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Ο
χαρακτηρισμός «εκτσογλανισμός», που απέ-
δωσε ως κατηγορία προς τον ΣΥΡΙΖΑ ο πρω-
θυπουργός, μας κίνησε το ενδιαφέρον να ψά-
ξουμε λίγο περισσότερο την προέλευση της

λέξης «τσογλάνι». Ως δάνειο από την τουρκική γλώσσα,
στις μέρες μας χρησιμοποιείται βεβαίως για να περιγρά-
ψει κάποιο νεαρό άτομο που έχει κακή ανατροφή και
κακή διαγωγή. Παλιόπαιδο που λέμε, αλήτης.

H λέξη όμως στη ρίζα της προέρχεται από την τουρ-
κική «içoğlan», που σημαίνει «εσωτερικό παιδί» και
χρησιμοποιούνταν επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
για τα παιδιά που προέρχονταν συνήθως από το παι-
δομάζωμα και ζούσαν στο εσωτερικό του παλατιού
του σουλτάνου, ανάμεσα στα οποία ο Οθωμανός ανώ-
τατος αξιωματούχος επέλεγε κάθε φορά τους ευνο-
ούμενούς του.

Φυσικά δεν αποτελεί μυστικό ότι τα παιδιά αυτά ζού-
σαν αποκομμένα από την κοινωνία και όταν ενηλικιώ-
νονταν, αναλόγως της «στενότητας» της σχέσης που εί-

χαν με τον σουλτάνο, αναλάμβαναν ως αντίτιμο και διά-
φορες διοικητικές θέσεις και αξιώματα. Στην τουρκο-
κρατία λοιπόν «τσογλάνια» ήταν τα παιδιά που υπηρε-
τούσαν τους Τούρκους σουλτάνους, αφού είχαν πέσει
θύμα παιδομαζώματος (τουρκ. devsirme, ντεβσίρμ).
Υπηρέτες αλλά όχι δούλοι, όχι παιδιά για όλες τις δύσκο-
λες δουλειές. Για αυτό και τα πιο ικανά τσογλάνια τα
έστελναν για να λάβουν ειδική εκπαίδευση σε παλάτια
της Αδριανούπολης, του Γαλατά και της Προύσας. Όσοι
αρίστευαν επέστρεφαν στο παλάτι του σουλτάνου και
έπαιρναν πολιτικά και στρατιωτικά αξιώματα, έφταναν
να γίνουν από προσωπικοί ακόλουθοι του σουλτάνου
μέχρι πασάδες και μπέηδες. 

Πρακτικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δίκιο όταν κά-
νει λόγο για «εκτσογλανισμό του δημόσιου βίου», υπό
την έννοια ότι κάποιοι ακόμη και τώρα προσπαθούν να
δημιουργήσουν στη νεολαία μας κυρίως αυτήν τη νοο-
τροπία μέσω κομματικών στρατών και αξιωμάτων. Να
«χτίσουν» δηλαδή παιδιά που δεν έχουν κανένα ιερό και

όσιο. Κανέναν κώδικα και καμία αξία ηθικής. Να κινούν-
ται με γνώμονα τη χυδαιολογία και την πολιτική αλητεία.
Να αναπαράγουν και να διακινούν λάσπη μόνο και μόνο
για να βολευτούν σε μια κομματική στέγη.

Αυτοί λοιπόν που επί σειρά ετών προωθούν «τον εκ-
χυδαϊσμό, τον εκφασισμό και τον εκτσογλανισμό» της
πολιτικής ζωής του τόπου είναι οι ίδιοι που μούτζωναν
με μανία έξω από την πλατεία Συντάγματος. Είναι οι ίδιοι
που φώναζαν «να καεί, να καεί το μπουρ... η Βουλή», οι
ίδιοι που με την πρώτη ευκαιρία καίνε την ελληνική ση-
μαία, αλλά όταν έρθει η ώρα φιλάνε «βρόμικες ποδιές»
και παρακαλούν γονατιστοί στην κομματική γραφει-
οκρατία για να βολέψουν τον κανακάρη ή τη θυγατέρα
τους στο Δημόσιο ή σε μια κομματική θέση για να παίρ-
νει τον μισθό του βρέξει χιονίσει… 

Μόνο που αυτή την Ελλάδα με τα κατάλοιπα της τουρ-
κοκρατίας δεν τη θέλει και δεν την υπηρετεί ο Μητσοτά-
κης. Αυτή η Ελλάδα τελείωσε, σύντροφοι. 
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Λέμε «όχι» στον εκτσογλανισμό 
και τον εκχυδαϊσμό



Τ
ους εταίρους σε Ευρωπαϊκή
Ένωση και ΝΑΤΟ αλλά και τον
ΟΗΕ θα ενημερώσει η Αθήνα για
τον προκλητικό και ανιστόρητο

χάρτη του Ντεβλέτ Μπαχτσελί, όπως τόνι-
σε ο Νίκος Δένδιας κατά την τοποθέτησή
του στη Διαρκή Επιτροπή Εξωτερικών και
Άμυνας, ενώ έστειλε και αυστηρό μήνυμα
στην Τουρκία.

«Πράγματα που εδώ και λίγα χρόνια
θα θεωρούνταν γραφικά ή αδιανόητα,
αποτελούν πλέον κομμάτι της ημερήσιας
διάταξης της συμπεριφοράς της γείτο-
νος χώρας», είπε ο υπουργός Εξωτερι-
κών αναφερόμενος στον χάρτη των
Γκρίζων Λύκων. « Έχουμε καταστήσει
απολύτως ξεκάθαρο ότι η συμπεριφορά
αυτή δεν είναι αποδεκτή με κανέναν
τρόπο. Αλλά είναι χρήσιμο να το επιση-
μάνουμε στους εταίρους μας για να μην
υπάρχουν ψευδαισθήσεις», είπε ο κ.
Δένδιας, κάνοντας μάλιστα και μια καυ-
στική παρατήρηση για τον επεκτατισμό
της Άγκυρας: «Θα καταλήξω να θεωρώ
ως κομπλιμέντο προς εμένα ότι δεν αμ-
φισβητείται η ελληνικότητα της Κέρκυ-
ρας και των Παξών».

Άσκηση-μήνυμα στην Τουρκία
Το πρώτο σημαντικό βήμα για το «πά-

γωμα» των τουρκικών F-16 έγινε στο Κογ-
κρέσο, όπου μια από τις δύο τροπολογίες
που συνδέουν την πώληση αμυντικού
εξοπλισμού με την παραβατική συμπερι-
φοράς της Άγκυρας πέρασε από την αρ-
μόδια Επιτροπή της Βουλής των Αντιπρο-
σώπων. Το επόμενο στάδιο είναι να περά-
σει και από την αντίστοιχη Επιτροπή της
Γερουσίας, προτού έρθει στην Ολομέλεια
για να γίνει νόμος.

Ηχηρή απάντηση στους επεκτατικούς
σχεδιασμούς της Τουρκίας δίνουν Ελλά-
δα, Κύπρος και Ισραήλ, στήνοντας αδια-
πέραστο τείχος αποτροπής στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο. Αεροσκάφη της ελληνικής
και της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπο-
ρίας έκαναν προβολή ισχύος στο FIR Κύ-
πρου, δείχνοντας στην Άγκυρα ποιος έχει
τον πρώτο λόγο στους αιθέρες.

Οι «Αλεπούδες» της 340 Πολεμικής
Μοίρας, κατά τη συμμετοχή τους σε άσκη-
ση στο Ισραήλ, πραγματοποίησαν μια ιδι-
αιτέρως κρίσιμη αποστολή στο FIR Λευ-
κωσίας. Τα ελληνικά F-16 ανεφοδιάστη-
καν με καύσιμο στον αέρα από ισραηλινό
Β-707 πετώντας πάνω από τη Λευκωσία.
Η αποστολή αυτή, ως μέρος της άσκησης,
είναι από μόνη της πολύ απαιτητική, όμως
ταυτόχρονα υποδηλώνει την πρόθεση της
τριμερούς Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ να
κάνει προβολή ισχύος σε μια άκρως ευαί-
σθητη περιοχή που βρίσκεται σταθερά στο
«στόχαστρο» της Τουρκίας.

Η παρουσία και μόνο των ελληνικών F-
16 στο FIR Λευκωσίας αποτελεί μια πολύ

σημαντική στιγμή, αλλά ακόμη περισσό-
τερο ο ανεφοδιασμός τους από ισραηλινό
ιπτάμενο τάνκερ δείχνει την προσήλωση
του Τελ Αβίβ στη διασφάλιση της σταθε-
ρότητας και της νομιμότητας στην Ανατο-
λική Μεσόγειο. Τα συμπεράσματα που
προκύπτουν είναι πολλά. Οι οκτώ «Αλε-
πούδες» της 340 όχι μόνο φτάνουν στην
Κύπρο, αλλά με τα καύσιμα του ισραηλι-
νού Β-707 μπορούν να μείνουν στον αέρα
και να επιχειρούν για όσο χρειαστεί. Άρα,
ο εναέριος χώρος της Κύπρου δεν μένει
ακάλυπτος. Αντιθέτως, Ελλάδα και Ισ-
ραήλ διατρανώνουν πως μπορούν να
υπερασπιστούν την κυριαρχία και τα κυ-
ριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου, ενόψει
μάλιστα των σεναρίων που διακινούνται
στην Άγκυρα για προσάρτηση των Κατε-
χομένων ή για την ανάπτυξη γεωτρύπα-
νου στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη
της Λευκωσίας.

Δυναμικό «παρών»
Η άσκηση «Frizis Damas 22», που έλα-

βε χώρα στο Ισραήλ, εντάσσεται στο πρό-
γραμμα διμερούς συνεργασίας και αποτε-
λεί κορωνίδα για τη συνεκπαίδευση των
πολεμικών αεροποριών των δύο χωρών.
Οκτώ ελληνικά αεροσκάφη συμμετείχαν
σε σενάρια εναέριας μάχης και προσβο-
λής επίγειων στόχων, ενώ από την ισραη-

λινή πλευρά έλαβαν μέρος δύο F-16, δύο
F-15 και δύο Β-707. Η άσκηση έγινε πα-
ράλληλα με την «Οργή του Ποσειδώνα»,
που βρίσκεται σε εξέλιξη, σε ολόκληρο το
FIR Αθηνών. Με άλλα λόγια, το σχήμα 3+1
έδειξε με τον πλέον δυναμικό τρόπο την
παρουσία του σε μια ιδιαιτέρως κρίσιμη
χρονική στιγμή, με ελληνικά, αμερικανικά
και ισραηλινά μαχητικά να σκεπάζουν με
τα φτερά τους το Αιγαίο και την Ανατολική
Μεσόγειο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ονομασία της
άσκησης αποτελεί επιλογή των δύο χω-
ρών και προέρχεται από τον Μαρδοχαίο
Φριζή, Ελληνοεβραίο αξιωματικό του
Στρατού Ξηράς, ο οποίος πολέμησε σε όλα
τα μέτωπα από τον Α’ ΠΠ μέχρι τον Β’ ΠΠ
και φονεύτηκε στην Πίνδο κατά τον Ελλη-
νοϊταλικό πόλεμο του 1940, και τον Αρχιε-
πίσκοπο Δαμασκηνό, ο οποίος στην πε-
ρίοδο της Κατοχής έσωσε μεγάλο αριθμό
Ελλήνων Εβραίων από τα γερμανικά
στρατόπεδα εξόντωσης.
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Πληρωμένη απάντηση 
από τον Έλληνα ΥΠΕΞ 
στον Μπαχτσελί για τα νησιά

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

«ΤΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ  ΤΑ ΑΔΙΑΝΟΗΤΑ
EΧΟΥΝ ΓIΝΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝOΤΗΤΑ»

Εκστρατεία Δένδια για
τους τουρκικούς χάρτες 
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της Στέλλας Παπαμιχαήλ 

Σ
φοδρή επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ
εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης καταλογίζοντάς του εκ-
χυδαϊσμό της πολιτικής ζωής

με αφορμή τη χυδαία επίθεση Βερναρ-
δάκη στη Νίκη Κεραμέως, καλώντας πα-
ράλληλα τον Αλέξη Τσίπρα να πάψει να
κρύβεται και να έρθει στη Βουλή για να
αποδοκιμάσει τον βουλευτή του. Ο πρω-
θυπουργός, θέλοντας να περιγράψει το
τοξικό κλίμα στο οποίο επενδύει ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ στον δρόμο προς τις εκλογές, δεν δί-
στασε μάλιστα να μιλήσει για εκτσογλα-
νισμό της δημόσιας ζωής. «Αυτός ο βερ-
ναρδακισμός είναι ουσιαστικά ένας πο-
λακισμός, είναι συριζαϊκός φαρισαϊ-
σμός, είναι αυτό που έχει αποκαλεστεί
ως εκτσογλανισμός της δημόσιας ζωής.
Είναι το τελευταίο σκαλοπάτι του λαϊκι-
σμού, είναι η τοξικότητα με την οποία εί-
χα προειδοποιήσει ότι θα δηλητηριάζει
καθημερινά την πολιτική ατμόσφαιρα ο
ΣΥΡΙΖΑ», τόνισε ο πρωθυπουργός εν μέ-
σω θερμών χειροκροτημάτων από την
πτέρυγα της κυβερνητικής παράταξης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή
την απουσία του Αλέξη Τσίπρα από μια συ-
ζήτηση κομβικής σημασίας για την Παι-
δεία στη Βουλή, κάλεσε τον πρόεδρο του

ΣΥΡΙΖΑ να ζητήσει συγγνώμη στην υπουρ-
γό και να καταδικάσει απερίφραστα τις χυ-
δαιότητες, τονίζοντας ότι όλα αυτά λέγον-
ται από ένα κόμμα που ενώ ομνύει στην
ελευθερία του Τύπου, την ίδια μέρα ένας
ραδιοφωνικός σταθμός που άσκησε κριτι-
κή στον κ. Βερναρδάκη δέχεται επίθεση
με γκαζάκια. Θύμισε, δε, ότι οι αθλιότητες
Βερναρδάκη έρχονται ως συνέχεια άλλων
αντίστοιχων του κ. Φίλη για τα παιδιά της
αλλά και των υβριστικών αναφορών κατά
δημοσιογράφων από τον Παύλο Πολάκη.

Απών ο Τσίπρας από τη Βουλή
Ο πρωθυπουργός απηύθυνε έκκληση

προς τα υπόλοιπα κόμματα της Βουλής,
ιδίως προς το ΠΑΣΟΚ, να στηρίξουν τις
διατάξεις του νομοσχεδίου που αναβαθ-
μίζουν τα ΑΕΙ: «Σε μια συγκυρία που η
εθνική ενότητα είναι αναγκαία όσο ποτέ,
σας ζητώ να κάνετε μια γενναία κίνηση
που αφορά την Παιδεία. Ο Ρήγας Φεραίος
έλεγε: “Εκ των γραμμάτων γεννάται η

προκοπή με την οποία λάμπουν τα ελεύ-
θερα έθνη”. Σταθείτε λοιπόν στο ύψος των
περιστάσεων».

Η παρέμβαση του κ. Μητσοτάκη στο νο-
μοσχέδιο για τις αλλαγές στα ΑΕΙ ήταν
προγραμματισμένη, καθώς για τον πρω-
θυπουργό είναι ένα σημαντικό νομοσχέ-
διο με εξαιρετικό μεταρρυθμιστικό πρό-
σημο, τονίζοντας ότι ισότητα στην Παιδεία
δεν σημαίνει εξίσωση προς τα κάτω:
«Νοιάζομαι για τους νέους δεν σημαίνει
τους χαϊδεύω τα αφτιά και τους στρέφω σε
σχολές με ανύπαρκτο αύριο», τόνισε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης και κάλεσε την αν-
τιπολίτευση να τοποθετηθεί επί όλων των
άρθρων στην ψηφοφορία για να «πέσουν
οι μάσκες της υποκρισίας». Σύμφωνα με
τον κ. Μητσοτάκη, ο άλλοτε μεγάλος
απών, το ελληνικό πανεπιστήμιο, επιστρέ-
φει για να ανταποκριθεί στο διπλό καθή-
κον του, δηλαδή να μορφώσει τους Έλλη-
νες και να διαμορφώσει τη νέα Ελλάδα.

Πετώντας το μπαλάκι στον ΣΥΡΙΖΑ, ο

πρωθυπουργός είπε ότι θα αναμένει να
τοποθετηθεί σε όλα τα άρθρα, γιατί είναι
εύκολοι οι γενικόλογοι αφορισμοί: «Μη
βρεθούμε ξαφνικά να διαπιστώνουμε ότι
διαφωνείτε επί της αρχής αλλά έχετε φτά-
σει να ψηφίσετε τα παραπάνω από τα μισά
άρθρα του σχετικού νομοσχεδίου. Για να
πέσουν επιτέλους οι μάσκες αυτές της
υποκρισίας και σε αυτή την αίθουσα».

Επεισόδιο Κεραμέως με Σκουρλέτη
Τη συζήτηση στη Βουλή σημάδεψε η

χυδαία επίθεση Βερναρδάκη, με τη Νίκη
Κεραμέως να καλεί τον Πάνο Σκουρλέτη
να ζητήσει συγγνώμη από την ίδια, καθώς
στέλεχος του κόμματός του την παρομοί-
ασε με κατηγορούμενη παιδοκτόνο. «Δεν
έχετε τσίπα καμία, δεν πάει πιο κάτω για
τον ΣΥΡΙΖΑ», είπε η Νίκη Κεραμέως, εξο-
μολογούμενη ότι «υπάρχουν στιγμές που
κάποιος άνθρωπος φθάνει στα όριά του»
και πως «η κοινωνία πια μπορεί να συγ-
κρίνει τους δύο κόσμους».

Ο Μητσοτάκης τούς φέρνει 
προ των ευθυνών τους 

Ο πρωθυπουργός
καταλόγισε στον ΣΥΡΙΖΑ
εκχυδαϊσμό 
της πολιτικής ζωής 
του τόπου 
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Μια σειρά αλλαγών που θα εκσυγχρονί-
σουν το εκπαιδευτικό πλαίσιο στα ΑΕΙ
φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου
Παιδείας με τίτλο «Νέοι Ορίζοντες», που
κατέθεσε η Νίκη Κεραμέως. Στην Επιτρο-
πή Μορφωτικών Υποθέσεων το νομοσχέ-
διο υπερψηφίστηκε μόνο από τη Νέα Δη-
μοκρατία, με τα κόμματα της αντιπολίτευ-
σης είτε να καταψηφίζουν είτε να εκφρά-
ζουν τις επιφυλάξεις τους.

Η υπουργός κάνει λόγο για «πανεπιστή-
μια πιο ποιοτικά, πιο λειτουργικά, πιο
αξιοκρατικά, πιο εξωστρεφή, πιο αυτόνο-
μα», ενώ με επιστολή της προς τους φοιτη-
τές παρέθεσε τις 10 δέσμες ρυθμίσεων

που, μεταξύ άλλων, βελτιώνουν την ποι-
ότητα σπουδών των προγραμμάτων, τη
διεπιστημονικότητά τους, παρέχουν πρό-
σθετες δυνατότητες, όπως τα διπλά, κοινά
πτυχία, το εσωτερικό Erasmus και τα
επαγγελματικά μεταπτυχιακά, ενισχύουν
τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας,
όπως, για παράδειγμα, μέσω πρακτικής
άσκησης, ιδρύουν δομές για την έμπρακτη
υποστήριξη των φοιτητών, όπως το Κέντρο
Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υπο-
στήριξης, και αναβαθμίζουν την εκπροσώ-
πηση των φοιτητών στα όργανα διοίκησης
των ΑΕΙ, όπως μέσα από τον θεσμό του ενι-
αίου ψηφοδελτίου.

Με άλλη επιστολή της απευθύνθηκε
προς τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας
για τις ρυθμίσεις που αναβαθμίζουν την
ποιότητα του ελληνικού πανεπιστημίου. H
Νίκη Κεραμέως τονίζει ότι οι ρυθμίσεις
του νομοσχεδίου «ανοίγουν νέους ορίζον-
τες στην εκπαίδευση και την έρευνα, κα-
θώς και νέες και πιο ελκυστικές επαγγελ-
ματικές προοπτικές».

Αντιδρά η πανεπιστημιακή κοινότητα
Η πανεπιστημιακή κοινότητα (Σύνοδος

των Πρυτάνεων, πλήθος ακαδημαϊκών,
ερευνητών, διοικητικών υπαλλήλων, φοι-
τητικών συλλόγων και φορέων της τριτο-

βάθμιας εκπαίδευσης) που αντιδρά κάνο-
ντας λόγο για «νομοσχέδιο-έκτρωμα»
υποστηρίζει ότι το νομοσχέδιο παραβιά-
ζει την αρχή της πλήρους αυτοδιοίκησης
των ΑΕΙ με «ανατροπή της απευθείας
εκλογής των οργάνων διοίκησης από τα
μέλη ΔΕΠ», κατηγορώντας παράλληλα
για απόσυρση του κράτους από τα πανε-
πιστήμια, εμπορευματοποίηση και ιδιωτι-
κοποίησή τους.

Παράλληλα, απόσυρση των νέων ρυθμί-
σεων ζητούν και περίπου 1.000 ακαδημαϊ-
κοί ελληνικών πανεπιστημίων με επιστολή
τους στον πρωθυπουργό και την υπουργό
Παιδείας.

Τι προβλέπουν οι «Νέοι Ορίζοντες»

Γ
ια πολιτική προβοκάτσια κατηγόρησε τον πρω-
θυπουργό ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του
ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Σκουρλέτης, κατηγορώντας τον κ.
Μητσοτάκη ότι υπονόησε πως ο ΣΥΡΙΖΑ ευθύνε-

ται για την εμπρηστική επίθεση στον Real FM. Σύμφωνα με
τον κ. Σκουρλέτη, ο οποίος σχολίασε την αποστροφή του
πρωθυπουργού ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που μιλά για
την ποιότητα της ενημέρωσης και την ίδια μέρα μπαίνουν
βόμβες στο γραφείο ενός ραδιοφωνικού σταθμού που
άσκησε κριτική στις αθλιότητες Βερναρδάκη, ο πρωθυ-
πουργός είναι υπεύθυνος για την τοξική παρέμβαση, ώστε
σε κρίσιμες στιγμές να μη συζητάμε για τα κρίσιμα ζητή-
ματα του τόπου. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του ΣΥΡΙΖΑ,
το νομοσχέδιο Κεραμέως χειραγωγεί το πανεπιστήμιο
από τις δυνάμεις της αγοράς και κατακερματίζει τα πτυχία
για να προωθήσει ένα «επιχειρηματικό πανεπιστήμιο».

«Το ΠΑΣΟΚ πλήρωσε το κόστος των επιλογών του όταν
η παράταξη της ΝΔ κρυβόταν», απάντησε ο επικεφαλής
της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, χαρακτηρίζοντας
παράλληλα απαράδεκτη την επίθεση Βερναρδάκη, κάνο-
ντας λόγο για τεχνητή οξύτητα εκ μέρους της ΝΔ και του
ΣΥΡΙΖΑ. «Είναι οξύμωρο να μας ζητάτε να κρατηθούμε
στο ύψος περιστάσεων όταν τα δύο κόμματα οξύνουν την
τοξικότητα», είπε χαρακτηριστικά.

Για το νομοσχέδιο ο κ. Κατρίνης τόνισε ότι το σύνολο
των κομμάτων και των φορέων στέκεται με σφοδρότητα
ενάντια στις ρυθμίσεις του, κάνοντας λόγο για νέα υπερ-
συγκεντρωτική διοίκηση και δομή, καλώντας την κυβέρ-
νηση να υιοθετήσει την τροπολογία που έχει καταθέσει το
κόμμα του για τα ΑΕΙ.

Ο γγ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας κατηγόρησε την
κυβέρνηση ότι δίνει τη χαριστική βολή στα πτυχία των πα-

νεπιστήμιων, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτο το νομοσχέ-
διο να παρουσιάζεται ως λαϊκή απαίτηση. Επεσήμανε
ακόμη ότι το νομοσχέδιο είναι κομμένο και ραμμένο στις
επιταγές της ΕΕ για πτυχία χωρίς επαγγελματικό αντίκρι-
σμα σε ένα πανεπιστήμιο που όλα θα πωλούνται και θα
αγοράζονται.

Στα «κάγκελα»η αντιπολίτευση



Η
ατμόσφαιρα στην πλατεία του
Περιστερίου θύμιζε τελική
προεκλογική ομιλία, από αυ-
τές που γίνονται Πέμπτη ή

Παρασκευή βράδυ, συνοδεύονται με
συνθήματα νίκης για τις κάλπες της Κυ-
ριακής και μεταλαμπαδεύουν τον παλμό
της «γιορτής της δημοκρατίας».

Κι όμως, η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα
στο Περιστέρι έγινε σε μια χρονική στιγ-
μή όπου ο πρωθυπουργός είχε ήδη ανα-
κοινώσει ότι οι εκλογές θα γίνουν με τη
λήξη της τετραετίας, βάζοντας τέλος
στην εκλογολογία του προηγούμενου
διαστήματος. 

Άνθρωποι όλων των ηλικιών, στη συν-
τριπτική πλειοψηφία τους νέοι, χωρίς να
τοποθετούνται στο αμιγώς αριστερό
ακροατήριο, αλλά με διαφορετικές ιδεο-
λογικές καταβολές βρέθηκαν στην πανη-
γυρική ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Κύκλοι
του ΣΥΡΙΖΑ τονίζουν στην «Political» ότι
«δεν έπεφτε καρφίτσα στην πλατεία του
Περιστερίου την Τρίτη το απόγευμα», γε-
γονός που «ικανοποιεί ιδιαιτέρως».

Οι 7 άξονες της ομιλίας
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε

στην ομιλία του επτά άξονες: Κανένα νοι-
κοκυριό δεν θα ξοδεύει τρεις μισθούς
για ρεύμα και βενζίνη, η χώρα θα απο-
κτήσει ξανά ισχυρή εργατική νομοθεσία,
κανόνες και αρχές, επαναφορά της προ-
στασίας της πρώτης κατοικίας, νέο ΕΣΥ
πλήρως στελεχωμένο, επιστροφή ανα-

δρομικών, κανένας νέος δεν θα στερηθεί
το δικαίωμα να σπουδάσει στην Ελλάδα,

δικαίωμα των νέων στη στέγη με σχεδια-
σμένη στεγαστική πολιτική.

Γκρίνια για τα ψηφοδέλτια
Την ίδια ώρα τα πηγαδάκια είχαν

πάρει φωτιά στο Περιστέρι, με το θέ-
μα της σύστασης των ψηφοδελτίων να
μονοπωλεί τις συζητήσεις. Πηγές της
Προοδευτικής Συμμαχίας του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, μιλώντας στην «Political», τόνι-
σαν πως από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγ-
μής τίποτε δεν έχει αλλάξει. Τα μέλη
και τα στελέχη που προωθούνται ως
υποψήφιοι βουλευτές είναι τα ίδια
του παρελθόντος, ενώ οι κλίκες και οι
ομάδες καλά κρατούν. Όσον αφορά τα
νέα πρόσωπα, «εύκολα μπορεί να
διαπιστώσει κανείς πως δεν είναι τό-
σο νέα, αφού όλα έχουν περάσει είτε
από βουλευτικά γραφεία είτε από θέ-
σεις μετακλητών στην κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ», τονίζουν οι ίδιες πηγές. Τέ-
λος, παράπονα ακούστηκαν για την
αξιολόγηση των υποψηφίων που πά-
λι, όπως επεσήμαναν κύκλοι του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, γίνεται «κατά το δοκούν των φί-
λων του Τσίπρα και όχι με αντικειμε-
νικότητα». 

ΝΝικόλας Καμπάς-Κορωναίος 
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Σ
την ανάγκη υιοθέτησης της επιβολής πλαφόν στη
λιανική τιμή του ρεύματος, στη μείωση του ΦΠΑ στα
βασικά αγαθά και τη μείωση της φορολογίας στα

καύσιμα για κάποιο διάστημα επιμένει το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα
Αλλαγής, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το νέο κύμα
ακρίβειας που απειλεί την ελληνική κοινωνία.

Ανοίγοντας τη χθεσινή θεματική συνέντευξη Τύπου του
ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής για την αντιμετώπιση του αυ-
ξημένου κόστους διαβίωσης εξαιτίας των ανατιμήσεων
στην ενέργεια, του αυξημένου πληθωρισμού και των υψη-
λών δαπανών στέγασης, ο πρόεδρος Νίκος Aνδρουλάκης
περιέγραψε τη διαφορετική ιδεολογική προσέγγιση του
Κινήματος στην αντιμετώπιση των διευρυμένων κοινωνι-
κών ανισοτήτων. 

«Βρισκόμαστε στη μέση του καλοκαιριού και ένα μεγά-
λο κομμάτι του ελληνικού λαού νιώθει ξένο στην ίδια του

τη χώρα, αφού οι οικονομικές συνθήκες δεν του επιτρέ-
πουν να οργανώσει ακόμα και κάποιες ολιγοήμερες δια-
κοπές», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης και
αναρωτήθηκε: «Αυτά που προτείνουμε μοιάζουν με όσα
λένε η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ; Να ξεκινήσουμε
από την κυβέρνηση. Το βασικό εργαλείο οικονομικής και
κοινωνικής πολιτικής είναι το φορολογικό σύστημα. Ποι-
ες είναι οι προτεραιότητες της Νέας Δημοκρατίας;». Και
πρόσθεσε: «Ύστερα από δέκα χρόνια μιας απίστευτης δη-

μοσιονομικής περιπέτειας με τραγικές στιγμές για τον ελ-
ληνικό λαό, έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης και συνεχίζει τη
μείωση του φόρου στα μερίσματα που ξεκίνησε ο κύριος
Τσίπρας […] Αντί οι κ.κ. Μητσοτάκης και Τσίπρας να πά-
ρουν τα μαθήματα των τραγικών συνεπειών που είχε η οι-
κονομική κρίση στον ελληνικό λαό, συνεχίζουν την ίδια
κουλτούρα. Πολλά λόγια χωρίς περιεχόμενο και στρατηγι-
κές πελατειακές επιλογές που αυξάνουν το κόστος για τον
ελληνικό λαό χωρίς να σέβονται τους φόρους του και ευ-
νοώντας συγκεκριμένα συμφέροντα». 

Κληθείς να σχολιάσει το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για
την ανώτατη εκπαίδευση και τα σχόλια του βουλευτή του ΣΥ-
ΡΙΖΑ Χριστόφορου Βερναρδάκη σε βάρος της Νίκης Κερα-
μέως, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε: «Καταδικάζουμε ευθέ-
ως οτιδήποτε σπείρει τη διχόνοια, το μίσος και την απαξίωση
του πολιτικού λόγου. Ο τρόπος που αντιπολιτεύονται στελέ-
χη του ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα όπλο στα χέρια της κυβέρνησης.
Χρειάζεται μια άλλη αντιπολίτευση, που θα θέτει τα ζητήμα-
τα με ρεαλιστικό τρόπο και θα τα επιλύει με προοδευτικό
πρόσημο. Αυτή είναι η αγωνία μας και η προσπάθειά μας, η
παράταξή μας να αποτελέσει μια αξιόπιστη αντιπολίτευση
σε μια κυβέρνησης της οποίας όλες οι στρατηγικές επιλογές
και το νομοσχέδιο που θίξατε είναι προς όφελος των λίγων».

Ο Τσίπρας «βλέπει»
πρώτο κόμμα τον ΣΥΡΙΖΑ 

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

Ανδρουλάκης: «Δίνουμε τη μάχη του αυτονόητου»
Πολλά λόγια 
χωρίς στρατηγικές 
είπε για τη ΝΔ 
και τον ΣΥΡΙΖΑ



Ένα κορυφαίο γεγονός θα γίνει την ερχόμενη
Παρασκευή και το Σάββατο και ιθύνων νους
είναι ο υφυπουργός Εξωτερικών Ανδρέας
Κατσανιώτης. Θα γίνει στο Μέγαρο Μουσι-
κής της Θεσσαλονίκης το πρώτο Πανομογε-
νειακό Ιατρικό Συνέδριο, θα κληθούν Έλλη-
νες γιατροί, καθηγητές και ερευνητές της Δια-
σποράς και θα πάρουν μέρος στο συνέδριο. Το
υπουργείο υπολογίζει ότι οι Έλληνες γιατροί και ερευνη-

τές είναι γύρω στις 70.000 σε όλο τον κόσμο και,
μάλιστα, ένα μεγάλο ποσοστό παίζει πολύ ση-

μαντικό ρόλο στις αποφάσεις της παγκόσμιας
κοινότητας υγείας. Ο στόχος του συνεδρίου εί-
ναι διττός. Γίνεται και για λόγους brain gain,
καθώς η χώρα μας χρειάζεται τα «ελληνικά

μυαλά» πίσω στην Ελλάδα, αλλά και γιατί οι
ερευνητές κύρους, πχ, ο Α. Μπουρλά, έχουν μεγάλη

επίδραση στις αποφάσεις των ξένων κρατών.
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Μου λένε παλαιοί κοινοβουλευτικοί ότι οι
απρέπειες είναι βασικό μέρος της πολιτικής
διαδρομής του Χριστόφορου Βερναρδάκη.
Άλλοτε δικαιολογημένες, άλλοτε αδικαιολό-
γητες. Αυτό, όμως, που δεν μπορούν να του
συγχωρέσουν είναι ότι είχε ψηφίσει σε μια
κρίσιμη ψηφοφορία κατά της άρσης της ασυ-
λίας του χρυσαυγίτη Νίκου Μιχαλολιάκου. 

ΑΞΙΖΕΙ…

Στην εθνική γραμμή ο Λοβέρδος 
Στην Πάτρα βρέθηκε ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Ανδρέας Λοβέρδος, προκειμέ-

νου να μιλήσει για τα εθνικά θέματα σε εκδήλωση που διοργάνωσε η ΝΕ ΠΑΣΟΚ
Αχαΐας στο κέντρο «Έσπερος». Η εκδήλωση είχε κόσμο και ο Ανδρέας Λοβέρδος
ανέλυσε την άποψη ότι η Τουρκία και ο Ερντογάν βρίσκονται σε
παρακμή αλλά είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη διεθνή
ασφάλεια. Κατά τ’ άλλα, όπως μου είπαν διάφοροι παρι-
στάμενοι, συμφώνησε σε πολλά που έχουν γίνει στην εξω-
τερική πολιτική με κυβέρνηση Μητσοτάκη. Προφανώς, ο
Ανδρέας (και ελπίζω και το ΠΑΣΟΚ) έχει καταλάβει ότι
υπάρχει αρνητικό κόστος για όσους είναι ενάντια στην εθνι-
κή γραμμή στα Ελληνοτουρκικά. 

Όλη η Ομογένεια στη Θεσσαλονίκη 

Όλο κάτι θα βρουν… 
Αντιπολίτευση προσπαθούν να

κάνουν κάποιοι βουλευτές του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και τα εξαπτέρυγά τους στα
ΜΜΕ απέναντι στον υπουργό Υγεί-
ας Θάνο Πλεύρη σχετικά με το θέ-
μα των συνεντεύξεων Τύπου για
την Covid που τώρα πια θα είναι μία
την εβδομάδα και αυτό δεν είναι
καλό για τη δημόσια υγεία. Δηλα-
δή, με συγχωρείτε, έπειτα από 2,5
χρόνια πανδημίας ο κόσμος περί-
μενε την καθημερινή συνέντευξη
Τύπου για να αποκτήσει ατομική
ευθύνη και να φορέσει τη μάσκα
του προληπτικά; Και ποιοι φωνά-
ζουν; Αυτοί που χαϊδεύουν τους
ανεμβολίαστους υγειονομικούς… 

Ο Μιλτιάδης, 
ο σκύλος 
και το γρασίδι 

Με ένα γνωμικό υψηλού συμβολι-
σμού απάντησε ο αναπληρωτής
υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης σε συνέντευξη που
έδωσε στη γερμανική εφημερίδα
«Zeit». Ο δημοσιογράφος ρώτησε
τον κ. Βαρβιτσιώτη σχετικά με τα ελ-
ληνοτουρκικά θέματα: «Μπορείτε να
κάνετε υποχωρήσεις στην απαίτηση
να αποσυρθεί ο ελληνικός στρατός
από τα νησιά;». Απάντηση: «Όχι. Σας
θυμίζω ένα ρητό που λέει, “δεν θα
σκοτώσω τον σκύλο μου, επειδή
απλά ο γείτονας θα ήθελε να πατήσει
το γρασίδι του δικού μου κήπου”».
Ξεκάθαρος όσο ποτέ…

Το Ανάπτυξης
χαροποίησε 
τους Πατρινούς 

Εχθές η αρμόδια διυπουργική επιτροπή
Γεωργιάδη - Παπαθανάση έκανε ένα μεγά-
λο δώρο στους Πατρινούς βουλευτές, κα-
θώς άναψε το πράσινο φως για τη δημι-
ουργία αστυνομικού μεγάρου στην περιο-
χή Λαδόπουλου που θα πλαισιώσει τη ση-
μαντική ανάπλαση που θα γίνει στο παρά-
λιο μέτωπο της Αχαΐας. Το αστυνομικό μέ-
γαρο ήταν ένα διαρκές αίτημα σε μια πε-
ριοχή με αυξημένα ποσοστά εγκληματικό-
τητας και η ύπαρξή του θα βάλει τάξη και
θα εμπεδώσει ασφάλεια. 

Συνάντηση 
Σκρέκα - Τσούνη

Τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα
Τζορτζ Τσούνη συνάντησε τις προηγούμε-
νες μέρες ο υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Κώστας Σκρέκας. Η συνάντηση
έγινε στο γραφείο του υπουργού και ο κ.
Σκρέκας εξήγησε στον πρέσβη όλα τα
ενεργειακά πρότζεκτ που έχει στο οπλο-
στάσιό της η Ελλάδα, ώστε να παίξει κομ-
βικό ρόλο στην απεξάρτηση της Νοτιοανα-
τολικής Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό
αέριο. Εκτός από τον αγωγό TAP, τέθηκαν η
ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου - Κύπρου
- Ελλάδας, η διασύνδεση Ισραήλ - Κύπρου
- Ελλάδας αλλά και οι αναβαθμισμένες εγ-
καταστάσεις LNG. Το κλίμα ήταν άριστο. 

Σ
τενή συνεργασία μαθαίνω ότι έχει ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής Βασίλης
Οικονόμου με τον υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη αλλά και τον Μητροπολίτη
Μεσογαίας Νικόλαο. Ο λόγος είναι το νομοσχέδιο για την ανακουφιστική

φροντίδα, δηλαδή, το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των μονάδων ανακουφι-
στικής φροντίδας αρρώστων που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο της ζωής τους
λόγω ανίατων ασθενειών. Το νομοσχέδιο θα έρθει για ψήφιση μέχρι τέλος Ιουλίου
και είναι πολύ σημαντικό για τις δομές της Ανατολικής Αττικής ενώ ενδιαφέρει και
την Εκκλησία, διότι και αυτή έχει τέτοιες μονάδες. Εισηγητής του νομοσχεδίου θα
είναι ο Βασίλης Οικονόμου, ο οποίος το τελευταίο διάστημα διανύει την καλύτερη
φάση του, αφού δικαιώθηκε και για το νέο γενικό νοσοκομείο Μεσογείων.

Στενή συνεργασία 
Οικονόμου, Πλεύρη 
και Μητροπολίτη Νικόλαου 



Με αμείωτη ένταση συνεχίζει την πορεία του
ορθού λόγου στην πολιτική αντιπαράθεση ο Μι-
χάλης Κατρίνης, που αποδεικνύεται η ψύχραι-
μη φωνή στο ρευστό πολιτικό τοπίο. Αυτήν τη
φορά χρέωσε στην κυβέρνηση και στην κυρία
Κεραμέως προσωπικά «σαφές αντιμεταρρυθ-
μιστικό πρόσημο». Ο  επικεφαλής της ΚΟ του
ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής κατά τη συζήτηση
του νομοσχεδίου για τα ΑΕΙ στη Βουλή τόνισε:
«Ξεκάθαρα απουσιάζουν στοιχεία όπως ο ορ-
θολογισμός, η συναίνεση, ο διάλογος και η ανα-
ζήτηση συγκλίσεων». Ενώ υπενθύμισε «την
εξαντλητική διαβούλευση που οδήγησε σε
συγκλίσεις και στην  υπερψήφιση με συντρι-
πτική πλειοψηφία στη Βουλή του νόμου
4009/2011 με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και υπουργό
την Άννα Διαμαντοπούλου».

ΟΟ… Άγιος Χριστόφορος 

Ξέρετε πώς αποκαλούν πλέον τον Βερναρ-
δάκη στη ΝΔ; Άγιο Χριστόφορο… Γιατί; Δεν
θέλει και πολύ μυαλό. Με τη χυδαία επίθεση
κατά της Νίκης Κεραμέως έδωσε ανάσα στο
κυβερνών κόμμα για το ζήτημα του νομοσχε-
δίου και η ΝΔ βγήκε από πάνω κανονικά. Μα-
θαίνω ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι έξαλλος με
τον Βερναρδάκη και έβαλε να τον πάρουν τη-
λέφωνο (ο ίδιος δεν του μιλάει εδώ και πολύ
καιρό) και να του πουν να κατεβάσει την ανάρ-
τηση και να ζητήσει συγγνώμη. Όπως αντι-
λαμβάνεστε, ο Χριστόφορος έχει τελειώσει
για τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά… 

Σας έχω δύο
ειδήσεις μαζε-
μένες σε μία. Η
μία είναι ότι
στην κυβέρνη-
ση είναι ικανο-
ποιημένοι από
τη διαχείριση
που έχει κάνει
μέχρι στιγμής
στις πυρκαγιές
ο Χρήστος Στυλιανίδης, αλλά και το πώς
έχει οργανώσει το μπάτζετ για τα εναέρια
και τα υπόλοιπα μέσα κατάσβεσης. Και εδώ
που τα λέμε, μακάρι να τα πάει καλά ο άν-
θρωπος και να μην έχουμε προβλήματα
πουθενά στην Ελλάδα. Και η δεύτερη είδη-
ση είναι ότι έχει γίνει προσέγγιση στον κα-
θηγητή κ. Ναπολέοντα Μαραβέγια για την
Κεφαλονιά. Προερχόμενος και αυτός από
το ΠΑΣΟΚ, έχει διατελέσει στο παρελθόν
υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Έχει τώρα κά-
να δυο μήνες
που προσπαθούν
οι υπουργοί Οι-
κονομικών της
ΕΕ να αντικατα-
στήσουν τον
απερχόμενο επι-
κεφαλής του
ESM Kλάους
Ρέγκλινγκ και
άκρη δεν βρίσκουν… Ο Πορτογάλος Ζοάο
Λεάο έλαβε το 56% των ψήφων και ο Λου-
ξεμβούργιος Πιερ Γκραμένια το 59% της
υποστήριξης σε δεύτερη ψηφοφορία. Για
να εκλεγεί κάποιος στο συγκεκριμένο
αξίωμα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχι-
στον το 80% των ψήφων. Ζήσε… Σεπτέμ-
βρη μου να φας τριφύλλι, δηλαδή. 

Οργή Άδωνι για τη...
λάσπη εναντίον του 

Τ
ην έντονη αντίδραση του Άδωνι Γεωρ-
γιάδη προκάλεσε μια ψευδής είδηση η
οποία έγινε σημαία διάφορων τρολ του

διαδικτύου για να πλήξουν τον υπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων. «Από τότε που μπήκα
στην πολιτική έχω ακούσει τα πάντα. Με ψέμα-
τα ήθελαν να με κλείσουν στη φυλακή, τώρα
όμως η κατάσταση ξέφυγε. Από το “Tourkado-
nis” έως, αν είναι δυνατόν, ότι χτύπησα τη σύ-
ζυγό μου. Σεβαστείτε μια γυναίκα, μια μάνα και
μια σύζυγο που βλέπει αυτά τα αίσχη. Φτάνει!»,
έγραψε ο υπουργός στο Twitter, απαντώντας
στα fake news που τον «φωτογράφιζαν» ως τον
πρωταγωνιστή επεισοδίου ενδοοικογενειακής
βίας. Απάντηση υπήρξε και από τη σύζυγο του
υπουργού, κυρία Ευγενία Μανωλίδου, η οποία,
κάνοντας quote το tweet του άντρα της, ανέφε-
ρε στα social media: «Κάνουμε σπουδαία
πράγματα για τη γλώσσα, την ιστορία, τον πολι-
τισμό μας εδώ και τόσα χρόνια με την @ellini-
kiagogi, αλλά αρκεί ένα χυδαίο ψέμα ώστε να
με καλούν τα δελτία ειδήσεων να πάρω θέση...
o tempora, o mores (μτφ. ω καιροί, ω ήθη)». 

Εχθές οι Οννεδίτες το έριξαν στο
μπάσκετ για καλό σκοπό. Συνε-
χίζοντας τη σειρά δράσεων κοι-
νωνικού-φιλανθρωπικού χαρα-

κτήρα, διοργάνωσαν φιλανθρω-
πικό τουρνουά μπάσκετ 3Χ3 με σκο-

πό την ενίσχυση της «Κιβωτού του Κόσμου». Το τουρ-
νουά έγινε στο γήπεδο μπάσκετ του 8ου Δημοτικού
Σχολείου Παλαιού Φαλήρου. 
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Μία ικανοποίηση 
και μία υποψηφιότητα

Ακόμα ψάχνουν
αντικαταστάτη 
του Ρέγκλινγκ
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υ Η ψύχραιμη φωνή 
του Μιχάλη 
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Σαρώνει ο Πιερρακάκης παντού

Ο
που μιλάει ο Πιερρακάκης γίνεται χαμός. Στην εκδήλωση που έγινε στο Κα-
ραπάντσειο Πολιτιστικό Κέντρο Αμπελοκήπων βρέθηκαν μεταξύ άλλων ο
υφυπουργός Μακεδονίας,Θράκης Σταύρος Καλαφάτης, ο οποίος μαζί με τον

δήμαρχο Αμπελοκήπων Λάζαρο Κυρίζογλου συνόδευσε τον κ. Πιερρακάκη στο ση-
μείο. Εκεί τον υποδέχθηκαν ο γενικός γραμματέας της ΝΔ Παύλος Μαρινάκης, οι
βουλευτές της ΝΔ Κώστας Γκιουλέκας και Άννα Ευθυμίου και πλήθος κομματικών
παραγόντων, ενώ μεταξύ άλλων την εκδήλωση παρακολούθησαν ο περιφερειάρχης
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, οι αντιπεριφερειάρχες Βούλα
Πατουλίδου και Κώστας Γιουτίκας αλλά και δήμαρχοι όπως ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο
Γιώργος Τσαμασλής κ.ά. Περιττό να σας πω ότι ακόμα και αν γίνει ανασχηματισμός
ο άνθρωπος είναι αμετακίνητος. Είναι τόσο μεγάλο το έργο που έχει κάνει που κα-
νείς δεν θα θέλει να τον αφήσει να φύγει από το υπουργείο.

Ο Μητσοτάκης στο πλευρό 
Χατζηδάκη και Δόμνας
Σήμερα το πρωί ο πρωθυπουργός θα βρεθεί σε πάνελ συζήτησης
στο συνέδριο που διοργανώνει το υπουργείο Εργασίας με τίτλο
«Ίσες ευκαιρίες στην εργασία». Θα υπάρξει, βεβαίως, συζήτηση
του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με πρόσωπα που τα αφο-
ρούν άμεσα οι πολιτικές ισότητας και αμέσως μετά ομιλίες του Κω-
στή Χατζηδάκη, της Δόμνας Μιχαηλίδου αλλά και του Αλέξη Πατέλη
όπως μαθαίνω. Λογικό μου ακούγεται να βρίσκεται εκεί ο πρωθυ-
πουργός, διότι τόσο ο Χατζηδάκης όσο και η Δόμνα έχουν φέρει τα
πάνω κάτω στο συγκεκριμένο υπουργείο και ακολουθούν κατά
γράμμα την εντολή του Μητσοτάκη: «Το είπαμε, το κάναμε». 
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Ο Αμυράς
και ο… Άγιαξ
της Ηπείρου
Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε
χθες τον Γιώργο Αμυρά, καθώς
βρέθηκε στο ίδιο αεροπλάνο με
την αποστολή του ΠΑΣ Γιάννινα.
Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, ο οποίος ως γνωστόν
έχει καταγωγή από τα Γιάννενα,
ενώ εκλέχθηκε εκεί και
βουλευτής, ταξίδευε με
προορισμό την Τσεχία για το άτυπο
συμβούλιο υπουργών
Περιβάλλοντος της ΕΕ, ενώ ο
«Άγιαξ της Ηπείρου» ταξίδευε
προς την Πολωνία, όπου θα
πραγματοποιήσει τις επόμενες
μέρες το βασικό στάδιο της
προετοιμασίας του. 
«Ωραία σύμπτωση να
συνταξιδεύουμε στο αεροπλάνο με
τον ΠΑΣ Γιάννινα.
Η ομαδάρα μας θα προετοιμαστεί
για το πρωτάθλημα στην Πολωνία,
εμείς συνεχίζουμε για Τσεχία για
το άτυπο συμβούλιο υπουργών
Περιβάλλοντος της ΕΕ. 
Με τους Γιάννη Κιάκο, Βασίλη
Αθανασίου και Αλέξανδρο Λώλη»,
έγραψε ο Γιώργος Αμυράς στον
προσωπικό του λογαριασμό στο
Twitter.

Ξαναγυρίζουμε σε λιγνίτη… Για να ξέ-
ρετε, το υπουργείο Ενέργειας και η δι-
οίκηση της ΔΕΗ βρίσκονται σε συζη-
τήσεις για την εφαρμογή του σχεδίου
«επιστροφή του λιγνίτη». Σημαντική
θα είναι σε κάθε περίπτωση η συμβο-
λή της νέας μονάδας Πτολεμαΐδα 5
που θα τεθεί σε δοκιμαστική λειτουρ-
γία από το φθινόπωρο. Στην πράξη μι-
λάμε για τετραπλασιασμό της λιγνιτι-
κής παραγωγής και συνεχή λειτουρ-
γία των επτά λιγνιτικών μονάδων της
ΔΕΗ (πέντε του Αγ. Δημητρίου, Μελίτη
και Μεγαλόπολη 4) σε καθημερινή βά-
ση για να βγει ο χειμώνας και να μην
είναι δυσθεώρητο το κόστος των τιμο-
λογίων του ρεύματος. Θα μου πεις, γυ-
ρίζουμε σε «βρόμικη» ενέργεια;
Ανάγκα και θεοί πείθονται… Θα δούμε
πόσο θα λειτουργήσει όλο αυτό και
πώς, διότι ακούω και μαθαίνω διάφο-
ρα… Θα επανέλθω… 

Ο Νικήτας 
είναι τζέντλεμαν 

Ο Νικήτας Κακλαμάνης ήταν, είναι και
θα είναι αληθινός κύριος, σωστός τζέντλε-
μαν. Με μια πολύ ευγενική φιλοφρόνηση
ξεκίνησε προχθές την τηλεοπτική του αν-
τιπαράθεση με την Έφη Αχτσιόγλου στον
τηλεοπτικό σταθμό OPEN. Ο πρόεδρος της
Βουλής και βουλευτής της Νέας Δημο-
κρατίας είπε, απευθυνόμενος προς την το-
μεάρχη Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, ότι η
μητρότητα την έκανε πιο όμορφη, με τη
βουλευτή του κόμματος της αξιωματικής
αντιπολίτευσης να λέει ότι «άλλοι λένε άλ-
λα», θυμίζοντας τη σεξιστική επίθεση που
δέχθηκε πρόσφατα από διάφορους -προ-
σκείμενους στη ΝΔ- χρήστες του Twitter
για την εμφάνισή της.

Την... γλίτωσαν 
Κέρκυρα και Παξοί 

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας έχει μια
μοναδική δυνατότητα να σφάζει τους Τούρκους με
το βαμβάκι και να τους βάζει στη θέση τους όπου
βρεθεί κι όπου σταθεί. Αναφορές στην Τουρκία έκα-
νε ο κ. Δένδιας και κατά τη διάρκεια της ομιλίας του
στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών
Υποθέσεων της Βουλής με αφορμή τον «χάρτη Μπαχτσελί».
Όπως σχολίασε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών, «θα καταλήξω να θεωρώ
ως κομπλιμέντο προς εμένα ότι δεν αμφισβητείται η ελληνικότητα της Κέρκυρας
και των Παξών».



Ο
ι φετινές θερινές εκπτώσεις έρχονται σε μια
περίοδο που λόγω ακραίας ακρίβειας νοικο-
κυριά και επιχειρήσεις τις χρειάζονται πε-

ρισσότερο από ποτέ για να ξεπεράσουν το «πληθω-
ριστικό σοκ». Η διατήρηση των τιμών ρεύματος,
τροφίμων και καυσίμων σε υψηλά επίπεδα έχει
αναγκάσει τη μέση ελληνική οικογένεια να περιορί-
σει τις αγορές της και να αλλάξει δραστικά κατανα-
λωτικές συνήθειες. Ευελπιστούμε λοιπόν οι εκπτω-
τικές τιμές να προσεγγίσουν και να προσελκύσουν
τους καταναλωτές ώστε να λειτουργήσουν συνδυα-
στικά υπέρ εισοδημάτων και τζίρου.

Ο διπλός στόχος του λιανικού εμπορίου για το φε-
τινό καλοκαίρι θα επιτευχθεί αφενός αν ο τζίρος
του διμήνου Ιουλίου - Αυγούστου κινηθεί πάνω από
τον πήχη των 6 δισ. ευρώ, αφετέρου αν η περίοδος
των εκπτώσεων καταφέρει να περιορίσει τον «εθνι-
κό πληθωρισμό» τουλάχιστον κατά 1%. Βρισκόμα-
στε σε μια ιδιάζουσα περίοδο κατά την οποία ο πα-
νευρωπαϊκός πληθωρισμός στο 8,6% συνεχίζει να
ενισχύεται, απομυζώντας την ικμάδα των επιχειρή-
σεων αλλά και το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυ-
ριών. Ωστόσο, σε μια κατάσταση που, σύμφωνα με
τη Eurostat, ο ετήσιος εναρμονισμένος δείκτης τι-
μών καταναλωτή καταγράφεται τον Ιούνιο στην Ελ-
λάδα στο 12%, οι εκπτώσεις παρουσιάζονται ως ευ-
καιρία για φθηνότερες αγορές. 

Έτσι λοιπόν από τη Δευτέρα 11 Ιουλίου ξεκίνησε
ένα μεγάλο διάστημα ανακούφισης απέναντι στην
ακρίβεια και υπέρ των βεβαρυμένων οικογενει-
ακών προϋπολογισμών, που θα διαρκέσει 50 μέρες,
έως τις 31 Αυγούστου, και ενδείκνυται για «έξυ-
πνες» αγορές. Τα εμπορικά καταστήματα και όλες
οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου της Αττικής ανα-

μένεται να προσφέρουν μεγάλη ποικιλία κατανα-
λωτικών αγαθών σε χαμηλές τιμές και, όπως πάντα,
με την καλύτερη εξυπηρέτηση και σεβασμό στους
πελάτες τους. Ο εμπορικός κόσμος της Αττικής δια-
τηρεί την αισιοδοξία του και έχει εναποθέσει τις ελ-
πίδες του για μεγαλύτερη κατανάλωση από πέρυσι
στις αυξημένες τουριστικές ροές κατά την περίοδο
των θερινών εκπτώσεων, όπου και οι τουρίστες θα
μπουν στο άθροισμα του τζίρου με την «εισαγόμενη
κατανάλωση». 

Το επιθυμητό είναι όλοι οι καταναλωτές να «εκ-
μεταλλευτούν» τις συμφέρουσες τιμές για τις

αγορές τους και οι επιχειρήσεις λιανικής να ρευ-
στοποιήσουν το εποχικό εμπόρευμά τους. Πι-
στεύω πως οι φετινές εκπτώσεις θα λειτουργή-
σουν ως «κυματοθραύστης» στα κύματα ανατιμή-
σεων σε ενέργεια, μεταφορές και στέγαση που
απειλούν να «πνίξουν» τους καταναλωτές. Μακά-
ρι, στη διαχείριση της ακρίβειας οι εκπτώσεις να
είναι το αντίδοτο στην έξαρση του πληθωρισμού
και, σε συνδυασμό με τις μειώσεις στους λογα-
ριασμούς ρεύματος, να δούμε ένα θερμό εμπορι-
κό καλοκαίρι στην αγορά με καλές πωλήσεις και
καλές αγορές.

του
Βασίλη 
Κορκίδη

Πρόεδρος
ΕΒΕΠ & ΠΕΣ 
Αττικής
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της
Ελένης

Μπούρα -
Σταύρου

Υποψήφια 
δήμαρχος 

Μαρκοπούλου
- Μεσογαίας

Ο ρόλος της γυναίκας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Μ
ε αφορμή τις επικείμενες εκλογικές ανα-
μετρήσεις των εθνικών εκλογών και των
εκείνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και

Β’ Βαθμού, είναι μια καλή ευκαιρία να τεστάρουμε τη
θέση της γυναίκας μέσα σε ένα ανδροκρατούμενο
πολιτικό περιβάλλον.

Στη χώρα μας, με το 51% του πληθυσμού να είναι
γυναίκες, είναι απορίας άξιον γιατί ένα τόσο μεγάλο
ποσοστό γυναικών δεν ανταποκρίνεται και στην πο-
λιτική ζωή του τόπου μας. Με μια αναλογία 1 γυναίκα
προς 6 άντρες στο Κοινοβούλιο, ενώ παράλληλα
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση η γυναικεία υπόθεση
αφορά μόνο 19 γυναίκες στο αξίωμα του δημάρχου
σε σύνολο 334 δήμων σε όλη την Ελλάδα. Αριθμοί
για το βιβλίο Γκίνες!

Στην Ανατολική Αττική, ιδιαίτερα στον δικό μας
δήμο, το άρωμα γυναίκας στο θεσμικό αξίωμα του
δημάρχου ακόμη δεν έχει κάνει την εμφάνισή του.
Μέχρι σήμερα είναι είδος προς αναζήτηση! Σε έναν
χρόνο από σήμερα, τον Οκτώβριο το 2023, θα κλη-
θούμε να επιλέξουμε τους αντιπροσώπους του δή-

μου μας, οι οποίοι θα διαπραγματευτούν λύσεις στα
προβλήματα του τόπου μας. Σε μια περίοδο που η
αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη στους πολιτικούς και
αυτοδιοικητικούς άρχοντες έχουν υποστεί μεγάλο
πλήγμα, ήρθε η ώρα να ανανεώσουμε το πολιτικό και
αυτοδιοικητικό προσωπικό, με τις υποψήφιες γυναί-
κες, για το «πόστο» του δημάρχου και όχι μόνο. Ήρ-
θε η ώρα να ψηφίσουμε με το βλέμμα στραμμένο στο
αύριο, το δικό μας και των παιδιών μας!

Παγκόσμιες έρευνες έχουν καταδείξει ότι οι γυ-
ναίκες είναι εξίσου άξιες και πολύ καλύτερες, αρκε-
τές φορές, από πολλές πολλά υποσχόμενες υποψη-
φιότητες, γιατί αναλαμβάνουν άμεσα και αγόγγυστα
περισσότερες πρωτοβουλίες, προωθούν καλύτερα
τα συμφέροντα της εκλογικής τους περιφέρειας και
πετυχαίνουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, δεί-
χνοντας έντονη ενσυναίσθηση στην καθημερινή μά-
χη για τη βελτίωση της καθημερινότητας και την επί-
λυση των προβλημάτων που δυσχεραίνουν την ποι-
ότητα ζωής των πολιτών.

Καλό θα ήταν στη χώρα μας, όπως συμβαίνει και

σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υπάρ-
ξουν νομοθετικές ρυθμίσεις στο εκλογικό σύστημα,
έτσι ώστε να ψηφίζονται και τα δύο φύλα, για να
υπάρξει η αναμενόμενη και πολυθρύλητη ανανέωση
του πολιτικού συστήματος με την ισότιμη εκπροσώ-
πηση των δύο φύλων. Η ποσόστωση των γυναικών
στα ψηφοδέλτια δεν είναι αρκετή. 

Οι γυναίκες πρέπει να είναι παρούσες στο σύνολο
του πολιτικού, επιχειρηματικού, οικονομικού και
αυτοδιοικητικού γίγνεσθαι. Να πρωταγωνιστήσουν
στη νέα εποχή ενότητας και δημιουργίας! Και αυτό
απαιτεί αλλαγή στις αντιλήψεις των ψηφοφόρων, ιδι-
αίτερα των γυναικών ψηφοφόρων.

Όλοι μας ελπίζουμε ότι το στοίχημα για περισσό-
τερες γυναίκες στην κεντρική πολιτική σκηνή και
στην Αυτοδιοίκηση θα κερδηθεί στις επόμενες εθνι-
κές και αυτοδιοικητικές εκλογές. 

Η Έλινορ Ρούζβελτ, πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ,
είχε πει ότι «μια γυναίκα είναι σαν το τσάι. Δεν ξέρεις
πόσο ισχυρή είναι μέχρι να μπει στο ζεστό νερό».
Ελπίζουμε να το δούμε και στον δήμο μας!

Ο στόχος του λιανικού εμπορίου για το καλοκαίρι 
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T
η «φωλιά» των υπερσύγχρονων
μαχητικών 5ης γενιάς F-35, που
σύντομα θα φέρουν τη γαλανό-
λευκη στα φτερά τους, επισκέ-

φτηκε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου
Εθνικής Άμυνας, που πραγματοποιεί επί-
σκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο στρα-
τηγός Κωνσταντίνος Φλώρος βρέθηκε στο
Φορτ Γουόρθ του Τέξας, εκεί όπου χτυπά-
ει η «καρδιά» των F-35, και ξεναγήθηκε
στο εργοστάσιο της κατασκευάστριας
Lockheed Martin από υψηλόβαθμα στε-
λέχη της εταιρείας.

«Ενημερώθηκα για τις υπερσύγχρονες
εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν τις
γραμμές συναρμολόγησης, βαφής, αρχι-
κών και τελικών ελέγχων και πτητικών
δοκιμών και για τους τρεις τύπους του F-
35 (A, B και C)», ανέφερε ο Έλληνας αρ-
χηγός. Ο στρατηγός Φλώρος επισκέφτηκε
τη γραμμή πτητικών δοκιμών του εργο-
στασίου, εκεί όπου βρίσκονται τα F-35

που είναι έτοιμα για να παραδοθούν στους
τελικούς τους χρήστες, ενώ ενημερώθηκε
αναλυτικά από το προσωπικό της Loc-
kheed Martin για τις διεθνείς πωλήσεις,
τη διαλειτουργικότητα αλλά και όλα τα χα-
ρακτηριστικά που καθιστούν το F-35 τον
απόλυτο κυρίαρχο στον αέρα.

«Στη γραμμή παραγωγής του F-35 σύν-
τομα θα κυματίζει και η ελληνική ση-
μαία», έγραψε στον προσωπικό του λογα-

ριασμό ο αρχηγός και έστειλε μήνυμα
ισχύος, διαμηνύοντας ότι «με τις Ένοπλες
Δυνάμεις μας στην ελίτ των μαχητικών
αεροσκαφών 5ης γενιάς, η ασφάλεια και
η σταθερότητα στην περιοχή μας και πέ-
ραν αυτής είναι εγγυημένες».

Η Αθήνα άλλωστε έχει εκφράσει το εν-
διαφέρον της για τα «αόρατα» μαχητικά
και με επίσημο αίτημα προς το αμερικανι-
κό Πεντάγωνο ζητά τη δέσμευση 20 αερο-

σκαφών F-35 και διατηρεί το δικαίωμα
προαίρεσης για ακόμη 20. Στόχος είναι να
τρέξουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα οι
διαδικασίες ώστε πριν από το τέλος της
δεκαετίας η χώρα να διαθέτει τουλάχιστον
μία πλήρως επιχειρησιακή Πολεμική
Μοίρα F-35. Στην κατεύθυνση αυτή συμ-
βάλλει και η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντι-
κής Συνεργασίας που υπέγραψαν Αθήνα
και Ουάσιγκτον, η οποία εξουσιοδοτεί την
αμερικανική κυβέρνηση να θέσει το ελλη-
νικό αίτημα ως προτεραιότητα, εξασφαλί-
ζοντας ταχύτερες παραδόσεις. Πληροφο-
ρίες μάλιστα αναφέρουν ότι οι δύο πλευ-
ρές θα δώσουν τα χέρια εντός του 2023,
με τα πρώτα F-35 να προσγειώνονται στην
Ελλάδα στα τέλη του 2027.

Ο στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος εί-
χε συνάντηση και με τον αρχηγό του αμε-
ρικανικού στρατού, στρατηγό ΜακΚόνβιλ,
ενώ σήμερα θα γίνει δεκτός από τον ομό-
λογό του, στρατηγό Μαρκ Μίλεϊ, με τον
οποίο θα θέσουν επί τάπητος θέματα ενί-
σχυσης της διμερούς στρατιωτικής συ-
νεργασίας. Άλλωστε, όσο θα βρίσκεται σε
εξέλιξη η συνάντηση των δύο αρχηγών,
μαχητικά αεροσκάφη των δύο χωρών θα
συνεκπαιδεύονται στο Αιγαίο, επιβεβαι-
ώνοντας τους ισχυρούς αμυντικούς δε-
σμούς Ελλάδας - Ηνωμένων Πολιτειών.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Ξεκινά η 2η Belharra
Το πρώτο κομμάτι χάλυβα της 2ης ελληνικής φρεγάτας FDI Belharra κόπη-

κε χθες σε ειδική τελετή στα ναυπηγεία της Λοριάν, εκεί όπου κατασκευά-
ζονται τα πανίσχυρα πλοία της Group Naval. Η συμβολική αυτή πράξη σημα-
τοδοτεί την έναρξη των εργασιών για το δεύτερο ελληνικό πλοίο και τρίτο στη
σειρά παραγωγής, καθώς η πρώτη FDI θα είναι γαλλική, όμως οι επόμενες
δύο θα κατασκευαστούν για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό. Το έλασμα κόπη-
κε μόλις τέσσερις μήνες μετά την έναρξη της ναυπήγησης της πρώτης φρε-
γάτας, με τους Γάλλους όχι απλώς να εφαρμόζουν το χρονοδιάγραμμα, αλλά
να δείχνουν ότι έχουν τις δυνατότητες και για ταχύτερες παραδόσεις από τις
συμφωνηθείσες.

Στην τελετή το Πολεμικό Ναυτικό εκπροσώπησε ο αρχιπλοίαρχος Θεοχά-
ρης Χατζόπουλος, διοικητής του κλιμακίου που έχει μεταβεί στη Λοριάν για
να παρακολουθεί την εξέλιξη του προγράμματος. Οι δύο πρώτες ελληνικές
Belharra θα παραδοθούν στο Πολεμικό Ναυτικό το 2025 και η 3η το 2026, ενώ
βέβαιο θεωρείται πως η Αθήνα θα κάνει χρήση του δικαιώματος προαίρεσης
προχωρώντας στην απόκτηση και 4ης FDI.

Στα F-35 o στρατηγός Φλώρος



Hυφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ζέττα Μακρή μιλά στην «Political» για το
νομοσχέδιο «Νέοι Ορίζοντες στα ΑΕΙ» που
θα ψηφιστεί την ερχόμενη εβδομάδα στη

Βουλή. Παράλληλα, αναλύει τη μεγάλη τομή της
επέκτασης του ωραρίου του Ολοήμερου Σχολείου
και πόσο θα βοηθήσει την ελληνική οικογένεια,
αναφέροντας το μεγάλο πρόγραμμα προσλήψεων
που έχουν πραγματοποιηθεί επί διακυβέρνησης
ΝΔ. Κάνει έναν απολογισμό όσων έχουν γίνει στην
Παιδεία στα τρία χρόνια και μιλά για τον Ιρανό αρι-
στούχο μαθητή Κούρος. 

Την επόμενη εβδομάδα, κυβέρνηση και
αξιωματική αντιπολίτευση θα συγκρου-
στούν για το νομοσχέδιο που αφορά τα
πανεπιστήμια. Ποιες είναι οι βελτιώ-
σεις που κάνατε στο νομοθέτημα για να
αρθούν αντιδράσεις από τους ακαδη-
μαϊκούς;
Το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ «Νέοι Ορίζοντες

στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενί-
σχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας
και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και
λοιπές διατάξεις» εισήχθη την Πέμπτη 7 Ιου-
λίου στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
της Βουλής για επεξεργασία και συζήτηση,
έπειτα από μια μακρά περίοδο στη δημόσια
διαβούλευση και 1.662 σχόλια, τα οποία με-
λετήθηκαν, ώστε να προκύψουν χρήσιμες
ιδέες για τη στοχοθεσία και εφαρμογή του.

Λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια αυτά, επι-
φέραμε τροποποιήσεις για τη βελτίωση του
νομοσχεδίου, ενώ προηγήθηκαν ουσιαστι-
κές διαβουλεύσεις με τη Σύνοδο Πρυτάνε-
ων και εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίοι
συνέβαλαν στη διαδικασία διαμόρφωσης
των ρυθμίσεων.

Ως προς τις αντιδράσεις, τώρα, αυτές μπο-
ρεί να υπάρχουν σε κάθε αλλαγή, ωστόσο θα
μου επιτρέψετε να τονίσω ότι υπάρχει σύμ-
πνοια στην πλειονότητα των διατάξεων του

ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ
Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

«Αναβαθμίσαμε την Παιδεία με την
πρόσληψη 25.000 εκπαιδευτικών»
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«
Από τη νέα σχολική
χρονιά, το ολοήμερο
πρόγραμμα στα μισά 
των ήδη λειτουργούντων
ολοήμερων τμημάτων 
της χώρας θα επεκταθεί
κατά μιάμιση ώρα και 
θα ολοκληρώνεται 
στις 5.30 το απόγευμα

στον
Σωτήρη Πίκουλα 



νομοσχεδίου και, ιδιαιτέρως, στα ακαδη-
μαϊκά και ερευνητικά θέματα. Το σημείο
το οποίο συγκεντρώνει διαφορετικές
απόψεις είναι το μοντέλο διοίκησης, σε
ό,τι αφορά το πώς θα εκλέγεται ο πρύτα-
νης, το πώς θα αναδεικνύονται τα όργανα
διοίκησης. 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας βελτίωσης
του νόμου-πλαισίου έχουμε υιοθετήσει
προτάσεις που αφορούν την υποχρεωτι-
κότητα του εκτελεστικού διευθυντή, τη
δυνατότητα μονιμοποίησης επίκουρων
καθηγητών στη βάση προσόντων που
έχουν αποκτήσει από τον ορισμό τους, τη
σύσταση επιτροπής μεταπτυχιακών σπου-
δών, την προσαρμογή του νέου μοντέλου
διοίκησης σε πανεπιστήμια με κάτω των
40 μέλη ΔΕΠ, τον συνυπολογισμό στις
ελάχιστες υποχρεώσεις των μελών ΔΕΠ
και στη διδασκαλία σε μεταπτυχιακά προ-
γράμματα σπουδών, τη δυνατότητα και για
αναπληρωτές καθηγητές να είναι υποψή-
φιοι για τη θέση κοσμητόρων.

Η επέκταση του ωραρίου του Ολοήμε-
ρου Σχολείου είναι κάτι πολύ θετικό
για την ελληνική οικογένεια, αλλά
προϋποθέτει αρκετές προσλήψεις εκ-
παιδευτικών και καλύτερη οργάνωση
μέσα στα σχολεία. Πώς θα διασφαλί-
σετε την ομαλή λειτουργία του;
Η ανακοίνωση του συγκεκριμένου προ-

γράμματος έγινε από τον ίδιο τον πρωθυ-
πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την
υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως στο
συνέδριο με θέμα «Δημογραφικό - Η Με-
γάλη Πρόκληση».

Από τη νέα σχολική χρονιά, το ολοήμερο
πρόγραμμα στα μισά των ήδη λειτουρ-
γούντων ολοήμερων τμημάτων της χώρας,
δηλαδή σε περίπου 5.000 τμήματα σε
Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια, θα
επεκταθεί κατά μιάμιση ώρα και θα ολο-
κληρώνεται στις 5.30 το απόγευμα, φέρ-
νοντας πιο κοντά το σχολικό ωράριο με το
ωράριο των εργαζόμενων γονέων, διευκο-

λύνοντας, με τον τρόπο αυτό, τη συμμετο-
χή των γονέων στην αγορά εργασίας και
τον συνδυασμό των γονεϊκών και των
επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Σημαντική, επίσης, είναι και η ποιοτική
αναβάθμιση των προγραμμάτων του
Ολοήμερου Σχολείου, με κατεύθυνση πο-
λύ πιο βιωματική, με έμφαση στις τέχνες
και τις δημιουργικές δράσεις. Η πρόσβα-
ση των μαθητών σε ένα πιο διευρυμένο
πρόγραμμα αμβλύνει τις ανισότητες που
προκύπτουν από τα εξωσχολικά ερεθί-
σματα μαθητών διαφορετικών κοινωνι-
κοοικονομικών ομάδων. Ενώ στο πλαίσιο
του Ολοήμερου θα γίνεται και η μελέτη,
ώστε οι μαθητές, επιστρέφοντας στο σπί-
τι, να έχουν ελεύθερο χρόνο για παιχνίδι
και ποιοτικές δραστηριότητες με την οι-
κογένεια. 

Για τις ανάγκες υλοποίησης της σημαν-
τικής αυτής χρονικής επέκτασης και ποι-
οτικής αναβάθμισης του Ολοήμερου Σχο-
λείου και της δημόσιας εκπαίδευσης θα
προσληφθούν 3.300 αναπληρωτές εκπαι-
δευτικοί, αλλά ταυτόχρονα προχωράμε
και σε 8.600 μόνιμους διορισμούς μέσα
στο καλοκαίρι, γεγονός που ανεβάζει τους
διορισμούς στους 25.000 στα τρία χρόνια
διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Η περίπτωση του αριστούχου Ιρανού
πρόσφυγα Κούρος που μπήκε στο πα-
νεπιστήμιο είναι μια ιστορία που έτυχε
ή πέτυχε λόγω των προωθητικών
ενεργειών του σχολείου για τους πρό-
σφυγες;
Η μεγάλη επιτυχία του 19χρονου μαθητή

από το Ιράν Kourosh Baygi Nourmoham-
madi, που αποφοίτησε από το Πρότυπο
ΓΕΛ Μυτιλήνης και αρίστευσε στις φετινές
πανελλαδικές εξετάσεις, αξίζει πολλά
συγχαρητήρια.

Το παράδειγμα του Ιρανού μαθητή πρό-
σφυγα, που κατάφερε μέσα σε μόλις τρία
χρόνια να ενταχθεί, να αποδώσει και να
διαπρέψει είναι η απόδειξη ότι διασφαλί-
ζουμε την πλήρη συμπερίληψη των παι-

διών προσφύγων/μεταναστών στο ελληνι-
κό εκπαιδευτικό σύστημα.

Σύμφωνα με διαθέσιμα δεδομένα του
υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
και της UNICEF, έως και 95% παιδιών με
προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβα-
θρο εντάχθηκαν στο εκπαιδευτικό σύ-
στημα της χώρας κατά τη σχολική χρονιά
2021-2022, ποσοστό-ρεκόρ εγγραφών
και φοίτησης παιδιών προσφύγων και
μεταναστών στο εκπαιδευτικό σύστημα
της Ελλάδας.

Οι εκπαιδευτικοί και οι Συντονιστές Εκ-
παίδευσης Προσφύγων εργάζονται με
αφοσίωση πάνω στη στόχευση του υπουρ-
γείου Παιδείας, που υλοποιείται μέσα από
το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Πα-
ρακολούθησης της Εκπαίδευσης Προ-
σφύγων, προς όφελος της ομαλής σχολι-
κής ενσωμάτωσης των παιδιών προσφύ-
γων και υπηρετούν, στην πράξη και στην
τάξη, το πρότυπο της εκπαίδευσης χωρίς
εμπόδια και διακρίσεις.

Μια στόχευση και μια διαρκής προσπά-
θεια που ηγείται και εντάσσεται σε ποικί-
λες δράσεις της Ομάδας Συνεργασίας του
υπουργείου Παιδείας με το Ινστιτούτο Εκ-
παιδευτικής Πολιτικής, τον Συνήγορο του
Πολίτη, τη UNICEF, τον Διεθνή Οργανισμό
Μετανάστευσης και την αντιπροσωπεία
της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες στην Ελλάδα, ενώ συμπληρώ-
νει και εντείνει την αλληλεπίδραση ανάμε-
σα στους φορείς και τους εκπαιδευτικούς.

Θεωρείτε ότι έχουν κλείσει οι μεταρ-
ρυθμίσεις στην Παιδεία; Αν σας ζητού-
σαν να κάνετε έναν προγραμματισμό
για την επόμενη τετραετία, πού αλλού
θα στοχεύατε;
Μέσα στα τρία χρόνια διακυβέρνησης

της Νέας Δημοκρατίας έχουμε ψηφίσει
νόμους για την αναβάθμιση του σχολείου,
την επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτι-
ση και διά βίου μάθηση, την ιδιωτική εκ-
παίδευση, την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκ-
παίδευσης, την εισαγωγή στα ΑΕΙ και την

ενίσχυση της ασφάλειας και της ακαδη-
μαϊκής ελευθερίας, την ενίσχυση αυτονο-
μίας, την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και
στελεχών, την ενίσχυση δομών υποστήρι-
ξης εκπαιδευτικού έργου και την εκκλη-
σιαστική εκπαίδευση, το νέο θεσμικό
πλαίσιο εταιρειών-τεχνοβλαστών και φτά-
νουμε στο σήμερα και στο νομοσχέδιο
«Νέοι Ορίζοντες για τα ΑΕΙ». Και ναι μεν
ολοκληρώνουμε το βασικό νομοθετικό
έργο για το οποίο είχαμε δεσμευτεί, αλλά
συνεχίζουμε τις μεταρρυθμίσεις. 

Οι πρωτοβουλίες μας για την αναβάθ-
μιση της παιδείας σε όλες τις βαθμίδες,
από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, μέχρι την επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση, την τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση
αλλάζουν την παιδεία και οδηγούμε το
όχημα της εκπαίδευσης σε δρόμους
ανοιχτούς, ελεύθερους, δημιουργικούς,
σύγχρονους. 

Εργαζόμαστε ασταμάτητα, θέτουμε την
Παιδεία σε στέρεες βάσεις και προωθού-
με ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό σύστημα,
εξωστρεφές και προσαρμοσμένο στις
ανάγκες του 21ου αιώνα, που εξασφαλίζει
στα παιδιά μας τη δυνατότητα, την ελπίδα
και το δικαίωμα σε ένα καλύτερο μέλλον.
Και συνεχίζουμε…

Το πολιτικό κλίμα έχει έντονα προ-
εκλογικά στοιχεία. Ποια θα είναι τα
χαρακτηριστικά της εκλογικής μάχης
με τον ΣΥΡΙΖΑ και με το ανανεωμένο
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ;
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-

κης έκανε σαφές, για μία ακόμα φορά, την
Τετάρτη 6 Ιουλίου, από το βήμα της Βουλής
ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα
εξαντλήσει την τετραετία και ότι οι εκλο-
γές θα γίνουν στο τέλος της θητείας της.

Αυτή είναι η σταθερή βούληση του πρω-
θυπουργού, ο οποίος ανακοίνωσε τη συ-
νέχιση μέτρων στήριξης της κοινωνίας κα-
τά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέ-
λεια της Βουλής για τις κοινωνικές πολιτι-
κές της κυβέρνησης.

Όταν, λοιπόν, ο ίδιος ο πρωθυπουργός
βάζει τέλος στα σενάρια για «θερμό προ-
εκλογικό Σεπτέμβριο», τονίζοντας ότι η
κυβέρνηση συνεχίζει κανονικά τη δου-
λειά της, κρίνοντας και από τον νομοθετι-
κό όγκο που έρχεται τους επόμενους μή-
νες στη Βουλή, εμείς συνεχίζουμε να
δουλεύουμε και να εφαρμόζουμε το πρό-
γραμμα της Νέας Δημοκρατίας προς όφε-
λος των πολιτών.

Αυτός είναι ο προγραμματισμός μας, η
εξάντληση της τετραετίας και η ανανέωση
της εμπιστοσύνης των Ελλήνων πολιτών
προς την κυβέρνηση στις επόμενες εκλο-
γές από την πρώτη, κιόλας, κάλπη.
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«Στα τρία χρόνια
διακυβέρνησης της ΝΔ

εργαζόμαστε
ασταμάτητα, προωθούμε 

ένα καινοτόμο
εκπαιδευτικό σύστημα,

εξωστρεφές 
και προσαρμοσμένο 

στις ανάγκες 
του 21ου αιώνα

«



Τ
ην ώρα που η Ρωσία συνεχίζει τα παιχνίδια με το
φυσικό αέριο και η Gazprom δεν εγγυάται την εύ-
ρυθμη επαναλειτουργία  του «ευρωπαϊκού» αγω-
γού Nord Stream 1, τα σενάρια θέλουν την Ευρώπη

να επαναφέρει όλα τα σχέδια στο προσκήνιο προκειμένου να
εξασφαλίσει την ενεργειακή επάρκειά της. Σε αυτό το πλαί-
σιο και η Ελλάδα επαναφέρει το «εθνικό καύσιμο», τον «βρό-
μικο» λιγνίτη, για να βγει ο χειμώνας...
Την αρχή έκανε η Γερμανία, η οποία άρχισε να αυξάνει την
παραγωγή ενέργειας από μονάδες λιγνίτη. Στα καθ’ ημάς, το
υπουργείο Ενέργειας σχεδιάζει να αξιοποιήσει στον μέγιστο
βαθμό τον λιγνίτη ώστε να ανέβει η συμμετοχή του στο μείγ-
μα καυσίμου για ηλεκτροπαραγωγή και να περιοριστεί η
χρήση του πανάκριβου φυσικού αερίου.

Χωρίς να υποχωρεί από τον μεσομακροπρόθεσμο στόχο
για απεξάρτηση από τον λιγνίτη, η ΔΕΗ, δεδομένων των τρε-
χουσών συνθηκών, αναπροσαρμόζει το πρόγραμμα απόσυρ-
σης των μονάδων για λόγους ενεργειακής ασφάλειας. 

Οι δηλώσεις Στάσση
Στο πρόσφατο συνέδριο του Economist ο CEO της ΔΕΗ

Γιώργος Στάσσης δήλωνε χαρακτηριστικά: «Δεν πιστεύω ότι
η ενεργειακή κρίση σε επίπεδο οικονομικού αντικτύπου κα-
θυστερεί τόσο πολύ την απεξάρτηση από τον λιγνίτη. Θα πάμε
λίγο πιο αργά, περίπου έναν με ενάμιση χρόνο, λόγω ενερ-
γειακής ασφάλειας».

Σημειώνεται ότι με τις τρέχουσες ανατιμήσεις στο φυσι-
κό αέριο και την τιμή του TTF έως και 180€/MWh, η ηλε-
κτροπαραγωγή από λιγνίτη καταλήγει συμφέρουσα επιλο-
γή έναντι του φυσικού αερίου, πράγμα που επιτρέπει σε
μια ορισμένη αποκλιμάκωση των τιμών χονδρικής ρεύμα-

τος και επομένως μικρότερα ποσά επιδοτήσεων από πλευ-
ράς κυβέρνησης.

Ύστερα μάλιστα από την απόφαση του πρωθυπουργού Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη για αύξηση της παραγωγής των ορυχείων
σε ποσοστό 50%, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κώστας Σκρέκας έδωσε κατευθύνσεις στη ΔΕΗ για αύξηση
της συμμετοχής του λιγνίτη στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής
στο 17%-20% από 5% σε σχέση με πέρυσι.

Υπογραμμίζεται ότι μέσα στο πρώτο δωδεκαήμερο του
Ιουλίου η συμμετοχή του λιγνίτη έχει αυξηθεί στο 16,3%, ενώ
η συμμετοχή του φυσικού αερίου παραμένει στα υψηλά επί-
πεδα του 48,6%. Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους και επιβε-
βαιώνουν το πόσο ορθή ήταν η απόφαση για ενεργότερη
συμμετοχή του λιγνίτη.

Από το φθινόπωρο
«Η κατεύθυνση για αύξηση της συμμετοχής του λιγνίτη στο

17%-20% του μείγματος έχει δοθεί. Το πώς θα υλοποιηθεί τε-
χνικά είναι θέμα της ΔΕΗ», δήλωσε ο υπουργός Κώστας
Σκρέκας, ενώ τόνισε ότι η ΔΕΗ έχει υποχρεωθεί ήδη σε «πά-
γωμα» του προγράμματος απολιγνιτοποίησης, καθώς η λει-
τουργία των λιγνιτικών μονάδων κρίθηκε απαραίτητη για την

υποκατάσταση του φυσικού αερίου σε περίπτωση διακοπής
των ρωσικών ροών. 

Υπουργείο και διοίκηση της ΔΕΗ συζητούν για την εφαρ-
μογή του σχεδίου «επιστροφή του λιγνίτη», ενώ ιδιαίτερα ση-
μαντική κρίνεται και η συμβολή της νέας μονάδας Πτολεμαΐ-
δα 5, που θα τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία από το φθινό-
πωρο. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι ανεπίσημα τίθεται
και το θέμα επαναλειτουργίας του ορυχείου της Βεύης, που
είναι ανενεργό από το 2001. Βάσει πληροφοριών, κλιμάκιο
του ΙΓΜΕ επισκέφτηκε τις προηγούμενες ημέρες το ορυχείο
της Βεύης.

«Παραμένουμε στο μονοπάτι 
της απολιγνιτοποίησης»

Η ελληνική κυβέρνηση τον Σεπτέμβριο του 2019 είχε απο-
φασίσει το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαρα-
γωγής. Ο κ. Μητσοτάκης είχε τονίσει ότι ο στόχος για κλείσι-
μο των λιγνιτικών μονάδων τα επόμενα χρόνια, παρά την
ενεργειακή κρίση, ήταν αδιαπραγμάτευτος. «Σκοπεύουμε να
παραμείνουμε σε αυτό το μονοπάτι, ανεξάρτητα από το γεγο-
νός ότι επί του παρόντος βιώνουμε σημαντική αναστάτωση
στην αγορά φυσικού αερίου», είχε καταλήξει ο ίδιος.

«Πρόκειται για μια τολμηρή απόφαση. Θα είναι ο σημαντι-
κότερος παράγοντας στην προσπάθειά μας να μειώσουμε τις
εκπομπές μας. Σκοπεύουμε να παραμείνουμε σε αυτό το μο-
νοπάτι, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι επί του παρόντος βιώ-
νουμε σημαντική αναστάτωση στην αγορά φυσικού αερίου»,
είχε επισημάνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης,
ερωτώμενος σχετικά με τα σχέδια της Ελλάδας για κλείσιμο
των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν άν-
θρακα έως το 2028 ή ακόμη και το 2025.
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Χωρίς να υποχωρεί από 
τον μεσομακροπρόθεσμο στόχο, 
η ΔΕΗ αναπροσαρμόζει το πρόγραμμα
απόσυρσης των μονάδων για λόγους
ενεργειακής ασφάλειας

Πισωγύρισμα
στον λιγνίτη για 
να... βγάλουμε 
τον χειμώνα



Γ
ια το φινάλε στα σενάρια εκλογών και για
τον αγώνα στους εξοπλισμούς μιλά στην
«Political» ο Φώτης Καρύδας, πολιτευτής
με τη Νέα Δημοκρατία στον Β1’ Βόρειο Το-

μέα Αθηνών και δημοσιογράφος. Ο κ. Καρύδας το-
νίζει ότι «δυστυχώς, δεν έχουμε το προνόμιο να συ-
νορεύουμε με φιλήσυχους γείτονες», ενώ απαντά
και στους φόβους για ενεργειακό μπλακάουτ.

ΤΤέλος στα σενάρια των πρόωρων εκλογών από
τον πρωθυπουργό;
Ας είμαστε ρεαλιστές και ας κοιτάξουμε την

πραγματικότητα κατάματα, χωρίς να προτάσσουμε
κομματικά συμφέροντα, επικοινωνιακές τακτικές
και προσωπικές επιδιώξεις…

Ο πρωθυπουργός έδωσε τέλος στα σενάρια των
πρόωρων εκλογών σκεπτόμενος μόνο το συμφέ-
ρον και την ασφάλεια της χώρας. Και μάλιστα ανα-
λαμβάνοντας και το όποιο πολιτικό κόστος της
εξάντλησης της τετραετίας. Με τις εκλογές να γί-
νονται, δηλαδή, ύστερα από έναν χειμώνα ο οποίος
προμηνύεται αρκετά δύσκολος για όλους.

Τόνισε ότι είναι έτοιμος να πάρει αυτό το ρίσκο
με ό,τι συνεπάγεται, ιεραρχώντας την κυβερνητι-
κή σταθερότητα πολύ υψηλότερα από το εκλογικό
όφελος.

Πρόκειται για μια απόφαση ευθύνης και υπευ-
θυνότητας, δεδομένου ότι με μια Τουρκία να κλι-
μακώνει την ένταση απειλώντας καθημερινά με
πόλεμο και μια παγκόσμια κρίση στην οικονομία
και την ενέργεια να δημιουργεί έντονους κοινωνι-
κούς κλυδωνισμούς, δεν μπορεί να αφήσει τη χώ-
ρα ακυβέρνητη, προκειμένου να ανανεώσει τη
λαϊκή εντολή.

Και για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, η από-
φαση του πρωθυπουργού, τελικά, εξυπηρετεί τα
κομματικά συμφέροντα και τις στρατηγικές όλων
των παρατάξεων, πλην της ΝΔ.

Θεωρείτε ότι γίνεται ένας άτυπος «αγώνας δρό-
μου» για τα εξοπλιστικά;
Τα τελευταία, πολλά χρόνια και ιδιαίτερα αυτά της

κρίσης, όπου εκτός από τα οικονομικά υπήρξαν και
πολιτικές απαξίωσης των Ενόπλων Δυνάμεων της
χώρας, η άμυνα της χώρας υπέστη σοβαρότατα
πλήγματα. Τόσο στο στελεχικό της δυναμικό όσο
και στα μέσα και στον υλικοτεχνικό της εξοπλισμό.

Έπρεπε να έρθει μια κυβέρνηση που δεν αντιμε-
τωπίζει ούτε τις ΕΔ ούτε την άμυνα της χώρας ιδε-
οληπτικά και να τους δώσει την ώθηση για να ανα-
κτήσουν την ισχύ τους, την αποτρεπτική τους ικα-
νότητα, αλλά και το χαμένο τους γόητρο. Δυστυ-
χώς, δεν έχουμε το προνόμιο να συνορεύουμε με
φιλήσυχους γείτονες.

Έχουμε δίπλα μας την Τουρκία και τα αναθεω-
ρητικά σχέδια της πολιτικής και στρατιωτικής της
ηγεσίας, τα οποία εκφράζονται με συνεχείς προ-
κλήσεις και απειλές.

Και να μην ξεχνάμε ότι, εκτός από τη διπλωμα-
τία των κανονιοφόρων που θέλει να εφαρμόσει,
επιχειρεί, στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός μου-
σουλμανικού τόξου στα Βαλκάνια, να μας περικυ-
κλώσει, δημιουργώντας πυρήνες και κέντρα επιρ-

ροής σε Αλβανία, Σκόπια και Βουλγαρία.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον που έγινε ακόμη πιο

επικίνδυνο από το 2020, η Ελλάδα θα έπρεπε να
αντιτάξει εκτός της διπλωματίας και δύναμη, την
οποία αποκτά μεθοδικά και γρήγορα.

Ας μην ξεχνάμε ότι μετά τη ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία οι Ευρωπαίοι εταίροι μας έχουν αποδυ-
θεί σε έναν αγώνα εξοπλισμών, μόνο με την ιδέα
ότι μπορεί να αποτελέσουν έναν επόμενο στόχο
της Μόσχας.

Πόσο κινδυνεύουμε από ένα ενεργειακό μπλα-
κάουτ;
Τα δεδομένα και τα μετρήσιμα στοιχεία δείχνουν,

επαληθεύοντας τόσο τον υπουργό Ενέργειας όσο
και τον πρωθυπουργό, ότι η χώρα διατρέχει τον μι-
κρότερο κίνδυνο σε σχέση με τις άλλες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση παύσης του

εφοδιασμού με φυσικό αέριο από τη Ρωσία.
Την ώρα που μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες τρέ-

χουν για να φτιάξουν εγκαταστάσεις υγροποιημέ-
νου φυσικού αερίου και να βρουν εναλλακτικές πη-
γές ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών τους,
εμείς όχι μόνο έχουμε έτοιμες τις υποδομές και τις
εναλλακτικές επιλογές, αλλά τις επεκτείνουμε για
να βοηθήσουμε και άλλους.

Πιο πρόσφατο το παράδειγμα των εγκαινίων του
αγωγού στην Κομοτηνή που θα τροφοδοτεί με αέ-
ριο και τη Βουλγαρία.

Πέραν αυτού, η διεύρυνση των εγκαταστάσεων
στη Ρεβυθούσα, οι υποδομές στο λιμάνι της Αλε-
ξανδρούπολης, η… έστω και περιβαλλοντικά επι-
ζήμια αξιοποίηση του λιγνίτη και οι ηλεκτρικές
διασυνδέσεις τόσο με Ισραήλ και Κύπρο όσο και
με την Αίγυπτο, αποτελούν εγγυήσεις ενεργει-
ακής ασφάλειας.Φ
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«Ας είμαστε ρεαλιστές
και ας κοιτάξουμε

την πραγματικότητα
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Η εκτόξευση της τιμής των καυσίμων αναγκάζει τον
πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν να ταξιδέψει στη Σαου-
δική Αραβία για να ζητήσει αύξηση της παραγωγής πε-
τρελαίου, προκειμένου να πέσουν οι τιμές. Ο Μπάιντεν
είναι πιθανόν να συναντηθεί και με τον πρίγκιπα διάδοχο
του βασιλείου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, τον οποίο είχε χα-
ρακτηρίσει «παρία».

Πρώτος σταθμός της περιοδείας Μπάιντεν στη Μέση

Ανατολή είναι το Ισραήλ, αλλά το ενδιαφέρον εστιάζεται
στην αυριανή επίσκεψή του στο Ριάντ. Ο πρόεδρος των
ΗΠΑ σπεύδει στη Σαουδική Αραβία με στόχο να πιέσει
για την αύξηση της παραγωγής «μαύρου χρυσού» από
τον απρόθυμο ΟΠΕΚ, ώστε να μειωθεί η τιμή της βενζί-
νης στην αντλία, θέμα που «καίει» τον Αμερικανό πρό-
εδρο εν μέσω καλπάζοντος πληθωρισμού στις ΗΠΑ, και
ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου για το Κογκρέσο.

Πριν από την εκλογή του, ο Δημοκρατικός Μπάιντεν εί-
χε υποσχεθεί πως θα καθιστούσε «παρία» τη Σαουδική
Αραβία, λόγω της δολοφονίας του αντιφρονούντος δη-
μοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι, στο προξενείο της χώρας
στην Κωνσταντινούπολη, το 2018. Ο πρίγκιπας διάδοχος
Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν φέρεται να ενέκρινε τη δολοφο-
νία από ομάδα εκτελεστών, σύμφωνα με έκθεση των μυ-
στικών υπηρεσιών των ΗΠΑ.

Π
ερισσότερα από 1.000 παιδιά
έπεσαν θύματα σεξουαλικής
κακοποίησης από το 1989 μέ-
χρι σήμερα στην πόλη Τέλ-

φορντ της Δυτικής Αγγλίας, εν μέσω της
αποτυχίας της αστυνομίας και των τοπι-
κών Αρχών να οδηγήσουν τους δράστες
ενώπιον της δικαιοσύνης, σύμφωνα με
το πόρισμα ανεξάρτητης έρευνας που
βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να
ξετυλίγεται ύστερα από έρευνα της
εφημερίδας «The Sunday Mirror» για τη
σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων
από τη δεκαετία του 1980. Σύμφωνα με
το πόρισμα της έρευνας, άνδρες πλη-
σίαζαν τα παιδιά για να κερδίσουν την
εμπιστοσύνη τους και, στη συνέχεια, τα
εκμεταλλεύονταν. Φαίνεται, μάλιστα, ότι
η αστυνομία όχι απλώς γνώριζε, αλλά σε
πολλές περιπτώσεις επέτρεψε να κατη-
γορηθούν τα θύματα αντί για τους δρά-
στες, τους οποίους δεν τολμούσαν να
συλλάβουν οι Αρχές, «για να μη δημι-
ουργηθούν φυλετικές εντάσεις». 

Η ποινική διερεύνηση που ακολούθη-
σε επιβεβαίωσε τις υποθέσεις και δια-
πίστωσε ότι η κακοποίηση επιτράπηκε
να συνεχιστεί ακριβώς επειδή κατηγο-
ρήθηκαν τα παιδιά αντί για τους δρά-
στες, οι περισσότεροι εκ των οποίων
ήταν ασιατικής καταγωγής.

Μεταξύ άλλων, δάσκαλοι αποθαρρύ-
νονταν να καταγγείλουν περιστατικά σε-
ξουαλικής κακοποίησης, ενώ η αστυνο-
μία φοβήθηκε ότι η έρευνα σε βάρος
ορισμένων από τους φερόμενους ως
δραστών που ήταν Ασιάτες θα πυροδο-
τούσε φυλετικές εντάσεις. «Αμέτρητα
παιδιά δέχθηκαν σεξουαλικές επιθέ-
σεις και βιάστηκαν», τονίζει η έρευνα.
Επικαλούμενη μαρτυρίες πολλών θυ-
μάτων, η έρευνα έδειξε ότι ορισμένοι

άνδρες πλησίαζαν τα παιδιά με σκοπό
να κερδίσουν σταδιακά την εμπιστοσύ-
νη τους και όταν πετύχαιναν τον στόχο
τους τα εκμεταλλεύονταν σεξουαλικά. 

Η αστυνομία ζήτησε συγγνώμη για την
αποτυχία της να αποτρέψει αυτά τα εγ-
κλήματα, ενώ και οι τοπικές Αρχές ζή-
τησαν συγγνώμη από τα θύματα και τις
οικογένειές τους. Η υπόθεση προστίθε-
ται σε σειρά φρικιαστικών περιπτώσεων
σεξουαλικής κακοποίησης στη Βρετα-
νία.

Το 2013 επτά άνδρες φυλακίστηκαν
μετά τη λεγόμενη «Επιχείρηση Δισκο-
πότηρο», μια αστυνομική έρευνα για την
παιδική πορνεία στην περιοχή του Τέλ-
φορντ που βρήκε κορίτσια ηλικίας 13
ετών να είναι θύματα σεξουαλικής εκ-
μετάλλευσης αντί αλκοόλ και χρημάτων.

Το 2014 έρευνα είχε αποκαλύψει ότι
1.400 παιδιά είχαν πέσει θύματα σε-
ξουαλικής κακοποίησης σε άλλη μια
αγγλική πόλη, ενώ ο διάσημος τηλεπα-
ρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγω-
γός Τζίμι Σάβιλ αποκαλύφθηκε μετά τον
θάνατό του, το 2011, ότι είχε κακοποι-
ήσει σεξουαλικά περισσότερα από 500
παιδιά.

ΠΠρος συμφωνία 
Ρωσία και Ουκρανία 
για τα σιτηρά
«Είμαστε δύο βήματα μακριά» από
συμφωνία με τη Ρωσία για την εξα-
γωγή σιτηρών στις διεθνείς αγορές,
δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Εξω-
τερικών Ντμίτρι Κουλέμπα πριν από
την έναρξη των συνομιλιών στην
Κωνσταντινούπολη.
Αντιπροσωπείες Ρωσίας και Ουκρα-
νίας συναντήθηκαν χθες με εκπρο-
σώπους του ΟΗΕ με στόχο την επανέ-
ναρξη των εξαγωγών ουκρανικών σι-
τηρών από την Οδησσό μέσω της
Μαύρης Θάλασσας, την ώρα που επι-
δεινώνεται η παγκόσμια επισιτιστική
κρίση.
Η Τουρκία, που ανέλαβε μεσολαβητι-
κό ρόλο σε συντονισμό με τον ΟΗΕ,
προσπαθεί να συμβάλει στην επίτευ-
ξη συμφωνίας, καθώς η ρωσική ει-
σβολή στην Ουκρανία απογείωσε τις
τιμές σιτηρών και καυσίμων.
Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία ότι
εμποδίζει τη σύναψη συμφωνίας. Το
σχέδιο που συζητείται προβλέπει ότι
ουκρανικά πλοία θα οδηγούν φορτη-
γά εντός και εκτός των λιμένων που
έχουν ναρκοθετηθεί, η Ρωσία θα κη-
ρύξει κατάπαυση πυρός για τη μετα-
κίνηση των πλοίων και η Τουρκία θα
επιθεωρεί τα φορτηγά, ώστε να κα-
θησυχαστούν οι ρωσικές ανησυχίες
για τη λαθραία μεταφορά όπλων. 

Αποκαλυπτική έρευνα 
της εφημερίδας «The Sunday
Mirror» για την εκμετάλλευση
ανηλίκων από το 1989 
μέχρι σήμερα 

Περιοδεία Μπάιντεν στη Μ. Ανατολή για πτώση των τιμών πετρελαίου

Σοκ: 1.000 κακοποιημένα παιδιά
σε πόλη της Δυτικής Αγγλίας
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Π
οινή κάθειρξης δώδεκα ετών
με αναστολή επέβαλε το Μει-
κτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθη-
νών στον Δημήτρη Λιγνάδη που

κρίθηκε ένοχος για τους δύο από τους τέσ-
σερις βιασμούς για τους οποίους δικάστη-
κε. Έτσι ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυν-
τής του Εθνικού Θεάτρου αφέθηκε ελεύ-
θερος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης
στο Εφετείο. 

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης άκουσε αμί-
λητος την απόφαση που ελήφθη με πλει-
οψηφία 4-3, καθώς δύο δικαστές και δύο
ένορκοι τάχθηκαν υπέρ της αναστολής της
ποινής του. Έτσι, παρά και την αντίθεση ει-
σήγηση του εισαγγελέα, αφέθηκε τελικά
ελεύθερος με απαγόρευση της εξόδου από
τη χώρα, εμφάνισή του τρεις φορές τον μή-
να στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του
και εγγύηση 30.000 ευρώ. Μάλιστα, η από-
φαση αναγνώστηκε εν μέσω έντονων αντι-
δράσεων και αποδοκιμασιών από την πλευ-
ρά των θυμάτων και μελών του ακροατηρί-
ου που φώναζαν «ντροπή σας». 

Στις οκτώ και μισή χθες το πρωί ξεκίνησε

η διάσκεψη των δικαστών και των ενόρκων,
οι οποίοι υιοθέτησαν εν μέρει την πρόταση
του εισαγγελέα που είχε ζητήσει την ενοχή
του κατηγορούμενου για τις τρεις από τις
τέσσερις καταγγελίες βιασμών. Ο προφυλα-
κισμένος σκηνοθέτης και ηθοποιός κρίθηκε
ένοχος για την καταγγελία που είχε γίνει σε
βάρος του από τον ΠΦ με ψήφους 5 υπέρ
και 2 κατά, ενώ με 4-3 υπερίσχυσε και η
ενοχή από τη μήνυση του Σ. Αθωώθηκε λό-
γω αμφιβολιών από τον πρώτο καταγγέλ-
λοντα, τον Α, με ψήφους 5-2, ενώ το ίδιο συ-
νέβη και με την περίπτωση του ΔΜ, ο οποίος
δεν προσήλθε στο δικαστήριο. Για δύο περι-
πτώσεις της ενοχής του δικαστές και ένορ-
κοι συμφώνησαν στην επιβολή πέντε και
δέκα ετών κάθειρξης, αντιστοίχως. Συνολι-
κά σε 15 χρόνια ποινής, τα οποία μετά τη
συγχώνευση έγιναν 12. Μειοψήφησαν η
πρόεδρος του δικαστηρίου, ένας ένορκος
και ένας σύνεδρος.

Ο συνήγορος του Δημήτρη Λιγνάδη, Αλέ-
ξης Κούγιας, ζήτησε την αναγνώριση του
ελαφρυντικού της καλής συμπεριφοράς με-
τά την πράξη και του πρότερου σύννομου βί-

ου. «Η δικαιοσύνη είναι ανθρώπινη και σέ-
βομαι την κρίση σας. Όταν μιλάει η δικαιο-
σύνη, εμείς σιωπούμε. Τον αθωώσατε σε
μια πράξη, με οριακή πλειοψηφία τον κατα-
δικάσετε σε μια άλλη». 

Ο εισαγγελέας της έδρας Κωνσταντίνος
Κούντριας, που ζήτησε απόρριψη των ελα-
φρυντικών και έγινε δεκτό από τη σύνθεση
του δικαστηρίου, ανέφερε: «Από την απο-
δεικτική διαδικασία και συνεκτιμώντας την
απολογία του κατηγορουμένου θεωρώ ότι
δεν συντρέχουν ελαφρυντικές περιστάσεις
στο πρόσωπο του κατηγορουμένου». 

Παράλληλα το Μεικτό Ορκωτό Δικαστή-
ριο αποφάσισε να διαβιβαστούν στο Πρω-
τοδικείο τα πρακτικά της δίκης και οι μη-
νύσεις της υπεράσπισης σε βάρος όλων
των μηνυτών του Δημήτρη Λιγνάδη, ενώ
ζητήθηκε και από την Εισαγγελία να διε-
ρευνήσει εάν έχει πλαστογραφηθεί η υπο-
γραφή του καταγγέλλοντoς που δεν εμφα-
νίστηκε στο δικαστήριο. Τέλος, ο ηθοποιός
και σκηνοθέτης μέχρι να καταβάλει την
εγγύηση θα παραμείνει στις φυλακές Κο-
ρυδαλλού.
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Σε «Φαρ Ουέστ» μετατράπηκε
για άλλη μία νύχτα η Θεσσαλονίκη,
καθώς μέσα σε ένα 24ωρο σημει-
ώθηκε και δεύτερο περιστατικό με
πυροβολισμούς που είχαν σαν
αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματι-
σμό ενός 25χρονου αλλοδαπού. 

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρί-
της, ο αραβόφωνος νεαρός άνδρας, που περπατού-
σε στην οδού Νεοχωρίου στην περιοχή της Νεάπο-
λης, δέχτηκε επίθεση από ομάδα έξι ατόμων. Το θύ-
μα δέχτηκε τουλάχιστον τρεις πυροβολισμούς,
όπως ανέφεραν κάτοικοι της περιοχής, και τραυμα-
τίστηκε σοβαρά στη θωρακική χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον 25χρονο αρχικά
επιτέθηκαν τρία άτομα ενώ σε κοντινή απόσταση
ήταν και τρεις συνεργοί τους. Οι κινήσεις των δρα-
στών έχουν καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας

δύο καταστημάτων που βρί-
σκονται στην περιοχή. Όταν πυ-
ροβόλησαν τον νεαρό αραβό-
φωνο, αμέσως τράπηκαν σε
φυγή, ενώ ο τραυματίας με όση
δύναμη του είχε απομείνει περ-
πάτησε μια απόσταση περίπου
300 μέτρων και έφτασε σε ένα

πρατήριο υγρών καυσίμων. Εκεί ζήτησε βοήθεια, με
τον υπάλληλο του βενζινάδικου να καλεί το ΕΚΑΒ. Ο
25χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικο-
λάου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. 

Στο σημείο του περιστατικού έσπευσαν αστυνομι-
κές δυνάμεις, οι οποίες, μάλιστα, προχώρησαν και
σε έξι προσαγωγές. Αυτό που προκαλεί εντύπωση
στους άνδρες της ΕΛΑΣ είναι ότι στο σημείο δεν
βρέθηκαν οι κάλυκες του όπλου από τις σφαίρες
των δραστών. 

Νεκροί είναι τελικά δύο από τους τέσσερις επιβαίνοντες στο
ελικόπτερο που συνετρίβη χθες στη Σάμο. Σώος ο πιλότος,
ένα ακόμη άτομο αγνοείται. Μέχρι αργά χθες το βράδυ βρί-
σκονταν σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του τέταρ-
του μέλους του πληρώματος, ενώ ο Ρουμάνος πιλότος διακο-
μίστηκε ζωντανός στο Γενικό Νοσοκομείο της Σάμου. Το πυ-
ροσβεστικό ελικόπτερο Mi 8 είχε απογειωθεί από Σάμο στις
16.39 και το ατύχημα συνέβη στις 17.55. Στην περιοχή που
επιχειρούσε κατάσβεση το πυροσβεστικό ελικόπτερο επι-
κρατούσαν ισχυροί άνεμοι τουλάχιστον 6 Μποφόρ. Το πλή-
ρωμα του ελικοπτέρου αποτελούσαν ένας Ρουμάνος, δύο
Μολδαβοί και ένας Έλληνας μεταφραστής. Στην περιοχή ξε-
κίνησε άμεσα έρευνες το δεύτερο πυροσβεστικό ελικόπτερο
τύπου Mi 8 που συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης της
φωτιάς, ενώ έχει φτάσει επίσης ένα σκάφος του Λιμενικού.
Περίπου στις 18.30, σχεδόν 35 λεπτά μετά τη συντριβή του
ρωσικής κατασκευής πυροσβεστικού ελικοπτέρου, άντρες
του Λιμενικού εντόπισαν τον Ρουμάνο πιλότο.

Καταδικάστηκε συνολικά 
σε 12 χρόνια κάθειρξης 
για δύο βιασμούς - 
Έντονες αποδοκιμασίες από 
την πλευρά των θυμάτων

Άγρια νύχτα στη Θεσσαλονίκη 
με τραυματισμό αλλοδαπού

Ελεύθερος με αναστολή
μέχρι το Εφετείο
ο Δημήτρης Λιγνάδης 

Σάμος: Δύο νεκροί και 
ένας αγνοούμενος 

από πτώση ελικοπτέρου
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Από την Όμικρον
στον... Κένταυρο!

Με μια ονομασία από την ελληνική μυ-
θολογία οι ειδικοί εξετάζουν προσεκτι-
κά τη νέα μετάλλαξη της Όμικρον. Ο 

«Κένταυρος» εντοπίζεται ήδη σε δέκα
κράτη και μέσα σε σύντομο χρόνο πέρα-
σε από την Ινδία στην Ευρώπη. Η νέα
υποπαραλλαγή ΒΑ.2.75 φαίνεται πως εί-
ναι... ξαδερφάκι της Όμικρον 2 και δεί-
χνει πιο μεταδοτική από την Όμικρον 5.
Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αν δίνει σο-
βαρές νοσήσεις. Για αυτό τα μέτρα ατο-
μικής προστασίας αποδεικνύονται σω-
τήρια. Οι απλές κλίνες Covid γεμίζουν
στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Για αυτό,
εκτός από το «Αμαλία Φλέμινγκ», που
εξυπηρετεί πλέον μόνο Covid περιστατι-
κά, υπάρχει η σκέψη, αν χρειαστεί, να
διατεθεί και το «Σωτηρία», ενώ υπάρχει
σχέδιο για παροχή επιπλέον κλινών και
από άλλα νοσοκομεία, αν το επιδημικό
κύμα συνεχίζει να δίνει νοσηλείες. 

Ο υπουργός Υγείας μιλώντας στο
Mega επανέλαβε πως «τα μέτρα για τον
κορονοϊό έχουν ανασταλεί, δεν έχουν
καταργηθεί. Είμαστε προς την κορύφω-
ση του κύματος, το οποίο, αν και σε αυ-
ξητική πορεία, αρχίζει να σταθεροποι-
είται». Ο κ. Πλεύρης τόνισε πως υπάρ-
χει σχέδιο αύξησης κλινών κοντά στις
500 απλές κλίνες για να καλυφθούν τα
κενά στο λεκανοπέδιο. Εξήγησε πως ο
Ιούλιος θα είναι ένας πιεστικός μήνας
για τα νοσοκομεία μας, καθώς, εκτός
από τον κορονοϊό, οι πολίτες λόγω αδει-
ών κάνουν πολλές επεμβατικές πράξεις
πριν από τις διακοπές τους. Πάντως, ο κ.
Πλεύρης ξεκαθάρισε πως «η φιλοσοφία
μας είναι τα μέτρα να παραμείνουν σε
επίπεδο σύστασης. Δεν θα χρειαστεί να
πάμε σε μέτρα. Το φθινόπωρο θα γίνει
επανεξέταση». 

Πάντως, σε παγκόσμιο επίπεδο έχου-
με αύξηση κρουσμάτων. Η αύξηση είναι
ραγδαία σε Νότια Κορέα και Νέα Ζηλαν-
δία, η Ιταλία κατέγραψε 142.967 νέα
κρούσματα και 157 θανάτους σε ένα
24ωρο. Τέλος, η διευθύντρια του ECDC
Άντρεα Αμόν τόνισε πως δεν υπάρχει
χρόνος για εφησυχασμό.

Κατερίνα Παπακωστοπούλου 

Ε
μπρηστική επίθεση εκδηλώθηκε
γύρω στις 3 τα ξημερώματα της
Τετάρτης στο κτίριο όπου στεγά-
ζονται ο ραδιοφωνικός σταθμός

Real FM 97,8 και η εφημερίδα «Real
News», στη συμβολή της λεωφόρου Κηφι-
σίας με την οδό Παρνασσού στο Μαρούσι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 18 πυρο-
σβέστες με έξι οχήματα. Μάλιστα, οι πυ-
ροσβέστες απεγκλώβισαν μια ηχολή-
πτρια του ραδιοφώνου που βρισκόταν
στον χώρο τη στιγμή που εκδηλώθηκε η
φωτιά. Το ισόγειο του κτιρίου είναι κενό,
στον πρώτο όροφο στεγάζεται η «Real
News», στον δεύτερο ο Real FM, ενώ
στον τρίτο όροφο βρίσκονται γραφεία
ναυτιλιακής εταιρείας.

Ο εκρηκτικός μηχανισμός εντοπίστηκε
σε εξωτερικό κλιμακοστάσιο του κτιρίου -
από την πλευρά της Κηφισίας- μεταξύ του
ισογείου και του πρώτου ορόφου. Ο μηχα-
νισμός αποτελείται από τρία γκαζάκια, τα
οποία ήταν δεμένα μεταξύ τους, ενώ και ο
ιδιοκτήτης Νίκος Χατζηνικολάου στο Twit-
ter κάνει λόγο για εμπρησμό. « Έβαλαν
φωτιά στον Real FM! Μας καίνε! Τρεις
εκρήξεις και τώρα καιγόμαστε…», έγραψε
χαρακτηριστικά ο ίδιος.

«Είναι σοκαριστικό...»
Σε χαρακτηριστική δήλωση στην «Politi-

cal» για την εμπρηστική επίθεση και τα συ-
ναισθήματα που τον κατακλύζουν προέβη
ο διευθυντής Ειδήσεων του Real FM Γιώρ-
γος Χουδαλάκης. «Είναι σοκαριστικό να γί-
νεσαι στόχος και να κινδυνεύει η ζωή μιας
συναδέλφου, η οποία ήταν εγκλωβισμένη
μέσα στους καπνούς. Είναι τρομοκρατία,
δεδομένου του ότι δεν υπήρχε τηλεφωνική
προειδοποίηση», επισήμανε ο ίδιος. Ο κ.
Χουδαλάκης ανέφερε ότι με βάση τις εκτι-
μήσεις της Πυροσβεστικής η ζημιά προ-
κλήθηκε λόγω ενός αγωγού, ενώ χαρακτή-
ρισε ότι το πιο εντυπωσιακό ήταν ότι η φω-
τιά συνέβη στον τρίτο όροφο με αποτέλε-
σμα να μην μπορεί κανένας να διαφύγει.

Βάσει των πρώτων εκτιμήσεων των
αξιωματικών της Αστυνομίας, σύμφωνα με
τον ΣΚΑΪ, η επίθεση σχετίζεται με τα αιτή-
ματα του απεργού πείνας «τοξοβόλου του
Συντάγματος». Από την άλλη, ο Γιώργος
Χουδαλάκης δήλωσε: «Αρνούμαι να το πι-
στέψω, γιατί στον Real FM φιλοξενούνται
όλες οι απόψεις και εκφράζονται όλα τα
αιτήματα. Είναι η απόδειξη ότι το παράλογο
μας συναντά».

Οι Αρχές μιλούν ξεκάθαρα για εμπρηστι-
κό μηχανισμό, ενώ την προανάκριση για
την υπόθεση θα αναλάβει πιθανότατα η
Κρατική Ασφάλεια. Ειδικότερα, οι Αρχές
θα πάρουν υλικό από τις κάμερες ασφαλεί-
ας του κτιρίου, καθώς και από άλλες κάμε-
ρες στα γύρω στενά και τη λεωφόρο Κηφι-
σίας για να δουν τις κινήσεις των δραστών.

Επικοινωνία Μητσοτάκη - Χατζηνικολάου
Αξίζει επίσης να σημειωθεί και η τηλε-

φωνική επικοινωνία του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη με τον εκδότη Νίκο
Χατζηνικολάου, στον οποίο εξέφρασε τη
συμπαράστασή του και τον διαβεβαίωσε
ότι η Πολιτεία θα καταβάλει κάθε προσπά-
θεια ώστε οι δράστες να οδηγηθούν στη
Δικαιοσύνη. «Κάθε απόπειρα τρομοκράτη-
σης δημοσιογραφικών φωνών πέφτει στο
κενό. Κάθε στοχοποίηση δημοσιογράφων
είναι απολύτως καταδικαστέα», χαρακτή-

ρισε ο κ. Μητσοτάκης.
«Η επίθεση κατά του Real FM 97,8 και

της “Real News”, από την οποία προκλή-
θηκε πυρκαγιά και κινδύνευσαν ανθρώ-
πινες ζωές, είναι μια απολύτως καταδι-
καστέα εγκληματική ενέργεια που στρέ-
φεται κατά της ελευθερίας της έκφρασης
στη χώρα μας», τόνισε σε ανάρτησή του
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο
υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.
Παράλληλα, καταδικαστέο χαρακτήρισε
τον εμπρησμό στα γραφεία του Real Gro-
up και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Γιάννης Οικονόμου.

Τι «βλέπει» η ΕΛΑΣ

Απερίφραστη η καταδίκη 
από όλο το πολιτικό φάσμα 
της χώρας 

ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ ΣΤΟ REAL GROUP
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Δεν ασχολούνται τα κόμματα
με τις αυτοδιοικητικές  

Το σίγουρο είναι πως μέχρι να γίνουν εθνι-

κές εκλογές τα κόμματα δεν θα ρίξουν ούτε...

βλέφαρο προς τους δήμους και τις περιφέρει-

ες, πόσω μάλλον προς τους υποψηφίους.

Πρώτα θα τσεκάρουν τη δυναμική τους στην

κάλπη, όποτε και αν βρεθούν μπροστά σε αυ-

τήν οι πολίτες, και στη συνέχεια θα ξεκινή-

σουν να καταστρώνουν τα πλάνα τους για τα

ονόματα που θα διεκδικήσουν τους μεγάλους

δήμους και τις περιφέρειες της χώρας. 

Η πιθανότητα μετάθεσης
των δημοτικών εκλογών
για το 2024 

Βέβαια, επειδή η χώρα δύσκολα θα αντέξει

τέσσερις εκλογικές αναμετρήσεις μέσα σε έξι

μήνες (δύο γύροι στις εθνικές, αφού δύσκολα θα

υπάρξει αυτοδυναμία, και δύο γύροι στις αυτοδι-

οικητικές), αυτό σημαίνει ότι αν οι βουλευτικές

εκλογές γίνουν την άνοιξη του 2023, τότε υπάρχει

ενδεχόμενο να μετακινηθούν οι δημοτικές και

περιφερειακές για το 2024 μαζί με τις ευρωεκλο-

γές. Παρά τις όποιες ενστάσεις έχουν διατυπωθεί

για ένα τέτοιο σενάριο, αφού οι δήμαρχοι θα κλεί-

σουν πενταετή θητεία και όχι την τετραετία για την

οποία αρχικώς ψηφίστηκαν από τους πολίτες.

Στη φυλακή ο νεαρός που ξυλοκόπησε μέχρι
θανάτου την 88χρονη για να τη ληστέψει

Κ
άθειρξη 12 ετών και 8 μηνών επέβαλε το Τρι-
μελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονί-
κης σε 29χρονο που τον Σεπτέμβριο του 2021

μπήκε σε μονοκατοικία 88χρονης, την ξυλοκόπησε
άγρια όταν δεν του αποκάλυπτε πού έχει χρήματα με
σκοπό να τα αρπάξει και στη συνέχεια κοιμήθηκε στον
καναπέ. Η άτυχη γυναίκα τέσσερις μέρες μετά έχασε
τη ζωή της από τα τραύματα που της είχαν προκληθεί. 

Το περιστατικό είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο, κα-
θώς αστυνομικοί είχαν συλλάβει άμεσα τον νεαρό, τον
οποίο είχαν δει συγχωριανοί του μέσα στο σπίτι, ενώ

διακρινόταν και σε εικόνες κλειστού κυκλώματος τη-
λεόρασης άλλου σπιτιού. Η γυναίκα που τη φρόντιζε
περιέγραψε στο δικαστήριο ότι την είδε σχεδόν αναί-
σθητη μέσα στα αίματα. 

Στην απολογία του ο δράστης ισχυρίστηκε ότι δεν
θυμόταν λεπτομέρειες για όσα διέπραξε, καθώς
ήταν μεθυσμένος, ενώ είχε καταναλώσει και ναρκω-
τικά χάπια. Το κακουργιοδικείο αναγνώρισε ότι ο
κατηγορούμενος έχει μειωμένο καταλογισμό, ενώ
του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της μετεφηβι-
κής ηλικίας.

Εξορμήσεις 
Εξορμήσεις με τα «φυλλάδια
της ακρίβειας» κάνουν τα
στελέχη του ΠΑΣΟΚ Θεσσα-
λονίκης. Μετά την επανασύ-
σταση των τοπικών οργανώ-
σεων, ξεκίνησαν τις περιο-
δείες σε πολλές γειτονιές της πόλης. Η αρχή έγι-
νε από την Τούμπα, ενώ ακολουθούν η Καλαμα-
ριά και η Νεάπολη. Μαζί με τα στελέχη στον δρό-
μο βγαίνουν και οι υποψήφιοι βουλευτές. Κάτι
θα ξέρουν… 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στάση... Κιλκίς
Εξαμελές κλιμάκιο της κυβέρ-
νησης και της Νέας Δημοκρα-
τίας βρέθηκε στο Κιλκίς - Λ.
Μενδώνη, Γ. Γεωργαντάς, Μ. Πα-
παδόπουλος από την κυβέρνηση
και Θ. Καράογλου, Σ. Σταμενίτης
και Κ. Γούλα. Μαθαίνουμε ότι η
περιοδεία κράτησε από νωρίς το
πρωί μέχρι το βράδυ με επισκέ-
ψεις σε δημαρχείο, αρχαιολογι-
κούς χώρους και στη βιομηχανι-
κή περιοχή. 

Στη Θεσσαλονίκη 
ο... Γιούκλιντ
Το νέο βιβλίο του παρουσίασε
το απόγευμα της Τρίτης ο
πρώην υπουργός Οικονομι-
κών Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Μιλώντας με τα στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ στα πηγαδάκια, υπήρ-
χε μεγάλη δυσαρέσκεια για τη
χυδαιότητα Βερναρδάκη. Αν
και υπήρχαν και οι «φανατι-
κοί» που προσπαθούσαν να δι-
καιολογήσουν τα αδικαιολό-
γητα, η πλειοψηφία καταδίκα-
ζε το γεγονός. 

Την Τρίτη η εκδήλωση 
του ΙΣΘ με Πλεύρη για 
τον «προσωπικό γιατρό»
Για την προσεχή Τρίτη μετατέθηκε η
ενημερωτική διαδικτυακή συζήτηση
του Ιατρικού Συλλόγου για τη νέα πρω-
τοβουλία του «προσωπικού γιατρού».
Οι υποχρεώσεις του υπουργού Υγείας
Θάνου Πλεύρη δεν του επέτρεψαν να
είναι εγκαίρως στην Επιτροπή Κοινωνι-
κών Υποθέσεων της Βουλής. Στη συζή-
τηση θα μετάσχουν επίσης ο πρόεδρος
του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου
και πλαστικός χειρουργός Αθανάσιος
Εξαδάκτυλος, ο πρόεδρος Ιατρικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης και χειρουρ-
γός οφθαλμίατρος Νίκος Νίτσας, ο πρό-
εδρος ΕΕΠΕ και παθολόγος Ευάγγελος
Τούλης και ο πρόεδρος της ΕΛΕΓΕΙΑ
και γιατρός Γενικής/Οικογενειακής Ια-
τρικής Αντώνιος Μπατίκας. 

Ο προβληματισμός 
των... δημάρχων
Το ενδεχόμενο να μην έχουμε τώρα κοντά βου-
λευτικές εκλογές αλλά στο τέλος της τετραε-
τίας, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, προ-
βληματίζει αρκετούς που ενδιαφέρονται να γί-
νουν ή να παραμείνουν δήμαρχοι. Ο λόγος; Φο-
βούνται πως στη μάχη των αυτοδιοικητικών
εκλογών -τον Οκτώβριο του 2023- θα μπουν οι
βουλευτές που θα μείνουν εκτός Κοινοβουλίου.
Και μάλιστα θα έχουν προβάδισμα, αφού θα
έχουν ήδη τρέξει αρκετούς μήνες την προεκλο-
γική τους εκστρατεία.

Μεγαλώνει η κουβέντα για ανασχηματισμό στη ΔΕΘ 
Η απόρριψη του σεναρίου περί εκλο-

γών το φθινόπωρο από τον πρωθυπουρ-
γό άνοιξε παράθυρο για κουβέντες περί
ανασχηματισμού είτε μέχρι τέλος του

μήνα είτε λίγο πριν από τη ΔΕΘ. Πάντως,
οι πληροφορίες λένε πως επιδίωξη της
κυβέρνησης είναι αυτήν τη φορά στο
νέο σχήμα να συμπεριληφθούν περισ-

σότερα στελέχη από την Κεντρική Μα-
κεδονία (πλην Καλαφάτη, Παπαδόπου-
λου, Γεωργαντά), με ορισμένους ήδη να
κάνουν πρόβες για… κοστούμια. 



Θεσσαλία

Ύδρευση σε Σοφάδες και Παλαμά 
με έργο 42,7 εκατ.
Ποιοτικό πόσιμο νερό στους κα-
τοίκους των Σοφάδων, του Πα-
λαμά και σε συνολικά 45.000 αν-
θρώπους σε 40 τοπικές κοινότη-
τες δίνει η Περιφέρεια Θεσσα-
λίας με το μεγάλο έργο ύδρευ-
σης της ανατολικής πλευράς Νο-
μού Καρδίτσας από τη λίμνη
Σμοκόβου, συνολικού προϋπο-
λογισμού ένταξης 42,7 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας
2014-2020. Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο συνεργασίας που
αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων,
δήλωσε ο υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας Χρίστος Δή-
μας που μαζί με τον βουλευτή Κορινθίας Κώστα Κόλλια επι-
σκέφτηκε τις εγκαταστάσεις του ταχυδιυλιστηρίου και ενημε-
ρώθηκε από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό
και τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ύδρευσης Σμοκόβου, δήμαρ-
χο Σοφάδων Θάνο Σκάρλο.

Στερεά Ελλάδα

Κονδύλι 3,8 εκατ. για έργα
διαχείρισης βιοαποβλήτων

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αξιολόγησης και εντάσσον-
ται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και συγκεκριμένα στη
Δράση «Διαχείριση βιοαποβλήτων Περιφέρειας Στερεάς Ελ-
λάδας», έργα συνολικού προϋπολογισμού 3,8 εκατ. ευρώ.
«Υπογράφουμε την ένταξη στο ΕΣΠΑ τεσσάρων σημαντικών
έργων διαχείρισης αποβλήτων για τους Δήμους Δελφών, Δω-
ρίδος, Θηβαίων και Τανάγρας, με συνολικό προϋπολογισμό
σχεδόν 3,8 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, το προηγούμενο διάστημα
εγκρίθηκαν άλλα 3 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία “Πράσινων
Σημείων” στους Δήμους Λεβαδέων, Χαλκιδέων, Λαμιέων και
Αμφίκλειας-Ελάτειας», δήλωσε ο περιφερειάρχης Στερεάς
Ελλάδας Φάνης Σπανός.

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του μεγάλου αντιπλημμυρικού έργου της
Καλαμάτας αποτελεί «μήλον της έριδος» μεταξύ του δημάρχου Καλαμάτας Θανάση
Βασιλόπουλου και του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα, ο οποίος υπήρξε και
δήμαρχος Καλαμάτας την προηγούμενη περίοδο. Όλοι αναμένουν τη συζήτηση του επίμαχου
θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου θα εκδηλωθούν και οι διαθέσεις των δύο μερών.
Μέχρι τούδε, πάντως, οι φήμες ήθελαν τον κ. Νίκα να καταψηφίζει την ΜΠΕ, πηγαίνοντας
ενάντια στη δημοτική αρχή Βασιλόπουλου. Η φημολογία ως έναν βαθμό επιβεβαιώθηκε από
τον περιφερειάρχη, που δήλωσε προβληματισμένος.
«Ο πρώην δήμαρχος Καλαμάτας και σημερινός περιφερειάρχης Πελοποννήσου», δήλωσε ο
κ. Βασιλόπουλος, «έχει ζήσει τις πλημμύρες του 2016 στο πετσί του. Δεν μπορώ να φανταστώ
ότι είναι δυνατόν να μην ψηφίσει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Ανεξάρτητα αν
υπάρχουν παρατηρήσεις».

Νότιο Αιγαίο

Ενεργοποιεί τους ΤΟΕΒ
σε Απολακκιά και 
Πάρο για άρδευση

Την αρμοδιότητα για τη λειτουργία και επο-
πτεία των φραγμάτων μεταφέρει από τους δή-
μους στις περιφέρειες το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης. Με την εξέλιξη τα δύο φράγματα
της Απολακκιάς και της Πάρου εντάσσονται
στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέ-
ρειας Νοτίου Αιγαίου, ενώ παράλληλα ανατέ-
θηκε από τον περιφερειάρχη στον εντεταλμένο
στον Πρωτογενή Τομέα Φιλήμονα Ζαννετίδη να
τρέξει τα θέματα για τη λειτουργία των ΤΟΕΒ
(Τομέων Οργάνωσης Εγγείων Βελτιώσεων).
Στη συνέχεια ο εντεταλμένος σύμβουλος όρισε
προσωρινές διοικήσεις, οι οποίες έχουν ξεκι-
νήσει τη λειτουργία τους και οδεύουν σε γενική
συνέλευση και εκλογές για την ανάδειξη διοι-
κητικού συμβουλίου, που θα έχει την ευθύνη
λειτουργίας και χρηματοδότησης των ΤΟΕΒ.
Στόχος απώτερος της περιφέρειας είναι η συν-
τήρηση και επέκταση του δικτύου άρδευσης
και σε άλλες γεωργικές περιοχές.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Κάσος

Διαμαρτυρία για 
τη μη εκτέλεση
ακτοπλοϊκών δρομολογίων

Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον υπουργό Ναυ-
τιλίας, τον υφυπουργό και τους βουλευτές της
Δωδεκανήσου και στην έπαρχο Καρπάθου απέ-
στειλε ο δήμαρχος Κάσου «για τη μη αντικατάστα-
ση του πλοίου που εκτελούσε το τακτικό δρομολό-
γιο», με αποτέλεσμα να προκληθεί «μεγάλη ταλαι-
πωρία στο επιβατικό κοινό και στους επαγγελμα-
τίες του νησιού, αφού εξαιτίας αυτού παρέμειναν
χωρίς τον εβδομαδιαίο ανεφοδιασμό» και εν μέ-
σω τουριστικής περιόδου.

«Η ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού μας τόσο με
τον Πειραιά όσο και με την Κρήτη και τη Ρόδο είναι
ζωτικής σημασίας, καθώς αποτελεί τη σημαντικό-
τερη επιλογή μετακίνησης των μόνιμων κατοίκων
για θέματα υγείας, των τουριστών για τη μετάβασή
τους στο νησί μας, καθώς και τον αποκλειστικό τρό-
πο με τον οποίο τροφοδοτούνται οι επιχειρήσεις
μας», επισημαίνει ο δήμαρχος στην επιστολή του.

Ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής Κωνσταντίνος Κατσαφάδος δήλωσε πως
«θα κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες με
απευθείας ανάθεση και έκτακτη δρομολόγηση,
διαβεβαιώνοντας πως ούτε η Κάσος ούτε η Κάρ-
παθος θα μείνουν χωρίς καράβι».
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Πελοπόννησος

Το αντιπλημμυρικό της Καλαμάτας, «μήλον της έριδος»
μεταξύ δημάρχου και περιφερειάρχη 



Τ
ην πεποίθηση πως το ΕΣΠΑ μπορεί
να μετατραπεί σε πολλαπλασιαστή
ισχύος για κάθε πόλη της Αττικής

διατύπωσε ο περιφερειάρχης Γιώργος Πα-
τούλης κατά την τοποθέτησή του στο work-
shop για το νέο ΕΣΠΑ και την πορεία υλο-
ποίησης των έργων που πραγματοποιήθη-
κε στο δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου. Ανα-
φερόμενος στα σημαντικά έργα που γίνον-
ται από την περιφέρεια στον Νότιο Τομέα, ο
κ. Πατούλης τόνισε πως μόνο από το Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020
υλοποιούνται στον Νότιο Τομέα 1.476 έργα
και δράσεις, με προϋπολογισμό 87 εκατ.
ευρώ.

Ειδικότερα ο κ. Πατούλης εστίασε στο
εμβληματικό έργο της αστικής ανάπλασης
του φαληρικού όρμου, στη συμμετοχή της
περιφέρειας στα έργα ανάπλασης της Αθη-
ναϊκής Ριβιέρας από την Καλλιθέα έως και
τον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης,
στα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, με
έμφαση στην οριοθέτηση του ρέματος Πι-
κροδάφνης. Μάλιστα ανακοίνωσε πως η
περιφέρεια υπέβαλε αίτηση χρηματοδότη-
σης για τα έργα οριοθέτησης και διευθέτη-

σης του ρέματος Πικροδάφνης συνολικού
προϋπολογισμού 14 εκατ. ευρώ, στο πρό-
γραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 και αναμέ-
νεται η άμεση έγκριση χρηματοδότησης
και δημοπράτησής του, εντός του 2022.
Παράλληλα επισήμανε πως η υλοποίηση
της μεγαλύτερης ιδιωτικής επένδυσης
εδώ και δεκαετίες στο Ελληνικό σε συν-
δυασμό με τα έργα της περιφέρειας συν-
τείνει στη βεβαιότητα πως «η ευρύτερη πε-
ριοχή του Νότιου Τομέα της Αττικής αποτε-
λεί σήμερα την ατμομηχανή της αναπτυ-
ξιακής επανεκκίνησης της ίδιας της χώ-
ρας». 

Τον κ. Πατούλη υποδέχθηκε ο δήμαρχος
Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπου-
λος, ενώ παρόντες στην ημερίδα ήταν οι
δήμαρχοι Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολά-
ου, Νέας Σμύρνης Σταύρος Τζουλάκης,
Μοσχάτου-Ταύρου Ανδρέας Ευθυμίου,
Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης, Αγίου Δημη-
τρίου Μαρία Ανδρούτσου. Χαιρετίζοντας
την εκδήλωση, ο δήμαρχος Παλαιού Φα-
λήρου Γ. Φωστηρόπουλος υπογράμμισε:
«Μέσα από το εύρος δράσεων και παρεμ-
βάσεων στο πλαίσιο της τριετούς πορείας

υλοποίησης έργων
στην ενότητα Νοτί-
ου Τομέα, αλλά και
με πληθώρα εργα-
λείων ανάπτυξης
μέσω των προγραμ-
μάτων ΕΣΠΑ με το
βλέμμα στο 2027,
α ν α δ ε ι κ ν ύ ο ν τ α ι
ολοκάθαρα τα πα-
ραγωγικά αποτελέ-
σματα της οργανω-
μένης, συστηματι-
κής δουλειάς από
την Περιφέρεια Ατ-
τικής».

Βραβείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης 
στον Δήμο Γλυφάδας

Ο μοναδικός δήμος της χώρας που
βραβεύθηκε στον διαγωνισμό Βρα-
βείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης
2022 του υπουργείου Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης είναι ο Δήμος Γλυφά-
δας. Το βραβείο αφορά την κατηγορία
«Καλύτερη Νέα Ιδέα» και ειδικότερα
τη θεματική «Δημόσια Διοίκηση, Αυ-
τοδιοίκηση και Δικαιοσύνη». Η διά-
κριση έγινε για την πρόταση που υπέ-
βαλε η Διεύθυνση Πληροφορικής,
Μελετών και Ευρωπαϊκών Προγραμ-
μάτων του δήμου με τίτλο «Αμφίδρο-
μη από Άκρο (End-To-End) Υλοποί-
ηση Διαδικασιών». Όπως επισήμανε
ο δήμαρχος Γιώργος Παπανικολάου:
«Ο δήμος μας πρωτοπορεί τα τελευ-
ταία χρόνια στον τομέα της ηλεκτρο-
νικής διακυβέρνησης και του ψηφια-
κού μετασχηματισμού των υπηρε-
σιών του προς όφελος των συναλλασ-
σόμενων (δημοτών / πολιτών / επι-
χειρηματιών), έχοντας καταστήσει τη
Γλυφάδα μας “έξυπνη πόλη”».

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας, άρ-
χισαν να διαψεύδονται οι ευ-
σεβείς πόθοι πολλών υποψη-
φίων ότι θα αλλάξει πλήρως το
πολιτικό σκηνικό στην πόλη;
Εδώ και καιρό κυκλοφορούν οι
φήμες ότι πρόκειται να αποχω-
ρήσουν, για διαφορετικούς λό-
γους, τόσο ο δήμαρχος όσο και
ο επικεφαλής της μείζονος αν-
τιπολίτευσης, όμως, ήδη ξεκί-
νησε η διάψευση… Για αρχή, ο
επικεφαλής της αντιπολίτευ-
σης ανακοίνωσε ότι θα είναι
και πάλι υποψήφιος και όλοι
τώρα περιμένουν να «ξεκαθα-
ρίσει» και ο δήμαρχος… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΕΕνενήντα σημεία
φόρτισης ηλεκτρικών
οχημάτων 
στο Περιστέρι  
Ολοκληρώθηκε το Σχέδιο Φόρτι-
σης Ηλεκτρικών Οχημάτων
(ΣΦΗΟ) του Δήμου Περιστερίου, το
οποίο αναμένεται να καλύψει
επαρκώς τις ανάγκες της χρήσης
ηλεκτρικών οχημάτων στην πόλη.
Ως αποτέλεσμα της ευρείας δια-
βούλευσης που έκανε η δημοτική
αρχή, προέκυψε ένα σύνολο 90
σημείων φόρτισης ηλεκτρικών
οχημάτων, στα οποία θα τοποθετη-
θούν 146 φορτιστές για ΙΧ. Ακόμη,
χωροθετήθηκαν οκτώ θέσεις
στους σταθμούς των ταξί για τις
ανάγκες των επαγγελματιών, 11
θέσεις για οχήματα ΑμεΑ και 1 θέ-
ση για τα τουριστικά λεωφορεία.
Όπως επισημαίνει ο δήμαρχος Αν-
δρέας Παχατουρίδης: «Εκπονήσα-
με ένα σύγχρονο, βιώσιμο, λει-
τουργικό και αποτελεσματικό σύ-
στημα φόρτισης ηλεκτρικών οχη-
μάτων, το οποίο είναι αποδεκτό από
όλους τους δημότες και πραγματο-
ποιήθηκε με διαδικασίες συμμετο-
χικού σχεδιασμού».

Δωρεάν διανομή
μικρών καφέ κάδων  

Ο Δήμος Αλίμου, με στόχο να βοη-
θήσει όλα τα νοικοκυριά να μα-
ζεύουν εύκολα και πρακτικά τα βι-
οαπόβλητα από το σπίτι τους και να
τα μεταφέρουν στον καφέ κάδο στον
δρόμο, ξεκινά τη δωρεάν διανομή
μικρών καφέ κάδων. Ο μικρός καφέ
κάδος μοιάζει πολύ με «κουβαδάκι»,
έχει καπάκι και τοποθετείται πάνω
στον πάγκο της κουζίνας και είναι ει-
δικά σχεδιασμένος για να υποδέχε-
ται τα οργανικά απόβλητα που παρά-
γει το νοικοκυριό (υπολείμματα φα-
γητού, φλούδες, τσόφλια, κουκού-
τσια κ.λπ.) και στη συνέχεια να μετα-
φέρεται και να αδειάζεται το περιε-
χόμενό του μέσα στον μεγάλο καφέ
κάδο βιοαποβλήτων της γειτονιάς. 
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Νότιος Τομέας Αθηνών

Κονδύλι 87 εκατ. για 1.476 έργα
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το 18% ανέρχεται η πτώση του
ευρώ έναντι του δολαρίου
τους τελευταίους 21 μήνες. Η
συνεχιζόμενη αποδυνάμωση

του ευρωπαϊκού νομίσματος είχε ως
αποτέλεσμα την απόλυτη ισοτιμία με
το δολάριο. 

Η εξέλιξη αυτή είναι απότοκος των
προσδοκιών για την οικονομική ανά-
πτυξη στη ζώνη του ευρώ και της κρί-
σης ενεργειακού εφοδιασμού στην ΕΕ.
Οι επενδυτές θεωρούν πως η Ευρω-
παϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν έχει τη
βούληση να αντιμετωπίσει τον πληθω-
ρισμό, φοβούμενη τις επιπτώσεις που
θα έχει μια αύξηση των επιτοκίων της
σε χώρες με μεγάλο δημόσιο χρέος.
Κατά τους ίδιους, το μόνο βέβαιο είναι
η προοπτική μιας πιο έντονης οικονο-
μικής επιβράδυνσης στην ΕΕ σε σχέση
με τον υπόλοιπο κόσμο. 

Και όσο οι φόβοι για ύφεση στη ζώ-
νη του ευρώ παραμένουν, τόσο θα δέ-
χεται πιέσεις το ευρώ. Η ενεργειακή
κρίση ως αποτέλεσμα του πολέμου
στην Ουκρανία και η επιδείνωση των
προοπτικών για την οικονομία της Ευ-
ρωζώνης, καθώς και η αύξηση των βα-
σικών επιτοκίων από την Ομοσπονδια-
κή Τράπεζα των ΗΠΑ και άλλες κεντρι-
κές τράπεζες τους πρώτους μήνες του
2022, οδήγησαν σε υποτίμηση της
ονομαστικής σταθμισμένης συναλλαγ-
ματικής ισοτιμίας του ευρώ (έναντι 42
εμπορικών εταίρων) περίπου κατά 4%,
έναντι του Δεκεμβρίου του 2021 σε μέ-
σα μηνιαία επίπεδα. Την ίδια περίοδο
το ευρώ υποτιμήθηκε έναντι του δολα-
ρίου ΗΠΑ περίπου κατά 10%, ενώ σή-
μερα είναι σε χαμηλό διετίας.

Σε περίπτωση που η υποχώρηση της
αξίας του ευρώ συνεχιστεί, θα ενισχυ-
θεί ακόμα περισσότερο ο ήδη υψηλός
πληθωρισμός, ασκώντας πιέσεις στην
ΕΚΤ για αυξήσεις επιτοκίων, πράγμα
που θα όξυνε τα προβλήματα στην οι-
κονομία της Ευρωζώνης, την ώρα που
διεθνείς οίκοι και αναλυτές κρούουν
τον κώδωνα του κινδύνου για διολί-
σθηση σε ύφεση.

Σε δύσκολη θέση η ΕΚΤ 
Μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, οι

traders στοιχηματίζουν ότι η Ευρω-
παϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προχωρή-
σει πιο αργά στην αύξηση των επιτο-

κίων, καθώς η οικονομία κινδυνεύει
να οδηγηθεί σε ύφεση.

Η διολίσθηση της Ευρώπης στην
ύφεση επιταχύνεται, όπως έδειξαν και
τα τελευταία στοιχεία για τους σύνθε-
τους ΡΜΙ στην Ιταλία και την Ισπανία, οι
οποίοι υποχώρησαν και οι δύο τον Ιού-
νιο, με αποτέλεσμα την επιβράδυνση
στον τομέα των υπηρεσιών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Goldman συ-
νεχίζει να προβλέπει υποτονική ανά-
πτυξη το δεύτερο εξάμηνο του έτους,
αλλά και σημαντικούς κινδύνους εάν
οι ροές φυσικού αερίου από τη Ρωσία
δεν αυξηθούν μετά το τέλος της περιό-
δου συντήρησης του αγωγού στα μέσα
Ιουλίου.

Κέρδη και ζημίες
Η συνεχιζόμενη υποχώρηση του ευ-

ρώ έναντι του δολαρίου προκαλεί κέρ-
δη αλλά και ζημίες.

Η χαμηλή πτήση του ευρώ ευνοεί τις
ελληνικές εξαγωγές προς τις χώρες
που χρησιμοποιούν το δολάριο ή νομί-
σματα συνδεδεμένα κυρίως με το δο-
λάριο, καθώς καθιστά φθηνότερα τα
προϊόντα, πράγμα που οδηγεί σε τόνω-
ση της ζήτησης με θετικές επιπτώσεις
στην παραγωγή και την απασχόληση.

Επίσης η διολίσθηση της ισοτιμίας

του ευρώ έναντι του δολαρίου καθιστά
πιο φθηνές τις διακοπές για τους του-
ρίστες από τις ΗΠΑ, τη Μέση Ανατολή
και την Κίνα σε μια περίοδο που το ρεύ-
μα κυρίως των Αμερικανών τουριστών
ενισχύεται με ραγδαίους ρυθμούς.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι συνολικά η
ευρωπαϊκή τουριστική βιομηχανία εν-
δέχεται να είναι ο μεγάλος κερδισμέ-
νος από την υποτίμηση του ευρώ, προ-
βλέποντας ότι φέτος η Ευρώπη θα
προσελκύσει μεγάλο αριθμό τουρι-
στών από άλλες ηπείρους και ιδιαίτερα
από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μέ-
ση Ανατολή.

Θετικές είναι οι συνέπειες και στο
μέτωπο των επενδύσεων, καθώς ελ-
ληνικά περιουσιακά στοιχεία, όπως
ακίνητα, επιχειρήσεις, αλλά και άυλοι
τίτλοι, όπως μετοχές ή ομόλογα, καθί-
στανται ελκυστικότερα για επενδυτές
που χρησιμοποιούν το δολάριο.

Η άνοδος των εξαγωγών, του τουρι-
σμού και των επενδύσεων θα έχει ση-
μαντικά οφέλη στο ισοζύγιο των εξω-
τερικών συναλλαγών.

Ωστόσο, η χαμηλή πτήση του ευρώ
δημιουργεί ντόμινο παρενεργειών
στην οικονομία, με βασικότερη την έν-
ταση των πληθωριστικών πιέσεων.

Η ενέργεια και οι πρώτες ύλες γί-

νονται ακριβότερες, αφού διαπραγμα-
τεύονται διεθνώς σε δολάρια, ενώ πα-
ράλληλα προκαλείται νέα ανάφλεξη
ακρίβειας στα υγρά καύσιμα που τιμο-
λογούνται σε δολάρια.

Ο συνδυασμός αυτός επιδεινώνει
την ενεργειακή κρίση, αυξάνοντας τα
πλήγματα στα εισοδήματα των νοικο-
κυριών σε μια κρίσιμη χρονική περίο-
δο, όπου δοκιμάζονται από την οικο-
νομική στενότητα.

Την ίδια ώρα, η υποχώρηση του ευ-
ρώ φέρνει μαζικό κύμα ανατιμήσεων
στα εισαγόμενα προϊόντα από χώρες
της ζώνης του δολαρίου όπως τρόφι-
μα, ποτά και διαρκή καταναλωτικά
αγαθά.

Η αποδυνάμωση του ευρώ έναντι
του δολαρίου δημιουργεί έντονες ανη-
συχίες στην ΕΚΤ, καθώς υπονομεύει
τον στόχο για τη σταθερότητα των τι-
μών και την επαναφορά του πληθωρι-
σμού στο 2%.

Ευνοούνται οι ελληνικές
εξαγωγές και ο τουρισμός -
Εντείνονται οι
πληθωριστικές πιέσεις

Κερδισμένοι και χαμένοι 
από τη διολίσθηση 
ευρώ έναντι δολαρίου

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου



Σ
την τελική ευθεία μπαίνει
από σήμερα η ταχύτερη έκ-
δοση των συντάξεων με τη
λειτουργία του Ψηφιακού

Δωματίου Επικοινωνίας του ΕΦΚΑ,
μέσω του οποίου οι υποψήφιοι συντα-
ξιούχοι θα μπορούν να παρακολου-
θούν από τον... υπολογιστή του σπιτιού
τους τη φάση στην οποία βρίσκεται η
αίτηση συνταξιοδότησής τους!

Χθες, ο υπουργός Εργασίας Κω-
στής Χατζηδάκης παρουσίασε τη νέα
ψηφιακή υπηρεσία, επισημαίνοντας
ότι «πρόκειται για επανάσταση όχι μό-
νο για τον ΕΦΚΑ, αλλά και για όλο το
Δημόσιο», ενώ οι υποψήφιοι συνταξι-
ούχοι θα μπορούν να υποβάλουν μέ-
σω της υπηρεσίας τυχόν έγγραφα που
λείπουν από τον φάκελό τους και το
θέμα να διευθετείται ηλεκτρονικά.

Η λειτουργία του Ψηφιακού Δωμα-
τίου Επικοινωνίας του ΕΦΚΑ συνοψί-
ζεται στα εξής:

1. Επιτρέπεται η απευθείας ψηφια-
κή επαφή του ασφαλισμένου που έχει
υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης
και του υπαλλήλου που έχει αναλάβει
την έκδοση της σύνταξής του, ενώ μό-
νο σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα γί-
νεται τηλεφωνική επαφή. 

2. Καταργούνται η αλληλογραφία,
μέσω ταχυδρομείου, όπου ο e-ΕΦΚΑ
ζητούσε επιπλέον έγγραφα για να
προχωρήσει το αίτημα συνταξιοδότη-
σης, η επίσκεψη του ασφαλισμένου
στα τοπικά υποκαταστήματα για την
προσκόμιση των εγγράφων και η τη-
λεφωνική επικοινωνία για διευκρινί-
σεις και ερωτήματα.

3. Ο υπάλληλος μπορεί να ζητήσει
ηλεκτρονικά επιπλέον δικαιολογητικά
από τον ασφαλισμένο και ο τελευταίος
να ενημερωθεί για την εξέλιξη αυτή,
λαμβάνοντας μήνυμα στο ηλεκτρονι-
κό του ταχυδρομείο (e-mail). Σύμφω-
να με τα στοιχεία του υπουργείου Ερ-
γασίας, ο e-ΕΦΚΑ διαθέτει πλέον το
95% των e-mails των εν αναμονή συν-
ταξιούχων. 

4. Μέσω της πλατφόρμας, ο υπο-
ψήφιος συνταξιούχος θα μπορεί να
επισυνάπτει και να αποστέλλει ηλε-
κτρονικά στον e-ΕΦΚΑ τα δικαιολο-
γητικά με καταγεγραμμένη την ημέρα

και την ώρα αποστολής τους. Με αυ-
τόν τον τρόπο, καταργείται η ανάγκη
μετάβασης στα υποκαταστήματα.

5. Ο ασφαλισμένος μπορεί να δει σε
πραγματικό χρόνο την πορεία του αι-
τήματος συνταξιοδότησής του.

6. Η νέα υπηρεσία είναι προσβάσι-
μη μέσα από την ιστοσελίδα του e-
ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr
/el/psephiako-domatio-epikoino-
nias) και την ενιαία δικτυακή πύλη του
δημοσίου www.gov.gr.

7. Η χρήση της ψηφιακής υπηρε-
σίας αφορά όλους τους ασφαλισμέ-
νους οι οποίοι έχουν υποβάλει ηλε-
κτρονικά το αίτημα συνταξιοδότησής
τους.

8. Μέσα από το Ψηφιακό Δωμάτιο
Επικοινωνίας, οι πολίτες θα μπορούν
να επιλέξουν την ανάθεση της υπόθε-
σής τους σε πιστοποιημένο επαγγελ-
ματία για ανακεφαλαίωση ασφαλιστι-
κού χρόνου και αναγνωρίσεις.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Κ. Χατζηδάκης: 
«Θετικές προβλέψεις 
για ανάπτυξη 
και ανεργία»
«Παρά την οξύτητα των προβλημάτων,
η ανεργία συνεχίζει να πέφτει, οι επεν-
δύσεις συνεχίζουν να αυξάνονται και
οι εκτιμήσεις για τις προοπτικές της
ελληνικής οικονομίας παραμένουν θε-
τικότερες σε σχέση με τις εκτιμήσεις
για όλες σχεδόν τις άλλες χώρες της
ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συνε-
χίσουμε στον ίδιο φιλοεπενδυτικό,
σύγχρονο και ευρωπαϊκό δρόμο για να
έχουμε αποτελέσματα. Διαχειριστή-
καμε μόνο κρίσεις την περασμένη
τριετία. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία
ότι μπροστά μας έχουμε τουλάχιστον
έναν ακόμα χρόνο που τα πράγματα θα
είναι δύσκολα και εδώ και στις άλλες
χώρες της ΕΕ, αλλά είμαστε κυβέρνη-
ση για τα δύσκολα». Αυτό επεσήμανε ο
υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, μι-
λώντας στο 5th InvestGR Forum με θέ-
μα «A new Greece emerges».
Ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε ότι, παρά
τις δυσκολίες της δεκαετούς οικονομι-
κής κρίσης, την πανδημία, την εισβολή
της Ρωσίας στην Ουκρανία, την ενερ-
γειακή κρίση και τη διαρκή προκλητι-
κότητα της Τουρκίας, το 2021 έκλεισε
με ισχυρή ανάπτυξη 8,3%, η οποία συ-
νεχίστηκε το α’ τρίμηνο του 2022, φτά-
νοντας το 7% με κύριους μοχλούς την
αναθέρμανση της κατανάλωσης των
νοικοκυριών, τις επενδύσεις και τις
εξαγωγές. Ταυτόχρονα, επεσήμανε, η
ανεργία μειώθηκε από το 17,3% το κα-
λοκαίρι του 2019 στο 12,5% τον περα-
σμένο Απρίλιο. Όλα αυτά, είπε, είναι
αποτέλεσμα της συνολικής οικονομι-
κής πολιτικής της κυβέρνησης: «Της
φορολογικής πολιτικής που μείωσε
τους φόρους και έκανε την Ελλάδα ελ-
κυστικό επενδυτικό προορισμό. Της
δημοσιονομικής πολιτικής που αποκα-
τέστησε τη διεθνή εμπιστοσύνη στη
χώρα μας και μας οδηγεί σε έξοδο από
την ενισχυμένη εποπτεία και ανάκτηση
της επενδυτικής βαθμίδας. Της αδει-
οδοτικής πολιτικής που έκανε πιο απλή
υπόθεση το άνοιγμα μιας επιχείρησης
στη χώρα μας συμβάλλοντας στη δημι-
ουργία νέων θέσεων εργασίας. Των εκ-
συγχρονιστικών μεταρρυθμίσεων στο
περιβάλλον και την παιδεία. Της προ-
ώθησης των ιδιωτικοποιήσεων. Του
ψηφιακού εκσυγχρονισμού του κρά-
τους. Και, φυσικά, της εργασιακής και
της ασφαλιστικής πολιτικής, που και
αυτές από την πλευρά τους συνετέλε-
σαν στο μέχρι τώρα αποτέλεσμα». 

ΠΕΜΠΤΗ 14 IOYΛIOY 2022

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ23
Ο

ΙΚ
Ο

Ν
Ο

Μ
ΙΑ

«Επανάσταση» για το Δημόσιο,
δηλώνει ο Κωστής Χατζηδάκης
- Πρεμιέρα σήμερα 
της νέας υπηρεσίας 

Ταχύτερη έκδοση συντάξεων 
με το «Ψηφιακό Δωμάτιο»
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του Μιχάλη Μαστοράκη

«Π
άγωμα» της αγοράς
λιανικής ηλεκτρικής
ενέργειας έχει επιφέ-
ρει η τρέχουσα ενερ-

γειακή κρίση, καθώς, σύμφωνα με τα
στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ για το α’ τρίμηνο
του 2022, καταγράφεται δραστική μεί-
ωση της κινητικότητας πελατών μετα-
ξύ των παρόχων.

Είναι ενδεικτικό ότι, σύμφωνα με τα
στοιχεία του Διαχειριστή για τη χαμη-
λή τάση, πρακτικά ΔΕΗ και ιδιώτες
προμηθευτές στο σύνολό τους διατή-
ρησαν σταθερό τον αριθμό των νοικο-
κυριών και μικρών επιχειρήσεων που
εκπροσωπούν στη χαμηλή τάση. Έτσι,
το πελατολόγιο του δεσπόζοντος προ-
μηθευτή μειώθηκε κατά μόλις 6.000
μετρητές περίπου μέσα στο α’ τρίμηνο
του 2022, συγκριτικά με το δ’ τρίμηνο
του 2021. Από την άλλη πλευρά, οι
ιδιώτες πάροχοι κέρδισαν μόλις
11.000 «ρολόγια» στη χαμηλή τάση κα-
τά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Ως συνέπεια ο αριθμός των μετρη-
τών που εκπροσωπούσε η ΔΕΗ στα τέ-
λη του Μαρτίου ανερχόταν σε 5,021
εκατ., από τα 6,833 εκατ. «ρολόγια»
που ήταν ενεργοποιημένα και δεν
ηλεκτροδοτούνταν μέσω της Καθολι-
κής Υπηρεσίας. Στο σύνολό τους οι
ιδιώτες εκπροσωπούσαν 1,67 εκατ.
πελάτες.

Συνεχής μείωση
της κινητικότητας

Η στασιμότητα στη λιανική αγορά
ρεύματος αποτυπώνεται ανάγλυφα,
αν συγκριθούν οι παραπάνω μεταβο-

λές του πελατολογίου των προμηθευ-
τών με τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ για τα
προηγούμενα τρίμηνα. Έτσι, τη στιγμή
που η ΔΕΗ απώλεσε μόλις 6.000 «ρο-
λόγια» το α’ τρίμηνο, το δ’ τρίμηνο του
2021 είχε χάσει 37.000 νοικοκυριά και
μικρές επιχειρήσεις και 47.000 κατα-
ναλωτές ένα τρίμηνο αργότερα.

Μάλιστα, τα νούμερα αυτά είναι ήδη
αισθητά μικρότερα απ’ ό,τι συνέβαινε
πριν από την έναρξη της ενεργειακής
κρίσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο
β’ τρίμηνο του 2021 η εταιρεία είχε
απολέσει 70.000 «ρολόγια» και στο β’

(έναντι του τελευταίου τριμήνου του
2020) περίπου 100.000 μετρητές στη
χαμηλή τάση.

Κατ’ αναλογία, ολοένα περισσότε-
ρο «ψαλιδισμένο» είναι το κέρδος
των ιδιωτών προμηθευτών. Έτσι, πριν
από την ανάκτηση 11.000 νέων πελα-
τών το 2022, είχε προηγηθεί η ανά-
κτηση 53.000 καταναλωτών το δ’ τρί-
μηνο του 2021, όταν το προηγούμενο
τρίμηνο είχαν κερδίσει 67.500 και-
νούργιους καταναλωτές. Το νέο πε-
λατολόγιο των ιδιωτών είχε ανέλθει
σε 85.000 το β’ τρίμηνο και σε

103.000 το α’ τρίμηνο του 2021.

Το πελατολόγιο κάθε
ιδιώτη παρόχου

Παρά το γεγονός ότι το α’ τρίμηνο
καταγράφηκαν διαφορετικές αυξή-
σεις (ή ακόμη και μειώσεις) στον
αριθμό των μετρητών που εκπροσω-
πεί κάθε ιδιώτης πάροχος, οι μεταβο-
λές δεν ήταν τέτοιες ώστε να υπάρ-
ξουν σημαντικές αλλαγές στη σχετική
κατάταξή τους συγκριτικά με το δ’ τρί-
μηνο του περασμένου έτους. Έτσι και
στις αρχές του 2022 στην πρώτη θέση
βρίσκεται η Protergia (Mytilineos) με
288.000 «ρολόγια» στη χαμηλή τάση
στο διασυνδεδεμένο σύστημα, ακο-
λουθούμενη από τους δύο άλλους κα-
θετοποιημένους ομίλους, την Elpedi-
son και την ΗΡΩΝ, με 270.000 και
241.000 πελάτες.

Τις επόμενες θέσεις κατέλαβαν οι
μη καθετοποιημένοι πάροχοι, ξεκι-
νώντας από τη ZeniΘ (με 213.000 «ρο-
λόγια»), την nrg (172.000), τη Watt &
Volt (169.000) και την Αέριο Αττικής
Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας
(117.500). Την πρώτη 10άδα συμπλη-
ρώνουν η Volton (113.000) και η Vol-
terra (35.000).

Mειώνoνται η κινητικότητα
αλλά και τα κέρδη
των ιδιωτών προμηθευτών

Ακινησία στην αγορά λιανικής
εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης

Προς έγκριση το σχέδιο προληπτικής
δράσης για την αγορά ηλεκτρισμού
Τον δρόμο της τελικής έγκρισης και επικύρωσης
παίρνει το «Σχέδιο Ετοιμότητας Αντιμετώπισης
Κινδύνων στον τομέα του ηλεκτρισμού της Ελλάδας»,
καθώς, όπως αναφέρουν πληροφορίες της
«Political», εντός της εβδομάδας η Ολομέλεια της
ΡΑΕ θα αποφασίσει σχετικά.
Σημειώνεται ότι το Σχέδιο Προληπτικής Δράσης είχε
τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, όπου παρατηρήσεις
απέστειλε μόνο η Elpedison, εκφράζοντας
αντιρρήσεις σχετικά με την αποζημίωση των μονάδων
αερίου που ενδέχεται να αλλάξουν καύσιμο σε ντίζελ
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το σχέδιο θα
εγκριθεί ως τέθηκε σε διαβούλευση, με την
«υποσημείωση» ότι για το θέμα που θέτει η Elpedison

η ΡΑΕ έχει αναθέσει μελέτη για το μοντέλο
συμμετοχής και αποζημίωσης των μονάδων που
υποχρεώνονται να αλλάξουν το καύσιμο από φυσικό
αέριο σε ντίζελ. Η μεθοδολογία εκτιμάται ότι θα
αποφασιστεί το φθινόπωρο.
Στο σχέδιο περιλαμβάνονται αναλυτικά οι κίνδυνοι
ασφάλειας εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας που
μπορεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό σύστημα
ηλεκτρισμού, καθώς επίσης γίνεται μια επισκόπηση
των περιφερειακών σεναρίων κρίσης ηλεκτρικής
ενέργειας σύμφωνα με τον ENTSO-E.
Τέλος, το σχέδιο προβλέπει εξειδικευμένα μέτρα ανά
ομάδα σεναρίων κρίσης, καθώς και μέτρα για την
αύξηση της ανθεκτικότητας του συστήματος.

Μιχάλης Μαστοράκης



της Ρεγγίνας Σαβούρδου 

Π
οδαρικό με θετικό πρόσημο
έκανε ο Ιούνιος, ο πρώτος
μήνας του καλοκαιριού, στο
«βαρύ χαρτί» για την ελλη-

νική οικονομία, τον τουρισμό, μια και
έσπασε το φράγμα των 4,5 εκατομμυ-
ρίων ταξιδιωτών που επέλεξαν την Ελ-
λάδα τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της
Fraport, 4.619.146 ταξιδιώτες κράτη-
σαν τις βαλίτσες των διακοπών τους με
τελικό προορισμό τη χώρα μας, έναντι
4.469.467 που είχαν ταξιδέψει τον αν-
τίστοιχο μήνα του 2019, σημειώνοντας
ποσοστιαία αύξηση 3,3%.

Η τουριστική κίνηση εκτινάχθηκε
κυρίως στους δημοφιλείς προορι-
σμούς, όπως είναι η Κέρκυρα, η Ρόδος,
η Κως και τα Χανιά, προορισμοί που
κρατούν παραδοσιακά τα σκήπτρα των
προτιμήσεων των τουριστών. Αξίζει να
σημειωθεί ότι μόνο για τον μήνα Ιούνιο
906.732 τουρίστες κατέκλεισαν το «νη-
σί των ιπποτών», τη Ρόδο, 609.237

έφτασαν στην Κέρκυρα, 499.264 πλημ-
μύρισαν τα Χανιά στην Περιφέρεια
Κρήτης και 436.529 προσγειώθηκαν
στην Κω.

Το Ηνωμένο Βασίλειο φαίνεται πως
εξακολουθεί και βάζει την Ελλάδα στην
πρώτη θέση των προτιμήσεών του, κα-
θώς από τα 14 περιφερειακά αεροδρό-
μια της χώρας που διαχειρίζεται η Fra-
port Greece προκύπτει πως 543.036
επιβάτες προήλθαν από το Ηνωμένο
Βασίλειο, 366.553 από τη Γερμανία,
ενώ ακολούθησε η Ιταλία με 160.326
τουρίστες.

Το υψηλό ποσοστό ζήτησης για τους
Γερμανούς επιβεβαιώνει και η TUI, η
μεγαλύτερη εταιρεία ταξιδιών και του-
ρισμού στον κόσμο, από την έδρα της
στο Ανόβερο. Ειδικά στην Κρήτη, στην
οποία διαθέτει πολλά ξενοδοχεία που
μισθώνει σχεδόν στο 100% για τους πε-
λάτες της ετησίως, καταγράφεται ένα
πρωτοφανές ρεκόρ. «Δεν υπάρχει κα-
νένας τουριστικός τομέας ή προορι-
σμός προς την Ελλάδα που να μην έχει
ζήτηση αυτήν τη στιγμή», σημειώνει ο

Άαγκε Ντίνχαουπτ, διευθυντής Επικοι-
νωνίας της TUI.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, ο
όμιλος αναμένεται να φέρει περίπου 3
εκατομμύρια τουρίστες στην Ελλάδα,
δηλαδή αριθμό μεγαλύτερο από τα προ
πανδημίας επίπεδα, όπου διακίνησε
περίπου 2,8 εκατομμύρια πελάτες της.

Για την TUI δημοφιλέστεροι ελληνι-
κοί τουριστικοί προορισμοί παραμέ-
νουν η Κρήτη, η Ρόδος, η Κως, η Κέρ-
κυρα, η Πελοπόννησος, η Μακεδονία, η
Σαντορίνη, η Ζάκυνθος, η Κάρπαθος
και η Μύκονος και μάλιστα, όπως ανα-
φέρουν διευθυντικά στελέχη, οι κρατή-
σεις για τους πρώτους μήνες του φθι-
νοπώρου, τον Σεπτέμβριο και τον
Οκτώβριο, αυξάνονται σημαντικά εδώ
και αρκετές εβδομάδες.

Αισθητά
μικρότερες
οι καθυστερήσεις
στα ελληνικά 
αεροδρόμια 

Ντόμινο δημιουργούν τα τε-
ράστια προβλήματα που παρα-
τηρούνται στα αεροδρόμια της
Ευρώπης εξαιτίας των καθυ-
στερήσεων, που κατά 80% ευ-
θύνονται και για τις εγχώριες
και ας είναι μικρής έκτασης.

Το 53% των πτήσεων στο
«Ελευθέριος Βενιζέλος» προσ-
γειώνεται την προβλεπόμενη
ώρα, ενώ το υπόλοιπο 47%, όπου
καταγράφονται καθυστερή-
σεις, οφείλεται κυρίως στο
domino effect που δημιουργεί-
ται είτε εξαιτίας των καθυστε-
ρήσεων στα μεγάλα αεροδρό-
μια της Ευρώπης, είτε σε εμπο-
ρικές πτήσεις που πραγματο-
ποιούνται εκτός χρονοθυρίδων,
είτε σε ιδιωτικές πτήσεις σε νη-
σιά που αποτελούν τουριστι-
κούς προορισμούς, οι οποίες
προκαλούν «αναστάτωση» στο
πρόγραμμα προσαπογειώσεων
επηρεάζοντας την ομαλή εναέ-
ρια κυκλοφορία.

Συνολικά 9.650 πτήσεις
πραγματοποιήθηκαν τον περα-
σμένο μήνα και από αυτές οι
πτήσεις με καθυστέρηση ήταν
4.520. H καλύτερη εικόνα στα
ελληνικά αεροδρόμια οφείλε-
ται στις συντονισμένες προ-
σπάθειες του υπουργείου, το
οποίο φροντίζει να πραγματο-
ποιεί συχνές συναντήσεις με
τους Ελεγκτές Εναέριας Κυ-
κλοφορίας, προκειμένου να
επιλύονται τα όποια προβλήμα-
τα προκύπτουν.

Αξίζει να σημειωθεί πως
στον ΔΑΑ καθημερινά παρα-
λαμβάνονται από 600 έως 1.000
αποσκευές επιβατών από πτή-
σεις προηγούμενων ημερών
και προκειμένου να αντιμετω-
πιστεί το φαινόμενο αυτό η δι-
οίκηση του αεροδρομίου έχει
εγκαταστήσει ένα προσωρινό
σύστημα logistics προκειμέ-
νου να ομαλοποιηθεί η κατά-
σταση.

Ρεγγίνα Σαβούρδου
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Ξεπέρασε τα επίπεδα 
του 2019 η επιβατική
κίνηση Ιουνίου

Βουλιάζουν τα νησιά μας,
νέα ρεκόρ αφίξεων
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H
νευρικότητα παραμένει
στο ελληνικό χρηματι-
στήριο, με τους αναλυ-

τές να εκτιμούν πως οι εναλλα-
γές προσήμων και οι απολύτως
επιλεκτικές κινήσεις κάποιων
traders θα είναι τα βασικά χαρα-
κτηριστικά και στις επόμενες συ-
νεδριάσεις. Παράλληλα, προ-
βληματίζουν η χαμηλή συναλλα-
κτική δραστηριότητα και η εικό-
να σχεδόν πλήρους εγκατάλει-
ψης σε μεσαία και μικρότερη κε-
φαλαιοποίηση, τουλάχιστον
όσον αφορά τους τίτλους. Αδύ-
ναμη η εικόνα των τραπεζικών
μετοχών και ζητούμενα για τον
εν λόγω δείκτη είναι η επιστρο-
φή και τα επιβεβαιωμένα κλεισί-
ματα υψηλότερα των 544, 558 (απλός ΚΜΟ 200 εβδομάδων) και 580 - 597 μονάδων (συγκλίνουν ο εκθετικός ΚΜΟ
200 εβδομάδων και οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών). Σε μια τέτοια περίπτωση οι αγοραστές μπορούν να ελπίζουν σε κί-
νηση υψηλότερα των 600 μονάδων. Αντίθετα, συνεχόμενα κλεισίματα χαμηλότερα των 490 θα διατηρήσουν τις
προϋποθέσεις δοκιμασίας της επόμενης στήριξης στις 430 - 400 μονάδες.

Αύξηση κερδών στα 11,2 εκατ.
για τη Megaplast

Ισχυρές επιδόσεις επέδειξε ο Όμιλος Me-
gaplast κατά το 2021, αναδεικνύοντας ότι η
εξωστρεφής στρατηγική του δημιουργεί δυ-
ναμικές προοπτικές. Αναλυτικότερα, ο κύ-
κλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 44,4
εκατ. ευρώ, έναντι 35,9 εκατ. ευρώ το 2020,
καταγράφοντας 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 φόρων του ομίλου ανήλθαν σε
11,2 εκατ. ευρώ έναντι 6,6 εκατ. ευρώ σημει-
ώνοντας αξιοσημείωτη άνοδο 70%. Όπως
σημειώνει ο όμιλος σε σχετική ανακοίνωση,
επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 23 εκατ. ευ-
ρώ ολοκληρώθηκε κατά την τελευταία τριε-
τία, τμήμα του οποίου αφορά τη νέα βιομη-
χανική Μονάδα της Megaplast στη Θήβα, κα-
θώς και τον συνεχή εκσυγχρονισμό της κύ-
ριας βιομηχανικής μονάδας στην Κρήτη. 

ΕΡΓΟΣΕ: Στην Intrakat το έργο
στον Κεντρικό Σταθμό Αθηνών
Στο τελικό στάδιο υλοποίησης εισέρχεται
ένα ακόμη σημαντικό έργο στο πλαίσιο
εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού
δικτύου της χώρας. 
Τη Δευτέρα υπεγράφη η σύμβαση για τη
β’ φάση ανάπτυξης του ΚΣ Σταθμού
Αθηνών, ενός έργου που ολοκληρώνει την
αναμόρφωση του κεντρικού
σιδηροδρομικού σταθμού της
πρωτεύουσας. Η β’ φάση ανάπτυξης του
Κεντρικού Σιδηροδρομικού Σταθμού
Αθηνών, προϋπολογισμού μελέτης 42,1
εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),
θα ολοκληρωθεί σε ορίζοντα τριετίας.
Ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η
κοινοπραξία Ιντρακάτ - Σιδηροδρομικά
Έργα - Σταθμός Αθηνών.

Συμφωνία Carrefour - Globalsat
για δίκτυο ταχυφορτιστών

O όμιλος εταιρειών Globalsat - Teleuni-
com, ως εμπορικός αντιπρόσωπος της Blink
Charging Hellas, προχώρησε σε συμφωνία
με την Carrefour για την προοδευτική τοπο-
θέτηση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυ-
τοκινήτων στα καταστήματά της πανελλαδι-
κά. Η συμφωνία με την Carrefour προβλέπει
την άμεση εγκατάσταση ταχυφορτιστών σε
υπάρχοντα καταστήματα και την πρόβλεψη
δημιουργίας σταθμών φόρτισης στο υπό
ανάπτυξη δίκτυο καταστημάτων. Η ανάπτυξη
των σημείων φόρτισης της Blink, τα οποία
ξεπερνούν τα 400 πανελλαδικά, σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση, στοχεύει στον διπλα-
σιασμό των σταθμών φόρτισης μέχρι το τέ-
λος του 2023.

Στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων υποδο-
μής της α’ φάσης στο The Ellinikon, o Όμιλος
Άβαξ προχώρησε στην προμήθεια στόλου ηλε-
κτρικών αυτοκινήτων προκειμένου να χρησι-
μοποιηθούν από την ομάδα επίβλεψης έργου
της Lamda Development. Σε αντίθεση με τα
αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο
στόλος που απόκτησε ο Όμιλος Άβαξ εξασφα-
λίζει μηδενική εκπομπή αέριων ρύπων, ενώ η
ανάκτηση ενέργειας από την πέδηση και τα λι-

γότερα μηχανικά μέρη των ηλεκτρικών οχημάτων περιορίζουν σημαντικά όχι μόνο την κατανάλωση αλ-
λά και το κόστος χρήσης και συντήρησης. Επιπλέον, χάρη στις επιδόσεις τους που κάνουν την οδήγηση
εξαιρετικά εύκολη και ξεκούραστη -παράγοντας ιδιαίτερα σημαντικός για εργοταξιακή χρήση- είναι
σχεδόν αθόρυβα, χαρακτηριστικό απαραίτητο για τη συνολική μείωση των επιπέδων ηχορύπανσης.

Στην Attica Group ξενοδοχείο στην Τήνο

ΧΑ: Προβληματίζουν τράπεζες και συναλλαγές

Άβαξ: Προμήθεια ηλεκτρικών αυτοκινήτων για τα έργα στο Ελληνικό

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η Attica Group, στο πλαίσιο της διεύρυνσης της
παρουσίας της στον ελληνικό τουρισμό, ανακοίνωσε
την απόκτηση από τη θυγατρική Attica Blue Hospita-
lity Μον/πη ΑΕ («Attica Blue Hospitality») του 100%
των μετοχών της ιδιοκτήτριας εταιρείας του ξενοδο-
χείου Tinos Beach, που βρίσκεται στη θέση Κιόνια
Τήνου, έναντι συνολικού τιμήματος 6,5 εκατ. Η χρη-
ματοδότηση του τιμήματος προέρχεται από ίδια κε-
φάλαια και τραπεζικό δανεισμό. Το ξενοδοχειακό
συγκρότημα έχει ανεγερθεί σε έκταση συνολικής επιφάνειας 14.500 τμ, διαθέτει 180 δωμάτια σε ένα
τριώροφο κεντρικό κτίριο με υπόγειο και τρία συγκροτήματα bungalows. Η Attica Blue Hospitality θα
προχωρήσει στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου.
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Η
πρόσφατη αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης
της Blue Grid οδήγησε την Ελινόιλ και την
Blue Grid στην από κοινού συμφωνία της

μεταβίβασης του μεριδίου της Ελινόιλ στην Blue-
Fuel προς την Blue Grid, η οποία πλέον θα κατέχει
το 100% των μετοχών της εταιρείας. Αναγνωρίζον-
τας τις σημαντικές προοπτικές της χρήσης του φυ-
σικού αερίου ως καυσίμου για τις οδικές μεταφο-
ρές και με στόχο τη δημιουργία σταθμών ανεφο-
διασμού υγροποιημένου και συμπιεσμένου φυσι-
κού αερίου (LNG - CNG), οι δύο εταιρείες θα διε-
ρευνήσουν τη δυνατότητα συνεργασίας τους σε εμ-
πορικό επίπεδο προκειμένου να παρέχουν στους
επαγγελματίες οδηγούς τη δυνατότητα τροφοδο-
σίας των οχημάτων τους με LNG και CNG, σύμφωνα
με τον αρχικό σχεδιασμό. Σε κάθε περίπτωση, οι
δύο εταιρείες προχωρούν το στρατηγικό τους σχέ-
διο ανάπτυξης με την άμεση κατασκευή σημείων
ανεφοδιασμού οχημάτων με LNG και CNG.

Στην ηλεκτροκίνηση 
η nrg με την εξαγορά 
της Automotive 

Αύξηση παραγωγής 
για την Interlife

Σημαντική αύ-
ξηση παραγωγής
κατέγραψε η In-
terlife Ασφαλιστι-
κή το α’ εξάμηνο
του 2022, ενι-
σχύοντας περαιτέρω τη θέση της στην ασφα-
λιστική αγορά. Συγκεκριμένα, η παραγωγή
στον κλάδο ασφάλισης αστικής ευθύνης οχη-
μάτων ανήλθε σε 22.133.213 ευρώ (αύξηση
6,81% έναντι του αντιστοίχου εξαμήνου 2021)
και η παραγωγή λοιπών κλάδων κατά ζημιών
ανήλθε σε 18.583.581 ευρώ (αύξηση 15,62%
έναντι του αντιστοίχου εξαμήνου 2021). Επι-
σημαίνεται ότι η σχέση συμμετοχής μεταξύ
των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων του κλάδου
αστικής ευθύνης οχημάτων και των λοιπών
κλάδων κατά ζημιών διαμορφώθηκε σε 54% -
46% (έναντι 57% - 43% για το αντίστοιχο διάστη-
μα του έτους 2021).

Olympia Odos: Ένα app αλλάζει
τα δεδομένα της οδικής ασφάλειας

Μια από τις πιο καινοτόμες εταιρείες στην Ελ-
λάδα λάνσαρε ένα app που αλλάζει όλα όσα
γνωρίζαμε για τις διαδρομές μας στην Πελο-
πόννησο. Ο λόγος για το Olympia Odos App, που
είναι διαθέσιμο δωρεάν για λειτουργικά συστή-
ματα iOS και Android και προσφέρει υπηρεσίες
που αναβαθμίζουν σημαντικά την ταξιδιωτική
εμπειρία στον αυτοκινητόδρομο. Η εφαρμογή
παρέχει νέες δυνατότητες στους χρήστες του
αυτοκινητοδρόμου, ενσωματώνοντας ψηφιακές
τεχνολογίες αιχμής σε μια ολοκληρωμένη σουί-
τα υπηρεσιών που κάνουν κάθε διαδρομή πιο
ευχάριστη αλλά και ασφαλή.

PepsiCo: Ανοδική αναθεώρηση
των στόχων
Πάνω από τις προσδοκίες των αναλυτών
διαμορφώθηκαν τα έσοδα της PepsiCo για
το β’ τρίμηνο του 2022, με τη διοίκηση της
εταιρείας να προχωρά σε αναθεώρηση των
στόχων της για τη χρήση του οικονομικού
έτους. Ειδικότερα, τα κέρδη της εταιρείας
διαμορφώθηκαν σε 1,43 δισ. δολάρια. Πάνω
από τις προσδοκίες των αναλυτών
διαμορφώθηκαν τα έσοδα της PepsiCo για
το β’ τρίμηνο του 2022, με τη διοίκηση της
εταιρείας να προχωρά σε αναθεώρηση των
στόχων της για τη χρήση του οικονομικού
έτους. Τα συνολικά έσοδα από πωλήσεις
διαμορφώθηκαν σε 20,23 δισ. δολάρια.

Renault: Μειωμένες πωλήσεις
κατά 30%

Σημαντική μείωση, που «άγγιξε» το 30%, κα-
τέγραψαν οι πωλήσεις οχημάτων της Renault
κατά το α’ εξάμηνο του 2022, καθώς η αποχώ-
ρηση της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας από
την αγορά της Ρωσίας έπληξε σημαντικά τις επι-
δόσεις της εταιρείας στο εξάμηνο Ιανουαρίου -
Ιουνίου. Πιο αναλυτικά, η Renault είδε τις πω-
λήσεις της σε παγκόσμια κλίμακα να υποχω-
ρούν κατά 29,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διά-
στημα του 2022, γεγονός που εν πολλοίς οφεί-
λεται στην αποχώρηση από τη ρωσική αγορά, η
οποία μέχρι πρότινος αποτελούσε τη δεύτερη
μεγαλύτερη αγορά της Renault μετά τη Γαλλία.

Ελινόιλ: Μεταβιβάζει 
το 50% της BlueFuel
στην Blue Grid

EBRD: Με 20 εκατ. στο πράσινο
ομόλογο της Lamda

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης (EBRD) συμμετείχε στο πράσινο ομόλο-
γο που εξέδωσε η Lamda Development, επεν-
δύοντας 20 εκατ. ευρώ στη συνολική έκδοση των
230 εκατ. ευρώ. Η Lamda, θυμίζει η σχετική ανα-
κοίνωση, είναι η ιδιοκτήτρια του The Ellinikon, του
μεγαλύτερου έργου αστικής ανάπλασης στην Ελλά-
δα και ενός από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, που
στοχεύει να μετατρέψει τον πρώην Διεθνή Αερολι-
μένα Αθηνών στην περιοχή του Ελληνικού σε βιώ-
σιμο και πλήρως ολοκληρωμένο εμπορικό, οικιστι-
κό χώρο και σημείο φιλοξενίας ανοιχτό στο κοινό.

Η nrg ανακοίνωσε πως
προχωρά στην εξαγορά
του 60% της εταιρείας Au-
tomotive Solutions, που
αποτελεί σημαντικό παί-
κτη στον τομέα της ηλε-
κτροκίνησης με δραστη-
ριότητα από το 2002. Όπως
αναφέρεται σε σχετική
ανακοίνωση, η Automotive Solutions διαθέτει
μια ευρεία γκάμα ηλεκτρικών οχημάτων και
λύσεων. Με την εξαγορά αυτή η nrg εδραιώνει
τη θέση της ως πρωτοπόρου εταιρείας ενέργει-
ας στον χώρο του e-mobility και της βιώσιμης
μικροκινητικότητας. Η nrg θα έχει πλέον στη
διάθεσή της επιπλέον τεχνογνωσία και πόρους,
που, συνδυαστικά με το πλήρες δίκτυο σταθμών
φόρτισης και ταχυφορτιστών incharge, παίζει
σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό νέων καινοτο-
μικών λύσεων στον τομέα του e-mobility και
της μικροκινητικότητας. Οι κινήσεις αυτές ενι-
σχύουν τις δραστηριότητες της nrg, που έχουν
ως στόχο ένα μέλλον με λιγότερους ρύπους και
πόλεις περισσότερο βιώσιμες.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου



ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL SPORTS28
Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Μ
ετά τα τελευταία γεγονότα
στο ποδόσφαιρο, όπου ο
πρόεδρος της ΕΠΟ Τάκης
Μπαλτάκος ήρθε σε ευ-

θεία σύγκρουση με τον ομόλογό του
της Super League 1 Βαγγέλη Μαρινά-
κη, για τη διαιτησία βεβαίως βεβαίως,
κάπου εκεί… ξεφυτρώνει κι ο μέγας
Αλγερινός συγγραφέας, στοχαστής
και ποδοσφαιριστής στην εποχή του
(τερματοφύλακας) Αλμπέρ Καμύ, που
για πολλούς ήταν ο εμπνευστής του
θεάτρου του παραλόγου. Είπε ο Καμύ:
«Αφού η ζωή έχει χάσει πια κάθε νόη-
μα, ύστερα από έναν πόλεμο που έχει
σαρώσει όλες τις ανθρώπινες αξίες,
τις ελπίδες, την πίστη, γιατί να μην
αποζητά κανείς τη λύτρωση στην αυτο-
κτονία;».

Ας προσπαθήσουμε να τον παρα-
φράσουμε ποδοσφαιρικά: Το ποδό-
σφαιρο τα έχασε όλα αυτά τα τελευταία
τριάντα χρόνια και το μόνο που απομέ-

νει είναι να… αυτοκτονήσει οριστικά,
γιατί έκανε πολλές απόπειρες στο πα-
ρελθόν. Στο τέλος θα μείνουν μόνο οι
«παράγοντες» στο ποδόσφαιρο για να
διαφεντεύουν τους εαυτούς τους,
αφού ο κόσμος οδηγείται και αυτός
προς την «αυτοκτονία», αρνούμενος
να γεμίσει τα γήπεδα.

Υποτίθεται πως Μπαλτάκος και Μα-
ρινάκης θέλουν το «καλό» του ελληνι-
κού ποδοσφαίρου. Και έτσι να είναι,
ουδείς τους πιστεύει. Δεν έχουν την
έξωθεν καλή μαρτυρία. Ο μεν Μπαλτά-
κος εξελέγη πρόεδρος στην ΕΠΟ με τη
«στήριξη» του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ και των
τοπικών ενώσεων που επηρεάζουν και
ψηφίζουν. Τι σημαίνει «στήριξη»;
Προσπορισμός οφελών, όπως γίνεται
παγκοσμίως. Ο Μπαλτάκος καθαίρεσε
τον Άγγλο αρχιδιαιτητή Μαρκ Κλά-
τενμπεργκ, ως είχε το δικαίωμα βάσει
του καταστατικού, και τοποθέτησε τον
συμπατριώτη του και έως τώρα βοηθό

του Στιβ Μπένετ. Γιατί το έκανε; Διότι
«ο Κλάτενμπεργκ ελληνοποιήθηκε».
Που σημαίνει ότι άρχισε τις δημόσιες
σχέσεις με ομάδες και άφησε άλλες
παραπονούμενες. Αφού «ελληνοποι-
ήθηκε» ο Κλάτενμπεργκ, γιατί επιδίω-
ξη του Μπαλτάκου είναι να πλαισιώσει
το κέντρο αποφάσεων για τη διαιτησία
με περισσότερους Έλληνες; Αυτοί
δεν… ελληνοποιούνται; Αν αυτό δεν
είναι «θέατρο του παραλόγου», τότε τι
είναι;

Άλλο «θέατρο». Στα δύο χρόνια πα-
ρουσίας του Κλάτενμπεργκ, όλες οι
ομάδες της League 1 απέσυραν την εμ-
πιστοσύνη τους στο πρόσωπό του λόγω
κακής διαιτησίας. Οι ίδιες ομάδες, δέ-
κα τον αριθμό, ψήφισαν υπέρ της πα-
ραμονής του! Αν αυτό δεν είναι παρα-
λογισμός, τότε τι είναι; Τι άλλαξε; Μή-
πως οι χορηγίες που πήραν από εται-
ρεία του Β. Μαρινάκη, όπως τους κατη-
γορούν αυτοί που δεν ήθελαν τον Κλά-

τενμπεργκ, δηλαδή ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ; 
Για την κορυφή της διαιτησίας επε-

λέγη ο Μπένετ, τον οποίο δέκα ομάδες
δεν θέλουν, παρά μόνο ΑΕΚ και ΠΑΟΚ,
ενώ ουδέτερη στάση κράτησαν ο Βό-
λος και η Λαμία. Αυτό δεν είναι «θέα-
τρο του παραλόγου»; 

Μετά τις τελευταίες
εξελίξεις με τον
Κλάτενμπεργκ και τη γερή
κόντρα Μπαλτάκου με
Μαρινάκη, το ποδόσφαιρο
οδηγείται στην αυτοκτονία,
αφού πρώτα
«αυτοκτονήσουν» 
οι φίλαθλοι

Το «θέατρο του παραλόγου»



Σ
την Ουκρανία το ποδόσφαιρο
αρνείται να πεθάνει. Το πρω-
τάθλημα θα αρχίσει κανονικά

στις 23 Αυγούστου, σύμφωνα με
ανάρτηση που έκανε στα social me-
dia ο υπουργός Αθλητισμού της χώ-
ρας Βαντίμ Γκουτσέτ. «Ο ουκρανικός
αθλητισμός θα πάρει τη νίκη σε όλα
τα μέτωπα και δεν μπορεί να σταμα-
τήσει να προοδεύει».

Ωστόσο, τα πράγματα δεν θα είναι
καθόλου εύκολα. Στα γήπεδα όπου
θα διεξάγονται τα παιχνίδια δεν θα
υπάρχει κόσμος στην κερκίδα, όπως
ήταν αναμενόμενο. Και αν ηχήσουν
οι σειρήνες ότι επίκειται βομβαρδι-
σμός, τότε οι ποδοσφαιριστές θα
τρέχουν στα καταφύγια των γηπέ-
δων, που έχουν ήδη κατασκευαστεί.

Όπως είναι γνωστό, το πρωτάθλη-
μα στην Ουκρανία σταμάτησε τον πε-
ρασμένο Φεβρουάριο, όταν ρωσικές

δυνάμεις εισέβαλαν στη χώρα. Η Σα-
χτάρ του πολύπαθου Ντονέτσκ ήταν
στην κορυφή του βαθμολογικού πί-
νακα με 47 βαθμούς σε 18 αγώνες,
δύο βαθμούς μπροστά από την Ντι-
ναμό Κιέβου. 

Όσον αφορά τα ευρωπαϊκά ματς, η

Σαχτάρ που θα βρίσκεται στους ομί-
λους του Champions League θα δώ-
σει τους αγώνες της στη Βαρσοβία,
πιθανώς στην ίδια πόλη θα γίνει και η
αναμέτρηση της Ντιναμό Κιέβου με
τη Φενέρμπαχτσε στον προκριματι-
κό γύρο του Champions League.

Ουκρανία: Αρχίζει το πρωτάθλημα! Απειλούν την οικογένεια
του Λεβαντόφσκι

Τελευταία προσφορά της Μπαρτσελόνα στην
Μπάγερν για τον 33χρονο διεθνή φορ και καλύτε-
ρο παίκτη για το 2021, Πολωνό Ρόμπερτ Λεβαν-
τόφσκι, είναι τα 50 εκατ. ευρώ. Και σύμφωνα με
τον διεθνή Τύπο, η μεταγραφή θα γίνει. Ο Λεβαν-
τόφσκι πήγε στην «πρώτη» της Μπάγερν χωρίς την
οικογένειά του, που δέχεται συνεχώς απειλές από
την πρώτη στιγμή που αποφάσισε να εγκαταλείψει
το Μόναχο.

Σφαίρες από ασήμι 
τα αδέρφια Κορακάκη
Η Άννα Κορακάκη και ο αδερφός της Διονύσης
κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στο μεικτό

αγώνισμα των 10 μ. αεροβόλου πιστολιού
στο Παγκόσμιο Κύπελλο σκοποβολής που

διεξάγεται στην πόλη Τσανγκγουόν της
Νότιας Κορέας. Στον τελικό του αγωνί-

σματος αναμετρήθηκαν με το εξαιρετικό
δίδυμο των Ζοράνα Αρουνόβιτς και Νταμίρ

Μίκετς από τη Σερβία, όπου γνώρισαν την ήττα
στις λεπτομέρειες με 17-13.

Πήρε Γουόλτερς 
ο Παναθηναϊκός

Μετά την αποτυχία του να υπογράψει με τον Νικ
Καλάθη, ο οποίος πήγε τελικά στη Φενέρμπαχτσε
του Δημήτρη Ιτούδη, ο Παναθηναϊκός πήρε από
τον Ερυθρό Αστέρα τον Αμερικανό Νέιτ Γουόλ-
τερς. Τον συγκεκριμένο παίκτη γνωρίζει άριστα ο
νέος τεχνικός του Παναθηναϊκού Ντέγιαν Ράντο-
νιτς, αφού συνυπήρξαν για δύο σεζόν στην ομάδα
του Βελιγραδίου. Κοστίζει και πιο φτηνά από τον
Νικ Καλάθη.

Παντού υπάρχει 
ένας Έλληνας

Καλά λέγεται όπως όποια πέτρα κι αν σηκώσεις
θα βρεις από κάτω έναν Έλληνα. Το όνομά του εί-
ναι Άκης Ιωσηφίδης και θεωρείται ο αποκλειστι-
κός υπεύθυνος της κατάκτησης του τροπαίου στο
Γουίμπλεντον από την Έλενα Ριμπάκινα, που είναι
Ρωσίδα, αλλά έπαιξε με τη σημαία του Καζακστάν.
Ο Ιωσηφίδης είναι ο αναλυτής του κάθε αντιπάλου
της Ριμπάκινα.

Αποφασίζουν για τον Βεζένκοφ
Η 20ή Ιουλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία, στην
οποία οι Σακραμέντο Κινγκς θα πρέπει να αποφασίσουν
αν θα πάρουν ή όχι από τον Ολυμπιακό τον διεθνή Βούλγα-
ρο μπασκετμπολίστα Σάσα Βεζένκοφ. Όπως είναι γνωστό,
ο Βεζένκοφ έκανε εξαιρετική χρονιά με τους «ερυθρό-
λευκους» και συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη πεντάδα
της EuroLeague.

Έρχεται 
ο Πινέδα 
στην ΑΕΚ

Στην Αθήνα θα βρίσκεται σήμερα για να υπογράψει με την ΑΕΚ ο Μεξικανός μέσος της
ισπανικής Θέλτα, Ορμπελίν Πινέδα, διακαής πόθος του νέου τεχνικού της Ένωσης, Ματίας
Αλμέιδα, ο οποίος τον γνωρίζει από τη θητεία του στο πρωτάθλημα του Μεξικού. Ο Πινέδα
είναι 26 ετών και θα έρθει στην ΑΕΚ δανεικός με οψιόν αγοράς του. Μόλις περάσει τις
ιατρικές εξετάσεις, θα «πετάξει» για την Ολλανδία, όπου προετοιμάζεται η ΑΕΚ.
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Επιμέλεια 
Δήμητρα Δάρδα

Υ
στερα από δύο χρόνια χωρίς συναυλίες
ξένων καλλιτεχνών, εξαιτίας της παν-
δημίας, τους επόμενους μήνες θα
έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε

ζωντανά αρκετά μεγάλα ονόματα της διεθνούς
μουσικής σκηνής. Ανάμεσά τους και οι θρυλικοί
Jethro Tull, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν δύο
live σε ελληνικό έδαφος, στις 22 Σεπτεμβρίου
στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη και στις
23 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βράχων «Μελίνα
Μερκούρη» στην Αθήνα.

Ορμώμενοι από το Blackpool
της Αγγλίας, οι Jethro Tull ξεκι-
νούν το μουσικό τους ταξίδι στα
τέλη της δεκαετίας του ’60. Με 60
εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων
παγκοσμίως, περισσότερα από 21
άλμπουμ, μεταξύ των οποίων 11
χρυσά και 5 πλατινένια, και με πε-
ρισσότερες από 3.000 live εμφα-
νίσεις σε 40 χώρες, οι Jethro Tull
έχουν χαρακτηριστεί ως ένα από
τα πιο σημαντικά και εκκεντρικά
progressive rock συγκροτήματα
του 20ού αιώνα.

Ηγετική φυσιογνωμία του
γκρουπ είναι η εμβληματική περ-
σόνα του Ian Anderson. Με μια
καλλιτεχνική ευφυΐα που ξεχώρι-
σε ήδη από τα πρώτα βήματα της
μπάντας, ο Anderson τολμά να

βάλει το φλάουτο σαν βασικό όργανο στη μηχανή
των Jethro Tull, κάνοντάς το παράλληλα σήμα
κατατεθέν του συγκροτήματος.

Στα πρώτα τους δισκογραφικά χρόνια ξεπηδά
το blues ντεμπούτο τους This Was (1968), το
οποίο διαδέχονται το Stand Up (1969) αλλά και το
Benefit (1970), ο δίσκος προπομπός που μας
προετοιμάζει για το magnum opus τους, Aqua-
lung (1971). Τα λόγια περιττεύουν για αυτό το αρι-
στούργημα, το οποίο θεωρείται μία από τις πιο

σημαντικές ροκ κυκλοφορίες όλων των εποχών.
Η progressive rock, περήφανη για τα άξια τέ-

κνα της, βρίσκει μια για πάντα στο «Locomotive
Breath» και το «Hymn 43» τους ύμνους που θα
τραγουδηθούν από χιλιάδες fans παγκοσμίως.
Μέσα από μια μουσική πορεία πέντε δεκαετιών, ο
ήχος των Jethro Tull ταξίδεψε από τα blues και
την jazz, την progressive αλλά και την ορθόδοξη
rock, μέσα από τα folk ηχοτοπία τους.

Πέρασαν σχεδόν δύο δεκαετίες δισκογραφι-
κής ανομβρίας, μέχρι τη φετινή
θριαμβευτική επιστροφή τους με
το Τhe Zealot Gene που επιβεβαί-
ωσε ότι το συγκρότημα συνεχίζει
να κρατά ψηλά το «Άγιο Δισκοπό-
τηρο» της ροκ, ποτίζοντάς μας
εθιστικές μελωδίες και εξαιρετι-
κούς στίχους.

Οι Jethro Tull 
τον Σεπτέμβριο 

στην Ελλάδα

Το θρυλικό ροκ
συγκρότημα έρχεται 
για δύο συναυλίες 
σε Θεσσαλονίκη 
και Αθήνα, 22 
και 23 Σεπτεμβρίου
αντίστοιχα



Έφτασαν Μύκονο

Πιστοί στο ραντεβού τους και φέτος στην κο-
σμοπολίτικη Μύκονο! Οι παγκοσμίου φήμης
σχεδιαστές μόδας Ντιν και Νταν Κέιτεν, γνωστοί
και ως Dsquared2, έφτασαν στο «νησί των ανέ-
μων» και ξεκίνησαν τις εμφανίσεις τους στα πο-
λύβουα Ματογιάννια προκαλώντας αναστάτωση
στη βραδινή λαμπερή ζωή. Τα δύο αδέλφια
έχουν πολιτογραφηθεί Μυκονιάτες, αφού έχουν
αποκτήσει μια υπέροχη βίλα, ενώ πέρσι άνοιξαν
το δικό τους πολυτελέστατο ρεστοράν, στέκι
πλέον της high society που γεύεται απίθανα πιά-
τα διά χειρός διάσημων ανά τον κόσμο σεφ.

Ετοιμασίες 
για την κουλούρα

Τρέχουν και δεν φτάνουν! Ο «Survivor» Άρης
Σοϊλέδης και η Μαρία Αντωνά βρίσκονται σε εν-
τατικές προετοιμασίες, ώστε όλα να είναι έτοιμα
το φθινόπωρο για τον επικείμενο γάμο τους. Το
ερωτευμένο ζευγάρι θα ανταλλάξει όρκους αγά-
πης και πίστης τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Αυ-
γούστου, σε μια ανοιχτή τελετή με κουμπάρους
τον Κώστα Φραγκολιά και τη σύντροφό του Δώ-
ρα Πατσέλη, αλλά και τους συμπαίκτες του πο-
δοσφαιριστή στο ριάλιτι επιβίωσης Ναυσικά Πα-
ναγιωτακοπούλου και Απόστολο Ρουβά.

Καλοκαιράκι και πρωινό μπα-
νάκι για την Μπέσσυ Αργυράκη.
Η τραγουδίστρια βρίσκεται στο
ησυχαστήριό της στην Επίδαυρο
απολαμβάνοντας χαλαρές οικο-
γενειακές στιγμές, αλλά και κα-
θημερινές βουτιές στη θάλασσα
που βρίσκεται μια ανάσα από τον
παραδεισένιο κήπο της. Με ανε-
βασμένη διάθεση και τροπικό
μαύρισμα, η ερμηνεύτρια πόζα-
ρε στο Instagram σαν μοντέλο,
με μαύρο μπικίνι και πλεκτό
sundress, σχολιάζοντας: «Κα-
λοκαιράκι, σ’ αγαπώ».

Το μοντέλο

Ε
νας έρωτας όλο τρέλα για την Άννα Πρέλεβιτς και τον Νικήτα
Νομικό! Το γνωστό μοντέλο και ο αδελφός τής Δούκισσας
Νομικού ζουν το απόλυτο όνειρο μιας ειδυλλιακής σχέσης

που αναμένεται σύντομα να καταλήξει στα σκαλιά της εκκλησίας. Το
ζευγάρι πόζαρε στο Instagram να παίζει με τον σκύλο του Μπρούνο
και δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έσπευσαν να τους συγχαρούν για τον
αρραβώνα τους. Το ευχάριστο γεγονός αποκάλυψε πρόσφατα η
μέλλουσα κυρία Νομικού με ανάρτησή της στο διαδίκτυο: «Πριν
από έναν μήνα ο Νικήτας μού έκανε πρόταση γάμου και έζησα αυτή
τη μοναδική στιγμή για να προσθέσει δέκα φορές παραπάνω στην
ευτυχία μου! Εδώ και καιρό γνώριζα ότι βρήκα τον μελλοντικό μου
σύζυγο, τον άνθρωπό μου, οπότε ήταν σίγουρα το πιο εύκολο “ναι”
που είπα ποτέ μου».

Πριγκιπική γιορτή
Γενέθλια για την πρωτότοκη κόρη του τέως βασιλιά Κωνσταντί-
νου και της Άννας-Μαρίας. Η πριγκίπισσα Αλεξία γιόρτασε τα
57α γενέθλιά της με ένα οικογενειακό πάρτι που παρέθεσε στην
οικία της στην Ισπανία, με τις βασιλικές οικογένειες της Ευρώ-
πης να αποστέλλουν συγχαρητήρια μηνύματα. Η εορτάζουσα εί-
ναι παντρεμένη με τον Ισπανό αρχιτέκτονα Carlos Javier Mora-
les Quintana, διαμένουν στο Πουέρτο Καλέρο και έχουν τέσσερα
υπέροχα παιδιά.

Άρον άρον εγκατέλειψε την Αθήνα η Ελε-
ονώρα Μελέτη, λίγα 24ωρα μετά το τέλος της
εκπομπής της για τη σεζόν. Η οικοδέσποινα
του Mega παρέα με τη μοναχοκόρη της Αλε-
ξάνδρα έτρεξαν στις παραλίες για τις πρώ-
τες βουτιές, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη
ζεστή θάλασσα. Σε ένα διάλειμμα από τα κα-
θημερινά μπάνια τους, μαμά και κόρη φωτο-
γραφήθηκαν αγκαλιασμένες, με την παρου-
σιάστρια να αποκαλύπτει γλυκά: «Αχ… βαχ,
και ξανά και αχ και βαχ και πάλι από την αρ-
χή! Πάμε όλοι μαζί! Αχ βαχ».
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Ευτυχισμένοι μαζί

Διακοπές 
με την κόρη της



Η
καλοήθης υπερπλασία προστάτη (ΚΥΠ)
είναι η -μη κακοήθης- κατάσταση κατά
την οποία ο προστάτης αδένας μεγα-
λώνει σε μέγεθος, συμπιέζοντας την

ουρήθρα κυκλικά ενώ σπρώχνει την ουροδόχο
κύστη προς τα πάνω. 

Η κατάσταση αυτή προκαλεί μια πληθώρα συμ-
πτωμάτων, όπως συχνοουρία, όπου μικρή ποσό-
τητα ούρων προκαλεί επιθυμία προς ούρηση, νυ-
κτουρία, όπου ο ασθενής σηκώνεται τη νύχτα
προς ούρηση, επιτακτικότητα, όπου ο ασθενής
νιώθει ότι δεν μπορεί να αναβάλει την ούρηση,
μείωση της ακτίνας ούρησης, δυσκολία στην
έναρξη της ούρησης, αίσθημα ατελούς κένωσης
της κύστης, δηλαδή ο ασθενής νιώθει ότι δεν έχει
αδειάσει μετά την πρώτη ούρηση, διακοπτόμενη
ούρηση, απώλεια σταγόνων ούρων μετά το τέλος
της ούρησης, πλήρης αδυναμία ούρησης-επίσχε-
ση ούρων.

Ο προστάτης είναι ένας εξωκρινής αδένας που
βρίσκεται στο έδαφος της ελάσσονος πυέλου,
αμέσως πίσω από την ηβική σύμφυση και κάτω
από την ουροδόχο κύστη, στενά συνδεδεμένος με
αυτήν και περιβάλλει την ανδρική ουρήθρα, τον
σωλήνα, δηλαδή, που μεταφέρει τα ούρα από την
κύστη προς τα έξω. Έχει βάρος 10-20g και σχήμα
κάστανου.

«Η καλοήθης υπερπλασία προστάτη παρατηρεί-
ται κλινικά μετά την ηλικία των 50 ετών φτάνοντας
στην 6η δεκαετία της ζωής να απαντάται στους 4
από τους 10 άντρες, ενώ στην 7η δεκαετία το αντί-

στοιχο ποσοστό φθάνει στους 7 από τους 10.
Έχει σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα

των ανδρών, όπως περιορισμός κοινωνικής δρα-
στηριότητας, διαταραχή στον ύπνο, συμπτώματα

ακράτειας κ.ά», επισημαίνει ο κ. Σπύρος Μαρτί-
νης, χειρουργός-ουρολόγος, διευθυντής Κλινι-
κής Ρομποτικής-Λαπαροσκοπικής και Ελάχιστα
Επεμβατικής Ουρολογίας.

Η αρχική αντιμετώπιση της ΚΥΠ περιλαμβάνει
φαρμακευτική αγωγή, η οποία βασίζεται στην
επιβράδυνση της νόσου και την ανακούφιση των
συμπτωμάτων αυτής. Παρ’ όλα αυτά, δεν επιφέ-
ρει πάντα την επιθυμητή βελτίωση της κλινικής
εικόνας. 

Ασθενείς που δεν υπακούν στη φαρμακευτική
αγωγή θα οδηγηθούν αργά ή γρήγορα σε χει-
ρουργική αποκατάσταση της νόσου. «Με τις έως
τώρα υπάρχουσες χειρουργικές τεχνικές, οι
ασθενείς είχαν να επιλέξουν μεταξύ καλύτερης
ούρησης καθώς και πιθανής διαταραχής της
φυσιολογικής εκσπερμάτισης. Εδώ και πέντε
χρόνια υπάρχει μια καινοτόμος τεχνική που
ονομάζεται Rezum και αντιμετωπίζει την κα-
λοήθη υπερπλασία προστάτη ενώ ενδείκνυται
σε άνδρες άνω των 50 ετών με μέγεθος προστά-
τη από 30 έως 80 κυβικά εκατοστά», προσθέτει
ο ιατρός.
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kpapakosto@yahoo.gr

Ενδείκνυται σε άνδρες άνω 
των 50 ετών με μέγεθος προστάτη
από 30 έως 80 κυβικά εκατοστά

Η νέα τεχνική 
«Η μέθοδος Rezum αξιοποιεί τη θερμοδυ-
ναμική ιδιότητα του νερού και την καταλυτι-
κή χρήση των υδρατμών. Η διαδικασία πε-
ριλαμβάνει την υπό όραση προώθηση βελό-
νης εντός του προστατικού ιστού, επιτυγχά-
νοντας ομοιόμορφα διασπορά ατμού σε αυ-
τόν. Το αποτέλεσμα είναι η συρρίκνωση των
υπεύθυνων για την υπερπλασία του προ-
στάτη κυττάρων, η σταδιακή νέκρωση αυ-
τών και η τελική απόπτωσή τους. Η διάνοιξη
της ουρήθρας είναι εφικτή σε διάστημα ολί-
γων εβδομάδων. Η όλη διαδικασία πραγμα-
τοποιείται σε επίπεδο ημερήσιας νοσηλεί-
ας, ενώ ο ασθενής αποφεύγει τη γενική
αναισθησία. Στο τέλος της επέμβασης τοπο-
θετείται καθετήρας για δύο έως τρεις ημέ-
ρες. Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε
ότι δεν υπάρχει πλέον το δίλημμα μεταξύ
κακής ούρησης ή απώλειας της εκσπερμά-
τισης ή της στύσης. Το Rezum εξασφαλίζει
τη φυσιολογική ούρηση χωρίς “παράπλευ-
ρες απώλειες”», καταλήγει ο κ. Μαρτίνης. 

Καλοήθης υπερπλασία 
προστάτη και μέθοδος Rezum

Σπύρος Μαρτίνης, χειρουργός
ουρολόγος, διευθυντής
Κλινικής Ρομποτικής-
Λαπαροσκοπικής και Ελάχιστα
Επεμβατικής Ουρολογίας



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς, μία μέρα μετά την Πανσέ-

ληνο, θα υπάρξουν έντονες σκέψεις για την επαγ-

γελματική σας ζωή, αλλά κάποια πρακτικά θέμα-

τα θα έχουν μια ξαφνική καλυτέρευση. Μην εμπι-

στευτείτε τα λόγια κάποιων από το περιβάλλον

σας, που θα παρουσιαστούν σαν ειδικοί για ένα

σας πρόβλημα. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Μέρα ανασυγκρότησης, καλών νέων από μακριά

ή έξυπνων ιδεών, που θα σας βγάλουν από μια

δύσκολη κατάσταση. Βέβαια, μην πάρετε ρίσκο

σε κάποια επένδυσή σας, αγορά ή συναισθηματι-

κή σας επιλογή.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Σήμερα θα υπάρξουν πολύ καλές σχέσεις με

πρόσωπα που βρίσκονται κοντά σας και φροντί-

ζουν τις ανήσυχες σκέψεις σας. Είναι μια καλή

μέρα για να επικοινωνήσετε και να προωθήσετε

κάποια από τα σχέδιά σας.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Ο Ερμής στο δικό σας ζώδιο θα βοηθήσει στη

βελτίωση των σχέσεών σας, ώστε μέσα από την

επικοινωνία να αναπτύξετε εμπιστοσύνη και θε-

τικά συναισθήματα προς τα πρόσωπα που αποτε-

λούν τον κοινωνικό σας κύκλο.

Λέων
(23/7-22/8)
Κάποιες ειδήσεις θα σας κάνουν ιδιαίτερα χα-

ρούμενους, ενώ θα πρέπει να είστε έτοιμοι για

ορισμένες επαγγελματικές αλλαγές. Προσοχή

στα συναισθηματικά μπλεξίματα, που μάλλον σας

αποπροσανατολίζουν.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Είστε έτοιμοι να βάλετε νέα δεδομένα στη ζωή

σας, να συζητήσετε, να ταξιδέψετε και να εργα-

στείτε πάνω σε ένα δημιουργικό σας έργο. Να

προσέξετε μια φιλία ή μια γνωριμία, που θα προ-

σπαθήσει να σας παραπλανήσει.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η κοινωνική σας ζωή είναι πλούσια και ιδιαίτερη.

Φροντίστε να εντοπίσετε τις ευκαιρίες που θα πα-

ρουσιαστούν, ιδίως αν έχουν να κάνουν με οικο-

νομικά οφέλη.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Είναι μια πολύ καλή στιγμή για να δεχθείτε νέες

προοπτικές, να ταξιδέψετε, να πάρετε αποφάσεις

ή να συζητήσετε για μια συνεργασία σας. Βέβαια,

μην εμπλακείτε σε οικονομικές υποθέσεις που

δεν είναι ξεκάθαρες. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Κάτι αλλάζει στα οικονομικά σας, μια ξαφνική

πρόταση, μια κληρονομιά, ένα οικονομικό ποσο-

στό, που θα χρειαστεί να το μοιραστείτε. Είναι η

στιγμή που κάποιοι θέλουν να σας εγκαταλεί-

ψουν ή να μην έχετε μαζί τους κοινό πορτοφόλι. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Ο Ερμής απέναντι από το δικό σας ζώδιο αποζητά

την επικοινωνία με τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Ίσως, μάλιστα, χρειαστεί να συζητήσετε έναν προ-

βληματισμό σας με τον σύντροφο ή τα παιδιά σας.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Κάποια μηνύματα σήμερα θα σας δώσουν χαρά

και θα νιώσετε απέραντη ικανοποίηση για κάποια

εργασιακά θέματα που θα ικανοποιήσουν τις

προσδοκίες σας. Φροντίστε να μην αδικήσετε με

τις αποφάσεις σας κανέναν.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Καλή περίοδος για ταξίδια και γενικότερες μετα-

κινήσεις, που μέσα από αυτές τις διαδικασίες θα

γνωρίσετε πρόσωπα με έντονο ταμπεραμέντο και

πνευματικότητα. Αν κάποιο μέλος της οικογένει-

άς σας απορρίπτει τη δική σας γνώμη για ένα θέ-

μα, μην το πάρετε βαριά, αλλά δεχτείτε τη διαφο-

ρετικότητα των άλλων.
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OΕρμής σχηματίζει σήμερα μια θετική όψη
με τον πλανήτη του απρόοπτου, Ουρανό,
όπου δείχνει την τάση για ξαφνικές
ειδήσεις και λύσεις σε οικονομικές

υποθέσεις. Άλλη μια όψη που αφορά τη μέρα
αυτή είναι της Αφροδίτης με τον Ποσειδώνα.
Σίγουρα θα απογοητεύσει συναισθηματικά και
οικονομικά τα ζώδια του Μεταβλητού Σταυρού,
του τρίτου δεκαημέρου. 



Δ
εν είμαι πουριτανή. Κάθε άλλο.  Στη
δημοσιογραφία, δυστυχώς οι ακρό-
τητες στη φρασεολογία θεωρούνται
μέρος του επαγγέλματος. Ωστόσο

ακούγοντας τον κ. Βερναρδάκη να αποκαλεί τη
Νίκη Κεραμέως «Ρούλα Πισπιρίγκου της Παι-
δείας», ειλικρινά ένιωσα αναγούλα. Διευκρινί-
ζω: Όχι πολιτική αναγούλα. Σκέτη, ανθρώπινη,
βιολογική αναγούλα.

Και αναρωτήθηκα μέχρι πού μπορεί να φθά-
σουν τα όρια ενός πολιτικού που δεν είναι αυτό-
φωτος -σε όποιες πολιτικές θέσεις κι αν βρέθη-
κε, βρέθηκε ελέω Τσίπρα.

Από την υπουργική καρέκλα μέχρι τη βου-
λευτική έδρα, η πολιτική του επιβίωση εξαρτά-
ται από τη φιλία του με τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ. 

Μπορεί ως επαγγελματίας δημοσκόπος να
ήταν καλός και σεβαστός, αλλά τα όσα είπε τε-
λευταία επιβεβαιώνουν αυτό που κάποιοι με
συντηρητική σκέψη λένε, ότι, δηλαδή, «δεν κά-
νουμε όλοι για όλα».

Και αν εγώ δεν μπορώ να ερμηνεύσω Παβα-
ρότι ή Μαρία Κάλλας, άλλο τόσο φαίνεται ότι
κάποιοι που είναι καλοί στον επαγγελματικό
τους χώρο δεν μπορούν να είναι το ίδιο καλοί
στην πολιτική.

Κακά τα ψέματα, η πολιτική δεν είναι για
όλους. Η πολιτική θέλει όραμα, θέλει ρεαλισμό,
θέλει ικανότητα υλοποίησης των οραμάτων και
διαχείρισης της καθημερινότητας, αλλά, προ
πάντων, θέλει αξιοπρέπεια.

Δεν είναι δυνατόν για λίγα likes να γίνεσαι
σαλτιμπάγκος, κλόουν της πολιτικής.

Δεν είναι δυνατόν να γίνεσαι ισοπεδωτικός,
λες και δεν ξέρεις ότι η ισοπέδωση οδηγεί στον
φασισμό.

Δεν είναι δυνατόν να αποδέχεσαι πρακτικές
και φρασεολογία που ούτε στις εσχατιές των ξε-
χασμένων από τον χρόνο γειτονιών ακούγονται.

Το πρώτο που θα έπρεπε να καταλάβουν όσοι
ασχολούνται με την πολιτική είναι ότι η συμπε-
ριφορά τους αποτελεί παράδειγμα για το σύνο-
λο της κοινωνίας.

Ο 18χρονος που ψήφισε τον κ. Βερναρδάκη
ποια μηνύματα λαμβάνει από όσα ανάρτησε στο
διαδίκτυο;

Θα μου πείτε γιατί επικεντρώνεσαι στον Βερ-
ναρδάκη και όχι στον Πολάκη; 

Αλήθεια, είναι ένα ερώτημα που και εμένα
μου προκαλεί εντύπωση. Γιατί ένιωσα αναγού-
λα με τα όσα είπε ο κ. Βερναρδάκης και δεν νιώ-
θω τα ίδια για όσα απαράδεκτα, φασιστικού πε-
ριεχομένου πολλές φορές, εκστομίζει σε τακτά
χρονικά διαστήματα ο κ. Πολάκης;

Μήπως τον αντιμετωπίζουμε ως ένα πολιτικό
πρόσωπο γραφικό που δεν αξίζει να ασχολού-
μαστε; Μήπως, ίσως, ο κ. Πολάκης έχει γίνει μια
συνήθεια της δικής μας καθημερινότητας;

Αλίμονο αν συμβαίνει κάτι τέτοιο…
Και τι θα συμβεί στην επόμενη, ανάλογη

ανάρτηση του κ. Βερναρδάκη ή άλλου στελέ-
χους του ΣΥΡΙΖΑ; 

Θα περάσει στην πολιτική λήθη, που θα καλυ-
φθεί μέσα από μια συγγνώμη; 

Μέσα στον προβληματισμό μου διαπίστωσα
ότι τόσο ο κ. Πολάκης όσο και ο κ. Βερναρδάκης

είναι πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του κ.
Τσίπρα. Προσωπικοί του φίλοι. Άνθρωποι με
τους οποίους πάνε μαζί διακοπές. Τρώνε μαζί
στο ίδιο τραπέζι. Συζητούν και εμπνέονται ο
ένας από τις ιδέες του άλλου. 

Είναι, όμως, μόνο η ομάδα του κ. Τσίπρα που
σκέφτεται αναλόγως; Τι θα πρέπει να σκεφτεί
κανείς για την αντίδραση του κ. Φίλη, ο οποίος
επετέθη -με πολιτική φρασεολογία αυτός- στην
κυρία Κεραμέως επειδή κατέθεσε μηνυτήρια
αναφορά σε βάρος όσων επί ένα τετράωρο εί-
χαν απαγάγει τον πρύτανη του Πανεπιστημίου
στην Κρήτη, αντιδρώντας στις αποφάσεις του
υπουργείου Παιδείας; 

Ο σαφέστατα «πολιτικό ον» κ. Φίλης θα έπρεπε
να γνωρίζει -και το γνωρίζει- ότι επαναστατικού
χαρακτήρα δράσεις νομιμοποιούνται μόνο σε πε-
ρίπτωση κηρυγμένης επανάστασης. Και αυτό στην
περίπτωση που η… επανάσταση επικρατήσει. Σε
διαφορετική περίπτωση, ξέρουμε όλοι πώς κατα-
λήγουν αυτού του είδους οι καταστάσεις…

Το ζήτημα είναι ότι απέναντι στην αθλιότητα
Βερναρδάκη, απέναντι στις συνεχείς φασιστι-
κού τύπου προκλήσεις Πολάκη, απέναντι στην
προκλητική πολιτική λογική Φίλη, ο κ. Τσίπρας
σιωπά. Αν όλα αυτά είχαν ειπωθεί από στελέχη
της ΝΔ ή του ΠΑΣΟΚ, αυτομάτως οι δράστες θα
είχαν αποβληθεί από τα κόμματά τους. Ο κ. Τσί-
πρας όμως δεν παίρνει θέση. Γιατί άραγε; Μή-
πως γιατί δεν τολμά να αντιπαρατεθεί σε αυτές
τις λογικές ή μήπως γιατί κατά βάθος τον εκ-
φράζουν; Αν αυτό συμβαίνει, αλίμονο για την
πολιτική ομαλότητα και τη δημοκρατία! 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Βερναρδάκηδες και Πολάκηδες
εκφράζουν την αντίληψη Τσίπρα;

Το ζήτημα είναι
ότι απέναντι
στην αθλιότητα
Βερναρδάκη,
απέναντι 
στις συνεχείς
φασιστικού
τύπου προκλή-
σεις Πολάκη,
απέναντι 
στην προκλη-
τική πολιτική
λογική Φίλη, 
ο κ. Τσίπρας
σιωπά


