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Α
πό το καλοκαίρι του 2019 που κυβερνά, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι
ακούει πολλούς, αλλά στο τέλος αποφασί-
ζει μόνος του με γνώμονα -όπως ο ίδιος

λέει- την ανάγκη να παραμένει «θεσμικός» και όχι
αρεστός. Το έκανε και τη δύσκολη περίοδο με τις κα-
ραντίνες και τα lockdowns. Πολλές φορές ήρθε σε
κόντρα ρόλο απέναντι τόσο στους υπουργούς του
όσο και στους επιδημιολόγους. Πήρε πάνω του τις
αποφάσεις για καθολικό κλείσιμο, σήκωσε το πολιτι-
κό και οικονομικό κόστος και ευτυχώς (για τη χώρα)
τού βγήκε. Είναι το λεγόμενο «ρίσκο πολιτικής στα-
θερότητας», που βάζει πάνω από το κομματικό συμ-
φέρον το κοινό καλό. Το ίδιο κάνει και τώρα. Κόντρα
σε όλους όσοι του έλεγαν να στήσει πρόωρες κάλπες
τον Σεπτέμβριο για να «κάψει» την απλή αναλογική

τώρα που η ΝΔ είναι «καβάλα στο άλογο» στις δημο-
σκοπήσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε
ακριβώς το αντίθετο. Εκλογές στο τέλος της τετραε-
τίας, αφήνοντας στον… πάγο υπουργούς και στενούς
συνεργάτες του. Το ίδιο ακριβώς έπραξε και με την
αλλαγή του εκλογικού νόμου. Ενώ σχεδόν όλοι του
έλεγαν να προχωρήσει σε νέα ρύθμιση επί του εκλο-
γικού νόμου, την τελευταία στιγμή το διέψευσε κατη-
γορηματικά. Όσες φορές τον «πίεσαν» μέσω προτά-
σεων να κάνει ανασχηματισμό και μάλιστα σαρωτικό,
έπεσαν έξω. Ο ίδιος «έκαιγε» τους ανασχηματισμούς
και όταν τους έκανε, σίγουρα δεν ήταν σαρωτικοί.
Αυτή την περίοδο που διανύουμε τώρα, αρκετοί επι-
μένουν να πάμε σε σαρωτικό ανασχηματισμό, ενώ
δεν είναι λίγοι αυτοί που του λένε να τα δώσει όλα οι-
κονομικά, προκειμένου η ΝΔ να ξαναβγεί κυβέρνη-

ση. Φαντάζομαι ότι από τη μέχρι σήμερα πορεία του
ως πρωθυπουργoύ έχετε αντιληφθεί τι θα πράξει τε-
λικώς... Συμπερασματικά, αξίζει να θυμίσουμε πως
μετά τα γεγονότα του Έβρου η μισή ΝΔ είχε πέσει
πάνω του και του έλεγε να κάνει εκλογές, αφού η γα-
λάζια παράταξη εκείνη την περίοδο άγγιζε ποσοστά
του 45% στις δημοσκοπήσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης είπε μια ιστορική φράση εκείνες τις ημέρες
στους στενούς συνεργάτες του: «Εγώ δεν είμαι σαν
τους προηγούμενους. Ξεχάστε το. Θα κριθώ από το
έργο μου στο τέλος της τετραετίας». Σωστός; Λάθος;
Θα φανεί εκ του αποτελέσματος. Σίγουρα όμως στα-
θερός στις αξίες του και στη δική του θεώρηση για το
πώς πρέπει να πολιτεύεται. Αυτό πρέπει να του το
αναγνωρίσουμε… 
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Ο «κόντρα» ρόλος Μητσοτάκη
και η σταθερότητα

Το «ρίσκο 
της σταθερότητας»
είναι κάτι που 
χαρακτηρίζει 
τον πρωθυπουργό 





Η
κατηγορηματική, για την ώρα του-
λάχιστον, διάψευση των σεναρίων
περί πρόωρης κάλπης από τα πλέ-
ον επίσημα χείλη, αυτά του πρω-

θυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, πυροδό-
τησε, όπως ήταν αναμενόμενο, έντονη φημο-
λογία περί επικείμενου ανασχηματισμού. 

Όπως τονίζουν παράγοντες που γνωρίζουν
τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται και ενεργεί
ο κ. Μητσοτάκης, η προοπτική αλλαγών στο
κυβερνητικό σχήμα δεν θα πρέπει να απο-
κλειστεί, το αντίθετο μάλιστα, καθώς δια-

νύουμε ήδη το τελευταίο... μίλι της θητείας
της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Μο-
λονότι ο πρωθυπουργός δεν έχει ανοίξει τα
χαρτιά του, ασφαλείς πληροφορίες της «Poli-
tical» επιβεβαιώνουν πως ο ίδιος έχει προχω-
ρήσει τους προηγούμενους μήνες και εβδο-
μάδες -σε κάθε περίπτωση σε ανύποπτο χρο-
νικό διάστημα- σε βολιδοσκοπήσεις υπουρ-
γών, υφυπουργών και βουλευτών, την ώρα
που ακούει τις εισηγήσεις συνεργατών του
γύρω από την πιθανότητα αναδόμησης του
κυβερνητικού σχήματος, αν και δεν αντιδρά
σε αυτές.

Στελέχη που βρίσκονται στον στενό πυρήνα
της ηγετικής ομάδας στο Μέγαρο Μαξίμου
αφήνουν να εννοηθεί ότι ο χρόνος μετά τον
Δεκαπενταύγουστο και έως την άνοδο του
πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσα-
λονίκης το τριήμερο 9-11 Σεπτεμβρίου θεω-
ρείται κρίσιμος ως προς την προοπτική αλλα-
γών στο κυβερνητικό σχήμα, αν και δεν θα

πρέπει να αποκλειστεί η εκδοχή της έκπλη-
ξης, στην οποία αρέσκεται ο πρωθυπουργός.
Αν και δεν είναι λίγοι όσοι εκτιμούν πως ένας
δομικός ανασχηματισμός με σημαντικό ανα-
κάτεμα της κυβερνητικής τράπουλας σε επί-
πεδο υπουργών θα βελτίωνε τις κυβερνητικές
επιδόσεις, ένα τέτοιο σενάριο μοιάζει προσώ-
ρας αδύναμο. Και αυτό γιατί ορθώς ανώτεροι
κυβερνητικοί αξιωματούχοι αντιτείνουν πως
σημαντικές ανακατατάξεις στο Υπουργικό
Συμβούλιο, παραμονές μιας τόσο κρίσιμης
όσο και ιδιαίτερης -λόγω της απλής αναλογι-
κής- εκλογικής αναμέτρησης, θα δημιουρ-
γούσε περισσότερα προβλήματα απ’ όσα θε-
ωρητικά φιλοδοξεί να επιλύσει. Εξάλλου το
πρωθυπουργικό περιβάλλον γνωρίζει πως οι
ανασχηματισμοί ανέκαθεν πυροδοτούν έναν
παροδικό σε κάθε περίπτωση κύκλο εσω-
στρέφειας από όλους όσοι αποχωρούν από το
κυβερνητικό σχήμα και από αυτούς που δεν
προκρίθηκαν για μια κυβερνητική θέση.

Ο κρίσιμος Δεκαπενταύγουστος
Υπό αυτό το πρίσμα, ένας πιθανός ανασχη-

ματισμός στα τέλη Αυγούστου ή στις αρχές
Σεπτεμβρίου θα αφορά σημειακές αλλαγές
και εν προκειμένω αλλαγές σε επίπεδο υφυ-
πουργών μέσω της εισόδου στο κυβερνητικό
σχήμα «γαλάζιων» βουλευτών με διπλό στό-
χο: και να κατευναστεί το κλίμα δυσφορίας,
που επικρατεί σε θύλακες της «γαλάζιας»
Κοινοβουλευτικής Ομάδας, αλλά και να εξι-
σορροπηθεί η εικόνα γεωγραφικής εκπρο-
σώπησής της στο κυβερνητικό σχήμα. Επι-
πλέον, θα πρέπει να θεωρείται πολύ πιθανή η
«μετακόμιση» του υπουργού Ψηφιακής δια-
κυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη στην
Πειραιώς προκειμένου να καταλάβει το νευ-
ραλγικό πόστο του εκπροσώπου Τύπου του

κυβερνώντος κόμματος καθ’ όλη τη διάρκεια
της διπλής προεκλογικής περιόδου, που εκτι-
μάται ότι θα είναι περίπου 70 μέρες.

Συγχωνεύσεις υπουργείων
Τούτο βεβαίως δεν σημαίνει ότι στο γρα-

φείο του πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξί-
μου δεν υπάρχει ένας ευρύτερος σχεδια-
σμός, ο οποίος μεταξύ άλλων περιλαμβάνει
ευρείας έκτασης αλλαγές σε επίπεδο προσώ-
πων, συγχωνεύσεις υφιστάμενων υπουργι-
κών δομών αλλά και ίδρυση νέων, συνθήκες
ωστόσο που αναμένεται να ενεργοποιηθούν
ενόψει του σχηματισμού της μετεκλογικής
κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, εφόσον
βεβαίως προκύψει από την κάλπη αυτοδύνα-
μη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ένα
σενάριο που φαίνεται πως έχει συζητηθεί σο-
βαρά είναι η πιθανότητα συγχώνευσης του
υπουργείου Εσωτερικών με αυτό του υπουρ-
γείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ ακόμη
ένα είναι αυτό της δημιουργίας αυτοτελούς
υπουργείου Έρευνας και Καινοτομίας -πεδίο
στο οποίο δίδει ιδιαίτερη βαρύτητα ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης- προκειμένου να υπάρξει
αποτελεσματικότερη οριζόντια δράση και να
μην απαντάται το φαινόμενο αποσπασματι-
κών παρεμβάσεων, που εντέλει δεν επιτυγχά-
νουν τον σκοπό τους. 
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Στόχος του πρωθυπουργού
είναι να εξισορροπηθεί 
η εικόνα γεωγραφικής
εκπροσώπησης της ΚΟ 
στο κυβερνητικό σχήμα

Το σκεπτικό Μητσοτάκη
για τον ανασχηματισμό

Στο «κόκκινο» 
οι μηχανές του ΠΑΣΟΚ
Με αμείωτη ένταση το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
συνεχίζει να κινείται σε προεκλογικό
ρυθμό, βάζοντας σε προτεραιότητα την
ολοκλήρωση του προγράμματός του
που θα αποτελέσει την πυξίδα για τις
θέσεις και τις προτάσεις του. Ο Νίκος
Χριστοδουλάκης, επικεφαλής της ομά-
δας που έχει αναλάβει την εκπόνηση
αυτού του εγχειρήματος, ολοκληρώνει
τη συγγραφή και την επόμενη εβδομά-
δα θα τεθεί υπόψη των βουλευτών και
των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου
σε κοινή συνεδρίαση ΠΣ - ΚΟ. Σύμφωνα
με πληροφορίες, στο νέο σύνθετο κεί-
μενο θα περιγράφονται πολιτικές εκ-
συγχρονισμού, ψηφιοποίησης και βιώ-
σιμης ανάπτυξης με καινοτομία και
εξωστρέφεια για τους τομείς της μετα-
ποίησης, του αγροτικού τομέα, του του-
ρισμού, του πολιτισμού, των δικτύων
ενέργειας και των μεταφορών με κύρια
πηγή χρηματοδοτήσεων τους πόρους
του Ταμείου Ανάκαμψης. Έμφαση δίνε-
ται στην ικανοποίηση των αναγκών που
θα προκύπτουν στο Ενεργειακό, όπου
θα παρουσιάζεται σχέδιο πλήρους και
ομαλής απανθρακοποίησης της παρα-
γωγής ενέργειας και χωροθέτησης βιο-
μηχανικών εγκαταστάσεων με σύγχρο-
να πρότυπα και περιβαλλοντική προ-
στασία. Προβλέπονται σχέδια χρηματο-
δοτήσεων για τις μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις και τις νεοφυείς (startups), ενώ
ξεχωριστή θέση αποτελεί ένα ολιστικό
σχέδιο για την «Ψηφιακή Ελλάδα». Ιδι-
αίτερη βαρύτητα δίνεται στο σχέδιο
στεγαστικής πολιτικής για νέα ζευγάρια
με την ανέγερση χιλιάδων κατοικιών
από το Ταμείο Ανάκαμψης με ταυτόχρο-
νη στήριξη της εργασίας σε όλες τις
σύγχρονες μορφές της (ψηφιακές
πλατφόρμες κ.λπ.) με κανόνες και αξιο-
πρέπεια. Στον τομέα της Υγείας περι-
λαμβάνονται προτάσεις για ένα επαρ-
κώς στελεχωμένο και οργανωμένο σύ-
στημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και
Προληπτικής Υγείας αλλά και για αύξη-
ση των ΜΕΘ. Επίσης, στο πεδίο των συν-
τάξεων προτείνεται η επαναφορά του
ΕΚΑΣ που θέσπισε το ΠΑΣΟΚ. Η επίση-
μη παρουσίαση, η οποία θα αποτελέσει
και την έναρξη της διαβούλευσης με
τους πολίτες, θα πραγματοποιηθεί στο
τέλος Ιουλίου με μια ειδική εκδήλωση
στην περιφέρεια, πιθανότατα στην Κρή-
τη. Ταυτόχρονα σε πλήρη εξέλιξη βρί-
σκονται εξορμήσεις κλιμακίων στελε-
χών στην Καβάλα, στην Κόρινθο, στην
Καλαμάτα, στις Σέρρες, στην Κατερίνη,
στη Λέσβο και στην Αττική. 

Αντώνης Αντωνόπουλος

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος



Η
υπόθεση της αποφυλάκισης Λιγνάδη, μαζί με
τη θύελλα αντιδράσεων που ξεσήκωσε, έφερε
στην επιφάνεια μια σειρά από ζητήματα που
άπτονται της λειτουργίας και των ασφαλιστι-

κών δικλίδων της δημοκρατίας. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ, που αυτήν τη χρονική περίοδο προετοιμάζε-

ται πυρετωδώς για μια πρόωρη προσφυγή στις κάλπες,
ετοιμάζει μια μεγάλη συζήτηση για τη δημοκρατία και τους
θεσμούς με οργανωτή όχι το κόμμα αλλά το think tank του
ΣΥΡΙΖΑ.

Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του κόμματος
της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξαιτίας της αποφυλάκι-
σης Λιγνάδη και των γεγονότων που ακολούθησαν ανέβα-
σε τις προηγούμενες μέρες το πολιτικό θερμόμετρο στα
ύψη, ενώ «λάδι στη φωτιά» έριξε η αποχώρηση της Λίνας
Μενδώνη από το Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, καθώς και η
ανακοίνωση που εξέδωσε αμέσως μετά, την οποία ορι-
σμένα στελέχη της κυβέρνησης χαρακτηρίζουν λανθα-
σμένη. Η συνέχεια είναι γνωστή. Στο Μικρό Θέατρο της
Επιδαύρου υψώθηκε το πανό «Βιαστής είναι», ενώ ταυτό-
χρονα πάρα πολλοί θίασοι διάβασαν το μήνυμα του ΣΕΗ
ενάντια στην απόφαση της αποφυλάκισης Λιγνάδη.

Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τόσο στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης όσο και με εκδηλώσεις διαμαρτυρίας που ετοι-
μάζουν έχουν σηκώσει ως αντιπολιτευτική σημαία το ζή-
τημα Λιγνάδη. Στην Κουμουνδούρου «βράζουν» με τη Λίνα
Μενδώνη, καθώς η υπουργός Πολιτισμού τούς «χρεώνει»
τις αντιδράσεις που σημειώνονται σε χώρους πολιτισμού
εξαιτίας της απόφασης του δικαστηρίου. «Η δίκαιη αντί-
δραση των ανθρώπων του Πολιτισμού για τον βιαστή Λι-
γνάδη χαρακτηρίζεται εργαλειοποίηση του πολιτισμού
από την κυρία Μενδώνη», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το
γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, υποστήριξε πως «το-
ξικότητα και χυδαιότητα είναι κάποιος να καλύπτει βιαστές
ανηλίκων», προφανώς απευθυνόμενος προς την υπουργό.
Ταυτόχρονα, στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης
έχουν ενοχληθεί έντονα και με τη διοίκηση της Ένωσης

Δικαστών και Εισαγγελέων και την ανακοίνωση που έβγα-
λε για την υπόθεση Λιγνάδη, με αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙ-
ΖΑ να υποστηρίζουν ότι το συνδικαλιστικό όργανο των δι-
καστικών λειτουργεί ως «παράρτημα» του γραφείου Τύ-
που της ΝΔ.

Με ρύθμιση Καλογήρου η αποφυλάκιση;
Αντίθετα, στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι η Κουμουνδού-

ρου εκμεταλλεύεται το θέμα με όρους μικροπολιτικής και
σπέκουλας, αφού, όπως σημειώνουν, η αποφυλάκισή του
έγινε με ρύθμιση-διάταξη του Μιχάλη Καλογήρου, κάτι
που παραδέχτηκε και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος
Κατρούγκαλος. Όπως αποκάλυψε στον ΣΚΑΪ ο Γιώργος
Κατρούγκαλος, η ρύθμιση για την αποφυλάκιση Λιγνάδη
μέχρι την εκδίκαση στο εφετείο είναι εμπνεύσεως του
πρώην υπουργού Δικαιοσύνης και στενού συνεργάτη του
Αλέξη Τσίπρα Μιχάλη Καλογήρου. Μάλιστα, ο κ. Κατρούγ-
καλος σημείωσε ότι είναι μια σωστή ρύθμιση, γεγονός που
έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την επίσημη «γραμμή» του
ΣΥΡΙΖΑ, που έχει βγει στα κάγκελα με την αποφυλάκιση. Ο
κ. Κατρούγκαλος είπε ότι η παλιά ρύθμιση έλεγε ότι «δεν
είναι αναγκαστικό να μπει φυλακή» και ο κ. Καλογήρου
την έκανε «δεν πρέπει να μπαίνει φυλακή». 

Ο ίδιος ο κ. Καλογήρου πάντως έχει αντίθετη άποψη και
λέει ότι ο νόμος ισχύει από το 2010. Μάλιστα, ο ΣΥΡΙΖΑ εί-
ναι αποφασισμένος να φτάσει στα άκρα την υπόθεση Λι-

γνάδη, προαναγγέλλοντας μηνύσεις εναντίον μερίδας δη-
μοσιογράφων. Για την ακρίβεια, εναντίον εκείνων που
υποστηρίζουν ότι ο Λιγνάδης αποφυλακίστηκε με βάση
τον Ποινικό Κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ανακοίνωσε με
ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο διευθυντής του Πο-
λιτικού Γραφείου του Αλέξη Τσίπρα Μιχάλης Καλογήρου.

Ποιος διχάζει τον λαό
Το νέο βασικό ερώτημα που πέφτει στο τραπέζι της συ-

ζήτησης είναι το ποιος διχάζει τον λαό. Ένα ερώτημα στο
οποίο επιδίδονται τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ και το ΠΑΣΟΚ: «Δεν έχουν από πού να πιαστούν. Η εμ-
πλοκή τους με τη Δικαιοσύνη και την απόφαση αποφυλά-
κισης του Λιγνάδη, καθώς και η αντίδραση της Μενδώνη
είναι ένα νέο σκάνδαλο που δεν καλύπτεται. Στην αρχή μάς
είπαν ότι αποφυλακίστηκε με τον νόμο Παρασκευόπου-
λου. Γελοιότητες. Τώρα λένε ότι διχάζουμε τον λαό. Ποιος
διχάζει τον λαό; Ο ΣΥΡΙΖΑ που μιλά για παροχές και δι-
καιώματα και ανεξαρτησία των θεσμών ή η κυβέρνηση
που μιλά για ατομική ευθύνη, που έχει εκτινάξει τον πλη-
θωρισμό στα ύψη, που παρεμβαίνει στις ανεξάρτητες αρ-
χές και που εξαιτίας της πολιτικής της οι πολίτες δεν μπο-
ρούν να βγάλουν τον μήνα από την ακρίβεια;», τονίζουν
στην «Political» πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Όπως και να έχει, όσο περνούν οι μέρες η πόλωση ολοέ-
να και θα εντείνεται. Μια μικρή διακοπή ωστόσο για τα
μπάνια του λαού είναι απαραίτητη, ενώ κανείς δεν ξέρει
πώς θα κλείσει ο Αύγουστος! Όλα είναι μπροστά και όλοι
δηλώνουν έτοιμοι για τη μεγάλη μάχη που δεν είναι άλλη
από μια πρόωρη προσφυγή στην κάλπη εν μέσω φθινοπώ-
ρου. Μη μας παραξενέψει τίποτε. Σκάκι η πολιτική! 
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Ο Κατρούγκαλος «δίνει» Καλογήρου 
για τη διάταξη αποφυλάκισης

«Φιάσκο το Power Pass»
Την ίδια ώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ προχωρά με «σφιχτή»

ατζέντα που περιλαμβάνει ως κορωνίδα την ακρί-
βεια που συνεχίζεται αλλά και την ιστορία του Po-
wer Pass, που χαρακτηρίζει «φιάσκο και κοροϊδία
της κυβέρνησης», αφού οι περισσότεροι δικαιούχοι
δεν είδαν να πιστώνονται στους λογαριασμούς τους
πάνω από 50 ευρώ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει
πάνω του
την υπόθεση 
Λιγνάδη 
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Η
αφωνία του Ταγίπ Ερντογάν γύ-
ρω από τον χάρτη Μπαχτσελί
καταδεικνύει πλήρως τον πε-
ρίεργο ρόλο που διαδραματίζει

ο ηγέτης της ακροδεξιάς στην Τουρκία, ο
οποίος λειτουργεί σαφέστατα ως «λαγός»
του Τούρκου προέδρου.

Ο 74χρονος Μπαχτσελί θα ήταν γραφι-
κός, αν δεν ήταν επικίνδυνος. Είναι πρό-
εδρος του ακροδεξιού Κόμματος Εθνικι-
στικής Δράσης (MHP) και ουσιαστικός
ηγέτης της εθνικιστικής, ρατσιστικής ορ-
γάνωσης «Γκρίζοι Λύκοι», της ανεπίση-
μης παραστρατιωτικής νεολαίας του κόμ-
ματός του. Με τους 49 βουλευτές που δια-
θέτει, στηρίζει το κυβερνών Κόμμα Δι-
καιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑKP) του Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αποτελώντας βασικό
κυβερνητικό του εταίρο.

Ο Μπαχτσελί διαχρονικά χρησιμοποιεί
σκληρό εθνικιστικό λόγο και ακραία ρητο-
ρική όχι μόνο απέναντι στην Ελλάδα, αλλά
και σε όποιον θεωρεί «εχθρό» της Τουρ-
κίας. Είναι αυτός που, αν και κυβερνητι-
κός εταίρος, κάνει τη «βρόμικη» δουλειά
συντηρώντας ένα ακραίο σκηνικό πόλω-
σης και έντασης, για να αποπροσανατολί-
σει την τουρκική κοινωνία από βασικά
προβλήματα, όπως η ακρίβεια, η φτώχεια
και η ανεργία εν μέσω της τρέχουσας οι-
κονομικής κρίσης.

Εκτιμάται ευρέως ότι ο Μπαχτσελί λέει
δημοσίως όσα δεν μπορεί να πει λόγω του
θεσμικού του ρόλου ο Ερντογάν, αποτε-
λώντας την προσωποποίηση της πιο επι-
κίνδυνης μορφής του τουρκικού εθνικι-
σμού. Η Ελλάδα και οι Έλληνες μπαίνουν
συχνά στο στόχαστρό του, με τον Μπα-
χτσελί να απειλεί ότι «θα μας πετάξουν και
πάλι στη θάλασσα», όπως το 1922 με τη
Μικρασιατική Καταστροφή.

Ποιος είναι
Ο Μπαχτσελί γεννήθηκε το 1948 στο

Οσμανίγιε της νότιας Τουρκίας. Σπούδασε
οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Γκαζί στην

Άγκυρα, απ’ όπου έλαβε διδακτορικό τίτ-
λο. Εργάστηκε αρχικά ως οικονομολόγος
και καθηγητής και από τη δεκαετία του
1980 άρχισε να υποστηρίζει τον εθνικιστή
Αλπαρσλάν Τουρκές, αναλαμβάνοντας
σημαντικές θέσεις στην ηγεσία της φασι-
στικής οργάνωσης των «Γκρίζων Λύκων». 

Ως πρόεδρος του MHP συμμετείχε το
1999 στην κυβέρνηση Ετζεβίτ, η οποία
δύο χρόνια αργότερα προκάλεσε τη χει-
ρότερη χρηματοπιστωτική κρίση στην
Τουρκία, οδηγώντας σε χρεοκοπία 22
τράπεζες. Με τα επιτόκια στο 8.000%, η
Τουρκία κατέφυγε τότε στο ΔΝΤ. Τώρα ως
κυβερνητικός εταίρος του «σουλτάνου»
Ερντογάν, ο Μπαχτσελί καθορίζει την
εθνικιστική ατζέντα, κοιτάζοντας δυτικά
προς την Ελλάδα και τη «Γαλάζια Πατρί-
δα», αλλά και ανατολικά προς την Ασία.

Η θεωρία της Ευρασίας
Ο Μπαχτσελί υποστηρίζει τη θεωρία της

Ευρασίας, πιστεύοντας ότι η Τουρκία δεν
πρέπει να έχει δεσμούς μόνο με τη Δύση
(έχει μάλιστα μιλήσει για το ενδεχόμενο
αποχώρησης από το ΝΑΤΟ), αλλά και με
περιοχές και χώρες της Ασίας. Η αγορά

των S400 από τη Ρωσία θεωρείται δείγμα
αυτής της θέσης. 

Ένας άλλος χάρτης δικής του εμπνεύ-
σεως, τον οποίο κράτησε μαζί με τον Ερν-
τογάν τον Νοέμβριο του 2021, δείχνει τον
λεγόμενο «τουρκικό κόσμο» («Türk
Dünyasi Haritasi»).

Σε εκείνον τον χάρτη, ο «τουρκικός κό-
σμος» απλώνεται στο Αζερμπαϊτζάν, το
Καζακστάν, την Κιργιζία, το Ουζμπεκι-
στάν, το Τουρκμενιστάν, την Κριμαία, μέρη
του Ιράν και του Αφγανιστάν, ένα μέρος
της βόρειας Ελλάδας, ορισμένα σημεία
των Βαλκανίων και της Ουγγαρίας, αλλά
και στην κινεζική επαρχία Σιντζιάνγκ,
όπου ζει η μουσουλμανική μειονότητα
των Ουιγούρων.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η θέση Μπα-
χτσελί εντάσσεται στα ευρύτερα τουρκικά
σχέδια αναθεώρησης των συνόρων, κάτι
που διεκδικεί επίμονα η Τουρκία στο Αι-
γαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ήδη
από τη δεκαετία του 1950, η τουρκική ανα-
θεωρητική πολιτική ξεκινούσε πάντα από

ακραίες θέσεις, που εξέφραζαν περιθω-
ριακές οργανώσεις, για να υιοθετηθούν
στη συνέχεια από το επίσημο πολιτικό κα-
τεστημένο.

Άνοιγαν τον δρόμο στην επίσημη τουρ-
κική εξωτερική πολιτική να αμφισβητήσει
τις συνθήκες με τις οποίες οριοθετήθηκαν
τα σύνορα Ελλάδας - Τουρκίας και ειδικά
τη συνθήκη της Λωζάννης και των Παρι-
σίων, με την οποία ενσωματώθηκαν στην
ελληνική επικράτεια τα Δωδεκάνησα.

Ας μη γελιόμαστε: «Η τουρκική ακρο-
δεξιά έχει ήδη κερδίσει εντός της χώρας
ορίζοντας την ατζέντα», γράφει το περιο-
δικό «Foreign Policy».

Το ζήτημα που… στοιχειώνει μονίμως τους Τούρκους 

Ο Μπαχτσελί
«αχυράνθρωπος» 
του Τούρκου προέδρου 
για τις… δύσκολες αποστολές 

Ο «Γκρίζος Λύκος»
του Ερντογάν 
και ο χάρτης 
της Σεβίλλης 

Στον ιδιότυπο «χαρτοπόλεμο» Ελλάδας - Τουρκίας αξίζει να
σημειώσουμε ότι ένα από τα ζητήματα που δημιουργεί σοβα-
ρό πρόβλημα στον τουρκικό αναθεωρητισμό είναι ο περίφη-
μος «χάρτης της Σεβίλλης», ο οποίος τους έχει ενοχλήσει
αρκετά. Πρόκειται για ένα θέμα που είχε ανοίξει το 2020 ο
Χαλουσί Ακάρ και το οποίο οι γείτονες επαναφέρουν συνε-
χώς στην επικαιρότητα. Μιλάμε για το 2007, όταν δύο Ισπανοί
καθηγητές κατέγραψαν τη θαλάσσια γεωγραφία της Ευρώ-
πης και τις δυνητικές θαλάσσιες ζώνες όλων των κρατών -
μελών. Σε αυτόν, το Καστελλόριζο έχει επήρεια και ουσια-
στικά συνδέει τις ΑΟΖ Ελλάδας και Κύπρου. Ο «Χάρτης της
Σεβίλλης» δημιουργήθηκε όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε
από το Πανεπιστήμιο της Σεβίλλης να απεικονίσει τις ΑΟΖ
των ευρωπαϊκών κρατών με βάση το Δίκαιο της Θάλασσας
του 1982. Συνηθίζεται να αποκαλείται και «χάρτης της Ευρω-

παϊκής Ένωσης». Έκτοτε στοιχειώνει την Τουρκία, αν και
δεν έχει χρησιμοποιηθεί από την Αθήνα ως επιχείρημα εθνι-
κής γραμμής. Από την άλλη πλευρά, το ισχυρότερο επιχεί-
ρημα σε επίπεδο εθνικής γραμμής για την Τουρκία δεν είναι
βεβαίως ο αστείος χάρτης Μπαχτσελί, αλλά ο επικίνδυνος
χάρτης της τουρκικής ακτοφυλακής, ο οποίος αναγράφεται
πλέον στην επίσημη σελίδα της και έχει κατατεθεί στον ΙΜΟ,
με την περιοχή που νομοθετικά έχει προσδιορίσει από το
2020 (με νέο κανονισμό) ως δική της αρμοδιότητα για την
Έρευνα - Διάσωση, επεκτείνοντας τις αρμοδιότητες της
Ακτοφυλακής της για την περιοχή αυτή. Και η περιοχή αυτή
ταυτίζεται με τον συνημμένο Χάρτη που παρουσίασε ο Ερν-
τογάν, ο οποίος χωρίζει το Αιγαίο στη μέση, αλλά και τη θα-
λάσσια περιοχή στην Κύπρο στη μέση. Εδώ τα πράγματα δυ-
σκολεύουν πολύ, γιατί μπλέκεται μέσα και το FIR Αθηνών.
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Πολλοί λένε ότι ο τρόπος που
παρεμβαίνει η Ιωάννα Παλιο-
σπύρου, ειδικά στο θέμα του
Λιγνάδη, θυμίζει ΣΥΡΙΖΑ, αλ-
λά καμία σχέση η κοπέλα με
την Κουμουνδούρου. Ίσα ίσα
που αν τη δούμε να αξιοποιεί-
ται κάπου, το πιο πιθανό είναι
στη Νέα Δημοκρατία. 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ… 

Η υπόγεια κόντρα
Έφης και Ρένας

Η
Έφη Αχτσιόγλου και η Ρένα Δούρου είναι δύο πρόσωπα
που αργά ή γρήγορα θα τα δούμε να κοντράρονται υπό-
γεια, αν δεν έχουν ήδη ξεκινήσει. Στις εκλογές για την
Κεντρική Επιτροπή οι δυο τους ήρθαν πολύ κοντά σε ψή-

φους, ασχέτως αν πρώτευσε η Αχτσιόγλου. Επίσης, δεν περνάει απα-
ρατήρητο το ότι η Έφη έχει σύζυγο τον Δημήτρη Τζανακόπουλο και η
Ρένα κολλητό φίλο τον Νίκο Παππά - Τζανακόπουλος και Παππάς εί-
ναι δύο ξένοι στο κόμμα.

Η Ρένα Δούρου έχει χάσει πολύ από τη δημοφιλία της και εκεί
φταίει η περιφέρεια. Μάνδρα και Μάτι «έκαψαν» το πολιτικό της
άστρο και τώρα προσπαθεί να ανέλθει ξανά. Προφανώς και η Αχτσιό-
γλου ως υπουργός του μνημονίου είχε και αυτή κάμψη στη δημοτικό-
τητά της, αλλά αυτήν τη στιγμή είναι η πιο δημοφιλής του ΣΥΡΙΖΑ, σε
σημείο που να ανησυχεί και ο ίδιος ο Τσίπρας… Τώρα το θέμα είναι το
εξής: Αχτσιόγλου και Δούρου είναι να κατέβουν στον Δυτικό Τομέα
Αθήνας και το λογικό είναι να βγουν και οι δύο, αν δεν δούμε καμία
απίστευτη άνοδο του ΠΑΣΟΚ.

Ωστόσο, ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει να αναδείξει την κόντρα τους
και προσπαθεί με μηνύματα -και διαρροές στον Τύπο- να μεταπείσει
την Έφη Αχτσιόγλου για να πάει στον Βόρειο Τομέα Αθήνας, όπου ο
ΣΥΡΙΖΑ έχει πραγματικό πρόβλημα - για την ακρίβεια, πάει για πανω-
λεθρία. Δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξει το θέμα, αλλά έχει… ψωμί. 

Ποδαρικό για τη νέα
Επιθεώρηση Εργασίας

Σε μια νέα εποχή μπήκε από χθες η Επιθεώρη-
ση Εργασίας, καθώς ξεκινά τη λειτουργία της ως
ανεξάρτητης διοικητικής αρχής μετά την εκπλή-
ρωση όλων των τυπικών προϋποθέσεων που
προβλέπει ο Νόμος Χατζηδάκη του 2021. Χθες ο
υπουργός Εργασίας συναντήθηκε με τον διοικη-

τή της νέας Επιθε-
ώρησης Εργασίας
Γιώργο Τζιλιβάκη,
ο οποίος ανέλαβε
επισήμως τα καθή-
κοντά του. Υπενθυ-
μίζεται ότι ο διορι-
σμός του εγκρίθη-
κε στις 26 Μαΐου
από την Επιτροπή
Θεσμών και Διαφά-
νειας της Βουλής,
ενώ στο διάστημα
που μεσολάβησε
έπρεπε να πληρω-
θούν μια σειρά από
διαδικαστικές προ-
ϋποθέσεις. Σύμ-
φωνα με τον κ. Τζι-

λιβάκη, «η νέα διοίκηση και τα στελέχη της Αρ-
χής καλούνται να επιδείξουν υψηλό αίσθημα ευ-
θύνης για την εξασφάλιση των συνθηκών τήρη-
σης της εργατικής νομοθεσίας και προστασίας
τόσο του εργαζόμενου όσο και του εργοδότη». 

Κάποιος Γιάννης
μένει σιωπηλός…

Δεν ξέρω αν πήρατε χαμπάρι τις αποκαλύψεις
για τις πρακτικές της Uber σε όλες σχεδόν τις ευ-
ρωπαϊκές χώρες, αλλά στην Ελλάδα κάποιοι
έχουν μείνει στη σιωπή. Πόσω μάλλον όταν επί
υπουργίας τους ήρθαν σε μεγάλη σύγκρουση με
τους ταξιτζήδες προκειμένου να ανοίξει το επάγ-
γελμα, ασχέτως αν μετά κατέληξαν να βρίσκον-
ται στο κόμμα που έκανε τους ταξιτζήδες σημαία
τους και «σύντροφό» τους τον δεξιό Θύμιο Λυμ-
περόπουλο. Έτσι δεν είναι, Γιάννη; 

Κοινό άρθρο 
Δένδια - Ράντμαν

Για τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια
ήταν μια ευχάριστη έκπληξη να αρθρογρα-
φήσει σε εφημερίδα μαζί με τον υπουργό
Εξωτερικών της Κροατίας Γκόρν-
ταν Ράντμαν, μια και οι δύο χώ-
ρες δεν ήταν πάντα τόσο κον-
τά. Η Ελλάδα είχε παραδο-
σιακά στενές σχέσεις με τη
Σερβία, «εχθρό» της Κροα-
τίας. Ωστόσο, τόσο η ευρωπαϊκή
πορεία της όσο και η συμμετοχή
της στο ΝΑΤΟ την έχουν κάνει
να έρθει κοντά με την Ελλά-
δα. Με τις ευλογίες μας άλ-
λωστε εισήλθε στο MED9.
Τώρα τις χώρες ενώνει και το
θέμα της ευρωπαϊκής πορείας των
Δυτικών Βαλκάνιων, μιας και η επιρροή
Τουρκίας - Ρωσίας πάει να δημιουργήσει θέ-
μα, για αυτό άλλωστε προσπαθούν να γεφυ-
ρωθούν οι διαφορές (πχ, της Βόρειας Μακε-
δονίας με τη Βουλγαρία). 

Νέες περιοδείες
στα δυτικά

Οι δημοσκοπήσεις που λαμβάνουν στη Νέα
Δημοκρατία δείχνουν φυσικά μια ποιοτική
διαφορά ανάμεσα στην κυβερνώσα παράταξη
και τον ΣΥΡΙΖΑ, δείχνουν όμως και
τις περιοχές όπου η ΝΔ έχει
πρόβλημα. Και δεν είναι άλ-
λες από τα δυτικά τόσο της
Αθήνας όσο και της Θεσσαλο-
νίκης. Όπως είχαμε γράψει,
στα δυτικά της Θεσσαλονίκης το
επιτελείο της ΝΔ με τον Κυριάκο
Πιερρακάκη περιόδευσε και
έκανε και ομιλία στους Αμπε-
λόκηπους Θεσσαλονίκης.
Όπως μαθαίνω, το επιτελείο
του Παύλου Μαρινάκη θα ψα-
χτεί και άλλο σε αυτές τις δυτικές
συνοικίες για νέες περιοδείες. 

Μεγάλη επένδυση εγκαινίασαν
Σταϊκούρας, Γεωργιάδης και Ζαχαράκη

Έχει η Κύθνος λουτρά; Και όμως. Το ωραίο κυκλαδίτικο νησί έχει λουτρά
και βρέθηκε και ισχυρός επιχειρηματίας να επενδύσει στο πρώην ξενοδοχείο
«Ξενία», που έχει και εγκαταστάσεις χρήσης των ιαματικών πηγών στα Λου-
τρά Κύθνου. Την επένδυση «έτρεξαν» οι Σταϊκούρας και Γεωργιάδης και μέσα
από τον συντονισμό του ΤΑΙΠΕΔ και της ΕΤΑΔ βρέθηκε επενδυτής από το Ισ-
ραήλ, ο Αμίρ Ραβίντ, ο οποίος θα ανακαινίσει το ιστορικό κτίριο που κατα-
σκευάστηκε το 1836, κάνοντάς το ένα σύγχρονο resort. Βεβαίως, στην υπο-
γραφή του διαγωνισμού συμμετείχε και η υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζα-
χαράκη, αφού ο ιαματικός τουρισμός είναι στις αρμοδιότητές της. 



Τεράστια αναστάτωση προκάλεσε μια
ανάρτηση του Στέλιου Κυμπουρόπουλου, ο
οποίος πήγε σε εκδήλωση για Ουκρανούς
πολίτες με τα παιδιά τους που φιλοξενούν-
ται στην Ελλάδα. Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ
δεν μπόρεσε να ανέβει τα σκαλοπάτια της
εκδήλωσης και ανήρτησε σχετική φωτο-
γραφία, που προκάλεσε σάλο, διότι κάποιοι
υπέθεσαν ότι αναφερόταν στον κήπο της
Προεδρίας της Δημοκρατίας. Η εκδήλωση
έγινε σε χώρο που δεν αναφέρεται στην
ανάρτηση του ευρωβουλευτή, γεγονός που
προκάλεσε απίστευτη παρεξήγηση. Ο Στέ-
λιος Κυμπουρόπουλος δεν κατάφερε ποτέ
να φτάσει στην εκδήλωση και αποχώρη-
σε… Για το θέμα αναγκάστηκε μάλιστα να
βγάλει και σχετική διάψευση η κυρία Σα-
κελλαροπούλου, διευκρινίζοντας ότι «η
Προεδρία της Δημοκρατίας έχει υιοθετή-
σει όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε
να εξασφαλίζεται τόσο εντός του Μεγάρου
όσο και στους εξωτερικούς της χώρους η
πλήρης και ισότιμη προσβασιμότητα ατό-
μων με αναπηρία».

ΟΟι Ιταλοί 
και ο σούπερ Μάριο…

Για να ξέρετε: Η ιταλική κοινωνία περιβάλλει
με στοργή τον Μάριο Ντράγκι παρά το πολιτικό
θρίλερ στο Κοινοβούλιο. Τι εννοώ; Τα ποσοστά
δημοφιλίας του Ιταλού πρωθυπουργού φθά-
νουν το 65%. Επίσης, έχει την αποδοχή τόσο
των επενδυτών όσο και του επιχειρηματικού
κόσμου. Δυστυχώς όμως η πολιτική παίζεται
με άλλους όρους και είναι πολύ σκληρή… 

Ο πρωθυπουργός έβγαλε και μικρές ει-
δήσεις στη χαλαρή συζήτηση που είχε πά-
νω στη σκηνή του Θεάτρου Ηρώδου του Ατ-
τικού με τη συνιδρύτρια της μη κερδοσκο-
πικής εταιρείας Endeavor Λίντα Ρότενμ-
περγκ, και τον co-CEO και Chief Content Of-
ficer της πλατφόρμας Netflix Τεντ Σαράν-
τος. Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν
είχε τη δυνατότητα να δειπνήσει με ένα
πρόσωπο της αρχαιότητας, θα επέλεγε τον
Αριστοτέλη. Αν μπορούσε να γίνει θεός, θα
ήθελε να είναι ο Ποσειδώνας. Όσο για το
αγαπημένο του emoji, είναι η φατσούλα
που κλαίει από τα γέλια.

Πού είναι το think tank
του προέδρου;

Εξαφανισμένοι είναι όλοι από το περί-

φημο think tank του προέδρου Αλέξη

Τσίπρα. Χάθηκε ακόμη και ο Γρηγόρης

Γεροτζιάφας, ο οποίος στο θέμα των εμ-

βολίων ήταν μια φωνή λογι-

κής. Μετά το συνέδριο

εξαφανίστηκε η Ζωρ-

ζέτα Λάλη. Ακόμα και

ο Νίκος Φαραντού-

ρης, η φωνή του προ-

έδρου στα ενεργειακά.

Ποιος θα φτιάξει το πρό-

γραμμα της ΔΕΘ και πότε;

Κοντεύει να τελειώσει ο Ιούλιος… Ο

επικεφαλής της κατάρτισης προγράμ-

ματος Δημήτρης Τζανακόπουλος τι να

σου κάνει μόνος του ένας άνθρωπος; 

Γιατί ο Πατέλης
έκανε έξαλλο
τον Τσακαλώτο

Ε
κτός εαυτού βγήκε ο Ευκλείδης
Τσακαλώτος με τον σύμβουλο του
πρωθυπουργού Αλέξη Πατέλη,

όταν οι δυο τους βρέθηκαν σε πάνελ εκ-
πομπής στο Kontra. Ο κ. Τσακαλώτος περί-
που έχασε τα λόγια του όταν ο Πατέλης τον
ρώτησε «είχατε πει ότι αν το αφορολόγητο
πέσει κάτω από τις 9.000 ευρώ, θα πάτε στο
Μαξίμου και θα παραιτηθείτε. Γιατί δεν πα-
αιτηθήκατε τότε;». Βεβαίως, ο Ευκλείδης
δεν απάντησε ποτέ και είπε ότι πήγε στην
εκπομπή για να μιλήσει μόνο για θέματα
οικονομίας… Έλα, Χριστέ και Παναγία, το
αφορολόγητο τι είναι; Θέμα gossip;

Το τι πολιτική σπέκουλα πέ-
φτει με την υπόθεση Λιγνάδη
δεν περιγράφεται. Την κατα-

κραυγή του και τη σύνδεσή του
με την κυβέρνηση τις έχει πάρει

επάνω του ο ΣΥΡΙΖΑ και στέλνει στην πυρά όποιον
τολμήσει να πει να περιμένουμε τις τελεσίδικες
αποφάσεις της Δικαιοσύνης.
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Ο Μητσοτάκης 
και ο... Ποσειδώνας 

Χ
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υ Διάψευση ΠτΔ 
για Κυμπουρόπουλο

Το περιβάλλον
του υπουργού

Αδυνατώ να πιστέψω όσα έχουν αρχίσει να
γράφουν αθηναϊκές εφημερίδες για το περι-
βάλλον του υπουργού Εθνικής Άμυνας και
για διάφορους δικηγόρους με τους οποίους
συνεργάζεται και στο παρελθόν είχαν συνδέ-
σει το όνομά τους στα
εξοπλιστικά επί
εποχής Τσοχατζό-
πουλου! Θέλω να
πιστεύω ότι
απλώς ο κ. Πα-
ναγιωτόπουλος
έχει κακούς συμ-
βούλους, οι οποίοι
δεν τον ενημερώνουν σω-
στά και δεν τον προστατεύουν. Για να μην το
ξεχάσω, μιας και πιάσαμε το ρεπορτάζ του
υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στο ταξίδι του
στην Αμερική δεν πήρε μαζί του τον σύμβου-
λό του τον ΘΒ. Τυχαίο; Είναι πρώτη φορά που
ο κ. Παναγιωτόπουλος δεν παίρνει μαζί του
τον ΘΒ σε ταξίδι στο εξωτερικό. Έχει και αυτό
τη σημασία του... 



Τo
...

 Π
ρό

σω
πο

LOCK
Το ανέκδοτο του Ντράγκι

Εκτός από την παραίτηση που υπέβαλε, ο Ντράγκι είπε στην Ένωση Ανταπο-
κριτών Ξένου Τύπου της Ιταλίας και ένα ανέκδοτο. Ο «σούπερ Μάριο» στην αρχή
της σύντομης ομιλίας του ανέφερε: «Ένας ασθενής περιμένει να υποβληθεί σε
μεταμόσχευση καρδιάς. Οι γιατροί τού λένε “έχουμε δυο καρδιές, η μία ήταν
ενός νέου 25 ετών που έχαιρε άκρας υγείας, ενώ η δεύτερη ανήκε σε έναν κεν-
τρικό τραπεζίτη 86 ετών. Ποια θέλετε;”. “Τη δεύτερη, του τραπεζίτη”, απαντά ο
ασθενής. Και όταν οι γιατροί του ζητούν, έκπληκτοι, τον λόγο της επιλογής του,
εκείνος απαντά “μα φυσικά διότι η καρδιά αυτή... δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ!”».
Στο ίδιο πνεύμα, απευθυνόμενος στους ξένους ανταποκριτές που εργάζονται
στη χώρα, ο πρωθυπουργός της Ιταλίας και πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας πρόσθεσε: «Είστε ερωτευμένοι με την Ιταλία, άρα και πολύ
απαιτητικοί. Συνεχίστε πάντα έτσι, πίνοντας καπουτσίνο στον ήλιο και ποτό
“απεριτίβο” στις ιταλικές πλατείες. Το να είσαι ανταποκριτής στην Ιταλία -το κα-
ταλαβαίνω- είναι μια σκληρή δουλειά, αλλά κάποιος πρέπει να την κάνει!».
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Η Τουρκία ξεκινά
τώρα «πόλεμο»
για την κουζίνα
Από τον «πόλεμο» στο Αιγαίο ο ελληνο-
τουρκικός πόλεμος μεταφέρεται τώρα
στην κουζίνα. Την οργή των Τούρκων
προκάλεσε το γεγονός ότι το κοκορέτσι
και το ιμάμ μπαϊλντί παρουσιάζονται
στις ΗΠΑ ως ελληνικά φαγητά. Πάρα
πολλοί Τούρκοι ξεσπάθωσαν μέσω των
social media και των ΜΜΕ, κάνοντας
λόγο για κλοπή των τουρκικών πιάτων
από τους Έλληνες.
«Μετά τον μπακλαβά και το τζατζίκι, η
Ελλάδα οικειοποιείται το κοκορέτσι και
το ιμάμ μπαϊλντί», γράφουν τα τουρκικά
ΜΜΕ, υποστηρίζοντας ότι αυτά τα πιάτα
προέρχονται από την οθωμανική κουζί-
να. Συγκεκριμένα, τονίζουν ότι ελληνι-
κές ιστοσελίδες με συνταγές χαρακτη-
ρίζουν ως ελληνικό φαγητό το ιμάμ
μπαϊλντί, που όμως -όπως σημειώνουν-
είναι τουρκικό πιάτο και σημαίνει «ο
ιμάμης λιποθύμησε». «Στην Ελλάδα το
λένε κοκορέτσι και είναι ένα παραδο-
σιακό ελληνικό πιάτο που αποτελείται
από καρυκευμένα αρνίσια ή κατσικίσια
παραπροϊόντα, τυλιγμένα σε λίπος από
αρνί, το οποίο ψήνεται σαν σουβλάκι,
γράφουν οι ιστοσελίδες με συνταγές
για το συγκεκριμένο πιάτο», σύμφωνα
με τους Τούρκους.

Mε εκείνους τους δημοσιογρά-
φους που θα είναι τελικά υπο-
ψήφιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
και βγαίνουν στις εκπομπές ως
δημοσιογράφοι, αρνούμενοι
την κομματική τους ιδιότητα, τι
θα γίνει; Θα συνεχίσουν πολύ
να κρύβονται; Ή μήπως έχουν
την ιδέα ότι τους καλούν στις
εκπομπές για τη μεγάλη τους
δημοσιογραφική διαδρομή;

Περί «γαλάζιων»
υποψηφιοτήτων

Έχω και φρέσκα νέα από τις «γα-
λάζιες» υποψηφιότητες. Όπως μα-
θαίνω, ο υφυπουργός Αθλητισμού
και Πολιτισμού Νικόλας Γιατρομα-
νωλάκης δεν θα είναι υποψήφιος
στις επικείμενες εκλογές, αν και
δήλωσε πρόθυμος να βοηθήσει με
όποιον τρόπο μπορεί στην προ-
εκλογική καμπάνια της ΝΔ. Αντιθέ-
τως, ο υφυπουργός Παιδείας Άγγε-
λος Συρίγος, ο οποίος προκάλεσε
προσφάτως και αναστάτωση με την
ομιλία του περί Πολυτεχνείου, έχει
επιλέξει την Α’ Αθήνας. Δύσκολη
ομολογουμένως η Α’ Αθήνας, αφού
κατεβαίνουν διάφορα θηρία, μετα-
ξύ των οποίων ο Βασίλης Κικίλιας,
η Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Θάνος
Πλεύρης κ.ά. 

Ο Κατρούγκαλος μαρτυράει μόνος του
Και χωρίς ξύλο... Τα λέει μόνος του ο άνθρωπος, καθότι και καλός νομικός. Ερωτη-

θείς από τον ΣΚΑΪ για την υπόθεση Λιγνάδη, προέβη στην παραδοχή πως ο Δημή-

τρης Λιγνάδης αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό στο Εφε-

τείο βάσει του νόμου ΣΥΡΙΖΑ - Καλογήρου. Για να συνεννοούμαστε. Ο Μιχάλης Κα-

λογήρου, ο οποίος ήταν υπουργός Δικαιοσύνης από το 2018 και μετά, άλλαξε τον

νόμο και με ρύθμιση προέβλεψε να μην πηγαίνει κάποιος φυλακή «εφόσον δεν εί-

ναι επικίνδυνος και ύποπτος φυγής». Βέβαια, ο Κατρούγκαλος είπε ότι η ρύθμιση

είναι σωστή και είναι λογικό να μην πηγαίνει φυλακή ο Λιγνάδης. Και ρωτώ εγώ ο

αφελής: Αφού είναι σωστή η ρύθμιση, γιατί στον ΣΥΡΙΖΑ το έχουν κάνει αντιπολι-

τευτική σημαία; 

Το ζεϊμπέκικο του Μήτσου
Κουτσούμπας χωρίς ζεϊμπέκικο δεν γί-

νεται. Ο γενικός γραμματέας της Κεντρι-
κής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κου-
τσούμπας βρέθηκε στη Φθιώτιδα και τη
Μακρακώμη, στη συγκέντρωση που
πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία
της πόλης. Μάλιστα, σηκώθηκε και για χο-
ρό όταν η Γλυκερία, από τους καλλιτέχνες
που διασκέδασαν τον κόσμο, ξεκίνησε να
λέει το γνωστό τραγούδι «Της γερακίνας γιος». Ο κ. Κουτσούμπας χόρεψε το βαρύ ζεϊμ-
πέκικο, με τους παρευρισκόμενους να χτυπούν παλαμάκια γύρω του, ενώ ο ίδιος τρα-
γουδούσε και τους στίχους που έγραψε πριν από 47 χρόνια ο Βασίλης Τσιτσάνης.
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Ρ
αγδαίες εξελίξεις αναμένονται
στον ενεργειακό τομέα στην Ευ-
ρώπη, με όλα να ξεκινούν και να
τελειώνουν στις 21 Ιουλίου, όταν

και «θεωρητικά» αναμένεται να επανέλθει σε
λειτουργία ο αγωγός Nord Stream 1, που βρί-
σκεται εκτός από τις 11 Ιουλίου λόγω των κα-
θιερωμένων ετήσιων εργασιών συντήρησης.

Στο μεσοδιάστημα από επίσημα «χείλη» της
Κομισιόν έως αναλυτές της αγοράς ανά την Ευ-
ρώπη υπογραμμίζεται η σοβαρότητα του κινδύ-
νου να μετατεθεί… για αργότερα η λειτουργία
του αγωγού, γεγονός που αν επαληθευτεί θα
βάλει σε «περιπέτειες» τα ευρωπαϊκά κράτη.

Ήδη, σε αντιστάθμιση του υψηλού ενεργει-
ακού κόστους, η γερμανική κυβέρνηση ενέκρι-
νε πακέτο στήριξης για τις επιχειρήσεις 5 δισ.
ευρώ και ταυτόχρονα 2 δισ. ευρώ για τη Uniper
ως απάντηση στις διαταραχές του εφοδιασμού
με ρωσικό φυσικό αέριο και τις αντίστοιχες
επιπτώσεις στις αγορές ενέργειας και τα χρη-
ματιστήρια. Στην περίπτωση ενός καθολικού
«στοπ» από τη Μόσχα, όλες οι ενδείξεις προμη-
νύουν εκτόξευση του ενεργειακού κόστους σε
«εφιαλτικά» επίπεδα, που θα ξεπερνά πλέον τα
όποια μέτρα αντιστάθμισης και ανακούφισης.

Αποθήκευση αερίου: Η μεγάλη ανησυχία
Σε ένα τέτοιο σενάριο σε πρώτο πλάνο έρχε-

ται η αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πε-
τύχει τον στόχο να έχουν γεμίσει σε ποσοστό
80% οι υπόγειοι αποθηκευτικοί χώροι ενόψει
του επερχόμενου χειμώνα. Αυτή η άκρως ανη-
συχητική διαπίστωση εμπεριέχεται στην Ανα-
κοίνωση (Communication) που πρόκειται να
παρουσιάσει αύριο, Τετάρτη 20 Ιουλίου, η Κομι-
σιόν. Παρά το γεγονός ότι η Κομισιόν βρίσκεται
σε μια διαρκή αναζήτηση εναλλακτικών προ-
μηθευτών (μόλις χθες η πρόεδρος της Επιτρο-
πής μετέβη στο Αζερμπαϊτζάν σε αναζήτηση
περισσότερου αερίου), ωστόσο οι εκτιμήσεις,
σε περίπτωση διακοπής του ρωσικού αερίου,
μιλούν για κενό 20 δισ. κυβικών μέτρων σε μια
συνολική ετήσια ζήτηση που ανέρχεται σε 380
δισ. κμ - υπό ομαλές χειμερινές συνθήκες διότι
αν αυτές είναι κακές, το πρόβλημα θα αποδει-
χτεί μεγαλύτερο.

«Κλειδί» η μείωση της κατανάλωσης
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η μείωση της κα-

τανάλωσης αερίου βρίσκεται στην «καρδιά»
των μέτρων που πρόκειται να ανακοινώσει αύ-
ριο η Κομισιόν. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή εκτιμά ότι δυνητικά η κατανάλωση
μπορεί να μειωθεί, σε ετήσια βάση στην ΕΕ,
από 25 έως και 60 δισ. κυβικά μέτρα, εκ των
οποίων τα 11 δισ. κμ μπορούν να προέλθουν
από τη θέρμανση/ψύξη, τα 4 έως 40 δισ. κμ από
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ άλλα

10-11 δισ. κμ θα μπορούσαν να βρεθούν από τον
περιορισμό της βιομηχανικής ζήτησης. Σημει-
ώνεται ότι στο σχέδιο REPowerEU, που είχε
παρουσιαστεί τον Μάιο, η Κομισιόν ανέφερε ότι
με εθελοντικές κινήσεις νοικοκυριών και δη-
μόσιων φορέων υπήρχε η δυνατότητα μείωσης
της ζήτησης κατά 13 δισ. κυβικά μέτρα.

Ως προς τη βιομηχανία, η Κομισιόν επεξερ-
γάζεται, ανάμεσα σε άλλα μέτρα, να εισαγάγει
την πρόταση των ACER και CEER (ευρωπαϊκές
ρυθμιστικές αρχές ενέργειας) για σύστημα δη-
μοπρασιών (auction or tender systems) αερί-
ου. Σύμφωνα με αυτήν, τα κράτη-μέλη προσφέ-
ρουν κίνητρα για μείωση της κατανάλωσης από
μεγάλους καταναλωτές, κυρίως βιομηχανίες,
επιτρέποντας σε αυτές να προσφέρουν μείωση
της κατανάλωσης. Όσες βιομηχανίες συμμετά-
σχουν θα λαμβάνουν σχετική αποζημίωση. Ση-
μειώνεται ότι το προσχέδιο της Κομισιόν θα πε-
ριλαμβάνει και συγκεκριμένα κριτήρια προτε-
ραιότητας στον εφοδιασμό με αέριο για τις βιο-
μηχανίες. 

ΕΚΤ: «Απαντά» με αύξηση επιτοκίων
Την ίδια μέρα, στις 21 Ιουλίου, τα μέλη της

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναμένεται
να αποφασίσουν για τη νομισματική πολιτική. Η
Κριστίν Λαγκάρντ έχει ήδη δώσει σήμα για αύ-
ξηση των επιτοκίων κατά 0,25% αυτό τον μήνα,
αν και οι πιέσεις για ακόμη μεγαλύτερη αύξηση
είναι υπαρκτές λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών
που έχουν δημιουργήσει στην οικονομία η
ενεργειακή κρίση και ο πόλεμος στην Ουκρα-
νία. Η ΕΚΤ έχει επίσης να λάβει υπόψη στις
αποφάσεις της και τη νέα αύξηση στο κόστος
δανεισμού των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου,
κυρίως της Ιταλίας, η οποία ζει νέες πολιτικές
αναταραχές.

Ο «λογαριασμός» στο έκτακτο Συμβούλιο
Τέλος, στις 26 Ιουλίου συνεδριάζει εκτάκτως

το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ, με
την ατζέντα της συζήτησης να «μονοπωλεί» η
ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Το ερώτη-
μα είναι αν η συζήτηση θα γίνει στη βάση της
επαναλειτουργίας του αγωγού Nord Stream 1
και των μειωμένων ροών, που μέχρι να κλείσει
ήταν στο 40% της δυναμικότητας του «σωλήνα»,
ή στη βάση της πλήρους διακοπής, που εκεί
πλέον το θερμόμετρο θα βρίσκεται στα ύψη
ενόψει του επερχόμενου χειμώνα και τα σχέδια
προετοιμασίας της ΕΕ θα τίθενται υπό σοβαρή
αμφισβήτηση για ακόμη μια φορά. 

Σε περίπτωση διακοπής του
ρωσικού αερίου, oι εκτιμήσεις
κάνουν λόγο για κενό
20 δισ. κυβικών μέτρων

Γιατί 21 και 26/7
είναι οι πιο 
κρίσιμες 
ημερομηνίες; 
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Σ
ύμφωνα με τον αναλυτή της 
Société Générale, Kit Juckes,
«το δυσμενές σενάριο της ολι-
κής άρσης των ροών φυσικού

αερίου θα προκαλέσει περαιτέρω πτώση
της ισοτιμίας του ευρώ κατά 10%, ενώ θα
οδηγήσει την οικονομία της Ευρωζώνης
σε ύφεση». 

Παρόμοια είναι και η άποψη της UBS, η
οποία εκτιμά ότι η ισοτιμία θα κυμανθεί
κοντά στα 0,90 δολάρια/ευρώ, ενώ τα
εταιρικά κέρδη θα μειωθούν τουλάχιστον
κατά 15%. Παρ’ όλα αυτά, η UBS τόνισε
πως η ανάλυση αυτή δεν αποτελεί το δυ-
σμενές σενάριο, αφού τα μακροοικονομι-
κά δεδομένα ενδέχεται να αποδειχτούν
πολύ χειρότερα, σύμφωνα με τον αναλυτή
Arend Kapteyn. Με βάση τους αναλυτές
της Wall Street, αν η Ρωσία διακόψει την
παροχή φυσικού αερίου προς την Ευρώ-
πη, η οικονομία θα δεχτεί τεράστιο πλήγ-
μα. Οι ευρωπαϊκές μετοχές θα καταγρά-
ψουν πτώση της τάξης του 20%. Τα spre-
ads των ομολόγων junk θα ξεπεράσουν τα
επίπεδα της κρίσης του 2020. Το ευρώ θα
φτάσει τα 0,90 δολάρια, ενώ η ύφεση θα
ταρακουνήσει συθέμελα τη δεύτερη με-
γαλύτερη οικονομία του κόσμου, την Ευ-
ρωζώνη. «Τα οικονομικά σοκ που θα δη-
μιουργηθούν στην Κεντρική Ευρώπη,
συμπεριλαμβανομένων και των οικονο-

μιών της Γερμανίας και της Πολωνίας, θα
επηρεάσουν την παγκόσμια οικονομία,
αλλά δεν γνωρίζουμε κατά πόσο», ανέφε-
ρε ο Joachim Klement, στέλεχος της Li-
berum Capital, τονίζοντας ότι «απλώς δεν
υπάρχει εναλλακτική λύση όσον αφορά το
ρωσικό φυσικό αέριο».

Στην κόψη του ξυραφιού η Γερμανία
Την ίδια στιγμή οι γερμανικές αγορές

έχουν καταγράψει πτώση της τάξης του
11% από τον Ιούνιο. Η αξία της μετοχής του
γερμανικού κολοσσού φυσικού αερίου
Uniper έχει καταγράψει πτώση της τάξης
του 80%. Ακόμη και οι Γάλλοι και Γερμανοί
πολιτικοί προειδοποιούν για την πιθανό-
τητα μιας ολικής άρσης παροχής ρωσικού
φυσικού αερίου. Πολλοί αναλυτές όμως
υποστηρίζουν ότι οι Ρώσοι θα συνεχίσουν
να παρέχουν τον πολύτιμο υδρογονάν-
θρακα στην Ευρώπη στις 21 Ιουλίου, αλλά
τα προβλήματα μάλλον δεν θα τελει-
ώσουν εκεί. Οι χώρες της Ευρώπης ενδέ-
χεται να ξεκινήσουν την παροχή δελτίων
χρήσης φυσικού αερίου έτσι ώστε να γε-
μίσουν τα αποθεματικά τους προκαλών-
τας τεράστια ζημία στην οικονομία, αφού
αναγκαστικά θα κλείσουν μονάδες βιο-
μηχανικής παραγωγής, άνθρωποι θα μεί-
νουν χωρίς δουλειά και θα δημιουργη-
θούν ελλείψεις προϊόντων.

«Η Ευρώπη βρίσκεται παγιδευμένη σε
έναν φαύλο κύκλο», ανέφερε ο CIO της
Banque Syz, Charles-Henry Monchau,
τονίζοντας πως «οι υψηλές τιμές ενέργει-
ας πλήττουν την ευρωπαϊκή οικονομία,
επιδεινώνοντας την ισοτιμία του κοινού
νομίσματος, η οποία με τη σειρά της κάνει

την εισαγωγή ενέργειας ακόμη πιο ακρι-
βή». Σύμφωνα με την BNP Paribas, μια
ολική άρση της παροχής φυσικού αερίου
θα οδηγήσει τον δείκτη Stoxx 50 στις
2.800 μονάδες - πτώση της τάξης του 20%. 

Όσο για τη Νοmura, προτείνει short του
ευρώ εδώ και μήνες. Αναμένει πτώση της
ισοτιμίας του ευρώ στα 0,90 δολάρια τον

χειμώνα, σε περίπτωση που ο Nord Stre-
am 1 δεν επανεκκινήσει τη λειτουργία του. 

Τα... ενεργειακά μνημόνια
Υπάρχει όμως και ένα άλλο μεγαλύτερο

πρόβλημα που έρχεται, το οποίο σέρνει μα-
ζί του σοβαρές πολιτικές προεκτάσεις. Στην
προσεχή συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεν-
τρικής Τράπεζας της 21ης Ιουλίου, μια ομά-
δα βόρειων χωρών βάζει θέμα ότι για όποια
χώρα αποφασιστεί να στηρίζονται τα ομό-
λογά της, όπως η Ελλάδα, να αναλαμβάνει
σε αντάλλαγμα και αυτή μια σειρά από υπο-
χρεώσεις. Ο σχεδιασμός αυτής της ομάδας
των κεντρικών τραπεζιτών κάνει μάλιστα
λόγο για βοήθεια από την ΕΚΤ, αφού πρώτα
προσφύγουν στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Σταθερότητας (ESM) οι συγκεκριμένες χώ-
ρες. Οι υποχρεώσεις αυτές θα συνοψίζονται
σε ένα κείμενο συμφωνίας με χαρακτηρι-
στικά μνημονίου.

Μιλάμε δηλαδή για ένα είδος νέου μνη-
μονίου, ενεργειακού μνημονίου, για να εί-
μαστε ακριβείς. Θα ενισχύονται τα ομόλο-
γα και θα μειώνεται το κόστος δανεισμού
και σε αντάλλαγμα η χώρα που θα λάβει τη
στήριξη θα πρέπει να εξυγιαίνει τα δημό-
σια οικονομικά της βάσει συμφωνημένων
όρων. Κοντός ψαλμός αλληλούια, σε λίγες
μέρες θα ξέρουμε…

Αν η Μόσχα διακόψει την 
παροχή αερίου προς την ΕΕ,
η οικονομία θα δεχτεί τεράστιο
πλήγμα και οι ευρωπαϊκές 
μετοχές θα πέσουν κατά 20%

kostastsitounas@gmail.com

Γράφει ο
Κώστας Τσιτούνας

Τα εφιαλτικά σενάρια των αναλυτών

AΡΧΙΣΕ Ο ΕΦΙAΛΤΗΣ 
Η Gazprom σταματά
τις παραδόσεις
φυσικού αερίου

Η Gazprom, που έχει το μονοπώλιο
στις εξαγωγές ρωσικού φυσικού αε-
ρίου μέσω αγωγών, δεν μπορούσε,
σύμφωνα με τα λεγόμενά της, να εκ-
πληρώσει τις υποχρεώσεις προμή-
θειας λόγω «έκτακτων» περιστάσεων
που δεν δύναται να ελέγξει. Την ίδια
ώρα, εμπορική πηγή ανέφερε ότι η
επιστολή που έστειλε η Gazprom στο
Reuters αφορούσε προμήθειες αερί-
ου μέσω του αγωγού Nord Stream 1,
που αποτελεί μια σημαντική οδό ανε-
φοδιασμού τόσο προς τη Γερμανία
όσο και πέρα από αυτήν. Από την
πλευρά της, η ρωσική εταιρεία δεν
έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο επί του
συγκεκριμένου θέματος. Η επίκληση
της «ανωτέρας βίας» δεν αποκλεί-
εται να επιδεινώσει έτι περαιτέρω τις
σχέσεις Ρωσίας - Δύσης, οι οποίες
είναι τεταμένες εξαιτίας της εισβο-
λής στην Ουκρανία.
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Σ
ε διπλό διάβημα, ένα προς τη
Σερβία και ένα προς τον Ου-
κρανό πρέσβη στην Αθήνα,
προχώρησε η ελληνική δι-

πλωματία μετά τη συντριβή του μετα-
γωγικού αεροσκάφους Antonov-12
κοντά στην Καβάλα.
Η Αθήνα αντέδρασε έντονα τονίζοντας
την ανάγκη πρότερης ενημέρωσης για
το φορτίο που μετέφερε το μοιραίο αε-
ροσκάφος, καθώς, όπως επισημαίνουν
αρμόδιες πηγές, «αν μετά την αναφορά
της βλάβης στον τέταρτο κινητήρα είχε
εκτραπεί στη Θεσσαλονίκη ή σε άλλη
πυκνοκατοικημένη περιοχή, τότε μπο-
ρεί να θρηνούσαμε πολλά περισσότερα
θύματα». Εμπειρογνώμονες που έχουν
μεγάλη εμπειρία στη διερεύνηση αε-
ροπορικών δυστυχημάτων αναφέρουν
στην «Political» ότι «η απόφαση για την
εκτροπή μιας πτήσης με βλάβη λαμβά-
νεται αξιολογώντας δεκάδες παραμέ-
τρους, αλλά αν γνωρίζεις πως το αερο-
σκάφος είναι γεμάτο πυρομαχικά, τότε
κάνεις ό,τι μπορείς για να μην έχεις
θύματα στο έδαφος».
Στην περίπτωση του Antonov-12, ακό-
μη και μετά τη συντριβή του, ο κίνδυνος
παραμένει για τους κατοίκους των πα-
ρακείμενων χωριών και οικισμών, κα-
θώς τα πυρομαχικά που μετέφερε και
περιλαμβάνουν εκπαιδευτικούς και
φωτιστικούς όλμους διασκορπίστηκαν
σε απόσταση έως και δύο χιλιομέτρων
από το σημείο της πρόσκρουσης. Η κι-
νητοποίηση της στρατιωτικής ηγεσίας
ήταν άμεση και λίγες ώρες μετά το
συμβάν στο σημείο έφτασαν οι πυροτε-
χνουργοί του Τάγματος Εξουδετέρω-
σης Ναρκοπεδίων Ξηράς αλλά και ο Ει-

δικός Διακλαδικός Λόχος Αντιμετώπι-
σης Πυρηνικής - Βιολογικής - Χημικής
Άμυνας.

Ο Ειδικός Λόχος - ΠΒΧ
Ήταν οι πρώτοι που μπήκαν στα συν-
τρίμμια του Antonov-12 για να διαπι-
στώσουν αν εγκυμονούνται κίνδυνοι
για τη δημόσια υγεία από το «επικίν-
δυνο» φορτίο του αεροσκάφους. Την
παρουσία τους στο σημείο επέβαλαν,
εκτός των άλλων, και οι πληροφορίες
ότι στο ουκρανικό μεταγωγικό υπήρχε
και ποσότητα αδήλωτου φορτίου, πι-
θανόν όπλα η εξαγωγή των οποίων
απαγορεύεται. Αλλά και μόνο η ποσό-
τητα φωσφόρου που περιέχουν οι φω-
τιστικοί όλμοι θα μπορούσε να προκα-
λέσει συναγερμό στις Αρχές και έτσι
το ειδικό τμήμα του ΓΕΕΘΑ κλήθηκε
στο σημείο για να πραγματοποιήσει
αναλύσεις στο έδαφος και τον αέρα. Η

συμβολή του ήταν καθοριστική, αφού
μόνο όταν ο ΕΔΛΟ ΠΒΧ έδωσε το «πρά-
σινο φως» οι πυροτεχνουργοί των
Ενόπλων Δυνάμεων μπήκαν στο πεδίο
για να ανοίξουν ασφαλείς διαδρόμους
ώστε να προχωρήσουν οι διασώστες
και τα μέλη της ΕΜΑΚ.
Ο ΕΔΛΟ - ΠΒΧ αποτελεί μονάδα υψη-
λής ετοιμότητας και υπάγεται απευ-
θείας στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής
Άμυνας. Τα στελέχη του εκπαιδεύον-
ται διαρκώς σε δύσκολες συνθήκες
και διαθέτουν ειδικά όργανα και εξο-
πλισμό για την προστασία μονάδων
των Ενόπλων Δυνάμεων και την αντι-
μετώπιση όπλων μαζικής καταστρο-
φής, βιολογικών και χημικών απειλών
αλλά και πυρηνικών. 
Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες
προκλήσεις που μπορεί να αντιμετω-
πίσουν οι Ένοπλες Δυνάμεις τόσο σε
περίοδο πολέμου όσο και σε καιρό ει-

ρήνης, όπως στην περίπτωση του
Antonov. 

Πώς κάνουν τις μετρήσεις
Η αποστολή τους ξεκινά με τη συλλογή
στοιχείων από τα ειδικά όργανα που
διαθέτουν. Η πρώτη ομάδα, με ειδικές
στολές προστασίας, λαμβάνει μετρή-
σεις στον αέρα και ακολουθεί η δεύτερη
για το έδαφος, καθώς ο χρόνος που μπο-
ρούν να παραμείνουν στη μολυσμένη
περιοχή είναι περιορισμένος. Οι μετρή-
σεις εισάγονται σε ειδικό λογισμικό
προκειμένου να γίνει η εκτίμηση της
απειλής και να υπολογιστεί η διασπορά
της στην περιοχή. Στη συνέχεια, εφό-
σον απαιτηθεί, γίνεται απολύμανση του
προσωπικού και της περιοχής, ενώ τα
στελέχη του Διακλαδικού Λόχου είναι
διαπιστευμένα και για την παροχή υγει-
ονομικής υποστήριξης σε θύματα πυρη-
νικής, βιολογικής ή χημικής επίθεσης.
Επίδειξη των ικανοτήτων του Ειδικού
Διακλαδικού Λόχου - ΠΒΧ είχαν παρα-
κολουθήσει πρόσφατα αξιωματικοί των
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στο
πλαίσιο του διμερούς στρατιωτικού
προγράμματος των δύο χωρών, ενώ
Αθήνα και Άμπου Ντάμπι συνεργάζον-
ται στενά για τη βελτίωση των εκπαι-
δευτικών πρωτοκόλλων των μονάδων
αντιμετώπισης όπλων μαζικής κατα-
στροφής.

Στην «καυτή»
ζώνη
οι επίλεκτοι 
του ΓΕΕΘΑ

ΠΤΩΣΗ ANTONOV

Ποιες είναι οι ειδικές μονάδες
που έφτασαν πρώτες 

στον τόπο του δυστυχήματος 

του Σταύρου Ιωαννίδη 
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Τ
ον πανικό που επικρατεί στην
Άγκυρα για την αναβάθμιση του
ελληνικού οπλοστασίου φανε-
ρώνουν οι παρασκηνιακές κινή-

σεις και οι διαρροές της τουρκικής κυ-
βέρνησης, που μετά το «μπλόκο» από τις
Ηνωμένες Πολιτείες αναζητά «αντίδοτο»
στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ο Τούρκος πρόεδρος δείχνει διατεθει-
μένος να «ξεχάσει» τη σκληρή κόντρα με
τον Εμανουέλ Μακρόν και δηλώνει έτοι-
μος για μια ακόμη «αναδίπλωση» προκει-
μένου να αντισταθμίσει την υπεροχή που
αποκτά η Ελλάδα τόσο στον αέρα όσο και
στη θάλασσα με την προσθήκη των πανί-
σχυρων Rafale και των υπερσύγχρονων
φρεγατών Belharra. Σύμφωνα λοιπόν με
δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου, σε
τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον
Γάλλο ομόλογό του ο πρόεδρος Ερντογάν
εξέφρασε για μια ακόμη φορά το ενδια-
φέρον του όχι μόνο για το αντιαεροπορικό

σύστημα SAMP-T της ιταλογαλλικής κοι-
νοπραξίας Eurosam αλλά και για την προ-
μήθεια Rafale «σε περίπτωση που δεν εγ-
κριθεί η πώληση των F-16 από τις ΗΠΑ»,
όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Δεν ανησυχεί η Αθήνα
«Μικρό έως ανύπαρκτο» χαρακτηρί-

ζουν το ενδεχόμενο η Τουρκία να απο-
κτήσει γαλλικά όπλα υψηλόβαθμες στρα-
τιωτικές και διπλωματικές πηγές. Ειδικά
για τα Rafale οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι
δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Σε
κάθε περίπτωση όμως, η Αθήνα δεν ανη-
συχεί, καθώς ανάλογες «κρούσεις»
έχουν γίνει και στο παρελθόν χωρίς να
αποδώσουν καρπούς. Η εκτίμηση που
επικρατεί είναι ότι η Άγκυρα μέσω διαρ-
ροών επιχειρεί να «εκβιάσει» μια θετική
απάντηση του αμερικανικού Κογκρέσου
για τα F-16 και το σύστημα αεράμυνας
Patriot, δείχνοντας πως διαθέτει εναλλα-
κτικές επιλογές στην ευρωπαϊκή αγορά.
Η ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία
πάντως αποτελεί το βασικό εμπόδιο για
την εξαγωγή γαλλικών οπλικών συστημά-
των στην Τουρκία, ακόμη και αν δεν ακο-
λουθούνται διαδικασίες FMS, όπως στην
περίπτωση των ΗΠΑ.

Πηγές από το ελληνικό Επιτελείο ση-
μειώνουν ότι ακόμη και αν η Τουρκία κα-
ταφέρει να αποκτήσει το αντιαεροπορικό
σύστημα SAMP-T, αυτό δεν θα συνοδεύε-
ται από τους πυραύλους ASTER-30 που
θα διαθέτουν οι ελληνικές φρεγάτες Bel-
harra, καθώς οι συζητήσεις της Άγκυρας
με το Παρίσι και τη Ρώμη αφορούν μόνο
τον εκτοξευτήρα, με την προϋπόθεση ότι η
Τουρκία θα αναπτύξει δικό της αντιαερο-
πορικό βλήμα. Ακόμη και έτσι το ελληνικό
οπλοστάσιο σύντομα θα διαθέτει την κα-
τάλληλη «απάντηση» για την εξουδετέρω-
ση αντιαεροπορικών πυροβολαρχιών από
απόσταση ασφαλείας, όπως και στην πε-
ρίπτωση των S-400, που ακούει στο όνομα
AGM-88 AARGM.

Μήνυμα ισχύος
Την ίδια ώρα, η Ελλάδα μέσω των δι-

μερών και πολυμερών συνεργασιών
στέλνει ηχηρό μήνυμα αποτροπής απέ-
ναντι σε κάθε τουρκική πρόκληση. Μετά
την επίσκεψη του αρχηγού ΓΕΕΘΑ στις
Ηνωμένες Πολιτείες και τις πολύ ση-
μαντικές επαφές που είχε, στην Ουά-
σιγκτον μετέβη και ο υπουργός Εθνικής
Άμυνας, ο οποίος συναντήθηκε χθες με
τον ομόλογό του Λόιντ Όστιν. Το άριστο

επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέ-
σεων επιβεβαιώνεται και μέσω της με-
γάλης διακλαδικής άσκησης «Posei-
don’s Rage», που βρίσκεται σε εξέλιξη
στη Σούδα της Κρήτης. Στο «αεροπλα-
νοφόρο» της Μεσογείου μεταβαίνουν
σήμερα ο Νίκος Δένδιας, ο Νίκος Χαρ-
δαλιάς, ο στρατηγός Κωνσταντίνος
Φλώρος, ο αρχηγός ΓΕΑ, αντιπτέραρχος
Θεμιστοκλής Μπουρολιάς, και ο Αμερι-
κανός πρέσβης Τζορτζ Τσούνης για να
συμμετάσχουν στην ημέρα διακεκριμέ-
νων επισκεπτών στη 115 Πτέρυγα Μά-
χης. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, θα ενη-
μερωθούν για τα απαιτητικά σενάρια της
άσκησης και τη συνεργασία Ελλήνων
και Αμερικανών πιλότων, ενώ στη συνέ-
χεια θα επισκεφτούν τον χώρο όπου
βρίσκονται τα F-35, τις εγκαταστάσεις
ελλιμενισμού των σκαφών της αμερικα-
νικής ακτοφυλακής και το νατοϊκό Κέν-
τρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Ρίχνει γέφυρες στη Δύση
και στον... εχθρό του, 
τον Εμανουέλ Μακρόν

Ψάχνει Rafale και αντιαεροπορικά

ΣΕ ΒΕΡΤΙΓΚΟ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ



του
Γιώργου 
Φουντουλάκη
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«Α
φήνω την καλύτερη δουλειά του κό-

σμου», είπε σε ομιλία του ο παραιτηθείς

πρωθυπουργός του Ην. Βασιλείου

Μπόρις Τζόνσον μετά τις πιέσεις που δέχτηκε από

συναγωνιστές και αντιπάλους. Η πολιτική έγινε

επάγγελμα, αξιοζήλευτο μάλιστα, ενώ θα έπρεπε

να είναι λειτούργημα. Έτσι εξηγείται και το κληρο-

νομικό δικαίωμα μετάβασης της εξουσίας από πα-

τέρα πολιτικό στα παιδιά του. Μια ματιά στα περιου-

σιακά στοιχεία των πολιτικών μας, των εκλεγμένων

και όχι μόνο, δείχνει πόσο καλά πληρωμένο επάγ-

γελμα είναι, ιδιαίτερα στις μέρες μας, και πόσο

άνετες και ευχάριστες είναι οι εργασιακές τους

συνθήκες - όχι μόνο του πρωθυπουργού. Ακόμη

και οι μη εκλεγμένοι βουλευτές, οι γνωστοί μας πο-

λιτευτές και άλλα κομματικά στελέχη, διορίζονται

σε θέσεις προέδρων, αντιπροέδρων και μελών δι-

οικητικών συμβουλίων διαφόρων οργανισμών με

υψηλούς μισθούς και πολλές παροχές.

Για όσους αποφασίσουν να κάνουν καριέρα στην

πολιτική ένα από τα πιο αναγκαία επικοινωνιακά

όπλα είναι ο Οδηγός Πολιτικής Επικοινωνίας, «Ευ

Πολιτεύεσθαι» με 333+1 tips, για να κερδίσετε γρή-

γορα και ανέξοδα αναγνωρισιμότητα, αυθεντικότητα

και σύγχρονη δημόσια εικόνα του προσώπου σας. 

1) Όταν τα οικονομικά προβλήματα παραμένουν

σαν τα ψηλά βουνά, δεν χρειάζεται να είσαι προφή-

της για να προβλέψεις τον τρόπο που θα ψηφίσουν

οι πολίτες στην κάλπη. Μια κακή συγκυρία φέρνει

την αντιπολίτευση πιο κοντά στον στόχο της πρώτης

θέσης.

2) Στην πολιτική δεν υπάρχουν διλήμματα. Η νίκη

είναι νίκη, η ήττα είναι ήττα και η συντριβή είναι κά-

τι περισσότερο από μια απλή ήττα. Είναι «μεγάλη»

ήττα.

3) Στην πολιτική απαράβατος κανόνας κάθε κυ-

βέρνησης είναι να ακυρώνει τα πιο ισχυρά όπλα της

αντιπολίτευσης, το δυνατό του στρατηγικό πλεονέ-

κτημα, όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές. Η καθυ-

στέρηση και η αναβολή δίνουν πλεονέκτημα αναδί-

πλωσης στον αντίπαλο.

4) Στην πολιτική είναι προτιμότερο να μαθαίνου-

με από τα λάθη των άλλων, δίνοντας παράλληλα δι-

καιολογίες για τα δικά μας λάθη.

5) Όταν χαθεί το προνόμιο του αιφνιδιασμού, τό-

τε οι πρόωρες εκλογές δεν έχουν καμία αξία. Το

εκλογικό παιχνίδι θέλει χρόνο να ξαναρχίσει για να

υπάρξουν εκλογές σε συγκεκριμένα μέτρα.

6) Ότι το καλύτερο επάγγελμα είναι η πολιτική το

γνωρίζουμε, ότι θα ακούγαμε από τον απερχόμενο

πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου να το επι-

βεβαιώνει λέγοντας «αφήνω την καλύτερη δουλειά

του κόσμου» δεν το περιμέναμε. Έτσι εξηγείται και

το κληρονομικό δικαίωμα στην πολιτική.

7) Το όραμα για έναν πολιτικό είναι πιο εύκολο να

το πει παρά να το πραγματοποιήσει.

8) Οι πατριωτικοί τόνοι ανεβαίνουν όταν ο πολιτι-

κός βρίσκεται μακριά από την εξουσία. Το πατριδό-

μετρο ανεβαίνει όπως ο πυρετός στο θερμόμετρο -

κανόνας άγραφος.

9) Τα πολιτικά κόμματα δεν στέκονται μπροστά

στον καθρέπτη. Τον γυρίζουν προς τη μεριά του αν-

τιπάλου!

10) Η πιο συνήθης τακτική των κομμάτων εξου-

σίας είναι να ασχολούνται αποκλειστικά με τον αν-

τίπαλό τους αντί να αναζητούν δημιουργικούς τρό-

πους για να ενισχύσουν την επιρροή τους στους πο-

λίτες.

11) Ο έξυπνος πολιτικός μοιάζει με τον «μπακά-

λη». Και οι δύο «ζυγίζουν» τα πάντα.

Περισσότερα Tips θα βρείτε στον Οδηγό Πολιτι-

κής Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι» 333+1 tips

και μόνο για τους αναγνώστες της ψηφιακής εφη-

μερίδας «Political» διατίθεται στην προνομιακή τι-

μή των 10 ευρώ από 15. Επωφεληθείτε! Για παραγ-

γελίες και περισσότερες διευκρινίσεις επικοινω-

νήστε στο email grammateia@nkmediagroup.gr ή

στα τηλέφωνα 2109568066, 6932266217. 

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Η
ευδαιμονία είναι μια έννοια που διε-

ρευνήθηκε από τους αρχαίους φιλο-

σόφους από τους πρώτους χρόνους

και παραμένει μια σημαντική έννοια μέχρι τις

μέρες μας. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει ευ-

δαιμονία πρέπει πρώτα να καταλάβουμε τι είναι

η ευτυχία. Ευτυχία είναι η κατάσταση του να εί-

ναι κανείς ευτυχισμένος ή ικανοποιημένος με τη

ζωή του ή με την κατάστασή που υπάρχει στη

ζωή του. Η ευτυχία μπορεί να επιτευχθεί μέσω

διαφόρων δραστηριοτήτων και εμπειριών στη

ζωή μας, όπως η φιλία ή η αγάπη προς τον συ-

νάνθρωπο και η ένωση του ανθρώπου με το

Αγαθό, ένα στοιχείο που περιγράφεται στα κεί-

μενα των φιλοσόφων.

Η ευδαιμονία είναι παρόμοια με την ευτυχία

στο ότι παρέχει μια αίσθηση ικανοποίησης με τη

ζωή ή την κατάσταση στη ζωή κάποιου. Ωστόσο,

η ευδαιμονία διαφέρει από την ευτυχία, επειδή

περιλαμβάνει την πλήρη έλλειψη ανησυχίας,

άγχους ή στρες - ενώ η ευτυχία μπορεί να μην

περιλαμβάνει πάντα αυτά τα πράγματα.

Η έννοια της ευτυχίας αποτελεί εδώ και πολύ

καιρό αντικείμενο φιλοσοφικής έρευνας. Οι φι-

λόσοφοι ανά τους αιώνες πάντα προσέγγιζαν

την ευτυχία από διαφορετική οπτική γωνία, οδη-

γώντας σε διάφορα συμπεράσματα σχετικά με

τη φύση της και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί

να επιτευχθεί.

Στην αρχαία Ελλάδα οι φιλόσοφοι με τη μεγα-

λύτερη επιρροή ήταν ο Πλάτωνας και ο Αριστο-

τέλης και άλλοι φιλόσοφοι όπως ο Πλωτίνος. Ο

Πλάτωνας πίστευε ότι η ευτυχία ήταν μια ιδανική

κατάσταση που μπορούσε να επιτευχθεί μόνο

μέσω της ενάρετης συμπεριφοράς και του στο-

χασμού. Αντίθετα, ο Αριστοτέλης πίστευε ότι η

ευτυχία ήταν το αποτέλεσμα των πράξεων και

των επιλογών ενός ατόμου -ιδίως εκείνων που

βασίζονται στην αρετή- και ότι οι ίδιες αυτές οι

πράξεις υποκινούνταν από τη λογική. Για αυτόν

ήταν πιο σημαντικό να καλλιεργεί κανείς τον χα-

ρακτήρα του παρά να επιδιώκει κάποιον συγκε-

κριμένο στόχο. Ο ορισμός του Αριστοτέλη για

την ευτυχία, ως μια «τέλεια» κατάσταση, φαίνε-

ται να συμβαδίζει περισσότερο με τη σύγχρονη

σκέψη για το θέμα: ότι δηλαδή δεν πρέπει να

επιδιώκουμε πάνω από όλα την ευχαρίστηση ή

τον υλικό πλούτο αλλά να αναπτύσσουμε τους

εαυτούς μας ως άτομα ώστε να μπορούμε να συ-

νεισφέρουμε τα μοναδικά μας χαρίσματα στο

κοινωνικό σύνολο.

Ερωτήματα που καλούμαστε να απαντήσουμε

ερευνώντας το συγκεκριμένο θέμα είναι τα εξής: Τι

είναι η ευτυχία; Πού μπορούμε να βρούμε την ευ-

τυχία; Κερδίζεται ή διδάσκεται η ευτυχία; Ερωτή-

ματα που συνήθως στην καθημερινότητα δεν μας

απασχολούν, αλλά υπάρχουν στιγμές που η ζωή

μάς αναγκάζει να τα σκεφτούμε και να προβλημα-

τιστούμε. Η έννοια της ευτυχίας, συγκεκριμένα ο

αγώνας για την επίτευξή της, αποτελεί ένα διαχρο-

νικό αντικείμενο μελέτης, το οποίο έχει προσελκύ-

σει το ενδιαφέρον τόσο σπουδαίων προσωπικοτή-

των της αρχαιότητας όσο και σύγχρονων ανθρώ-

πων. Ο καθημερινός άνθρωπος αναζητάει διαχρο-

νικά την ευδαιμονία, την ευτυχία που μπορεί να

φέρει την εσωτερική πλήρωση στη ζωή του.

H ευδαιμονία - ευτυχία στη ζωή μας
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της Ραφαέλας Παπαγεωργίου

E
κπτωτη κηρύχθηκε η εταιρεία
Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας ΑΕ
ύστερα από σχετική απόφαση
του υπουργού Περιβάλλοντος

και Ενέργειας Κωνσταντίνου Σκρέκα, ενώ
αποφασίστηκε ότι και τα ορυχεία Αχλάδα 1
και Αχλάδα 2 επιστρέφουν στο Δημόσιο.

Αξίζει να σημειωθεί για το ιστορικό ότι η
εταιρεία Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας ΑΕ από
το 1936 δραστηριοποιείται στην εκμετάλ-
λευση της Αχλάδας, της Φλώρινας, εξυπη-
ρετώντας τις ανάγκες της τοπικής κοινω-
νίας για θέρμανση με τη χρήση λιγνίτη,
ενώ στη συνέχεια ακολούθησε η προμή-
θεια προς τη ΔΕΗ με τη σύναψη διαδοχι-
κών συμβάσεων. Παράλληλα, όπως τόνισε
και η βουλευτής Φλώρινας με τον ΣΥΡΙΖΑ
Θεοπίστη Πέρκα, από τα λιγνιτωρυχεία
Αχλάδας τροφοδοτείται ο ΑΗΣ Μελίτης,
που αποτελεί την πιο σύγχρονη μονάδα
που διαθέτει η χώρα.

Τι προβλέπει η απόφαση του ΥΠΕΝ
Η απόφαση του ΥΠΕΝ προβλέπει ότι λύε-

ται η συναφθείσα σύμβαση μίσθωσης του
δημόσιου λιγνιτωρυχείου Αχλάδας (Αχλά-
δα Νο1 και Αχλάδα Νο2) του νομού Φλώρι-
νας -μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και
της εταιρείας Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας ΑΕ-
λόγω της μη τήρησης των συμβατικών της
υποχρεώσεων και ειδικότερα λόγω της μη
καταβολής των οφειλόμενων μισθωμάτων.
Επιπρόσθετα, κηρύσσεται έκπτωτη η μι-
σθώτρια εταιρεία από τα μισθωτικά της δι-
καιώματα επί του δημόσιου λιγνιτωρυχείου
Αχλάδας (Αχλάδα Νο1 και Αχλάδα Νο2) του
νομού Φλώρινας, τα οποία απορρέουν από
τα σχετικά συμβόλαια.

Ακόμη, βάσει της απόφασης του ΥΠΕΝ
προβλέπεται ότι οι κατατεθείσες δύο εγ-
γυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης
όρων σύμβασης, ύψους 500.000
ευρώ εκάστη, καταπίπτουν
στο σύνολό τους υπέρ του
Δημοσίου, ενώ το μίσθιο
λιγνιτωρυχείο Αχλάδα 1
και Αχλάδα 2 αποδίδε-
ται στο Δημόσιο και η
παραλαβή του θα λάβει
χώρα με νεότερη απόφα-
ση. Σύμφωνα μάλιστα με
όσα καταγράφονται στην από-
φαση, προκύπτει ότι η εται-
ρεία Λιγνιτωρυχεία Αχλά-
δας ΑΕ παρουσίαζε
υστέρηση από τη συμ-
βατική της υποχρέωση
για ελάχιστη κατ’ έτος
παραγωγή τόνων λιγνίτη.
Επίσης, όσον αφορά τα
οφειλόμενα μισθώματα, η
εταιρεία επιδίωξε και υπήχθη
στη ρύθμιση του αρ. 75 του ν.
4821/2021 (72 δόσεις), ωστόσο την απώλε-
σε λόγω μη καταβολής δόσεων.

«Πλήττεται ολόκληρη η περιοχή»
Στο εν λόγω θέμα τοποθετήθηκε και ο

βουλευτής Φλώρινας με τη Νέα Δημοκρα-
τία Γιάννης Αντωνιάδης, ο οποίος προέβη
σε σχετική δήλωση στην «Political». Ο
ίδιος υποστήριξε ότι από νομικής απόψε-
ως η απόφαση του κ. Σκρέκα είναι σωστή,
αλλά από θέμα πολιτικής διαχείρισης θα
μπορούσε να υπάρξει περισσότερη δημι-
ουργική πολιτική και να αμβλυνθούν οι
γωνίες. «Αδιαμφισβήτητα πλήττονται οι
εργαζόμενοι, οι κάτοικοι αλλά και ολόκλη-

ρη η περιοχή, κάτι που είναι ιδιαίτερα αρ-
νητικό και πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ωστό-
σο, ο υπουργός εδώ και δύο χρόνια έχει

δώσει τις απαραίτητες ευκαιρίες
στην εταιρεία και αρκετό χρό-

νο για να ορθοποδήσει η
εταιρεία», υπογράμμισε ο
κ. Αντωνιάδης.

Η απόφαση που ελή-
φθη ήταν το απότοκο της
αντιπαράθεσης και των

προβλημάτων που αντιμε-
τώπιζε η ΔΕΗ με τη Λιγνιτω-

ρυχεία Αχλάδας ΑΕ. Από τη με-
ριά της, η ΔΕΗ έκανε λόγο για

πρόβλημα στην τροφοδο-
σία, καθώς η εταιρεία
Αχλάδας πουλούσε 21€
τον τόνο στον ΑΗΣ Μελί-
της, ενώ ο τελευταίος τον

αγόραζε 38€ τον τόνο και
δεν έβγαινε κερδισμένος.

Στον αντίποδα, η εταιρεία
Αχλάδας ισχυρίζεται τήρηση των

υποχρεώσεών της και καταβολή χρη-
μάτων, καθώς από το 2015 έως το 2021 με
την τροποποίηση των όρων η εταιρεία έχει
καταβάλει 18 εκατ. ευρώ. Κάνουν λόγο ότι
η απόφαση είναι άδικη, καθώς κλείνουν
πολλά ορυχεία και μένουν στον δρόμο
πολλοί εργαζόμενοι, που είναι ο αδύναμος
και πληττόμενος κρίκος αυτής της υπόθε-
σης.

Επιστολή στον πρωθυπουργό
Με όλα αυτά τα τεκταινόμενα και την

απόφαση του κ. Σκρέκα η υπόθεση είχε
αρνητική έκβαση, με το Εργατικό Κέντρο
Φλώρινας να φτάνει στα όριά του και να
προσφεύγει σε μια επιστολή προς τον

πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για
να διεκδικήσει τα αιτήματά του αναζη-
τώντας το δίκαιο. «Με την απόφαση του
υπουργείου είναι πλέον φανερό ότι δεν
υπάρχει καμία μέριμνα για τους εργαζό-
μενους. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι αό-
ρατοι, έχουν οικογένεια, υποχρεώσεις
και αξιοπρέπεια», αναγράφεται χαρακτη-
ριστικά στην επιστολή του Εργατικού
Κέντρου Φλώρινας.

Την άποψή της εξέφρασε και η βουλευ-
τής Φλώρινας με τον ΣΥΡΙΖΑ Θεοπίστη
Πέρκα, η οποία προέβη σε μια δήλωση θέ-
λοντας να υπερασπιστεί τους κατοίκους
και εργαζόμενους της περιοχής. Η ίδια
επισήμανε ότι αυτό που έχει σημασία είναι
να πληρωθούν οι εργαζόμενοι και να δοθεί
αποζημίωση στο χωριό, καθώς δεν είχε
δοθεί προηγουμένως. «Η Αχλάδα είναι ένα
χωριό που κοντεύει να σβήσει από τον
χάρτη και πρέπει να υπάρξει κάποια μέρι-
μνα για την ίδια την περιοχή αλλά και για
την ασφάλεια των κατοίκων και των έμμε-
σα πληττόμενων», κατέληξε η κυρία Πέρ-
κα. Τέλος, στην επιστολή του Εργατικού
Κέντρου Φλώρινας ζητάται η αναστολή της
απόφασης κλεισίματος του ορυχείου μέχρι
να βρεθεί λύση για τους εργαζόμενους, αλ-
λιώς, όπως τονίζεται, η τοπική κοινωνία θα
λάβει το τελειωτικό της χτύπημα.

Οι βουλευτές Φλώρινας
Γιάννης Αντωνιάδης της ΝΔ 
και Θεοπίστη Πέρκα του ΣΥΡΙΖΑ
μιλούν στην «Political» για 
το θέμα που προέκυψε 

Τελειωτικό χτύπημα
των εργαζομένων
από το «τέλος»
της σύμβασης...

ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ



«Η Τεχεράνη είναι τεχνολογικά ικανή για την κατασκευή μιας
πυρηνικής βόμβας. Το μόνο που μένει να αποφασίσει είναι το
πότε θα την κατασκευάσει», δήλωσε στο Al Jazeera υψηλό-
βαθμος σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί
Χαμενεΐ.

«Σε μερικές μέρες θα είμαστε σε θέση να εμπλουτίσουμε
ουράνιο σε ποσοστό μεγαλύτερο του 60% και μπορούμε εύκολα
να παράγουμε εμπλουτισμένο ουράνιο σε ποσοστό 90%. Το Ιράν

διαθέτει τα τεχνικά μέσα για την κατασκευή μιας πυρηνικής
βόμβας, αλλά δεν έχει ληφθεί ακόμη η απόφαση για τον χρόνο
της κατασκευής της», δήλωσε ο Καμάλ Καραζί, προσθέτοντας
ότι η Τεχεράνη δεν θα διαπραγματευτεί ποτέ για το πυραυλικό
της πρόγραμμα ούτε για την περιφερειακή πολιτική της.

Το 2015 το Ιράν και έξι μεγάλες δυνάμεις (ΗΠΑ, Βρετανία,
Γαλλία, Ρωσία, Κίνα και Γερμανία) υπέγραψαν συμφωνία, με
την οποία επιβλήθηκαν περιορισμοί στο πρόγραμμα πυρηνικής

ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας με αντάλλαγμα την άρση
των δυτικών κυρώσεων. Όμως, η συμφωνία πνέει τα λοίσθια
μετά τη μονομερή αποχώρηση των ΗΠΑ το 2018 με απόφαση
του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επέβαλε εκ νέου ασφυκτικές οι-
κονομικές κυρώσεις στην Τεχεράνη. Σε αντίποινα, το Ιράν άρχι-
σε προοδευτικά να αθετεί δεσμεύσεις και να παραβιάζει τα
όρια που είχαν τεθεί στο πυρηνικό του πρόγραμμα στο πλαίσιο
της συμφωνίας.

Σ
το έλεος ενός φονικού καύσωνα
διαρκείας και δεκάδων πυρκα-
γιών βρίσκεται μεγάλο μέρος της
Δυτικής Ευρώπης, με τη Βρετα-

νία να «ψήνεται» από θερμοκρασίες-ρε-
κόρ, την ώρα που στον Νότο, σε Ισπανία
και Πορτογαλία, οι νεκροί από την ακραία
ζέστη έχουν ξεπεράσει τους χίλιους.

Στη Βρετανία έχει σημάνει «κόκκινος
συναγερμός», με τις υγειονομικές αρχές
να βρίσκονται σε κατάσταση υψίστης ετοι-
μότητας για ακραίο καύσωνα, συστήνον-
τας ακόμη και με γραπτά μηνύματα στους
πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι στη Βρετα-
νία έχουν προειδοποιήσει ότι η χώρα προ-
ετοιμάζεται για τις πιο ζεστές μέρες στην
ιστορία της, με τις θερμοκρασίες να αγγί-
ζουν ή ακόμη και να ξεπερνούν τους 40
βαθμούς Κελσίου. Όπως μεταδίδει το
BBC, το Λονδίνο αναμένεται να είναι σή-
μερα ένα από τα πιο ζεστά μέρη του κό-
σμου, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά ακό-
μη και αυτή της Δυτικής Σαχάρας!

Εκπρόσωπος της Μετεωρολογικής
Υπηρεσίας της Βρετανίας προέτρεψε τα
άτομα με ευάλωτους συγγενείς ή γείτονες
«να βεβαιωθούν ότι λαμβάνουν τα κατάλ-
ληλα μέτρα… γιατί κινδυνεύουν ανθρώπι-
νες ζωές». Επίσης, η Πολιτική Προστασία
στέλνει μηνύματα καλώντας τους πολίτες
να περιορίσουν τις μετακινήσεις στο ελά-
χιστο, ενώ στα νότια της χώρας πολλά σχο-
λεία θα είναι κλειστά.

Μάχες με την πύρινη λαίλαπα
Πιο νότια, η Γαλλία, η Πορτογαλία και η

Ισπανία είναι μεταξύ των ευρωπαϊκών χω-
ρών που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από το
παρατεταμένο κύμα καύσωνα με θερμο-
κρασίες άνω των 45 βαθμών Κελσίου, την

ώρα που χιλιάδες πυροσβέστες δίνουν
μάχη για να αντιμετωπίσουν τις πυρκαγιές
που μαίνονται σε πολλές περιοχές ως
αποτέλεσμα των υψηλών θερμοκρασιών.

Στη Γαλλία μεγάλες πυρκαγιές έχουν
κάψει χιλιάδες στρέμματα δάσους στο
Ζιρόντ, στα νοτιοδυτικά της χώρας,
όπου περισσότεροι από 14.000 άνθρω-
ποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια
τους. Οι θερμοκρασίες στην Ισπανία
έφτασαν χθες μέχρι και τους 45,7 βαθ-
μούς Κελσίου, ενώ την πιο ζεστή μέρα
του έτους ετοιμάζονται να αντιμετωπί-
σουν σήμερα οι πολίτες στη Γαλλία, κα-
θώς σε πολλές περιοχές ο υδράργυρος

θα σκαρφαλώσει στους 46 βαθμούς. Το
κύμα της ζέστης είναι το δεύτερο που σα-
ρώνει τη Δυτική Ευρώπη μέσα σε λιγότε-
ρο από ένα μήνα. Ο πολλαπλασιασμός
αυτών των φαινομένων θεωρείται άμεση
συνέπεια της υπερθέρμανσης του πλανή-
τη, καθώς οι εκπομπές αερίων που προ-
καλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου
αυξάνουν την ένταση, τη διάρκεια και τη
συχνότητά τους.

ΙΙταλία: Βαθαίνει
η πολιτική κρίση
μετά τις αρνήσεις
για συνεργασίες 
Βαθαίνει η πολιτική κρίση στην Ιταλία,
καθώς ο ηγέτης της δεξιάς Φόρτσα
Ιτάλια Σίλβιο Μπερλουσκόνι και ο
γραμματέας της ακροδεξιάς Λέγκας
Ματέο Σαλβίνι απέκλεισαν κάθε δυνα-
τότητα συνέχισης της συνεργασίας με
τους λαϊκιστές του Κινήματος 5 Αστέ-
ρων στην πολυκομματική κυβέρνηση
υπό τον Μάριο Ντράγκι.
Μπερλουσκόνι και Σαλβίνι υπογράμ-
μισαν ότι οι «πεντάστεροι» είναι αφε-
ρέγγυοι και ότι η συμμετοχή της Δε-
ξιάς στην κυβέρνηση Ντράγκι μπορεί
να συνεχιστεί μόνον αν αποκλειστεί
από την κυβερνητική συμμαχία το Κί-
νημα που ίδρυσε ο Μπέπε Γκρίλο. Η
θέση αυτή της Δεξιάς αυξάνει τις πιθα-
νότητες οριστικής παραίτησης του
Ντράγκι και προκήρυξης πρόωρων
βουλευτικών εκλογών, πιθανώς στις
αρχές Οκτωβρίου.
Ο 74χρονος «σούπερ Μάριο» ανακοί-
νωσε την παραίτησή του την περασμέ-
νη εβδομάδα, αφότου έχασε την κοι-
νοβουλευτική στήριξη του Κινήματος
5 Αστέρων, που τον κατηγορεί ότι δεν
κάνει αρκετά για την αντιμετώπιση της
οικονομικής κρίσης. Αλλά ο Ιταλός
πρόεδρος δεν έκανε δεκτή την παραί-
τηση και η διαδικασία της ψήφου εμ-
πιστοσύνης θα επαναληφθεί αύριο.

Ισπανία και Πορτογαλία
ψήνονται από τη ζέστη 
και τις δεκάδες πυρκαγιές - 
Πολλές φωτιές και στη Γαλλία,
κόκκινος συναγερμός και
στη Βρετανία λόγω 
των υψηλών θερμοκρασιών

Ιράν:«Μπορούμε να κατασκευάσουμε πυρηνική βόμβα όποτε το θελήσουμε»

Φονικός καύσωνας με 1.000
νεκρούς σε μία εβδομάδα
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Σ
ε πολλά επίπεδα χωρίζεται η
έρευνα των ελληνικών Αρχών
για τη μοιραία πτήση του αερο-
σκάφους Antonov-12, που το

βράδυ του Σαββάτου (16/7) κατέπεσε στην
περιοχή της Καβάλας. Απαντήσεις για το τι
ακριβώς συνέβη τα τελευταία λεπτά -από
την ώρα που διαπιστώθηκε το πρόβλημα
μέχρι τη στιγμή που χάθηκε το στίγμα- θα
δώσει το «μαύρο κουτί» του γιγαντιαίου
αεροσκάφους που έχει ήδη εντοπιστεί
ανάμεσα στα συντρίμμια.

Σε ανακοίνωσή της η Υπηρεσία Πολιτι-
κής Αεροπορίας (ΥΠΑ) αναφέρει ότι το
μοιραίο Antonov «εισήρθε στον ελληνικό
εναέριο χώρο στις 22.09 τοπική ώρα. Το
αεροπλάνο στις 22.37 ενημέρωσε το Κέν-
τρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών - Μακεδο-
νίας (ΚΕΠΑΘΜ) ότι λόγω προβλήματος
(operation reasons) δεν θα συνεχίσει για
τον τελικό του προορισμό και ότι θα γυρί-
σει πίσω στο αεροδρόμιο αναχώρησης.
Στις 22.42 πετώντας ανατολικά της Χαλκι-
δικής ενημέρωσε τους ελεγκτές εναέριας
κυκλοφορίας στην προσέγγιση Θεσσαλο-
νίκης ότι έχει πρόβλημα στον κινητήρα
νούμερο τέσσερα αναφέροντας: “may day,
φωτιά στον κινητήρα τέσσερα”. Η ΥΠΑ
άμεσα κήρυξε κατάσταση κινδύνου με την
ενεργοποίηση των σχετικών διαδικασιών
που προβλέπονται. Στις 22.45 το αερο-
σκάφος είχε συνομιλία με τον πύργο
ελέγχου Καβάλας και ενημέρωσε ότι κα-

τευθύνεται για αναγκαστική προσγείωση.
Αμέσως δόθηκε άδεια προσγείωσης για
το αεροδρόμιο της Χρυσούπολης στην
Καβάλα. Στις 22.47 το στίγμα του αερο-
σκάφους χάθηκε από τα ραντάρ της εναέ-
ριας κυκλοφορίας».

Η Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων
και Ασφάλειας Πτήσεων (ΕΔΑΑΠ) έχει ξε-
κινήσει ήδη την ανάλυση των στοιχείων,
ωστόσο, όπως έχουμε διδαχτεί από πα-
λαιότερα αεροπορικά ατυχήματα, πρόκει-
ται για έρευνα που μπορεί να διαρκέσει
μήνες ολόκληρους μέχρι να συνταχθεί
πόρισμα. Ένα από τα ερωτήματα που θα
κληθούν να απαντήσουν οι εμπειρογνώ-
μονες είναι αν λειτούργησε το σύστημα
κατάσβεσης φωτιάς του αεροσκάφους και
-αν όχι- τι πήγε στραβά. Αυτό που -για την
ώρα- μοιάζει δύσκολο να απαντηθεί είναι
γιατί ο πιλότος του θηριώδους Antonov,
ενώ είχε γνώση της βλάβης στον κινητή-
ρα, επέλεξε να κάνει ελιγμούς (που επι-
βάρυναν και άλλο την κατάσταση του αε-
ροσκάφους) για να κατευθυνθεί προς το

αεροδρόμιο της Καβάλας και δεν πήγε
προς τη Λήμνο που ήταν εγγύτερά του.
Πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας
κάνουν λόγο για αργοπορία στην αντίδρα-
σή του χωρίς να μπορούν να την ερμηνεύ-
σουν. Η ΕΔΑΑΠ θα εξετάσει και αν είχαν
γίνει οι προβλεπόμενες συντηρήσεις στο
αεροσκάφος. 

Αποκλεισμένος χώρος
Την ίδια ώρα, αδιάκοπα εργάζονται τα

στελέχη του Τάγματος Εκκαθάρισης
Ναρκοπεδίων Ξηράς προκειμένου να
σημάνουν, να απομακρύνουν και να κα-
ταστρέψουν (όταν αυτό καταστεί εφικτό)
τα πυρομαχικά που έχουν διασκορπιστεί
σε ακτίνα εκατοντάδων μέτρων. Οι άν-
δρες των Ενόπλων Δυνάμεων θα κάνουν
έρευνα σε ακτίνα έως και 1 χιλιομέτρου
από το σημείο της πρόσκρουσης του An-
tonov-12 για να διασφαλίσουν ότι κάθε
όλμος και κάθε βλήμα θα έχουν απομα-
κρυνθεί προτού αποδοθεί και πάλι ο χώ-
ρος στους πολίτες - κάτι που θα διαρκέ-

σει ακόμη αρκετές μέρες. 
Να θυμίσουμε ότι μέχρι στιγμής δεν

έχουν εντοπιστεί επικίνδυνες ουσίες στις
αγροτικές περιοχές των Αντιφιλίππων και
του Παλαιοχωρίου, ενώ πηγές των Ενό-
πλων Δυνάμεων έδωσαν εξήγηση και για
τη «μυστηριώδη» λευκή σκόνη που προ-
κάλεσε έντονη ανησυχία. Όπως επεσήμα-
ναν, αυτή μπορεί να προέρχεται είτε από
τους εκπαιδευτικούς όλμους που έχουν
στο εσωτερικό τους γύψο, είτε από τα φω-
τιστικά βλήματα όλμου που έχουν μέσα
καπνογόνο φώσφορο, είτε από την προ-
ωθητική ουσία των δακτυλίων όλμων.

Έρευνα θα γίνει και από το Χημείο του
Κράτους, καθώς, όπως εξήγησε ο καθη-
γητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής Δημο-
σθένης Σαρηγιάννης, είναι πιθανό η πε-
ριοχή να έχει εμποτιστεί με τοξικές ουσίες
που παρήγαγε η καύση των πυρομαχικών
που μετέφερε το Antonov. «Από την καύ-
ση τόσο των εκρηκτικών όσο και των πλα-
στικών και μεταλλικών υλικών του αερο-
σκάφους εκλύονται ουσίες που μπορεί να
έχουν τοξικό περιεχόμενο. Αυτές στο με-
γαλύτερό τους ποσοστό καταπίπτουν στο
έδαφος. Καλό είναι να υπάρχει δειγματο-
ληψία σε ακτίνα 1 χλμ. γύρω από το σημείο
της συντριβής», εξήγησε χαρακτηριστικά.
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Εισαγγελέας για δολοφονία Άλκη: Στο σκαμνί για ανθρωποκτονία οι 12 κατηγορούμενοι

Οι εμπειρογνώμονες ερευνούν
αν στην πτώση του Antonov
λειτούργησε το σύστημα
κατάσβεσης φωτιάς 
του αεροσκάφους και -αν όχι- 
τι πήγε στραβά
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Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Tην παραπομπή σε δίκη για ανθρωποκτονία με δόλο και
των δώδεκα νεαρών που συνελήφθησαν και προφυλακί-
στηκαν για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού τα
ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου στην περιοχή Χαριλάου
προτείνει η εισαγγελέας Θεσσαλονίκης, θεωρώντας ότι η
ομάδα των οπαδών είχε σκοπό να σκοτώσει όλη την παρέα
στην οποία ανήκε ο άτυχος 19χρονος.

«Ενεργώντας από κοινού και με κοινό δόλο, ήτοι έπειτα
από συναπόφαση και σε κοινή δράση κατά συρροή, αφε-
νός μεν ευρισκόμενοι σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σκότω-
σαν άλλον, αφετέρου έχοντας συναποφασίσει να τελέσουν
το έγκλημα της ανθρωποκτονίας με δόλο», σημειώνει στην
πρότασή της η αντεισαγγελέας Πρωτοδικών.

Περιγράφοντας στην εισαγγελική πρόταση όσα συνέβη-
σαν στην είσοδο της οικοδομής της οδού Θ. Γαζή, αναφέρει

ότι οι κατηγορούμενοι μόλις ρώτησαν την παρέα των νεα-
ρών, μεταξύ των οποίων ο 19χρονος, ποια ομάδα υποστη-
ρίζουν, «στο άκουσμα της παραδοχής τους ότι υποστηρί-
ζουν την ομάδα του Άρη, χωρίς να προηγηθεί οιαδήποτε
λεκτική αντιπαράθεση, όλως αιφνιδίως επιτέθηκαν σε αυ-
τούς βιαιοπραγώντας, χτυπώντας τους με σφοδρότητα με
τα μαχαίρια, τα πτυσσόμενα γκλοπ, τους μεταλλικούς σω-
λήνες, λοστούς και το αναδιπλούμενο δρεπάνι με σκοπό
να τους σκοτώσουν». 

Στην πρόταση αναφέρεται και η ιατροδικαστική έκθεση,
ότι δηλαδή ο 19χρονος Άλκης Καμπανός υπέκυψε στα
τραύματά του από τα τραύματα που είχε στα πόδια και από
τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Στο μαύρο κουτί οι... απαντήσεις



Δ
εν έχει τέλος το πύρινο μαρτύ-
ριο για τους κατοίκους του νο-
μού Ρεθύμνου, καθώς μέσα σε
χρονικό διάστημα μικρότερο

των πέντε ωρών ξέσπασαν τέσσερις πυρ-
καγιές σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους.
Η πρώτη στην περιοχή Ροδάκινο περί τις
11.50 το πρωί, η δεύτερη στα Σακτούρια
λίγο μετά τις 15.10, η τρίτη στο Αμπελάκι
μερικά λεπτά αργότερα και η τέταρτη λίγο
πριν από τις 18.00 στην Κρύα Βρύση.

Στο Ρέθυμνο έπνεαν ισχυρότατοι άνε-
μοι με αποτέλεσμα σε πολλά σημεία να
μην μπορούν να επιχειρήσουν καθόλου
τα εναέρια μέσα και τη μάχη να δίνουν
αποκλειστικά οι επίγειες δυνάμεις. Μάλι-
στα, για μια ακόμη φορά φέτος ενεργο-
ποιήθηκε το σύστημα έγκαιρης προειδο-
ποίησης «112», ζητώντας από τους κατοί-
κους στα Σακτούρια να απομακρυνθούν
προς τον Άγιο Παύλο και την Ακουμιανή.

Έσβησαν σε Χαλκιδική και 
Κίτσι Κορωπίου

Τελικά δεν έγινε εκκένωση, αλλά οι κά-
τοικοι που δεν συμμετείχαν ως εθελοντές
στις προσπάθειες κατάσβεσης της φω-
τιάς συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του
χωριού χωρίς να αναφερθεί κάποιος
τραυματισμός ή αδιαθεσία λόγω του κα-
πνού. Η μεγάλη αγωνία πυροσβεστών, το-
πικών παραγόντων και απλών πολιτών εί-
ναι οι αναζωπυρώσεις, καθώς η φωτιά
μέχρι αργά το βράδυ της Δευτέρας δεν εί-
χε ελεγχθεί πλήρως.

Μεγάλη ανησυχία προκλήθηκε και από
δύο ακόμη πυρκαγιές: η πρώτη στη Ρόδα
Χαλκιδικής καθώς ξέσπασε πολύ κοντά
σε κατοικημένη περιοχή και η δεύτερη
στη βιομηχανική ζώνη στο Κίτσι Κορωπί-
ου. Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών

δυνάμεων ήταν άμεση και οι δύο πυρκα-
γιές οριοθετήθηκαν και ελέγχθηκαν γρή-
γορα. 

Τέλος, για σήμερα Τρίτη η Γενική Γραμ-
ματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε
ανακοίνωση με την οποία επισημαίνει ότι

προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρ-
καγιάς (κατηγορία 4) για τις Περιφέρειες
Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννή-
σου, Δυτικής Ελλάδας, Κρήτης, Βορείου
Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης.
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Σταύρος-Νικόλαος Νιάρχος: Ώρες αγωνίας για τον γόνο της εφοπλιστικής οικογένειας
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Κρατούμενος από τις μυστικές υπηρεσίες της Λαϊκής Δημο-
κρατίας του Κονγκό παραμένει ο Σταύρος-Νικόλαος Νιάρχος,
πρωτότοκος γιος των Σπύρου Νιάρχου και Δάφνης Γκίνες (και
εγγονός του εφοπλιστή και ευεργέτη Σταύρου Νιάρχου), με την
οικογένεια του 32χρονου δημοσιογράφου-φωτορεπόρτερ να
συνεχίζει να ζει ώρες αγωνίας. 

Ο Σταύρος-Νικόλαος Νιάρχος κατηγορείται για «ενέργειες
χωρίς να ενημερώσει τις Αρχές» της αφρικανικής χώρας, ενώ
μαζί του (την περασμένη Τετάρτη 13/7) συνελήφθη και ένας ντό-
πιος δημοσιογράφος, ο Τζεφ Καζάντι, μαζί με τον οποίο έκανε
έρευνα για τη διαχείριση των φυσικών πόρων της χώρας, συγκε-
κριμένα των ορυχείων. Ο κ. Νιάρχος κρατείται στην πρωτεύουσα
Κινσάσα, ενώ για την απελευθέρωσή του έχει εμπλακεί ακόμη
και η πρεσβεία των ΗΠΑ (έχει και αμερικανική υπηκοότητα), με
πληροφορίες να αναφέρουν ότι είναι πιθανό να αφεθεί εντός των
επόμενων ωρών. Η δημοσιογραφική διαπίστευση του 32χρονου

στο Κονγκό εκδόθηκε για λογαριασμό του περιοδικού «Nation»
και αφορούσε ρεπορτάζ-έρευνα για την προστασία της φύσης,
την οικονομία και τον πολιτισμό.

Αν και εγγονός ενός εκ των κορυφαίων Ελλήνων εφοπλιστών
(έχει πάρει και το όνομά του), ο Σταύρος-Νικόλαος Νιάρχος επέ-

λεξε να μην ασχοληθεί με τη θάλασσα και τις επιχειρήσεις αλλά
να εργαστεί ως δημοσιογράφος και φωτορεπόρτερ. Γιος του
Σπύρου Νιάρχου και της Δάφνης Γκίνες ( «χρυσή» κληρονόμος
της παγκοσμίου φήμης ζυθοποιίας), επέλεξε να ταξιδεύει για
έρευνες σε ορισμένα από τα πιο «δύσκολα» μέρη του κόσμου,
όπως η Υεμένη, το Κονγκό, η Μπουρκίνα Φάσο κ.α., ενώ πρό-
σφατα βρέθηκε και στην Ουκρανία για να καλύψει τον πόλεμο με
τη Ρωσία. Κατά την παραμονή του στην πόλη Λβιβ, εκτός από τη
«σκληρή» καθημερινότητα, παρουσίασε και τις προσπάθειες
των Ουκρανών να διασώσουν την πολιτιστική τους κληρονομιά.

Ρεπορτάζ και φωτογραφίες του έχουν δημοσιευτεί σε ορι-
σμένα από τα μεγαλύτερα Μέσα παγκοσμίως, όπως ο βρετα-
νικός «Guardian», ο «Observer» και η «Independent», ενώ
αυτή την περίοδο εργάζεται για τα αμερικανικά «Nation» και
«New Yorker».

Κ. ΠΑΠ.

Εφιάλτης στο Ρέθυμνο 
με 4 φωτιές σε 5 ώρες

Αγωνία για τις συνεχείς
αναζωπυρώσεις - Σε ποιες

περιοχές υπάρχει υψηλός
κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα,

σύμφωνα με την ανακοίνωση
της Πολιτικής Προστασίας
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Ο «Κένταυρος» 
φτάνει τον Αύγουστo
και στην Ελλάδα

Με τις επιστημονικές και υγειονομι-
κές αρχές να παρακολουθούν την εξέλι-
ξη της επιδημίας και την τελευταία υπο-
παραλλαγή της μετάλλαξης Όμικρον,
«Κένταυρος», να εντοπίζεται σε ολοένα
και περισσότερες χώρες, οι ειδικοί εκτι-
μούν ότι ο «Κένταυρος» θα βρίσκεται και
στην Ελλάδα τον Αύγουστο, αλλά μπορεί
και νωρίτερα. 

Τα δεδομένα για τη συγκεκριμένη
υποπαραλλαγή δεν είναι αρκετά ώστε
να επιτρέπουν στους επιστήμονες να
έχουν ευκρινή εικόνα για την πορεία
της και τη δυναμική της. Το σενάριο της
επικράτησης της ΒΑ.2.75 έναντι των
κυρίαρχων υποπαραλλαγών ΒΑ.4 και
ΒΑ.5 είναι ανοιχτό και θα παραμείνει
για αρκετές εβδομάδες - θα χρειαστούν
τουλάχιστον 5 εβδομάδες για να κριθεί
πόσο περισσότερο μολυσματική είναι η
νέα υποπαραλλαγή σε σύγκριση με τις
τωρινές και πόσο θα πυροδοτήσει μία
νέα επιδημική έξαρση.

Όμως, προς το παρόν το επιδημικό κύ-
μα φαίνεται να σταθεροποιείται αφήνον-
τας πίσω του καθημερινά δεκάδες χιλιά-
δες άτομα με μολύνσεις και επαναμο-
λύνσεις, αλλά ευτυχώς μόλις λίγες εκα-
τοντάδες με σοβαρή νόσο Covid-19 που
εισάγονται στα νοσοκομεία. Κατά την
περασμένη εβδομάδα καταγράφηκε με-
γάλος αριθμός εισαγωγών ασθενών με
Covid-19 σε απλές κλίνες, ενώ την περα-
σμένη Τετάρτη σημειώθηκε ρεκόρ τε-
τραμήνου με 447 νέες εισαγωγές.

Πιο συγκεκριμένα, οι νοσηλευόμενοι
ξεπέρασαν τους 2.200, με σχεδόν 500 να
χρειάζονται αυξημένη φροντίδα στις ει-
δικές Μονάδες (ΜΕΘ, ΜΑΦ, ΜΕΛ κ.ά.)
και οι διασωληνωμένοι να αυξάνονται το
τελευταίο 10ήμερο, φτάνοντας τους 110.
Ωστόσο, η διασωλήνωση δεν αποτελεί
πλέον ιατρική πράξη που αφορά τους
εμβολιασμένους. Αντιθέτως, έχει γίνει
μονόδρομος για τους ανεμβολίαστους
που μολύνονται και νοσηλεύονται, ενώ
στην πλειονότητα αυτοί που είναι διασω-
ληνωμένοι είναι και ανεμβολίαστοι.

Τ
ους «χρυσοδάκτυλους» που βρί-
σκονται πίσω από τις τρεις κινημα-
τογραφικές διαρρήξεις στο νησί
της Μυκόνου με λεία που ξεπερνά

τα 2.000.000 ευρώ αναζητούν οι αστυνομι-
κές αρχές του «νησιού των ανέμων».

Μέσα σε διάστημα μικρότερο του ενός
μήνα επαγγελματίες διαρρήκτες κατάφε-
ραν σε τρεις περιπτώσεις να εισβάλουν σε
πολυτελείς βίλες και να αποσπάσουν με-
γάλα χρηματικά ποσά, μοναδικά ρολόγια,
κοσμήματα αλλά και διαμάντια. Το τελευ-
ταίο από αυτά πραγματοποιήθηκε τα ξημε-
ρώματα της περασμένης Κυριακής σε
έπαυλη όπου διέμενε Αιγύπτιος επιχειρη-
ματίας με την παρέα του. Είχαν προηγηθεί
οι κλοπές σε βάρος του γνωστού Ρώσου
ράπερ Timati, αλλά και η αφαίρεση πανά-
κριβου ρολογιού και μεγάλου χρηματικού
ποσού από την οικία που είχε μισθώσει ο
ποδοσφαιριστής της εθνικής Πορτογαλίας,
Γουίλιαμ Καρβάλιο.

Οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης
Ασφαλείας της Μυκόνου, που έχουν αναλά-
βει να εξιχνιάσουν τις παραπάνω υποθέ-
σεις, δουλεύουν με εντατικούς ρυθμούς και
προσπαθούν να συνδέσουν όλα τα στοιχεία
που θα τους οδηγήσουν στους δράστες.
Έτσι, ερευνάται εάν σε κάποια από τα παρα-
πάνω «χτυπήματα» κρύβονται τα μέλη της
ίδιας ομάδας ή πρόκειται για εντελώς δια-
φορετικές σπείρες. Όπως και να έχει, οι άν-
δρες της ΕΛΑΣ έχουν να κάνουν με επαγ-
γελματίες του είδους, οι οποίοι χτυπούν

αθόρυβα και φεύγουν σαν «φαντάσματα»,
καθώς δεν αφήνουν πίσω τους το παραμι-
κρό ίχνος που θα τους πρόδιδε.

Εξουδετέρωσαν τις κάμερες
Το πρωί της Κυριακής ο Αιγύπτιος επι-

χειρηματίας που διαμένει μαζί με άλλα
άτομα σε βίλα της περιοχής Αγράρι της
Μυκόνου διαπίστωσε ότι έλειπαν κοσμή-
ματα και μετρητά. Όπως όλα δείχνουν, οι
δράστες κατάφεραν να μπουν στην πολυ-
τελή κατοικία την ώρα που όλοι κοιμόντου-
σαν. Χωρίς να κάνουν τον παραμικρό θό-
ρυβο, κινήθηκαν στα δωμάτια της βίλας και
άρπαξαν ό,τι πολύτιμο εντόπισαν. Η λεία
τους εκτιμάται γύρω στις 800.000 ευρώ,
ενώ ο τρόπος που έδρασαν δηλώνει τον
επαγγελματισμό τους. Κι αυτό, γιατί πρώτο
τους μέλημα ήταν να εξουδετερώσουν τις
κάμερες ασφαλείας, καθώς οι πληροφο-
ρίες αναφέρουν ότι έσβησαν το οπτικό υλι-
κό που είχε καταγραφεί.

Προκάλεσαν «μπλακάουτ»
Τα ξημερώματα της 30ής Ιουνίου διαρρή-

κτες μπήκαν σε βίλα στην περιοχή της Ελιάς
που έμενε ο ποδοσφαιριστής της Ρεάλ
Μπέτις και της εθνικής ομάδας της Πορτο-
γαλίας, Γουίλιαμ Καρβάλιο. Οι δράστες κα-
τάφεραν να αρπάξουν από τον αθλητή ένα
ρολόι μάρκας Richard Mille αξίας 200.000
ευρώ και χρηματικό ποσό της τάξεως των
23.000 ευρώ. Οι «ποντικοί» τρύπωσαν στη
βίλα που διέμενε ο ποδοσφαιριστής από μια

μπαλκονόπορτα, ενώ εκείνος μαζί με τον
φίλο του δεν βρίσκονταν την ώρα της διάρ-
ρηξης στην οικία.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 21ης Ιουνίου
σε βίλα πολυτελούς συγκροτήματος στην
περιοχή Super Paradise πραγματοποιήθη-
κε μία κινηματογραφική διάρρηξη. Οι δρά-
στες φαίνεται να προκάλεσαν «μπλακάουτ»
στη βίλα που διέμενε ο διάσημος Ρώσος ρά-
περ Timati, γνωστός κατά κόσμο ως Τιμούρ
Ιλνταρόβιτς Γιουνουσόφ, μαζί με την παρέα
του. Ο Ρώσος ράπερ μαζί με τους φίλους του
επέστρεψαν στις 00:15 στο σπίτι. Αφού αλ-
λάξαν ρούχα και άφησαν κάποια από τα
ακριβά αξεσουάρ τους στα δωμάτιά τους,
πήγαν προς το σαλόνι της πολυτελούς κα-
τοικίας. Ξαφνικά η βίλα βυθίστηκε στο σκο-
τάδι. Εκείνη τη στιγμή, οι διαρρήκτες μπή-
καν στα δωμάτια των θυμάτων τους και μέσα
σε χρόνο dt άρπαξαν διάφορα κοσμήματα
με διαμάντια, αλλά κι ένα ρολόι μάρκας Ri-
chard Mille. Η συνολική αξία των κλοπιμαί-
ων ανέρχεται στο 1 εκατ. ευρώ.

Μεγάλα χρηματικά ποσά, 
πανάκριβα  ρολόγια, κοσμήματα
και διαμάντια εξαφανίστηκαν 
μετά από τρεις κινηματογραφικές
διαρρήξεις που έγιναν 
σε  βίλες της Μυκόνου
μέσα σε έναν μήνα

Άνω των 2 εκατ. η λεία
των «χρυσοδάκτυλων»

ΜΥΚΟΝΟΣ



Νότιο Αιγαίο

Λύνεται το πρόβλημα
ακτοπλοϊκής σύνδεσης 
Κάσου και Καρπάθου

Στη ναύλωση και
δρομολόγηση του
πλοίου «Blue Carrier
I», ειδικού τύπου
«Ro-Ro Cargo», προς
την Κάσο και την Κάρ-
παθο προχωρά η Πε-
ριφέρεια Νοτίου Αι-

γαίου, σε συνεργασία με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη, προκειμένου τα δύο νη-
σιά να επιλύσουν το πρόβλημα τροφοδοσίας αλλά και εισό-
δου - εξόδου τουριστών. Το κόστος ναύλωσης και δρομολό-
γησης του πλοίου θα καλυφθεί από την περιφέρεια. Υπενθυ-
μίζεται ότι είχε προηγηθεί επιστολή διαμαρτυρίας προς τον
περιφερειάρχη από την έπαρχο Καρπάθου - Κάσου Καλλιό-
πη Νικολαΐδου, τον δήμαρχο Καρπάθου Ιωάννη Νισύριο και
τον δήμαρχο Κάσου Μιχάλη Ερωτόκριτο, οι οποίοι ζήτησαν
τη δρομολόγηση πλοίου για τη μεταφορά ειδών πρώτης
ανάγκης, φαρμάκων και ευπαθών προϊόντων στα δύο νησιά,
τα οποία βρίσκονται στα πρόθυρα σοβαρών ελλείψεων.

Αγιά

Επίθεση δέχτηκε ο δήμαρχος
από διαμαρτυρόμενο δημότη

Επίθεση δέχτηκε ο δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντά-
ρας όταν μαζί με συνεργεία και εργαζόμενους του δήμου
προσπάθησαν να καθαρίσουν δημόσια έκταση που είχε
καταπατηθεί και περιφραχτεί παράνομα. Δράστης είναι ο
πολίτης που είχε καταπατήσει και περιφράξει τον συγκε-
κριμένο χώρο, ο οποίος επιτέθηκε με γροθιές και κλοτσιές
στον δήμαρχο, ο οποίος μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο Πα-
νεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Πληροφορίες λένε ότι
έχει υποβάλει μήνυση κατά του πολίτη. Η ΚΕΔΕ καταδίκα-
σε το συγκεκριμένο περιστατικό.

Δύο προγραμματικές συμβάσεις και ένα μνημόνιο συνεργασίας
μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του υπουργείου

Πολιτισμού υπέγραψαν ο οικείος περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας
και η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, με την

ευκαιρία της παρουσίας της στη Μεσσηνία, στην εναρκτήρια
παράσταση του 28ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας.

Συγκεκριμένα, το μνημόνιο συνεργασίας στοχεύει στην «προώθηση
του συνόλου των ενεργειών που απαιτούνται για την ανέγερση του

νέου Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αρχαία Μεσσήνη». Η πρώτη
προγραμματική σύμβαση υπουργείου, περιφέρειας και Δήμου

Μεσσήνης αφορά την από κοινού οικονομική συνδρομή στην
εκπόνηση του συνόλου των μελετών, ύψους 971.500 ευρώ, για το νέο

Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Μεσσήνης. Η δεύτερη
προγραμματική σύμβαση μεταξύ υπουργείου Πολιτισμού, Περιφέρειας

Πελοποννήσου και Δήμου Καλαμάτας αφορά το ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας
και τη δημοτική κοινωφελή επιχείρηση «Φάρις».

Χερσόνησος

Κονδύλι 1,4 εκατ. 
για αναβάθμιση 
σχολικών μονάδων

Τη λειτουργική αναβάθμιση σχολικών μονάδων
του Δήμου Χερσονήσου σηματοδοτεί η έγκριση της
πρότασης που κατατέθηκε στο πρόγραμμα «Αντώ-
νης Τρίτσης» για τον Άξονα Προτεραιότητας «Παι-
δεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», συ-
νολικού προϋπολογισμού 1.465.000 ευρώ.

Σκοπός των παρεμβάσεων είναι η αναβάθμιση
σχολικών υποδομών για τη βελτίωση του περιβάλ-
λοντος όπου παρέχονται εκπαιδευτικές υπηρεσίες
σε ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι
τα παιδιά. «Δρομολογούμε σημαντικές παρεμβά-
σεις για την αναβάθμιση του σχολικού περιβάλλον-
τος σε υποδομές του Δήμου Χερσονήσου. Είναι
προτεραιότητα της δημοτικής αρχής να βελτιώσου-
με τις εγκαταστάσεις των σχολικών μονάδων με
γνώμονα τη λειτουργική και την αισθητική τους
αναβάθμιση. Είναι καθήκον μας να δημιουργήσου-
με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για τη σχο-
λική κοινότητα. Τα παιδιά είναι εξάλλου το μέλλον
αυτού του τόπου και πρέπει να τους προσφέρουμε
ένα περιβάλλον έμπνευσης και δημιουργικότητας»,
δήλωσε ο δήμαρχος Γιάννης Σέγκος.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Κρήτη

Ο Δήμος Ηρακλείου
δημιουργεί τον DMMO

Στη σύσταση και λειτουργία Οργανισμού Δια-
χείρισης και Προώθησης Προορισμού Ηρα-
κλείου (Destination Management & Marketing
Organization - DMMO) προχωράει ο Δήμος
Ηρακλείου σε συνεργασία με την οικεία Επι-
τροπή Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας.
Προς τούτο προηγήθηκε σύσκεψη με τη συμμε-
τοχή όλων των φορέων που δραστηριοποιούν-
ται γύρω από τον τουρισμό στο Ηράκλειο (επι-
μελητήρια, πανεπιστημιακά ιδρύματα, δημόσιοι
φορείς, ενώσεις και σωματεία, επιχειρηματικοί
φορείς). Ο αντιδήμαρχος Τουρισμού Γιώργος
Σισαμάκης παρουσίασε τα αποτελέσματα της α’
φάσης της έρευνας που εκπονεί ο δήμος σχετι-
κά με το προφίλ των επισκεπτών του Ηρακλείου
σε συνεργασία με την οικεία Επιτροπή Τουρι-
σμού και Επιχειρηματικότητας. Ταυτόχρονα συ-
ζητήθηκε το νέο θεσμικό πλαίσιο σύμφωνα με
τον νόμο 4875/2021. Με τον συγκεκριμένο νόμο
ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης «Ηράκλειο ΜΑΕ», που έχει ήδη συστα-
θεί, θα μπορούσε να αποτελέσει τον DMMO για
το Ηράκλειο.
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Πελοπόννησος

Μνημόνιο και προγραμματικές συμβάσεις με το υπουργείο Πολιτισμού



E
να νέο πρόγραμμα ψηφιοποί-
ησης των 125 ΔΕΥΑ, καθώς και
κάποιων ακόμη δημοτικών επι-
χειρήσεων της χώρας προανήγ-

γειλε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης Κυριάκος Πιερρακάκης κατά την ενη-
μέρωση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τα έργα «Ψηφιακός Μετα-
σχηματισμός των ΟΤΑ» και «Έξυπνες Πό-
λεις». Συγκεκριμένα, με το νέο ψηφιακό
πρόγραμμα ύψους 50 εκατ. ευρώ που
αφορά 125 ΔΕΥΑ συν κάποιους ακόμη δή-
μους της χώρας που έχουν υπηρεσίες
ύδρευσης «περνάμε στην επόμενη εποχή
ώστε να μην υπάρχει σπατάλη νερού, να
υπάρχει μέτρηση στα πάντα, να υπάρχουν
πύλες μέσω των οποίων θα μπορούν οι
πολίτες να ενημερώνονται για όλα όσα
τους αφορούν, να υπάρχουν ασφάλεια,

εξοπλισμός, αισθητήρες, όπου στο τέλος
της μέρας μέσα από αυτούς μπορείς να
δημιουργήσεις συστήματα για να αξιοποι-
ήσεις καλύτερα τους πόρους που θέλεις
να μετρήσεις και να διαχειριστείς».

Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι το πρό-
γραμμα είναι ακόμη υπό διαμόρφωση και
μέσα σε λίγες εβδομάδες θα υπάρξουν τα
σχετικά δελτία, ενώ άφησε ανοιχτό το εν-
δεχόμενο το ύψος του προγράμματος να
αυξηθεί περαιτέρω. Σημείωσε ότι το πρό-
γραμμα συνδιαμορφώνεται με τις ΔΕΥΑ,
την ΚΕΔΕ και όλους τους ενδιαφερόμε-
νους ώστε «να παίξει καταλυτικό ρόλο στο
να κάνουμε ένα βήμα μπροστά ως χώρα
και ως Αυτοδιοίκηση». Τέλος, ο υπουργός
ανάφερε ότι το δεύτερο πρόγραμμα, που
θα τρέξει άμεσα, έχει να κάνει με την ανα-
βάθμιση των ΚΕΠ.

«Άνοιγμα» 
της Περιφέρειας
Αττικής στην Αλβανία

Ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πα-
τούλης συναντήθηκε στα γραφεία της περι-
φέρειας με την επίσημη αντιπροσωπεία του
υπουργείου Εσωτερικών της Αλβανίας,
αποτελούμενη από τους υφυπουργούς
Εσωτερικών Romina Kuko και Julian Ho-
daj. Στο επίκεντρο της συνάντησης εργα-
σίας, η οποία πραγματοποιήθηκε σε πολύ φιλικό κλίμα, βρέθηκαν οι τρόποι ενίσχυσης της
συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών σε αυτοδιοικητικό επίπεδο μέσω της ανταλλαγής τε-
χνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών. Κατά τη συζήτηση έγινε ανταλλαγή απόψεων σε
σειρά ζητημάτων που σχετίζονται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και επιβεβαιώθηκαν οι πο-
λύ φιλικές σχέσεις που διατηρούν διαχρονικά οι δύο λαοί. Η κυρία Kuko προσκάλεσε τον
κ. Πατούλη στο υπουργείο Εσωτερικών στα Τίρανα, με τον περιφερειάρχη να αποδέχεται
την πρόσκληση, επισημαίνοντας μάλιστα ότι θα γίνει στο πλαίσιο και της προγραμματι-
σμένης επίσκεψης που θα κάνει στα Τίρανα στις αρχές Οκτωβρίου. 

Κοιτίδα Πολιτισμού
στη Γλυφάδα
Ένα σημαντικό έργο που θα κατα-
στήσει την πόλη της Γλυφάδας κοι-
τίδα Πολιτισμού έχει ξεκινήσει να
κατασκευάζεται σε καταπράσινο
χώρο κάτω από το Γκολφ Γλυφά-

δας. Πρόκει-
ται για το νέο
Κέντρο Πο-
λιτισμού και
Μουσικής,
το οποίο
αναμένεται
να παραδο-
θεί το 2023

στους πολίτες και να αποτελέσει
σημείο αναφοράς. Όπως επισημαί-
νει ο δήμαρχος Γιώργος Παπανικο-
λάου, «η ανέγερση του νέου Κέν-
τρου Πολιτισμού Γλυφάδας είναι
γεγονός, όμως για να φτάσουμε
εκεί χρειάστηκε πολλή δουλειά:
όλες οι απαιτούμενες μελέτες, το
γκρέμισμα παλιών κτισμάτων, ο
διεθνής διαγωνισμός, η προετοιμα-
σία του φακέλου για την εξασφάλι-
ση χρηματοδότησης από το πρό-
γραμμα “Αντώνης Τρίτσης” και μια
σειρά ακόμη από διαδικασίες. Και
όμως όλα ολοκληρώθηκαν, μπρο-
στά μας είναι η δημιουργική προ-
σπάθεια και η κατασκευή ενός
υπερσύγχρονου κτιρίου με αίθου-
σες για το δημοτικό ωδείο, αίθουσα
συναυλιών και πολλούς ακόμη χώ-
ρους για τα παιδιά μας και τους κα-
τοίκους της πόλης».

Σε ποιον δήμο της Αττικής προς
τα νοτιοδυτικά της Αθήνας η
παράδοση ενός μεγάλου έργου
για την πόλη έγινε αφορμή για
μεγάλη πολιτική - προεκλογική
κόντρα; Στο παιχνίδι μπήκε το
ποιος από τους παλιούς διεκδί-
κησε περισσότερο το έργο, ποι-
ος το πέτυχε, αν ο νέος διεκδι-
κεί όσο πρέπει τη συνέχειά του,
ποιοι προσκλήθηκαν και ποιοι
όχι στην παράδοση, αν υπάρ-
χουν «συμβολισμοί» κ.λπ. Και
ακόμη έχουμε πάνω από έναν
χρόνο για τις εκλογές! 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ενεργειακές κοινότητες
στον Δήμο Διονύσου
Η πρώτη διερευνητική ενημερωτική συ-
νάντηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας
ενεργειακών κοινοτήτων στον Δήμο
Διονύσου πραγματοποιήθηκε με τηλε-
διάσκεψη και με τη συμμετοχή πανεπι-
στημιακών και εμπειρογνωμόνων, του
δημάρχου Διονύσου Γιάννη Καλαφατέ-
λη, αντιδημάρχων και στελεχών της δι-
οίκησης, καθώς και εκπροσώπων φορέ-
ων της περιοχής. Οι εισηγητές ανέπτυ-
ξαν τον ορισμό των ενεργειακών κοινο-
τήτων που, σύμφωνα με το θεσμικό πλαί-
σιο, είναι τοπικοί αστικοί συνεταιρισμοί
αποκλειστικού σκοπού, μέσω των οποί-
ων πρωτίστως οι πολίτες μπορούν να
δραστηριοποιηθούν στον ενεργειακό το-
μέα, αξιοποιώντας τις καθαρές πηγές
ενέργειας (μέσω φωτοβολταΐκών εγκα-
ταστάσεων, ενεργειακής αναβάθμισης
κ.λπ.). Όπως τόνισε ο κ. Καλαφατέλης,
«υπήρξε ενδελεχής ενημέρωση για το
πλαίσιο ίδρυσης των ενεργειακών κοι-
νοτήτων, στις οποίες μπορούν να συμμε-
τάσχουν ΟΤΑ, φορείς, επιχειρήσεις αλ-
λά και πολίτες».

Ανακαινίστηκε πλήρως
το κλειστό γυμναστήριο

Στην πλήρη ανακαίνιση του κλειστού
γυμναστηρίου του 14ου Γυμνάσιου Πει-
ραιά στην Παλαιά Κοκκινιά προχώρησε
ο Δήμος Πειραιά. Πρόκειται για το τρίτο
σχολικό γυμναστήριο που ανακαινίζεται
το τελευταίο διάστημα από τον Δήμο
Πειραιά μετά την πλήρη ανακατασκευή
των γυμναστηρίων στο σχολικό συγκρό-
τημα της οδού Τζαβέλλα στη Γ’ Δημοτι-
κή Κοινότητα και στο 13ο Γυμνάσιο Πει-
ραιά και στο 3ο Ενιαίο Λύκειο Πειραιά
στην Ε’ Δημοτική Κοινότητα. Τα άλλα
σχολικά γυμναστήρια που ανακαινίζον-
ται το αμέσως επόμενο διάστημα βρί-
σκονται στο 1ο Γυμνάσιο και 1ο Λύκειο
Πειραιά και στο Γυμνάσιο Καμινίων. Οι
παρεμβάσεις αφορούν τις αθλητικές
υποδομές, τα αποδυτήρια και τους βοη-
θητικούς χώρους, οι οποίοι βελτιώθη-
καν λειτουργικά και αισθητικά, ώστε οι
μαθητές και οι μαθήτριες της πόλης να
αθλούνται σε χώρους όμορφους με
ανανεωμένες εγκαταστάσεις.
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ΔΕΥΑ: Νέο ψηφιακό πρόγραμμα 
για καλύτερη διαχείριση πόρων
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αύξηση των ληξιπρόθε-
σμων οφειλών προς την
Εφορία λόγω της μείωσης
του διαθέσιμου εισοδήμα-

τος αλλάζει τους σχεδιασμούς του
υπουργείου Οικονομικών σχετικά με
τη διαδικασία αποπληρωμής των χρε-
ών από τους οφειλέτες. 

Το οικονομικό επιτελείο, με ένα
ευέλικτο σύστημα αποπληρωμής χρε-
ών, προσπαθεί να ξαναβάλει στο...
παιχνίδι τους οφειλέτες δίνοντάς τους
το κίνητρο να γλιτώσουν σημαντικά
χρηματικά ποσά, εφόσον είναι συνε-
πείς. Η κόπωση που παρουσιάζει το
σημερινό σύστημα καταβολής οφει-
λών αναγκάζει το υπουργείο Οικονο-
μικών να προχωρήσει στην παροχή
πιο γενναίων κινήτρων, όταν τηρούν-
ται οι σχετικοί όροι της ρύθμισης. 

Ποιες είναι οι αλλαγές
Ειδικότερα, το βασικό πλαίσιο των

αλλαγών που προωθούνται συνοψίζε-
ται στα εξής σημεία:
1. Η Εφορία θα μειώσει το ποσό

που παρακρατεί, προκειμένου να χο-
ρηγηθεί φορολογική ενημερότητα
στον οφειλέτη, εφόσον αυτός είναι
συνεπής. Όποιος έχει ληξιπρόθεσμα
χρέη και ζητά φορολογική ενημερό-
τητα για την είσπραξη χρημάτων από
το Δημόσιο ή για πώληση ακινήτου,
πρέπει να επισκεφθεί την Εφορία. Στη
συνέχεια, η αρμόδια ΔΟΥ προχωρά
στην παρακράτηση ποσών, τα οποία
κυμαίνονται από 10-100% επί του πο-
σού των βεβαιωμένων ληξιπρόθε-
σμων χρεών που έχει ο οφειλέτης,
ανεξαρτήτως εάν αυτός έχει υπαχθεί

σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής. 
2. Το προφίλ του οφειλέτη και κυ-

ρίως το ιστορικό εξυπηρέτησης των
χρεών του θα αποτελεί το «κλειδί»,
προκειμένου η Εφορία να εκδίδει φο-
ρολογική ενημερότητα. 
3. Όσο περισσότερα πληρώνει ο

οφειλέτης για τη μείωση του χρέους
του, τόσο μικρότερη θα είναι η μείωση
του ποσοστού παρακράτησης για τα
χρήματα που θα εισπράττει, π.χ. από
την πώληση ενός ακινήτου.
4. Το ποσοστό της παρακράτησης

θα εξαρτάται και από τον αριθμό των
δόσεων που εξυπηρετούνται κανο-

νικά από τον οφειλέτη. 
5. Όσοι οφειλέτες είναι συνεπείς ως

προς τις υποχρεώσεις τους θα παίρ-
νουν ως «μπόνους» την αύξηση του
ποσού του ακατάσχετου τραπεζικού
λογαριασμού τους. Σημειώνεται ότι
σήμερα ισχύει ο ένας και μοναδικός
ακατάσχετος λογαριασμός σε ένα και
μοναδικό πιστωτικό ίδρυμα για έναν
και μοναδικό ΑΦΜ και έως του ποσού
των 1.250 ευρώ. Η υπαγωγή στις νέες
ευνοϊκές ρυθμίσεις για τον ακατάσχε-
το λογαριασμό θα έχει ως απαραίτητη
προϋπόθεση την πληρωμή των δύο
πρώτων δόσεων, αλλιώς δεν θα ισχύει

το σχετικό «μπόνους». 
6. Θα εφαρμόζεται συντελεστής

προοδευτικής αύξησης του ύψους του
ακατάσχετου λογαριασμού, ανάλογα
με τη συνέπεια του οφειλέτη. 
7. Τα όρια του ακατάσχετου λογα-

ριασμού θα καθορίζονται κάθε μήνα
και θα έχουν ισχύ 30 ημερών. 

Αντιμέτωποι με την Εφορία βρίσκονται πολλοί φορο-
λογούμενοι, οι οποίοι προχωρούν σε δωρεές, αλλά κά-
νουν το... λάθος να παρακάμψουν τον... ορθό δρόμο της
μεταφοράς των χρημάτων απευθείας μέσω τραπεζικών
λογαριασμών. 

Τα περιστατικά που έχει καταγράψει η Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχουν αυξηθεί σημαντικά και
ταυτόχρονα απορρίπτονται οι σχετικές ενστάσεις των
φορολογουμένων, οι οποίοι δεν ακολουθούν τη διαδικα-
σία που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία. Όπως έχει
αποδειχθεί, σημαντικός αριθμός φορολογουμένων κα-
ταθέτει χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς, τα

οποία ήταν... αόρατα από το ηλεκτρονικό σύστημα και
στη συνέχεια τα μεταβιβάζουν σε συγγενικά τους πρό-
σωπα, με αποτέλεσμα να πέφτουν στην... τσιμπίδα της
Εφορίας και να επιβαρύνονται με φόρο 10%. Ο νόμος εί-
ναι σαφής και προβλέπει την αφορολόγητη μεταφορά
χρημάτων, εφόσον υπάρχουν ήδη σε τραπεζικό λογα-
ριασμό και στη συνέχεια μεταβιβάζονται προς παιδιά,
εγγόνια ή αδέλφια. 

Επίσης, το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ
ισχύει στις περιπτώσεις όπου ξεκάθαρα ο δωρεοδόχος
«σηκώνει» ποσό από τον καταθετικό του λογαριασμό και
το μεταφέρει άμεσα στον λογαριασμό συγγενικού του

προσώπου, χωρίς να ακολουθήσει την κλασική διαδικα-
σία της μεταφοράς από λογαριασμό σε λογαριασμό μέσα
στο τραπεζικό κατάστημα ή μέσω του e-banking. Όπως
ορίζει σχετική εγκύκλιος της ΑΑΔΕ, μόνο οι δωρεές και
γονικές παροχές που γίνονται μέσω του τραπεζικού συ-
στήματος από συγγενείς Α΄ Βαθμού (γονείς, παιδιά, εγ-
γόνια, αδέλφια, νύφες) μπορούν να γίνουν δεκτές και να
«κλειδώσουν» το αφορολόγητο όριο έως το ποσό των
800.000 ευρώ, ενώ, όταν ακολουθείται η διαδικασία της
κατάθεσης μετρητών που δεν υπήρχαν στο τραπεζικό
σύστημα την ημέρα της δωρεάς ή γονικής παροχής, τότε
φορολογούνται με ποσοστό 10% από το πρώτο ευρώ.

Δελεαστικά κίνητρα
συνέπειας από την Εφορία
για να πάρουν μπρος 
οι πληρωμές

Πώς κατοχυρώνεται το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ για δωρεές - γονικές παροχές

Ευέλικτο σύστημα πληρωμής 
οφειλών με… «μπόνους» 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης



Τ
ο οικονομικό επιτελείο της
κυβέρνησης, ενόψει του δύ-
σκολου χειμώνα αλλά και
των εκλογών της προσεχούς

άνοιξης, «χτίζει» διπλή γραμμή άμυ-
νας, καθώς η υπέρβαση των φορολο-
γικών εσόδων κατά 3,642 δισ. ευρώ
και το μειωμένο έλλειμμα κατά 1,429
δισ. ευρώ «αβγατίζουν» την «προίκα»
του «καλαθιού» των παροχών και ενι-
σχύουν τα «πολεμοφόδια» για τη δια-
σφάλιση της δημοσιονομικής σταθε-
ρότητας και την αντιμετώπιση έκτα-
κτων καταστάσεων.

Όπως προκύπτει από τα προσωρι-
νά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπο-
λογισμού το α’ εξάμηνο, η αυξημένη
τουριστική κίνηση σε σχέση με πέ-
ρυσι οδηγεί σε αύξηση της ιδιωτικής
κατανάλωσης και των εσόδων από
τον ΦΠΑ, επιτρέποντας το «χτίσιμο»
ισχυρής ταμειακής βάσης για την
αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσε-
ων αλλά και την παροχή «κοινωνι-
κού μερίσματος» ενόψει εκλογών. 

Οι εξελίξεις που καθόρισαν την
πορεία των μεγεθών του α’ εξαμή-
νου συνοψίζονται στα εξής πολύ εν-
θαρρυντικά δεδομένα:

1. Το έλλειμμα του κρατικού προ-
ϋπολογισμού σε ταμειακή βάση δια-

μορφώθηκε στα 6,552 δισ. ευρώ
έναντι στόχου 7,981 δισ. ευρώ, που
έχει περιληφθεί στον προϋπολογι-
σμό, ενώ κατά το αντίστοιχο περσινό
διάστημα είχε διαμορφωθεί στα
12,221 δισ. ευρώ. 

2. Το πρωτογενές έλλειμμα μει-
ώθηκε στα 3,429 δισ. ευρώ έναντι
στόχου 4,896 δισ. ευρώ που έχει πε-
ριληφθεί στον φετινό προϋπολογι-
σμό. 

3. Τα καθαρά έσοδα του κρατικού
προϋπολογισμού ανήλθαν σε 26,255
δισ. ευρώ και ήταν αυξημένα κατά
2,075 δισ. ευρώ ή 8,6% σε σχέση με
τον στόχο. 

4. Τα συνολικά έσοδα του κρατι-
κού προϋπολογισμού ανήλθαν σε
28,95 δισ. ευρώ και ήταν αυξημένα
κατά 2,875 δισ. ευρώ ή 11% έναντι του
στόχου.

5. Τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν
σε 24,731 δισ. ευρώ και ήταν αυξη-
μένα κατά 3,642 δισ. ευρώ ή 17,3%
έναντι του στόχου που έχει περιλη-

φθεί στην εισηγητική έκθεση του
προϋπολογισμού 2022. Σύμφωνα με
το υπουργείο Οικονομικών, η υπε-
ραπόδοση αυτή οφείλεται στα τέλη
κυκλοφορίας, στον ΦΠΑ σε πετρε-
λαιοειδή και προϊόντα, καθώς και
στην είσπραξη των δύο πρώτων δό-
σεων του ΕΝΦΙΑ, ο οποίος πέρσι
πληρωνόταν από τον Σεπτέμβριο. 

6. Η υπέρβαση των στόχων στα
έσοδα... επέτρεψε στην Εφορία να
επιστρέψει με... συνοπτικές διαδικα-
σίες εντός των πρώτων 6 μηνών του
έτους 2,695 δισ. ευρώ από φόρους.
Το κονδύλι ήταν αυξημένο σε σχέση
με πέρυσι κατά 799 εκατ. ευρώ. 

7. Τέλος, οι δαπάνες διαμορφώ-
θηκαν στα 32,807 δισ. ευρώ και ήταν
αυξημένες κατά 646 εκατ. ευρώ σε
σχέση με τον στόχο. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν
οι αιτήσεις για
τις Σχολές Μαθητείας
στον Τουρισμό

Ισχυρή ώθηση στον τουρισμό του μέλ-
λοντος με την «παραγωγή» νέων επαγ-
γελματιών θέλουν να δώσουν το υπουρ-
γείο Εργασίας και η Δημόσια Υπηρεσία
Απασχόλησης, καθώς σήμερα ξεκινά η
υποβολή των αιτήσεων για την εισαγωγή
μαθητών και μαθητριών στις Πειραματι-
κές Επαγγελματικές Σχολές.

Η ηλεκτρονική υποβολή έχει οριστεί
από τις 18.00 το απόγευμα και αφορά
τρεις ειδικότητες στον τομέα του τουρι-
σμού και της φιλοξενίας. Η υποβολή της
αίτησης γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρο-
νικά μέσω gov.gr με τους κωδικούς
TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/egg
raphe-se-skholeio/eggraphe-se-
peiramatike-epaggelmatike-skhole-
tou-oaed.  Δικαίωμα υποβολής αίτησης
έχουν όσοι/ες είναι ηλικίας 18 ετών και
άνω, κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή
άλλου ισότιμου ή ανώτερου τίτλου σπου-
δών. Για την ειδικότητα «Υπάλληλος Υπο-
δοχής Πελατών Ξενοδοχείου» είναι
απαραίτητη η καλή γνώση ξένης γλώσ-
σας (αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά). Για
τις ειδικότητες «Τεχνίτης Μαγειρικής
Τέχνης» και «Τεχνίτης Επισιτισμού» εί-
ναι επιθυμητή η καλή γνώση ξένης
γλώσσας. Οι Πειραματικές ΕΠΑΣ λει-
τουργούν σε 7 πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλο-
νίκη, Κέρκυρα, Κρήτη, Μυτιλήνη, Πάτρα
και Ρόδο) και εφαρμόζουν το δυϊκό σύ-
στημα εκπαίδευσης που συνδυάζει τη
θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευ-
ση με τη Μαθητεία (μάθηση σε εργασια-
κό χώρο με αμοιβή και ασφάλιση) σε
επιχειρήσεις. Το θεωρητικό μέρος υλο-
ποιείται στις Σχολές από τον Νοέμβριο
έως και τον Απρίλιο, ενώ η Μαθητεία στις
επιχειρήσεις θα πραγματοποιείται από
τον Μάιο έως τον Οκτώβριο. Η αμοιβή
των μαθητών και μαθητριών αντιστοιχεί
σε 25,27 ευρώ για κάθε μέρα μαθητείας
σε εργασιακό χώρο, η οποία διαρκεί συ-
νολικά 12 μήνες.  Η συνεργασία της ΔΥ-
ΠΑ με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Ινστι-
τούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστι-
κών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), που διαθέ-
τουν μεγάλη εμπειρία στον χώρο της
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και του
Τουρισμού, εγγυάται την τοποθέτηση
όλων των μαθητευόμενων σε θέσεις Μα-
θητείας σε διακεκριμένες επιχειρήσεις
του τουριστικού κλάδου. 
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Η υπέρβαση των 
φορολογικών εσόδων κατά
3,642 δισ. ευρώ «χτίζει» 
διπλή γραμμή άμυνας 
στο οικονομικό επιτελείο 
και φορτώνει το καλάθι 
των παροχών

Υπερέσοδα από ΕΝΦΙΑ,
ΦΠΑ και τουρισμό... 
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Σ
τη διάθεση όλων των ενδιαφε-
ρόμενων μερών βρίσκεται ο
Ενιαίος Απολογισμός Βιώσιμης
Ανάπτυξης 2021, που αποτυπώ-

νει για μια ακόμη χρονιά τη δέσμευση
των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ στις αρχές
της βιωσιμότητας, καθώς και την πρόοδο
που έχει συντελεστεί μέσα στο 2021, με
στόχο έναν πιο βιώσιμο κόσμο, καλύτερο
για όλους. 

Με τη βιώσιμη ανάπτυξη στο επίκεν-
τρο της επιχειρηματικής του στρατηγι-
κής και με την ενσωμάτωση όλο και πε-
ρισσότερων δεσμεύσεων ESG στην επιχειρησιακή του
λειτουργία, ο Όμιλος συμβάλλει με θετικό αντίκτυπο στην
οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. 

«Ως εταιρεία τεχνολογίας αναλαμβάνουμε την ευθύνη
να βρούμε λύσεις στις πιο επείγουσες προκλήσεις της
εποχής μας, μέσω της καινοτομίας και των βιώσιμων προ-
ϊόντων και υπηρεσιών μας. Για εμάς είναι σαφές ότι η βιώ-
σιμη επιχειρηματικότητα και η κερδοφόρος ανάπτυξη εί-
ναι έννοιες συμπληρωματικές και όχι αντικρουόμενες. Τα
μικρά ή μεγαλύτερα βήματα που κάνει καθένας από εμάς

μπορούν συνδυαστικά να συνεισφέρουν
καθοριστικά στη δημιουργία ενός βιώσι-
μου κόσμου. Γιατί ο πλανήτης μας δεν
αξίζει τίποτα λιγότερο. Θα συνεχίσουμε
να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες και
δράσεις σήμερα, για να διασφαλίσουμε
έναν κόσμο καλύτερο για όλους αύριο»,
ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο κ. Μιχάλης
Τσαμάζ, πρόεδρος και διευθύνων σύμ-
βουλος του Ομίλου ΟΤΕ στο μήνυμα του
απολογισμού.

Στα σημαντικά αποτελέσματα που κα-
ταγράφονται στον απολογισμό περιλαμ-

βάνονται, μεταξύ άλλων, οι επενδύσεις άνω των €3 δισ.
έως το 2027, που υλοποιεί ο Όμιλος ΟΤΕ σε δίκτυα νέας
γενιάς σταθερής και κινητής, FTTH και 5G, η μείωση κατά
88% των άμεσων και έμμεσων εκπομπών CO2 από την κα-
τανάλωση ενέργειας (ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, ντί-
ζελ και βενζίνης) την τελευταία πενταετία, η επίτευξη μη-
δενικών αποβλήτων από την παροχή υπηρεσιών τεχνολο-
γίας και η συμμετοχή του Ομίλου ΟΤΕ για 2η συνεχή χρο-
νιά στη λίστα «World’s Most Ethical Companies» του Ethi-
sphere Institute. 

Αύξηση 7% στους μισθούς 
των εργαζομένων από την NP 

Η NP Ασφαλιστική, με αίσθημα ευθύνης
προς τους εργαζομένους της, προχώρησε
σε μέση μισθολογική αύξηση 7% εντός του
α΄ εξαμήνου 2022, σύμφωνα με εταιρική
ανακοίνωση. Η NP Ασφαλιστική και η διοί-
κηση της εταιρείας, πιστή στον στρατηγικό
της στόχο με ό,τι αφορά την εξέλιξη του
έμψυχου δυναμικού της και μέσα από τα
ανθρώπινα χαρακτηριστικά που διέπουν
τον οργανισμό, προχώρησε σε μεσοσταθ-
μική αύξηση 7% των μισθών όλων των ερ-
γαζομένων της κατά τον μήνα Ιούνιο 2022.

Σε μία πραγματικά πολύ δύσκολη χρονιά,
όπως εξελίσσεται η φετινή, με συνέχιση
των επιπτώσεων της πανδημίας, πολύ υψη-
λό πληθωρισμό, ενεργειακή κρίση, πολεμι-
κές εχθροπραξίες και ένα γενικότερο κλίμα
ανασφάλειας, η διοίκηση της εταιρείας
έκρινε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να
στηρίξει τους εργαζομένους της. 

Πρωτοβουλία ενίσχυσης νεανικών
δεξιοτήτων από την Bayer
Η Bayer Ελλάς, με αφορμή την παγκό-
σμια Ημέρα Νεανικών Δεξιοτήτων, πα-
ρουσιάζει το Young Advisory Board
(YAB) που δημιούργησε στο πλαίσιο της
δέσμευσής της για την καλλιέργεια μιας
κουλτούρας συμπερίληψης και διαφο-
ρετικότητας, μέσα από την οποία τα νέα
και ανερχόμενα ταλέντα μπορούν να
αναδειχθούν και να έχουν την ευκαιρία
να φέρουν στην εταιρεία τις νέες ιδέες
και απόψεις τους, διασφαλίζοντας πα-
ράλληλα ότι αυτές ακούγονται, αλλά και
εκτιμώνται, σύμφωνα με σχετική ανα-
κοίνωση. Στόχος του Young Advisory
Board είναι η καλλιέργεια μιας κουλ-
τούρας συμπερίληψης και διαφορετι-
κότητας για την ανάπτυξη νέων ιδεών.

Η Βίκος ΑΕ στηρίζει 
το Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου

Η Βίκος Α.Ε. για τρίτη συνεχή χρονιά
υποστηρίζει το Φεστιβάλ Αθηνών-Επι-
δαύρου. Το ιστορικό Φεστιβάλ έχει φιλο-
ξενήσει μερικά από τα σπουδαιότερα εγ-
χώρια και παγκοσμίου φήμης ονόματα
της μουσικής, του χορού και του θεάτρου
και αποτελεί πόλο έλξης για εκατομμύρια
θεατές και προσωπικότητες από την Ελ-
λάδα και ολόκληρο τον κόσμο. 

Η στήριξη στο Φεστιβάλ Αθηνών-Επι-
δαύρου εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρ-
κούς στήριξης της εταιρείας στον πολιτι-
σμό και τα πολιτιστικά δρώμενα, κάτι που
αποτελεί για την εταιρεία Βίκος υψηλή
προτεραιότητα.

Την ολοκλήρωση του πρώτου έργου ανανέωσης
(Repowering) αιολικών πάρκων σε 9 νησιά του Αι-
γαίου, επενδυτικού κόστους περί τα 30 εκατ. ευρώ,
ανακοίνωσε η ΔΕΗ Ανανεώσιμες σε ειδική εκδή-
λωση. Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση 22
ανεμογεννητριών σε 10 αιολικά πάρκα συνολικής
ισχύος 19,8MW σε 9 νησιά του Αιγαίου (Εύβοια,
Ικαρία, Κάρπαθο, Ψαρά, Λέσβο, Λήμνο, Σάμο, Χίο

και Μύκονο). Παράλληλα αποξηλώθηκαν οι παλιές ανεμογεννήτριες και διατέθηκαν για ανακύκλωση.
Οι ανεμογεννήτριες θα παράγουν παραπάνω από 54.000 MWh ετησίως, ενώ συμβάλλουν στη μείωση των εκ-

πομπών του διοξειδίου του άνθρακα κατά περίπου 15.500 τόνους ετησίως. Όπως τόνισε ο διευθύνων σύμβου-
λος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Κωνσταντίνος Μαύρος, το επόμενο διάστημα ανεμογεννήτριες ισχύος άνω των 850
μεγαβάτ θα πρέπει να αποξηλωθούν και να αντικατασταθούν με την ίδια μέθοδο. Εκπρόσωποι των επιχειρήσε-
ων που συμμετείχαν στο έργο ζήτησαν στο πλαίσιο της εκδήλωσης να διευκολυνθεί η αδειοδότηση και να δοθεί
προτεραιότητα σε αυτά τα έργα.

Στον Όμιλο Cretan Investments το Village Resort & Waterpark 

Όμιλος ΟΤΕ: Δέσμευση για έναν 
πιο βιώσιμο κόσμο, καλύτερο για όλους

Αναβάθμιση 10 αιολικών πάρκων προωθεί η ΔΕΗ Ανανεώσιμες

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

Στην απόκτηση της ξενοδοχειακής μονάδας Village Resort & Water-
park στο Ηράκλειο Κρήτης προχώρησε ο Όμιλος Cretan Investments
Group Hellas. Το ξενοδοχείο περιλαμβάνει 275 δωμάτια, θέατρο, Water-
park, 3 πισίνες και γήπεδο ποδοσφαίρου και είναι χτισμένο με προνομια-
κή θέα, στη θέση Σπήλιος της Χερσονήσου. 

Με την εξαγορά του ξενοδοχείου, η CIG Hellas, στην οποία πρόεδρος
και διευθύνουσα σύμβουλος διατελεί η κυρία Μαρίτα Καράτζη, αγγίζει
μέσα σε 2 μόλις χρόνια δραστηριότητας τα 400 σχεδόν δωμάτια, αναδει-
κνύοντας ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα για την επέκταση του
portfolio της MK Hotel Collection, που αποτελεί τον επενδυτικό βραχίονα του ομίλου στον τομέα του τουρισμού.
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Τ
η θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμ-
βούλου της ΟΛΘ αναλαμβάνει ο Αθανάσιος
Λιάγκος και τη θέση του γενικού οικονομι-

κού διευθυντή αναλαμβάνει ο Γεώργιος Καραμα-
νωλάκης, ανακοίνωσε η εισηγμένη μετά τη συνε-
δρίαση του διοικητικού συμβουλίου της.

Ειδικότερα, ο εκτελεστικός πρόεδρος κ. Αθανά-
σιος Λιάγκος αναλαμβάνει το σύνολο των καθηκόν-
των του απερχόμενου διευθύνοντος συμβούλου -
γενικού εκτελεστικού διευθυντή κ. Franco Ν. Cu-
polo από την 15.07.2022.

Ο ορισμός του κ. Γεωργίου Καραμανωλάκη ως
γενικού οικονομικού διευθυντή από 30.07.2022 σε
αντικατάσταση του κ. Henrik M. Jepsen, ο οποίος
αποχωρεί την 29.7.2022, επίσης αφορά το σύνολο
των καθηκόντων του απερχόμενου στελέχους.

Συνεπώς, η σύνθεση του νέου διοικητικού συμ-
βουλίου της ΟΛΘ Α.Ε. έχει ως εξής: Αθανάσιος
Λιάγκος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος,
εκτελεστικό μέλος, Laurent Martens, αντιπρό-
εδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος, Artur Davi-
dian, γενικός διευθυντής επενδύσεων, εκτελεστικό
μέλος, FU Βaiqiao (Leon), μη εκτελεστικό μέλος,
Χάρης Καραμανέας, μη εκτελεστικό μέλος, Πανα-
γιώτης Μιχαλόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό
μέλος, Αγγελική Σαμαρά, ανεξάρτητο μη εκτελεστι-
κό μέλος, Ειρήνη Χάδιαρη, ανεξάρτητο μη εκτελε-
στικό μέλος. Τονίζεται πως δεν υφίσταται καμία αλ-
λαγή στις επιτροπές του ΔΣ της ΟΛΘ Α.Ε.

Αφοί Κορδέλλου: Διανομή
του 10% των κερδών

Προσλήψεις 11.000 εργαζομένων
παγκοσμίως εξετάζει η Thales

Έχοντας λά-
βει πρόσφατα τη
δεύτερη θέση
στην κατάταξη
της Universum
ως η πιο ελκυ-
στική εταιρεία
μεταξύ των μηχανολόγων φοιτητών στη Γαλ-
λία, η Thales αυξάνει τους στόχους της για
προσλήψεις το 2022 με πρόθεση να προσλάβει
11.000 νέα άτομα σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα
με σχετική ανακοίνωση. Η εταιρεία απασχολεί
81.000 υπαλλήλους σε 68 χώρες. Αναζητά κυ-
ρίως μηχανικούς λογισμικού, αρχιτέκτονες
συστημάτων, μηχανικούς κυβερνοασφάλειας,
αναλυτές δεδομένων, ειδικούς στην τεχνητή
νοημοσύνη και διαχειριστές έργων.

Lamda: Εξαγορά μειοψηφικού
ποσοστού στη Lamda Malls

Η Lamda Development ανακοίνωσε ότι
ολοκληρώθηκαν οι συμβατικές προϋποθέ-
σεις για την εξαγορά του μειοψηφικού ποσο-
στού (31,7%) στη θυγατρική της Lamda Malls
Α.Ε., το οποίο κατέχει η εταιρεία Wert Blue
SarL, 100% θυγατρική της Värde Partners,
έναντι τιμήματος €109 εκατ. σε μετρητά.

Σε εκπλήρωση σχετικών συμβατικών όρων,
στην εξαγορά του εν λόγω μειοψηφικού πο-
σοστού (31,7%) θα προβεί η εταιρεία L.O.V.
S.M.S.A., θυγατρική κατά 100% της εταιρείας
και ιδιοκτήτρια του Εμπορικού Κέντρου The
Mall Athens.

Συνεπώς, σύμφωνα με τη σχετική ανακοί-
νωση, η Lamda Development αποκτά τον
απόλυτο έλεγχο της θυγατρικής Lamda Malls
Α.Ε., η οποία κατέχει το σύνολο των μετοχών
των εταιρειών Lamda Domi S.Μ.S.A. και Py-
laia S.M.S.A., ιδιοκτητριών των Εμπορικών
Κέντρων Golden Hall και Mediterranean Cos-
mos αντίστοιχα.

ΕΛΒΕ: ΓΣ στις 8 Αυγούστου για
επιστροφή κεφαλαίου 0,30 ευρώ
Την αύξηση και μείωση του μετοχικού κε-
φαλαίου για την επιστροφή ποσού 0,30 ευ-
ρώ στους μετόχους της εταιρείας καλείται
να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική
συνέλευση των μετόχων της ΕΛΒΕ, που θα
πραγματοποιηθεί στις 8 Αυγούστου.
Ειδικότερα, οι μέτοχοι της εισηγμένης κα-
λούνται να εγκρίνουν την αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους της
διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρ-
τιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της
μετοχής από 0,21 ευρώ σε 0,51 ευρώ και
ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφα-
λαίου με επιστροφή μετρητών στους μετό-
χους της εταιρείας κατά ποσό 992.250 ευρώ,
με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετο-
χής από 0,51 ευρώ σε 0,21 ευρώ. Η ΓΣ κα-
λείται να αποφασίσει επίσης την αντικατά-
σταση μελών του ΔΣ.

Το νέο ΔΣ του ΟΛΘ -
πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος ο Αθ. Λιάγκος

ΕΤΕ: Ολοκληρώθηκε η πώληση 
του Bain Capital

Ολοκληρώθηκε η πώληση του
100% της θυγατρικής της Εθνι-
κής Τράπεζας εταιρείας εξαγο-
ράς πιστώσεων στην Κύπρο,
CAC Coral Ltd, η οποία κατέχει
και διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο
μη εξυπηρετούμενων εταιρικών
δανείων, δανείων προς μικρο-

μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς επίσης και καταναλωτι-
κών και στεγαστικών δανείων συνολικής λογιστικής
αξίας €325 εκατ. (περίπου €200 εκατ. διασφαλιστική
αξία ακινήτων), στην επενδυτική εταιρεία Bain Capital
Credit («Bain Capital»).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το εν
λόγω χαρτοφυλάκιο στην πλειονότητά του περιλαμ-
βάνει δάνεια ληξιπρόθεσμα πάνω από 10 χρόνια. H
συναλλαγή έχει ουδέτερη επίπτωση στην κεφαλαι-
ακή βάση της τράπεζας.

Τη διανομή του 10% των καθαρών κερδών ως
μέρισμα και την εκλογή νέου διοικητικού συμ-
βουλίου αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση
των μετόχων της Αφοί Κορδέλλου. Ειδικότερα,
όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, το διοικητικό
συμβούλιο εισηγήθηκε τη μη διανομή μερίσμα-
τος λόγω των απρόβλεπτων συνθηκών που έχει
δημιουργήσει ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας - Ου-
κρανίας, πέραν των άλλων, και ως προς την προ-
μήθεια πρώτων υλών και ως προς τις αυξητικές
τάσεις της τιμής. 

Επειδή δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη κατά
τα ανωτέρω πλειοψηφία του 80% του παρισταμέ-
νου κεφαλαίου, η πρόεδρος πρότεινε στο σώμα,
σύμφωνα με την εισήγηση του ΔΣ, να διανεμηθεί
το 10% των καθαρών κερδών, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Νόμου και να εξουσιοδοτηθεί το
ΔΣ να λάβει κάθε σχετική και αναγκαία απόφα-
ση, καθώς και να προβεί σε οποιαδήποτε ανα-
γκαία ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας
απόφασης. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Μπέρτσου
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Δύο εύκολες,
δύο δύσκολες

Δ
ύο εύκολες ομάδες θα
βρουν μπροστά τους
Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, αν
προκριθούν στον τρίτο

προκριματικό γύρο του Champions
League και του Conference League
αντίστοιχα. Θα είναι ο Απόλλων Λε-
μεσού και η Βελέζ Μόσταρ. Αντίθετα,
επίσης στο Conference League, πιο
δύσκολα θα είναι τα πράγματα για τον
Παναθηναϊκό και τον Άρη, που  θα
συναντήσουν κατά πάσα πιθανότητα
τη Σλάβια Πράγας και τη Μακάμπι Τελ
Αβίβ αντίστοιχα. 
Ο Ολυμπιακός, αν αποκλείσει τη Μα-
κάμπι Χάιφα στον 2ο προκριματικό
του Champions League (αύριο Τε-
τάρτη το πρώτο ματς και ο επαναλη-
πτικός σε μία εβδομάδα), θα τεθεί αν-
τιμέτωπος με τον πρωταθλητή Κύ-
πρου Απόλλωνα Λεμεσού, που σα-

φώς είναι πιο εύκολη υπόθεση από
τους Ισραηλινούς. Τα ματς, 2 Αυγού-
στου στο Φάληρο, 9 στη Μεγαλόνησο
κι όχι στην έδρα του Απόλλωνα, αλλά
στο ΓΣΠ της Λευκωσίας. Αν -χτύπα
ξύλο- δεν καταφέρει να προκριθεί
εις βάρος της Μακάμπι, τότε αυτόμα-
τα μεταφέρεται στον 3ο προκριματικό
γύρο του Europa League, όπου θ’ αν-
τιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγα-
ριού Φερεντσβάρος - Σλόβαν Μπρα-
τισλάβας.
Ο ΠΑΟΚ, αν βγάλει έξω τη Λέφσκι Σό-
φιας στον 2ο προκριματικό του Con-
ference League (πρώτο ματς στην
Βουλγαρία μεθαύριο Πέμπτη, ο επα-
ναληπτικός σε μία εβδομάδα), τότε θα
βρει στον δρόμο του τη Βελέζ Μόσταρ
από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη ή τη Χαμ-
ρούν από τη Μάλτα. Την περασμένη
σεζόν η Βελέζ είχε πετάξει έξω την

ΑΕΚ στην ίδια διοργάνωση κι ο ΠΑΟΚ
πρέπει να έχει τον νου του, αφού αυ-
τή θα είναι κατά πάσα πιθανότητα η
αντίπαλός του κι όχι η μαλτέζικη.
Ο Παναθηναϊκός στην πρώτη του έξο-
δο μετά από πέντε χρόνια στην Ευρώ-
πη,  ετοιμάζεται ν’ αντιμετωπίσει τη
γνώριμη στους Έλληνες φιλάθλους
από τις αναμετρήσεις της με τον
Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ Σλάβια
Πράγας στον 3ο προκριματικό. Διότι η
Σλάβια αναμένεται να πετάξει έξω τη
Σεντ Τζόζεφς από το Γιβραλτάρ. Τα
ματς του Παναθηναϊκού θα γίνουν
στις 4 Αυγούστου εκτός έδρας και μία
εβδομάδα αργότερα στη «Λεωφόρο».
Ο Άρης, αν αποκλείσει την Γκόμελ
από τη Λευκορωσία, με την οποία θα
δώσει και τα δύο παιχνίδια του στο
«Κλεάνθης Βικελίδης» μεθαύριο
Πέμπτη και μία εβδομάδα αργότερα,

τότε στον επόμενο γύρο θ’ αντιμετω-
πίσει τον νικητή του ζευγαριού Ζίρα
(Αζερμπαϊτζάν) - Μακάμπι Τελ Αβίβ
(Ισραήλ). Λογικά, θα προκριθούν οι
Ισραηλινοί, που έχουν στον πάγκο
τους τον άλλοτε παίκτη του Άρη και
του ΠΑΟΚ (διετέλεσε και προπονη-
τής στον δικέφαλο) Βλάνταν Ίβιτς.

Με τον Απόλλωνα Λεμεσού
κληρώθηκε ο Ολυμπιακός
στο Champions League,
Βελέζ ή Χαμρούν ο ΠΑΟΚ
στο Conference League, ενώ
ο Παναθηναϊκός με Σλάβια
Πράγας και ο Άρης με 
τη Μακάμπι Τελ Αβίβ 



Ο
Μίλτος Τεντόγλου όπως
τον έχουμε συνηθίσει,
χωρίς στρογγυλέματα
και συμβιβασμούς στον

λόγο του για την απώλεια του χρυ-
σού μεταλλίου στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα Στίβου στο Όρεγκον
των ΗΠΑ. Το κρατούσε στα χέρια
του με άλμα στα 8,32μ., αλλά στο τε-
λευταίο άλμα του τού το πήρε ο Κι-
νέζος Γουάνγκ με 8,36μ. Ο Τεντό-
γλου κατέκτησε το ασημένιο, το
πρώτο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο
Στίβου, και εξήγησε, όπως μόνο αυ-
τός ξέρει, τους λόγους απώλειας
του χρυσού μεταλλίου: «Είχα καλό
σερί και είναι κρίμα. Δεν πειράζει
που έχασα με 8,32μ. Δεν πέτυχα
ούτε ένα άλμα. Είπα ότι έπρεπε να
κάνω 8,50μ. για να κερδίσω. Δεν
έπρεπε να κερδίσω με 8,32μ. Καλο-
δεχούμενο το μετάλλιο, βέβαια. Το

πρώτο μου στη διοργάνωση, αλλά
θα έχω την ευκαιρία του χρόνου να
πάρω το χρυσό». Και πρόσθεσε:
«Του χρόνου το Παγκόσμιο γίνεται

στην Ευρώπη και θα είναι πιο εύκο-
λα. Πάμε όμως τώρα στο Ευρωπαϊ-
κό χωρίς πίεση. Θέλω να το απο-
λαύσω».

Τεντόγλου:«Δεν έπρεπε να κερδίσω» Οι εφιάλτες 
της Άννας Κορακάκη

Η «χρυσή» Ολυμπιονίκης της σκοποβολής Άννα
Κορακάκη παραδέχτηκε πως κάθε φορά που γυ-
ρίζει στην ιδιαίτερη πατρίδα της, τη Δράμα, κοιτά-
ζει… πίσω της. Φοβάται ότι θα εμφανιστεί ο Γεωρ-
γιανός πυγμάχος που την «πολιορκούσε» συνέ-
χεια, έκαψε το αυτοκίνητο του συντρόφου της και
καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση. Ο Γε-
ωργιανός την παρενοχλούσε παντού, ακόμη και
στο γυμναστήριο, ενώ προσπάθησε να εισβάλει
στο διαμέρισμά της.

Η ανίκητη Σέλι-Αν
Φρέιζερ-Πράις

Η βασίλισσα των 100μ. λέγεται Σέλι-Αν Φρέιζερ-
Πράις. Αυτή η ανίκητη 35χρονη από την Τζα-
μάικα κατέκτησε ένα ακόμη χρυσό μετάλ-

λιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Όρεγ-
κον των ΗΠΑ, σημειώνοντας και ρεκόρ

αγώνων με 10.67. Η Τζαμάικα έκανε το 1-2-
3, με τη Σέρικα Τζάκσον να είναι δεύτερη με

10.73, ενώ η Ιλέιν Τόμπσον-Χέρα ακολούθησε
με 10.81 στην τρίτη θέση.

ΠΑΟ για «10άρι» και φορ 
Στο πλέον σοβαρό φιλικό που έδωσε ο Παναθη-

ναϊκός, αναδείχθηκε ισόπαλος 0-0 με την Μπάγερ
Λεβερκούζεν. Σε ένα ακόμη ματς δεν δέχτηκε γκολ,
καθότι η αμυντική λειτουργία είναι σχεδόν τέλεια,
ωστόσο το ζητούμενο είναι να βάζει κιόλας. Για αυ-
τό και συνεχίζει να ψάχνει έναν «δημιουργό» και
έναν σέντερ φορ που θα πλαισιώσει τον νεαρό
Ιωαννίδη.

Επεισόδιο με τον
κατηγορούμενο προπονητή

Επεισόδιο με πρωταγωνιστή τον προπονητή Ρά-
να Ράιντερ, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική
παρενόχληση και… τρύπωσε στον χώρο προθέρ-
μανσης, αν και του είχε απαγορευτεί η είσοδος,
σημειώθηκε στο Παγκόσμιο Στίβου του Όρεγκον.
Ο Ράινερ απομακρύνθηκε από την αστυνομία, αλ-
λά εξακολουθεί να προπονεί κορυφαίους σπρίν-
τερ, όπως ο Μάρβιν Μπρέισι και Τρέιβον Μπρόμελ,
οι οποίοι κατέκτησαν αντίστοιχα το ασημένιο και
το χάλκινο μετάλλιο στα 100μ. 

Οριστικό: Ο «Λέβα» στην Μπαρτσελόνα
Έγινε η μεγάλη μεταγραφή. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι είναι πλέον
παίκτης της Μπαρτσελόνα μέχρι το 2026, με την Μπάγερν να ει-
σπράττει 50 εκατ. ευρώ για τον 33χρονο Πολωνό άσο και σούπερ
σκόρερ. Η Μπάγερν, όπως είναι γνωστό, κάλυψε τη θέση του Λε-
βαντόσκι με τον Μανέ από τη Λίβερπουλ, ενώ με αυτά τα χρήματα
αγόρασε από τη Γιουβέντους και τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό
Ντε Λιχτ.

Εκτός βάθρου 
η Κατερίνα

Η Κατερίνα Στεφανίδη δεν κατάφερε να ανέβει στο βάθρο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Στίβου στο Όρεγκον των ΗΠΑ, κατετάγη 5η με άλμα στα 5,70μ. με την τρίτη προσπάθεια.
Κατέρριψε το φετινό της ρεκόρ που ήταν στα 5,65μ. Το χρυσό κατέκτησε η Αμερικανίδα
Ναζότ με 4,85μ., το ασημένιο η συμπατριώτισσά της Μόρις με το ίδιο άλμα και το χάλκινο 
η Αυστραλέζα Κένεντι με 4,80μ.
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MMrs. Τζένιφερ
Λόπεζ- 
Άφλεκ!
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Επιμέλεια 
Δήμητρα Δάρδα

Η
διάσημη Λατίνα τραγουδίστρια και ο
διάσημος ηθοποιός «τίναξαν την
μπάνκα στον αέρα» και παντρεύτηκαν
κάτω από τη μύτη των πιο αδίστακτων

παπαράτσι, αιφνιδιάζοντας τη χολιγουντιανή
showbiz αλλά και τα αμερικανικά media. Μυστι-
κός γάμος για τη Jlo και τον Μπεν Άφλεκ στο
Λας Βέγκας!

Η τελετή ήταν λιτή και πραγματοποιήθηκε το
βράδυ του Σαββάτου με μοναδικούς καλεσμέ-
νους τη μητέρα της νύφης αλλά και τα παιδιά της!

Η ποπ σταρ επέλεξε ένα εντυπωσιακό λευκό
μακρύ φόρεμα που βρισκόταν στη ντουλάπα της
για χρόνια, καθώς ονειρευόταν να το χρησιμοποι-
ήσει αποκλειστικά γι’ αυτή την υπέροχη στιγμή της
ζωής της: «Είχα αυτό το φόρεμα για τόσα χρόνια
και απλά το φύλαγα και το φύλαγα και το φύλαγα
και τώρα το φοράω την ημέρα του γάμου μου»,
ανέφερε η ποπ σταρ σε σχετικό βίντεο που δόθηκε
στη δημοσιότητα από τον κομμωτή της Chris Ap-
pleton. Ο ίδιος αποκάλυψε πως το ένδυμα ήταν
από μια παλιά ταινία στην οποία συμμετείχε η τρα-
γουδίστρια, ενώ το δεύτερο νυφικό της ήταν του
οίκου Zuhair Murad. Μία πριγκιπική δημιουργία

με μακριά μανίκια, μπούστο κορσέ με βαθύ ντε-
κολτέ, μακριά ουρά και δαντελένιο πέπλο!

Πώς θα είναι το όνομά σου μετά τον γάμο; 
Μέσω του προσωπικού της newsletter η ευ-

τυχισμένη νύφη παραδέχτηκε πως πλέον αλλά-
ζει όνομα, υιοθετώντας το επίθετο του νέου συ-
ζύγου της. Έτσι άλλωστε υπέγραψε στα χαρτιά
του γάμου της, ως Mrs. Τζένιφερ Λιν Άφλεκ.

Ήταν μία απόφαση που είχε πάρει το 2003,
όταν ήταν αρραβωνιασμένη με τον Μπεν Άφλεκ
(κατόπιν χώρισαν) και σε τηλεοπτική της εμφά-
νιση τότε, όταν ρωτήθηκε από τον παρουσιαστή:
«Πώς θα είναι το όνομά σου μία εβδομάδα μετά
τον γάμο;», εκείνη απάντησε με χαμόγελο «Jen-
nifer Affleck!».

Στην cabrio Cadillak του Έλβις Πρίσλεϊ
Την επομένη του γάμου, η ποπ τραγουδίστρια

φωτογραφήθηκε στο κρεβάτι της ανάμεσα σε
λευκά σκεπάσματα να λάμπει από ευτυχία κι
έδωσε λεπτομέρειες για τη ρομαντική τελετή:
«Πετάξαμε για το Λας Βέγκας, σταθήκαμε στην
ουρά για την άδεια μαζί με άλλα τέσσερα ζευγά-

ρια, που έκαναν όλα το ίδιο ταξίδι. Ίσα που προ-
λάβαμε να φτάσουμε στο μικρό λευκό εκκλησά-
κι τα μεσάνυχτα. Έμειναν ανοιχτά μέχρι αργά
και μας άφησαν να βγάλουμε φωτογραφίες σε
μια ροζ Cadillac cabrio, που προφανώς κάποτε
χρησιμοποιούσε ο ίδιος ο βασιλιάς (αλλά αν θέ-
λαμε να εμφανιστεί ο ίδιος ο Elvis, αυτό θα μας
κόστιζε κάτι παραπάνω)!

Έτσι, με τους καλύτερους μάρτυρες που θα
μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε, διαβάσαμε
τους δικούς μας όρκους και δώσαμε ο ένας στον
άλλον τα δαχτυλίδια που φοράμε για το υπόλοι-
πο της ζωής μας. Αλλά τελικά ήταν ο καλύτερος
δυνατός γάμος που θα μπορούσαμε να φαντα-
στούμε. Αυτός που ονειρευτήκαμε εδώ και πολύ
καιρό και που έγινε πολύ αργά.

Όταν η αγάπη είναι αληθινή, το μόνο πράγμα
που έχει σημασία στον γάμο είναι να αγαπάμε,
να φροντίζουμε, να κατανοούμε, να είμαστε
υπομονετικοί, τρυφεροί και καλοί ο ένας για τον
άλλον. Εμείς το είχαμε αυτό. Η καλύτερη νύχτα
της ζωής μας! Η αγάπη είναι ένα σπουδαίο
πράγμα, ίσως το καλύτερο από όλα – και αξίζει
να περιμένεις»!

Μυστικός γάμος 
για τη Jlo και 
ον Μπεν Άφλεκ 
στο Λας Βέγκας!



Happy Birthday!

Λαμπερό πάρτι γενεθλίων για την Ευγενία Νιάρ-
χου! Η κοσμοπολίτισσα κόρη του Φίλιππου Νιάρ-
χου έκλεισε τα 36 και οργάνωσε ένα απίθανο
«Happy Birthday» πάρτι σε δημοφιλές κλαμπ της
Μυκόνου κάνοντας εντυπωσιακή εμφάνιση με
ασημί ντραπέ φόρεμα, πανάκριβα κοσμήματα στον
λαιμό και μια ζηλευτή στέκα με κοχύλια στα μαλ-
λιά. Η «χρυσή» κληρονόμος έσβησε με χαρά τα κε-
ράκια στη φραουλένια τούρτα και έπειτα δέχτηκε
εγκάρδιες ευχές από φίλους της που κατέφθασαν
στο νησί από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Καλοκαιρινός γάμος

Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Σωτήρης Σκουλούδης
παντρεύτηκαν το περασμένο Σάββατο σε μία
όμορφη τελετή με κουμπάρα τη Σίσσυ Καλλίνη!
Η παρουσιάστρια της ενημέρωσης και ο επί πολ-
λά χρόνια σύντροφός της -δημοσιογράφος στο
επάγγελμα- ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου
σε μια ρομαντική υπαίθρια τελετή παρουσία
συγγενών, φίλων και συναδέλφων τους. Η όμορ-
φη νύφη έλαμπε από ευτυχία στο υπέροχο στρά-
πλες boho γαμήλιο φόρεμα, που συνόδευσε με
λουλούδια στα μαλλιά κι ένα ζευγάρι μαργαριτα-
ρένια σκουλαρίκια.

Ξεκίνησε το τουρ της Ελένης
Μενεγάκη στα νησιά του Αιγαί-
ου! Η παρουσιάστρια με τον «κα-
πετάνιο» της καρδιάς της Μάκη
Παντζόπουλο απέδρασαν από
την Άνδρο με φουσκωτό σκά-
φος, παρέα με την κορούλα τους
Μαρίνα. Ανήμερα της ονομαστι-
κής εορτής της μικρής, η γλυκιά
μαμά μοιράστηκε στο Instagram
φωτογραφίες τους από τις φετι-
νές διακοπές μαζί με ευχές:
«Χρόνια πολλά Μαρίνα, Μαρι-
νούλα, Μαρινάκι μας!». 

Οι ευχές 
στη Μαρίνα

Τ
α φετινά ήταν τα ωραιότερα γενέθλια για τον Μιχάλη Ζαμ-
πίδη! Στο οικογενειακό «Happy Birthday» πάρτι καλεσμέ-
νες ήταν οι γυναίκες της ζωής του, η σύντροφός του Μαρία
και οι δίδυμες κόρες τους που ήρθαν στον κόσμο τον πε-

ρασμένο Μάιο. Μάλιστα, η φωτογραφία που ανέβασε ο «Iron man»
στα προσωπικά του social media για να ευχαριστήσει τον κόσμο για
τις χιλιάδες ευχές, ήταν οικογενειακή συστήνοντάς μας για πρώτη
φορά τα κορίτσια του: «Τα πρώτα μου γενέθλια ως μπαμπάς. Ευτυ-
χία και ευγνωμοσύνη. Εκτιμώ ιδιαίτερα τις όμορφες και θερμές ευ-
χές σας!». Ο αμετανόητος εργένης σύντομα αναμένεται να ντυθεί
γαμπρός στο πλευρό της αγαπημένης του σε ένα διπλό μυστήριο,
που θα περιλαμβάνει γάμο και βαφτίσια μαζί, το οποίο προγραμμα-
τίζεται πιθανότατα μέχρι το τέλος του χρόνου!

Επική επιστροφή;
Τη Ρούλα Κορομηλά φαίνεται να πολιορκεί η ΕΡΤ για να αναλά-
βει δράση στο κανάλι από όπου ξεκίνησε η μεγάλη καριέρα της!
Πληροφορίες αναφέρουν πως η «εθνική μας παρουσιάστρια»
είναι σε πολύ αρχικές συζητήσεις με τη Διοίκηση του Ραδιομε-
γάρου και, όπως λένε πληροφορίες, προορίζεται για το ολοκαί-
νουργιο πρωινό, που θα προβάλλεται καθημερινά 10-12! Αν
«κλείσει» η συμφωνία, θα είναι το γεγονός της νέας τηλεοπτι-
κής χρονιάς!

«Κόλαση» τα social media από τη «σέξι»
καλοκαιρινή πόζα της Αναστασίας Γιου-
σέφ. Η χορεύτρια με τις απίθανες καμπύ-
λες και τις εμφανίσεις που προκαλούν «ρί-
χτερ» σε κάθε της live, πόζαρε με μικρο-
σκοπικό κόκκινο μπικίνι πάνω σε σκάφος,
χαρίζοντας στους followers της πλούσιο
θέαμα: «Το ξέρω ότι έχω πάρει κιλάκια, αλ-
λά μου πάνε νομίζω! Εξάλλου, λένε, τα πά-
χη μου τα κάλλη μου»!
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Πρώτη φορά μπαμπάς

«Γκρέμισε» 
το Instagram



Η
γυροειδής αλωπεκία είναι μία σύνθετη
μορφή απώλειας τριχών που δημιουρ-
γεί σημαντικό άγχος στους ασθενείς.
Πολλοί πάσχοντες που ζουν με αυτό το

πρόβλημα για χρόνια αναφέρουν ότι πριν από κά-
θε έξαρσή της έχουν περάσει περιόδους έντονου
στρες, που επιδεινώνεται όταν εμφανιστεί. 

Μαθαίνοντας τρόπους διαχείρισης του στρες,
μπορεί να μειώσουν τους κύκλους απώλειας και
ανάκτησης της τριχοφυΐας τους. Είναι επίσης ση-
μαντικό να προσέχουν τον τρόπο ζωής τους και να
κάνουν συστηματικά τσεκ απ, διότι η γυροειδής
αλωπεκία σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο αναπτύ-
ξεως ορισμένων άλλων νόσων, στις οποίες συμπε-
ριλαμβάνονται οι παθήσεις του θυρεοειδούς. 

«Η γυροειδής αλωπεκία δεν είναι νόσος που
απειλεί τη ζωή, αλλά αποτελεί πηγή σημαντικού
άγχους και επιβαρύνει ψυχολογικά τους ασθε-
νείς. Η απώλεια των μαλλιών που προκαλεί είναι
έντονη και συνήθως εμφανίζεται κατά τόπους
(δημιουργούνται ωοειδείς περιοχές χωρίς καθό-
λου τρίχες). Στις σοβαρές περιπτώσεις οι ασθε-
νείς χάνουν μέσα σε λίγες εβδομάδες έως μήνες
τα μαλλιά, τις βλεφαρίδες και γενικότερα τις τρί-
χες απ' όλο το σώμα τους. Σε κάποιους ασθενείς
τα μαλλιά ξαναβγαίνουν, αλλά ξαναπέφτουν και
σε άλλους αποκαθίστανται διά παντός.

Η γυροειδής αλωπεκία μπορεί να έχει διάφο-
ρες μορφές. Η πιο συχνή είναι η απλή της μορφή,
κατά την οποία χάνονται τα μαλλιά από κάποια ση-

μεία στο κεφάλι. Πιο σπάνιες μορφές είναι η ολι-
κή (χάνονται τα μαλλιά, τα φρύδια και οι βλεφαρί-
δες), η καθολική (χάνονται όλες οι τρίχες του σώ-
ματος), η διάχυτη (τα μαλλιά γίνονται ξαφνικά πά-
ρα πολύ λεπτά) και η οφίαση (χάνονται τα μαλλιά
περιφερειακά στο κεφάλι, από τους κροτάφους
έως τον αυχένα)», τονίζει ο δερματολόγος-αφρο-
δισιολόγος Μάρκος Μιχελάκης. 

Η γυροειδής αλωπεκία είναι αυτοάνοση πάθη-
ση, δηλαδή προκαλείται από την υπερδραστηριό-
τητα του ανοσοποιητικού συστήματος του οργανι-

σμού. Επομένως, δεν είναι μεταδοτική. 
Αν και κάθε άνθρωπος μπορεί θεωρητικά να

εκδηλώσει γυροειδή αλωπεκία, υπάρχουν ορι-
σμένες ομάδες υψηλού κινδύνου. Σε αυτές ανή-
κουν όσοι έχουν συγγενή εξ αίματος με γυροειδή
αλωπεκία (υπολογίζεται ότι το 10-20% των πα-
σχόντων έχουν οικογενειακό ιστορικό της νόσου),
καθώς και όσοι έχουν άσθμα, αλλεργική ρινίτιδα,
ατοπική δερματίτιδα, νόσο του θυρεοειδούς, λεύ-
κη ή σύνδρομο Down. 

Υπάρχει επίσης μία μορφή γυροειδούς αλωπε-
κίας που σχετίζεται με την ανοσοθεραπεία για
ορισμένες μορφές καρκίνου (π.χ. μελάνωμα,
καρκίνος του πνεύμονα κ.λπ.). Αυτή είναι μία πα-
ροδική κατάσταση. Κανείς δεν ξέρει τι προκαλεί
το πρόβλημα. Έχει βρεθεί όμως ότι το ψύχος είναι
εκλυτικός παράγοντας. Σε μία μελέτη διαπιστώ-
θηκε ότι οι ασθενείς είχαν εντονότερη τριχόπτω-
ση τον Νοέμβριο και ύστερα τον Οκτώβριο και τον
Ιανουάριο, ενώ τις λιγότερες εξάρσεις είχαν μετα-
ξύ Μαΐου και Αυγούστου. Άλλοι παράγοντες που
πιστεύεται ότι παίζουν ρόλο είναι το στρες και, σε
μερικούς ασθενείς, η έλλειψη βιταμίνης D.
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Μαθαίνοντας τρόπους διαχείρισης
του άγχους μπορεί να μειωθεί 
ο κύκλος απώλειας και ανάκτησης
της τριχοφυΐας 

Τρόποι αντιμετώπισης
Τρόπος ίασης δεν υπάρχει, δεδομένου ότι
οφείλεται στο ίδιο το ανοσοποιητικό σύ-
στημα του ασθενούς. Αν τα μαλλιά δεν ξα-
ναβγούν μόνα τους, υπάρχουν αρκετές
τοπικές θεραπείες που χορηγούνται ανα-
λόγως με την ηλικία του ασθενούς, τη βα-
ρύτητα της απώλειας και τα σημεία του
σώματος όπου αυτή έχει αναπτυχθεί. Οι
ασθενείς πρέπει να θυμούνται ότι καμία
θεραπεία δεν είναι 100% αποτελεσματική
σε όλους τους ασθενείς. Επομένως, μπο-
ρεί να χρειασθούν να δοκιμάσουν διάφο-
ρες μεθόδους, έως ότου βρουν κάποια
που τους βοηθά.

Το στρες «σύμμαχος» 
της γυροειδούς αλωπεκίας

Μάρκος Μιχελάκης,
δερματολόγος-αφροδισιολόγος 



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)
Σήμερα η οικογένεια, τα κεκτημένα σας, αλλά
και τα συναισθήματά σας προς τους άλλους θα
είναι έντονα και κάποιες στιγμές επικίνδυνα
λόγω της ανασφάλειάς σας. Ιδίως αν πρέπει να
συζητήσετε για ένα σημαντικό σας θέμα, τα
πράγματα δεν θα εξελιχθούν όπως θα θέλατε.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για σας κυρίως του τρίτου δεκαημέρου, θα έχε-
τε έντονη αντιπαράθεση με πρόσωπο που ανή-
κει στο πολύ κοντινό σας περιβάλλον. Είναι πο-
λύ σημαντικό να κρατήσετε την αυτοκυριαρχία
σας και να μην πείτε λόγια που θα μετανιώσετε
αργότερα.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Όλα εκείνα που θα σας απασχολήσουν σήμερα
θα έχουν να κάνουν με την οικονομική και συ-
ναισθηματική σας ασφάλεια. Φροντίστε να κά-
νετε καλές συμφωνίες και μη βιαστείτε να κλεί-
σετε γρήγορα και χωρίς πολλή σκέψη μία υπό-
θεσή σας.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Οι μέρες αυτές σας κάνουν αρκετά ενεργούς σε
προσωπικά θέματα, αλλά μπαίνουν καινούρια
δεδομένα στις σχέσεις σας με τους άλλους. Η
Αφροδίτη περνά σήμερα στο δικό σας ζώδιο και
ενεργοποιεί το κεφάλαιο της συναισθηματικής
σας αναζήτησης.

Λέων
(23/7-22/8)
Αυτή την περίοδο κάποια πράγματα σας πιέ-
ζουν αρκετά, κυρίως στην εργασία σας, αλλά
και γενικότερα σε καταστάσεις που αφορούν
την επικοινωνία σας. Προσοχή στην υγεία σας,
όπου κάτι σας δημιουργεί ανασφάλεια και φο-
βίες, αλλά και σε συζητήσεις με πρόσωπα που
δεν είναι έμπιστα.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για σας του τρίτου δεκαημέρου, θα υπάρξουν κά-
ποιες απογοητεύσεις από φιλικά σας πρόσωπα,
ενώ το εντελώς αντίθετο συμβαίνει σε σας των
πρώτων ημερών. Γενικότερα, μην πάρετε σήμερα
αποφάσεις, γιατί σε λίγο καιρό θα καταλάβετε ότι
κάνατε λάθος εκτίμηση.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Τα επαγγελματικά σας, η οικογένεια και γενικό-

τερα οι καταστάσεις που βγαίνουν προς τα έξω

και σας χαρακτηρίζουν, θέλουν πάρα πολλή προ-

σοχή. Για σας των πρώτων ημερών, κάποια πολύ

θετικά γεγονότα σας περιμένουν.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Σε μία έντονη κίνηση βρίσκεστε, κάτι που το

έχετε πάρα πολλή ανάγκη, εφόσον ανήκετε στα

τέσσερα ταλαιπωρημένα ζώδια του Σταθερού

Σταυρού, που όλα βρίσκονται σε μία έντονη αλ-

λαγή και αυτό σας έχει κουράσει υπερβολικά.

Οι μετακινήσεις, λοιπόν, είναι ένα σημάδι υγεί-

ας και καλής ψυχολογίας.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Τα οικονομικά σας βρίσκονται σε κάποιες ανα-

ταράξεις, που το επόμενο διάστημα θα μπουν

σε σειρά και μαζί με αυτά και κάποιες εντάσεις

που είχατε τις τελευταίες μέρες με αγαπημένο

σας πρόσωπο.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Βρίσκεστε σε μία πολύ ευαίσθητη περίοδο,

ιδίως εσείς του τρίτου δεκαημέρου, όπου αυτές

τις μέρες θα υπάρξουν αναγκαστικά ξεκαθαρί-

σματα με το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει. Για

σας των πρώτων ημερών, ξεκινά μία συναισθη-

ματικά όμορφη περίοδος.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Επαγγελματικά, καθημερινά και πρακτικά θέ-

ματα σας έχουν κουράσει, γιατί μόλις νιώσετε

ότι όλα είναι καλά, αρχίζουν πάλι να παρουσιά-

ζονται καταστάσεις από το πουθενά, που σας

ταράζουν και σας γυρίζουν σε δυσκολίες από το

παρελθόν. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για σας τους Ιχθύς, με προσπάθεια και καλό

συντονισμό θα έχετε μία καλή μέρα. Ιδίως εσείς

των πρώτων ημερών, θα παρουσιαστούν κατα-

στάσεις, που θα νιώσετε πάρα πολύ όμορφα.
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Σήμερα θα υπάρξουν αντίθετες ενέργειες,
καλές και δύσκολες, γι’ αυτό καλό είναι όσοι
ανήκουν στα ζώδια του Καρκίνου και του
Αιγόκερου να μην είναι εφησυχασμένοι και

χαλαροί, αλλά ας έχουν μία εναλλακτική σε κάθε
αλλαγή που μπορεί να συμβεί. Ήλιος, Ερμής και
Αφροδίτη στο ζώδιο του Καρκίνου δημιουργούν μία
συναισθηματική ένταση, που θα κλιμακωθεί τις
επόμενες μέρες.



Μ
πορεί το καλοκαίρι να πέφτουν συ-
νήθως οι ρυθμοί σε όλα τα επίπεδα
-και στο κυβερνητικό έργο-, αλλά
στα εθνικά θέματα και ιδιαίτερα

στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις όλα τρέχουν
με γοργούς ρυθμούς.

Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη τον πε-
ρασμένο Μάιο στις ΗΠΑ, η ιστορική ομιλία του
στην αμερικανική Βουλή και η συνάντησή του με
τον Αμερικανό πρόεδρο άλλαξαν τα δεδομένα
στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, με σοβαρότα-
τες θετικές επιπτώσεις σε ό,τι αφορά τη γεωπο-
λιτική θέση της χώρας μας.

Τις επαφές Μητσοτάκη ακολούθησε σειρά
επαφών του ΥΠΕΞ, του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, ενώ
χθες και σήμερα σειρά έχει η ηγεσία του ΥΠΕΘΑ.

Κοινός στόχος όλων των Ελλήνων αξιωματού-
χων που συναντώνται με αξιωματούχους των
ΗΠΑ είναι η αναβάθμιση του γεωστρατηγικού
ρόλου της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο
και στα Βαλκάνια, η οποία οικοδομείται με την
εμβάθυνση της διμερούς αμυντικής, οικονομι-
κής και εμπορικής σχέσης Ελλάδας - ΗΠΑ.

Γιατί οι ΗΠΑ, όπως γνωρίζουμε καλά, ποτέ δεν
κοιτάζουν ξεκομμένο το ταμειακό μέρος μιας
αμυντικής συμφωνίας. Το συνδέουν άμεσα με
οικονομικές και εμπορικές συμφωνίες. Και
όπως είναι γνωστό, οι ΗΠΑ δίνουν ιδιαίτερη έμ-
φαση στον ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό
τομέα, ιδιαίτερα μέσα από την ενεργοποίηση του
λιμένα της Αλεξανδρούπολης, που γεωστρατη-
γικά βρίσκεται σε κομβικό σημείο, καθώς και σε

μια σειρά επενδύσεων στη χώρα μας.
Το «οκ» των ΗΠΑ στην Ελλάδα φαίνεται και

από την τουριστική διείσδυση στη χώρα μας, κα-
θώς εφέτος «ξαναήλθε το δολάριο», για να πα-
ραφράσουμε τη γνωστή ελληνική ταινία.

Έχουμε μπει, λοιπόν, σε μια περίοδο κατά την
οποία η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της
ατζέντας της αμερικανικής πολιτικής.

Πράγματι, όπως επισημαίνουν κυβερνητικές
πηγές, αυτή τη στιγμή οι σχέσεις των δύο χω-
ρών βρίσκονται στο υψηλότερο, ιστορικά, επί-
πεδο σε όλους τους τομείς. Ένα επίπεδο που
αναδεικνύει τον ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπι-
στου εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο. Και
αυτή η λέξη «αξιόπιστος» εταίρος αποτελεί τη
λέξη-κλειδί για τις σχέσεις των δύο χωρών, την
οποία πρέπει με κάθε τρόπο να την αξιοποι-
ήσουμε ως χώρα.

Η Ελλάδα ήταν, όντως, πάντα στη σωστή πλευ-
ρά της, αλλά δεν είχε πάντα τα ανάλογα οφέλη
για τη θέση της αυτή. Επί παραδείγματι, η Ελλά-
δα είναι η μόνη χώρα από τις νικήτριες του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου που δεν είναι μόνιμο μέ-
λος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ…

Σήμερα, χάρη στη μεθοδική δουλειά που έχει
γίνει ανοίγονται νέες προοπτικές. Οι προοπτικές
αυτές, όμως, δεν πρέπει να περιορίζονται μόνο
στα οφέλη της χώρας μας. Γιατί κατ’ αναλογία
μπορεί να υπάρξουν οφέλη και για την πλευρά
πέρα του Αιγαίου.

Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε μια ενεργο-
ποίηση του φιλελληνικού λόμπι στις ΗΠΑ. Η

ομογένεια -με την πολιτική και οικονομική δύ-
ναμη που διαθέτει- πρέπει να ενεργοποιηθεί πε-
ραιτέρω. Ήδη γίνονται βήματα σημαντικά.

Απόρροια της δουλειάς που έχει γίνει είναι
και η απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων
με την υπερψήφιση της τροπολογίας του Κρις
Πάπας για το «μπλόκο» στην πώληση αμερικα-
νικών F-16 στην Τουρκία. Αν η τροπολογία πε-
ράσει όλα τα κοινοβουλευτικά στάδια που προ-
βλέπονται στις ΗΠΑ, τότε θα αλλάξει τις ισορ-
ροπίες στο Αιγαίο.

Ωστόσο, πρέπει να προσέχουμε δύο πράγματα:
Πρώτον, ότι αν η τροπολογία γίνει νόμος, σε

περίπτωση που ο οποιοσδήποτε Αμερικανός
πρόεδρος θέλει να πωλήσει όπλα στην Τουρκία,
θα πρέπει να αποδείξει πως αυτό είναι προς το
συμφέρον των ΗΠΑ και να διαβεβαιώσει το Κογ-
κρέσο ότι τα συγκεκριμένα πολεμικά δεν θα πα-
ραβιάσουν εναέριο χώρο της, κατά τα λοιπά συμ-
μάχου στο ΝΑΤΟ, Ελλάδας.

Δεύτερον, να διασφαλίσουμε ότι τα όπλα που
δεν θα δώσουν οι ΗΠΑ στην Τουρκία δεν θα τα
πάρουν μέσω άλλης οδού, π.χ. μέσω άλλων συμ-
μάχων. Δεν μπορεί οι ΗΠΑ να αρνούνται να πω-
λήσουν όπλα, με τα οποία η Τουρκία δύναται να
βλάψει έναν σύμμαχο και οι ίδιοι όροι να μην
ισχύουν για τους λοιπούς συμμάχους του ΝΑΤΟ;

Πρόκειται για λεπτές γραμμές, στις οποίες κά-
θε κυβερνητικός παράγων που επισκέπτεται την
Ουάσιγκτον πρέπει να έχει υπ’ όψιν του.

Μην καούμε από το… γιαούρτι, ενώ δεν καή-
καμε από τον χυλό!

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Η Ελλάδα
βρίσκεται 
στην κορυφή της
ατζέντας 
της αμερικανικής
πολιτικής

Σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ: Κόσμος πάει 
κι έρχεται, αλλά χρειάζεται προσοχή…


