευθυντής
του πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριά-

δης δεν λέει να κόψει ταχύτητα.
Είναι  στις επάλξεις 24

ώρες το 24ωρο, βλέ-
πει συνεχώς υπουρ-
γούς και βουλευ-
τές και συντονίζει
όλο το κυβερνητι-
κό έργο, από τα έρ-

γα που πρέπει να γί-
νουν μέχρι τις φωτιές

και τις έκτακτες κατα-
στάσεις που συνεχώς σκάνε

στην επικαιρότητα. Διακοπές πρόλαβε
και ξέκλεψε μόνο λίγες μέρες, μετρημέ-
νες στα δάχτυλα του ενός χεριού, τον πε-
ρασμένο μήνα.

Στην Εστία
Χατζηδάκης και Δόμνα

Την Εστία, ένα σωματείο με μεγάλη προ-
σφορά στους συνανθρώπους μας με νοητι-
κή στέρηση, επισκέφτηκε
ο υπουργός Εργασίας Κω-
στής Χατζηδάκης μαζί με
την υφυπουργό Δόμνα Μι-
χαηλίδου. Η επίσκεψη έγι-
νε γιατί πραγματοποιήθη-
καν τα εγκαίνια της 4ης
Στέγης για την Υποστηριζό-
μενη Διαβίωση του σωματείου στα Βριλήσ-
σια, η οποία πραγματοποιήθηκε έπειτα από
δωρεά της Δέσποινας Κωτσιοπούλου που
έκανε εις μνήμη του συζύγου της. 

Παρών ο κομματικός μηχανισμός στον Χάρη 
Εκδήλωση αφιερωμένη στη γυναίκα έκανε ο κοινοβου-

λευτικός εκπρόσωπος Χάρης Θεοχάρης. Το event έγινε
στον λόφο Πανί στον Άλιμο και εκτός από πολλές γυ-
ναίκες, ήρθε και όλος ο επίσημος κομματικός μηχανι-
σμός της Νέας Δημοκρατίας. Ο γραμματέας Πολιτικής
Επιτροπής Παύλος Μαρινάκης, ο γραμματέας Οργα-
νωτικού της ΝΔ Στέλιος Κονταδάκης και ο εκπρόσω-
πος τύπου της ΝΔ Τάσος Γαϊτάνης. Η στήριξη και των
τριών στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Χ. Θεοχάρη σημαί-
νει πολλά, κυρίως όμως ότι τον έχουν αποδεχτεί ως «δικό τους» παιδί. 

Το Νetflix έρχεται 
με επενδύσεις 
στην Ελλάδα 

Τις προοπτικές για την ανάδειξη της Ελ-
λάδας σε χώρα για την παραγωγή κινημα-
τογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών σει-
ρών, τη σημασία της ελληνικής Διασποράς
για την περαιτέρω ανάκαμψη της οικονο-
μίας και τις προκλήσεις που έχουν
προκαλέσει οι μεγάλες ανατα-
ραχές και τεχνολογικές εξε-
λίξεις της εποχής μας συζή-
τησαν ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης και ο Co-
CEO του Netflix, Ted Sarandos,
κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που διοργά-
νωσε το βράδυ της Πέμπτης η Endeavor
Greece, με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα
ετών δραστηριότητάς της στην Ελλάδα. Τη
συζήτηση συντόνισε η CEO και Co-founder
της Endeavor, Linda Rottenberg. Το οικι-
στικό περιβάλλον της Ελλάδας προσφέρε-
ται πολύ για να δούμε μεγάλες παραγωγές
στη χώρα μας. Πάντως, από τα συμφραζό-
μενα των δηλώσεων αυτό που κατάλαβα
είναι να ετοιμαζόμαστε να δούμε την πρώ-
τη ελληνική σειρά στην πλατφόρμα. 

Π
ραγματικότητα αποτελεί η αναβάθμιση των υποδομών σε όλα τα επίπεδα της
ΕΛΑΣ στην Κρήτη, σύμφωνα με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θε-
οδωρικάκο, ο οποίος εγκαινίασε χθες παρουσία του αρχηγού της ΕΛΑΣ, αντι-

στράτηγου Σκούμα, το νέο αστυνομικό τμήμα Αμαρίου στον Φουρφουρά της κοινότη-
τας Κουρητών στο Ρέθυμνο. Την ερχόμενη Δευτέρα δημοπρατείται ένα μεγάλο έργο
προϋπολογισμού 8,5 εκατ. ευρώ για να κατασκευαστεί το νέο μέγαρο της Αστυνομικής
Διεύθυνσης στο Ρέθυμνο. Ο κ. Θεοδωρικάκος ευχαρίστησε το υπουργείο Υποδομών
και προσωπικά τον υπουργό κ. Καραμανλή όπως και τον βουλευτή Ρεθύμνου κ. Κεφα-
λογιάννη για την καθοριστική συμβολή τους. Επίσης, όπως ανέφερε, προχωράει η
ενεργειακή αναβάθμιση της Αστυνομικής Διεύθυνσης των Χανίων με ένα έργο 800 χι-
λιάδων ευρώ, όπως επίσης επεκτείνεται η Αστυνομική Διεύθυνση του Ηρακλείου με
ένα έργο 500 χιλιάδων ευρώ, όπου θα κατασκευαστεί και η λέσχη των αστυνομικών.

Αναβάθμιση υποδομών
της Ελληνικής Αστυνομίας 

Παρέμβαση που θα την πάρει
πολύ σοβαρά η κυβέρνηση
και το υπουργείο Εξωτερι-
κών έκανε στη Βουλή ο Αν-
δρέας Λοβέρδος, ο οποίος,
έχοντας ταξιδέψει το τελευ-
ταίο διάστημα σε πολλές χώ-
ρες και επισκεπτόμενος τις
πρεσβείες, έκανε λόγο για
υποχρηματοδότηση κάποιων
διπλωματικών γραφείων στο
εξωτερικό. Μάλιστα, άκουσε
παράπονα από διπλωματι-
κούς υπαλλήλους, καθώς
πολλές φορές δεν υπάρχουν
τα απαραίτητα κονδύλια για
να εορτασθούν εθνικές γιορ-
τές στο εξωτερικό. 

ΑΞΙΖΕΙ…



Σ
την Ιταλία βλέπετε τι γίνεται με τον «σού-
περ Μάριο» και πόσο δίκιο έχει, λοιπόν,
ο Κυριάκος Μητσοτάκης που φωνάζει

ότι αυτήν τη στιγμή απαιτούνται ισχυρή αυτο-
δυναμία και ισχυρή πολιτική σταθερότητα. Οι
κυβερνήσεις συνεργασίας δεν περπατάνε και
αυτό φαίνεται από την υποβληθείσα παραίτηση
του Μάριο Ντράγκι, ο οποίος δέχεται φοβερές
πιέσεις από το Κίνημα των Πέντε Αστέρων και
γενικά από τις δυνάμεις του λαϊκισμού.

Συνάντηση με τους γονείς του Ζακ Κωστό-
πουλου είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο
Μέγαρο Μαξίμου, ο οποίος σε ανάρτησή του
στο Instagram έκανε λόγο για ανοιχτή και
ανθρώπινη συζήτηση, όπου μεταξύ άλλων
συζητήθηκε και η πρόοδος στην κατοχύρω-
ση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ. «Ο ρατσι-
σμός και οι διακρίσεις δεν έχουν καμία θέση
στην κοινωνία μας», σημείωσε χαρακτηρι-
στικά ο πρωθυπουργός.

Τι μαθαίνω 
για τις Βρυξέλλες  

Πρακτικά η ΕΕ θα έχει βρει μια λύση για την
ενέργεια στη Σύνοδο του Οκτωβρίου. Στην
Αθήνα λένε ότι λαμβάνουν θετικά σήματα από
την ευρωπαϊκή παρέμβαση. Εγώ μαθαίνω ότι
εντός της άλλης εβδομάδας θα αρχίσει να διαρ-
ρέει προς τον Τύπο το προσχέδιο της παρέμβα-
σης, για να δουν οι Βρυξέλλες τις αντιδράσεις
από τα κράτη-μέλη και από τον κόσμο… 

Μαθαίνω ότι στην Ανατολική Αττική η ΝΔ
σαρώνει με πολύ υψηλά ποσοστά, που φτά-
νουν χωρίς αναγωγές το 36%. Τα ποσοστά
του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ καλύτερα να μη
σας τα γράψω και σας στενοχωρήσω… Μου
λένε επίσης ότι πάει καλά και ο Στέλιος Πέ-
τσας, παρά το γεγονός ότι πολλές φορές στο
παρελθόν βρέθηκε στο στόχαστρο σκληρής
κριτικής από την αντιπολίτευση και όχι μό-
νο. Τώρα τρέχει και αυτός όπως και οι υπό-
λοιποι υποψήφιοι της ΝΔ.

Οι Τούρκοι άρχισαν την αρθρογραφία σε
ελληνικές εφημερίδες. Ο Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου έγραψε στα «ΝΕΑ» ότι «αν η
απόπειρα πραξικοπήματος είχε πετύχει το
2016, θα υπήρχε μια πολύ διαφορετική
Τουρκία σήμερα». Πρόσθετε, μάλιστα, ότι
«η δημοκρατία δεν θα υπήρχε και τα θεμε-
λιώδη δικαιώματα και ελευθερίες θα είχαν
ανασταλεί επ’ αόριστον. Το έθνος θα είχε
πέσει στα χέρια μιας εξτρεμιστικής κυβέρ-
νησης». Ο Τούρκος ΥΠΕΞ υπονοεί προφα-
νώς ότι πρέπει να κάνουμε τον σταυρό μας
που είναι πάνω ο «δημοκράτης Ερντογάν».

Επιβεβαιώνεται
πλήρως 
ο Μητσοτάκης 

Στην Αθήνα, πάντως, παρακολου-
θούν στενά τις εξελίξεις στην
Ιταλία και, όπως επισημαίνουν,
έχουν μια σχέση ειλικρίνειας με

τον Ντράγκι. Άλλωστε, προ μηνός
ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντή-

θηκε με τον «σούπερ Μάριο» και σε πολλά ζητήματα
είχαν κοινή οπτική, όπως επισημάνθηκε.
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Σαρώνει η Νέα Δημοκρατία
στην Ανατολική Αττική

Περί δημοκρατίας 
στην Τουρκία 

Χ
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ρό
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υ Οι γονείς 
του Ζακ Κωστόπουλου
στο Μαξίμου

Η Ελευσίνα αποκτά
διεθνή ακτινοβολία

Η Ελευσίνα «Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώ-
πης 2023» και τα Τίρανα
«Ευρωπαϊκή Πρωτεύου-
σα Νεολαίας 2022» επι-
κύρωσαν τη στενή τους
συνεργασία. Σε συνάντηση
στο Δημαρχείο Ελευσίνας, ο
αντιδήμαρχος Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
Φώτης Τατάκης και η αναπληρώτρια υπουρ-
γός Εσωτερικών της Αλβανίας και πρόεδρος
του δημοτικού συμβουλίου Τιράνων Ρομίνα
Κούκο μαζί με μέλη του δημοτικού συμβουλί-
ου Τιράνων αποφάσισαν να συνεργαστούν
στενά σε επίπεδο πολιτιστικό και τουριστικό.
Ο κ. Τατάκης παρουσίασε αναλυτικά το τεχνι-
κό μέρος της διοργάνωσης, ξενάγησε την
αποστολή και χάρισε στην κυρία Κούκο τη ση-
μαία της πολιτιστικής πρωτεύουσας για να το-
ποθετηθεί στο Δημαρχείο Τιράνων. Αποδέχ-
θηκε μάλιστα πρόσκλησή της για επίσκεψη
στην Αλβανία. Ο πολιτισμός φέρνει κοντά τους
λαούς και ενδυναμώνει τις συνεργασίες.



Τo
...

 Π
ρό
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Το κομπολόι του Πατριάρχη 

Ο
Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος βρέθηκε στα Γιάννενα, όπου
τον υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας. Ο πρόεδρος
παρακολούθησε και την πατριαρχική θεία λειτουργία, ενώ ο κ. Βαρθολομαί-

ος τέλεσε και επιμνημόσυνη δέηση για τον μακαρίτη Κάρολο Παπούλια, κάτι το
οποίο συγκίνησε ιδιαίτερα όσους βρέθηκαν στον ναό. Ο Πατριάρχης, μάλιστα, χάρι-
σε ένα κομπολόι στον κ. Τασούλα, ενώ εκεί βρέθηκε και η βουλευτής της ΝΔ Μαρία
Κεφαλά. Ο πατέρας της κυρίας Κεφαλά είναι ιερωμένος. Η βουλευτής χάρισε στον
Οικουμενικό Πατριάρχη ασημένια μανικετόκουμπα από το Κέντρο Παραδοσιακών
Χειροτεχνημάτων Ιωαννίνων.

Κοινωνική
κατοικία 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δώσει εντολή στους
αρμόδιους υπουργούς να είναι έτοιμος ο φάκελος
«Κοινωνική Κατοικία» μέχρι τις αρχές Αυγούστου,
για να μπορεί στη ΔΕΘ να κάνει τις σχετικές ανακοι-
νώσεις. Εκτιμά έτσι ότι θα μπορούσε επικοινωνιακά
να έχει οφέλη, αν και κάποιες άλλες εισηγήσεις υπο-
στήριζαν την αναγκαιότητα να γίνουν τώρα οι εξαγγε-
λίες. Τώρα δεν πρόκειται να πει τίποτα, διότι πολιτικά
το θέμα το «έκαψαν» με τις δικές τους ανακοινώσεις
ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης. Βλέπετε, τα ποιοτικά
στοιχεία των τελευταίων δημοσκοπήσεων δείχνουν
ότι το συγκεκριμένο target group των νέων ανθρώ-
πων που τώρα ξεκινούν να φτιάξουν οικογένεια είναι τόσο απογοητευμένο, που δεν
θα πάει να ψηφίσει ή θα οδηγηθεί σε άκρα. Οπότε, η καλύτερη πολιτική πρόταση θα
κερδίσει και τις περισσότερες ψήφους.

Περί Μανιάτη και ανασχηματισμού 
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Η «εξαφανισμένη»
επίτροπος 
Πάρτε και ένα καλό κουίζ: Ξέρει
κανείς να μας πει ποιος/ποια είναι
επίτροπος της ΕΕ για τα ζητήματα
της ενεργειακής πολιτικής; Επειδή
δεν θα το βρείτε, σας το αποκαλύ-
πτω: Είναι η κυρία Κάντρι Σίμσον,
Εσθονή πρώην υπουργός Οικονο-
μικών, η οποία υπό κανονικές συν-
θήκες σε μια τέτοια κρίση θα έπρε-
πε να ήταν πασίγνωστη και να έδινε
καθημερινά αγώνα για να βρει μια
χρυσή τομή. Παρ’ όλα αυτά είναι
παντελώς άγνωστη και εξαφανι-
σμένη από την ειδησεογραφία και
την επικαιρότητα. Την ίδια αρνητι-
κή εντύπωση προκαλεί το γεγονός
ότι οι μόνοι πολιτικοί που δεν έχουν
κάνει την παραμικρή προσπάθεια
να έρθουν σε επαφή και να δουν
από κοντά τον Ρώσο πρόεδρο είναι
η Γερμανίδα Ούρσουλα Γκέρτρουντ
φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, και ο Βέλγος
Σαρλ Μισέλ, πρόεδρος του Ευρω-
παϊκού Συμβουλίου! Απίστευτα
πράγματα, δηλαδή. Οι δυο αρμόδιοι
για την τύχη της Ευρώπης δεν
έχουν ζητήσει έστω να δουν τον
Πούτιν για να βρουν μια ελάχιστη
αχτίδα συνεννόησης, την ώρα που ο
Ερντογάν (και άλλοι αρχηγοί κρα-
τών) μιλάει μαζί του μία φορά την
εβδομάδα.

Την ώρα της κρίσης στην Ιταλία βρέ-
θηκε μόνο ένας Έλληνας πολιτικός,
από τύχη βεβαίως. Για άλλο λόγο εί-
χε πάει εκεί… Στην Ιταλία, λοιπόν,
βρέθηκε για λίγες μόλις ώρες ο δή-
μαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακο-
γιάννης, συναντώντας κορυφαία
στελέχη του πολιτικού κόσμου της
γείτονος χώρας. Ήταν ιδιαίτερα πα-
ραγωγική η συνάντησή του με τον
Ιταλό υπουργό Εξωτερικών Λουίτζι
ντι Μάιο, με τον οποίο αντάλλαξε
απόψεις σχετικά με όλα τα κρίσιμα
ζητήματα που απασχολούν τον πλα-
νήτη, όπως είναι ο εν εξελίξει πόλε-
μος στην Ουκρανία και η επακόλου-
θη ενεργειακή κρίση.

Ελλαδάρα λέμε… 
Θυμάστε που σας έλεγα ότι ένα τεράστιο

έργο του ΑΔΜΗΕ στην Πελοπόννησο (στα
Καλάβρυτα) το είχαν μπλοκάρει πέντε κα-
λόγριες, επειδή οι κολόνες της ΔΕΗ περ-
νούσαν κοντά από το μοναστήρι και τις
ενοχλούσαν; Έχει και συνέχεια το story. Οι
καλόγριες κέρδισαν το δικαστήριο και τώ-
ρα ο ΑΔΜΗΕ πρέπει να επαναχαράξει το
έργο και να δώσει άλλα λεφτά για την υλο-
ποίησή του κ.λπ. Πόσα χρόνια έχει καθυ-
στερήσει το έργο; Τρία ολόκληρα χρόνια
και πού είσαι ακόμα… 

Αν και το θέμα της μεταγραφής Μανιάτη από το ΠΑΣΟΚ
στην κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη είχε «παγώσει» το
προηγούμενο διάστημα, δεν σας κρύβω ότι τις τελευταίες
ημέρες έχει ξαναφουντώσει. Βεβαίως, όλα έχουν να κά-
νουν με τον επικείμενο ανασχηματισμό, για τον οποίο
ακούγεται ότι ο Γιάννης Μανιάτης θα εμπλακεί σε υπουρ-
γείο της Ενέργειας, αφού έτσι και αλλιώς ο άνθρωπος το
κατέχει το ζήτημα όσο κανείς άλλος στην Ελλάδα. Εντω-
μεταξύ, το γεγονός ότι είναι ΠΑΣΟΚ σηματοδοτεί το μεγά-
λο άνοιγμα του Κυριάκου στο Κέντρο. Αν και εδώ επιτρέψ-
τε μου να σημειώσω ότι δεν θα «αλλαξοπιστήσει» ο Μα-

νιάτης. Δεν θα κατέβει υποψήφιος με τη ΝΔ, απλώς θα
αναλάβει υπουργός. Και μιας και έπιασα τα θέματα του
ανασχηματισμού, τον οποίο σχεδόν άπαντες προσδιορί-
ζουν χρονικά περί τις 20 Αυγούστου, επιτρέψτε μου να
σας προϊδεάσω και να μην εκπλαγείτε αν γίνει νωρίτερα,
στα τέλη Ιουλίου! Μην πέσετε, δηλαδή, από τα σύννεφα αν
για λόγους αιφνιδιασμού γίνει ένα ζεστό μεσημέρι του
Ιούλη… Υπάρχει εξήγηση και για αυτό. Οι όποιοι νέοι
υπουργοί ή υφυπουργοί θα πρέπει να έχουν χρόνο να με-
λετήσουν εξονυχιστικά τα χαρτοφυλάκιά τους και το κα-
λοκαίρι είναι μια καλή περίοδος για κάτι τέτοιο… 



Β
έρτιγκο προκαλεί στην Τουρκία η υπερψήφιση της
τροπολογίας των Φρανκ Παλόν και Κρις Πάπας, που
«καθηλώνει» τα σχέδια της Τουρκίας για νέα F-16. Η
είδηση για την έγκριση από την Ολομέλεια της Βου-

λής των Αντιπροσώπων με ψήφους 244 υπέρ και 179 κατά έπε-
σε σαν βόμβα στην Άγκυρα, προκαλώντας σοκ όχι μόνο στην
τουρκική κυβέρνηση αλλά και στο αεροπορικό επιτελείο των
γειτόνων.

Στην ουσία, με την ψήφιση της τροπολογίας οι Αμερικανοί
βουλευτές και γερουσιαστές διαμηνύουν στη διοίκηση Μπάιν-
τεν ότι δεν μπορεί να προχωρήσει στην αποδέσμευση κιτ εκ-
συγχρονισμού αλλά ούτε και να πουλήσει νέα F-16 στην Άγκυ-
ρα, αν δεν αποδείξει με στοιχεία ενώπιον του Κογκρέσου ότι τα
αεροσκάφη αυτά δεν χρησιμοποιούνται για την παραβίαση του
εναέριου χώρου της Ελλάδας και για υπερπτήσεις πάνω από
ελληνικά εδάφη. Εκτός όμως από την «καλή συμπεριφορά»
που πρέπει να επιδείξει η Άγκυρα, οι Αμερικανοί νομοθέτες
πηγαίνουν και ένα βήμα παρακάτω, συνδέοντας την πώληση
αεροσκαφών με τις παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου, τα εγ-
κλήματα πολέμου στη Συρία, το Ιράκ και το Ναγκόρνο Καραμ-
πάχ, τη διολίσθηση της Τουρκίας από το κράτος δικαίου και την
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και την κατοχή
των ρωσικών αντιαεροπορικών πυραύλων S-400. Οι πολύ αυ-
στηρές προϋποθέσεις, που θέτουν Βουλή και Γερουσία, καθι-
στούν σχεδόν αδύνατη την ικανοποίηση του τουρκικού αιτήμα-
τος. Το αποτέλεσμα έγινε δεκτό με ενθουσιασμό στις τάξεις
των Ελληνοαμερικανών βουλευτών, με τη Νικόλ Μαλλιωτάκη,
βουλευτή και μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, να
γράφει στο Twitter: «Ήταν τιμή μου να βρίσκομαι με την πρέσβη
κυρία Παπαδοπούλου, τον Έλληνα αρχηγό ΓΕΕΘΑ και τον καλό
μου φίλο Γκας Μπιλιράκης, καθώς γιορτάζαμε την έγκριση της

διακομματικής τροπολογίας που απαγορεύει την πώληση F-16
και στρατιωτικού εξοπλισμού στην Τουρκία, όσο συνεχίζει τις
επιθετικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο». 

Ο στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος μετά τη συνάντησή του
με την κυρία Μαλλιωτάκη έγινε δεκτός από τον Αμερικανό
ομόλογό του, στρατηγό Μαρκ Μίλεϊ, με τον οποίο συζήτησε για
τις προκλήσεις σε θέμα Άμυνας και Ασφάλειας, την αποτρεπτι-
κή ικανότητα του ΝΑΤΟ, την εμβάθυνση της στρατιωτικής συ-
νεργασίας Ελλάδας - Ηνωμένων Πολιτειών και τον αναβαθμι-
σμένο ρόλο της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης.«Συζητήσα-
με για όλα τα πράγματα που μας απασχολούν στην περιοχή και
για τη συνεχώς αυξανόμενη διμερή μας συνεργασία. Συζητή-
σαμε για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή και
όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο», τόνι-
σε μεταξύ άλλων ο αρχηγός. 

Οργή και αμηχανία
Στο άκουσμα των αποτελεσμάτων από την Ολομέλεια της

Βουλής, ο φιλοκυβερνητικός τουρκικός Τύπος αλλά και τα πε-
ρισσότερα τηλεοπτικά δίκτυα ξέσπασαν σε παραλήρημα κατά
της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο νομικός αναλυτής
Γιουνούς Εμρέ Ερντολέν, μιλώντας στο Haber Global, υποστή-
ριξε ότι «δεν πρόκειται για απαγόρευση αλλά για όρους πώλη-
σης», σημειώνοντας πως «σε περίπτωση που ο πρόεδρος
Μπάιντεν θέλει να πουλήσει αεροσκάφη στην Τουρκία, θα πρέ-

πει να αποδείξει ότι είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ και να
διαβεβαιώσει το Κογκρέσο πως τα μαχητικά δεν θα παραβιά-
σουν τον εναέριο χώρο της Ελλάδας». 

Στο CNN Turk ο καθηγητής Μεσούτ Χακί Τζασίν είπε πως «οι
ΗΠΑ ετοιμάζονται να δώσουν F-35 στους Έλληνες», κάνοντας
μάλιστα ιδιαίτερη αναφορά στην επίσκεψη του αρχηγού ΓΕΕ-
ΘΑ, στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου, στην Ουάσιγκτον και
στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών. Πολύ «ψηλά» στην τουρ-
κική ειδησεογραφία βρέθηκαν και οι ασκήσεις που διεξάγει η
Ελλάδα με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με αναφορές
στην «Οργή του Ποσειδώνα» και στον εναέριο ανεφοδιασμό
ελληνικών F-16 από ισραηλινό ιπτάμενο τάνκερ πάνω από τη
Λευκωσία.

Το επόμενο βήμα
Εντός του μήνα η τροπολογία θα εισαχθεί για έγκριση, αρχι-

κά στην ειδική επιτροπή και στη συνέχεια στην Ολομέλεια της
Γερουσίας. Με τους παρόντες συσχετισμούς θεωρείται βέβαιο
ότι θα λάβει το «πράσινο φως» και θα γίνει νόμος του αμερικα-
νικού κράτους, θέτοντας με αυτό τον τρόπο το σημαντικότερο
εμπόδιο στην πώληση αμυντικού υλικού στην Τουρκία. «Η μο-
ναδική περίπτωση για να αποκτήσει καινούργια F-16 ή να ανα-
βαθμίσει αυτά που διαθέτει θα είναι είτε να προχωρήσει σε μια
επικών διαστάσεων αναδίπλωση με τρόπο που θα πείσει τους
Αμερικανούς, δηλαδή με κάποια δημόσια δήλωση ή πλήρη
αποχή από το πεδίο για σεβαστό χρονικό διάστημα, ή αν χάσει
τις εκλογές ο Ερντογάν και έρθει ένας νέος πρόεδρος να δια-
πραγματευτεί όλα τα ζητήματα από την αρχή», σημειώνει ανώ-
τατη πηγή στην Αθήνα.
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Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Σοκ στην Άγκυρα για τα F-16

Ο στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος
έγινε δεκτός από τον Αμερικανό ομόλογό
του, στρατηγό Μαρκ Μίλεϊ, με τον οποίο
συζήτησε για τις προκλήσεις σε θέμα
Άμυνας και Ασφάλειας





Σ
τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση
θα εξακολουθήσει να στηρίζει κα-
ταναλωτές, νοικοκυριά και επιχει-
ρήσεις για όσο χρονικό διάστημα

χρειαστεί προβαίνει μέσω της «Political» η
υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη.
Η κυρία Ζαχαράκη επικαλείται τους τουρί-
στες από την Τουρκία, που καθημερινά κα-
ταφθάνουν στα ελληνικά νησιά, για να
απαντήσει κατά πόσον η εντεινόμενη
τουρκική προκλητικότητα επιδρά αρνητικά
στον τουρισμό, ενώ επιμένει πως φέτος
έχει ενεργοποιηθεί μέσω συγκεκριμένων

προγραμμάτων το ευρύτερο πλέγμα στήρι-
ξης του εσωτερικού τουρισμού.

Τα έσοδα από τον τουρισμό φαντάζουν
ως ο πιθανότερος «κουμπαράς» για νέα
μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επι-
χειρήσεων από τον Σεπτέμβριο, όπως
άφησε να εννοηθεί εντός της εβδομά-
δας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για
πόσο χρονικό διάστημα εκτιμάτε ότι θα
μπορεί η κυβέρνηση να στηρίζει εμ-
πράκτως καταναλωτές και επιχειρή-
σεις έναντι της οξείας ενεργειακής
κρίσης;

Κύριε Μουρελάτο, εδώ και τρία χρόνια, η
κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη απο-
δεικνύει στην πράξη ότι βρίσκεται δίπλα
στους πολίτες, διασφαλίζοντας την οικο-
νομική και πολιτική σταθερότητα που απο-
τελεί βασική προϋπόθεση προκειμένου η
χώρα μας να πηγαίνει μπροστά. Το κάναμε
στην πανδημία, με μια πρωτοφανή στήριξη
άνω των 43 δισ. ευρώ. Το πράττουμε και
τώρα, εν μέσω μίας ακόμη εξωγενούς κρί-
σης σε ένα εξαιρετικά δυσμενές περιβάλ-
λον σε γεωπολιτικό επίπεδο, έχοντας δια-
θέσει στοχευμένα πάνω από 8,5 δισ. ευρώ
για την ανάσχεση της ενεργειακής κρίσης,
με άμεσες και έμμεσες παρεμβάσεις για
τη στήριξη της μεσαίας τάξης και του δια-
θέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών.

ΣΟΦIΑ ΖΑΧΑΡAΚΗ
Υφυπουργός Τουρισμού

«Δυναμική εκκίνηση του τουρισμού»
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«
«Στοχεύουμε ακόμη

ψηλότερα στον
τουρισμό, που είναι

βασικός τροφοδότης της
ελληνικής οικονομίας.

Σημαίνει έσοδα που
επιστρέφονται στη μέση
ελληνική οικογένεια σε

όλη την Ελλάδα»

mourelatos.sp@gmail.com

στον
Σπύρο Μουρελάτο



Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε
για όσο διάστημα απαιτηθεί, ρίχνοντας
στη μάχη όλα τα όπλα που διαθέτουμε,
συντονισμένα και με σχέδιο. Πράγματι,
τα μέχρι τώρα στοιχεία από τον τουρι-
σμό είναι πολύ ενθαρρυντικά, καθώς σε
κάποιες περιοχές -όπως στην Περιφέ-
ρεια Νοτίου Αιγαίου και στην Κρήτη- τα
μεγέθη κυμαίνονται ήδη πάνω από το
2019, γεγονός που καταδεικνύει ότι η
στρατηγική μας αποδίδει καρπούς. Και
αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί ο του-
ρισμός -ως βασικός τροφοδότης της ελ-
ληνικής οικονομίας- σημαίνει έσοδα
που επιστρέφονται στη μέση ελληνική
οικογένεια σε όλη την Ελλάδα. Σημαίνει
πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος που
αξιοποιείται, στο σύνολό του, προς όφε-
λος της κοινωνίας και ιδίως των πιο
αδύναμων.

Πάντως, η αντιπολίτευση σας κατη-
γορεί πως σπαταλήσατε χωρίς προ-
γραμματισμό πολύτιμα κεφάλαια εν
μέσω πανδημίας και πλέον αδυνατεί
η κυβέρνηση να ανταποκριθεί στις
ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρή-
σεων. Τι απαντάτε;

Απέναντι στη στείρα κριτική και την κα-
ταστροφολογία, η κυβέρνηση προτάσ-
σει το μεταρρυθμιστικό της έργο. Από
την αρχή της χρονιάς, αυξήσαμε δύο
φορές τον κατώτατο μισθό -συνολικά
9,7%- και συνεχίζουμε να μειώνουμε
φόρους και εισφορές, παρά τις πολλα-
πλές κρίσεις. Η Ελλάδα είναι στην κορυ-
φή των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στη λήψη μέτρων στήριξης ως ποσοστό
του ΑΕΠ της, λαμβάνοντας πρωτοβου-
λίες ακόμη και ανεξάρτητα από τις ευ-
ρωπαϊκές αποφάσεις που συχνά καθυ-
στερούν. Ειδικά για την ενεργειακή κρί-
ση συνεχίζουμε λαμβάνοντας υπόψη τα
περιθώρια που υπάρχουν ανά περίστα-
ση, όπως ακριβώς προανήγγειλε και ο
ίδιος ο πρωθυπουργός. Φυσικά και
έχουμε πλήρη συναίσθηση ότι ο δημο-
σιονομικός χώρος δεν είναι ανεξάντλη-
τος. Ωστόσο, έχοντας ανακτήσει την εμ-
πιστοσύνη των αγορών, των επενδυτών
και των εταίρων μας, τη διεθνή αξιοπι-
στία και το κύρος της χώρας, έχουμε
διαμορφώσει ασφαλή ταμειακά διαθέ-
σιμα που μας επιτρέπουν να στεκόμαστε
δίπλα στην κοινωνία, επιμερίζοντας με
δίκαιο τρόπο το μέρισμα της ανάπτυξης
σε όλους τους συμπολίτες μας.

Ανησυχείτε μήπως η εντεινόμενη
τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο
επιδράσει αρνητικά στη φετινή του-
ριστική σεζόν; Εκτιμάτε ότι είναι πι-
θανό ένα «θερμό» επεισόδιο;

Η Ελλάδα έχει κάνει σαφές σε όλους
τους τόνους και τα διεθνή φόρουμ ότι

επιδιώκει διαρκώς τον διάλογο, υπό την
προϋπόθεση ότι εδράζεται πάνω στις
αρχές του διεθνούς δικαίου και του δι-
καίου της θάλασσας. Οι ανιστόρητες,
μονομερείς αιτιάσεις της Τουρκίας και
η αναβίωση ενός έντονου αναθεωρητι-
σμού που παρακολουθούμε όλο αυτό
το διάστημα σίγουρα δεν προάγουν τον
διάλογο αυτό, καθώς διάλογο με το πα-
ράλογο δεν μπορούμε να κάνουμε.
Στην κλιμακούμενη τουρκική επιθετικό-
τητα και τους έωλους ισχυρισμούς, η
χώρα μας απαντάει αποφασιστικά, τεκ-
μηριωμένα και με νομικά επιχειρήματα,
έχοντας τους εταίρους με το μέρος της.
Φυσικά, επιδιώκουμε την καλή γειτο-
νία. Σίγουρα, όμως, δεν εφησυχάζου-
με. Και -όπως έχει τονίσει και ο πρωθυ-
πουργός- παραμένουμε ανυποχώρητοι
στην υπεράσπιση της εθνικής μας κυ-

ριαρχίας. Όσον αφορά, τώρα, τον του-
ρισμό, νομίζω ότι την απάντηση τη δί-
νουν οι ίδιοι οι επισκέπτες από την
Τουρκία, οι οποίοι απολαμβάνουν την
ελληνική φιλοξενία και έρχονται για
διακοπές στα νησιά μας.

Μολονότι ο πρωθυπουργός επανέλα-
βε πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέ-
λος της τετραετίας, η εκλογολογία
καλά κρατεί. Θεωρείτε ότι τρίτες
εκλογές -εφόσον από τη δεύτερη
κάλπη της ενισχυμένης αναλογικής
δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνη-
ση- είναι η προσφορότερη λύση για
τον τόπο; Εάν όχι, με ποιο κόμμα θα
μπορούσε η Νέα Δημοκρατία να συγ-
κροτήσει έναν αποτελεσματικό κυ-
βερνητικό συνασπισμό;

Κύριε Μουρελάτο, η κυβέρνηση της

Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύει καθη-
μερινά ότι είναι η μόνη αξιόπιστη δύνα-
μη που μπορεί να πηγαίνει την Ελλάδα
μπροστά, κάτι που γίνεται σαφές από το
ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα του κυ-
βερνητικού μας έργου, στα τρία αυτά
χρόνια που ο Κυριάκος Μητσοτάκης
βρίσκεται στο τιμόνι της διακυβέρνη-
σης της χώρας. Έχουμε καταφέρει να
κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολι-
τών, να παραμείνουμε συνεπείς στις δε-
σμεύσεις μας και να αντεπεξέλθουμε,
στον μέγιστο δυνατό βαθμό, με τον κα-
λύτερο τρόπο στις αλλεπάλληλες κρί-
σεις που κληθήκαμε να διαχειριστούμε
μέσα στις πρωτοφανείς αυτές συνθή-
κες, γεγονός που αποτυπώνεται και σε
όλες τις μετρήσεις της κοινής γνώμης.
Σίγουρα, η τελική ετυμηγορία για τις
εκλογές, που θα γίνουν στο τέλος της
τετραετίας, ανήκει στους Έλληνες πολί-
τες, οι οποίοι γνωρίζουν καλά ότι το
διακύβευμα της επόμενης ημέρας είναι
η πολιτική και κοινωνική σταθερότητα
για μία Ελλάδα που θα συνεχίσει να στέ-
κεται στα δικά της πόδια. Και, προσωπι-
κά, πιστεύω ότι ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης θα είναι και πάλι αυτοδύναμος πρω-
θυπουργός.

Και φέτος τρέχουν προγράμματα για
τον τουρισμό των Ελλήνων πολιτών.
Πόσο βάρος δίνετε στον εσωτερικό
τουρισμό;

Φέτος έχουμε το ευρύτερο πλέγμα στή-
ριξης του εγχώριου τουρισμού. Πέραν
του προγράμματος Κοινωνικού Τουρι-
σμού του υπουργείου Εργασίας, «τρέ-
χει» ήδη και το Βόρεια Εύβοια - Σάμος
Pass, που εγκαινιάστηκε στις 29 Ιουνί-
ου για passes που εξαργυρώνονται εν-
τός Ιουλίου. Και σήμερα, Σάββατο, θα
ξεκινήσει και η πλατφόρμα του «Τουρι-
σμός για Όλους Pass», της αναμορφω-
μένης επιδότησης διακοπών του υπουρ-
γείου Τουρισμού, με αυξημένη ατομική
επιδότηση στα 150 ευρώ και ψηφιακό
τρόπο πληρωμής, απλοποιώντας τη
διαδικασία για δικαιούχους και παρό-
χους και με ενισχυμένη επιδότηση για
τα άτομα με αναπηρία. Μάλιστα, η
εξαργύρωση θα μπορεί να γίνει μέχρι
και τον Ιούνιο του 2023, καθώς επιθυ-
μούμε μέσω του pass να υποστηριχθεί
και ο τουρισμός και κατά τη φθινοπωρι-
νή και χειμερινή περίοδο, ώστε να αμ-
βλυνθεί η εποχικότητα. Συγχρόνως ξε-
κίνησε νέο πρόγραμμα 3 εκατ. ευρώ
για τους συνταξιούχους ελεύθερους
επαγγελματίες για 25.000 επιταγές.
Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια στήρι-
ξης του εγχώριου τουρισμού καθ’ όλη
τη διάρκεια της χρονιάς.

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 IOYΛIOY 2022

ΡOLITICAL ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ13

««Ανακτήσαμε την εμπιστοσύνη των αγορών, 
των επενδυτών και των εταίρων μας, τη διεθνή
αξιοπιστία και το κύρος της χώρας» 



«Ο
σο παραμένει η κυβέρνηση Μητσοτά-
κη ζημιώνει τη χώρα και την κοινω-
νία», αποφαίνεται η Μαριλίζα Ξενο-
γιαννακοπούλου, εκφράζοντας ταυ-

τόχρονα την πεποίθησή της πως «όποτε και αν γίνουν
εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα είναι πρώτο κόμμα». Απευθυ-
νόμενη, δε, στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, δηλώνει πως «τη στιγμή
που προτάσσει την ανάγκη σοσιαλδημοκρατικού προ-
γράμματος, δεν μπορεί να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμε-
νο συνεργασίας με τη ΝΔ», καθώς «η χώρα και η κοινω-
νία έχουν ανάγκη μια προοδευτική διακυβέρνηση».

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κλείνει ψηφοδέλτια και κάνει με-
γάλες συγκεντρώσεις με τον Αλέξη Τσίπρα. Βλέ-
πετε φθινοπωρινές κάλπες, δεν σας πείθει ο
πρωθυπουργός που επαναλαμβάνει πως θα
εξαντλήσει την τετραετία;

Η χώρα βρίσκεται εκ των πραγμάτων σε προεκλογική
περίοδο, ανεξάρτητα του χρόνου που τελικά θα διεξαχ-
θούν οι εκλογές. Η εκλογολογία που αναπτύχθηκε το
προηγούμενο διάστημα τροφοδοτήθηκε από δηλώσεις
του κ. Μητσοτάκη και βουλευτών της ΝΔ. Ακόμη και για
το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών ο κ. Μητσοτάκης
επικαλέστηκε την «τοξική» αντιπολίτευση και επιχεί-
ρησε μάταια να αναβιώσει το αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο. 

Είναι, όμως, ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης που δημιουργεί
τοξικό κλίμα, όπως έδειξε καθαρά η ομιλία του την πε-
ρασμένη Τετάρτη στη Βουλή με την απαράδεκτη επίθε-
ση στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Η πλήρης κατάρρευση του κατη-
γορητηρίου της δήθεν «σκευωρίας» για τη Novartis
αποτέλεσε κόλαφο για την κυβέρνηση και ανέδειξε την
πραγματική διάσταση του σκανδάλου Novartis. Όλες
όμως οι αντιθεσμικές μεθοδεύσεις της κυβέρνησης
Μητσοτάκη στρέφονται πλέον εναντίον της. Η προσπά-
θεια τώρα του κ. Μητσοτάκη να «μαζέψει» το εκλογικό
κλίμα δηλώνει ηττοπάθεια εξαιτίας της αυξανόμενης
κοινωνικής αποδοκιμασίας. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ζητήσει εκλογές από τον περα-
σμένο Δεκέμβριο και καθημερινά επιβεβαιώνεται.
Όσο παραμένει η κυβέρνηση Μητσοτάκη ζημιώνει τη
χώρα και την κοινωνία. Οι εκλογές θα είναι λύτρωση
για τον λαό!

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν είναι πολιτικά παρθένος. Έχει
κυβερνητικό παρελθόν με μνημονιακές πολιτι-
κές. Έχει κάνει την αυτοκριτική του, μπορεί να
πείσει και να κόψει πρώτος το νήμα;

Στις εκλογές, όποτε και αν γίνουν, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα
είναι πρώτο κόμμα. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σε μια
εξαιρετικά δύσκολη περίοδο έβγαλε τη χώρα από τα
μνημόνια με την κοινωνία όρθια, ρύθμισε το χρέος και
άφησε 37 δισ. στα δημόσια ταμεία. Με τις θέσεις μας
απευθυνόμαστε στην κοινωνική πλειοψηφία και ανα-
δεικνύουμε ότι ένας άλλος δρόμος απέναντι στη νεο-
φιλελεύθερη κυβερνητική πολιτική είναι εφικτός και
αξιόπιστος. Το διακύβευμα είναι κρίσιμο: Συνέχεια της
καταστροφικής πολιτικής Μητσοτάκη που ανατροφο-
δοτεί την κρίση και βυθίζει την κοινωνία στην ανασφά-

λεια και τη φτωχοποίηση ή νίκη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και
προοδευτική διακυβέρνηση για πολιτική αλλαγή, απο-
τελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης και ένα καλύτε-
ρο και πιο δίκαιο μέλλον.

Πιστεύετε πως μπορούν να αμβλυνθούν οι όποιες
διαφορές ή αντιπαλότητες μεταξύ όμορων χώρων
στην Κεντροαριστερά, στο αφήγημα μιας προ-
οδευτικής διακυβέρνησης;

Σήμερα η χώρα και η κοινωνία έχουν ανάγκη μια
προοδευτική διακυβέρνηση. Οι επόμενες εκλογές θα
διεξαχθούν με απλή αναλογική, συνεπώς εκ των πραγ-
μάτων τίθεται το θέμα των συνεργασιών. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
έχει απευθύνει κάλεσμα διαλόγου σε όλες τις προ-
οδευτικές και αριστερές δυνάμεις. Το κάθε κόμμα τε-
λικά κρίνεται από τον τρόπο που ανταποκρίνεται και το-
ποθετείται. Το διακύβευμα των εκλογών είναι σαφές
και δεν επιτρέπει να ισορροπεί κανείς σε δύο βάρκες.
Τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ προτάσσει την ανάγκη
«σοσιαλδημοκρατικού προγράμματος», δεν μπορεί να
αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη ΝΔ.
Από την πλευρά μας αγωνιζόμαστε για τη νίκη στις
εκλογές. Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι βασική προϋπό-
θεση για την προοδευτική διακυβέρνηση.

Σε περίοδο οικονομικής κρίσης και μεγάλης
ανεργίας, καταπατούνται τα εργασιακά δικαιώμα-
τα των εχόντων ανάγκη εργασίας. Πώς θα θωρα-
κίσετε τους εργαζόμενους και απέναντι σε μια
μεσαία τάξη που αγκομαχά και ίσως να μην μπο-
ρεί να αντιμετωπίσει υψηλά εργασιακά κόστη;

Ο αντεργατικός νόμος Χατζηδάκη εφαρμόζεται ήδη
έναν χρόνο και τα αρνητικά αποτελέσματα τα βιώνουν
οι εργαζόμενοι καθημερινά. Η συνεχής αύξηση του

πληθωρισμού, η εκτόξευση της ακρίβειας και η ενερ-
γειακή κρίση στην απορρυθμισμένη αγορά εργασίας,
που έχουν φτωχοποιήσει τους εργαζόμενους, έχουν
την υπογραφή της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η ειδοποι-
ός διαφορά μας από τη ΝΔ είναι ότι θεωρούμε την ερ-
γασία παραγωγική δύναμη και ότι η στήριξη των μι-
σθών, η διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων και
η μείωση των ανισοτήτων συμβάλλουν στην οικονομι-
κή ανάπτυξη.

Δέσμευσή μας είναι η κατάργηση όλων των αντεργα-
τικών νόμων της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η άμεση αύ-
ξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ, η ενίσχυση
των ελεγκτικών μηχανισμών, η αποκατάσταση και διεύ-
ρυνση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η προ-
στασία από τις απολύσεις και η αποκατάσταση των συλ-
λογικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Ταυτόχρονα,
αποτελούν βασική μας κατεύθυνση η στήριξη και η ενί-
σχυση του ρόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Στόχος, μια ισχυρή οικονομία σε μια δίκαιη κοινωνία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ γίνεται κυβέρνηση. Ποιοι θα είναι οι
άμεσοι πολιτικοί στόχοι για τις πρώτες 100 ημέ-
ρες μιας νέας διακυβέρνησης;

Ο Αλέξης Τσίπρας την περασμένη Τρίτη στη μεγάλη
συγκέντρωση στο Περιστέρι ανέφερε τους επτά βασι-
κούς άξονες του προγράμματος: Κανένα νοικοκυριό
δεν θα ξοδεύει τρεις μισθούς για ρεύμα και βενζίνη. Η
χώρα θα αποκτήσει ξανά ισχυρή εργατική νομοθεσία,
κανόνες και αρχές. Επαναφορά της προστασίας της
πρώτης κατοικίας. Νέο ΕΣΥ πλήρως στελεχωμένο.
Επιστροφή των αναδρομικών στους συνταξιούχους.
Κανένας νέος δεν θα στερηθεί το δικαίωμα να σπουδά-
σει στην Ελλάδα. Δικαίωμα των νέων στη στέγη με στε-
γαστική πολιτική.Μ
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«Οι εκλογές θα είναι 
λύτρωση για τον λαό!»
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E
τοιμη για το… τελευταίο μίλι με
πολύ… σκληρό ροκ και λίγη συ-
ζήτηση επί πεπραγμένων και
πραγματικών προβλημάτων είναι

η κυβέρνηση, που επιρρίπτει την ευθύνη
για το κλίμα τυφλής πόλωσης, που τείνει να
κυριαρχήσει στη δημόσια σφαίρα, στα
έδρανα της αντιπολίτευσης και δη σε αυτά
του ΣΥΡΙΖΑ. 

Είναι αλήθεια πως το Μέγαρο Μαξίμου
και εν προκειμένω ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης είχε ανιχνεύσει εδώ και καιρό πως ο
ΣΥΡΙΖΑ, που παρακολουθεί με εμφανή
πλέον δυσφορία τη δημοσκοπική ψαλίδα
να ανοίγει εκ νέου εις βάρος του, ποντάρει
πλέον τις όποιες πιθανότητες έχει για την
ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών
στην άνευ ορίων και κανόνων πολιτική αν-
τιπαράθεση. Είναι νωπές, εξάλλου, οι εκ-
κλήσεις του πρωθυπουργού για καταλλαγή
και αποφυγή της τοξικότητας, προκειμέ-
νου, όπως είχε πει πριν από λίγες ημέρες
από του βήματος της Βουλής, να αντεπε-
ξέλθει επιτυχώς η χώρα στις πολλαπλές
προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Στόχος της
Κουμουνδούρου, όπως σημειώνουν ανώ-
τερες κομματικές πηγές της Νέας Δημο-
κρατίας, είναι να συσκοτίσει την πολιτική,
κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα,
να αποπροσανατολίσει την πολιτική συζή-
τηση από τις κυβερνητικές επιδόσεις σε
κρίσιμους τομείς, όπως η οικονομία, ο ψη-
φιακός μετασχηματισμός του κράτους, η
στήριξη των ευάλωτων εν μέσω πανδημίας
του κορονοϊού και οξείας ενεργειακής κρί-
σης και να φέρει το πολιτικό βαρόμετρο
στα… μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ, στις φωνές και όχι
στα επιχειρήματα λογικής.

«Δεν θα ακολουθήσουμε στον… βούρκο,
δεν θα αφήνουμε τίποτε αναπάντητο»

Στους εναπομείναντες μήνες έως τις
διπλές κατά τα φαινόμενα εκλογές, μιας
και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κλείσει
για την ώρα τουλάχιστον το παράθυρο
των πρόωρων εκλογών, το Μέγαρο Μαξί-
μου δεν σκοπεύει να πλειοδοτήσει στο
κλίμα τυφλής πολιτικής αντιπαράθεσης,
που σχεδιάζει να «επιβάλει» στη χώρα το
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Δεν πρόκειται να διευκολύνουμε τον
ΣΥΡΙΖΑ στη συνειδητή του απόπειρα να
κυλήσει την πολιτική ζωή της χώρας στη
λάσπη», επισημαίνει ανώτερος κυβερνη-
τικός αξιωματούχος επικαλούμενος τη
χυδαία, όπως τη χαρακτηρίζουν στη Νέα

Δημοκρατία, επίθεση του άλλοτε στενού
συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Χριστόφο-
ρου Βερναρδάκη, κατά της υπουργού
Παιδείας Νίκης Κεραμέως, αλλά και την
εμπρηστική τοποθέτηση στη Βουλή του
αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης. Την ίδια ώρα, πάντως, η ίδια πηγή
επισημαίνει με νόημα πως η κυβερνητική
πλευρά δεν θα μένει απαθής στις αλλε-
πάλληλες προσπάθειες του ΣΥΡΙΖΑ να κυ-
ριαρχήσει η πόλωση στην πολιτική ζωή
της χώρας. «Θα απαντούμε σε κάθε πρό-
κληση, αναδεικνύοντας τη θετική πλευρά
της πολιτικής, αλλά και τα πραγματικά
προβλήματα, τα πεπραγμένα μας και τις

λύσεις που επεξεργάζεται η κυβέρνηση,
ώστε να ανακουφίσει πραγματικά νοικο-
κυριά και επιχειρήσεις», τονίζει στενός
συνεργάτης του πρωθυπουργού.

«Δίπλα στον πολίτη» 
Ο πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει

στους εξ απορρήτων συνεργάτες του ότι
δεν σκοπεύει να ακολουθήσει τον ολισθη-
ρό, όπως τον χαρακτηρίζει, δρόμο που έχει
επιλέξει ο Αλέξης Τσίπρας. Αντιθέτως, εν
μέσω των άνευ προηγουμένου ενεργει-
ακών ανατιμήσεων, εξαιτίας της συνεχιζό-
μενης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία,
το κέντρο βάρους των κυβερνητικών προ-

σπαθειών πέφτει εκ των πραγμάτων στη
στήριξη όλων όσοι το έχουν πραγματικά
ανάγκη, μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων
για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί, όπως
συνηθίζουν να λένε αρμόδια κυβερνητικά
στελέχη. Εξ ου και οι πρώτες συσκέψεις
γύρω από την προετοιμασία του πρωθυ-
πουργού ενόψει της μετάβασής του στη
Θεσσαλονίκη το τριήμερο 9-11 Σεπτεμβρί-
ου στο πλαίσιο των εγκαινίων της ΔΕΘ επι-
κεντρώνονται στη δημιουργία του δημο-
σιονομικού χώρου που θα διασφαλίσει τη
συνέχιση της οικονομικής ενίσχυσης των
πλέον αδύναμων.

Γιάννης Οικονόμου:«Ο κ. Τσίπρας είναι ένας
αμετανόητος λαϊκιστής, συκοφάντης και ψεύτης που χρησιμοποι-
εί μυθεύματα για να πνίξει στην τοξικότητα την πατρίδα μας. Επο-
μένως, δεν έχει κανένα νόημα η επιμέρους τοποθέτηση σε όσα

τερατώδη ισχυρίζεται. Ο κ. Τσίπρας συνοψίζει όλα όσα η κυβέρ-
νηση και ο πρωθυπουργός αντιμάχονται». 

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

«Δεν πρόκειται να 
τους διευκολύνουμε 

στη συνειδητή τους απόπειρα
να κυλήσουν την πολιτική ζωή

της χώρας στη λάσπη», 
λένε στο Μαξίμου 

Η επικίνδυνη «πεζοδρομιακή»
αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ



ΣΑΒΒΑΤΟ 16 IOYΛIOY 2022

ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ17

Μητσοτάκης: «Έχουμε πόλεμο,
αλλά κανείς δεν θα μείνει μόνος του»
«Μ

έσα σε λίγες εβδομάδες
διεκπεραιώθηκαν 3 εκα-
τομμύρια αιτήσεις και
σχεδόν 2 εκατομμύρια δι-

καιούχοι εισπράττουν ήδη ποσά από 18 έως
και 600 ευρώ», ανέφερε χθες ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυ-
μά του προς τους πολίτες με αφορμή την
ενεργοποίηση του Power Pass για την
ενέργεια. «Θα δοθούν άμεσα άλλα 40 εκατ.
ευρώ για να καλυφθούν και οι λογαριασμοί
που εκδόθηκαν τον Ιούνιο», είπε στο μήνυ-
μά του ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε με
απόλυτη ειλικρίνεια: «Δεν θα κρύψω ότι η
παγκόσμια συγκυρία είναι δύσκολη και
παντού, κάθε μέτρο μοιάζει μικρό μπροστά
στις μεγάλες ανάγκες». 

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι αυτή η
ενίσχυση, σε συνδυασμό με άλλες εκπτώ-
σεις και επιδοτήσεις, που επίσης ισχύουν,
μετριάζει το βάρος των ανατιμήσεων από
τον πόλεμο στην Ουκρανία και την παγκό-
σμια κρίση στην ενέργεια. Τόνισε επίσης
ότι η οικονομική ενίσχυση γίνεται εφικτή
χάρη στην ανάπτυξη που δίνει δημοσιονο-
μικό χώρο, σημείωσε ότι οι τιμές του φυσι-
κού αερίου εξαπλασιαστήκαν από πέρσι.

«Είμαστε σε πόλεμο. Και αυτό είναι το
κόστος της εθνικής μας άμυνας απέναντι
σε μια παγκόσμια πρόκληση που ζητά ευ-
ρωπαϊκή απάντηση. Απάντηση που η χώρα
μας θα διεκδικεί μέχρι να δοθεί. Στο μετα-
ξύ ωστόσο η κυβέρνηση θα εξαντλεί κάθε
δημοσιονομικό περιθώριο ώστε να προ-
στατεύει την αγοραστική δύναμη των πολι-
τών. Όμως, τα περιθώρια έχουν και όρια.
Και όποιος υπόσχεται εύκολες λύσεις λέει

απλώς εύκολα ψέματα», αφήνοντας σαφέ-
στατη αιχμή για τον ΣΥΡΙΖΑ. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε
το Power Pass μια πρωτοβουλία ανακού-
φισης που, όπως είπε, προφανώς θα την
ήθελε μεγαλύτερη. Αλλά όπως υπογράμ-
μισε, πρέπει πάντα να ζυγίζεται το μέτρο
της πραγματικότητας και των εθνικών μας
αντοχών. «Η νέα στήριξη στο ρεύμα είναι
επίσης στοχευμένη παρέμβαση. Συνο-
δεύει άλλωστε και την εξουδετέρωση στην

πράξη τής ρήτρας αναπροσαρμογής που
θα τεθεί σε εφαρμογή από τον Αύγουστο.
Θέλω να θυμίσω όμως ότι ήδη οι τιμές του
φυσικού αερίου έχουν εξαπλασιαστεί σε
σχέση με πέρυσι. Καμία κυβέρνηση δεν
μπορεί να καλύψει μια τέτοια αύξηση.
Μπορεί μόνο να την περιορίζει. Και αυτό
κάνουμε με πρωτοβουλίες, όπως η σημε-
ρινή, που καλύπτει το 60% των αυξήσεων
που έχουν μεσολαβήσει», συμπλήρωσε ο
πρωθυπουργός.

«Βραχυκύκλωμα» με τον Συρίγο
Η αλήθεια είναι ότι η ομιλία του Άγγελου

Συρίγου για την περίοδο της χούντας και το
Πολυτεχνείο προκάλεσε τεράστια αναστά-
τωση στη Βουλή. Και δεν είναι μόνο η ορ-
γισμένη αντίδραση των κομμάτων της αν-
τιπολίτευσης (ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΠΑΣΟΚ)
που έλεγαν ότι ο κ. Συρίγος έκανε στροφή
σε ακροδεξιό ακροατήριο. Υπήρξε αρνητι-

κή κριτική για τη ρητορική του υφυ-
πουργού Παιδείας και από «γαλά-

ζιους» συναδέλφους του, οι
οποίοι σχολίαζαν ότι δεν έπρε-
πε στο συγκεκριμένο timing να
ανοίξει τέτοια συζήτηση, ακό-

μη και αν επί των ιστορικών γε-
γονότων είχε δίκιο. Δεν έπρεπε,

όπως έλεγαν ορισμένοι βουλευτές
της ΝΔ, να θίξει με αυτό το ύφος θέματα
που προκαλούν διχαστικές τάσεις και
ανοίγουν πληγές του παρελθόντος. 

Πάντως, από το ρεπορτάζ δεν προκύπτει
κάποια ενόχληση του Μεγάρου Μαξίμου
ούτε κάποια επίπληξη προς τον υφυπουρ-
γό. Ο ίδιος, δε, μιλώντας στο ραδιόφωνο
υποστήριξε ότι δεν παίρνει πίσω τίποτε
από τα λεγόμενά του, ενώ στα social media
φρόντισε να αναρτήσει ολόκληρη την ομι-
λία του σε μια προσπάθεια να πείσει ότι
δεν είπε κάτι το πολιτικά μεμπτό.

Το πρωθυπουργικό μήνυμα 
με αφορμή την ενεργοποίηση
του Power Pass

Άδωνις Γεωργιάδης: «Δυστυχώς δεν υπάρχει
πλέον κανένα όριο και κανένας φραγμός»

«Είναι κρίμα για την Ελλάδα μας η πολιτική
αντιπαράθεση να γίνεται με όρους τοξικούς και
πεζοδρομιακούς, με λάσπη και μέσω τρολ με
ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ. Μην ξεχνάτε ότι πρόσφατα
και ο ίδιος έπεσα θύμα μιας φρικώδους και λυσ-
σαλέας, άνευ προηγουμένου επίθεσης λάσπης.
Και εγώ και η οικογένειά μου. Δυστυχώς δεν
υπάρχει πλέον κανένα όριο και κανένας φραγ-
μός. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα την
πληρώσει η Ελλάδα μας. Καλώ όλους τους πολι-
τικούς μας αντιπάλους να συγκρουστούμε επί
πολιτικού και όχι επί προσωπικού».

Κωστής Χατζηδάκης: «Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει 
αντιπολίτευση του διχασμού και της τοξικότητας»

«Οι ακρότητες τόσο στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ όσο και του ίδιου
του κ. Τσίπρα τις προηγούμενες μέρες θυμίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
παραμένει η αντιπολίτευση του διχασμού και της τοξικότητας.
Οι πολίτες όμως -ειδικά μέσα στο καθεστώς διεθνών κρίσεων
που βιώνει η χώρα- ζητούν πρωτίστως σοβαρότητα, σταθερό-
τητα και αποτελεσματική οικονομική και κοινωνική πολιτική.
Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποδείξει τα τελευ-
ταία τρία χρόνια ότι, παρά τα όποια προβλήματα, επενδύει
ακριβώς σε αυτά τα χαρακτηριστικά. Και για αυτό διατηρεί μια
μεγάλη διαφορά έναντι του ΣΥΡΙΖΑ σε όλες τις δημοσκοπή-
σεις. Σε αυτό τον δρόμο συνεχίζουμε. Μακριά από την τοξικό-
τητα του ΣΥΡΙΖΑ. Και δίπλα στον πολίτη».



Η
Ρωξάνη Μπέη, μέλος του Πολιτικού Συμ-
βουλίου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, αλλά και
πρώτη σε σταυρούς δημοτική σύμβουλος
στον Δήμο της Αθήνας, αναλύοντας το

«στοίχημα» της ανανέωσης που επιδιώκει το κόμμα
της, εκτιμά ότι η πραγματική ανανέωση αφορά τις νοο-
τροπίες και θεωρεί ότι η γενιά της «μπορεί και πρέπει
να συνθέσει πολιτικές για το αύριο».

Εκτιμά ότι στο θέμα των πολιτικών συνεργασιών
απαιτούνται προγραμματικές συγκλίσεις σε συγκε-
κριμένες προτάσεις και όχι πάνω στη λογική του
διαμοιρασμού της εξουσίας. Στο πλαίσιο, λοιπόν,
της πίεσης που δέχεται το κόμμα της σε αυτό το πε-
δίο αντιστρέφει το θέμα υποστηρίζοντας πως «το
ζήτημα είναι πόσο ακόμα η κοινωνία θα αντέχει την
πίεση των ελιτίστικων και αδιέξοδων πολιτικών της
Νέας Δημοκρατίας». 

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ καλείται σε αυτές τις εκλογές
να κερδίσει το στοίχημα της ανανέωσης. Γιατί θα
πρέπει οι πολίτες σε αυτήν τη δύσκολη και πε-
ρίεργη συγκυρία να εμπιστευτούν νέα πρόσωπα; 

Πιστεύω ότι πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε την έν-
νοια της ανανέωσης στον δημόσιο λόγο. Ανανέωση δεν
είναι μόνο η ηλικιακή. Η πραγματική ανανέωση είναι σε
πρόσωπα, σε ιδέες, αλλά κυρίως στη νοοτροπία με την
οποία αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις της σύγχρονης
κοινωνίας. Η ορμή και η φρεσκάδα της γενιάς μου, σε
συνδυασμό με την εμπειρία των παλαιότερων, η εκπρο-
σώπηση των διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, μπορεί
και πρέπει να συνθέσουν πολιτικές για το αύριο. Αυτό εί-
ναι το στοίχημα της επόμενης ημέρας.

Γύρω από το ενδεχόμενο των πολιτικών συνερ-
γασιών είναι σε εξέλιξη ένα σκληρό πόκερ. Πι-
στεύετε ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορέσει να αντέξει το
«βάρος» μιας πολιτικής συνεργασίας; 

Διαχρονικά το ΠΑΣΟΚ έχει κρατήσει υπεύθυνη στάση,
προτάσσοντας πάνω από όλα το συμφέρον της χώρας και
του ελληνικού λαού.  Δυστυχώς στη χώρα μας πολλοί αν-
τιλαμβάνονται την πολιτική συνεργασία ως διαμοιρασμό
εξουσίας. Στην ουσία της, μια πολιτική συνεργασία απαι-
τεί προγραμματικές συγκλίσεις γύρω από συγκεκριμέ-
νες προτάσεις και απόψεις. Κυρίαρχος σε αυτές τις απο-
φάσεις είναι ο ελληνικός λαός και η εντολή που θα δώσει
στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Δικό μας μέλημα είναι να δώσουμε τη μάχη του
συγκεκριμένου και του αυτονόητου. Με το σοσιαλδη-
μοκρατικό μας πρόγραμμα να εφαρμόσουμε πολιτι-
κές που θα λύσουν τα προβλήματα της καθημερινότη-
τας, αλλά και θα δώσουν προοπτική στον τόπο μας,
απευθυνόμενοι πάντα στην κοινωνία.

Θεωρείτε ότι θα αντέξετε την πίεση στον δεύτερο
εκλογικό γύρο; 

Το γεγονός ότι υπάρχει πιθανότητα να μη σχηματι-

στεί κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές με την απλή
αναλογική είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορούμε,
όμως, να προδικάζουμε το αποτέλεσμα, όπως κάνει
συνεχώς ο κ. Μητσοτάκης, θεωρώντας δεδομένο το
ότι θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, απαξιώνοντας από
τώρα την ετυμηγορία του ελληνικού λαού. 

Στόχος μας είναι να σπάσουμε το τοξικό δίπολο που
πάνε να στήσουν ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ και να πείσουμε τον
ελληνικό λαό ότι το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής αποτε-
λεί τον εναλλακτικό δρόμο. 

Ο δρόμος αυτός είναι μακρύς και δύσκολος, αλλά η
δημοκρατική παράταξη έχει βαθιά ριζωμένες τις ιδέ-
ες της στην κοινωνία. Το ζήτημα, επομένως, δεν είναι
αν θα αντέξουμε εμείς στην πίεση, αλλά για πόσο ακό-
μα η κοινωνία θα αντέχει την πίεση των ελιτίστικων και
αδιέξοδων πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας. 

Ακρίβεια, εγκληματικότητα και σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις συνθήκες κακής ποιότητας ζωής συν-
θέτουν το παζλ για τους πολίτες της εκλογικής
σας περιφέρειας. Ποιο είναι το αντίδοτο που τους
προτείνετε και το οποίο δεν έχει σχέση με απλές
«ξύλινες» υποσχέσεις; 

Μαγικά φίλτρα για την εξάλειψη των προβλημάτων
που αντιμετωπίζουν οι πολίτες δεν υπάρχουν. Μπορεί
να υπάρξει, όμως, διάθεση και πολιτική βούληση για
ριζοσπαστικές αλλαγές που θα βελτιώσουν την ποι-
ότητα ζωής τους. 

Να ακολουθήσουμε καλές πρακτικές που εφαρμό-
ζονται σε άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Δεν πά-
με να ανακαλύψουμε τον τροχό, ούτε απλώς να διαφο-
ροποιηθούμε σε μια κόντρα, κενή νοήματος και ου-
σίας, όπως αυτή που καλλιεργούν ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ. Θέ-
λουμε να κάνουμε δουλειά για τον τόπο μας. Με μεθο-

δικότητα και στόχευση στην καθημερινότητα του πο-
λίτη. Για μια πραγματικά καλή ποιότητα ζωής και όχι
αυτή που εννοεί ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος επιλέγει
να εθελοτυφλεί.

Γιατί ένας νέος άνθρωπος όπως εσείς επιλέγει
σήμερα το ΠΑΣΟΚ και όχι τη ΝΔ ή τον ΣΥΡΙΖΑ; 

Ο κ. Τσίπρας δοκιμάστηκε και απέτυχε σαν πρωθυ-
πουργός. Συνεχίζει να αποτυγχάνει και στον ρόλο του
ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μη
έχοντας να προσφέρει λύσεις, πέραν της στείρας αντι-
πολίτευσης, και διέξοδο στους προοδευτικούς πολί-
τες. Ο κ. Μητσοτάκης, την τελευταία τριετία διακυβέρ-
νησης της ΝΔ, όσα δεινά δεν κατάφερε να εφαρμόσει
ο κ. Τσίπρας, τα έφερε από την πίσω πόρτα και συνεχί-
ζει την ίδια ανερμάτιστη πολιτική που είναι εκτός
πραγματικότητας. 

ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ μας λένε ότι δεν έχουμε προτάσεις,
παρ’ όλα αυτά προσπαθούν να οικειοποιηθούν πολλά
από τα ζητήματα που αναδείξαμε πρώτοι εμείς, με χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα την Κοινωνική Κατοικία.
Μια ολοκληρωμένη πρόταση που παρουσίασε πρώτος
ο Νίκος Ανδρουλάκης στον δημόσιο διάλογο. Οι πολι-
τικές μας, λοιπόν, είναι συγκεκριμένες και δουλεμέ-
νες, με γνώμονα τις ανάγκες της κοινωνίας και της νέ-
ας γενιάς που έχει χτυπηθεί ανελέητα από αλλεπάλ-
ληλες κρίσεις.

Οι νέοι σήμερα, η γενιά μου, δέχεται πληθώρα πλη-
ροφοριών, μέσω και των social media και της κοινω-
νίας της πληροφορίας, και αυτό μας έχει δημιουργή-
σει την ανάγκη και το αίτημα για μια διαφορετική
άσκηση της πολιτικής. Αυτό το «διαφορετικό» θέλου-
με να εκφράσουμε στο ΠΑΣΟΚ και είμαι σίγουρη ότι
θα το καταφέρουμε.ΡΩ
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ΟΑνδρέας Λοβέρδος είναι αυτό που αποκαλούμε πολι-
τικός-ορχήστρα και άνθρωπος-καρδιά περιβόλι. Εί-
ναι καθηγητής πανεπιστημίου, βουλευτής, δικηγό-

ρος, αθλητής αλλά και πατέρας, φίλος και οπαδός. Είναι
ένας άνθρωπος που, αν και έχει «λιθοβοληθεί» πολύ, συνε-
χίζει να στέκεται όρθιος και αγέρωχος. Είναι κοινώς μια
κατηγορία μόνος του γιατί, όπως έχει πει ο ίδιος, ακούει με
την ίδια ευχαρίστηση Μαρία Κάλλας και Νίκο Μακρόπουλο,
αλλά προφανώς σε διαφορετικές φάσεις.
Ο Ανδρέας Λοβέρδος, ενώ αφιερώνει το μεγαλύτερο μέρος
της μέρας του στο κοινοβουλευτικό του καθήκον, βρίσκει
πάντα χρόνο να κάθεται στις κερκίδες του «Καραϊσκάκης»
για να στηρίξει την ομάδα του, τον Ολυμπιακό, να βάλει κα-
λάθια στο γήπεδο μπάσκετ της Καλλιθέας όντας αρχηγός
της ομάδας μπάσκετ της Βουλής, να δει στο Netflix κάποια
σειρά που τον συνεπαίρνει, όπως την αληθινή ιστορία μιας
δικαστικής πλάνης «Όταν μας βλέπουν» -τη συστήνει
στους φίλους του, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν είναι
σίγουρος αν έχει δει στη ζωή του κάτι πιο πολύτιμο- και φυ-
σικά να πάει βόλτα το αγαπημένο του λυκόσκυλο, τη Μάγια.
Η Μάγια θα πάει βόλτα καθημερινά βρέξει χιονίσει. Γιατί
αυτός είναι ο Ανδρέας Λοβέρδος: ένας βαθιά αφοσιωμένος
άνθρωπος.
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πάτρα. Τα παιδικά του χρό-
νια, οι αναμνήσεις του, η πρώτη του οικογένεια, ορισμένοι
από τους στενότερους φίλους του βρίσκονται εκεί. Ιδιαίτε-
ρη θέση στην καρδιά του όμως έχουν και η Κεφαλονιά και η
Θήβα, οι δεύτερες, ας πούμε, πατρίδες του. Από την Αχαΐα
έφυγε μόλις τελείωσε το σχολείο για να σπουδάσει νομικά
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, στη συ-
νέχεια πήγε στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών στις
Βρυξέλλες για μεταπτυχιακές σπουδές στο Ευρωπαϊκό Δί-
καιο και αφού ολοκλήρωσε τη διδακτορική διατριβή στο θέ-
μα «Τρομοκρατία και πολιτικό έγκλημα. Μελέτη των φαινο-
μένων από την πλευρά του Δικαίου», ξεκίνησε τη μαχόμενη
δικηγορία στην Αθήνα.
Οι δικαστικές αίθουσες όμως δεν έμελλε να είναι οι μόνες
αίθουσες αγόρευσης για εκείνον. Η πολιτική είναι μεράκι
και σαράκι και, όπως φαίνεται, αυτό το σαράκι είναι βαθιά
φωλιασμένο μέσα του. Εκλέγεται ανελλιπώς με κορυφαία
σταυροδοσία στη Β’ Αθηνών από την πρώτη κάθοδό του στον
πολιτικό στίβο και, όπως οι φίλοι του συνηθίζουν να λένε,
με την πολιτική ο Λοβέρδος έχει παντρευτεί. Αν κανείς
μπορούσε να παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς ένα εικοσι-
τετράωρό του, αυτό θα το προσυπέγραφε. Για τον Ανδρέα
Λοβέρδο η χαρά και η αξία της πολιτικής είναι διπλές. Από
τη μια είναι η μάχη των ιδεών και από την άλλη η εφαρμο-
σμένη πολιτική που σκοπό έχει να αναβαθμίσει τη ζωή
όλων των συμπολιτών του. 
Σε ό,τι αφορά το πρώτο, αυτοπροσδιορίζεται ως πατριώτης,
κεντρώος, μεταρρυθμιστής πολιτικός και δεν λέει ποτέ «όχι»
σε πρόκληση που δίνει ευκαιρία για να διαδώσει και να επι-
χειρηματολογήσει για τις ιδέες του. Σε ό,τι πάλι αφορά το δεύ-
τερο, έχοντας περάσει από τέσσερα πολύ σημαντικά υπουρ-
γεία με τέσσερις διαφορετικούς πρωθυπουργούς (υφυπουρ-
γός Εξωτερικών, υπουργός Εργασίας, υπουργός Υγείας,
υπουργός Παιδείας) φρόντιζε πάντα να πηγαίνει στο γραφείο
του πρώτος και να φεύγει τελευταίος, θέτοντας στους συνερ-
γάτες του για όλες τις επιλογές του μία και μοναδική ερώτηση:
«Τι κερδίζουν η χώρα και ο πολίτης από αυτό;».

Τίποτα δεν είναι αδύνατο

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Ανδρέας Λοβέρδος
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Η
ζωή του δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα.
Πέρασε ταραγμένες περιόδους. Κατά το
πρώτο μνημόνιο οι καταλήψεις στο γραφείο
του ήταν σχεδόν καθημερινότητα. Κάποτε

μετέτρεψε το αυτοκίνητό του σε γραφείο για δεκαπέντε
μέρες και δούλευε από εκεί. Και μια άλλη φορά, επειδή
είχε νυχτώσει και οι καταληψίες ήταν εκεί ολημερίς, η
γραμματέας του τους παρήγγειλε σουβλάκια.

Αν υπάρχει κάτι που τον χαρακτηρίζει, αυτό είναι ένα
ατελείωτο πείσμα. Το αδύνατον δεν το αποδέχεται. Για
αυτό και το μότο του είναι «Αδύνατον δεν είναι τίποτε».
Κάποτε ήταν φανατικός καπνιστής. Ο εθνικός μας προ-
πονητής Γιάννης Ιωαννίδης τον προκάλεσε. Το τσιγάρο
διακόπηκε και μπορεί δεκαπέντε χρόνια από τότε να
επαίρεται ότι καπνίζει ένα τσιγάρο τη μέρα, συνήθως
αργά το βράδυ και μάλιστα ποτέ στον δρόμο ή όρθιος. Η
αναβλητικότητα και η τσαπατσουλιά μπορεί να διαλύ-
σουν το νευρικό του σύστημα. Με τα χρόνια όμως έμα-
θε να ελέγχει τα νεύρα του και σήμερα δύσκολα μπορεί
κανείς να διακρίνει πίσω από την έκφρασή του τον θυμό

ή την απογοήτευση. Παρ’ όλα αυτά, το πράγμα αλλάζει
όταν πρόκειται για ευχάριστες καταστάσεις. Εκεί το γέ-
λιο του είναι πηγαίο και συχνό. Γελά τρανταχτά με ένα
πετυχημένο ανέκδοτο, τραγουδά με την ψυχή του όταν
ακούει Στέλιο Καζαντζίδη, Τόλη Βοσκόπουλο και Στρά-
το Διονυσίου, ξέρει απέξω αναρίθμητες ατάκες από
ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Και γίνεται σαν
μικρό παιδί όταν βρεθεί στη θάλασσα, αφού κολυμπά
και κάνει θαλάσσιο σκι σαν να μην υπάρχει αύριο.

Αυτό που καλλιεργεί στις ανθρώπινες σχέσεις με πί-
στη και αφοσίωση είναι η φιλία. Ο Ανδρέας Λοβέρδος
έχει πολλούς φίλους, με τους οποίους επικοινωνεί συ-
χνά κυρίως μέσω τηλεφώνου, απαντά σχεδόν σε όλα τα
SMS που λαμβάνει και παρά το γεγονός ότι πολλοί συ-
νάδελφοί του ακολουθούν διαφορετική τακτική, εκεί-
νος έχει μόνο ένα τηλεφωνικό νούμερο, το οποίο είναι
μάλιστα αναρτημένο στο διαδίκτυο. Όποιος θέλει μπο-
ρεί να τον βρει. Και ναι, όπως ο ίδιος δηλώνει, φιλίες
υπάρχουν και ανάμεσα σε πολιτικούς. Φιλίες βαθιές
και αδιατάρακτες. Αν τον καλέσει κανείς σε γεύμα, αρ-

κεί μια πλούσια μερίδα καλοτηγανισμένες πατάτες για
να τον ευχαριστήσει, φτάνει να μην κάνει το λάθος με
κάποια αφορμή να τον αποκαλέσει τυχερό. Αυτή είναι η
απαγορευμένη λέξη για τους μυημένους και αυτό γιατί
την έχει συνδέσει με μια αληθινά δυσάρεστη ιστορία
των νεανικών του χρόνων, όταν κάποιος που προσέλα-
βε αυτό τον χαρακτηρισμό, λίγο μετά έχασε τη ζωή του
από τραγικό τροχαίο δυστύχημα. Από τότε προτιμά οτι-
δήποτε άλλο πλην του «τυχερός». «Ευλογημένος» θα
ήταν μια χαρά, για παράδειγμα. Άλλωστε, είναι γνωστή
η ομολογημένη πίστη του στην Ορθοδοξία. Το Άγιον
Όρος τα τελευταία είκοσι χρόνια είναι για εκείνον ση-
μείο γαλήνης και καταφυγής.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος δηλώνει συχνά πως η ζωή είναι
ωραία. Και αυτό τον κινητοποιεί χωρίς να παραπονιέται.
Καμιά φορά μόνο παραπονιέται ότι μαυρίζει πολύ, αλλά
η προπόνηση για τον κλασικό μαραθώνιο και το τένις
έχουν αυτήν τη συνέπεια. Δηλώνει πως έχει επαναπροσ-
διορίσει τους στόχους του, αλλά στη σχετική μας ερώτη-
ση αρνήθηκε να δώσει απάντηση. Οψόμεθα, λοιπόν…

Το κομμένο τσιγάρο, ο Καζαντζίδης
και οι τηγανητές πατάτες

Τερματίζοντας στο Καλλιμάρμαρο μετά τα 42 χλμ. 
του κλασικού μαραθωνίου

Ως αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης
του ΝΑΤΟ στο πιλοτήριο σε ξενάγηση

Δίνοντας τη φανέλα της ομάδας μπάσκετ της Βουλής 
στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

Μεταπτυχιακός φοιτητής.
Schwäbisch Hall, Στουτγκάρδη, 
παίζοντας μπουζούκι Μπιρίτσα και πατάτες τηγανητές

Σε ώρα άθλησης 
παίζοντας μπάσκετ

Ποτέ χωρίς το λυκόσκυλο,
τη Μάγια

Ορκισμένος Ολυμπιακός. 
Στο «Καραϊσκάκης»



του
Νότη Μαριά

Καθηγητής 
Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης, πρόεδρος
του κόμματος 
Ελλάδα 
- Ο άλλος δρόμος,
πρώην 
ευρωβουλευτής
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Μπορεί η «Παγκόσμια Πύλη» της ΕΕ 
να φράξει τον κινεζικό «δρόμο του μεταξιού»;

T ην ώρα που στη «χώρα της φαιδράς πορτοκα-
λέας» η μνημονιακή πολιτική τάξη συνεχίζει
να ομφαλοσκοπεί, οι εξελίξεις στο παγκόσμιο

γίγνεσθαι τρέχουν με καταιγιστικούς ρυθμούς. 
Κομβικό ζήτημα στη σύγκρουση της Δύσης με την

Κίνα, όπως επισημάναμε από τη στήλη αυτή
(www.political.gr 9/7/2022 σελ. 18), είναι η τελευταία
απόφαση των G7 να χρηματοδοτήσουν ένα οικονομι-
κό πακέτο 600 δισ. δολαρίων, προκειμένου να ανακό-
ψουν την παγκόσμια κινεζική οικονομική επέλαση, η
οποία κυρίως εκφράζεται μέσα από τον περίφημο κι-
νεζικό «δρόμο του μεταξιού» (www.capital.gr
27/6/2022).

Στο πλαίσιο αυτό, οι Βρυξέλλες ανέλαβαν σημαντι-
κό ρόλο μέσα από την περίφημη «Παγκόσμια Πύλη»
(Global Gateway) της ΕΕ. Μάλιστα, όπως δήλωσε η
πρόεδρος της Κομισιόν στην τελευταία συνάντηση
των G7, η «Παγκόσμια Πύλη» αποτελεί την απάντηση
της Ευρώπης στο παγκόσμιο επενδυτικό κενό. Πρό-
κειται για μια πρωτοβουλία που εντάσσεται πλέον
στην απόφαση των G7 «Σύμπραξη για Παγκόσμιες
Υποδομές και Επενδύσεις». Έτσι, στα 200 δισεκατομ-
μύρια δολάρια που ανακοινώθηκαν από τον Τζο
Μπάιντεν, η ΕΕ κινητοποιεί 300 δισεκατομμύρια ευρώ
έως το 2027 (www.ec.europa.eu 26/6/2022).

Την πρωτοβουλία των Βρυξελλών για τη δρομολόγη-
ση της «Παγκόσμιας Πύλης της ΕΕ» είχαμε την ευκαι-
ρία να αναλύσουμε από τη στήλη αυτή ήδη από τον Δε-
κέμβριο του 2021 (www.political.gr 4/12/2021, σελ. 14).

Στο πλαίσιο αυτό είχαμε επισημάνει ότι «με κοινή
δήλωσή τους την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021 η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή και ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ για
θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφα-
λείας ανακοίνωσαν την απάντηση της ΕΕ στον κινεζι-
κό “δρόμο του μεταξιού”. Πρόκειται για την πρωτο-

βουλία “Παγκόσμια Πύλη” που στόχο έχει να κινητο-
ποιήσει έως και 300 δισεκατομμύρια ευρώ σε επεν-
δύσεις την περίοδο 2021-2027 στους τομείς “της ψη-
φιακής τεχνολογίας, της ενέργειας και των μεταφο-
ρών και την ενίσχυση των συστημάτων υγείας, εκπαί-
δευσης και έρευνας σε ολόκληρο τον κόσμο”» (ec.eu-
ropa.eu 1/12/2021). Και όλα αυτά «προκειμένου να
στηρίξει τη διαρκή ανάκαμψη σε παγκόσμιο επίπεδο,
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των εταίρων» της
«και τα συμφέροντα της ίδιας της ΕΕ». Σύμφωνα με
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «οι χώρες χαμηλού και με-
σαίου εισοδήματος αντιμετωπίζουν σημαντικό έλ-
λειμμα χρηματοδότησης υποδομών -η Παγκόσμια
Τράπεζα εκτιμά ότι το έλλειμμα αυτό υπερβαίνει τα
2,7 τρισ. δολάρια ΗΠΑ το 2019», ενώ «σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις της G20, το έλλειμμα επενδύσεων στις
παγκόσμιες υποδομές θα φτάσει τα 13 τρισ. ευρώ έως
το 2040». Προκειμένου, λοιπόν, να καλυφθεί το εν λό-
γω επενδυτικό κενό σε υποδομές απαιτούνται επεν-
δύσεις ύψους 1,3 τρισ. ευρώ ετησίως καθώς μόνο έτσι
εκτιμάται ότι θα μπορέσει να επιτευχθεί ο στόχος της
βιώσιμης ανάπτυξης.

Παρά τις γενικόλογες δηλώσεις της ηγεσίας της ΕΕ
για παγκόσμια ανάπτυξη και συνεργασία, είναι ηλίου
φαεινότερο ότι στόχος της «Παγκόσμιας Πύλης» είναι
η ανάσχεση της κινεζικής επέκτασης, η οποία προ-
χωρά με εξαιρετικά γοργούς ρυθμούς λόγω του σύγ-
χρονου κινεζικού «δρόμου του μεταξιού» που δρο-
μολογήθηκε προ οκταετίας με την κινεζική πρωτο-
βουλία «Μία Ζώνη-Ένας Δρόμος» (BRI).

Μάλιστα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Μία Ζώ-
νη-Ένας Δρόμος», από το 2013 μέχρι σήμερα η Κίνα
έχει προχωρήσει σε άμεσες επενδύσεις ύψους 136
δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ περίπου 140 χώρες,
συμπεριλαμβανομένης και της Ιταλίας, καθώς και 31

διεθνείς οργανισμοί έχουν υπογράψει συμφωνίες
συνεργασίας με την Κίνα (www.globaltimes.cn
21/6/2021).

Όμως, τόσο η πρόεδρος της Κομισιόν όσο και ο
ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ στην παρουσίαση της
«Παγκόσμιας Πύλης» δεν αναφέρθηκαν ρητά στην
Κίνα. Πλην όμως «ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον», κα-
θώς από το σχετικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής «Ερωτήσεις και Απαντήσεις για την “Παγκόσμια
Πύλη”» προκύπτει σαφώς ότι η «Παγκόσμια Πύλη»
της ΕΕ εντάσσεται πλήρως στην πρωτοβουλία των
ΗΠΑ Build Back Better World (Β3W) που ως γνωστόν
έχει ως στόχο να περιορίσει την οικονομική επιρροή
της Κίνας στη διεθνή σκηνή (www.whitehouse.gov
12/6/2021). Ειδικότερα, το εν λόγω έγγραφο της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής επισημαίνει επί λέξει με νόημα:
«Πρωτοβουλίες όπως η Build Back Better World και
η Παγκόσμια Πύλη θα αλληλοενισχύονται» (ec.eu-
ropa.eu/commission 1/12/2021).

Άλλωστε το γεγονός ότι η αμερικανική πρωτοβου-
λία Build Back Better World στόχο έχει να κλείσει τον
κινεζικό δρόμο ήδη επισημαίνεται από την ίδια τη
«Φωνή της Αμερικής» (Voice of America)
(www.voanews.com 4/11/2021). Επιπλέον κοινό μυ-
στικό αποτελεί πλέον και το γεγονός ότι η «Παγκό-
σμια Πύλη» της ΕΕ αποτελεί την ευρωπαϊκή απάντηση
στην κινεζική πρωτοβουλία «Μία Ζώνη-Ένας Δρό-
μος» όπως επισημαίνεται από κορυφαία ΜΜΕ
(www.edition.cnn.com 1/12/2021 & www.dw.com
1/12/2021). 

Μάλιστα, δυτικά MME αναφέρουν ότι η Κίνα με την
πολιτική της έχει οδηγήσει σε υπερχρέωση των χω-
ρών που εντάχθηκαν στην πρωτοβουλία BRI, κάνο-
ντας λόγο για κινεζική «παγίδα χρέους»
(www.bloomberg.com 30/11/2021). Έτσι, τα διάφορα
«παπαγαλάκια» επισημαίνουν ότι στόχος πλέον της
πρωτοβουλίας της ΕΕ «Παγκόσμια Πύλη» είναι να
βγάλει τα κράτη αυτά από την κινεζική «παγίδα χρέ-
ους» στην οποία έχουν πέσει. Στο πλαίσιο αυτό, λοι-
πόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο παραπάνω έγγραφό
της επισημαίνει ότι «η “Παγκόσμια Πύλη” υιοθετεί μια
δεοντολογική προσέγγιση, ώστε τα έργα υποδομών
να μη δημιουργούν μη βιώσιμο χρέος».

Και όλα αυτά, βέβαια, την ώρα που ο ίδιος ο ευρωπαϊ-
κός Νότος είναι εγκλωβισμένος στην «παγίδα χρέους»
του EFSF και του ESM, με τη Γερμανία να αρνείται κάθε
σκέψη για αναδιάρθρωση του χρέους Ελλάδας, Ιταλίας,
Ισπανίας, Πορτογαλίας σε EFSF και ESM.

Από την άλλη πλευρά, το Πεκίνο απορρίπτει τις κα-
τηγορίες περί κινεζικής «παγίδας χρέους» προβάλ-
λοντας ως παράδειγμα την περίπτωση του Τουρκμενι-
στάν (www.globaltimes.cn/ 21/6/2021), επισημαίνον-
τας με νόημα πως η «“Παγκόσμια Πύλη” της ΕΕ δεν εί-
ναι τίποτε άλλο παρά “μια ακόμη ακάλυπτη επιταγή
της Δύσης”» (www.globaltimes.cn 1/12/2021). Η νέα
κόντρα, λοιπόν, της ΕΕ με την Κίνα καλά κρατεί».

Αυτά, λοιπόν, επισημαίναμε από τη στήλη αυτή τον
Δεκέμβριο του 2021, με τις τελευταίες αποφάσεις των
G7 στο Σλος Ελμάου, στη Νότια Γερμανία στις
27/6/2022 να μας δικαιώνουν πλήρως. 
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Η
σύγκρουση Ρωσίας - Ουκρανίας έχει δημι-
ουργήσει πολλά οικονομικά προβλήματα σε
όλο τον πλανήτη. Αναζητούνται λύσεις που

θα επιτρέψουν στις κοινωνίες να ζήσουν με αξιοπρέ-
πεια και ηρεμία. Δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια
για άλλες συζητήσεις. Απαιτούνται τομές που θα επα-
ναφέρουν την κανονικότητα στον πλανήτη.

Η κρατική εταιρεία φυσικού αερίου της Τουρ-
κίας έλαβε δάνειο ύψους 925 εκατ. ευρώ (929
εκατ. δολάρια) από την Deutsche Bank για τη χρη-
ματοδότηση αγορών υγροποιημένου φυσικού αε-
ρίου (LNG), σε μια προσπάθεια να μειωθεί η εξάρ-
τηση της χώρας από τις εισαγωγές ρωσικής ενέρ-
γειας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Bloomberg.

Το τριετές δάνειο θα επιτρέψει στην Boru Hat-
lari ile Petrol Tasima AS -ή Botas- να αγοράζει L-
NG από προμηθευτές σε δέκα χώρες, συμπερι-
λαμβανομένων των ΗΠΑ, της Αλγερίας και του
Κατάρ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Deutsche
Bank. Η χρηματοδότηση είναι εγγυημένη από την
κυβέρνηση της Τουρκίας και μπορεί να αυξηθεί
στο μέλλον.

Η συμφωνία σηματοδοτεί το πρώτο διεθνές δά-

νειο του κρατικού φορέα εκμετάλλευσης αγωγών
για εισαγωγές LNG. Και ενώ θα χρηματοδοτήσει
μόνο ένα μικρό μέρος της κατανάλωσης φυσικού
αερίου της Τουρκίας, ανοίγει τον δρόμο για παρό-
μοιες συναλλαγές που θα επιτρέψουν στην Botas
να διαφοροποιήσει τις προμήθειες που σήμερα
κυριαρχούνται από τη Ρωσία και το Ιράν.

Η δανειακή διευκόλυνση έρχεται σε μια κρίσιμη
στιγμή για την Botas. Η τουρκική εταιρεία έχει
πληγεί από την εκτίναξη των τιμών του φυσικού
αερίου που δυσκολεύεται να μεταβιβάσει στους
καταναλωτές, με τις Αρχές να προσπαθούν απε-
γνωσμένα να περιορίσουν τον πληθωρισμό που
βρίσκεται σε υψηλό 24 ετών πριν από μια κρίσιμη
εκλογική χρονιά. Η Botas έχει αναφέρει ότι που-
λάει φυσικό αέριο στους εγχώριους καταναλωτές
στο 30% του κόστους.

Η τουρκική κυβέρνηση διοχέτευσε περισσότερα
μετρητά στην Botas κατά το α’ τρίμηνο από ό,τι σε
ολόκληρο το 2021 για να τη διατηρήσει σε λειτουρ-
γία. Η εταιρεία ήταν επίσης ο μεγαλύτερος αποδέ-
κτης των 18 δισ. δολαρίων της κεντρικής τράπεζας
από τις πωλήσεις συναλλάγματος για κρατικές

εταιρείες το α’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους, γεγο-
νός που αύξησε την πίεση στα συναλλαγματικά
αποθέματα της Τουρκίας.

Η Botas θα χρησιμοποιήσει το δάνειο για να
αγοράσει επίσης LNG από προμηθευτές στη Γερ-
μανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ελβε-
τία, τη Σιγκαπούρη και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Την Τρίτη 19 Ιουλίου θα βρεθούν στην Τεχεράνη
οι πρόεδροι της Ρωσίας και της Τουρκίας. Η συ-
νάντηση κορυφής του πρόεδρου της Ισλαμικής
Δημοκρατίας Εμπραχίμ Ραϊσί και των φιλοξενου-
μένων του Ερντογάν και Πούτιν αποτελεί ηχηρή
επανεμφάνιση στο προσκήνιο της τριμερούς «Δια-
δικασίας της Αστάνα», η οποία προέκυψε για τη
διαχείριση της συριακής κρίσης - θα σημαδευτεί
ωστόσο και από σημαντικές διαβουλεύσεις.

Οι συμπράξεις Ρωσίας και Τουρκίας στοχεύουν
στη διατήρηση διαύλων συνεργασίας μεταξύ δύο
ισχυρών γειτόνων. Ταυτόχρονα τους προσφέρει
πολύτιμο χώρο για ελιγμούς έναντι τρίτων.

Η ΕΕ, που τα γνωρίζει όλα αυτά, πώς σκοπεύει
να αντιδράσει; Οι ηγέτες των κρατών-μελών της ΕΕ
διαφωνούν με τις πληροφορίες του Bloomberg; 

Τ
ο να επιπλήξετε κάποιον για την κακή του
συμπεριφορά μπορεί να καλύψει ένα ευρύ
φάσμα αδικημάτων και συμπεριφορών. Και

εδώ είναι το πρόβλημα: μπορεί να κάνει τα πράγμα-
τα πολύ χειρότερα. Πότε άραγε είναι η κατάλληλη
στιγμή και πώς το κάνετε;

Σκεφτείτε τι ελπίζετε να επιτύχετε
Μην αντιδράτε μόνο από παρόρμηση. Γνωρίστε τι

στοχεύετε να επιτύχετε προτού ασχοληθείτε. Προ-
σπαθείτε να εκτονώσετε την κατάσταση; Να σταματή-
σει να συμβεί κάτι κακό; Είστε το άτομο που πρέπει να
το κάνει;

Να είστε έτοιμοι για τις επιπτώσεις της ανάμειξης

Να ξέρετε ότι μπορεί να βγείτε από την κατάσταση
ως ο κακός βραχυπρόθεσμα. Συχνά χρειάζεται λίγος
χρόνος για να δουν πραγματικά οι άνθρωποι τι συμ-
βαίνει.

Μην ασχοληθείτε όταν είστε θυμωμένοι

Το θέμα τού να επιπλήξετε κάποιον για την κακή του
συμπεριφορά είναι να το κάνετε για να συνειδητοποι-
ήσει ότι κάνει το λάθος. Αυτός ο στόχος γίνεται αδύνα-
τος όταν το άλλο άτομο αισθάνεται ότι του επιτίθενται
επειδή πιθανότατα θα απαντήσει με θυμό ή άρνηση.

Μπορεί να κάνετε λάθος

Λάβετε υπόψη ότι μπορεί να μην έχετε όλες τις πλη-
ροφορίες σχετικά με την κατάσταση. Μπορεί να δείτε
κάτι, να το θεωρήσετε λάθος, αλλά να χάσατε κάτι ση-

μαντικό. Το πλεονέκτημα της ηρεμίας είναι ότι είστε
σε καλύτερη θέση να ζητήσετε συγγνώμη και να απο-
χωρήσετε αν ανακαλύψετε ότι κάνετε λάθος. Δεν εί-
ναι ντροπή να το κάνετε αυτό.

Έχετε ένα σχέδιο Β

Η αντιπαράθεση δεν βγαίνει πάντα. Πιθανότατα
θα χρειαστεί να βρείτε μια διαφορετική προσέγγιση
ή να αλλάξετε τον τρόπο που αλληλεπιδράτε με κά-
ποιο κοντινό σας πρόσωπο. Μερικές φορές δεν
μπορείτε απλώς να αποκόψετε το άτομο από τη ζωή
σας. Θα πρέπει να τα αντιμετωπίζετε τακτικά. Για
παράδειγμα, μπορεί να είναι μέλος της οικογένειας

ή συνάδελφος. Δεν χρειάζεται να εμπλακείτε ή να
αφήσετε τον εαυτό σας να παρασυρθεί στο δράμα. Μια
εξαιρετική τακτική για την αντιμετώπιση αυτής της
συμπεριφοράς είναι ο «γκρίζος βράχος».

Ο «γκρίζος βράχος» είναι μια κοινή μέθοδος για
την πλοήγηση σε ναρκισσιστές και άλλους καταστρο-
φικούς ανθρώπους. 

Με απλά λόγια, κάνετε τον εαυτό σας τόσο αδιάφο-
ρο όσο ένας «γκρίζος βράχος».

Δεν τους εκθέτετε τίποτα προσωπικό, απαντήστε σε
όλες τις ερωτήσεις τους με πολύ γενικούς όρους και
αφήστε τους να σας βαρεθούν. 

Στη συνέχεια απλώς αποχωρήστε.

Ρωσία και Τουρκία αναζητούν 
διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας

Πώς να επιπλήξετε κάποιον για την κακή του συμπεριφορά

του
Κων/νου 

Σ. Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος



«Βγήκαν τα μαχαίρια» στο συντηρητικό κόμμα της Βρε-
τανίας, με στόχο τον 42χρονο Ρίσι Σουνάκ, που προηγή-
θηκε και στον β’ γύρο της εσωκομματικής ψηφοφορίας,
φιλοδοξώντας να γίνει ο πρώτος Ινδός πρωθυπουργός
στην ιστορία της χώρας.

Γόνος Ινδός μεταναστών, με σπουδές στην Οξφόρδη, ο
42χρονος πρώην υπουργός Οικονομικών θεωρείται η
επιτομή της πολυεθνικής Βρετανίας. Δηλώνει υπέρμαχος

του θατσερισμού στην οικονομία και ζητά να κριθεί από
τη θητεία του και όχι από τον τραπεζικό του λογαριασμό,
που ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια στερλίνες. 

Ήταν ο πρώτος που παραιτήθηκε από την κυβέρνηση,
ανοίγοντας τον δρόμο για την ανατροπή του Μπόρις Τζόν-
σον. «Υποστηρίξτε όποιον θέλετε εκτός από τον Σουνάκ»,
είναι το μήνυμα που στέλνει τώρα ο Τζόνσον.

Ο Σουνάκ θεωρείται το φαβορί για τη διαδοχή, αν και η

κρίση του κόστους ζωής τού στοίχισε πολιτικά, ενώ η
αποκάλυψη ότι αυτός και η σύζυγός του είναι ανάμεσα
στους πιο πλούσιους ανθρώπους του Ηνωμένου Βασιλεί-
ου προκάλεσε οργή. Επιπλέον, του επιβλήθηκε πρόστιμο
για το «Partygate», καθώς ήταν παρών στα κορονοπάρτι
στην Ντάουνινγκ Στριτ εν μέσω lockdown. Πολλοί υπο-
στηρίζουν, πάντως, την υποψηφιότητά του επειδή διαθέ-
τει σημαντική πείρα στη διαχείριση της οικονομίας. 

Π
ολιτική κρίση στην Ιταλία και
αστάθεια στην Ευρώπη προ-
καλεί το θρίλερ της παραίτη-
σης του πρωθυπουργού Μά-

ριο Ντράγκι. Ο 74χρονος «Σούπερ Μά-
ριο» ανακοίνωσε την παραίτησή του το
βράδυ της Πέμπτης, αφού έχασε την
κοινοβουλευτική στήριξη του λαϊκίστι-
κου Κινήματος Πέντε Αστέρων, του με-
γαλύτερου εταίρου στην κυβέρνηση,
που κατηγορεί τον Ντράγκι ότι δεν κάνει
αρκετά για την αντιμετώπιση της οικο-
νομικής κρίσης. Ωστόσο, ο Ιταλός πρό-
εδρος Σέρτζιο Ματαρέλα δεν έκανε δε-
κτή την παραίτηση του τεχνοκράτη πρω-
θυπουργού και η διαδικασία της ψήφου
εμπιστοσύνης θα επαναληφθεί την ερ-
χόμενη Τετάρτη.

Στο μεταξύ, αυξάνεται η αβεβαιότητα
στην ΕΕ, καθώς, όπως γράφει το Politi-
co, «για πολλούς επενδυτές, ο Ιταλός
πρωθυπουργός είναι ο τελευταίος άν-
θρωπος που στέκεται ανάμεσα στην Ευ-
ρωζώνη και την άβυσσο». 

Ο Ντράγκι έχει τα ηνία της Ιταλίας, της
τρίτης μεγαλύτερης οικονομίας στην
Ευρωζώνη, από τον Φεβρουάριο του
2021, με τη στήριξη πλειοψηφίας πολιτι-
κών δυνάμεων, από την Αριστερά ως την
άκρα Δεξιά.

Ο πρώην πρόεδρος της ΕΚΤ (2011-
2019), με το φωτοστέφανο του «σωτήρα
του ευρώ», έκανε ό,τι περνούσε από το
χέρι του για να διατηρήσει τη συνοχή της
κυβερνητικής πλειοψηφίας, ώστε να
σταθεροποιήσει την οικονομική κατά-
σταση της Ιταλίας, που είναι αντιμέτωπη
με ένα τεράστιο δημόσιο χρέος και δο-
κιμάζεται από την ενεργειακή κρίση.

Η πολιτική αναταραχή της Ιταλίας θα
γίνει αισθητή σε ολόκληρη την Ευρώπη
σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς οι ηγέτες
της ΕΕ παλεύουν για το πώς θα απαντή-

σουν στην εισβολή της Ρωσίας στην Ου-
κρανία, αντιμέτωποι με ανεξέλεγκτο
πληθωρισμό και την αναζωπύρωση του
κορονοϊού. 

Αναλυτές εκτιμούν ότι, ακόμη και αν η
κυβέρνηση Ντράγκι επιβιώσει, αυτό το
επεισόδιο μπορεί απλώς να είναι η πρώ-
τη από πολλές διαμάχες σε επίπεδο
εξουσίας, καθώς τα κόμματα που μετέ-
χουν στον διχασμένο πλέον συνασπισμό
κλιμακώνουν τις απαιτήσεις τους ενό-
ψει των εκλογών του επόμενου έτους.

Σύμφωνα, πάντως, με την ιταλική δη-
μόσια τηλεόραση της RAI, o Ντράγκι δεν
φαίνεται να θέλει να το «ξανασκεφθεί»
και να παραμείνει επικεφαλής της κυ-
βέρνησης.

Σε περίπτωση που οριστικοποιήσει
την παραίτησή του, ο Ιταλός πρόεδρος
θα έχει δύο επιλογές: να προκηρύξει
άμεσα εκλογές (πιθανώς για το πρώτο
δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου) ή να
ζητήσει τη σύσταση μιας νέας, βραχείας
διάρκειας κυβέρνησης συνασπισμού,
με κύριο στόχο την έγκριση του νέου
προϋπολογισμού.

ΠΠοια ήταν η Ιβάνα,
πρώην σύζυγος 
του ΝτόναλντΤραμπ 
Σε ηλικία 73 ετών πέθανε από ανακο-
πή καρδιάς, στο σπίτι της στο Μανχά-
ταν, η πρώτη σύζυγος του τέως προ-
έδρου των ΗΠΑ Ιβάνα Τραμπ. 
«Ήταν απίστευτη γυναίκα, δυναμική
επιχειρηματίας, αθλήτρια παγκό-
σμιας κλάσης, μια λαμπερή ομορφιά
και μια στοργική μητέρα», ανακοί-
νωσε η οικογένεια Τραμπ. 
Γεννημένη στην πρώην Τσεχοσλοβα-
κία, παντρεύτηκε τον Τραμπ το 1977.
Απέκτησαν τρία παιδιά, τον Ντόναλντ
τζούνιορ, την Ιβάνκα και τον Έρικ.
Χώρισαν το 1992, αφότου η Ιβάνα
ανακάλυψε πως ο σύζυγός της την
απατούσε με την ηθοποιό Μάρλα
Μέιπλς. Ο Ντόναλντ Τραμπ παντρεύ-
τηκε στη συνέχεια την «πέτρα του
σκανδάλου». 
Το πολύκροτο διαζύγιο με την Ιβάνα
κόστισε στον Τραμπ 14 εκατ. δολάρια,
ενώ περίφημη έμεινε η ατάκα της:
«Κορίτσια, μη θυμώνετε, πάρτε τους
τα πάντα («Girls, don’t get mad, get
everything»).
Σύμφωνα με τους «New York
Times», η Ιβάνα διαδραμάτισε κα-
θοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των
επιχειρήσεων Τραμπ τη δεκαετία
του 1980.

Η πολιτική αναταραχή 
της Ιταλίας θα γίνει αισθητή 
σε ολόκληρη την Ευρώπη 
σε μια κρίσιμη στιγμή 

Ο Σουνάκ θέλει να γίνει ο πρώτος Ινδός πρωθυπουργός στην Αγγλία!

Αμηχανία στην Ευρώπη από 
την παραίτηση «Σούπερ Μάριο» 
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Σ
ε εγρήγορση βρίσκε-
ται για άλλη μια μέρα
το Πυροσβεστικό Σώ-
μα με τις φωτιές που

ξέσπασαν χθες στην περιοχή
Κρύα Βρύση του Αγίου Βασιλεί-
ου Ρεθύμνου, στη Φέριζα Σα-
ρωνικού και σε αγροτοδασική
έκταση πλησίον της περιοχής
Χλοματιανά Κέρκυρας. Στις
προσπάθειες κατάσβεσης συμ-
μετέχουν ισχυρές επίγειες και
εναέριες δυνάμεις.

Πιο συγκεκριμένα, η φωτιά στο
Ρέθυμνο ξέσπασε σε χορτολιβα-
δική έκταση και για την κατάσβε-
σή της επιχειρούν 50 πυροσβέ-
στες με 13 οχήματα, τρεις ομάδες
πεζοπόρων τμημάτων, καθώς και
τρία ελικόπτερα. Να σημειωθεί
ότι η φωτιά ξεκίνησε κοντά στο
χωριό Ορνές, το οποίο εκκενώ-
θηκε προληπτικά.

Όσον αφορά την πυρκαγιά που
ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση
στη Φέριζα Σαρωνικού, η εικόνα
από το μέτωπο της φωτιάς φαίνε-
ται να είναι καλύτερη. Στις προ-
σπάθειες κατάσβεσης συμμετέ-
χουν ισχυρές επίγειες και εναέ-
ριες δυνάμεις λόγω των ανέμων
που επικρατούν στην περιοχή.

Ειδικότερα, στο σημείο βρί-
σκονται και επιχειρούν 92 πυρο-
σβέστες με 22 οχήματα και πέντε
ομάδες πεζοπόρων τμημάτων,
ενώ από αέρος συνδράμουν τέσ-
σερα αεροσκάφη, καθώς και

τρία ελικόπτερα. Παράλληλα,
παρέχεται συνδρομή από εθε-
λοντές πυροσβέστες και υδρο-
φόρες ΟΤΑ.

Επιπλέον, από διάφορες υπη-
ρεσίες της ΓΑΔΑ έχουν διατεθεί
30 οχήματα και 63 αστυνομικοί,
οι οποίοι συνδράμουν το έργο
των πυροσβεστικών δυνάμεων
και έχουν μέχρι στιγμής προβεί

σε προληπτικές εκκενώσεις-
απομακρύνσεις 26 πολιτών από
15 οικίες.

Η φωτιά ξέσπασε κοντά σε σπί-
τια, για αυτό και στάλθηκε μήνυ-
μα από το 112 για εκκένωση της
Φέριζας αλλά και της περιοχής
του Αγίου Παντελεήμονα. Οι κά-
τοικοι καλούνται να εκκενώσουν
προς Λαγονήσι, καθώς η Πυρο-

σβεστική εκτιμά ότι η φωτιά δεν
θα σβήσει εύκολα, καθώς οι άνε-
μοι πνέουν προς το δάσος που
υπάρχει στο βουνό της περιοχής.

Λόγω μάλιστα της πυρκαγιάς
που έχει ξεσπάσει στη Φέριζα
Σαρωνικού, η ΕΛΑΣ έχει προχω-
ρήσει σε διακοπή της κυκλοφο-
ρίας στην περιοχή της Αναβύσ-
σου. Συγκεκριμένα, στη λεωφόρο

Αναβύσσου από το ύψος της
οδού Αριστόδικου, στη λεωφόρο
Καραμανλή από το ύψος της
οδού Ελαιών στο ρεύμα κυκλο-
φορίας προς Φέριζα και στην
επαρχιακή οδό Κερατέας - Ανα-
βύσσου από το ύψος του κατα-
στήματος με την επωνυμία «Το
μαντρί».

Σχετικά με την πυρκαγιά στην
αγροτοδασική έκταση πλησίον
της περιοχής Χλοματιανά Κέρκυ-
ρας, στο σημείο αυτό επιχειρούν
20 πυροσβέστες με μια ομάδα πε-
ζοπόρου τμήματος, 8 οχήματα, 4
Α Α/Φ και 1 Ε/Π, ενώ υπάρχει συν-
δρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.
Τέλος, να σημειωθεί ότι πραγμα-
τοποιήθηκε ακόμη μία πυρκαγιά
σε χαμηλή βλάστηση στο τέρμα
της Αθανασίου Διάκου στον Κο-
ρυδαλλό, η οποία οριοθετήθηκε
χάρη στην κινητοποίηση των επί-
γειων και εναέριων δυνάμεων.

Μήνυμα της Πολιτικής
Προστασίας για
εκκένωση της Φέριζας
και της περιοχής 
του Αγίου
Παντελεήμονα

Πυρκαγιές σε Ρέθυμνο και Κέρκυρα, 
κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Χειροπέδες σε δύο για το αιματηρό επεισόδιο στη Βούλα
Τα μέλη δύο αντίπαλων και επικίνδυνων
συμμοριών που δραστηριοποιούνταν στα
νότια προάστια κρύβονταν πίσω από το αιμα-
τηρό περιστατικό σε καφετέρια-φούρνο
που σημειώθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2022.

Οι άνδρες του Τμήματος Εκβιαστών της Δι-
εύθυνσης Ασφάλειας Αττικής έπειτα από
ενδελεχείς έρευνες αλλά και από μια καλά
συντονισμένη επιχείρηση κατάφεραν να
περάσουν χειροπέδες σε δύο άτομα από τη
συμμορία που είχε «στήσει» με κάθε λεπτο-
μέρεια το ραντεβού του θανάτου το απόγευ-
μα της 22ας Ιανουαρίου στη Βούλα.

Από τη συγκεκριμένη συμμορία, που αποτε-
λούνταν συνολικά από πέντε άτομα, ο ένας
βρίσκεται εντός των φυλακών, οι άλλοι δύο,
ηλικίας 42 και 35 ετών, συνελήφθησαν το
πρωί της περασμένης Τετάρτης, ενώ δύο
ακόμη άτομα αναζητούνται.

Πώς όμως οι αστυνομικοί κατάφεραν να

«ξεδοντιάσουν» τη συμμορία; Σύμφωνα με
πληροφορίες, οι άνδρες του τμήματος Εκ-
βιαστών από τη στιγμή που ανέλαβαν την
υπόθεση κατέσχεσαν πλήθος ψηφιακού
υλικού από κάμερες σε καταστήματα, επι-
χειρήσεις και σπίτια της περιοχής προκει-
μένου να εξακριβώσουν τα στοιχεία των
δραστών αλλά και τα οχήματα στα οποία επέ-
βαιναν. Από την ανάλυση των οπτικών υλι-
κών προκύπτει ότι οι τρεις δράστες της συμ-
μορίας που συνελήφθησαν ενώθηκαν μαζί
με τρία ακόμη άτομα με σκοπό να συναντή-
σουν τους δύο αντιπάλους, τους οποίους και
πυροβόλησαν και μαχαίρωσαν στον φούρ-
νο-καφετέρια της Βούλας.

Γύρω στις 5.30 το απόγευμα της 22ας Ια-
νουαρίου οι αντίπαλες ομάδες έφτασαν στο
σημείο του ραντεβού. Μάλιστα και οι δύο
πλευρές είχαν ομάδες υποστήριξης. Κατά
τη συνάντηση που πραγματοποίησαν, δύο εκ

των κατηγορουμένων με δύο από τους πα-
θόντες κάθισαν σε τραπέζι τού εν λόγω κα-
ταστήματος, όπου αρχικά συνομίλησαν και
στη συνέχεια ακολούθησε συμπλοκή, με
συμμετοχή του συνόλου των δραστών, οι
οποίοι με χρήση πυροβόλων όπλων και μα-
χαιριού τραυμάτισαν τους πέντε παθόντες
και στη συνέχεια διέφυγαν με αυτοκίνητο.
Μάλιστα, τρεις από τους τραυματίες μετα-
φέρθηκαν σε σοβαρή κατάσταση σε νοσο-
κομεία και παρέμειναν εκεί για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα.

Οι άνδρες του τμήματος Εκβιαστών, αφού
συγκέντρωσαν όλα τα στοιχεία που ταυτο-
ποιούσαν τους δύο δράστες, τους συνέλα-
βαν στο σπίτι όπου διέμεναν στη Γλυφάδα,
ενώ κατάσχεσαν μεταξύ άλλων από την οι-
κία τους πιστόλι, 132 φυσίγγια, τσεκούρι,
μαχαίρι, διόπτρα, 2 φορητούς ασυρμάτους
και ποσό 10.750 ευρώ.
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Γεωργία Ρεμπούτσικα:
«Στόχος μου είναι ο ΕΛΟΤ να

γίνει φιλικός προς τον χρήστη,
ένα όραμα που θα ολοκληρωθεί
άμεσα και θα αφορά 
τους πάντες»
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Ελληνικός Οργανισμός Τυπο-
ποίησης (ΕΛΟΤ) ιδρύθηκε το
1976 ως μία μη κερδοσκοπική
νομική οντότητα ιδιωτικού δι-

καίου επιχορηγούμενη από το κράτος, υπό
την επίβλεψη του υπουργείου Βιομηχα-
νίας. Με τη λειτουργία του, καλείται να εκ-
δίδει εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα, συμ-
βάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της οικονο-
μίας, ενώ οι δραστηριότητες του οργανι-
σμού αφορούν την τυποποίηση σχετικά με
προϊόντα. Παράλληλα, ο ΕΛΟΤ είναι το μο-
ναδικό όργανο σε εθνικό επίπεδο για την
έγκριση, δημοσίευση και διανομή των
Εθνικών Προτύπων.

Η διευθύνουσα σύμβουλος του
ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Γεωργία Ρεμπούτσικα τονίζει
ότι «στόχος μου είναι ο ΕΛΟΤ να γίνει φιλι-
κός προς τον χρήστη, ένα όραμα που θα
ολοκληρωθεί άμεσα και θα αφορά τους
πάντες». Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα
γίνεται προσπάθεια ο οργανισμός να περά-
σει στο επόμενο στάδιο και να μετατραπεί

σε «digital friendly», μέσα από τη δημιουρ-
γία ενός φιλόξενου site, που μπορεί πλέον
να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στο elot.gr,
αλλά και μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης,
όπου οι χρήστες θα αναζητούν πρότυπα
εύκολα και γρήγορα. 

Ο ΕΛΟΤ πραγματοποιεί προγράμματα με
τη στήριξη διάφορων υπουργείων, όπως

ένα από αυτά που θα τρέξει έως το 2023 και
στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν
να ανατρέξουν και να αγοράσουν προϊόντα
χωρίς να έχουν καμία επαφή με τον οργα-
νισμό. 

Παράλληλα, η περαιτέρω ανάπτυξη
του οργανισμού συνδέεται άρρηκτα με
τη στήριξη της βιομηχανίας και την ανά-
πτυξη της εθνικής ανταγωνιστικότητας,
ενώ σημαντικό μέρος της προσπάθειας
πραγματοποιείται με άμεση συνεργασία
με τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων Άδωνι Γεωργιάδη, σύμφωνα με
τον ΕΛΟΤ.

Με μια νέα τεχνική επιτροπή και με την
αναδιοργάνωση αυτών που προϋπήρχαν,
γίνεται προσπάθεια ώστε ο ΕΛΟΤ να μπει
στη νέα εποχή. Έτσι, αυξάνεται η ανταγω-
νιστικότητά της Ελλάδας έναντι άλλων ευ-
ρωπαϊκών οικονομίων και ταυτόχρονα εκ-
συγχρονίζεται. 

Ο οργανισμός βρίσκεται σε συνεχή διά-
λογο με διεθνείς φορείς για την τυποποί-

ηση και στόχος είναι να βοηθήσει όσο πε-
ρισσότερο μπορεί τις ελληνικές και ξένες
επιχειρήσεις που έρχονται στην Ελλάδα
και αναζητούν ένα σταθερό επιχειρηματι-
κό περιβάλλον. 

Για την κυρία Ρεμπούτσικα η προσπά-
θεια ψηφιοποίησης αποτέλεσε ένα προ-
σωπικό στοίχημα, το οποίο ολοκληρώνεται
με επιτυχία. Έτσι, ο ΕΛΟΤ έρχεται και πάλι
στο προσκήνιο εκσυγχρονισμένος και
αρωγός στο κυβερνητικό έργο, όπως τονί-
ζει η ίδια.

Στην ψηφιακή εποχή περνάει ο ΕΛΟΤ

Θάνατος 49χρονου έξω 
από τον «Άγιο Ανδρέα»

Τραγικός ο επίλογος που γράφτηκε για τον 49χρονο άνδρα ο οποίος έχασε τη ζωή του λίγα
μέτρα μακριά από το νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα. Συγκεκριμένα, ο άτυχος άν-
δρας, το βράδυ της Τετάρτης 13 Ιουλίου, μετέβη στο νοσοκομείο στην Πάτρα, ζητώντας πρώ-
τες βοήθειες, καθώς είχε δυνατούς πόνους στο στήθος και δύσπνοια. Ωστόσο, ο ίδιος πήρε
την απάντηση πως δεν εφημέρευε το
νοσοκομείο και πως έπρεπε να απευ-
θυνθεί στο νοσοκομείο του Ρίου.

Την παρέμβαση του εισαγγελέα ζητά
η οικογένεια του 49χρονου, τονίζοντας
ότι είναι απαράδεκτο να αφήνουν
αβοήθητο έναν συνάνθρωπό μας.
«Πρέπει να μας εξηγήσουν γιατί δεν
έδωσαν τις πρώτες βοήθειες σε έναν
συνάνθρωπό μας…», αναφέρουν μέλη
της οικογένειας του εκλιπόντος, οι
οποίοι κατηγορούν τους υπευθύνους
του νοσοκομείου για έλλειψη ανθρω-
πιάς. Ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Άγιος Ανδρέας» Ηλίας Θεοδωρό-
πουλος δήλωσε ότι το θέμα είναι υπό διερεύνηση, καθώς σύμφωνα με τις προφορικές
εξηγήσεις του προσωπικού του νοσοκομείου, που είδαν το βράδυ της Τετάρτης τον άτυχο
άνδρα, δεν προέκυψε κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας. «Ο 49χρονος έφτασε μόνος του
στο νοσοκομείο και ανέφερε στο προσωπικό του νοσοκομείου πόνο στην πλάτη πιθανόν
από ψύξη», ανέφερε ο κ. Θεοδωρόπουλος.

Ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, πάντως, ζήτησε κατεπείγουσα έρευνα για το περι-
στατικό, προκειμένου να αποδοθούν άμεσα ευθύνες. «Ζητήθηκε κατεπείγουσα έρευνα
και άμεσα θα διερευνηθούν και θα αποδοθούν ευθύνες, όπου υπάρχουν, για το περιστατι-
κό θανάτου του 49χρονου στην Πάτρα. Σε όποιον καταφθάνει εκτάκτως σε νοσοκομείο
οφείλουμε να παρέχουμε τη δέουσα φροντίδα είτε το νοσοκομείο εφημερεύει είτε όχι»,
έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter.
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Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις
δώδεκα χώρες του κόσμου που
προσφέρουν πλήρη νομική
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυ-

ναικών. Όπως αναφέρει η έκθεση «Wo-
men, Business and the Law 2022» της
Παγκόσμιας Τράπεζας, το Βέλγιο, ο Κανα-
δάς, η Δανία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ισλαν-
δία, η Ιρλανδία, η Λετονία, το Λουξεμβούρ-
γο, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Σουηδία
είναι οι χώρες που συγκέντρωσαν το 100%
της βαθμολογίας στον σχετικό δείκτη, κα-
θώς προχώρησαν σε νομοθετικές ρυθμί-
σεις που προωθούν την ισότητα των φύλων
στις γονικές άδειες.

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα με τον νέο ερ-
γασιακό νόμο έφερε σημαντικές αλλαγές
στο κομμάτι της κατοχύρωσης και ενίσχυ-
σης των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Χαρακτηριστικά θεσπίστηκε η άδεια πα-
τρότητας 14 ημερών μετ’ αποδοχών - και μά-
λιστα ενώ η πρόβλεψη της αντίστοιχης ευ-
ρωπαϊκής οδηγίας ήταν για 10 μέρες. Η
άδεια πατρότητας που ψηφίστηκε στην Ελ-
λάδα έφερε τη χώρα μας στην πέμπτη θέση
μεταξύ των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ αναφο-
ρικά με τη διάρκεια της άδειας πατρότητας. 

Συρεγγέλα: «Εξασφαλίζουμε τους γονείς»

Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Δη-
μογραφικής Πολιτικής, Οικογένειας και
Ισότητας των Φύλων, Μαρία Συρεγγέλα δή-
λωσε με αφορμή τη θέση που κατέκτησε η
χώρα μας ότι «με τις πολιτικές και τις δρά-

σεις μας εξασφαλίζουμε στους γονείς και
ιδίως στις γυναίκες που επωμίζονται ανι-
σομερώς τις οικογενειακές ευθύνες την
παραμονή και ανέλιξή τους στην αγορά ερ-
γασίας και μετά την απόκτηση των τέκνων
τους. Δεν θέλουμε το βάρος της οικογένει-
ας να πέφτει μόνο στις γυναίκες, ενώ με τις
νέες άδειες που θεσπίσαμε για τους άν-
δρες αίρουμε τα αντικίνητρα για τις προσ-
λήψεις γυναικών».

Όπως είπε η κυρία Συρεγγέλα, «προ-

ωθούμε μέτρα για την εναρμόνιση της οι-
κογενειακής και επαγγελματικής ζωής και
συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για να
διασφαλίσουμε συνθήκες σταθερότητας
και ανάπτυξης για όλες και όλους και να
εξαλείψουμε βαθιά ριζωμένες πρακτικές
και ανισότητες που αντιμετωπίζουν οι γυ-
ναίκες λόγω του φύλου τους».

Εθνικό σχέδιο δράσης
«Στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνι-

κών Υποθέσεων σχεδιάζουμε μια συνεκτι-
κή και ουσιαστική πολιτική που προωθεί
την ισότητα ανδρών και γυναικών στην
αγορά εργασίας. Υλοποιούμε έργα με σκο-
πό να κάνουμε πράξη την ισότητα των φύ-
λων και η δέσμευσή μας αποτυπώνεται και
στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα
των Φύλων 2021-2025, που αποτελεί έναν
“οδικό χάρτη” των προσπαθειών της Πολι-
τείας για την επίτευξη της ισότητας. Μιας
ισότητας που δεν εξαντλείται μόνο σε κα-
νονιστικές διατυπώσεις, αλλά αντίθετα
στοχεύει στο παρόν και το μέλλον των γυ-
ναικών, μέσα από πολιτικές και πρωτοβου-
λίες που αναδιαμορφώνουν και βελτιώ-
νουν την καθημερινότητά τους», πρόσθεσε
η κυρία Συρεγγέλα.

Η έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας αναδεικνύει τις έμφυλες
ανισότητες στον τομέα της νομοθεσίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
έρευνας, 2,4 δισεκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως σε 178 οικονο-
μίες δεν έχουν βάσει νόμου ίσα δικαιώματα με τους άνδρες. Χαρα-
κτηριστικά αναφέρεται στην έκθεση ότι σε οκτώ χώρες η νομοθεσία
δεν επιτρέπει στις γυναίκες να ταξιδεύουν στο εξωτερικό με τον
ίδιο τρόπο που μπορούν οι άνδρες.

Σε 14 χώρες απαγορεύεται στις γυναίκες να εξέρχονται της
οικίας τους όποτε οι ίδιες επιθυμούν. Η νομοθεσία 31 χωρών
επιβάλλει διαφορετική μεταχείριση για έγγαμες γυναίκες σε

σχέση με έγγαμους άνδρες όσον αφορά την έκδοση διαβατηρί-
ου. Σε 18 χώρες ο σύζυγος έχει νόμιμο δικαίωμα να απαγορεύ-
σει στη σύζυγό του να εργάζεται. Σε 46 χώρες δεν υφίσταται νο-
μοθετικό πλαίσιο κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης στην
απασχόληση. Η αρχή της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας
κατοχυρώνεται νομοθετικά μόνο σε 95 χώρες. Σε 30 χώρες δεν
υφίσταται νομοθετικό πλαίσιο για την ενδοοικογενειακή βία. Σε
28 χώρες ο σύζυγος είναι βάσει νόμου ο αρχηγός της οικογένει-
ας. Τέλος, 114 χώρες έχουν κατοχυρώσει τη χορήγηση άδειας
με αποδοχές στον πατέρα μετά τη γέννηση παιδιού.

Ο διαχωρισμός και οι ανισότητες ανά τον κόσμο

H Ελλάδα στην πρώτη 12άδα
στην ισότητα των φύλων

Η χώρα μας χάρη 
στις νομοθετικές ρυθμίσεις για
τις γονικές άδειες συγκέντρωσε 
το 100% της βαθμολογίας 
στον σχετικό δείκτη



Θεσσαλία

Περιφέρεια, Επιμελητήριο
Καρδίτσας και ΔΕΘ Helexpo 
σε πολυκλαδική έκθεση

Την «Πολυκλαδική Έκθεση Thessaly Expo.22» στην
Καρδίτσα το διάστημα 7-9 Οκτωβρίου διοργανώνουν η Πε-
ριφέρεια Θεσσαλίας, το Επιμελητήριο Καρδίτσας και η
ΔΕΘ Helexpo AE. Στόχος της «Πολυκλαδικής Έκθεσης Th-

essaly Expo.22»
είναι η ανάδειξη
και προβολή των
τοπικών επιχει-
ρήσεων της
Καρδίτσας και
της ευρύτερης
περιοχής με ιδι-
αίτερη έμφαση

στον κλάδο των τροφίμων - ποτών και του τουρισμού, η
προβολή της ευρύτερης περιοχής της Καρδίτσας που απο-
τελεί τυπικό δείγμα πολλαπλών δυνατοτήτων ανάπτυξης, η
ανάδειξη και προβολή του ορεινού και εναλλακτικού του-
ρισμού και η σύνδεσή του με τον αγροδιατροφικό τομέα.

Παράλληλα, προγραμματίζονται προκαθορισμένες συ-
ναντήσεις με προσκεκλημένους επαγγελματίες από την
Ελλάδα και το εξωτερικό (hosted buyers program) και
πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων γευσιγνωσίας και
παραδοσιακών πολιτιστικών δράσεων της περιοχής.

ΟΤΑ

Παράταση για σχέδιο φόρτισης
ηλεκτρικών οχημάτων

Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εκπόνη-
σης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) από
τους δήμους προβλέπει απόφαση του υφυπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας. Σύμφωνα με την απόφαση, «πα-
ρατείνεται η καταληκτική προθεσμία για την υποχρεωτική
εκπόνηση Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
(ΣΦΗΟ) από τη λήξη της έως και την 1η/8/2022».

Με παραδοσιακό αιγαιοπελαγίτικο γλέντι και πολλά
πυροτεχνήματα οι κάτοικοι των Λειψών γιόρτασαν την

ολοκλήρωση και παράδοση ενός έργου ζωτικής σημασίας
για το νησί, αυτό της επέκτασης της αποβάθρας του

λιμανιού.
Η «Κατασκευή Επέκτασης Αποβάθρας Λιμένος Λειψών»,
προϋπολογισμού 969.692,59 ευρώ, χρηματοδοτήθηκε από
ευρωπαϊκούς πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Αλιεία & Θάλασσα 2014 - 2020» του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
«Τα νησιά μας, από νησιά άγονης γραμμής σε νησιά πρώτης

γραμμής. Παραδίδουμε έργα που βελτιώνουν καθοριστικά τη
ζωή των νησιωτών μας. Έργα ανθρώπων που νοιάζονται»,

δήλωσε ο περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου Γιώργος
Χατζημάρκος, παρουσία του δημάρχου Λειψών Φώτη

Μάγγου και του έπαρχου Καλύμνου Μανώλη Μουσελή.

Δυτική Ελλάδα

Πρόγραμμα
47.357.500 ευρώ για
1.253 νέους γεωργούς

Στο πρόγραμμα νέων γεωργών (3η Πρό-
σκληση Υπομέτρου 6.1) εντάσσονται 1.253
νέοι γεωργοί της Περιφέρειας Δυτικής Ελ-
λάδας. Το πρόγραμμα είναι του υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 κατά
τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022,
σύμφωνα με απόφαση του οικείου περι-
φερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη. Η συνο-
λική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται
στα 47.357.500 ευρώ. «Μέσω του προ-
γράμματος Νέων Γεωργών προσφέρεται η
δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να ασχο-
ληθούν επαγγελματικά με τον πρωτογενή
τομέα και να στηρίξουν οικονομικά τα
όνειρά τους πάνω στη γη. Δεν είναι μόνο
ότι το αγροτικό επάγγελμα περνάει από γε-
νιά σε γενιά. Είναι και ότι το νέο αίμα που
μπαίνει στον χώρο φέρνει φρέσκιες ιδέες
και σύγχρονες αντιλήψεις, βελτιώνοντας
την αγροτική παραγωγή και την ίδια την οι-
κονομία του τόπου μας», δήλωσε ο περι-
φερειάρχης.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

ΔΕΥΑ

Νέο πρόγραμμα ψηφιοποίησης
προανήγγειλε ο Πιερρακάκης

Νέο πρόγραμμα ψηφιοποίησης των 125 ΔΕΥΑ σε όλη
τη χώρα προανήγγειλε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης Κυριάκος Πιερρακάκης κατά την ενημέρωση της
αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής για το Πρόγραμ-
μα «Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΟΤΑ» και «Έξυπνες
Πόλεις».

Ο υπουργός διευκρίνισε πως το νέο ψηφιακό πρό-
γραμμα ύψους 50 εκατ. ευρώ αφορά 125 ΔΕΥΑ συν κά-
ποιους ακόμη δήμους της χώρας που έχουν υπηρεσίες
ύδρευσης «ώστε να μην υπάρχει σπατάλη νερού, να
υπάρχει μέτρηση στα πάντα, να υπάρχουν πύλες μέσω
των οποίων να μπορούν οι πολίτες να ενημερώνονται για
όλα όσα τους αφορούν, να υπάρχουν ασφάλεια, εξοπλι-
σμός, αισθητήρες (σένσορες) για να αξιοποιήσεις καλύ-
τερα τους πόρους, να μετρήσεις και να διαχειριστείς».

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα συνδιαμορφώνεται με
τις ΔΕΥΑ, την ΚΕΔΕ και όλους τους ενδιαφερόμενους,
γιατί «θα είναι για εκείνους με εκείνους», ώστε «να παί-
ξει καταλυτικό ρόλο στο να κάνουμε ένα βήμα μπροστά
ως χώρα και ως Αυτοδιοίκηση», όπως χαρακτηριστικά
είπε ο υπουργός.
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Νότιο Αιγαίο

Εγκαινιάστηκε η νέα αποβάθρα στο λιμάνι των Λειψών



Τ
η βούληση της διοίκησης της περιφέ-
ρειας να συνεχίσει να εργάζεται με
στόχο να επιτευχθεί ο στόχος των

ίσων ευκαιριών ανάπτυξης και ισότιμης δυ-
νατότητας πρόσβασης όλων των κατοίκων
των νησιών σε υπηρεσίες ποιότητας χωρίς
γεωγραφικούς περιορισμούς διατύπωσε ο
περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης
στο workshop για το νέο ΕΣΠΑ και την πο-
ρεία υλοποίησης των έργων στην Περιφε-
ρειακή Ενότητα Νήσων.

Οκ. Πατούλης έκανε σαφές πως η διοίκη-
ση της περιφέρειας επενδύει συνειδητά στη
νησιωτικότητα και χαρακτήρισε το ΕΣΠΑ
ένα πολύ βασικό εργαλείο χρηματοδότη-
σης. «Μόνο από το Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα Αττική 2014-2020 υλοποιούνται
στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων 400 έρ-
γα και δράσεις με προϋπολογισμό 37 εκατ.
ευρώ», τόνισε, ενώ πρόσθεσε ότι «με τα
χρήματα του ΠΕΠ μεταξύ άλλων χρηματο-
δοτήθηκε ο αγωγός σύνδεσης της Αίγινας
με την ΕΥΔΑΠ, δόθηκαν 10,4 εκατ. ευρώ σε

374 επιχειρήσεις ως δωρεάν κεφάλαιο κί-
νησης για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες
της Covid, χρηματοδοτήθηκαν με περίπου 3
εκατ. ευρώ κοινωνικές δομές και δράσεις
και γίνονται ενεργειακές αναβαθμίσεις σε
δημοτικά κτίρια σε Αίγινα, Κύθηρα, Τροιζή-
να και Πόρο».

Ειδικότερα, ο περιφερειάρχης εστίασε
στην ολοκλήρωση του αγωγού υδροδότη-
σης της Αίγινας από την ΕΥΔΑΠ, στα σημαν-
τικά λιμενικά έργα στην Αίγινα και στην
Ύδρα, στην υλοποίηση του δικτύου αποχέ-
τευσης στη Σαλαμίνα και αποχέτευσης ακα-
θάρτων στις Σπέτσες αλλά και στην αποκα-
τάσταση του ΧΑΔΑ, όπως και στην κατα-
σκευή και λειτουργία ΧΥΤΥ στα Κύθηρα.

Παρόντες στην ημερίδα μεταξύ άλλων
ήταν οι δήμαρχοι Αίγινας Γιάννης Ζορμπάς,
Κυθήρων Στράτος Χαρχαλάκης, Σπετσών
Παναγιώτης Λυράκης, Τροιζηνίας - Μεθά-
νων Σπύρος Πολλάλης, Ύδρας Γιώργος
Κουκουδάκης και η αντιπεριφερειάρχης
Πειραιώς Σταυρούλα Αντωνάκου. 

Σε εφαρμογή ο «Polifimos»
Μνημόνιο συνεργασίας με αντικείμενο

την τοποθέτηση διαδικτυακής πλατφόρμας
για την αναστολή της παραβατικότητας στα
σχολεία με την ονομασία «Polifimos» υπο-
γράφηκε μεταξύ του υπουργού Προστα-
σίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου, του
δημάρχου Ελληνικού - Αργυρούπολης
Γιάννη Κωνσταντάτου και της εταιρείας SI-
BA SOFT. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή
εφαρμογή που ξεκινάει πιλοτικά από τον Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης με εφαρμογή
από τη νέα σχολική χρονιά. Πρόσβαση στην πλατφόρμα θα έχουν οι Σύλλογοι Γονέων. Η
καταγγελία θα γίνεται από τον γονιό στον σύλλογο και μόλις καταγραφεί στην πλατφόρμα
θα ειδοποιείται το Τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, εν προκειμένω του Ελληνικού και της Αργυ-
ρούπολης, καθώς και οι κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου και αναλόγως της βαρύτητας
του περιστατικού θα εκκινούνται και οι αντίστοιχες ενέργειες που θα πρέπει να επιλη-
φθούν του θέματος.

Δράση
ανακύκλωσης

Ο Σύνδεσμος Δήμων για την Προ-
στασία και Ανάπλαση του Πεντελι-
κού (ΣΠΑΠ) συνεχίζει για δεύτερη
εβδομάδα τη δράση ευαισθητοποί-
ησης και ενημέρωσης παιδιών και
ενηλίκων σχετικά με τη διαχείριση
των απορριμμάτων, ειδικότερα την
ανακύκλωση των πλαστικών συ-
σκευασιών στον Δήμο Μαραθώνα.
Στόχος είναι να εμπνεύσει μικρούς
και μεγάλους ώστε να συγκεντρώ-
σουν ποσότητες πλαστικών μπου-
καλιών σε έναν εμβληματικό κάδο
συλλογής σε σχήμα ψαριού, προ-
τού αυτές καταλήξουν στη θάλασσα
και κατ’ επέκταση στην τροφική
αλυσίδα. Η εντυπωσιακή μεταλλική
κατασκευή βρίσκεται τοποθετημέ-
νη από τις 11 Ιουλίου στην παραλία
Νέας Μάκρης και θα παραμείνει
έως τις 18 Ιουλίου, ενώ στη συνέ-
χεια θα τοποθετηθεί και σε άλλες
παραλίες δήμων-μελών του ΣΠΑΠ.

Σε ποιον δήμο των βορείων
προαστίων της Αττικής και από
τους πιο πλούσιους και προβε-
βλημένους οι εργαζόμενοι και
η αντιπολίτευση καταγγέλλουν
τον δήμαρχο για τις «άθλιες
συνθήκες εργασίας» που πα-
ρέχει; Κάνουν λόγο για συνθή-
κες που δημιουργούν ακόμη
και κινδύνους για την υγεία
τους, αφού γίνεται λόγος για
«άθλιες τουαλέτες» αλλά και
για έλλειψη πόσιμου νερού.
Και αν το μυαλό σας πάει μόνο
στις εγκαταστάσεις καθαριότη-
τας, πέφτετε έξω, καθώς ανά-
λογες καταγγελίες γίνονται και
για υπηρεσίες που επισκέ-
πτονται δημότες…

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ξεκινά το έργο 
της αποχέτευσης 
στην Παιανία

Η επανεκκίνηση του έργου του Δι-
κτύου Αποχέτευσης στον Δήμο Παι-
ανίας, που επί σειρά ετών είχε κολλήσει
και παρέμενε σε απραξία, περνά επιτέ-
λους σε φάση υλοποίησης με την υπο-
γραφή της προγραμματικής σύμβασης
του έργου κατασκευής δικτύου ακα-
θάρτων. Οι υπογραφές «έπεσαν» από
τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβου-
λο της ΕΥΔΑΠ Αναστάσιο Τόσιο και τον
δήμαρχο Παιανίας Ισίδωρο Μάδη σε εκ-
δήλωση που πραγματοποιήθηκε παρου-
σία του περιφερειάρχη Αττικής Γιώρ-
γου Πατούλη. Έτσι, η ΕΥΔΑΠ ανέλαβε
την υλοποίηση του συνολικού έργου, με
την κατασκευή του δικτύου αποχέτευ-
σης να ανέρχεται σε 25 εκατ. ευρώ από
πόρους του ΕΣΠΑ. Το έργο αναμένεται
να ξεκινήσει εντός του α’ τριμήνου του
2023 για την κατασκευή 60 χλμ. αγωγών
και 4.000 συνδέσεων, εξυπηρετώντας
12.000 κατοίκους.

Θωράκιση για
φυσικές καταστροφές

Η θωράκιση των
υποδομών για με-
γαλύτερη ανθεκτι-
κότητα έναντι φυ-
σικών καταστρο-
φών και η παρα-
χώρηση ακινήτων
του Δημοσίου
στους δήμους ήταν από τα βασικά θέ-
ματα που εξετάστηκαν από την Επιτρο-
πή Χωροταξίας, Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων της ΚΕΔΕ. Η ατζέντα
της συνεδρίασης περιείχε την εισήγη-
ση του καθηγητή Δυναμικής Τεκτονι-
κής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και
προέδρου του Τμήματος Γεωλογίας και
Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ και προ-
έδρου του ΟΑΣΠ, δρα Ευθύμιου Λέκκα,
αναφορικά με την ανθεκτικότητα των
υποδομών των ΟΤΑ για τη διαχείριση
κινδύνων σε περίοδο εξελισσόμενης
κλιματικής κρίσης. Επίσης, συζητήθη-
καν θέματα όπως η ίδρυση αεροδρο-
μίων επί υδάτινων επιφανειών (υδατο-
δρόμια), η παραχώρηση ακινήτων του
Δημοσίου στους δήμους και η νομοθε-
τική ρύθμιση για διενέργεια επισκευής
οχημάτων εκτός χώρων συνεργείων.
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Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Π Α Τ Ο Υ Λ Η Σ
«Στηρίζουμε τα νησιά της Αττικής
με 400 έργα και δράσεις»
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30 ΙΩAΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟYΛΟΥ
Η «βασίλισσα
των μπισκότων»

Υ
ψηλότερες αυξήσεις ακόμη και έως 7%
τουλάχιστον για 1.300.000 συνταξιού-
χους «δείχνουν» τα στοιχεία της πορεί-
ας του πληθωρισμού και της ανάπτυξης,

ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι θα «σβήσουν»
την αρνητική προσωπική διαφορά και θα δουν
έστω και μικρές αυξήσεις στις μηνιαίες αποδο-
χές τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις για την πο-
ρεία των τουριστικών εισπράξεων, των επενδύ-
σεων και των εξαγωγών, φαίνεται ότι ο πήχης της
ανάπτυξης στο β’ και γ’ τρίμηνο μπορεί να κινηθεί
κοντά στο 7%, γεγονός που σημαίνει ότι η ετήσια
ανάπτυξη μπορεί να διαμορφωθεί ακόμη και στο
6% ή 6,5%, όπως προέβλεψε πρόσφατα σε έκθεσή
του ο βρετανικός επενδυτικός οίκος HSBC. Από
την άλλη πλευρά, η πορεία του πληθωρισμού και
οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανε-
βάζουν φέτος τον πήχη για τον μέσο πληθωρισμό
στο 8,9%. Πιθανή διαμόρφωση της ανάπτυξης στο
6% και του πληθωρισμού στο 8% μεταφράζεται σε
ποσοστό αύξησης 7%, δηλαδή στο 50% του αθροί-

σματος των δύο μεγεθών, όπως ορίζει ο νόμος.
Έτσι, έπειτα από δώδεκα χρόνια «παγώματος»

των εισοδηματικών αυξήσεων στις συντάξεις, η
κυβέρνηση Μητσοτάκη, απαλλαγμένη από το...
άγχος των μνημονίων και με φόντο τις εκλογές
του προσεχούς Μαΐου, θα μπορεί να εφαρμόσει
για πρώτη φορά μια γενναία εισοδηματική πολι-
τική. Αυτό πρακτικά μεταφράζεται σε αυξήσεις
στις αποδοχές τουλάχιστον 1.300.000 συνταξιού-
χων που δεν έχουν προσωπική διαφορά και θα
δουν... ατόφια την αύξηση στους τραπεζικούς λο-
γαριασμούς. Έτσι, η σύνταξη των 800 ευρώ θα
ανέλθει σε 856 ευρώ (μεικτά), ενώ των 1.000 ευ-
ρώ στα 1.070 ευρώ. Βέβαια, τις τελικές αποφά-
σεις θα λάβει η κυβέρνηση τον Οκτώβριο ή Νο-
έμβριο, λαμβάνοντας υπόψη τα τότε δεδομένα

αλλά και τα πιθανά... απρόοπτα που μπορεί να
υπάρχουν.

Επιπλέον, τουλάχιστον 300.000 συνταξιούχοι,
που έχουν προσωπική διαφορά και λαμβάνουν
συντάξεις 1%-7% υψηλότερες σε σχέση με αυτές
που θα έπρεπε να λάβουν, θα «σβήσουν» την
προσωπική διαφορά και θα δουν πραγματικές
αυξήσεις από 0,1%-4% ή 5%. Επιπλέον πρέπει να
σημειωθεί ότι χιλιάδες συνταξιούχοι με αποδο-
χές άνω των 1.000 ευρώ μπορεί να μην πάρουν
πραγματικές αυξήσεις στο πλαίσιο της εισοδη-
ματικής πολιτικής λόγω υψηλής προσωπικής
διαφοράς, ωστόσο θα δουν αύξηση περίπου
0,5%-6% λόγω της κατάργησης της Εισφοράς Αλ-
ληλεγγύης από 1ης/1/2023.

loukas1972@gmail.com
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Συντάξεις: Στο 7% ο πήχης
των αυξήσεων το 2023

Πληθωρισμός και ανάπτυξη
φέρνουν πλούσια «δώρα» 
για 1.300.000 συνταξιούχους
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Jumbo: «Ζεστό» χρήμα
605 εκατ., υποσχέσεις
για μεγάλα μερίσματα
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Μ
ε εντυπωσιακά μερίσμα-
τα, «ζεστό» χρήμα ύψους
605 εκατ. ευρώ και την 8η
υψηλότερη κεφαλαιοποί-

ηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (1,9
δισ. ευρώ), η εταιρεία Jumbo έχει κα-
ταφέρει να ξεχωρίσει παρουσιάζον-
τας σταθερή ανάκαμψη μετά τις συνέ-
πειες των περιοριστικών μέτρων κατά
της πανδημίας.

Όπως επισημαίνει στην «Political» ο
πιστοποιημένος αναλυτής της Καρα-
μανώφ ΑΕΠΕΥ Χρήστος Ιωαννίδης,
«πρόκειται για μια από τις πιο σοβαρές
και υγιείς εισηγμένες, έχοντας μεγάλα
περιθώρια ανόδου, ειδικά για τους πιο
μακροπρόθεσμους επενδυτές». Τα πιο
πρόσφατα οικονομικά στοιχεία αφο-
ρούν το 2021, ενώ σε λίγες μέρες θα
ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της
ετήσιας χρήσης για την περίοδο από
1ης/7/2021 έως 31/6/2022. Σύμφωνα
με τους αναλυτές, η εταιρεία θα πα-
ρουσιάσει νέα σημαντική βελτίωση
των μεγεθών, καθώς οι πωλήσεις το α’
τρίμηνο του τρέχοντος έτους σημεί-
ωσαν αύξηση κατά 22%. Η επίδοση αυ-
τή οφείλεται στον πολύ καλό Μάρτιο,
όταν η εταιρεία του Απόστολου Βακά-
κη σημείωσε αύξηση πωλήσεων κατά
71% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσι-
νό μήνα, καθώς το δίκτυο σε Ελλάδα
και Κύπρο παρέμεινε ανοιχτό, ενώ
υπήρξε χαλάρωση των μέτρων που εί-
χαν επιβληθεί σε Βουλγαρία και Ρου-
μανία.

Ειδικότερα, σε σχέση με τις εξελί-
ξεις του α’ τριμήνου στην Ελλάδα, αξί-
ζει να σημειωθεί ότι οι πωλήσεις αυ-
ξήθηκαν κατά 48% λόγω του υπερδι-
πλασιασμού τους τον Μάρτιο. Στην
Κύπρο οι πωλήσεις της εταιρείας πα-
ρουσίασαν μείωση κατά 2% τον Μάρτιο
σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό
μήνα, αλλά σε επίπεδο τριμήνου ήταν
αυξημένες κατά 27%. Δυναμική ήταν η
ανάκαμψη των πωλήσεων στη Βουλ-
γαρία, καθώς τον Μάρτιο σημείωσαν
αύξηση κατά 42% σε σχέση με τον
περσινό μήνα, αλλά σε επίπεδο τριμή-
νου σημείωσαν πτώση 12%. Στη Ρου-
μανία οι πωλήσεις του δικτύου σημεί-
ωσαν άνοδο 3% τον φετινό Μάρτιο σε
σχέση με πέρυσι, αλλά και μείωση 12%
σε επίπεδο τριμήνου σε σχέση με την
αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

Με... φόρα από το 2021
Η Jumbo πάει για ακόμη μια επιτυ-

χημένη χρονιά, καθώς η δυναμική του
α’ τριμήνου του έτους (γ’ τρίμηνο χρή-
σης) έρχεται σε συνέχεια των εξαιρε-

τικών επιδόσεων της περσινής χρο-
νιάς.

Πέρυσι παρά τις δύσκολες συνθή-
κες που επικράτησαν λόγω των περιο-
ριστικών μέτρων κατά της εξάπλωσης
του κορονοϊού, σύμφωνα με τις οικο-
νομικές καταστάσεις της περσινής
χρονιάς, η Jumbo πέτυχε κέρδη 217
εκατ. ευρώ, καταφέρνοντας να δημι-
ουργήσει ένα γεμάτο ταμείο με 605
εκατ. ευρώ.

Εκτός από το... ξεχειλισμένο ταμείο,
η εταιρεία του Απόστολου Βακάκη
διαθέτει ένα ακόμη «όπλο», το οποίο
συνίσταται στην ύπαρξη Ιδίων Κεφα-
λαίων ύψους 1,328 δισ. ευρώ. Επιπλέ-
ον οι συνολικές υποχρεώσεις της
εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 469
εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 281
εκατ. ευρώ αφορούσαν δανειακές
υποχρεώσεις. Έτσι, η Jumbo έχει κα-

ταφέρει να έχει έναν από τους χαμη-
λότερους λόγους Ιδίων Κεφαλαίων
προς Υποχρεώσεις (1.328 εκατ. ευρώ
προς 469 εκατ. ευρώ), καθώς διαμορ-
φώνεται στο 0,35.

Με βάση τα μεγέθη του 2021, ο δεί-
κτης τιμής προς κέρδη ανά μετοχή
διαμορφώνεται κοντά στο 9, ενώ η τι-
μή προς τη λογιστική αξία κινείται
κοντά στο 1,40. Σύμφωνα με τον ανα-
λυτή Χρήστο Ιωαννίδη, η «δίκαιη τιμή»
(fair value) διαμορφώνεται στα 22 ευ-
ρώ, ενώ η τρέχουσα στο ταμπλό κινεί-
ται κοντά στα 14,50 ευρώ, παρουσιά-
ζοντας περιθώριο ανόδου 52%! Με βά-
ση τα παραπάνω ποσοτικά στοιχεία, οι
τεχνικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι
σε περίπτωση διόρθωσης των αγορών
και κατ’ επέκταση της μετοχής θα δη-
μιουργηθεί μια εξαιρετική επενδυτική
ευκαιρία για όσους «κυνηγούν» υψη-
λές αποδόσεις. 

Υψηλή μερισματική απόδοση
Το γεμάτο ταμείο της Jumbo δημι-

ουργεί... βάσιμες προσδοκίες για επι-
στροφή κεφαλαίου και υψηλότερες

μερισματικές αποδόσεις, ενώ η μέση
απόδοση της προηγούμενης πενταε-
τίας διαμορφώθηκε κοντά στο 5,5%.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, τα 605
εκατ. ευρώ που διαθέτει η Jumbo στο
ταμείο της αντιστοιχούν στο 31% της
σημερινής κεφαλαιοποίησης και σε
συνδυασμό με τις πολύ χαμηλές υπο-
χρεώσεις έχουν δημιουργήσει γόνιμο
έδαφος για να γεμίσουν με λεφτά οι
μέτοχοι. Έτσι εκτιμάται ότι μέσα στα
επόμενα λίγα χρόνια οι μέτοχοι θα
μπορούν να πάρουν πίσω σε μερίσμα-
τα και επιστροφή κεφαλαίου το σύνο-
λο της αξίας της μετοχής! Αξίζει να
σημειωθεί ότι η μετοχή βρίσκεται με-
ταξύ των βασικών επιλογών πολλών
χρηματιστηριακών εταιρειών, οι οποί-
ες «διαβάζουν» τα προαναφερόμενα
μεγέθη-κλειδιά.

loukas1972@gmail.com
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«Ζεστό» χρήμα 605 εκατ.
ευρώ, υποσχέσεις
για μεγάλα μερίσματα

J U M B Ο

Ξεχειλίζει το ταμείο,
μικρές οι υποχρεώσεις
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Ν
έα μέτρα, μεταξύ των οποίων
τη μετάθεση του κλεισίματος
πυρηνικών και ανθρακικών
μονάδων, εξετάζει η Ευρω-

παϊκή Επιτροπή προκειμένου να δια-
σφαλίσει στο μέγιστο δυνατό την ενερ-
γειακή επάρκεια του ευρωπαϊκού συ-
στήματος ενόψει του επερχόμενου χει-
μώνα, όταν μάλιστα οι προβλέψεις
κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου.

Σύμφωνα με το προσχέδιο της ανα-
κοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για τις 20 Ιουλίου, στόχος είναι η αντι-
μετώπιση της κρίσιμης κατάστασης
στην οποία έχει περιέλθει η Ευρώπη.
Όπως αναφέρει το προσχέδιο της ανα-
κοίνωσης της ΕΕ, η μείωση της ζήτη-
σης θα πρέπει να αναμένεται όσο το δυ-
νατόν περισσότερη και οι εξοικονομή-
σεις θα πρέπει να εστιάσουν στους το-
μείς όπου οι μειώσεις θα είναι λιγότερο
δαπανηρές και ευκολότερες. Ο καθέ-
νας μπορεί να εξοικονομήσει αέριο,
ακόμη και αν ανήκει σε προστατευμέ-
νους τομείς όπως νοικοκυριά ή κτίρια
που λειτουργούν από δημόσιες Αρχές,
βιομηχανίες που έχουν τη δυνατότητα
εναλλαγής καυσίμου και επίσης ανάλο-
γα με την περίπτωση του κάθε κράτους,
όπως υπογραμμίζει η Επιτροπή.

Μέτρα αλλαγής καυσίμου
Ένα από τα προτεινόμενα μέτρα που

βασίζονται στην αγορά περιλαμβάνει
δημοπρασίες ή διαγωνισμούς που θα
καλούν τους καταναλωτές να προσφέ-
ρουν μείωση της ζήτησης με αντάλ-
λαγμα αποζημίωση (διακοψιμότητα).

Η Κομισιόν τονίζει ότι τα κράτη-μέ-

λη καλούνται να ενθαρρύνουν μέτρα
αλλαγής καυσίμου τόσο στη βιομηχα-
νία όσο και στην ηλεκτροπαραγωγή.
Υπάρχουν πολλές επιλογές μέτρων
για τα κράτη-μέλη όπως:
� Αλλαγή καυσίμου από βιομηχανίες
και ηλεκτροπαραγωγούς, περιλαμβα-
νομένης της αλλαγής σε βιομάζα, βιο-
μεθάνιο, φωτοβολταϊκά και άλλες ΑΠΕ.
� Χρήση οξυγόνου αντί φυσικού αερί-
ου για συγκεκριμένες βιομηχανικές
εγκαταστάσεις που θα αντικαθιστά το
φυσικό αέριο. 
� Δυνατότητα εφαρμογής πιο επεξερ-
γασμένων μέτρων αλλαγής καυσίμων. 
� Υποχρέωση για τις μονάδες θερμικής
ηλεκτροπαραγωγής που μπορούν να
υποστηριχθούν από diesel να λαμβά-
νουν τις απαραίτητες προφυλάξεις για
να έχουν απρόσκοπτη λειτουργία των

μονάδων, όταν θα χρειαστεί να αλλά-
ξουν σε diesel, για τουλάχιστον 5 μέρες.
� Αναβολή του κλεισίματος των πυρη-
νικών μονάδων όπου αυτό είναι εφι-
κτό και χρήση των πυρηνικών όπου
αυτό αποτελεί επιλογή.
� Αναβολή της μετατροπής των συνδυα-
σμένων ανθρακικών μονάδων ηλεκτρο-
παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρι-
σμού σε μονάδες φυσικού αερίου και
προσωρινή χρήση των βαρέων καυσί-
μων ή του άνθρακα για να διασφαλιστεί
η ομαλή λειτουργία τομέων που είναι
κρίσιμοι ή στρατηγικής σημασίας για τις
ευρωπαϊκές κοινωνικές ανάγκες.

Στοχευμένη υποχρέωση 
η μείωση θέρμανσης και ψύξης

Κατά τη διάρκεια του επιπέδου συ-
ναγερμού λαμβάνονται μέτρα στα

εθνικά σχέδια που θα μπορούσαν να
συμπεριλάβουν υποχρεωτική εθνική
μείωση της κατανάλωσης στον τομέα
της θέρμανσης και της ψύξης. Τέτοια
μέτρα, στοχευμένα, δεν θα έβαζαν σε
κίνδυνο την αρχή ότι τα νοικοκυριά, η
τηλεθέρμανση και ορισμένες βασικές
υπηρεσίες είναι προστατευμένοι πε-
λάτες και ότι ο εφοδιασμός τους είναι
εγγυημένος.

Την ολοκλήρωση του πρώτου έργου Repowering
στην Ελλάδα σε 9 νησιά του Αιγαίου ανακοίνωσαν οι
εταιρείες EWT και Renisvest για λογαριασμό της
ΔΕΗ Ανανεώσιμες, σε ειδική εκδήλωση που πραγ-
ματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη.

Η EWT μέσω δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού
ανέλαβε για λογαριασμό της ΔΕΗ Ανανεώσιμες τη
μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, θέση
σε λειτουργία και συντήρηση δέκα αιολικών πάρκων,
συνολικά 22 ανεμογεννητριών συνολικής ισχύος
19,8MW σε 9 νησιά του Αιγαίου, συγκεκριμένα σε
Εύβοια, Ικαρία, Κάρπαθο, Ψαρά, Λέσβο Λήμνο, Σά-
μο, Χίο και Μύκονο, ενώ ο ελληνικός όμιλος Resin-

vest ανέλαβε ως κύριος εργολάβος το project man-
agement για τη μεταφορά και ανέγερση των ανεμο-
γεννητριών. Τα έργα υποδομής ανατέθηκαν στην
κοινοπραξία Electromec - Nostira σε συνεργασία με
τη Resinvest.

Οι ανάδοχοι κατασκεύασαν ταυτόχρονα και τα δέ-
κα αιολικά πάρκα με ενεργά εργοτάξια σε όλα τα νη-
σιά παρά τις πολυάριθμες δυσκολίες που αντιμετώ-
πισαν. Στις σημαντικές επιτυχίες του έργου συγκατα-
λέγονται η εφαρμογή ιδιαίτερα απαιτητικής και σύν-
θετης τεχνικά λύσης για τη μεταφορά του εξοπλι-
σμού στο Μελανιό της Χίου μέσω προσαιγιάλωσης,
για την οποία κατασκευάστηκε προσωρινή ράμπα 36

μέτρων εντός της θάλασσας. Επίσης, ειδική διαχείρι-
ση των ανεμογεννητριών χρειάστηκε να πραγματο-
ποιηθεί στο απολιθωμένο δάσος στο Σίγρι της Λέ-
σβου, καθώς σε τρία θεμέλια βρέθηκαν συνολικά
650 ευρήματα, όπου με ιδιαίτερη προσοχή και επι-
μέλεια μεταφέρθηκαν στο Μουσείο Απολιθωμένου
Δάσους σε ειδικά διαμορφωμένο εκθεσιακό χώρο.
Τέλος, πρόκληση αποτέλεσε η έγκαιρη ολοκλήρωση
του έργου εξαιτίας της δυσμενούς συγκυρίας έλλει-
ψης σημαντικών υλικών για την κατασκευή των δι-
κτύων διασύνδεσης, μηχανημάτων και προσωπικού
λόγω των διαδοχικών lockdowns.

Μιχάλης Μαστοράκης

ΕΕ: «Κρατάμε πυρηνικά και άνθρακα»

Το προσχέδιο 
της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για 
την ενεργειακή επάρκεια 

Ολοκληρώθηκε το πρώτο Repowering έργο στην Ελλάδα



T
ην αποκαλούν «βασίλισσα των μπισκότων» και
όχι άδικα. Ο λόγος για την Ιωάννα Παπαδοπού-
λου, πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο της
βιομηχανίας μπισκότων και αρτοσκευασμά-

των ΕΙ Παπαδόπουλος ΑΕ, η οποία βρίσκεται στο τιμόνι
της οικογενειακής επιχείρησης από το 1993. Όπως είχε
δηλώσει η ίδια στις 4 Απριλίου 2013 με αφορμή την εί-
σοδο της ιστορικής βιομηχανίας και στην αγορά άρτου,
είναι βιομήχανος και όχι επιχειρηματίας.

Τότε είχε δηλώσει επίσης πως
την ενδιαφέρει να μη διώχνει κό-
σμο αλλά να προσλαμβάνει, να
βγάζει σωστά προϊόντα, να βγάζει
λελογισμένα κέρδη και να τα επεν-
δύει. Από το παραπάνω modus vi-
vendi δεν έχει παρεκκλίνει στο ελάχιστο, όπως δείχνει
και η πορεία της στη βιομηχανία ΕΙ Παπαδόπουλος τις
τελευταίες τέσσερις και πλέον δεκαετίες.

Ήταν εκείνη που εμπνεύστηκε τα Caprice, το πιο εξα-
γωγικό προϊόν της εταιρείας, ενώ δική της πρωτοβου-
λία ήταν η επέκταση στις μπάρες. Η εταιρεία μάλιστα
μπήκε πρώτη στην παραγωγή ψωμιού από δίκοκκο σι-
τάρι, μια παραγωγή που έχει τις ρίζες της στην Αρχαία
Ελλάδα και γνωρίζει αναγέννηση τα τελευταία χρόνια.
Μιλά σπάνια στον Τύπο και μόνοόταν έχει να ανακοινώ-
σει σημαντικές επιχειρηματικές κινήσεις.

Διοικεί τέσσερα εργοστάσια, ενώ μέσα στην κρίση
αύξησε τον αριθμό των εργαζομένων της σε 1.200. Τιμά
τους υπαλλήλους, τους συνεργάτες και τους πελάτες
της και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι δεν έχει κάνει
ούτε μία απόλυση. Έχει φέρει στην πρώτη θέση την

εταιρεία στην αγορά μπισκότου, στη δεύτερη θέση στην
αγορά φρυγανιάς, ενώ έχει αποσπάσει ένα σημαντικό
μερίδιο στην αγορά ψωμιού σε φέτες.

Η ζωή της
Γεννημένη στην Αθήνα, αφού αποφοίτησε από τη

Σχολή Χιλλ, σπούδασε Χημεία Τροφίμων στην Αγγλία
και επέστρεψε στην Ελλάδα για να συνεχίσει την οικο-
γενειακή παράδοση στην εταιρεία. Το 1977 ανέλαβε αν-

τιπρόεδρος και σήμερα κατέχει τη
θέση της προέδρου και διευθύ-
νουσας συμβούλου, θέση πουανέ-
λαβε το 1996, δηλαδή έναν χρόνο
αφότου η γαλλική Danone απέ-
κτησε το 60% των μετοχών της οι-

κογενειακής εταιρείας.  Το 1992 πεθαίνει ο Ευάγγελος
Παπαδόπουλος και τα ηνία της εταιρείας παίρνει η επό-
μενη γενιά των Παπαδόπουλων, συγκεκριμένα η πρω-
τότοκη κόρη του, Ιωάννα. Όταν κινδύνευσαν να χάσουν
την ελληνικότητά τους σε μια μετοχική συνεργασία με
τη γαλλική εταιρεία γαλακτοκομικών, εκείνη ήταν που
έδωσε τη λύση. Το 2008 προς μεγάλη έκπληξη του επι-
χειρηματικού κόσμου κατόρθωσε να συγκεντρώσει το
100% των μετοχών της επιχείρησης. Πολλοί της έχουν
δώσει από τότε το προσωνύμιο «σιδηρά κυρία».

Η Ιωάννα από μικρή μπλεκόταν στα πόδια του πατέρα
της αλλά και στην επιχείρηση. Γεννήθηκε στην Αθήνα
και από την ηλικία των 10-11 ετών, όταν δεν είχε σχολι-
κές υποχρεώσεις, έκανε όλες τις απαραίτητες δουλει-
ές, από εργάτρια έως καθαρίστρια, προκειμένου να
αποκτήσει αυτά που θέλει. Της έχει δοθεί επίσης το

Βραβείο Κοινωνικής Προσφοράς για πλήθος ενεργει-
ών της. Μεταξύ άλλων, έχει χρηματοδοτήσει και έχει
ήδη υλοποιήσει τη δημιουργία δώδεκα παιδότοπων σε
πολλά σημεία της Ελλάδας, ενώ χορηγεί σταθερά το
Παιδικό Μουσείο στην Πλάκα για τη ζαχαροπλαστική
και την κατασκευή μπισκότων από μικρά παιδιά. Οργα-
νώνει και χρηματοδοτεί σε τακτά χρονικά διαστήματα
εκδηλώσεις για τα παιδιά σε νοσοκομεία παίδων, ορ-
φανοτροφεία και παιδικούς σταθμούς.

Παράλληλα όμως με τις επιχειρηματικές της δραστη-
ριότητες η Ιωάννα Παπαδοπούλου δεν ξεχνά να αναλά-
βει με την ίδια υπευθυνότητα και έναν άλλο ρόλο, αυτόν
της μάνας, αφού η Ιωάννα Παπαδοπούλου είναι μητέρα
δύο αγοριών, του Κωνσταντίνου και του Ευάγγελου.

Άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες
Εκτός από το τιμόνι της βιομηχανίας ΕΙ Παπαδόπου-

λος ΑΕ, η Ιωάννα Παπαδοπούλου, η οποία μιλά άπται-
στα αγγλικά και γαλλικά, είναι επίσης πρόεδρος και δι-
ευθύνουσα σύμβουλος της Greek Food Products SA
και της IKE Akinita SA. Είναι επίσης μέλος του διοικητι-
κού συμβουλίου της Endeavor Greece, ενώ έχει διατε-
λέσει και μέλος των διοικητικών συμβουλίων της Alpha
Bank και της ΤΙΤΑΝ AE.
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amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Η αεικίνητη βιομήχανος, η οποία
διοικεί τέσσερα εργοστάσια,
μέσα στην κρίση αύξησε τον αριθμό
των εργαζομένων της σε 1.200

Η «βασίλισσα των μπισκότων»

ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
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Α
ναζητά στηρίγματα το ελλη-
νικό χρηματιστήριο, προκει-
μένου να κινηθεί σε υψηλό-

τερα επίπεδα, ωστόσο οι traders πα-
ραμένουν ιδιαίτερα προσεκτικοί για
το πού τοποθετούνται και τι κίνδυνο
προσθέτουν στα χαρτοφυλάκιά
τους, δεδομένου ότι ο βαθμός αβε-
βαιότητας είναι πολύ υψηλός. Αυτό,
πάντως, που κυριαρχεί στους κύ-
κλους των αναλυτών είναι το ενερ-
γειακό κόστος που καλούνται να
πληρώσουν επιχειρήσεις και κατα-
ναλωτές. Και μπορεί μέχρι τώρα η
κατάσταση να έδειχνε αρνητική σε
κάθε περίπτωση, αλλά οι τελευταίες
εξελίξεις με το κλείσιμο λόγω συν-
τήρησης του Nord Stream έχουν θολώσει το τοπίο και για το υπόλοιπο του έτους. Παράλληλα ο χαμηλός τζίρος και η
αδύναμη εικόνα των τραπεζών μειώνουν τις πιθανότητες για ουσιαστική ανοδική αντίδραση. Για τον ΔΤΡ πρώτο, τεχνι-
κά, ζητούμενο είναι η επιστροφή και τα επιβεβαιωμένα κλεισίματα υψηλότερα των 558 (απλός ΚΜΟ 200 εβδομάδων)
και 579-596 μονάδων (συγκλίνουν ο εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων και οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών). Σε μια τέτοια περί-
πτωση, οι αγοραστές μπορούν να ελπίζουν σε κίνηση υψηλότερα των 600 μονάδων. Αντίθετα, συνεχόμενα κλεισίματα
χαμηλότερα των 490 θα διατηρήσουν τις προϋποθέσεις δοκιμασίας της επόμενης στήριξης στις 430-400 μονάδες.

ΡΑΣ: Πιστοποιήθηκε 
η 5η αμαξοστοιχία ETR 
της Trenitalia

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων
(ΡΑΣ) ολοκλήρωσε την πιστοποίηση της
αμαξοστοιχίας ΕTR 470.004, εγκρίνοντας
τη χορήγηση έγκρισης συμμόρφωσης
οχήματος με εγκεκριμένο τύπο οχήμα-
τος. Με την εν λόγω έγκριση, η οποία
πραγματοποιήθηκε ύστερα από σχετική
αίτηση της εταιρείας, ολοκληρώνεται ο
κύκλος πιστοποιήσεων για το τροχαίο
υλικό της Trenitalia SpA που εξυπηρετεί
το επιβατικό μεταφορικό έργο στη βασι-
κή σιδηροδρομική γραμμή της χώρας.
Υπενθυμίζεται ότι προηγήθηκε η αρχική
πιστοποίηση της ΡΑΣ για την πρώτη αμα-
ξοστοιχία ETR 470 (χορήγησης έγκρισης
οχήματος για διάθεση στην αγορά-έγκρι-
ση τύπου οχήματος).

Megaplast: Αύξηση 70% 
στα κέρδη και 25% 
στον κύκλο εργασιών το 2021
Ισχυρές επιδόσεις επέδειξε ο Όμιλος
Megaplast κατά το 2021, αναδεικνύον-
τας ότι η εξωστρεφής στρατηγική του
δημιουργεί δυναμικές προοπτικές.
Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών του
ομίλου ανήλθε σε 44,4 εκατ. ευρώ,
έναντι 35,9 εκατ. ευρώ το 2020, κατα-
γράφοντας αύξηση 25%. Το EBITDA του
ομίλου ανήλθε στα 13,7 εκατ. ευρώ
έναντι 9,6 εκατ. ευρώ, με σημαντική
αύξηση 43%. Τα δε κέρδη μετά από φό-
ρους του ομίλου ανήλθαν σε 11,2 εκατ.
ευρώ έναντι 6,6 εκατ. ευρώ, σημει-
ώνοντας αξιοσημείωτη άνοδο 70%.

Πράσινες πιστοποιήσεις 
για την Dimand

Δύο νέες πράσινες πιστοποιήσεις για
σημαντικά κτίριά της που αποτελούν τοπό-
σημαγια την Αθήνα εξασφάλισε η Dimand.
Η πρώτη πιστοποίηση αφορά το 200+1 δω-
ματίων, Moxy Athens City, που το καθιστά
το πρώτο πράσινο ξενοδοχείο στην Ελλά-
δα, πιστοποιημένο κατά το διεθνές πρότυ-
πο Leed στη βαθμίδα Gold. Το δεύτερο κτί-
ριο που διακρίθηκε με το διεθνές σύστημα
αειφόρου ανάπτυξης Leed -και αυτό σε
επίπεδο Gold- είναι το κτίριο που φιλοξε-
νούσε την εφημερίδα «Ελευθεροτυπία».

Στην αυξανόμενη ανάγκη της ελληνικής αγο-
ράς για πρωτοποριακά και ελκυστικά κτίρια με
πιο έξυπνα και βιώσιμα υλικά, η Ιντερμπετόν
προσφέρει λύση προστιθέμενης αξίας με το
καινοτόμο, υψηλών επιδόσεων σκυρόδεμα An-
taeus HPC (High Performance Concrete). Το
Antaeus είναι 100% ανακυκλώσιμο δομικό υλι-
κό, προϊόν μακρόχρονης έρευνας, με εξελιγμέ-
να τεχνικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες που
έχουν τεκμηριωθεί σε συνεργασία με το Δημο-

κρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε μελετητές και αρχιτέκτονες, καθώς
επιτρέπει έξυπνη διέξοδο στους κλασικούς σχεδιαστικούς περιορισμούς, χαρίζοντας τη δυνατότητα ευελι-
ξίας στην υλοποίηση κατασκευών με ιδιαίτερα ελκυστικές αρχιτεκτονικές γραμμές, μεγιστοποίηση του
ωφέλιμου χώρου και ευρύτερα εξωτερικά ανοίγματα.

JPMorgan: Πτώση κερδών 28% λόγω αυξημένων προβλέψεων

Αναζητά στηρίγματα το χρηματιστήριο

Σκυρόδεμα υψηλών επιδόσεων από την Ιντερμπετόν

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Σημαντική μείωση κερδοφορίας ανακοί-
νωσε η JPMorgan Chase για το δεύτερο τρί-
μηνο της τρέχουσας χρήσης, η οποία, μάλι-
στα, διαμορφώθηκε χαμηλότερα των εκτι-
μήσεων των αναλυτών λόγω των αυξημένων
προβλέψεων της μεγαλύτερης τράπεζας
των ΗΠΑ για τυχόν ζημίες εξαιτίας των αυ-
ξανόμενων κινδύνων ύφεσης. Ειδικότερα, η
τράπεζα ανακοίνωσε για το δεύτερο τρίμηνο
του έτους κέρδη ύψους 8,65 δισ. δολαρίων ή
2,76 δολαρίων ανά μετοχή, έναντι 11,95 δισ.
δολαρίων ή 3,78 δολαρίων ανά μετοχή στο
αντίστοιχο περσινό διάστημα.
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Στην πώληση του 51% των δραστηριοτήτων της σε
τηλεπικοινωνιακούς πύργους προχωρά η Deu-
tsche Telekom, σε κοινοπραξία της καναδικής Bro-
okfield και του ομίλου ιδιωτικών επενδυτικών κε-
φαλαίων DigitalBridge, έπειτα από προσφορά
ύψους 17,5 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με το Reuters, η
Brookfield είχε υποβάλει αρχικά δεσμευτική προ-
σφορά με την ισπανική εταιρεία τηλεπικοινωνιών
Cellnex, ωστόσο η Cellnex αποσύρθηκε από τη δια-
δικασία την Τετάρτη. Ο γερμανικός κολοσσός τηλε-
πικοινωνιών θα διατηρήσει το υπόλοιπο 49%. Η
συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος
του τρέχοντος έτους, ενώ εκτιμάται ότι θα μειώσει
το χρηματοοικονομικό χρέος της Deutsche Tele-
kom κατά 10,7 δισ. ευρώ.

Βrown Hotels: Ενισχύει την
παρουσία της με το Brown Beach

Τραπεζική πλατφόρμα νέας γενιάς
από την Profile

Η Profile So-
ftware, διεθνής
εταιρεία ανά-
πτυξης λογισμι-
κού, παρουσιά-
ζει το Finuevo
Suite, την τρα-
πεζική πλατφόρμα νέας γενιάς, που συνδυά-
ζει καινοτόμες και ευέλικτες λειτουργικότη-
τες Core Banking, Lending, Loan Manage-
ment και Payments μέσω σύγχρονων και έξυ-
πνων Digital Banking καναλιών για τον τελικό
χρήστη, αποτελώντας την εξέλιξη στην ψη-
φιακή τραπεζική. Συγκεκριμένα, το Finuevo
Suite είναι μια cloud-native, «έξυπνη» τραπε-
ζική πλατφόρμα που προσφέρει σημαντικές
δυνατότητες παραμετροποίησης σε συνδυα-
σμό με μια ευρεία γκάμα out-of-the-box λει-
τουργιών, οι οποίες εγγυώνται την εύκολη
επεκτασιμότητα και την επίτευξη τάχιστης
διάθεσης νέων προϊόντων στην αγορά.

H Watt+Volt επεκτείνει 
το δίκτυο Chargespot 

Η Watt+Volt συνεχί-
ζει να επεκτείνει το δί-
κτυο Chargespot σε
ακόμη περισσότερες
γωνιές της Ελλάδας.
Ξεπερνώντας τα 350
σημεία φόρτισης σε
όλη την επικράτεια, το
Chargespot είναι παν-
τού και δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να
σχεδιάσουν το ταξίδι τους μέσα από τον χάρτη
σημείων του δικτύου φορτιστών. Το μόνο που
χρειάζεται να κάνουν είναι να μπουν στο
https://chargespot.gr/simeia-fortisis/, να επι-
λέξουν το σημείο εκκίνησης και τον προορισμό
τους και το Chargespot θα τους εμφανίσει όλα
τα σημεία φόρτισης της διαδρομής τους. Οι κά-
τοχοι ηλεκτρικών αυτοκινήτων μπορούν να
χρησιμοποιήσουν τους φορτιστές του δικτύου
Chargespot μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής. 

Μνημόνιο συνεργασίας 
Επιτροπής Ανταγωνισμού 
- Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Υπογράφηκε, τη 12η Ιουλίου, μνημόνιο συ-
νεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Ανταγωνι-
σμού (ΕΑ) και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
(ΕΚ), από τον πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγω-
νισμού καθηγητή κ. Ιωάννη Λιανό και την πρό-
εδρο της ΕΚ, ΔΝ κα Βασιλική Λαζαράκου, με
στόχο την εδραίωση και την ενίσχυση της συ-
νεργασίας μεταξύ των δύο Αρχών, καθώς και
την ανάπτυξη στενότερων δεσμών μεταξύ
τους. Οι δύο Αρχές συμφώνησαν, μεταξύ άλ-
λων, στην ανάληψη ενημερωτικών δράσεων
για την προώθηση πολιτικών και στρατηγικών
για την ενημέρωση των οικονομικών φορέων /
συμμετεχόντων, σε θέματα που άπτονται των
αρμοδιοτήτων των δύο Αρχών.

Η ανακύκλωση σε ένα app 
από Coca-Cola και ΑΒ 

Η Coca-Cola στην Ελλάδα σε συνεργασία με
την ΑΒ Βασιλόπουλος παρουσιάζει έναν σύγ-
χρονο ψηφιακό οδηγό στην εφαρμογή Novo-
ville, ενθαρρύνοντας καθημερινές πράξεις κυ-
κλικής οικονομίας. Με ένα κλικ στην αρχική
σελίδα της εφαρμογής, οι πολίτες μπορούν να
βρουν σημεία ανακύκλωσης, επισκευής και
επαναχρησιμοποίησης στον δήμο τους, καθώς
και τα 93 κέντρα ανακύκλωσης στα καταστήμα-
τα της ΑΒ Βασιλόπουλος. Η εφαρμογή περι-
λαμβάνει έναν δυναμικό χάρτη της κάθε πό-
λης, με σημεία ανακύκλωσης ρούχων και οχη-
μάτων, Κέντρα Δημιουργικής Επαναχρησιμο-
ποίησης Υλικών, Κοινωνικές Συνεταιριστικές
Επιχειρήσεις και Κέντρα Ανακύκλωσης στα
καταστήματα ΑΒ

Deutsche Telekom: 
Στο σφυρί το 51%
δραστηριοτήτων της

Morgan Stanley: Κατώτερα 
των προσδοκιών τα κέρδη 

Κέρδη κατώτερα των εκτιμήσεων των αναλυτών
ανακοίνωσε για το δεύτερο τρίμηνο του έτους η
Morgan Stanley, καθώς η μείωση των συμφωνιών
εν μέσω της αυξανόμενης μεταβλητότητας έπληξε
τα έσοδα του τομέα επενδυτικής τραπεζικής. Ειδι-
κότερα, η επενδυτική τράπεζα ανακοίνωσε κέρδη
ύψους 2,4 δισ. δολαρίων ή 1,39 δολαρίου ανά μετο-
χή για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνί-
ου, έναντι 3,4 δισ. δολαρίων ή 1,85 δολαρίου ανά
μετοχή το αντίστοιχο διάστημα του 2021, εμφανί-
ζοντας πτώση κατά 29%. Τα προσαρμοσμένα καθα-
ρά κέρδη της τράπεζας διαμορφώθηκαν στο 1,44
δολάριο ανά μετοχή.

Η αλυσίδα
Βrown Hotels
ενισχύει την
παρουσία της
στην Ελλάδα
με το άνοιγμα
του Brown Be-
ach Eretria,
του πρώτου all-inclusive ξενοδοχείου της, προ-
σφέροντας μια νέα ολοκληρωμένη εμπειρία φι-
λοξενίας και διασκέδασης σε απόσταση ανα-
πνοής από την Αθήνα. Η νέα πολυτελής ξενοδο-
χειακή μονάδα του ομίλου βρίσκεται σε μια μονα-
δική τοποθεσία ακριβώς δίπλα από το κύμα, με
καταπληκτική θέα στον Ευβοϊκό κόλπο και δική
του παραλία. Μετά το Brown Beach Eretria και
συνεχίζοντας την αναπτυξιακή της πορεία, η
αλυσίδα Brown Hotels αναμένεται να εγκαινιά-
σει στο προσεχές μέλλον ακόμη μία σειρά ξενο-
δοχείων στο Λουτράκι, με πρώτο το Dave by the
Beach Loutraki. Το επενδυτικό της πλάνο για την
επόμενη τριετία περιλαμβάνει συνολικά 42 ξενο-
δοχεία και resorts, τα οποία ήδη βρίσκονται στο
στάδιο της κατασκευής ή της ανάπτυξης.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου



Γιώργος Περιστέρης,
πρόεδρος Ελληνικού
Συνδέσμου
Ηλεκτροπαραγωγών 
από Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας: Τα αιολικά
είναι αποδεδειγμένα 
η πιο φθηνή τεχνολογία
παραγωγής. Αν πάμε 
σε στρεβλή ανάπτυξη
και πάμε μόνο σε
φωτοβολταϊκά,
θα έχουμε πρόβλημα

Α
ν και κατά την Κομισιόν (Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή) στο
σχέδιο δράσης «REPower
EU» οι ανανεώσιμες πηγές

ενέργειας αποτελούν τον «πυρήνα
της ενεργειακής ασφάλειας της Ευ-
ρώπης», εντούτοις η πραγματικότητα
του πολέμου στην Ουκρανία επιστρα-
τεύει (εκτός του LNG) ντήζελ, λιγνίτη
και πυρηνικά, για να δώσουν λύση
(μέχρι νεωτέρας) στο ενεργειακό
πρόβλημα της Ευρώπης. Μιας Ευρώ-
πης, η οποία δυστυχώς δεν κινείται,
ακόμα και σήμερα, βάσει μιας ενιαίας
πολιτικής για τον ασφαλή ενεργειακό
εφοδιασμό της, μετά την απόφαση
απεξάρτησης της ΕΕ από το ρωσικό
πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Παρόλα αυτά, η ΕΕ «προετοιμάζεται»
για τον κίνδυνο μιας επερχόμενης μεγά-
λης ύφεσης σε περίπτωση διακοπής
των ροών ρωσικού φυσικού αερίου. Τα
κράτη μέλη «τρέχουν» να καλύψουν τα
κενά ενόψει της νέας χειμερινής περιό-
δου, με τις ΑΠΕ να παίζουν ρόλο, αλλά η
ανάγκη για άμεση ενεργειακή επάρκεια
χρειάζεται τις εφεδρείες άλλων πηγών
(ρυπογόνων, αλλά αναγκαίων). 

«Γλιτώσαμε εισαγωγές»
Για τη χώρα μας, όπως δήλωσε ο

υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κώστας Σκρέκας: υπάρχει πρόβλεψη
για μεταφορά υγροποιημένου LNG σε
χρόνο ρεκόρ με δύο πλοία ταυτόχρονα
στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας για
την αντικατάσταση του φυσικού αερίου
που προέρχεται από τη Ρωσία κατά 40-
50%. Ο υπουργός ΠΕΝ διευκρίνισε ότι
για την ενίσχυση της τροφοδοσίας μας
σε LNG θα μπορούσαν να έρθουν μεγα-
λύτερες ποσότητες με αντιστροφή ροής
μέσω του αγωγού TAP από την Ιταλία,
με την οποία γίνονται διεργασίες για
αποθήκευση. Είπε επίσης ότι υπάρχει
πρόβλεψη για χρήση περισσότερου ντί-
ζελ και επιστροφή στον λιγνίτη! Σε ό,τι

αφορά τις ΑΠΕ, ο κ. Σκρέκας τόνισε ότι
τα τρία τελευταία χρόνια η ελληνική κυ-
βέρνηση κατάφερε με 5.000 μεγαβάτ
νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να
γλιτώσουμε εισαγωγές πάνω από 1,7
δισεκατομμυρίου σε φυσικό αέριο. 

Αξιοποίηση ΑΠΕ

«Αν η Ελλάδα, που παραμένει εδώ
και χρόνια εξαρτημένη από τα ορυκτά
καύσιμα, είχε αξιοποιήσει (εγκαίρως)
τους εγχώριους φυσικούς πόρους (ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας, κυρίως αι-
ολική), θα είχε σήμερα κόστος ηλεκτρι-
σμού κάτω από 70 ευρώ ανά μεγαβα-
τώρα, με σημαντικό όφελος για το ισο-
ζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Τα νέα
αιολικά πάρκα παράγουν ηλεκτρισμό

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

Υπουργός ΠΕΝ Κώστας Σκρέκας: 
«Με 5.000 μεγαβάτ νέων ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας θα γλιτώσουμε εισαγωγές 
πάνω από 1,7 δισεκατομμυρίου σε φυσικό αέριο»
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«Να κρατήσουμε ισορροπίες
στους εγχώριους πόρους» 

O Υπουργός ΠΕΝ Κώστας Σκρέκας 



που είναι 3 έως 4 φορές φθηνότερος
από ορυκτά καύσιμα, φυσικό αέριο και
λιγνίτη», είναι η θέση του Γιώργου Περι-
στέρη, προέδρου του Ελληνικού Συνδέ-
σμου Ηλεκτροπαραγωγών από Ανανεώ-
σιμες Πηγές Ενέργειας (ΕΣΗΑΠΕ) και
επικεφαλής του Ομίλου ΓΕΚ - ΤΕΡΝΑ. Ο
πρόεδρος του ΕΣΗΑΠΕ κατά τη διάρ-
κεια εκδήλωσης-συνέντευξης προ ημε-
ρών στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
στην οποία συμμετείχε και η ΕΛΕΤΑΕΝ
(Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολι-
κής Ενέργειας) έδειξε να είναι και δυσα-
ρεστημένος για την μη ισόρροπη ανά-
πτυξη των ΑΠΕ στη χώρα μας: «Αν πάμε
σε στρεβλή ανάπτυξη και πάμε μόνο σε
φωτοβολταϊκά, θα έχουμε πρόβλημα. Η
καμπύλη ισορροπίας του συστήματος
με συνδυασμό όλων των τεχνολογιών
είναι πιο ομαλή και η τιμή πιο φθηνή. Τα
αιολικά είναι αποδεδειγμένα η πιο φθη-
νή τεχνολογία παραγωγής. Και τα μόνα
που δεν επιφέρουν μόνιμη αλλαγή εκεί
που εναποτίθενται. Μόλις τελειώνει η
ζωή τους, τα ξεβιδώνεις και φεύγεις.
Δεν έχει μόνιμη επίπτωση. Όχι πως είναι
κακά τα φωτοβολταϊκά, αλλά θέλει
ισορροπία. Γι’ αυτό και πρέπει να πάμε
και στα θαλάσσια (αιολικά), που είναι
μεγάλα και ξεπερνάμε το πρόβλημα και
δίνουν μεγάλη ισχύ, και στα πλωτά και
σταθερά να πάμε και στα χερσαία. Όλοι
θέλουν φθηνό ρεύμα, αλλά δεν λένε
πώς. Αντί να πάμε σε περισσότερες
ΑΠΕ, προσπαθούν να δουν πώς θα τις
περιορίσουν: 3,5 εκατομμύρια μεγαβα-
τώρες τον χρόνο χάνονται, καθώς δεν
έχουν υλοποιηθεί όλα τα έργα από τους
διαγωνισμούς 2018-2020. Θέλουμε
εγχώριες πηγές ενέργειας και διασυν-
δέσεις και επειδή υπάρχει στοχαστικό-
τητα στην παραγωγή, απαιτείται και
αποθήκευση». Στην ανάγκη να υπάρξει

μια εθνική συστράτευση για τις ΑΠΕ που
θα αποτελέσει το RepowerGR αναφέρ-
θηκε στην εκδήλωση ο πρόεδρος της
ΕΛΕΤΑΕΝ και μέτοχος της ΕΝΤΕΚΑ Πα-
ναγιώτης Λαδακάκος. Στη χώρα μας, η
συνολική εγκατεστημένη ισχύς μέχρι τα
τέλη του 2021 ήταν 4,5 MW. Ο θεσμο-
θετημένος ελάχιστος στόχος για το
2030 είναι μέχρι τώρα 7GW.

Στοιχεία ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ

Σύμφωνα με συνοπτικό πληροφορια-
κό δελτίο ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (Συμπαραγω-
γή Hλεκτρισμού-Θερμότητας Υψηλής
Απόδοσης) του Διαχειριστή ΑΠΕ και εγ-
γυήσεων προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ), τον
Μάιο 2022 η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ
σε μεγαβάτ (MW) ήταν: Αιολικά:
4.426,23, Φ/Β (Διασ/νο): 4.198,59,
ΜΥΗΣ (υδροηλεκτρικά): 257,92, Βιοαέ-
ριο-Βιομάζα: 112,31.

Η Ενεργειακή Παραγωγή σε μεγαβα-

τώρες (MWh) τον ίδιο μήνα ήταν: Αιολι-
κά: 600.202, Φ/Β (Διασ/νο): 673.271,
ΜΥΗΣ (υδροηλεκτρικά): 62.750, Βιοαέ-
ριο-Βιομάζα: 36.371.

Συμβολή αιολικών 

Συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

όπως μας πληροφορεί η Wind Europe, η

αιολική ενέργεια καλύπτει πλέον το 16%

της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην

ΕΕ και συνεισφέρει 37 δισ. ευρώ στο

ΑΕΠ της Ένωσης. Σήμερα παρέχει σήμε-

ρα 300.000 θέσεις εργασίας στην Ευρώ-

πη, από τις οποίες περίπου 62.000 είναι

στην υπεράκτια αιολική βιομηχανία. 

Βιομηχανία ηλιακών 

Το 2021 η παραγωγή φωτοβολταϊκού

ηλεκτρισμού στην ΕΕ αντιπροσώπευε το

5,5% της ακαθάριστης παραγωγής ηλε-

κτρικής ενέργειας της ΕΕ. 

Μέχρι το 2020 η βιομηχανία ηλιακών

φωτοβολταϊκών δημιούργησε περίπου

357.000 θέσεις εργασίας. Και αναμέ-

νεται να δημιουργήσει 584.000 έως το

2025 και περίπου 1,1 εκατομμύρια έως

το 2030, σύμφωνα με τον κλάδο.
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Στρατηγός άνεμος
Η Κομισιόν θεωρεί ότι «ο άνεμος
θα είναι το ήμισυ της ηλεκτρικής
ενέργειας της Ευρώπης έως το
2050, με την αιολική ενέργεια να
αυξάνεται από 220 GW σήμερα σε
1.300 GW. Αυτό συνεπάγεται 25
φορές αύξηση των υπεράκτιων
ανέμων στην ΕΕ. Αλλά το μεγαλύ-
τερο μέρος της αύξησης της χω-
ρητικότητας GW θα προέλθει από
χερσαία αιολική ενέργεια».

O Γιώργος Περιστέρης, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
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ΜΙΚΡΑ... ΜΙΚΡΑ... 

Μ
εγάλη ταραχή έχει προκαλέσει τόσο στον ενημε-
ρωτικό όσο και στον ψυχαγωγικό τομέα του κα-
ναλιού του Φαλήρου η άφιξη της Φαίης Σκορδά,

η οποία αναμένεται και επισήμως το επόμενο διάστημα.
Από τη μία οι ενημερωτικοί βλέπουν να στριμώχνονται σε
μια περίοδο που η πολιτική θα πρωταγωνιστήσει στην
επικαιρότητα και από την άλλη οι ψυχαγωγικοί άλλα να
υπογράφουν και άλλα τελικά να κάνουν.

Το πρόβλημα έχει να κάνει με την τοποθέτηση της εκ-
πομπής της Φαίης Σκορδά στην πρωινή ζώνη. Αν και η
ίδια επιθυμεί το 9-12, φαίνεται να μην της παραχωρείται η
πρώτη ώρα από τον Δημήτρη Οικονόμου, ο οποίος θα
ολοκληρώνει στις 10. Οι «Αταίριαστοι» θα μετακομίσουν
στις 12 κι εκεί... σκάει το άλλο πρόβλημα με τη Μαρία
Μπακοδήμου, η οποία υπέγραψε για καθημερινή εκπομ-
πή, αλλά φαίνεται να αναλαμβάνει το Σαββατοκύριακο.

Όλα είναι αρκετά ρευστά για την ώρα και μάλλον θα εί-
ναι πολλοί αυτοί που θα πρέπει να βάλουν νερό στο κρασί
τους μέχρι να «κλειδώσει» το νέο πρόγραμμα για τη σεζόν
που θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο. 

Η ομάδα που μας έδωσε τις «Άγριες Μέ-
λισσες» ξαναχτυπά. Οι σεναριογράφοι

Μελίνα Τσαμπάνη και Πέτρος Καλκό-
βαλης, καθώς και ο σκηνοθέτης
Λευτέρης Χαρίτος θα δημιουργή-
σουν τη «Μάγισσα», μια σειρά που
θα μας πάει πίσω στο 1818. Κατά
την περίοδο των διεργασιών της Ελ-

ληνικής Επανάστασης, συναντάμε
δύο οικογένειες στη Μάνη που έχουν

μια παραδοσιακή έχθρα. Οι δύο οικογέ-

νειες ενώνονται μέσα από έναν γάμο και απο-
κτούν έναν διάδοχο. Σαράντα μέρες μετά τη γέν-
νησή του, το μωρό εξαφανίζεται και θα τις φέρει
αντιμέτωπες με μια τραγωδία που θα αναβιώσει
την παλιά έχθρα.
Πρόκειται για ένα crime thriller για την εξεύρε-
ση των πραγματικών ενόχων κατά τη διάρκεια
της Τουρκοκρατίας, που περιγράφει με λεπτομέ-
ρεια τις ιστορικές διεργασίες αλλά και τις ζωές
των ανθρώπων εκείνης της εποχής. Στον πρωτα-
γωνιστικό ρόλο θα δούμε την Έλλη Τρίγγου. 

Μετά τις «Άγριες Μέλισσες» ο ΑΝΤ1 φέρνει τη «Μάγισσα»

Με τον Γιώργο Κουβαρά να έχει «κλει-
δώσει» για την παρουσίαση του κεντρι-

κού δελτίου της ΕΡΤ την
επόμενη χρονιά, το

μεγάλο ερώτημα
μπήκε δίπλα
στο όνομα της
Αντριάνας Πα-
ρασκευοπού-

λου. Η έμπειρη
και πολύ καλή

δημοσιογράφος της
δημόσιας τηλεόρασης κλήθηκε να συζη-
τήσει και να αποφασίσει τι πρόκειται να
αναλάβει τη νέα σεζόν στη δημόσια τη-
λεόραση. Αν και τα σενάρια ήταν διάφο-
ρα, ακόμη και για πρωινή εκπομπή, φαί-
νεται πως η Αντριάνα θα αναλάβει -πολύ
σοφά- το μεσημεριανό δελτίο της ΕΡΤ
στις 15.00. 

ΕΡΤ: Κουβαράς 
στο βραδινό,
Παρασκευοπούλου 
στο μεσημβρινό; 

�Σκέψεις να αναβιώσουν το θρυλικό
«Τμήμα Ηθών» φαίνεται ότι κάνουν

στον ΑΝΤ1. Η δημοφιλής σειρά της δεκαε-
τίας του ’90 είχε αγαπηθεί ιδιαίτερα από το
τηλεοπτικό κοινό και αν οι σκέψεις προ-
χωρήσουν σε υλοποίηση, θα έχουμε τη
χαρά να δούμε νέα επεισόδια μέσα στο
2023.  

�Στο Open θα βρίσκεται την
επόμενη σεζόν η δημοσιογρά-

φος Ίνα Ταράντου με δική της καθη-
μερινή εκπομπή έπειτα από αυτήν
της Μ. Μιχελιδάκη. 

� Αρνητική ήταν η απάντηση του ΣΚΑΪ στο
αίτημα του Νίκου Μουτσινά για μείωση

της διάρκειας της εκπομπής του. Ο παρου-
σιαστής ζήτησε να ολοκληρώνεται το «Καλό
Μεσημεράκι» μισή ώρα νωρίτερα ώστε να
έχει πιο δεμένη ροή. Από το Φάληρο του
επισήμαναν όμως πως το συμβόλαιο ανα-
φέρεται σε δίωρο πρόγραμμα και οποιαδή-
ποτε μείωση θα σήμαινε αυτόματα και μεί-
ωση απολαβών. 

�Τα γυρίσματα για τη νέα δραμα-
τική σειρά του Mega «Μαύρο

Ρόδο» αναμένεται να ξεκινήσουν σε
λίγες μέρες. Πρόκειται για το πολυα-
ναμενόμενο σίριαλ που βασίζεται στο
μυθιστόρημα της Ελένης Καπλάνη.
Στη σειρά θα δούμε να πρωταγωνιστεί
και η Θεοφανία Παπαθωμά, την οποία
βλέπαμε στον ρόλο της Βιολέτας στις
«Άγριες Μέλισσες». 

� Η αγαπημένη Έφη Παπαθεοδώρου,
την οποία λατρέψαμε ως Θεοπούλα

στο «Παρά Πέντε», επιστρέφει στην τηλε-
όραση. Αυτήν τη φορά θα την απολαύ-
σουμε ως γιαγιά Αθηνά από τη Σμύρνη
στην Αθήνα του 1950 στη νέα σειρά του
Open «Έρωτας φυγάς».

Στη σκιά της μεταγραφής της
Φαίης Σκορδά, όλο αυτό το διά-
στημα εκτυλίσσεται και ένα πα-
ράλληλο θρίλερ, το οποίο έχει να
κάνει με την παρουσίαση του
πρωινού του Star. Αφού τα σενά-
ρια για τον Γιώργο Καρτελιά και
την Ελίνα Παπίλα άλλαξαν μερικές
δεκάδες φορές, τελικά το κανάλι
αποφάσισε να ολοκληρώσει τη
συνεργασία μαζί τους και να ανα-
ζητήσει νέους παρουσιαστές.

Όταν η Φαίη Σκορδά φάνηκε ότι

επιλέγει το «δρομολόγιο» για Φά-
ληρο και όχι για Κηφισιά, οι υπεύ-
θυνοι του Star άρχισαν να ψά-
χνουν εκτός από το πάνελ και τους
κεντρικούς παρουσιαστές. Αρχικά
τα ονόματα που ακούστηκαν ήταν
εκείνα του Γιώργου Μαυρίδη και
της συζύγου του. Στην πορεία
όμως μπήκαν δυναμικά στη διεκ-
δίκηση η Ελένη Χατζίδου και ο
Ετεοκλής Παύλου.

Το ζευγάρι είχε αφήσει τις κα-
λύτερες εντυπώσεις όταν είχε
αναλάβει την παρουσίαση της κα-
λοκαιρινής εκπομπής του Open
και μέχρι στιγμής είναι αυτό που
μοιάζει να έχει προβάδισμα. Σε
κάθε περίπτωση, πάντως, το επό-
μενο διάστημα αναμένεται και η
επίσημη ανακοίνωση του σταθ-
μού, καθώς περάσαμε πλέον και
τα μέσα του Ιούλη και τα περιθώ-
ρια στενεύουν πολύ. 

Επιμέλεια: Γιώργος Σκρομπόλας

Χαμός στον ΣΚΑΪ με την άφιξη Σκορδά

Ποιοι θα παρουσιάσουν 
το νέο πρωινό του Star;
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Αναστολή για Facebook και Instagram στην Ευρώπη;
Οι πλατφόρμες της Meta, Facebook και Instagram, βρί-

σκονται αντιμέτωπες με ενδεχόμενη αναστολή της λειτουρ-
γίας τους έπειτα από προκαταρκτική απόφαση της Επιτρο-
πής Προστασίας Δεδομένων της Ιρλανδίας. Σύμφωνα με την
εν λόγω απόφαση, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να
εμποδίσει την αποστολή δεδομένων Ευρωπαίων χρηστών
στις ΗΠΑ από τη μητρική εταιρεία.

Αυτήν τη στιγμή, οι ευρωπαϊκές Αρχές επεξεργάζονται ξα-
νά το νομικό πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο μεταφοράς ευ-
ρωπαϊκών δεδομένων στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, αφού
η προηγούμενη συμφωνία Privacy Shield με τις ΗΠΑ κρίθη-
κε άκυρη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τον Ιούλιο του 2020.

Η ίδια η εταιρεία, με δήλωσή της για την περίπτωση που
οριστικοποιηθεί μια τέτοια απόφαση, τόνισε ότι θα αναγκα-

στεί να αποσύρει τις υπηρεσίες των Facebook και Instagram
από τη Γηραιά Ήπειρο, ενώ και άλλες πολυεθνικές επιχειρή-
σεις αναμένεται να επηρεαστούν. 

Συγκεκριμένα, στην ετήσια έκθεσή της η Meta τόνισε ότι
σε περίπτωση που δεν μπορεί να βασιστεί σε νέες ή υπάρ-
χουσες συμφωνίες, όπως οι λεγόμενες τυπικές συμβατικές

ρήτρες, για τη μεταφορά δεδομένων, τότε «πιθανότατα δεν
θα μπορούσε να προσφέρει έναν αριθμό από τα πιο σημαντι-
κά προϊόντα και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των
Facebook και Instagram, στην Ευρώπη». 

Η προκαταρκτική απόφαση έχει κοινοποιηθεί σε αρχές
προστασίας δεδομένων και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, οι
οποίες έχουν έναν μήνα περιθώριο για να αποστείλουν τα
σχόλιά τους. Σύμφωνα με αναλυτές, θα διαμορφωθεί έτσι
μια νέα πρόταση που θα υποβληθεί σε ψηφοφορία, ενώ οι
εταιρείες τεχνολογίας θα πιέζουν τις κυβερνήσεις να προ-
χωρήσουν σε ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας.

Πάντως, η ΕΕ αποτελεί μια από τις πιο κερδοφόρες αγορές
της Meta, γεγονός που καθιστά σχεδόν απίθανη την απόσυρ-
ση των «υπερόπλων» της. 

Η ΑΒ Βασιλόπουλος συνδράμει στην αειφόρο
ανάπτυξη και τη φροντίδα του περιβάλλοντος με μια
σειρά από καινοτόμες προτάσεις και μοντέλα δια-
χείρισης. Συγκεκριμένα, με τη μείωση πλαστικού
για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και τον
«πράσινο στόλο» για «πράσινες» μεταφορές προ-
ϊόντων, καθώς και ένα καινοτόμο μοντέλο διαχείρι-
σης κενών μέσων διακίνησης για τη μείωση του πε-
ριβαλλοντικού αποτυπώματος.

Οι δεσμεύσεις και η «πράσινη» στρατηγική της
εταιρείας αναγνωρίστηκαν στα Supply Chain
Awards 2022 και στα Packaging Awards 2022, με

συνολικό απολογισμό τρία βραβεία. Στα Supply
Chain Awards 2022, έλαβε ένα Gold βραβείο στην
κατηγορία «Καινοτομία στη μεταφορά - διανομή»
για το Green Truck, το πρωτοποριακό πράσινο φορ-
τηγό της ΑΒ Βασιλόπουλος, καθώς και ένα Silver
βραβείο στην κατηγορία «Green Logistics & ΕΚΕ»
για το Green Sustainability, επαναχρησιμοποιούμε-
να τελάρα στην εφοδιαστική αλυσίδα της ΑΒ. Από
την άλλη, στα Packaging Awards 2022 έλαβε ένα
Silver βραβείο στην κατηγορία «Circular Economy»
για το ΑΒ Νερό Επιτραπέζιο από 30% ανακυκλωμέ-
νο πλαστικό.

Στο Privé της Λίμνης Βουλιαγμένης απονεμήθηκαν τα βραβεία
Effie Awards 2022 την Τρίτη 12 Ιουλίου. Με ρεκόρ συμμετοχών
στον διαγωνισμό στην Ελλάδα, τα Effie έδωσαν 24 βραβεία. Το
Grand Effie κέρδισαν οι Ogilvy και Mondelez International για την
καμπάνια «Μη με αφήσεις ποτέ», ενώ τις ειδικές διακρίσεις
Brand & Marketer of the Year κέρδισε η Lacta και η Mondelez In-
ternational, ενώ η Ogilvy ανακηρύχτηκε Agency of the Year. Ο Πά-
νος Σαμπράκος εκ μέρους της Chief Creative Officer της Ogilvy
Greece και ο Θωμάς Αλεξόπουλος για τη Senior Brand Manager της Mondelez ευχαρίστησαν όσους ψήφισαν
και απένειμαν το βραβείο των μεγάλων νικητών στις συνεργαζόμενες εταιρείες.

O πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των Effie Hellas 2022 Χρήστος Λάτος ανέφερε μεταξύ άλλων κατά τον
χαιρετισμό του: «Τα βραβεία Effie αποτελούν μία από τις σημαντικότερες τιμητικές διακρίσεις στον χώρο του
μάρκετινγκ και της επικοινωνίας. Έχουν παγκοσμίως αναγνωριστεί ως τα μοναδικά βραβεία αποτίμησης της
αποτελεσματικότητας μιας καμπάνιας». 

Με τρεις
διακρίσεις στα
φετινά Supply

Chain και
Packaging

Awards 

� Δημόσιο διαγωνισμό προκηρύσσει στο πλαίσιο του έργου «Η
Συλλογή Λοβέρδου στην ψηφιακή εποχή. Καινοτόμες δρά-

σεις ανάδειξης και προβολής της συλλογής και της Οικίας Τσίλ-
λερ» το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Το έργο περιλαμβά-
νει, μεταξύ άλλων, τρισδιάστατες απεικονίσεις επιλεγμένων εκ-
θεμάτων, δημιουργία πλατφόρμας βάσης δεδομένων, ανάπτυξη
διαδικτυακού κόμβου, εικονική περιήγηση, story-telling εφαρ-
μογές, επαυξημένη πραγματικότητα, δράσεις δημοσιότητας και
προβολής. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό
των 971.974 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών την 11η/8/2022.

� Η LG ανακοίνωσε την επέκταση συ-
νεργασίας με την ΠΑΕ ΑΕΚ για 6η συ-

νεχόμενη χρονιά, ως «Επίσημος Υποστη-
ρικτής» της ομάδας για την ερχόμενη
αγωνιστική περίοδο, 2022-2023. Η LG
Electronics δραστηριοποιείται ιδιαίτερα στον τομέα αθλητισμού,
επενδύοντας διαχρονικά σε αυτόν.

� Στη λίστα με τους πιο marketable players βρίσκεται ο
«Greek Freak» σύμφωνα με τη SportsPro. Η εταιρεία που

ασχολείται με το αθλητικό μάρκετινγκ και εδρεύει στο Λονδίνο
κατέταξε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην 29η θέση των εμπορι-
κότερων αθλητών του πλανήτη. Στην κορυφή της λίστας βρίσκε-
ται ο Γάλλος ποδοσφαιριστής Πολ Πογκμπά.

� Η Βίκος ΑΕ είναι ο χορηγός του αφιερώματος προβολών του
Free Cinema «Ξαφνικά Φέτος το Καλοκαίρι», το οποίο πραγ-

ματοποιείται από 14 έως και 20 Ιουλίου στο Σινέ Ριβιέρα, στα
Εξάρχεια.

� Η AstraZeneca έλαβε το Χρυσό Βραβείο για την εκστρατεία
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τον σακχα-

ρώδη διαβήτη και τις επιπλοκές του «Ο Διαβήτης Έχει Δύο πλευ-
ρές», στα Patient Partnerships Awards.

� Σε σύναψη σύμβασης με τη Uni Systems για το έργο «Ολο-
κληρωμένη Ψηφιακή Στρατηγική για την τεκμηρίωση, προβο-

λή και διάχυση του πολιτιστικού αποθέματος» προχώρησε το
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης (ΜΚΤ), η οποία θα φτάσει τις 567 χι-
λιάδες ευρώ, χωρίς τον ΦΠΑ. 

Απονεμήθηκαν τα Effie Awards 2022

Mικρά - μικρά

Επιμέλεια:Νικόλας Καμπάς-Κορωναίος
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Σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών κατέθεσε τροπολογία το υπουρ-
γείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στην οποία περιλαμβάνονται τόσο οι ψηφια-
κές άδειες οδήγησης και ταυτότητες όσο και η διαδικασία ηλεκτρονικής μετα-
βίβασης οχημάτων! Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsauto.gr, οι online με-
ταβιβάσεις θα αφορούν αρχικά μόνο τα αυτοκίνητα και δίκυκλα και όχι τα
επαγγελματικά οχήματα, οι οποίες αυτήν τη στιγμή ολοκληρώνονται μόνο με

την αυτοπρόσωπη ή με εξουσιοδότηση παρουσία στις διευθύνσεις Μεταφο-
ρών των κατά τόπους περιφερειών, αφού καταβληθούν τα προβλεπόμενα τέλη
μεταβίβασης. Η έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας θα γίνει στις αρχές Σε-
πτεμβρίου 2022. Με τις online μεταβιβάσεις οχημάτων οι επαγγελματίες και οι
πολίτες θα μπορούν να παρακάμπτουν τις... παράγκες που βρίσκονται έξω από
τις δημόσιες υπηρεσίες και τους «εξυπηρετούν» έναντι αμοιβής…
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Τέλος το «γρηγορόσημο» - Έρχονται οι online μεταβιβάσεις ΙΧ

Δοκιμάζουμε το Citroen 
e-C4 C-Cross με 136 ίππους!

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής

Τ
ο νέο Citroen C4 C-Cross αποκτά ηλεκτρι-
κή έκδοση, ενισχύοντας τον ήδη εναλλα-
κτικό του χαρακτήρα και αποτελώντας
έτσι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο

τoυ γαλλικού ομίλου στη μικρομεσαία κατηγορία.
Το γαλλικό μοντέλο με χαρακτηριστικό design

και υψηλά επίπεδα άνεσης είναι διαθέσιμο με μια
ευρεία γκάμα επιλογών αναφορικά με τους κινη-
τήρες βενζίνης και πετρελαίου, ωστόσο η κορυ-
φαία έκδοση είναι η αμιγώς ηλεκτρική, την οποία
και δοκιμάσαμε.

Με την τιμή του να διαμορφώνεται λίγο πάνω
από τις 37.000 ευρώ (χωρίς να έχει υπολογιστεί η
κρατική επιδότηση), το e-C4 C-Cross κάνει τη δια-
φορά με ελάχιστο κόστος χρήσης, καθώς η φόρτι-
ση της μπαταρίας κοστίζει λίγα ευρώ σε αντίθεση
με το φουλάρισμα ενός ρεζερβουάρ βενζίνης ή πε-
τρελαίου.

Γνώριμη σχεδίαση
Μια πρώτη ματιά είναι αρκετή για να διαπιστώσει

κανείς ότι το Citroen e-C4 C-Cross είναι ιδιαίτερο
σχεδιαστικά και, βέβαια, οι αλλαγές είναι ελάχι-
στες στην αμιγώς ηλεκτρική έκδοση. Στο εμπρός
τμήμα συναντάμε τα εντυπωσιακά φωτιστικά σώ-
ματα, ενώ η κεκλιμένη οροφή στο πίσω μέρος δίνει
έναν coupe και sport χαρακτήρα στο νέο μοντέλο.
Ως ηλεκτρικό μοντέλο, το Citroen e-C4 C-Cross
διαφοροποιείται από τις συμβατικές εκδόσεις με
τις μπλε λεπτομέρειες στους προφυλακτήρες και
τον λογότυπο e-«σήμα κατατεθέν» της ηλεκτροκί-
νησης σε αρκετά σημεία του αμαξώματος.

Επίσης, ένα ακόμη σημείο στο οποίο διαφορο-
ποιείται το ηλεκτρικό C4 C-Cross από τις εκδόσεις
με τους κινητήρες εσωτερικής καύσης αφορά την
έλλειψη εξάτμισης.

Hitech εσωτερικό
Στο εσωτερικό πάλι οι Γάλλοι σχεδιαστές κατά-

φεραν να εκμεταλλευτούν με τον καλύτερο τρόπο
τους διαθέσιμους χώρους, με την πλατφόρμα του
αυτοκινήτου να είναι εξαρχής σχεδιασμένη για
ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, οπότε και η ευρύχω-
ρη καμπίνα του e-C4 δεν έχει διαφορές από τις
«θερμικές» εκδόσεις. Οι χώροι του e-C4 είναι άνε-
τοι ακόμη και για 5 άτομα, με τα μπροστινά καθί-
σματα να θυμίζουν πολυθρόνες.

Διαφορετικό σε σχέση με τις συμβατικές εκδό-
σεις είναι το τμήμα που φιλοξενεί τον επιλογέα τα-
χυτήτων, όπου εκεί θα συναντήσουμε έναν μεταλ-
λικό μοχλό με 3 θέσεις (R, N και D). Η εικόνα της
καμπίνας συμπληρώνεται ιδανικά από τη στάνταρ
μεγάλη οθόνη αφής 10 ιντσών στο κέντρο του ταμ-
πλό για το σύστημα πολυμέσων και τον ψηφιακό
πίνακα οργάνων 5,5 ιντσών. Αντίστοιχα και στις δύο
οθόνες προβάλλονται πληροφορίες σχετικά με την
κατάσταση λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρο-
κίνησης. Για τις αποσκευές υπάρχουν 380lt που εί-
ναι πλήρως εκμεταλλεύσιμα και ο χώρος έχει δι-
πλό πάτωμα, κάτι που δίνει ένα extra bonus απο-
θηκευτικού χώρου για τα καλώδια φόρτισης ή για
άλλα αντικείμενα χαμηλού ύψους.

136 ίπποι
Το ηλεκτρικό C4 εφοδιάζεται με τον γνωστό ηλε-

κτροκινητήρα του ομίλου απόδοσης 136 ίππων και
260 Nm ροπής, το οποίο μέσω κιβωτίου μιας σχέ-
σης στέλνει τη δύναμη στους μπροστά τροχούς.
Υπάρχουν τρία προγράμματα λειτουργίας (ECO,
Normal και Sport), τα οποία αλλάζουν την απόκρι-
ση του συνόλου, ενισχύοντας την αυτονομία ή τις
επιδόσεις αντίστοιχα. Το αυτοκίνητο κινεί μια μπα-
ταρία χωρητικότητας 50 kWh, η οποία προσφέρει

πραγματική αυτονομία σχεδόν 310 χλμ. Για μια πλή-
ρη φόρτιση η μπαταρία χρειάζεται περίπου 24 ώρες
από οικιακή πρίζα (2,3 kW) και 5 ώρες από wallbox
ισχύος 11 kW, ενώ από ταχυφορτιστή ο χρόνος μει-
ώνεται στα 30 λεπτά για το 80% της φόρτισης.

Απόλυτη ηρεμία
Οι ιδιοκτήτες ηλεκτρικών αυτοκινήτων το μόνο

σίγουρο είναι ότι θα εκτιμήσουν την ηρεμία που
προσδίδουν τα συγκεκριμένα οχήματα, καθώς δεν
υπάρχουν οι θόρυβοι που παράγονται από τους κι-
νητήρες εσωτερικής καύσης.

Όταν, δε, ο οδηγός κάθεται και στα άκρως ανα-
παυτικά advance comfort καθίσματα του e-C4 και
παράλληλα η πολύ καλή ηχομόνωση κρατάει έξω
και τους ήχους από το περιβάλλον, τότε η εμπειρία
είναι πραγματικά μοναδική.

Το επιπλέον βάρος δεν στέκεται εμπόδιο στην
αποτελεσματικότητα των φρένων ή της ανάρτησης,
η οποία αποσβένει αποτελεσματικά κάθε ανωμα-
λία του οδοστρώματος.

H ισχύς του κινητήρα είναι αρκετή για τις αστικές
μετακινήσεις, αν και η πραγματική αυτονομία απο-
δεικνύει ότι το ηλεκτρικό C4 C-Cross είναι ικανό
και για υπεραστικές μετακινήσεις.

Το Citroen e-C4 C-Cross, παρά το αυξημένο βά-
ρος του, παίρνει κλίσεις στις στροφές, οι οποίες
όμως δεν προβληματίζουν, καθώς το περιθώριο
πρόσφυσης είναι επαρκές ακόμη και με τα όχι ιδι-
αίτερα φαρδιά λάστιχα που έχουν διάσταση 195/60
R18. Όταν η κατάσταση ξεπερνά τα όρια, τότε υπάρ-
χουν πάνω από 20 συστήματα υποβοήθησης του
οδηγού, εκ των οποίων τα περισσότερα ανήκουν
στον βασικό εξοπλισμό. Τέλος, η μπαταρία καλύ-
πτεται από εργοστασιακή εγγύηση 8 ετών για το
70% της αρχικής μεικτής χωρητικότητας των 50 kW.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

E νας Έλληνας δικαστής, ο Αθανάσιος Ράντος,
αντιπρόεδρος του ΣτΕ και γενικός εισαγγελέ-
ας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στο Λου-

ξεμβούργο, καλείται να πάρει μια απόφαση-σταθμό
για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο στη «δίκη του αιώνα».
Αυτός θα προτείνει στην Ολομέλεια των 15 μελών αν
θα πρέπει να γίνει δεκτή ή όχι η αίτηση της European
Super League για απόσχιση από τη «μαμά» UEFA.
Και όπως γίνεται συνήθως στο Ευρωπαϊκό Δικαστή-
ριο, η εισήγηση του εισαγγελέα γίνεται δεκτή από τα
μέλη. Είμαστε λοιπόν μπροστά σε μια νέα «υπόθεση
Μποσμάν»;

Η ακροαματική διαδικασία στο Ευρωπαϊκό Δικα-
στήριο κράτησε δύο μέρες, την περασμένη Τρίτη και
Τετάρτη. Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία (UEFA) έθεσε
επιχειρήματα, βάσει των οποίων δεν επιτρέπεται η
απόσχιση και να δύναται να επιβάλει ποινές στις
ομάδες που θέλουν να συγκροτήσουν τη European
Super League. Η αντίδικος, που εκπροσωπήθηκε
από τη Ρεάλ Μαδρίτης, την Μπαρτσελόνα και τη Γιου-
βέντους, υποστήριξε ότι στο πλαίσιο του ελεύθερου
ανταγωνισμού έχουν δικαίωμα να δημιουργήσουν το
δικό τους πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα δρα
ανεξάρτητα από την UEFA, όπως γίνεται στο μπάσκετ
με την «κλειστή» EuroLeague.

Η απόπειρα έγινε πριν από περίπου έναν χρόνο,
όταν δώδεκα μεγάλες ομάδες, οι προαναφερόμενες
αλλά και η Ατλέτικο Μαδρίτης, η Ίντερ, η Μίλαν, η
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Λίβερπουλ, η Άρσεναλ, η
Τσέλσι, η Τότεναμ, η Μάντσεστερ Σίτι και η Παρί Σεν

Ζερμέν προσπάθησαν να δημιουργήσουν αυτό τον
νέο θεσμό. Αφενός η UEFA τούς απείλησε με τιμω-
ρία, αφετέρου ξεσηκώθηκαν οι οπαδοί τους συντρι-
πτικά. Διότι όσες ομάδες θα πάρουν μέρος στο κλει-
στό πρωτάθλημα της European Super League δεν θα
παίζουν στα εγχώρια πρωταθλήματα ή θα κατεβαί-
νουν με τους αναπληρωματικούς! Αν περάσει από το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, οι Άγγλοι δεν θα ξαναδούν
ποτέ ντέρμπι Λίβερπουλ - Έβερτον και οι Ιταλοί Νά-
πολι - Ίντερ. 

Η UEFA παρουσίασε μάρτυρες στο δικαστήριο
τις ομοσπονδίες της Ουγγαρίας, της Τσεχίας, της
Μάλτας, της Σλοβακίας και της Εσθονίας, οι οποίες
υποστήριξαν πως λαμβάνουν χρήματα από την ευ-
ρωπαϊκή συνομοσπονδία για την ανάπτυξη του πο-
δοσφαίρου στις ακαδημίες τους. Που σημαίνει
πως αν αποχωρήσουν οι «μεγάλοι» σύλλογοι, οι
«μικροί» θα είναι καταδικασμένοι, αφού θα μει-
ωθεί δραματικά το οικονομικό πακέτο από τις δια-
φημίσεις, τους χορηγούς και τα τηλεοπτικά δι-
καιώματα κυρίως στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις

της UEFA, άρα θα τις χρηματοδοτεί με λιγότερα.
Κάπως έτσι το 1995 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πή-
ρε μια απόφαση που συντάραξε συθέμελα το ευ-
ρωπαϊκό ποδόσφαιρο, τη γνωστή «υπόθεση Μπο-
σμάν». Αποφάνθηκε πως ένας εργαζόμενος (πο-
δοσφαιριστής), όταν τελειώνει το συμβόλαιό του
με την ομάδα, αυτόματα καθίσταται ελεύθερος να
επιλέξει την ομάδα-εργοδότη της αρεσκείας του
σύμφωνα με το Κοινοτικό Δίκαιο.

Αν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο βγάλει μια τέτοια
απόφαση, οι πλούσιοι θα γίνουν πλουσιότεροι και οι
φτωχοί... φτωχότεροι. Διότι οι μεγάλοι σύλλογοι της
Ευρώπης θα παίζουν μόνο μεταξύ τους και όλο το
χρήμα θα συσσωρευτεί εκεί. Ποιοι μπορούν να φρε-
νάρουν τη δημιουργία της European Super League
στην πράξη, έστω και αν δικαιωθεί από το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο; Οι φίλαθλοι των ομάδων. Αν αντισταθούν
και μποϊκοτάρουν την παρουσία τους στα γήπεδα. Η
απόφαση αναμένεται σε δύο μήνες.

Ο γενικός εισαγγελέας του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Αθανάσιος
Ράντος θα αποφασίσει αν η European
Super League θα αποσχιστεί 
από την UEFA - Τελείωσε 
η ακροαματική διαδικασία

Έλληνας κρίνει
τη «δίκη του αιώνα»
στο ποδόσφαιρο



Ξανά μαζί

Λήξη συναγερμού: Ιωάννα Τούνη και Δημή-
τρης Αλεξάνδρου είναι πάλι μαζί! Ούτε δύο
24ωρα δεν κράτησε ο φημολογούμενος χωρι-
σμός του ερωτευμένου ζευγαριού, που αναστά-
τωσε τη showbiz με τα εκατέρωθεν unfollow στο
Instagram και τις αινιγματικές αναρτήσεις. Η
Θεσσαλονικιά influencer και ο αγαπημένος της
εθεάθησαν σε καφέ της συμπρωτεύουσας αγκα-
λιασμένοι να απολαμβάνουν το απεριτίφ τους,
ενώ το ίδιο βράδυ εμφανίστηκαν μαζί και αγα-
πημένοι στο πάρτι γενεθλίων της Δήμητρας Αλε-
ξανδράκη, η οποία το γιόρτασε με μπάρμπεκιου
στο σπίτι της.

Η μεγάλη επιστροφή

Ο Sin Boy, ο τράπερ του θρυλικού τραγουδιού
«Mama», επέστρεψε από την Αλβανία στην Αθή-
να για να συνεχίσει την καριέρα του από εκεί που
την άφησε. Ο δημοφιλής τραγουδιστής κατά την
άφιξή του στο αεροδρόμιο ανακοίνωσε πως
«έχω έρθει δριμύτερος, έχουμε (νέα) δισκογρα-
φική και φέτος θα κατακτήσουμε όχι μόνο την
Ελλάδα αλλά και τον κόσμο, να περιμένετε πολλά
από εμάς. 21 Ιουλίου βγάζω το άλμπουμ μου
“Born Star”, που σημαίνει “γεννημένος σταρ”».

Στη Σαντορίνη άπλωσε το καλ-
λίγραμμο κορμί της η Ελένη Πε-
τρουλάκη. Η γυμνάστρια φωτο-
γραφήθηκε στο Instagram με
μαύρο μπικίνι, λευκό ψάθινο
καπέλο και σκουρόχρωμα γυα-
λιά ηλίου εν ώρα άσκησης στον
μαντρότοιχο του ξενοδοχείου.
Γνωρίζοντας καλά τα οφέλη του
ρητού «νους υγιής εν σώματι
υγιεί», η εντυπωσιακή Κρητικιά
δεν παραλείπει το ημερήσιο
πρόγραμμα γυμναστικής της ού-
τε στις διακοπές, διατηρώντας
έτσι την άψογη σιλουέτα της.

Κορίτσι 
για φίλημα

Π
έρασε κιόλας ένας χρόνος από τη μέρα του θανάτου του
«πρίγκιπα της νύχτας» Τόλη Βοσκόπουλου. Η φωνή του
Πειραιώτη τροβαδούρου της αγάπης «σίγησε» στις 19 Ιου-

λίου, λίγες μέρες πριν από τα γενέθλιά του, βυθίζοντας στο πένθος
το Πανελλήνιο αλλά και την αφοσιωμένη σύζυγό του Άντζελα Γκε-
ρέκου, την κόρη του Μαρία, συγγενείς, φίλους και συνεργάτες. Ο
ευγενής καλλιτέχνης με την πλούσια καριέρα, ο σημαντικός λαϊκός
ερμηνευτής που διέπρεψε στις πίστες αλλά και στον ελληνικό κινη-
ματογράφο «έφυγε» έπειτα από επιπλοκές της υγείας του λόγω των
σοβαρών προβλημάτων που τον ταλαιπωρούσαν για μήνες. Αύριο,
Κυριακή, θα τελεστεί το ετήσιο μνημόσυνό του. «Ενημερώνουμε ότι
το ετήσιο μνημόσυνο του Τόλη Βοσκόπουλου θα πραγματοποιηθεί
την Κυριακή 17/7/22 στις 12 το μεσημέρι στο Α’ Νεκροταφείο Αθη-
νών. Σας ευχαριστούμε!», ανακοίνωσε η Άντζελα Γκερέκου.

FFull in love
Το νέο ερωτευμένο ζευγάρι της πόλης είναι η Δανάη Λιβιερά-
του και ο Pablo Miller. H κόρη του Λάμπη Λιβιεράτου και της
Εύης Αδάμ βρίσκεται στη Μύκονο για διακοπές, δημοσιεύοντας
τα πρώτα τρυφερά ενσταντανέ με τον μουσικό σύντροφό της, ο
οποίος μένει μόνιμα στο εξωτερικό. «Greece & you», έγραψε η
νεαρή καλλιτέχνιδα στη λεζάντα της κοινής φωτογραφίας τους! 

Ταξίδι-αστραπή στο «νησί των ανέμων»
για τον κούκλο γιο του Κλιντ Ίστγουντ. Ο Χο-
λιγουντιανός σταρ Σκοτ Ίστγουντ κατέφτασε
στη Μύκονο με πολυτελή θαλαμηγό και με-
γάλη παρέα, απολαμβάνοντας τον ελληνικό
ήλιο και τη θάλασσα μακριά από τα δημοφι-
λή beach bars. Η αποκάλυψη έγινε με φω-
τογραφία που ανάρτησε ο διάσημος ηθοποι-
ός στον λογαριασμό του από παραλία του κο-
σμοπολίτικου νησιού, αναγράφοντας στη
λεζάντα «GR»!
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Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Ετήσιο μνημόσυνο

Ο γόης στη Μύκονο



Τ
α τελευταία χρόνια οι πλαστικοί χειρουρ-
γοί διαπιστώνουν ευχάριστα πως οι άν-
δρες επιθυμούν το ίδιο με τις γυναίκες
να βελτιώνουν το σώμα τους και γενικό-

τερα την εξωτερική τους εικόνα, γιατί η... ομορφιά
και η νεότητα δεν είναι μόνο γυναικείο προνόμιο.

Ένα θέμα αισθητικής φύσης που απασχολεί πο-
λύ άνδρες και γυναίκες είναι το τοπικό πάχος που
τους οδηγεί στον πλαστικό χειρουργό για λιποα-
ναρρόφηση. Πρόκειται για τη μέθοδο που χρησι-
μοποιεί η σύγχρονη πλαστική χειρουργική για την
εξάλειψη του τοπικού πάχους σε γυναίκες αλλά
και σε άντρες, κατά την οποία εκτελείται αναρρό-
φηση του λίπους με τη χρήση μικροσκοπικής κά-
νουλας. Σήμερα η τεχνική της λιποαναρρόφησης
έχει εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό που η απορρόφη-
ση του λίπους από μια συγκεκριμένη περιοχή
μπορεί να γίνει με τη χρήση ειδικών σύγχρονων
συσκευών laser, υπερήχων, καθώς και συσκευών
μικροδονήσεων.

Όλες οι τεχνικές λιποαναρρόφησης έχουν πα-
ραπλήσια αποτελέσματα με την κλασική λιποα-
ναρρόφηση. Τα πιο σημαντικά στοιχεία για μια πε-
τυχημένη λιποαναρρόφηση όπως και για οποι-
αδήποτε άλλη χειρουργική πράξη είναι η ένδειξη
και η εμπειρία του γιατρού.

Η λιποαναρρόφηση δεν είναι μέθοδος αδυνατί-
σματος αλλά εξάλειψης του τοπικού πάχους και

βελτίωσης του περιγράμματος του σώματος.
Πραγματοποιείται είτε με τοπική αναισθησία για
πολύ μικρή αναρρόφηση όγκου, είτε με τη μέθο-
δο της μέθης για μεσαία, είτε με ολική αναισθησία

για πολύ μεγάλη αναρρόφηση όγκου άνω των 3lt.
«Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε ση-

μείο του ανθρώπινου σώματος (πρόσωπο, λαιμός,
θώρακας, κοιλιά, πλάτη, βραχίονες, γλουτοί, μη-
ροί, κνήμες, αστράγαλοι)», αναφέρει ο πλαστικός
χειρουργός Βασίλης Κρέτσης. Στην πλειονότητα
των περιπτώσεων ο ασθενής εξέρχεται την ίδια
μέρα από την κλινική και επανέρχεται στις καθη-
μερινές του ασχολίες την επόμενη μέρα ή το αρ-
γότερο τη μεθεπόμενη.

Ο ασθενής δεν πονάει ούτε κατά τη διάρκεια
αλλά ούτε και μετά το πέρας της επέμβασης. Οι
μώλωπες υποχωρούν γύρω στις 7-10 μέρες και το
αποτέλεσμα οριστικοποιείται μετά τον 1ο μήνα.
Εκτός από τις γυναίκες η λιποαναρρόφηση αφορά
και το αντρικό φύλο, ειδικά αν οι άνδρες πάσχουν
από γυναικομαστία. Στην προκειμένη περίπτωση,
η λιποαναρρόφηση δίνει οριστικό τέλος σε αυτή
την κατάσταση επαναφέροντας το ανδρικό στήθος
στη φυσική του κατάσταση. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Δεν είναι μέθοδος αδυνατίσματος
αλλά εξάλειψης του τοπικού
πάχους και βελτίωσης του
περιγράμματος του σώματος

Μόνιμο αποτέλεσμα
Το αποτέλεσμα της λιποαναρρόφησης εί-
ναι μόνιμο, με την έννοια ότι η αφαίρεση
του τοπικού πάχους από το σημείο που
έχει αναρροφηθεί δεν επανασχηματίζε-
ται. Συγχρόνως μετά τη λιποαναρρόφηση
το λίπος που είχε αφαιρεθεί μπορεί να εγ-
χυθεί σε άλλο σημείο (λιπογλυπτική) του
σώματος είτε για βελτίωση και ανανέω-
σης στο πρόσωπο -ζυγωματικά- άνω και
κάτω χείλους, είτε για την αύξηση των
γλουτών, είτε για να διορθώσει μικροατέ-
λειες που προκύπτουν λόγω χαλάρωσης
και κυτταρίτιδας. Η συγκεκριμένη μέθο-
δος θεωρείται ασφαλής όταν γίνεται από
διπλωματούχο πλαστικό χειρουργό σε νο-
σοκομείο ή κλινική, λαμβάνοντας υπόψη
όλες τις παραμέτρους που μπορούν να
προκαλέσουν μια επιπλοκή (ιστορικό,
άτομο μεγάλης ηλικίας, φάρμακα).

Λ Ι Π Ο Α Ν Α Ρ Ρ Ο Φ Η Σ Η -  Λ Ι Π Ο Γ Λ Υ Π Τ Ι Κ Η

Η ομορφιά δεν είναι 
γυναικείο προνόμιο Βασίλης Κρέτσης, 

πλαστικός χειρουργός 



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Αυτή η σύνοδος που σχηματίζεται από τον Ερμή
και τον Ήλιο, στο τέταρτο ηλιακό σας σπίτι, σας
δημιουργεί συναισθηματική φόρτιση που ξεκινά
από τις οικογενειακές σας σχέσεις. Ίσως μάλιστα
χρειαστείτε κάποιες στιγμές απομόνωσης και πε-
ρισυλλογής για να πάρετε κάποιες απαντήσεις.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Αυτό το διήμερο θα υπάρξουν πολλές ευκαιρίες
ώστε να έχετε πλούσια κοινωνική ζωή, που θα
επωφεληθείτε από αυτήν, αν διατηρήσετε την
ψυχραιμία σας, ακόμη και σε πρόσωπα που δεν
το αξίζουν.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Τα οικονομικά σας θα έχουν κάποια βελτίωση και
θα νιώσετε ότι είστε σε έναν πολύ καλό δρόμο
ανάπτυξης των επαγγελματικών και των οικονο-
μικών σας. Η επικοινωνία σας με κάποια πρόσω-
πα θα σημαίνει για εσάς το ξεκίνημα μιας επαγ-
γελματικής εξέλιξης. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η σύνοδος του Ερμή με τον Ήλιο στο δικό σας
ζώδιο θα σας φέρει μεγάλη πνευματική δύνα-
μη αλλά και θα είστε γεμάτοι από ιδέες και συ-
ναισθηματικές επιθυμίες που θα πραγματο-
ποιηθούν.

Λέων
(23/7-22/8)
Στον πολύ ιδιαίτερο δωδέκατό σας τομέα βρί-
σκονται ο Ερμής και ο Ήλιος, όπου η συνεργασία
τους σας γεμίζει με εσωτερική δύναμη και διαί-
σθηση. Είναι η στιγμή που θα πρέπει να κάνετε
κάποιες παρασκηνιακές συμφωνίες, γιατί θα
έχουν μεγαλύτερη δύναμη και διάρκεια. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους το φιλικό σας περιβάλ-
λον σάς στηρίζει και βρίσκεστε λίγο πριν από μια
πολύ ιδιαίτερη επιτυχία, στην οποία θα έχετε συ-
νοδοιπόρους αγαπημένα σας πρόσωπα. Ίσως
βρεθείτε σε κάποιο κοσμικό γεγονός και εκεί θα
σας δοθεί η ευκαιρία να κάνετε σημαντικές γνω-
ριμίες. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι πολύ δυνατό

για τα επαγγελματικά σας σχέδια. Ίσως μάλιστα

να κάνετε μια συμφωνία που θα αναδείξει τα τα-

λέντα και την κοινωνικότητά σας.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Πολύ καλό αυτό το διήμερο για να μετακινηθείτε,

να κάνετε ένα ευχάριστο διάλειμμα και να ανανε-

ώσετε τις σκέψεις σας. Μπορεί επίσης να σκε-

φτείτε μια εκπαίδευση ή κάτι που θα συνδυαστεί

με μακρινούς τόπους.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Τύχη στα οικονομικά σας, ακόμη και αν προσπα-

θούν κάποιοι να σας εξαπατήσουν. Είναι μια πε-

ρίοδος γεμάτη με αλλαγές που πρέπει να γίνουν

για να προχωρήσετε παρακάτω χωρίς βάρη από

το παρελθόν.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Είτε βρίσκεστε σε σχέση είτε όχι, οι μέρες αυτές

θα είναι γεμάτες γνωριμίες, συζητήσεις, συναν-

τήσεις και υποσχέσεις. Γενικότερα θα χρειαστεί-

τε περισσότερες πληροφορίες για ένα πρόσωπο

που σας ενδιαφέρει.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Κάτι καλό συμβαίνει στα επαγγελματικά σας,

όπου θα σας βοηθήσουν πρόσωπα με πολλές

γνώσεις αλλά και μεγάλη κατάρτιση πάνω στον

τομέα σας. Είναι μια πολύ όμορφη χρονική στιγ-

μή κατά την οποία η επικοινωνία θα σας φέρει πιο

κοντά με πρόσωπα από το περιβάλλον σας.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Τα συναισθήματά σας πλέον τα μοιράζεστε μέσα

από τις συζητήσεις και βρίσκεστε σε μια πολύ κα-

λή στιγμή για να νιώσετε πιο κοντά με πρόσωπα

που έχουν κερδίσει την καρδιά σας. Ίσως μάλιστα

πάρετε μια μεγάλη ικανοποίηση από τους απογό-

νους σας.
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A υτό το διήμερο η σύνοδος του Ερμή με τον
Ήλιο βοηθά να έχουμε καλή επικοινωνία
και γενικότερα να απολαύσουμε
ταξιδάκια, να βρεθούμε κοντά με τα

αγαπημένα μας πρόσωπα και να κλείσουμε
ενδιαφέρουσες συμφωνίες. Τα ζώδια που ευνοούνται
περισσότερο αυτό το Σαββατοκύριακο είναι εκείνα
της Γης και του Νερού.



Ο
Μάριο Ντράγκι αρνήθηκε να συνθη-
κολογήσει με τον λαϊκισμό και τα
βραχυπρόθεσμα σχέδιά του και επέ-
μεινε στην υπεράσπιση των μακρο-

πρόθεσμων συμφερόντων του ιταλικού λαού.
Πρόκειται στην πραγματικότητα για τον δεύ-

τερο ηχηρότατο συναγερμό στη Γηραιά Ήπειρο
μετά τη Γαλλία και την περιπετειώδη επανεκλο-
γή του Εμανουέλ Μακρόν στην προεδρία της
χώρας. Και είμαστε κυριολεκτικά στον προθά-
λαμο της ενεργειακής κρίσης, η οποία, όπως
συνομολογούν διεθνείς οίκοι, αναλυτές, αγο-
ρές και κυβερνήσεις, θα ενταθεί επικίνδυνα το
επόμενο διάστημα.

Η Ρωσία προχωράει βήμα βήμα στο σχέδιό
της για ενεργειακό στραγγαλισμό της Ευρώπης
και δυστυχώς η Γηραιά Ήπειρος, ανήμπορη να
αντιδράσει, παραδίδεται αργά αλλά σταθερά
στις δυνάμεις του λαϊκισμού που υπόσχονται
«λαγούς από τα καπέλα», μαγικά «μαντζούνια»
και πατέντες που θα αποτρέψουν το κακό που
έρχεται.

Οι τιμές της ενέργειας, των πρώτων υλών και
των βασικών ειδών διατροφής αυξάνονται, ο
πληθωρισμός στην Ευρώπη ανεβαίνει για πρώ-
τη φορά από τη δεκαετία του 1970 σε δυσθεώ-
ρητα επίπεδα και το βιοτικό επίπεδο στην ΕΕ
κινδυνεύει να δεχτεί βαρύτερο πλήγμα από
εκείνο που δέχτηκε στον απόηχο της παγκό-
σμιας οικονομικής κρίσης του 2008, όταν μια
ιδιαίτερα λανθασμένη ευρωπαϊκή απάντηση
αποξένωσε πολλούς ψηφοφόρους.

Η διάχυτη αμηχανία στην ΕΕ μπροστά σε αυ-

τές τις προκλήσεις παράγουν ήδη πολιτικά απο-
τελέσματα. Στην Ουγγαρία ο αυταρχικός ηγέτης
Βίκτορ Όρμπαν ενισχύεται, στη Γαλλία ο Μα-
κρόν καλείται σε διαρκή ισορροπία τρόμου,
στην Ιταλία η πολιτική κρίση έχει ήδη ξεσπάσει
με απρόβλεπτες συνέπειες για ολόκληρη την
Ευρώπη. Τα μηνύματα έχουν σταλεί και οι ηγε-
σίες της ΕΕ δεν μπορούν να ισχυριστούν ότι δεν
τα άκουσαν.

Το στοίχημα είναι ένα και μοναδικό και ο δρό-
μος για να κερδηθεί μονόδρομος. Ο μόνος τρό-
πος για να σβήσει το «φιτίλι» που ήδη έχει ανά-
ψει στη Γαλλία και την Ιταλία και απειλεί ολό-
κληρο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα είναι η ουσια-
στική και γενναία στήριξη των ευάλωτων απέ-
ναντι στην ενεργειακή μάστιγα και ταυτοχρό-
νως η διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγμα-
τος και η επιτάχυνση των επενδύσεων σε πρά-
σινες τεχνολογίες χαμηλού κόστους.

Η βούληση υπάρχει, αλλά ο χρόνος τρέχει. Αν
γίνουν όλα τα παραπάνω, σίγουρα η εμπιστοσύ-
νη των Ευρωπαίων πολιτών στις πολιτικές και
τεχνοκρατικές ελίτ της Ευρώπης, εν μέρει ίσως,
θα αποκατασταθεί. Έπειτα από χρόνια εσωτερι-
κού διχασμού, οι Ευρωπαίοι υποχρεώθηκαν να
ενωθούν ενάντια σε έναν ανησυχητικό εξωτερι-
κό εχθρό, όπως έκαναν κατά τη διάρκεια του
Ψυχρού Πολέμου. Η ΕΕ έχει τώρα μια χρυσή
ευκαιρία να αποδείξει την αξία της μέσω συλ-
λογικών προσπαθειών για την ενίσχυση της
ασφάλειας όσον αφορά την άμυνα, την ενέργεια
και την οικονομία. Έχει αργήσει, αλλά προλα-
βαίνει έστω και τώρα να αντιδράσει.

Η πρόοδος όσον αφορά την ενεργειακή
ασφάλεια θα απαιτήσει μια τεράστια συλλογική
προσπάθεια για την εξεύρεση εναλλακτικών
πηγών εφοδιασμού, την αύξηση της χωρητικό-
τητας των χώρων αποθήκευσης φυσικού αερί-
ου, τη δημιουργία πανευρωπαϊκών δικτύων φυ-
σικού αερίου και την επιτάχυνση των προσπα-
θειών απαλλαγής από τον άνθρακα. Όλα αυτά
πρέπει να γίνουν χθες. Όπως χθες θα πρέπει οι
κυβερνήσεις της ΕΕ να συμφωνήσουν σε μια
κοινή πρωτοβουλία για την ενίσχυση της οικο-
νομικής ασφάλειας, κατά το πρότυπο του Ταμεί-
ου Ανάκαμψης από την πανδημία.

Αλλιώς η Ευρώπη και οι πολίτες της σε όλο
και μεγαλύτερο βαθμό θα καθίστανται όμηροι
κυβερνήσεων συνεργασίας με λαϊκιστές και
ακραίους, έμπλεους ανεδαφικών οραμάτων και
αναξιόπιστων πολιτικών λύσεων. Σε πρώτη
όψη, η αβεβαιότητα, η αγωνία και οι κλυδωνι-
σμοί ευνοούν το μέτωπο του λαϊκισμού, που εί-
ναι μαθημένο να ψαρεύει πολιτικά σε θολά νε-
ρά και πολιτικούς βούρκους.

Με σοβαρή προσπάθεια όμως, με ισχυρή πο-
λιτική βούληση και στέρεους σχεδιασμούς
μπορεί να γυρίσει η κατάσταση μπούμερανγκ
για τον λαϊκισμό και να ενισχύσει την ανάγκη
για σταθερές κυβερνήσεις με αξιοπιστία και ρε-
αλισμό στην άσκηση της πολιτικής. Μακάρι η
Ιταλία και ο Μάριο Ντράγκι να κερδίσουν το
στοίχημα. Θα είναι μια χαραμάδα ελπίδας για
όλη την Ευρώπη και τις εκλογικές αναμετρή-
σεις που θα ακολουθήσουν, σύντομα ή στο
απώτερο μέλλον.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Η ΕΕ έχει μια
χρυσή ευκαιρία
να αποδείξει
την αξία της
μέσω
συλλογικών
προσπαθειών
για την
ενίσχυση της
ασφάλειας
όσον αφορά την
άμυνα, την
ενέργεια και
την οικονομία

Η αδυσώπητη μάχη με τον λαϊκισμό




