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Π
ροφανώς και η οργή του κόσμου γύρω από
την υπόθεση της αποφυλάκισης του Δημή-
τρη Λιγνάδη μέχρι το Εφετείο είναι δικαιο-
λογημένη σε μεγάλο βαθμό, καθότι η από-

φαση της Δικαιοσύνης δεν συμβαδίζει ούτε με το κοι-
νό περί δικαίου αίσθημα, ούτε με τους ηθικούς και
αξιακούς κώδικες που θα έπρεπε να έχει μια κοινω-
νία. Όμως η πολιτική εκμετάλλευση ενός τέτοιου σο-
βαρού κοινωνικού ζητήματος και η δημιουργία συν-
θηκών οχλαγωγίας παραπέμπουν σε Μεσαίωνα.
Όπως συνέβη και στο παρελθόν με άλλα ειδεχθή εγ-
κλήματα, αρκετοί συμπολίτες μας θέλουν να λειτουρ-
γούν με λογικές αυτοδικίας ή κοινωνικής οχλαγωγίας,
αλλά όσο λειτουργούμε σε δημοκρατικά πολιτεύματα,
πρέπει να αποδεχόμαστε τους κανόνες της δημοκρατι-
κής λειτουργίας και του δικονομικού μας συστήματος.

Το λιντσάρισμα, η θανατική ποινή και άλλες τέτοιες κα-
τηγορίες, όπως είναι η επίκληση του «κοινού περί δι-
καίου αισθήματος» κατά την ποινική αξιολόγηση συγ-
κεκριμένων συμπεριφορών, πρέπει να αποδίδονται με
φειδώ. Το «κοινό περί δικαίου αίσθημα» είναι κάτι
υπαρκτό, αλλά ενέχει κινδύνους λαϊκισμού και πρακτι-
κές που δεν συνάδουν με ένα σύγχρονο κοινωνικό
κράτος δικαίου. Η ποινική αξιολόγηση, λοιπόν, η οποία
στηρίζεται στους θεσμούς ενός σύγχρονου κοινωνικού
κράτους δικαίου -που σέβεται τα θεμελιώδη ατομικά
δικαιώματα και ελευθερίες, χωρίς διακρίσεις, με ισότι-
μη μεταχείριση όλων των πολιτών- είναι στοιχείο της
δημοκρατικής πολιτείας. 
Η κρίση επί των αποφάσεων της Δικαιοσύνης είναι επι-
βεβλημένη. Και οι κρίνοντες κρίνονται. Στο απυρόβλητο
δεν είναι κανείς, ούτε οι δικαστές, ούτε οι ένορκοι, ούτε

οι καταδικασθέντες. Όμως αυτό πρέπει να γίνεται πάντα
στο πλαίσιο ενός πολιτικού πολιτισμού. «Λαϊκά δικα-
στήρια» και «κοινό περί δικαίου αίσθημα» θα συνεχί-
σουν να υπάρχουν, όπως υπήρχαν πάντα. Το ζητούμενο
είναι ότι αυτοί που τα ονειρεύονται είναι οι ίδιοι που
φώναζαν «να καεί, να καεί το μπ… η Βουλή», οι ίδιοι
που γέμιζαν τις πάνω και τις κάτω πλατείες και ωθού-
σαν τον κόσμο στα άκρα, που μούτζωναν στην πλατεία
Συντάγματος, που έκαναν λόγο για «Γουδή», για «γερ-
μανοτσολιάδες» και διάφορες άλλες χυδαιότητες που
αγγίζουν τα όρια των εμφυλιοπολεμικών διενέξεων. Θα
πρέπει να ξεχωρίσουμε το «κοινό περί δικαίου αίσθη-
μα», που είναι μία έννοια αόριστη, υποκειμενική και για
αυτό τον λόγο επιρρεπής σε παρανοήσεις, από το «κρά-
τος δικαίου», το οποίο πράγματι έχουμε ανάγκη.
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Η
εντολή του πρωθυπουργού στα
στελέχη της Νέας Δημοκρατίας
είναι από τώρα και στο εξής να
υπάρξει μια τεράστια κινητο-

ποίηση του μηχανισμού ώστε κυβέρνηση
και κόμμα να βρεθούν δίπλα στους πολί-
τες που δοκιμάζονται, προκειμένου να
μην αφεθεί χώρος στην αντιπολίτευση, ει-
δικά στον ΣΥΡΙΖΑ, να «λαϊκίσει» ακόμη
περισσότερο, εκμεταλλευόμενη τα πραγ-
ματικά προβλήματα των περισσότερων
κοινωνικών ομάδων λόγω της διεθνούς
κρίσης και ύφεσης.

Σε τρεις άξονες θα κινηθεί το επόμενο
διάστημα η κυβερνητική στρατηγική. Ο
Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ξε-
κινήσει έναν νέο κύκλο περιοδειών προ-
κειμένου να βρεθεί κοντά στους πολίτες. 

Ο στόχος του πρωθυπουργού
Στόχος του πρωθυπουργού είναι να επι-

σκεφτεί μέσα στο καλοκαίρι όσες περισ-
σότερες περιοχές μπορεί προκειμένου να
αφουγκραστεί τα προβλήματα που αντι-
μετωπίζει η κοινωνία αλλά και να τονίσει
τα όσα έγιναν τα τρία χρόνια που η ΝΔ βρί-
σκεται στην εξουσία. Η εντολή προς τα
«γαλάζια» στελέχη είναι να ξεχάσουν τα
μπάνια και τη θερινή ραστώνη και να ση-
κώσουν μανίκια… 

Πρώτος θα βγει μπροστά ο ίδιος ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης. Τα «γαλάζια» στελέχη
έχουν ήδη ξεκινήσει να τρέχουν, ειδικά στις
δύσκολες περιφέρειες, με «αποστολές»
στους νομούς Κιλκίς, Χαλκιδικής, Πρέβε-
ζας και Λασιθίου, ενώ ο ίδιος ο κ. Μητσοτά-
κης προετοιμάζεται για τον επόμενο κύκλο
των περιοδειών του, με την αρχή να πραγ-
ματοποιείται τα επόμενα εικοσιτετράωρα
από τη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο. 

Όλη αυτή η τεράστια κινητοποίηση θα
διαρκέσει μέχρι την πρώτη εβδομάδα του
Αυγούστου. Αμέσως μετά το Μέγαρο Μα-
ξίμου θα μπει σε ρυθμούς Διεθνούς Εκ-
θέσεως Θεσσαλονίκης, όπου εκεί θα πα-
ρουσιάσει το πρόγραμμά του για να μείνει
όρθια η κοινωνία ενόψει του επερχόμε-
νου δύσκολου χειμώνα.

«Δεν θα ακολουθήσουμε 
την κατηφόρα του ΣΥΡΙΖΑ»

Σε αυτό το πλαίσιο της σκληρής δουλει-
άς είναι προγραμματισμένο και για τις 27

του μήνα να γίνει Υπουργικό Συμβούλιο,
ενώ η προεδρία της κυβέρνησης και η γε-
νική γραμματεία Συντονισμού «τρέχουν»
τους υπουργικούς φακέλους με ορίζοντα
το τέλος του έτους. Παράλληλα, έχουν ήδη
ζητήσει στρατηγικές προτεραιότητες για
το α’ εξάμηνο του 2023, που συνταγματικά
είναι το τελευταίο στη θητεία της κυβέρ-
νησης.

Η ανάδειξη του κυβερνητικού έργου θα
είναι η απάντηση του Μεγάρου Μαξίμου
στη στρατηγική επιλογή που αποδίδει
στον ΣΥΡΙΖΑ να πολώσει το κλίμα έως εκεί
που δεν πάει. Ειδικά γύρω από την υπόθε-
ση Λιγνάδη. Όπως τονίζουν στην «Politi-
cal» κυβερνητικά στελέχη, «εμείς δεν θα
πέσουμε στην παγίδα του ΣΥΡΙΖΑ να αντι-
παρατεθούμε επί αποφάσεων της Δικαιο-
σύνης. Ο κ. Τσίπρας έχει αναλάβει τον ρό-
λο του λαϊκού δικαστή, ας τον περπατήσει
μόνος του».

Οι τελευταίες δημόσιες τοποθετήσεις
του κ. Μητσοτάκη και η παρουσία του σε
εκδηλώσεις, με τελευταίο παράδειγμα το
συνέδριο « Ίσες ευκαιρίες στην εργασία»,
και στη Βουλή για την υποβοηθούμενη
αναπαραγωγή αναδεικνύουν ότι η έμφα-
ση στην κοινωνική ατζέντα θα αποτελέσει,
μαζί με την επιτάχυνση του νομοθετικού
και μεταρρυθμιστικού έργου της κυβέρ-

νησης, ένα από τα μεγάλα στοιχήματα
στον δρόμο προς την εθνική κάλπη του
2023. 

Ποντάρει στη σύγκριση
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ποντάρει στη

σύγκριση με τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ και, όπως υποστηρίζουν στο Μαξί-
μου, η υπεροχή της ΝΔ είναι συντριπτική.
Η φράση-κλειδί «το είπαμε, το κάναμε»
είναι χαρακτηριστική των κεντρικών στο-
χεύσεων, όπως και οι αναφορές ότι υλο-
ποιείται το σύνολο των προεκλογικών δε-
σμεύσεων της Νέας Δημοκρατίας. Στο
πλαίσιο αυτό, η έμφαση στα ζητήματα της
καθημερινότητας των πολιτών θεωρείται
δεδομένη με στόχο την εμπέδωση των αλ-
λαγών που έχει προωθήσει το Μέγαρο
Μαξίμου. Αυτό το τελευταίο φαίνεται και
στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, όπου η
διαφορά μεταξύ της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ
φαίνεται πάλι να παίρνει την ανιούσα.

«Η σύγκριση με τη διακυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ θα είναι συντριπτικά υπέρ
της ΝΔ», λένε από το Μαξίμου

«Σηκώστε 
τα μανίκια»

kostastsitounas@gmail.com

Γράφει ο
Κώστας Τσιτούνας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ  ΑΠΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ



ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

Μητσοτάκης προς ΣΥΡΙΖΑ:
«Ας διαφυλάξουμε την
πολιτική αντιπαράθεση»

Ν
έα σκληρή επίθεση στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ, ότι συνεχίζει να επιλέ-
γει την τοξικότητα και την πό-
λωση, εξαπέλυσε ο Κυριά-

κος Μητσοτάκης μιλώντας στη συζήτηση
του νομοσχεδίου για την ιατρικώς υπο-
βοηθούμενη αναπαραγωγή. Ο πρωθυ-
πουργός κάλεσε την αξιωματική αντιπολί-
τευση να υπερψηφίσει το νομοσχέδιο και
να μην κρύβεται πίσω από ένα αμήχανο
«παρών», ώστε να εκπέμψει η Βουλή ένα
μήνυμα συναίνεσης με αφορμή ένα νομο-
σχέδιο με κατεξοχήν κοινωνικό πρόσημο.

«Έχετε την ευκαιρία να κάνετε ένα μι-
κρό βήμα και να υπερβείτε αυτό το κλίμα
της τοξικότητας που έχει διαβρώσει όλο
τον πολιτικό διάλογο», είπε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η χώρα έχει
ανάγκη από ενότητα και σταθερότητα και
όχι από χυδαιότητα.

«Ας διαφυλάξουμε λοιπόν την πολιτική
αντιπαράθεση προτού καταλήξει σε ένα
μακελειό χυδαιότητας, διαφορετικά να εί-
στε σίγουροι ότι η ίδια η δημοκρατία θα
εξοστρακίσει ξανά στο περιθώριο αυτούς
που στην πράξη την υπονομεύουν», κατέ-
ληξε στην παρέμβασή του ο πρωθυπουρ-
γός, ο οποίος ξετύλιξε την κοινωνική
ατζέντα της τρίχρονης διακυβέρνησής του
και υποσχέθηκε ακόμη περισσότερες
προοδευτικές τομές.

Για την κεντρική πρόβλεψη του νομο-
σχεδίου ώστε να αυξηθεί κατά τέσσερα
έτη το όριο ηλικίας των γυναικών που επι-
λέγουν την ιατρικώς υποβοηθούμενη
αναπαραγωγή, ο πρωθυπουργός τόνισε
ότι γίνεται έπειτα από εισήγηση των ειδι-
κών και πως ήδη ισχύει σε πολλές ευρω-
παϊκές χώρες. Τόνισε, δε, πως με το σχέ-
διο νόμου καθορίζονται όλες οι διαδικα-
σίες που θα διασφαλίσουν την υγεία τόσο
της μητέρας όσο και του εμβρύου, ενώ
κλείνει και η πόρτα του εξωτερικού όπου
κατευθύνονταν μέχρι σήμερα οι ενδιαφε-
ρόμενοι.

Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
- Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο, που συγκεντρώνει πολύ
αυξημένο κοινωνικό ενδιαφέρον, περι-
λαμβάνει διατάξεις για τη μητρότητα αλλά
και για τα διεμφυλικά άτομα. Συγκεκριμέ-
να περιλαμβάνει:

• Αύξηση ορίου ηλικίας για την υποβοη-
θούμενη αναπαραγωγή από τα 50 στα 54
έτη με βάση τα διεθνή επιστημονικά δε-
δομένα και την αύξηση του προσδόκιμου
επιβίωσης.

• Κρυοσυντήρηση γενετικού υλικού όχι
μόνο για ιατρικούς αλλά και για κοινωνι-
κούς λόγους, δίνοντας τη δυνατότητα στις
γυναίκες να διατηρήσουν τα ωάριά τους
και να κάνουν χρήση αυτών όποτε το επι-
θυμήσουν.

• Επιτρέπεται στη διαζευγμένη γυναίκα
να κάνει χρήση των κρυοσυντηρημένων
ωαρίων της χωρίς τη συναίνεση του συζύ-
γου/συντρόφου της.

• Ιδρύονται και θα λειτουργούν μονάδα
ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
και τράπεζα κρυοσυντήρησης με ειδικό
εργαστήριο αποκλειστικά για άτομα με HIV.

• Θεσπίζεται νέο νομικό πλαίσιο ικανό
να διασφαλίσει θεμελιώδη δικαιώματα
των ίντερσεξ ατόμων και να εξασφαλίσει
την ομαλή ανάπτυξη του φύλου τους και
της προσωπικότητάς τους.

Με το νομοσχέδιο για την υποβοηθούμε-
νη αναπαραγωγή συμφώνησε το ΠΑΣΟΚ,
με την κοινοβουλευτική του εκπρόσωπο

Νάντια Γιαννακοπούλου να τονίζει ότι πε-
ριλαμβάνει πολλές θετικές ρυθμίσεις και
ότι δεν είναι δυνατόν για ένα σοσιαλδημο-
κρατικό κόμμα να μην το υπερψηφίσει.

Επίθεση από Ξανθό
Για επίδειξη κοινωνικής ευαισθησίας

κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ο κοι-
νοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙ-
ΖΑ Ανδρέας Ξανθός, λέγοντας ότι θέλει
να εργαλειοποιήσει το νομοσχέδιο για
να αντιστρέψει την επιταχυνόμενη
φθορά της κυβέρνησης. «Νομοθετείτε
έχοντας διαβουλευτεί μόνο με τους
ιδιοκτήτες των κέντρων υποβοηθούμε-
νης αναπαραγωγής. Η βασική κριτική
είναι ότι η φιλοσοφία του νομοσχεδίου
χρησιμοποιεί ως πρόσχημα τον σεβα-
σμό των δικαιωμάτων των γυναικών,
αλλά στην πράξη έχει αγοραία λογική»,
είπε ο κ. Ξανθός.

«Ναι στην υποβοηθούμενη αναπαρα-

γωγή και στη βοήθεια των ζευγαριών αλλά
μακριά το κράτος και οι αγορές από τις
μήτρες των γυναικών», είπε ο γραμματέας
του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης, τονί-
ζοντας ότι η υποβοηθούμενη αναπαραγω-
γή για τη γυναίκα που θέλει να γίνει μητέ-
ρα μετά τα 50 πρέπει να γίνεται από δημό-
σια δομή.

Παρότι επί της αρχής το νομοσχέδιο
συγκέντρωσε τη συναίνεση μόνο της ΝΔ
και του ΚΙΝΑΛ, η πλειονότητα των άρθρων
έλαβε ευρύτατη στήριξη, καθώς η αξιω-
ματική αντιπολίτευση, παρά τις ενστάσεις,
τελικά υπερψήφισε 20 από τα συνολικά 34
άρθρα του νομοσχεδίου.

«Όχι σε μακελειό χυδαιότητας»



Ε
πιχείρηση διεμβολισμού του ΠΑ-
ΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ από τη ΝΔ «βλέπουν»
και πάλι στη Χαριλάου Τρικούπη με-
τά τη «γαλάζια» πρόταση που δέχτη-

κε η πρώην υπουργός Εύη Χριστοφιλοπούλου
προκειμένου να αναλάβει πρόεδρος της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων. Θεωρούν μάλιστα ότι πρόκειται
για ένα εγχείρημα που χειρίζεται προσωπικά ο
πρωθυπουργός, ο οποίος διατηρεί ανοιχτό δί-
αυλο επικοινωνίας με προβεβλημένα και ικα-
νά στελέχη του κόμματος που έλκουν την πο-
λιτική τους καταγωγή από το πάλαι ποτέ εκ-
συγχρονιστικό μπλοκ του Κώστα Σημίτη.

Η πρώην υφυπουργός Παιδείας επί κυβερ-
νήσεων Γ. Παπανδρέου και Λ. Παπαδήμου,
που εργάζεται ως καθηγήτρια στο Ανοιχτό
Πανεπιστήμιο, το τελευταίο διάστημα είχε πά-
ρει αποστάσεις από τα κομματικά δρώμενα,
ενώ πέρυσι είχε παραιτηθεί από το Ινστιτούτο
για τη Σοσιαλδημοκρατία του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόσφατα
υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρό-
εδρο του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο ενημέρωσε για τις
προθέσεις της να αποδεχτεί την «πολύ τιμητι-
κή» πρόταση του πρωθυπουργού, όπως φέ-
ρεται να είπε, για το ζήτημα του διορισμού της.
Ωστόσο, ο διορισμός της για να επικυρωθεί
πρέπει να περάσει τον σκόπελο της Διάσκε-
ψης των Προέδρων στη Βουλή. Για να επι-
τευχθεί η απαιτούμενη αυξημένη πλειοψηφία
των 3/5 χρειάζονται και οι ψήφοι του ΠΑΣΟΚ,
εκτός αν συμπράξει κάποιο άλλο κόμμα.

Τις τελευταίες ώρες επιχειρήθηκε μια προ-
σπάθεια να πέσουν οι τόνοι και να βρεθεί -
χωρίς αποτέλεσμα- μια συμβιβαστική λύση.
Στο ΠΑΣΟΚ, όπως είναι φυσικό, δεν θέλουν
σε καμία περίπτωση να χαρίσουν τις εντυπώ-
σεις στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Για αυτό
τον λόγο αποφεύγουν να «σηκώσουν το θέ-
μα», όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει
δοθεί άτυπη οδηγία προς τα κοινοβουλευτικά
του στελέχη να καταψηφίσουν τον διορισμό
της κυρίας Χριστοφιλοπούλου.

Η λίστα των «ασώτων»
Η περίπτωση της κυρίας Χριστοφιλοπού-

λου δεν είναι η μόνη. Ήδη πριν από λίγες μέ-
ρες ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την κάθοδο
στην Α’ Αθηνών τής Άννας Ροκοφύλλου, ενός
στελέχους με αρκετά «ένσημα» στον χώρο
του ΠΑΣΟΚ. Σε διαφορετικό πλάνο αλλά με
ισχυρούς συμβολισμούς εντάσσεται το τιμητι-
κό «άνοιγμα» που έγινε με δύο κορυφαία στε-
λέχη της δημοκρατικής παράταξης, την Άννα
Διαμαντοπούλου και τον Ευάγγελο Βενιζέλο,
το οποίο όμως ξεφεύγει από το «μικροκομμα-

τικό παζάρι» των μεταγραφών.
Στις εμβληματικές «γαλάζιες» μεταγραφές

με ρίζες από το ΠΑΣΟΚ ξεχωρίζει αυτή του
Κυριάκου Πιερρακάκη, ενός από τους πιο πε-
τυχημένους υπουργούς της κυβέρνησης Μη-
τσοτάκη που υπήρξε το νεότερο μέλος του
Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και υπο-
ψήφιος ευρωβουλευτής. 

Με βαθιές ρίζες στο ΠΑΣΟΚ είναι ακόμη
τέσσερα κορυφαία κυβερνητικά στελέχη με
τη ΝΔ: Ο Άκης Σκέρτσος, υφυπουργός παρά
τω πρωθυπουργώ που ξεκίνησε ως συνεργά-
της του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στο υπουργείο
Δημόσιας Τάξης και με θητεία δίπλα στον
Γιάννη Στουρνάρα και τον Παναγιώτη Πικραμ-
μένο. Ο Θοδωρής Λιβάνιος, υφυπουργός
Εσωτερικών και από τους πλέον στενούς συ-
νεργάτες του Γ. Παπανδρέου και πυλώνας
στήριξης του «Καλλικράτη». Η Λίνα Μενδώνη,
υπουργός Πολιτισμού, υπήρξε μέλος του ΠΑ-
ΣΟΚ από το 1989 και γενική γραμματέας του
υπουργείου Πολιτισμού από το 1999 έως το
2004 και από το 2009 έως το 2015. Αλλά και ο
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος διετέλεσε
υπουργός Προστασίας του Πολίτη και τώρα
δίνει τη μάχη του σταυρού στο «γαλάζιο» ψη-

φοδέλτιο της Δυτικής Αττικής. Συνολικά στην
κυβέρνηση του 2019 υπήρχαν σε διάφορα πό-
στα 13 στελέχη από τη δεξαμενή του ΠΑΣΟΚ.

Ξεχωριστή είναι και η επάνδρωση της θέ-
σης του διευθυντή του Ινστιτούτου Δημοκρα-
τίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής» από τον
Γιάννη Μαστρογεωργίου, ο οποίος άφησε έν-
τονο το αποτύπωμά του στη Νεολαία ΠΑΣΟΚ.
Διακαής μεταγραφικός πόθος για τη ΝΔ πα-
ραμένει ο πρώην υπουργός Γιάννης Μανιά-
της, ο οποίος θεωρείται ειδήμων επί των
ενεργειακών θεμάτων και το όνομά του «παί-
ζει πολύ ψηλά» σε κάθε κυβερνητικό ανα-
σχηματισμό. Προς το παρόν όμως ο πρώην
υπουργός ανθίσταται διατηρώντας αποστά-
σεις ασφαλείας από τις «πολιτικές συμπληγά-
δες». Εσχάτως ακούγεται και το όνομα του
Χρήστου Βερελή για μια θέση στα «γαλάζια»
ψηφοδέλτια, αλλά προς το παρόν το θέμα έχει
διαστάσεις φήμης. 

«Για όλα φταίει ο… Μητσοτάκης»
Όπως λένε έμπειρα κομματικά στελέχη, οι

κινήσεις αυτές έχουν αποκλειστικά τη σφρα-
γίδα του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο
της προσπάθειας που κάνει για να δημιουρ-

γήσει ένα πιο κεντρώο κόμμα και να δείξει
ένα υπερκομματικό προφίλ με γνώμονα το
καλό της χώρας. Έτσι λοιπόν καταφέρνει με
μεθοδικό τρόπο, όπως λένε, αφενός να προ-
καλεί ρωγμές στο πολιτικό οικοδόμημα του
Νίκου Ανδρουλάκη, αφετέρου να ενισχύει το
ηγετικό προφίλ ενός πρωθυπουργού που δεν
εγκλωβίζεται σε μικροκομματικές αγκυλώ-
σεις. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι στο εσωτερι-
κό της ΝΔ τα «γαλάζια» στελέχη υποδέχονται
με... ρόδα τις μεταγραφές. Η γκρίνια είναι με-
γάλη, αλλά δεν εκδηλώνεται για προφανείς
λόγους.

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ πάντως σε αυτά τα
φαινόμενα διαρροών έρχεται με το «βαρύ
χαρτί» της «ανανέωσης». Υπενθυμίζουν μάλι-
στα με νόημα την αποστροφή του Νίκου Αν-
δρουλάκη στην πρόσφατη ομιλία του στην
Κέρκυρα: «Δεν δίνω έναν αγώνα για να γίνει
ένα ΠΑΣΟΚ μεγάλο και να γίνουν κάποιοι πα-
λιοί πρωταγωνιστές ξανά υπουργοί και βου-
λευτές. Δίνουμε έναν αγώνα για να κάνουμε
ένα μεγάλο κόμμα που θα αγκαλιάσει τις αγω-
νίες του ελληνικού λαού».

Κατά τη γνώμη τους εκεί βρίσκεται και η αι-
τία «της φυγής από το μαντρί», καθώς πολλά
στελέχη, που στο παρελθόν ήταν στην πρώτη
γραμμή της εξουσίας και καλλιεργούσαν
προσδοκίες ότι θα έχουν και πάλι πρωταγωνι-
στικό ρόλο στη νέα εποχή, αίφνης βρέθηκαν
όχι μόνο «εκτός κάδρου» αλλά και στα πολιτι-
κά μονοπάτια που είχαν χαράξει και είδαν να
έχουν το προβάδισμα οι «σαραντάρηδες του
Ανδρουλάκη». 
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του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com

Ποια στελέχη της παράταξης
έχουν δυσαρεστήσει 
τον Νίκο Ανδρουλάκη; 

Το «φάντασμα»
των εκσυγχρονιστών
ταρακουνά 
και πάλι το ΠΑΣΟΚ
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Σ
την Κουμουνδούρου επιμένουν
να εκτιμούν ότι η αρχή του τέλους
της κυβέρνησης Μητσοτάκη έχει
ξεκινήσει τόσο με τα ισχυρά κύ-

ματα ακρίβειας όσο και με τη γενίκευση
των αντιδράσεων κατά της αποφυλάκισης
του Δημήτρη Λιγνάδη. «Η σιωπή τους είναι
εκκωφαντική και μαρτυρά την εμπλοκή στη
δικαστική απόφαση», λένε στην «Political»
πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Την ίδια ώρα, λίγο πριν από το τέλος του
Ιουλίου ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις
υποδοχής νέων μελών του ΣΥΡΙΖΑ σε όλη
την Ελλάδα, με τα στελέχη να κάνουν λόγο
για άκρως επιτυχημένες εκδηλώσεις με
αποκορύφωμα το Περιστέρι. Η νέα γραμ-
ματέας Ράνια Σβίγκου περιοδεύει και ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ δίνει τόνο εκλογικής νίκης σε κάθε
ευκαιρία.

Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι τόσο
ήρεμα στο εσωτερικό της Κουμουνδού-
ρου. Γκρίνια και κόντρες επικρατούν ανά-
μεσα σε παλιά και νέα, φιλόδοξα στελέχη
και μέλη, τα οποία θέλουν να είναι υποψή-
φια για τις επικείμενες εκλογές, όποτε
αυτές και αν γίνουν.

Ασφαλείς πληροφορίες της «Political»
αναφέρουν ότι ήδη τα πρώτα παράπονα
έχουν φτάσει στο οργανωτικό γραφείο, συγ-
κεκριμένα στον Γιώργο Βασιλειάδη, κάνο-
ντας λόγο για συνέχεια ύπαρξης ομάδων υπό
την καθοδήγηση κορυφαίων στελεχών του
ΣΥΡΙΖΑ σε Αθήνα και Πειραιά, τα οποία στη-
ρίζουν τους «δικούς τους» υποψηφίους και
βάζουν «φρένο» σε νέα πρόσωπα που θέ-

λουν και εκείνα να δραστηριοποιηθούν,
αφού «μπήκαν στον ΣΥΡΙΖΑ επειδή άκουσαν
από τον Τσίπρα ότι μπορούν», όπως μας εί-
παν χαρακτηριστικά.

Αναζητώντας τους... κράχτες
Και ενώ αυτά εξελίσσονται στις κατά τό-

πους Οργανώσεις Μελών, η επιτροπή σύ-
στασης ψηφοδελτίων ψάχνει τους λεγόμε-
νους «κράχτες», δηλαδή τα ονόματα εκεί-
να που θα κάνουν δελεαστικά στο ευρύ
κοινό τα ψηφοδέλτιά του. Κύκλοι του ΣΥ-

ΡΙΖΑ αναφέρουν πως μέχρι στιγμής είναι
λίγο έως πολύ γνωστά τα ονόματα που θα
συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια και έρ-
χονται κυρίως από τον καλλιτεχνικό χώρο.
Έτσι λοιπόν Μάριος Αθανασίου, Μαριάννα
Τουμασάτου, Άννα Χατζησοφιά, Χάρης
Μαυρουδής και Άννα Ελεφάντη είναι τα
σίγουρα ονόματα που «έχουν κλείσει» με
τον ΣΥΡΙΖΑ.

Μεγάλη συζήτηση γίνεται γύρω από την
Κλέλια Ρένεση, ενώ αν ο Τσίπρας καταφέ-
ρει να «κλείσει» τον Σταμάτη Κραουνάκη,
θα επικρατήσουν νέοι πανηγυρισμοί στην
Κουμουνδούρου, αφού θεωρείται κεντρι-
κός στόχος για τις επικείμενες εκλογές.
Από τον χώρο του τραγουδιού ο ΣΥΡΙΖΑ
ποντάρει στη νεολαία και οι συζητήσεις γυ-
ρίζουν γύρω από γνωστούς τράπερ αλλά
και από παλιούς ροκάδες που έχουν έντονη
παρουσία στα social media, όπως ο Δημή-
τρης Μητσοτάκης των Ενδελέχεια.

Ακαδημαϊκοί και δημοσιογράφοι 
στο μενού

Από τον ακαδημαϊκό χώρο σίγουροι θε-
ωρούνται οι Γιώργος Γεροτζάφιας και Νί-
κος Φαραντούρης από το μεταπτυχιακό
του ΠΑΠΕΙ, στο οποίο ο Αλέξης Τσίπρας
έδωσε και το πρώτο βραβείο για φέτος και
το χρηματικό έπαθλο της Συμφωνίας των
Πρεσπών, ενώ δεδομένος είναι και ο
ναύαρχος εν αποστρατεία Ευάγγελος
Αποστολάκης, ο οποίος είχε διατελέσει
υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Από τον χώρο της δημοσιογραφίας σί-

γουροι είναι οι παρουσιαστές του Kontra
Νατάσα Γιάμαλη, Φοίβος Κλαυδιανός, Ιά-
σονας Σχοινάς-Παπαδόπουλος, ενώ και ο
Γιώργος Καραμέρος φλερτάρει με μια επι-
κείμενη πρόταση του κόμματος.

Στον ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζουν καλά ότι μόνο
αυτά τα ονόματα δεν φτάνουν για να προ-
σεγγίσουν ψηφοφόρους κυρίως από το
Κέντρο, μιας και το αποτέλεσμα θα κριθεί
σε αυτό ακριβώς το σημείο. Όπως έχει ει-
πωθεί αρκετές φορές, η μάχη θα κερδηθεί
στο Κέντρο και όχι στο κλειστό κομματικό
ακροατήριο της Αριστεράς. Υπό αυτή την
έννοια, στην Κουμουνδούρου υπάρχει μια
δυσκολία στην προσέγγιση υποψηφίων
που προέρχονται από τον λεγόμενο «με-
σαίο χώρο».

Ποιο από τα δύο μεγάλα κόμματα θα κα-
ταφέρει να πάρει ένα «απογοητευμένο»
από το ΠΑΣΟΚ κομμάτι ψηφοφόρων και θα
το εντάξει στην εκλογική δυναμική του; Αν
οι εκλογές δεν προκηρυχτούν άμεσα, η
αξιωματική αντιπολίτευση θα έχει τον χρό-
νο να ψάξει και να πείσει για την πολιτική
συμπόρευση και άλλα γνωστά ονόματα. Αν
όμως οι εκλογές κόψουν τα μπάνια του λα-
ού στη μέση, θα πορευτεί με τις υπάρχου-
σες γνωριμίες. 

Καλλιτέχνες από την Αριστερά
υπάρχουν αρκετοί, από 
το Κέντρο... ελάχιστοι

Δεν βρίσκουν ηχηρά ονόματα στον ΣΥΡΙΖΑ
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Η
χθεσινή αναφορά του πρωθυπουργού στη Βουλή προς τον
υπουργό Υγείας Θανάση Πλεύρη και η υπενθύμιση για τη
μεγάλη μεταρρύθμιση του προσωπικού γιατρού, της πρό-
ληψης και της επέκτασης της υποβοηθούμενης αναπαρα-

γωγής δεν ήταν τυχαίες. Το Μαξίμου τη θεωρεί -μαζί με την αναδιορ-
γάνωση του ΕΣΥ- τις μεγάλες προκλήσεις για το υπουργείο. Μάλιστα,
την προηγούμενη μέρα είχε διοργανωθεί από τα κεντρικά της Νέας
Δημοκρατίας εκδήλωση στο δημαρχείο Παπάγου - Χολαργού για αυ-
τές τις θεματικές με κεντρικό ομιλητή τον κ. Πλεύρη. Εκεί βρέθηκαν
φυσικά ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής Παύλος Μαρινάκης, ο
γραμματέας Οργανωτικού Στέλιος Κονταδάκης, ο εκπρόσωπος Τύ-
που της ΝΔ Τάσος Γαϊτάνης και ο πρόεδρος ΔΕΕΠ Σπύρος Αβραμά-
κος, ενώ διευκόλυνε την εκδήλωση και ο δήμαρχος Χολαργού - Πα-
πάγου Ηλίας Αποστολόπουλος. Στην εκδήλωση είδαμε πολλούς βου-
λευτές του Βόρειου Τομέα αλλά και από άλλες περιφέρειες, όπως και
διοικητές νοσοκομείων και όλο τον τομέα υγείας της ΝΔ. 

Ο Βαρβιτσιώτης 
τούς υπενθύμισε 
τις υποχρεώσεις τους

Στις Βρυξέλλες χθες πραγματοποιήθηκε η
πρώτη Διακυβερνητική Διάσκεψη

για την έναρξη των ενταξιακών
διαπραγματεύσεων της Βό-
ρειας Μακεδονίας και της
Αλβανίας. Εκεί βρέθηκε
από πλευράς της Ελλάδας ο
αναπληρωτής υπουργός

Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρ-
βιτσιώτης, ο οποίος χαιρέτισε

τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις
των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Επί-

σης, είδε τον πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι
Ράμα και τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακε-
δονίας. Αυτό που τόνισε ο κ. Βαρβιτσιώτης
στους δύο πρωθυπουργούς είναι ότι θα στηρί-
ξει την ένταξή τους στην ΕΕ, αρκεί, πρώτον, η
Αλβανία να σεβαστεί την ελληνική μειονότητα
στην Αλβανία και, δεύτερον, η Βόρεια Μακεδο-
νία να σεβαστεί πλήρως τη Συμφωνία των Πρε-
σπών. Κοινώς, υπενθύμισε τις υποχρεώσεις
τους προς την Ελλάδα. 

Ο ντράμερ 
Ανδρέας Λοβέρδος

Τελικά, όλο και περισσότεροι βουλευτές του
ελληνικού Κοινοβουλίου θυμούνται

τα ροκ νιάτα τους. Κάποιοι πάνε
σε συναυλίες και ξεδίνουν

και κάποιοι άλλοι θέλουν να
ικανοποιήσουν τα παλιά
τους απωθημένα. Ο Ανδρέ-
ας Λοβέρδος, βουλευτής

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, απελευθε-
ρωμένος πλέον από βαριά

κομματικά καθήκοντα λόγω και
της αναβολής των εκλογών αποφάσι-

σε να μάθει ντραμς, που ήταν ένα από τα εφη-
βικά του όνειρα. Οπότε, όσοι ψάχνουν έναν
ντράμερ για το συγκρότημά τους παρακαλώ να
μη διστάσουν… 

Ο εσπερινός Νικήτα 
και Προκόπη

Μια ενδιαφέρουσα συνάντηση είχαμε
προχθές το βράδυ σε μια εκκλησία των Σε-
πολίων. Συγκεκριμένα, στον Άγιο Αιμιλιανό,
στον εσπερινό προς τιμήν του αγίου, ο Νική-
τας Κακλαμάνης και ο τέως Πρόεδρος της
Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος πή-
γαν να εκκλησιαστούν. Οι σχέσεις των δύο
ανδρών είναι πολύ καλές και δεν έχουν επη-
ρεαστεί από το αρνητικό κλίμα που υπάρχει
απέναντι στον Προκόπη από τα ηγετικά στε-
λέχη της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως, και οι
δύο βρέθηκαν σε γνώριμα λημέρια, αφού
και ο Νικήτας και ο Προκόπης πολιτεύονταν
στην Α’ Αθήνας. 

Πήρε πολλά
συγχαρητήρια

Μου λένε ότι το κινητό του υφυπουργού Άγ-
γελου Συρίγου μετά τις δηλώσεις που έκανε
περί μύθων για το Πολυτεχνείο πήρε φωτιά.
Συνάδελφοί του καθηγητές, πολιτικοί αλλά και
απλοί ψηφοφόροι του από την Α’ Αθήνας πή-
ραν να τον συγχαρούν «επειδή επιτέλους κά-
ποιος είπε αλήθειες». Εξάλλου, ο Συρίγος δεν
είπε τίποτε άλλο παρά ιστορικά γεγονότα, έτσι
όπως έχουν καταγραφεί. Με αυτό τον θόρυβο
που έγινε βλέπω τις μετοχές του να εκτο-
ξεύονται σε αυτή την περιφέρεια… 

Πάρτι-έκπληξη στη Νίκη με δύο τούρτες
Τα 42 χρόνια της γιόρτασε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως πριν

από λίγες μέρες και οι συνεργάτες της οργάνωσαν πάρτι-έκπληξη στο
γραφείο της. Μάλιστα, της έφεραν και δύο τούρτες. Μία με όλα τα κεράκια
της ηλικίας της και μία δεύτερη, όπου ο ζαχαροπλάστης είχε ζωγραφίσει
έναν μαυροπίνακα του καθηγητή. Η Νίκη συγκινημένη, αφού έσβηνε για
κάνα λεπτό τα πολλά κεράκια, ευχαρίστησε τους συνεργάτες και τους ευ-
χήθηκε «καλό καλοκαίρι». Η Νίκη περνάει τις καλύτερες μέρες της. Το
νομοσχέδιο που ψηφίστηκε για τα ΑΕΙ ήταν το τελευταίο που είχε ως υπο-
χρέωση. Πλέον έχοντας μια πετυχημένη θητεία θα συζητήσει με τον πρω-
θυπουργό τα επόμενα βήματά της. 

Η Κατεχάκη ετοίμασε νέο νομοσχέδιο
Θυμάστε στις περσινές καταστροφικές πυρκαγιές και αργότερα

στα χιόνια που είχε αναδειχτεί το θέμα του πολυδαίδαλου συστήμα-
τος πολιτικής προστασίας που κανείς δεν ήξερε τις υποχρεώσεις του
και όλοι επέρριπταν την ευθύνη στους άλλους. Ε, αυτό πλέον θα απο-
τελεί παρελθόν. Διότι το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στέλνει
σήμερα στις επιτροπές της Βουλής νομοσχέδιο για το Εθνικό Σύστη-
μα Πολιτικής Προστασίας, που περιέχει όλο το θεσμικό πλαίσιο και
την κατανομή των αρμοδιοτήτων κάθε Αρχής που εμπλέκεται στο έρ-
γο της Πολιτικής Προστασίας. Όπως λένε και στο χωριό μου, κάλλιο
αργά παρά ποτέ…  

Όλη η ΝΔ προχθές στον
Δήμο Χολαργού - Παπάγου



Ε
τσι μου είπε μια πηγή μου που ξέρει πο-
λύ καλά τα Ελληνοτουρκικά. Η στρατιω-
τική συμμαχία Ελλάδας - Γαλλίας είναι

πολύ ισχυρή και το αποδει-
κνύουν η ρήτρα αμοι-
βαίας συνδρομής που
περιλαμβάνει, κα-
θώς και η πρόσφατη
αποστολή ελληνικών
Canadair στην κατά-
σβεση των πυρκαγιών
στη Νότια Γαλλία, η συμ-
περίληψη ελληνικών Rafale στον εορτασμό της
14ης Ιουλίου στο Παρίσι αλλά και η τακτική πα-
ρουσία του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ»
στην Ανατολική Μεσόγειο μαζί με πλήθος γαλ-
λικών στρατιωτικών δυνάμεων. Άρα, όσο οι ελ-
ληνοτουρκικές σχέσεις παραμένουν σε ένταση
με ευθύνη της Άγκυρας, δεν υπάρχει περίπτω-
ση να πάρει ούτε... φτερό από Γαλλία.

Σε ελλιπή ενημέρωση των δημοσιογράφων
και όχι σε παραπληροφόρηση δικαστικών
πηγών απέδωσε ο Κώστας Τσιάρας τις πρώ-
τες πληροφορίες που μεταδόθηκαν για το
βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου που
αφορούσε τον Δ. Παπαγγελόπουλο και την Ε.
Τουλουπάκη. Απαντώντας σε ερώτηση του Γ.
Ραγκούση, ο οποίος επέκρινε τον υπουργό
γιατί δεν έχει γίνει ήδη πειθαρχικός έλεγχος
για τις ανώτατες δικαστικές πηγές που διέρ-
ρευσαν εσφαλμένες πληροφορίες, ο υπουρ-
γός Δικαιοσύνης επεσήμανε ότι το βούλευμα
εξεδόθη στις 22.15 και πως ήταν στη διάθεση
όλων των ενδιαφερομένων. «Την πρώτη εί-
δηση τη δημοσιοποίησε στις 22.28 η ιστοσε-
λίδα του ΣΚΑΪ και είμαι πεπεισμένος πως,
δεδομένου του προχωρημένου της ώρας,
υπήρξε ελλιπής ενημέρωση των δημοσιο-
γράφων και δεν διευκρινίστηκε για ποια αδι-
κήματα παραπέμπονται και για ποια απαλ-
λάσσονται Δ. Παπαγγελόπουλος και Ε. Του-
λουπάκη», είπε ο υπουργός. Για πολιτειακό
σκάνδαλο που σχεδίασε και οργάνωσε η ΝΔ,
ενεργοποιώντας επίορκους αρμούς εξου-
σίας για να συγκαλύψει το οικονομικό σκάν-
δαλο Novartis, έκανε λόγο ο κοινοβουλευτι-
κός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Γ. Ραγκούσης.

Διαμαρτυρίες πολλές
στην Ξάνθη

Από πάνω μού μεταφέρεται μια εικόνα πε-
ρίεργη για μια ομολογουμένως ανεξήγητη κί-
νηση στην οποία προχώρησε ο Δήμος Ξάνθης,
που απηύθυνε πρόσκληση για εκδηλώσεις που
θα διοργανωθούν στις αρχές Σεπτεμβρίου με
σποτ στα τουρκικά, στο οποίο η ακριτική πόλη
αποκαλείται με την τουρκική ονομασία της. Το
βίντεο είναι στην τουρκική γλώσσα και η Ξάνθη
αποκαλείται «Iskece». Και όλα αυτά σε μια τό-
σο κρίσιμη περίοδο, κατά την οποία οι Τούρκοι
δεν χάνουν ευκαιρία να μιλούν για «τουρκική
μειονότητα» στη Θράκη και διάφορα άλλα τέ-
τοια ανιστόρητα.

Πολλούς ροκάδες έχει τελικά η κυβέρ-
νηση της ΝΔ. Βλέπω διάφορα στελέχη να
πηγαίνουν σε συναυλίες και να σηκώνουν
σχετικές αναρτήσεις στα social media. Την
αρχή έκανε ο Δημήτρης Γαλαμάτης, γενι-
κός γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέ-
ρωσης, με την παρουσία του πριν από λίγες
μέρες στη συναυλία των Pet Shop Boys. Το
προηγούμενο Σάββατο άλλα τέσσερα κυ-
βερνητικά στελέχη θυμήθηκαν τα οργισμέ-
να νιάτα τους και βρέθηκαν στη συναυλία
των Iron Maiden. Παρόντες, με μπλουζάκια
κ.λπ., ο υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπου-
λος, ο γγ Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ
Δημήτρης Σκάλκος, ο γγ Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης Λεωνίδας Χριστόπουλος και ο γγ
Μεταφορών Γιάννης Ξιφαράς. Τι να πω;
Μπορεί ο Μητσοτάκης να τους εκπαιδεύει
για σκληρό ροκ… 

Σας το είχα γράψει εδώ και πολύ καιρό
ότι η κυρία Έφη Χριστοφιλοπούλου θα κά-
μει αποδεκτή την πρόταση που της έκανε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης για να αναλάβει
επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Προ-
σωπικών Δεδομένων. Επίσης, σας είχα
γράψει ότι επ’ ουδενί θα κατέβει υποψήφια
με τη ΝΔ. Τη συνδέει φιλία με τον Μητσοτά-
κη και είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν. Η
κυρία Χριστοφιλοπούλου ενημέρωσε βέ-
βαια τον κ. Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος της
είπε με βαριά καρδιά το «ΟΚ». Με πολύ βα-
ριά καρδιά. Οι άλλοι στο ΠΑΣΟΚ έπεσαν πά-
νω στον Νίκο να τον φάνε. Το τι άκουσε ο
άνθρωπος δεν περιγράφεται… και όχι από
ξένους, αλλά από στενούς συνεργάτες του.

«Να ξεχάσει 
τα Rafale 
ο σουλτάνος»

Μεγάλο κράξιμο έμαθα ότι έπεσε
σε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που εμ-
φανίστηκε σε λαϊκή αγορά της
Αττικής. Ήταν βέβαια και άλλα

στελέχη του κόμματος, αλλά στη
λαϊκή υπήρχε δυσφορία για μια

συγκεκριμένη κυρία, η οποία ήταν στο παρελθόν και
αντιδήμαρχος της περιοχής… 
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Οι ροκάδες της κυβέρνησης

Περί Έφης

Χ
ρο
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υ
Χ

ρό
νο

υ Τσιάρας για Novartis

Η αναπόφευκτη σύγκριση
Έπεσε το μάτι μου σε ένα tweet του δημο-

σιογράφου Μπάμπη Παπαπαναγιώτου για τον
αρχηγό ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνο Φλώρο. «Ο Κ.
Φλώρος, Α’ ΓΕΕΘΑ, γύρισε μόλο μετά από μια
εβδομάδα πυκνών και πολύ σημαντικών επα-
φών στις ΗΠΑ (όχι μόνο στρατιωτικών) και σή-
μερα διέταξε όλοι οι πυροτεχνουργοί, απ’ όλη
τη χώρα, να πάνε στην Καβάλα για το Αντόνοφ.
Βάζεις δίπλα τον Αποστολάκη και βλέπεις τον
Γολιάθ με τον Δαυίδ». Άδικο έχει; Η μέρα με τη
νύχτα, παιδιά…



Τo
...

 Π
ρό

σω
πο

LOCK
Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά 
της κυρίας Θάνου

Α
πέρριψε τελικά το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών την αίτηση ασφαλιστι-
κών μέτρων που κατέθεσε κατά του iefimerida η πρώην πρόεδρος του Αρεί-
ου Πάγου Βασιλική Θάνου για το ηχητικό Βγενόπουλου. Η κυρία Θάνου είχε

καταθέσει αγωγή για δυσφήμηση και προσβολή της προσωπικότητάς της έπειτα
από τη δημοσίευση του ηχητικού ντοκουμέντου, στο οποίο ο Ανδρέας Βγενόπουλος
συνομιλεί με τη ΔΜ, η οποία εμφανίζεται ως στενή φίλη τής τότε αντιπροέδρου και
μετέπειτα προέδρου του Αρείου Πάγου, και μεταφέρει στον επιχειρηματία φερόμε-
νο αίτημα για «βιβλία» προκειμένου να τύχουν ευνοϊκής μεταχείρισης εκκρεμού-
σες υποθέσεις του. Επίσης, η Βασιλική Θάνου κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέ-
τρων με αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής, ζητώντας να αφαιρεθούν από την
ιστοσελίδα τα κείμενα που αναφέρονται στην ίδια, τη φωτογραφία της και να παύσει
κάθε δημοσίευση νέων άρθρων για την υπόθεση με απειλή προστίμου 1.000 ευρώ
τη μέρα.

Και άλλος από την οικογένεια
Παπανδρέου

Άλλος ένας από την οικογένεια Παπανδρέου
ετοιμάζεται για τον πολιτικό στίβο. Αναφέρομαι
στον Κωστή Κατσανέβα, τον γιο του μακαρίτη του
Θόδωρου, που είναι βεβαίως εγγονός του Ανδρέα
Παπανδρέου και γιος της Σοφίας. Ο δισέγγονος
του Γεωργίου Παπανδρέου και εγγονός του Αν-
δρέα είναι μέλος της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ και εκπροσώ-
πησε με τη μητέρα του την οικογένεια Παπανδρέ-
ου στην τιμητική εκδήλωση που έγινε στο Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο για τα εγκαίνια της αίθουσας
που φέρει το όνομα του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 IOYΛIΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΚΕΝΤΡΙ9

Ησύχασε ο Καράογλου
Μου λένε ότι ο Θε-
όδωρος Καρά-
ογλου,
πρώην
υφυπουρ-
γός Εσωτε-
ρικών για
θέματα Μακε-
δονίας - Θράκης
και βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, θα
παντρέψει τον γιο του το δεύτερο
Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου
στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια περίοδο
θα βρίσκεται στη συμπρωτεύουσα
και όλη η Νέα Δημοκρατία. Ο βου-
λευτής «κόντεψε» να τρελαθεί την
περίοδο που όλοι μιλούσαν για εκλο-
γές και είχαν «κυκλώσει» και την
11η Σεπτεμβρίου, καθώς είναι προ-
φανές ότι ο πολιτικός κόσμος θα
ήταν στις επάλξεις. Τελικά το κλείσι-
μο της συζήτησης για τις πρόωρες
εκλογές τον έκαναν να χαρεί και πά-
λι και θα περιμένει πλήθος κόσμου
στη χαρά του γιου του. 

Ποιος θυμάται τον
Βενεζουελάνο πρέσβη;

Επειδή στην Ελλάδα έχουμε την τά-
ση να ξεχνάμε -προπαντός η αξιωμα-
τική αντιπολίτευση- να θυμίσουμε και
την υπόθεση του πρέσβη της Βενε-
ζουέλας, ο οποίος παρενοχλούσε σε-
ξουαλικά επί μακρόν όχι μία αλλά
πέντε εργαζόμενες στην οικία του.
Και πώς προσπάθησαν ακόμη και
ανώτατα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να πεί-
σουν τις εργαζόμενες να μην κάνουν
καταγγελία στην ελληνική Δικαιοσύ-
νη. Και ακόμη πώς με την επιστολή
Τσίπρα προς Μαδούρο προσπάθησε η
τότε κυβέρνηση να διευθετήσει το θέ-
μα στα μουλωχτά για να μη διαταραχ-
θεί η σχέση μας με τους «συντρό-
φους» Βενεζουελάνους… Κύριοι, λί-
γη ντροπή δεν βλάπτει…

Ένα όνομα από τα παλιά προκαλεί
αναστάτωση, μαθαίνω, στη Β’ Πει-
ραιά. Ο Χρήστος Σαλαλές, ο οποίος,
όπως ακούγεται, επιθυμεί να είναι
υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ κ.λπ. κ.λπ.
Βέβαια, τα πράγματα δεν είναι τόσο
απλά, διότι ο κ. Σαλαλές έχει μια
ιστορία… πικρή, θα έλεγα, αφού τον
είχε καρατομήσει ο Σημίτης από την
Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ
επειδή συμμετείχε στο ΔΣ ποδο-
σφαιρικής ομάδας, ενώ ήταν επικε-
φαλής του ΟΠΑΠ. Αλήστου μνήμης
εποχές, που άρχισαν πάλι να τις συ-
ζητούν στο λιμάνι…

Ο Μητσοτάκης τούς
κρατάει σε εγρήγορση

Στην «τσίτα» τούς έχει ο πρωθυπουργός
και τους βουλευτές και τους υπουργούς.
Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα επι-
σκεφτεί την Ήπειρο. Θα περάσει, έμαθα,
από Πρέβεζα και Θεσπρωτία, ενώ για λί-
γες ώρες θα βρεθεί και στην Αιτωλοακαρ-
νανία. Άσε που την άλλη εβδομάδα θα κά-
νει και Υπουργικό. Δεν τους βλέπω να
μαυρίζουν φέτος… 

Ο Φλώρος και η γλώσσα 
της αλήθειας...
Οι Αμερικανοί στρατηγοί άκουσαν ίσως για πρώτη φορά Έλληνα
στρατηγό να τους αναλύει τι ακριβώς συμβαίνει στον ουρανό του
Αιγαίου και στο FIR Αθηνών με τις τουρκικές προκλήσεις. Ο
αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, μίλησε στη
γλώσσα που καταλαβαίνει κάθε στρατιωτικός και εξήγησε τους
κινδύνους που υπάρχουν με τις συνεχείς παραβιάσεις του
εθνικού εναέριου χώρου. Κατέστησε σαφές στους Αμερικανούς
και τις κόκκινες γραμμές που έχει η χώρα μας, ενώ αναφέρθηκε
και στη σημασία της Αλεξανδρούπολης, την οποία ο στρατηγός
ονόμαζε «Σούδα του Βορρά»…



Μ
ία και μόνο διακύβευση θα πρέπει να έχουν
οι εκλογές που θα διεξαχθούν την άνοιξη
του 2023: με τον πολιτισμό ή τη βαρβαρότη-

τα; Όλα τα επί μέρους βρίσκονται κάτω από αυτό το δί-
λημμα. Κι αυτό γιατί ο (κατά Βενιζέλο και Μητσοτάκη)
εκτσογλανισμός της πολιτικής ζωής που βιώνουμε τα
τελευταία χρόνια δείχνει πως τελικά το πρόβλημα εί-
ναι πρωτίστως ανθρωπολογικό. Στην ελληνική κοινω-
νία φτάσαμε στο σημείο να υπάρχουν σήμερα δύο κό-
σμοι με εντελώς διαφορετικά ιδεολογικά, πολιτικά,
κοινωνικά, ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά. Δύο κό-
σμοι που δεν μπορούν πια να επικοινωνούν μεταξύ
τους.

Και ναι, αν μείνουμε στα τελευταία γεγονότα, δεν θα
μας απασχολούσε προσωπικά ο Βερναρδάκης ως με-
μονωμένη περίπτωση, όπως δεν μας έχει απασχολή-
σει και ο Πολάκης. Όμως στο κόμμα της αξιωματικής
αντιπολίτευσης δεν αποτελούν πλέον μεμονωμένες
περιπτώσεις τα δύο αυτά κορυφαία κομματικά στελέ-
χη. Υπάρχει και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, που όχι μό-
νον ανέχεται τέτοιου είδους συμπεριφορές, αλλά δεί-
χνει και να τις υιοθετεί, αν κρίνουμε και από τις τελευ-
ταίες του δηλώσεις περί Λιγνάδη, παιδεραστών κ.ά.
Υπάρχει ένα υπόβαθρο στους υποστηρικτές του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, τουλάχιστον στα social media, που οδεύει με ση-
ματωρό την τοξικότητα και ένα παράφορο μίσος που
δεν δικαιολογείται από τα πράγματα. Άνθρωποι που
δηλώνουν ότι εκφράζουν το κοινό περί δικαίου αί-
σθημα στήνουν λαϊκά δικαστήρια και αμφισβητούν το

τεκμήριο της αθωότητας σε κάθε ευκαιρία. Πολίτες
μιλούν με δημόσιο λόγο και λένε πως «οι δικαστικές
αποφάσεις εκδίδονται στο όνομα του ελληνικού λαού
και ως εκ τούτου οφείλουν να ευθυγραμμίζονται με το
κοινό περί δικαίου αίσθημα». Και θεατές, αλλά και
πνευματικοί άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου ση-
κώνουν πανό στις παραστάσεις, ακόμη και στο θέατρο
της Επιδαύρου, κραυγάζοντας κατά δικαστών και…
Μενδώνη για την (προσωρινή) αποφυλάκιση του Λι-
γνάδη. Του καταδικασθέντος για δύο βιασμούς, ο
οποίος αποφυλακίστηκε με διάταξη για την αναστολή
εκτέλεσης της ποινής, που ισχύει από το 2010 και την
οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν άλλαξε όταν ήταν κυβέρνηση,
όπως αποφυλακίσθηκε και ο γνωστός ντράμερ, που
είχε καταδικαστεί επίσης για αποπλάνηση και ασέλ-
γεια σε βάρος ανηλίκων. Αλλά κατά τον ΣΥΡΙΖΑ φταίει
ο Μητσοτάκης σήμερα και η Μενδώνη που δεν είναι
πίσω απ’ τα κάγκελα ο Λιγνάδης.

Και στο Twitter, που τόσο πολύ «αντιγράφει» το
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εκεί όπου
βοηθάει η ανωνυμία, ουκ ολίγοι «φανατικοί» συμφω-
νούν με την προσφώνηση Βερναρδάκη, αφού… πολύ
καλά της τα είπε, μια και η Κεραμέως «δεν είναι γυ-
ναίκα, είναι τέρας» και πολλά παρόμοια. Την ίδια στιγ-
μή δημοσιογραφικό όργανο προσκείμενο στον ΣΥΡΙ-
ΖΑ ειρωνεύεται τον πρωθυπουργό, επειδή συνομίλη-
σε με τον «τουρίστα» και θρύλο του ΝΒΑ Μάτζικ Τζόν-
σον, ενώ «ημέτερος» δημοσιογράφος συμβουλεύει
τον Αμερικανό πρώην παγκόσμιο μπασκετμπολίστα

να προσέχει τους… δεξιούς (ρατσιστές) στην Ελλάδα,
γιατί μπορεί να τον πυροβολήσουν καθότι είναι μαύ-
ρος, πριν καταλάβουν ποιος είναι. Φρίκη…

Και μέσα σε όλο αυτό το τοξικό κλίμα που καλλιερ-
γείται, ανάμεσα σε μία θυμωμένη και διχασμένη κοι-
νωνία που στήνει συνεχώς λαϊκά δικαστήρια και σε
ένα εξαιρετικά πολωμένο πολιτικό σκηνικό, δικαστές
καλούνται να λάβουν αποφάσεις για πολύκροτες υπο-
θέσεις, οι οποίες φορτώνονται με αλλότριες σκοπιμό-
τητες. 

Δυστυχώς η δημόσια ζωή διαβρώνεται και σταδια-
κά μετατρέπεται σε χώρο κοινωνικής αποσύνθεσης
και έκπτωσης αξιών. Μια φθοροποιός κηλίδα εξα-
πλώνεται, υποσκάπτει συνειδήσεις, ιδέες, αξίες, η
οποία ακόμη και αν υποθέσουμε ότι δεν εκπορεύεται
από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως
πολλοί καταγγέλλουν, έχει σημείο αναφοράς σε αυτό.
Και, εντάξει, η κοινωνία ούτως ή άλλως δικάζει,
αθωώνει, καταδικάζει. Kαι ο κάθε πολίτης «δικαιού-
ται» να καταλαμβάνεται από υστερία στα social, να
διαμαρτύρεται, να κριτικάρει, να απορεί. Τα καφενεία
εξάλλου δεν έβλαψαν ποτέ τη Δημοκρατία. Όμως τα
κόμματα οφείλουν να μετρούν τα λόγια τους και όχι να
σπεκουλάρουν πάνω στην άγνοια, στον φανατισμό,
στον θυμό του κόσμου για κομματική εκμετάλλευση.
Και να ξέρουν πως την «κρίσιμη στιγμή», όταν στη-
θούν οι κάλπες, η πλειοψηφία είναι βέβαιον (όπως
δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις) ότι θα επιλέξει πολι-
τισμό και όχι βαρβαρότητα.

τoυ
Φώτη 
Σιούμπουρα
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τoυ
Ίωνα 

Παπαδάκη

«Και τώρα τι κάνουμε;»

Κ
αι ξαφνικά ο πρωθυπουργός κάνει την ανατρο-
πή: «Δεν θα πάω σε εκλογές το φθινόπωρο και
είμαι έτοιμος να αναλάβω το πολιτικό κόστος!».

Ψυχολόγος δεν είμαι, άρα δεν μπορώ να αναλύσω
τη σκέψη του, φίλος του δεν είμαι, άρα δεν έχω «εκ
των έσω» πληροφορίες και σίγουρα δεν είμαι μελλον-
τολόγος για να προβλέψω αν η απόφασή του θα απο-
δειχθεί σωστή τη στιγμή του εκλογικού «ταμείου»…
Εξακολουθώ βέβαια να πιστεύω ότι υπάρχει πάντα στο
«τραπέζι» το… ατυχηματάκι που θα τον «πείσει» να
κάνει ξανά ανατροπή και να βρεθούμε φθινοπωριάτι-
κα στα εκλογικά κέντρα!

Ας αφήσουμε όμως τις εικασίες και ας πάμε στα δε-
δομένα, που είναι το εξής… ένα: Από τη στιγμή που ο
Κυριάκος δήλωσε ξεκάθαρα τις προθέσεις του, όλοι -
και όταν λέω «όλοι» εννοώ κυβερνητικοί και μη-
ίδρωσαν και σκέφτηκαν: «και τώρα τι κάνουμε;».

Ο καθένας με τα θεματάκια του, μια και ο σχεδια-
σμός τους ήταν «κοντός» και τώρα θα πρέπει να σκε-
φτούν 10 μήνες μπροστά! 

Μπορούν όμως;
Η κυβέρνηση περπατάει σε «τεντωμένο σχοινί»!

Όπως έγραφα την περασμένη εβδομάδα, μια εκλογική
αναμέτρηση το φθινόπωρο με «προίκα» τις οικονομι-
κές παροχές, την τόσο πετυχημένη τουριστική περίο-
δο και ίσως σχετική ηρεμία σε Ελληνοτουρκικά και

πυρκαγιές θα ήταν ιδανική για τον Κυριάκο Μητσοτά-
κη… Και τώρα; Αν στα 3 χρόνια η κυβέρνηση έκανε 10
πράγματα, τώρα θα πρέπει να κάνει άλλα τόσα σε διά-
στημα λιγότερο των 10 μηνών, μια και η φθινοπωρινή
«χρυσόσκονη» θα έχει διαλυθεί μέχρι την ημέρα των
εκλογών, ώστε να παράξει σημαντικό (και δελεαστικό)
έργο, για να αντιμετωπίσει την αντιπολιτευτική «ομο-
βροντία» με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του και ειδικά ο Αλέξης
Τσίπρας θα πρέπει να «αναμετρηθεί» με τα ίδια του τα
λάθη και την κακή στρατηγική που χάραξε, κατά την
οποία κορύφωσε την κατά μέτωπο επίθεση πολύ σύν-
τομα, έφερε την πόλωση στα άκρα και χρησιμοποίησε
όλα του τα «όπλα» πιστεύοντας ότι στο «φύγετε τώρα
να σωθεί η χώρα» ο πρωθυπουργός θα… τσιμπήσει!
Και τώρα είναι στριμωγμένος στα «σχοινιά», μια και
δεν… τσίμπησε, και τώρα θα πρέπει να σταθεί απέναν-
τι στις επιλογές του και να αντιμετωπίσει εσωκομματι-
κούς αντιπάλους και κακές δημοσκοπήσεις. Και όλα
αυτά για τους επόμενους 10 μήνες, με μία μόνο διέξο-
δο -κατά τη δική του λάθος λογική- που αυτή είναι να
κλιμακώσει τις επιθέσεις του (μα πόσο μπορείς να κλι-
μακώσεις μία επίθεση, όταν έχεις μείνει από πυρομα-
χικά;).

Από την άλλη, τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο αρχηγός του
έχουν προβλήματα και διλήμματα! Αφενός καιγόντου-

σαν να πάει η χώρα σε εκλογές, μια και μετά τις εσω-
κομματικές κάλπες αλλά και την αλλαγή του ονόματος
το «πράσινο» (ξανά) κόμμα είχε πάρει τα πάνω του και
μάλιστα με μεγάλη επιρροή στους νέους, οι οποίοι
μπορεί να μην έζησαν τα «ωραία χρόνια», όμως η πε-
ριρρέουσα ατμόσφαιρα (από σίριαλ μέχρι αναφορές
και πασοκικές ατάκες στα social media) θα τους
έστελνε στην… αγκαλιά του! Το επόμενο 10μηνο όμως,
η «χρυσόσκονη» που λέγαμε και παραπάνω θα γίνει
άμμος, μια και ήδη έχει αρχίσει να εμφανίζεται μια μι-
κρή, προς το παρόν, δημοσκοπική «κούραση». Από την
άλλη πλευρά, ο Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται σε μία
δύσκολη θέση, μια και μέχρι τώρα έπαιξε πολύ καλά
το χαρτί του ρυθμιστή. Θα μπορεί όμως να το συνεχίσει
τους επόμενους 10 μήνες; Θα πείσει τους ψηφοφό-
ρους ως «ισαποστάκιας» με ολίγον από σκληρή κριτι-
κή σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση ή θα πρέπει να
πάρει θέση και να αποφασίσει «με ποιους θα πάει και
ποιους θα αφήσει» (που λέει και το τραγούδι); Και τέ-
λος, θα μπορέσει να αντέξει τα «χτυπήματα» -κάποια
από αυτά κάτω από τη μέση- των έτερων μονομάχων
και ειδικά του Αλέξη Τσίπρα; 

Ναι, η δήλωση του πρωθυπουργού ήταν «ανατρο-
πή»! Μήπως όμως είναι και κάτι περισσότερο από αυ-
τό; Μάλλον ο χρόνος, η ιστορία και η κάλπη θα αποφα-
σίσουν…

Με τον πολιτισμό ή τη βαρβαρότητα;
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Σ
ε θρίλερ που θυμίζει περισσότε-
ρο κατασκοπική ταινία παρά
πραγματικότητα εξελίσσεται η
υπόθεση του ουκρανικού Anto-

nov, το οποίο συνετρίβη στην Καβάλα, με
αποτέλεσμα τον θάνατο 8 ατόμων.

Από την πρώτη στιγμή τα θολά σημεία
της υπόθεσης είναι πολλά, καθώς οι εμ-
πλεκόμενες χώρες, η Σερβία και το
Μπαγκλαντές στην προκειμένη, αλλά και
η Ουκρανία, δηλώνουν πως όλα έγιναν
νόμιμα, σε ό,τι αφορά το φορτίο (όπλα για
εκπαιδευτικούς σκοπούς), ωστόσο καμία
εξ αυτών δεν έδωσε πειστικές απαντή-
σεις. Χαρακτηριστικό της (τουλάχιστον)
μυστήριας υπόθεσης είναι η τοποθέτηση
του Σέρβου προέδρου Αλεξάντερ Βού-
τσιτς, ο οποίος δήλωσε άγνοια για το διά-
βημα του ελληνικού ΥΠΕΞ προς το Βελι-
γράδι. «Δεν έχω γνώση για το διάβημα του
ελληνικού ΥΠΕΞ, δεν καταλαβαίνω τον
λόγο γιατί θα έπρατταν κάτι τέτοιο, αφού η
Σερβία τήρησε όλες τις διαδικασίες. 

Όλα ήταν καθαρά σαν το δάκρυ», ανέ-
φερε χαρακτηριστικά ο Βούτσιτς, απαν-
τώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για
την πρόθεση της Ελλάδας να ζητήσει
εξηγήσεις για το γεγονός ότι δεν ενημε-
ρώθηκε έγκαιρα για τη φύση του φορτίου
που μετέφερε το μοιραίο αεροσκάφος.
Όλο το σκηνικό, αναπόφευκτα, δημιουρ-
γεί πολλά σενάρια, κάποια εκ των οποίων
να ξεπερνούν και τα όρια της φαντασίας.
Κάποια άλλα σενάρια όμως δημιουργούν
εύλογα ερωτήματα για το πού καταλή-
γουν τα όπλα. Υπάρχουν λοιπόν και σο-
βαρά ερωτήματα που εγείρονται γύρω
από το φορτίο με τα πυρομαχικά που με-
τέφερε το αεροσκάφος Antonov που συ-
νετρίβη στην Καβάλα. Σύμφωνα με τα
όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας,
το αεροσκάφος ξεκίνησε από την Ου-
κρανία και θα έφτανε στο Μπαγκλαντές,
μέσω της Σερβίας, ενώ οι αρχικές πλη-
ροφορίες έκαναν λόγο και για εμπλοκή
της Ιορδανίας ως πιθανoύ προορισμού
του αεροπλάνου. Η Σερβία ισχυρίζεται
ότι πρόκειται για εκπαιδευτικούς όλμους
με προορισμό το Μπαγκλαντές. Πρακτι-
κά δεν θα μπορούσε να πει κάτι άλλο, κα-
θώς θα αποτελούσε αιτία πολέμου για
την Ρωσία.

Tι λέει ο Τύπος στη Σερβία
Στα σερβικά ΜΜΕ εκφράζονται πολλές

απορίες για την υπόθεση, κυρίως για το
φορτίο και τον τρόπο μεταφοράς του. Η
Σερβία για περισσότερα από 20 χρόνια
εξάγει όπλα και πυρομαχικά στο Μπαγ-
κλαντές και ήταν σύνηθες η μεταφορά
τους να γίνεται μέσω θαλάσσης, με πλοίο.
Ιδιαίτερα όταν επρόκειτο για εκπαιδευτι-
κά βλήματα, τα οποία είναι έως και τέσσε-
ρεις φορές φθηνότερα από τα κανονικά,
πάντα επιλεγόταν η μεταφορά τους με
πλοίο, διότι η αερομεταφορά εξαιτίας του

υψηλού κόστους ήταν ασύμφορη. Οι ειδι-
κοί στη Σερβία θέτουν το ερώτημα: «Γιατί
τώρα η ιδιωτική εταιρεία Valir που φέρε-
ται ως εξαγωγέας επέλεξε μια ασύμφορη
οικονομικά οδό για τη μεταφορά των εκ-
παιδευτικών βλημάτων;».

Η Αθήνα ενημέρωσε πως θα προχωρή-
σει σε διάβημα προς τη Σερβία για το φορ-
τίο του μοιραίου αεροσκάφους Antonov,
το οποίο έπεσε κοντά στην Καβάλα το
βράδυ του Σαββάτου. Σύμφωνα με διπλω-
ματικές πηγές, με εντολή του υπουργού
Εξωτερικών Νίκου Δένδια, ο γενικός

γραμματέας Θεμιστοκλής Δεμίρης πραγ-
ματοποίησε διάβημα στον Ουκρανό πρέ-
σβη στην Αθήνα αναφορικά με την ανάγκη
πρότερης ενημέρωσης της ελληνικής
πλευράς για τη φύση του φορτίου του ου-
κρανικού αεροσκάφους.

Το μυστήριο με τα πυρομαχικά
του αεροσκάφους και 
τον τελικό τους προορισμό

Το περίεργο είναι ότι εδώ και πολύ καιρό υπάρχουν ανεπι-
βεβαίωτες φήμες ότι τα όπλα που στέλνει η Δύση στην Ου-
κρανία δεν πηγαίνουν στο μέτωπο, αλλά μεταπωλούνται
εκτός της Ουκρανίας. Επί του θέματος δεν υπάρχει κάποια
συγκεκριμένη υπηρεσία που να μπορεί να ελέγχει με ακρί-
βεια τη μεταφορά όπλων στη μαύρη αγορά. Άλλωστε δεν είναι
τυχαίο ότι η Ιντερπόλ εξέφρασε ξανά την προηγούμενη Τε-
τάρτη σοβαρή ανησυχία για την παράδοση μικρών, μεσαίων
και βαρέων όπλων στην Ουκρανία, που μπορεί να καταλήξουν
στα χέρια εγκληματιών στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας Γιούργκεν Στοκ προέτρεψε
τις χώρες που προμηθεύουν στρατιωτικό εξοπλισμό στο Κίε-
βο να επικεντρωθούν στους μηχανισμούς εντοπισμού. «Η ευ-
ρεία διαθεσιμότητα όπλων κατά τη διάρκεια της τρέχουσας
σύγκρουσης θα οδηγήσει στη συγκέντρωση του εξοπλισμού

ως παράνομων πλέον όπλων στη φάση μετά τη σύγκρουση,
ενδεχομένως και εν μέσω αυτής», είπε στην Αγγλοαμερικα-
νική Ένωση Τύπου στο Παρίσι, όπως αναφέρει η «Le Figaro
news». Η ανησυχία έρχεται αφού ακριβώς το ίδιο σκηνικό
δημιουργήθηκε όταν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ αποχώ-
ρησαν από το Αφγανιστάν το 2021 μετά από δύο δεκαετίες πο-
λέμου και άφησαν τεράστιες ποσότητες στρατιωτικού εξο-
πλισμού, που τελικά έπεσαν στα χέρια των Ταλιμπάν. Ο Στοκ
είπε ότι τα βαριά στρατιωτικά όπλα, όπως βαλλιστικοί πύραυ-
λοι, αλλά και όπλα χημικού πολέμου, θα είναι διαθέσιμα στην
εγκληματική αγορά. Τα 40 δισεκατομμύρια που έχουν υπο-
σχεθεί οι ΗΠΑ σε εξοπλιστικά προγράμματα στην Ουκρανία
δεν είναι και λίγα... Το ερώτημα πάντως παραμένει ισχυρό,
παρά το γεγονός ότι οι Ουκρανοί επιμένουν ότι όλα τα παρα-
πάνω είναι ψεύδη των Ρώσων.

Θρίλερ με το φορτίο του Antonov 

Οργιάζουν οι φήμες για εμπόριο όπλων στη μαύρη αγορά

kostastsitounas@gmail.com

Γράφει ο

Κώστας Τσιτούνας
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Η
χηρό μήνυμα κατά του τουρκικού αναθεωρητι-
σμού και της παραβατικής συμπεριφοράς της
Άγκυρας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο
έστειλε ο Νίκος Δένδιας από την 115 Πτέρυγα

Μάχης της Σούδας, όπου βρέθηκε στο πλαίσιο της ελληνοα-
μερικανικής Διακλαδικής Άσκησης «Poseidon’s Rage».

«Ένα μήνυμα ότι οι ΗΠΑ και η Ελληνική Δημοκρατία στέ-
κονται μαζί απέναντι στον αναθεωρητισμό, απέναντι σε οτι-
δήποτε απειλεί την εθνική κυριαρχία, την εδαφική ακεραι-
ότητα των χωρών», διεμήνυσε ο υπουργός Εξωτερικών και
τόνισε ότι Αθήνα και Ουάσιγκτον «στέκονται μαζί εν ονόματι
της προστασίας του Διεθνούς Δικαίου». Ο κ. Δένδιας είδε
από κοντά τα υπερσύγχρονα αμερικανικά F-35 που συμμε-
τείχαν στην άσκηση και πέταξαν δίπλα στα ελληνικά μαχητι-
κά. «Αυτό το οποίο γίνεται είναι μια άσκηση που υποδηλώνει
τη θέλησή μας να προστατεύσουμε τις αξίες της δημοκρα-
τίας, της σταθερότητας, της ασφάλειας, της εδαφικής ακε-
ραιότητας», είπε χαρακτηριστικά. 

Τουρκική υπερπτήση 
Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, πως την ώρα που ο υπουρ-

γός Εξωτερικών, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό
Εθνικής Άμυνας Νίκο Χαρδαλιά, τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρα-
τηγό Κωνσταντίνο Φλώρο, τον Αρχηγό ΓΕΑ και τον Αμερι-
κανό πρέσβη Τζορτζ Τσούνης συνομιλούσε με τα πληρώ-
ματα της ελληνικής και της αμερικανικής Πολεμικής Αε-
ροπορίας στη Σούδα, οι Τούρκοι συνέχιζαν τον «χαβά»
τους πραγματοποιώντας μία ακόμη υπερπτήση πάνω από
τη Ζουράφα. Ερωτηθείς μάλιστα για τη νέα επιθετική ενέρ-
γεια της Άγκυρας, ο Νίκος Δένδιας σημείωσε πως «αν
έκανα σχόλιο κάθε φορά που η Τουρκία προέβαινε σε πρό-
κληση, θα μιλούσα όλη μέρα», ενώ διευκρίνισε πως «είναι

χαρακτηριστικό ότι η Τουρκία δεν αντιλαμβάνεται με κανέ-
ναν τρόπο τα μηνύματα των καιρών».

«Ένα ισχυρό μήνυμα απέναντι σε κάθε επιθετική ενέρ-
γεια, σε διεθνείς ταραξίες και επίδοξους καταπατητές ότι η
αμοιβαία δέσμευση της Ελληνικής Δημοκρατίας και των
Ηνωμένων Πολιτειών είναι αδιαπραγμάτευτη και σταθερή»,
χαρακτήρισε την άσκηση «Poseidon’s Rage» και την πα-
ρουσία των πανίσχυρων αμερικανικών μαχητικών στη Σού-
δα ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς.

Στο προσκήνιο τα F-35
Ο Νίκος Δένδιας, ο Νίκος Χαρδαλιάς και ο Αρχηγός ΓΕΕ-

ΘΑ ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες των υπερσύγχρονων
αμερικανικών μαχητικών, τα οποία με «ορμητήριο» την 115
Πτέρυγα Μάχης στη Σούδα πετούν καθημερινά στο Αιγαίο

και την Ανατολική Μεσόγειο σε κοινές ασκήσεις με τα αερο-
σκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας. Τα βλέμματα όλων,
όπως ήταν αναμενόμενο, τράβηξαν τα F-35, με τον Στρατηγό
Κωνσταντίνο Φλώρο να επισημαίνει στον χαιρετισμό του ότι
«τα F-35 “φορτώνουν” και για την Ελλάδα». 

Στο μήνυμά του μάλιστα, ο Στρατηγός Φλώρος τόνισε πως
«ως σύμμαχοι, μαζί με τους εταίρους μας, πρέπει να στείλου-
με ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε εκείνους που επιδιώκουν να αλ-
λάξουν τα σύνορα με τη χρήση βίας, κατά παράβαση του Διε-
θνούς Δικαίου, πως οι πράξεις τους δεν θα γίνουν ανεκτές». 

Στη συνέχεια, ο κ. Χαρδαλιάς μαζί με τον Νίκο Δένδια και
τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ ξεναγήθηκαν στον χώρο όπου ελλιμενί-
ζεται σκάφος της Αμερικανικής Ακτοφυλακής αλλά και στο
νατοϊκό Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής. «Οι
Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν τη σταθερότητα και την ει-
ρήνη στην περιοχή», τόνισε ο Αμερικανός πρέσβης στην
Αθήνα, Τζορτζ Τσούνης. 

Ξεκάθαρη θέση από ΗΠΑ
Συνάντηση στο Πεντάγωνο είχε ο υπουργός Εθνικής Άμυ-

νας με τον Αμερικανό ομόλογό του Λόιντ Όστιν, επιβεβαι-
ώνοντας τις άριστες σχέσεις των δύο πλευρών και την αποφα-
σιστικότητά τους να σταθούν απέναντι σε αναθεωρητικές πρα-
κτικές. «Κάθε αναθεωρητισμός απλώς δεν μπορεί να γίνει
ανεκτός από τις χώρες που εκτιμούν την ασφάλεια και τη στα-
θερότητα στην ευρύτερη περιοχή», ανέφερε ο Νίκος Πανα-
γιωτόπουλος, σημειώνοντας πως «οτιδήποτε έχει να κάνει με
απόπειρα αλλαγής συνόρων δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό».
Από την πλευρά του, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας υπο-
γράμμισε ότι «η αμυντική σχέση ΗΠΑ - Ελλάδας δεν υπήρξε
ποτέ πιο ισχυρή και η επικαιροποιημένη αμυντική συμφωνία
αντανακλά τη δέσμευσή μας για ειρήνη και ασφάλεια». 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Αθήνα και Ουάσιγκτον στέκονται μαζί 
εν ονόματι της προστασίας 
του Διεθνούς Δικαίου

Ηχηρό μήνυμα από τη Σούδα
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Π
ροβολή ισχύος στο Αιγαίο αλλά
κυρίως στην ευαίσθητη περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου κά-
νουν Ελλάδα και Ηνωμένες Πο-

λιτείες με την άσκηση «Poseidon’s Rage»
που μετατρέπει σε «εφιάλτη» τα αναθεω-
ρητικά όνειρα της Τουρκίας.

Από τις 10 Ιουλίου αμερικανικά F-35 και
F-15 πετούν δίπλα στα «γεράκια» της Πο-
λεμικής Αεροπορίας εκτελώντας σύνθε-
τες ασκήσεις εναέριας μάχης, προσβολές
επίγειων και ναυτικών στόχων αλλά και
εντυπωσιακούς ελιγμούς, εκμεταλλευό-
μενα το ιδιαίτερο ανάγλυφο της χώρας
μας. Σε μια εικόνα «βγαλμένη» από το
κοντινό μέλλον, τα F-35 μπήκαν στο «Mach
Loop» της Ελλάδας, στο φαράγγι του Βου-
ραϊκού, πετώντας λίγα μέτρα πάνω από το
έδαφος, όπως ακριβώς εκπαιδεύονται οι
Έλληνες πιλότοι. Τα αποτελέσματα ήταν
άκρως εντυπωσιακά, όπως και τα συμπε-
ράσματα που αντλούν όλες αυτές τις μέρες
οι αξιωματικοί του Αεροπορικού Επιτελεί-
ου αλλά και του ΓΕΕΘΑ.

Οι ικανότητες των F-35 είναι αδιαμφι-
σβήτητες και αυτό το ξέρουν καλά στις
Ένοπλες Δυνάμεις. Άλλωστε, οι Έλληνες
πιλότοι έχουν πετάξει στο παρελθόν δί-
πλα σε ιταλικά και ισραηλινά «stealth»
αεροσκάφη και οι εντυπώσεις που μετέ-
φεραν στους επιτελείς ήταν καθοριστικές
για την απόφαση της Αθήνας να εντάξει το
μαχητικό 5ης γενιάς στο οπλοστάσιό της.
Αυτό όμως που μπήκε τώρα στο «μικρο-
σκόπιο» του ΓΕΑ και του ΓΕΕΘΑ είναι η

συνύπαρξη και η συνεργασία των F-35 με
τα ελληνικά Rafale.

Πηγές της Πολεμικής Αεροπορίας τονί-
ζουν στην «Political» ότι η παρουσία αερο-
σκαφών 4.5 και 5ης γενιάς πάνω από το
Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο μπο-
ρούν να αλλάξουν καθοριστικά τους συ-
σχετισμούς, δίνοντας στην ελληνική πλευ-
ρά το απόλυτο πλεονέκτημα. Τα δύο αερο-
σκάφη χάρη στην υψηλή τεχνολογία και τα
«φονικά» όπλα που διαθέτουν μπορούν να
επιχειρούν μαζί σε κάθε είδους αποστολή,
εξουδετερώνοντας απειλές προτού καν
εντοπιστούν από τα εχθρικά ραντάρ. Ένα
από τα σενάρια που δοκιμάστηκαν στην
«Poseidon’s Rage» ήταν η εναλλαγή ρό-
λων όσο τα μαχητικά βρίσκονταν στον αέ-
ρα, με τα F-35 πότε σε ρόλο αεροσκάφους

έγκαιρης προειδοποίησης και πότε σε
αποστολές διείσδυσης, χωρίς να γίνεται
αντιληπτό από την αεράμυνα. Αντιστοίχως,
τα Rafale, λαμβάνοντας δεδομένα στοχο-
θεσίας από τα F-35, μπορούσαν να πλή-
ξουν στόχους από πολύ μεγάλη απόσταση,
έχοντας τα ραντάρ τους κλειστά και άρα
όντας σχεδόν αδύνατο να εντοπιστούν.

Εκνευρισμός στην Τουρκία
Ήδη η παρουσία των δύο τύπων στους

ουρανούς του Αιγαίου προκαλεί «βέρτιγ-
κο» στην Άγκυρα, ενώ με την προσθήκη
των αναβαθμισμένων F-16 Viper, που μοι-
ράζονται αρκετά κοινά στοιχεία με τα μα-
χητικά 5ης γενιάς, η Ελλάδα θα είναι ο
απόλυτος κυρίαρχος των αιθέρων. Το γε-
γονός αυτό προκαλεί έντονες αντιδράσεις

στην Τουρκία, με την εφημερίδα «Cumhu-
riyet» να αναφέρει ότι «σε λίγα χρόνια η
Ελλάδα θα έχει υπεροχή στον αέρα, η
Τουρκία πρέπει να κινηθεί γρήγορα» και
την «Aksam» να κατηγορεί το «ελληνικό
και εβραϊκό λόμπι» για «ενέργειες κατά
της Τουρκίας».

Τη σιωπή του μετά το «φρένο» στην πώ-
ληση F-16 στην Τουρκία «έσπασε» ο
υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, λέγον-
τας πως «η Ελλάδα με διάφορες πρωτο-
βουλίες προσπαθεί να επηρεάσει όσο
μπορεί τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με-
ταξύ της τουρκικής και της αμερικανικής
στρατιωτικής αντιπροσωπείας για την
προμήθεια και τον εκσυγχρονισμό των F-
16» και ισχυρίστηκε πως «κάποιοι βου-
λευτές και κάποιες ομάδες εκεί προσπα-
θούν να χειραγωγήσουν και να παραπλη-
ροφορήσουν για να προκαλέσουν ξεση-
κωμό».

Στην Κύπρο η ηγεσία
Μετά τη Σούδα ο υφυπουργός Εθνικής

Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς και ο αρχηγός
ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώ-
ρος, θα μεταβούν στην Κύπρο για να πα-
ραστούν στις επετειακές εκδηλώσεις
μνήμης και τιμής υπέρ των Πεσόντων και
των Αγνοούμενων Αξιωματικών και Οπλι-
τών κατά την τουρκική εισβολή του 1974.
Ο Νίκος Χαρδαλιάς θα έχει συναντήσεις
με τον Κύπριο υπουργό Οικονομικών
Κωνσταντίνο Πετρίδη και τον πρέσβη της
Ελλάδας Ιωάννη Παπαμελετίου. Στη συ-
νέχεια θα επισκεφτεί το Καστελόριζο,
όπου θα συμμετέχει ως ομιλητής στο συ-
νέδριο της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευ-
τικής Ένωσης Ελληνισμού με θέμα «Το
Δίκαιο της Θάλασσας» και θα επισκεφτεί
Μονάδες του Στρατού Ξηράς και του Πο-
λεμικού Ναυτικού.

Ο «Ποσειδώνας»
έδειξε την οργή του

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Ήδη η παρουσία 
των δύο τύπων

αεροσκαφών στους
ουρανούς του Αιγαίου

προκαλεί ζαλάδες 
στην Άγκυρα



Συμφωνία 30 δισ. δολαρίων Πενταγώνου - Lockheed για 375 αεροσκάφη F-35
Συμφωνία-μαμούθ αξίας 30 δισ. δολαρίων έκλεισε το

αμερικανικό Πεντάγωνο με τη Lockheed Martin για την
«αγορά του αιώνα» 375 μαχητικών αεροσκαφών F-35. Το
υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ και η Lockheed Martin Corp
συμφώνησαν για την παραγωγή των F-35 μέσα σε μια τριε-
τία, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι η συμφωνία είναι

της τάξεως των 30 δισ. δολαρίων και αποτελεί σημείο εκκί-
νησης για την οριστικοποίηση της τιμολόγησης και της ανά-
θεσης της σύμβασης, η οποία πιθανότατα δεν θα «κλειδώ-
σει» προτού περάσουν αρκετές εβδομάδες - αν όχι μήνες.
Επομένως η τελική αξία της συμφωνίας -και η τιμή για κάθε
παραλλαγή του μαχητικού- είναι ακόμη αβέβαιη. Το πρώτο
αεροσκάφος της πιο κοινής έκδοσης του μαχητικού, το F-

35A, κόστιζε 221 εκατ. δολάρια όταν βγήκε από τη γραμμή
παραγωγής το 2007. Από τότε οι ποσότητες παραγωγής και
η τεχνογνωσία έχουν αυξηθεί, βοηθώντας την τιμή του μα-
χητικού stealth πέμπτης γενιάς να πέσει στα 79 εκατ. το ένα.
Παρ’ όλα αυτά, αναμένεται αύξηση της τιμής μονάδας για
την πιο κοινή έκδοση του μαχητικού εξαιτίας της έλλειψης
πρώτων υλών και της αύξησης του πληθωρισμού.

Κρίσιμη συνάντηση για
τα σιτηρά της Ουκρανίας

Β
λαντίμιρ Πούτιν και Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν είχαν κρίσιμες συνο-
μιλίες χθες στην Τεχεράνη με
θέμα τους μηχανισμούς που θα

επιτρέψουν τις εξαγωγές σιτηρών από την
Ουκρανία, τα οποία έχουν αποκλειστεί λό-
γω της ρωσικής επίθεσης με κίνδυνο να
προκληθεί παγκόσμια επισιτιστική κρίση.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοί-
νωσε την περασμένη Παρασκευή ότι ένα
«τελικό έγγραφο» θα είναι έτοιμο σύντομα
για να επιτρέψει την εξαγωγή των ουκρα-
νικών σιτηρών. Διαπραγματεύσεις, στις
οποίες θα συμμετέχουν η Μόσχα, το Κίε-
βο, η Άγκυρα και ο ΟΗΕ, αναμένεται να
διεξαχθούν τις επόμενες μέρες στην
Τουρκία μετά την πρόοδο στις συνομιλίες
της 13ης Ιουλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται
να ανοίξει στην Κωνσταντινούπολη ένα
συντονιστικό κέντρο για να επιτρέψει τις
εξαγωγές μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Ο
Ερντογάν έχει επιδιώξει ρόλο μεσολαβητή
στο Ουκρανικό, με την Τουρκία να έχει φι-
λοξενήσει μέχρι στιγμής δύο άκαρπους
γύρους ρωσοουκρανικών συνομιλιών.

Στην ανασκόπηση των διμερών σχέσε-
ων Ρωσίας - Τουρκίας σημειώνεται ότι
εξελίσσεται κανονικά η συνεργασία στο
πλαίσιο των «στρατηγικών σχεδίων» με
ιδιαίτερη αναφορά στην εξαγωγή 12,8
δισ. κυβικών μέτρων αερίου μέσω των
δύο υποθαλάσσιων αγωγών Turkish και
Blue Stream. Τονίζεται επίσης ότι «συνε-
χίζεται η ανέγερση του πυρηνικού σταθ-
μού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
στο Ακουγιού».

Σύσφιγξη σχέσεων με Ιράν
Στη διμερή συνάντηση του Πούτιν με τον

Ιρανό πρόεδρο Ιμπραχήμ Ραΐσι και τον
ανώτατο πνευματικό ηγέτη του Ιράν Αγια-
τολάχ Αλί Χαμενεΐ συζητήθηκε η «στρατη-

γική εταιρική σχέση» που θα αποτυπωθεί
σε μια διμερή συμφωνία που ετοιμάζεται
εντατικά.

Ο Πούτιν επιδιώκει να συσφίξει τις σχέ-
σεις με το Ιράν, ορκισμένο εχθρό των ΗΠΑ
και βασικό στρατιωτικό και εμπορικό εταί-
ρο της Ρωσίας, ώστε να εδραιώσει τη ρω-
σική επιρροή στη Μέση Ανατολή και να
δείξει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν
αποδυναμώνει τη θέση της Μόσχας στην
παγκόσμια σκακιέρα.

Η «Le Figaro» μιλάει για μια «αντιδυτική
συμμαχία τριών αυταρχικών ηγετών»,
σχολιάζοντας τη συνάντηση Ιράν, Ρωσίας
και Τουρκίας. «Ο μόνος που λείπει είναι ο
Κινέζος πρόεδρος», γράφει η γαλλική
εφημερίδα.

Το ταξίδι του Πούτιν, που πραγματοποι-

είται μόλις λίγες μέρες μετά την επίσκεψη
του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στο
Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία, στέλνει
ισχυρό μήνυμα για τα σχέδια της Μόσχας
να σφυρηλατήσει στρατηγικούς δεσμούς
με το Ιράν, την Κίνα και την Ινδία απέναντι
στις δυτικές κυρώσεις.

Πούτιν και Ερντογάν
συζήτησαν χθες στην
Τεχεράνη για τις συνθήκες
που θα επιτρέψουν
τις εξαγωγές ώστε να
αποτραπεί η επισιτιστική κρίση

ΗΗ ΕΕ ξεκίνησε
τις ενταξιακές
διαπραγματεύσεις
με Σκόπια, Αλβανία

Μιλώντας για «ιστορική στιγ-
μή», η πρόεδρος της Κομισιόν
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανα-
κοίνωσε ότι η ΕΕ ξεκίνησε τις
ενταξιακές διαπραγματεύσεις
με τη Βόρεια Μακεδονία και την
Αλβανία. «Το περίμεναν τόσο
καιρό οι πολίτες σας και το αξί-
ζουν», είπε η Φον ντερ Λάιεν. Η
Βόρεια Μακεδονία είναι υπο-
ψήφια προς ένταξη από το 2005
και η Αλβανία από το 2014.

Μετά τη Διακυβερνητική Διά-
σκεψη που πραγματοποιήθηκε
χθες, η Κομισιόν και οι διαπραγ-
ματευτικές ομάδες από τις δύο
βαλκανικές χώρες «θα αρχί-
σουν να εργάζονται για τον
έλεγχο του κεκτημένου της ΕΕ,
το πρώτο βήμα στη διαδικασία»,
δήλωσε η πρόεδρος της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής.

«Η Βόρεια Μακεδονία θα δια-
πραγματευτεί πολύ σύντομα για
την ανάπτυξη της Frontex στη
χώρα. Αυτό θα ενισχύσει τη συ-
νεργασία μας για τη μετανά-
στευση», πρόσθεσε. Ο δρόμος
για την ένταξη της Βόρειας Μα-
κεδονίας άνοιξε στις 24 Ιουνίου,
με την άρση του βέτο που πρό-
βαλε η Βουλγαρία επικαλούμε-
νη ανοιχτές εθνικές, γλωσσικές
και ιστορικές διαφορές.
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Π
ρόκειται για ένα ντόμινο ενεργειακής
κρίσης, όπου το κάθε «πλακάκι» έχει
κόστος δισεκατομμυρίων ευρώ. Τον
χειμώνα ο λογαριασμός ενέργειας της

Ευρώπης θα φτάσει τα 200 δισ. δολάρια, σύμφω-
να με άρθρο άποψης του Χαβιέ Μπλας για το Blo-
omberg.

Αν και ο υπολογισμός αυτός είναι γενικευμέ-
νος, είναι -παράλληλα- και συντηρητικός, αφού
δεν συμπεριλαμβάνει το δυσμενές σενάριο μιας
ολικής άρσης παροχής ρωσικού φυσικού αερίου
προς την Ευρώπη.

Ελάχιστοι πολιτικοί φαίνεται πως έχουν κατα-
λάβει το μέγεθος του προβλήματος και το κόστος
του. Μόνο ο Γάλλος πρωθυπουργός Μακρόν και ο
Γερμανός καγκελάριος Σολτς φαίνεται πως έχουν
συνειδητοποιήσει το εύρος της κρίσης. Η ΕΕ έχει
προγραμματίσει επείγουσα Σύνοδο των υπουρ-
γών Ενέργειας των κρατών-μελών στα τέλη του
μήνα με παρόμοια Σύνοδο των ηγετών να αναμέ-
νεται μέσα στο καλοκαίρι.

Πρόγραμμα μείωσης
H ΕΕ θα πρέπει να αποφασίσει για ένα γενναίο

πρόγραμμα μείωσης της ενέργειας, συμπεριλαμ-
βανομένης και της συναφούς δημόσιας καμπά-
νιας για τη στήριξή του, ενώ θα πρέπει να τονίσει
τη σημασία του διαμοιρασμού των εθνικών απο-
θεμάτων μεταξύ των κρατών-μελών. Αυτό σημαί-
νει ότι η Βρετανία, η Νορβηγία και η Ελβετία θα
πρέπει να κληθούν στο τραπέζι των διαπραγμα-
τεύσεων.

Με τα futures του φυσικού αερίου και του ηλε-
κτρικού να αυξάνονται συνεχώς, όλο και περισ-
σότερες ευρωπαϊκές εταιρείες ενέργειας θα τα
βρουν δύσκολα. Η μόνη ελπίδα για την επιβίωση
αυτών των εταιρειών κοινής ωφέλειας θα είναι η
μετακύλιση του αυξημένου κόστους στους κατα-
ναλωτές, αλλά μια τέτοια κίνηση απλώς προωθεί
το αναγκαίο bailout στο ευρύτερο κοινό, δεδομέ-
νων των υψηλών λογαριασμών που ήδη καλούν-
ται να πληρώσουν τα νοικοκυριά.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα πρέπει να είναι
ξεκάθαρες όσον αφορά το κόστος αυτό, αφού δεν
μπορούν να δικαιολογήσουν το αφήγημα ως
«κοινή προσπάθεια» καταπολέμησης του Πούτιν.

Τα bailouts
Ο γερμανικός κολοσσός Uniper SE έχει καταρ-

ρεύσει σχεδόν ολοκληρωτικά. Ζήτησε πρόσφατα
bailout από τη γερμανική κυβέρνηση, το οποίο
αναμένεται να φτάσει τουλάχιστον τα 10 δισ. ευ-
ρώ. Η Electricité de France (EDF) έχει και αυτή
ζητήσει βοήθεια. Η κυβέρνηση Μακρόν θα εξα-
γοράσει το ιδιωτικοποιημένο μερίδιο, ενώ το κό-
στος αναμένεται να φτάσει τα 8 δισ. ευρώ.

Τόσο η Uniper όσο και η EDF αποτελούν μόνο
την κορυφή του παγόβουνου. Δύο μόλις ΔΕΚΟ εν
μέσω δεκάδων που προσφέρουν ενέργεια σε 200
εκατομμύρια νοικοκυριά στην ΕΕ και τη Βρετανία.
Το μεγαλύτερο μέρος των εταιρειών αυτών μπο-
ρεί να καταφέρει να τα βγάλει πέρα, αλλά θα χρει-
αστούν βοήθεια από τις εκάστοτε κυβερνήσεις.

Στη χειρότερη περίπτωση θα πρέπει να κρατικο-
ποιηθούν, τουλάχιστον για ορισμένο χρονικό διά-
στημα.

Η γερμανική κυβέρνηση μέσω της δημόσιας
τράπεζας KwF έχει δανείσει 15 δισ. στην εταιρεία
παροχής φυσικού αερίου για την ενίσχυση των
αποθεματικών της ενόψει του χειμώνα. Η απο-
πληρωμή των δανείων αυτών παραμένει ένα ανα-
πάντητο ερώτημα.

Τα προβλήματα για τα νοικοκυριά έχουν ήδη
ένα τρανό παράδειγμα: τη Βρετανία. Η βρετανική
κυβέρνηση ανακοίνωσε bailout πολλών δισ. τον
περασμένο Φεβρουάριο για την αντιστάθμιση της
αύξησης της τάξης του 54% του πλαφόν τιμών
ενέργειας προς τα νοικοκυριά, από τις 1.277 λίρες
ετησίως στις 1.971. Το πλαφόν αυτό αναμένεται να
αγγίξει τις 3.300 τον Οκτώβριο.

Τα νοικοκυριά
Δεδομένου και του μέσου ετήσιου εισοδήματος

των βρετανικών νοικοκυριών των 31.770 λιρών,
κάθε νοικοκυριό θα κληθεί να πληρώσει πάνω
από το 10% του εισοδήματός του σε ενέργεια, κάτι
που αποτελεί επισήμως ενεργειακή φτώχεια. Το
Λονδίνο θα κληθεί να προχωρήσει σε bailout των
πολιτών ή των ΔΕΚΟ. Σύμφωνα με συντηρητικές
εκτιμήσεις, το bailout αυτό μπορεί να κοστίσει
μέχρι και 17 δισ. λίρες, κάτι που δεν κάνει τον
προαναφερθέντα ευρωπαϊκό λογαριασμό των
200 δισ. δολαρίων τόσο παράλογο.

Η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί πολύ
γρήγορα. Λαμβάνοντας και πάλι υπόψη το παρά-
δειγμα της Uniper, η εταιρεία κατέρρευσε μετά τη
μείωση της παροχής φυσικού αερίου από τη Ρω-
σία προς τη Γερμανία κατά 60%. Η Uniper έχει
ημερήσιες απώλειες της τάξης των 30 εκατ. ευ-
ρώ, αφού αναγκάζεται να αγοράσει το φυσικό αέ-
ριο από τις αγορές spot, κάτι που μεταφράζεται σε
περίπου 10 δισ. ευρώ ετησίως, το ύψος του bailo-
ut της γερμανικής κυβέρνησης. Αν όμως ο Πούτιν
κλείσει τις κάνουλες εντελώς, το κόστος αυτό θα
φτάσει τα 100 εκατ. ημερησίως ή πάνω από 35 δισ.
ετησίως.

Σύμφωνα, τέλος, με την Goldman Sachs, αν τα
ευρωπαϊκά νοικοκυριά αναγκαστούν να επωμι-
στούν τα αυξημένα κόστη ηλεκτρικού και φυσι-
κού αερίου, θα πρέπει να πληρώνουν 470 ευρώ
μηνιαίως κατά μέσο όρο, αύξηση της τάξης του
290% από το 2020. Προφανώς το ποσό αυτό είναι
εξαιρετικά απρόσιτο για πολλούς και ένα πολύ
μεγαλύτερο bailout της κοινωνίας θα αποδειχτεί
αναγκαίο.

Όπως και να έχουν τα πράγματα, τόνισε ο
Μπλας, ο ερχόμενος χειμώνας για την Ευρώπη θα
αποδειχτεί εξαιρετικά επώδυνα κοστοβόρος.

Εκατοντάδες δισ. θα κληθούν 
να επωμιστούν οι ΔΕΚΟ ή 
τα νοικοκυριά - Άνοδος στις τιμές 
του φυσικού αερίου λόγω καύσωνα

Θα ξεπεράσει
τα 200 δισ.

δολάρια
το κόστος

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ



Ο
χι μία αλλά τουλάχιστον δύο
φορές η Ρούλα Πισπιρίγκου
φέρεται να αποπειράθηκε να
σκοτώσει την πρωτότοκη κόρη

της. Αυτό προκύπτει από τη νέα ποινική
δίωξη που ασκήθηκε εναντίον της και τη
φέρνει αντιμέτωπη και με την κακουργη-
ματική κατηγορία της απόπειρας της αν-
θρωποκτονίας κατά της Τζωρτζίνας.

Η υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πα-
νελλήνιο τους τελευταίους μήνες παρου-
σιάζει, όσο ερευνώνται τα στοιχεία που
έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικές και οι
δικαστικές αρχές, όλο και περισσότερες
άγνωστες πτυχές από τη δράση της γυναί-
κας, η οποία έχει οδηγηθεί στις φυλακές
Κορυδαλλού με την κατηγορία της δολο-
φονίας της 9χρονης κόρης με υπερβολική
δόση κεταμίνης στις 29 Ιανουαρίου 2022.

Χθες η εισαγγελέας που χειρίζεται την
υπόθεση του θανάτου της Τζωρτζίνας Γ.
Νούλη άσκησε νέα δίωξη εναντίον της
Ρούλας Πισπιρίγκου. Αφορά το επεισό-
διο του Απριλίου του 2021, όταν οδήγησε
το παιδί στην τετραπληγία ενώ νοση-
λευόταν στο «Καραμανδάνειο» Νοσοκο-
μείο της Πάτρας.

Μετά την άσκηση της συμπληρωματι-

κής δίωξης η γυναίκα που κατηγορείται
για τη δολοφονία του ενός κοριτσιού της
και έχει δώσει κατάθεση ως ύποπτη για
τον θάνατο των άλλων δύο, αναμένεται
σήμερα να περάσει από το γραφείο της
18ης τακτικής ανακρίτριας στα δικαστή-
ρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων προ-
κειμένου να δώσει συμπληρωματική
απολογία. Κατά πάσα πιθανότητα όμως η
33χρονη αναμένεται να ζητήσει προθε-
σμία, την οποία και δικαιούται για να ενη-
μερωθεί για τη νέα σε βάρος της δίωξη
αλλά και να προετοιμάσει τη συμπληρω-
ματική της απολογία.

Τα στοιχεία των γιατρών
Η 9χρονη Τζωρτζίνα τον Απρίλιο του

2021 και ενώ νοσηλευόταν στο «Καραμαν-
δάνειο» υπέστη ανακοπή. Οι γιατροί κατά-
φεραν να την επαναφέρουν, ωστόσο το
κοριτσάκι έμεινε τετραπληγικό. Και για
αυτό το επεισόδιο πλέον οι δικαστικές αρ-
χές πιστεύουν ότι υπεύθυνη ήταν η Ρούλα
Πισπιρίγκου, καθώς την κατηγορούν ότι
προσπάθησε να δολοφονήσει την πρωτό-
τοκη κόρη της. Και αν τότε δεν τα κατάφε-
ρε, δέκα μήνες αργότερα η 33χρονη φέ-
ρεται να εκτέλεσε το πρωτοφανές για τα

ελληνικά δεδομένα έγκλημα. Χορήγησε
στην 9χρονη Τζωρτζίνα υπερβολική δόση
κεταμίνης, η οποία επέφερε τον θάνατο
του κοριτσιού.

Στη νέα δίωξη οι δικαστικές αρχές φαί-
νεται να προχώρησαν μετά τα στοιχεία
που συγκέντρωσαν από τους θεράποντες
γιατρούς της Τζωρτζίνας, οι οποίοι ανέ-
φεραν ότι το κοριτσάκι νοσηλευόταν χω-
ρίς να έχει κάποια παθολογικά. Οι εισαγ-
γελείς, οι οποίοι μελέτησαν λέξη προς
λέξη όλα τα δεδομένα που έχουν στη διά-
θεσή τους, κατέληξαν στο συμπέρασμα
ότι το άτυχο κορίτσι έπαθε καρδιακή
ανακοπή από ανθρωπογενή επέμβαση
και μάλιστα από την ίδια της τη μητέρα.
Σώθηκε όμως χάρις στην υπερπροσπά-
θεια των γιατρών.

Η νέα δίωξη έρχεται εν αναμονή των

εξελίξεων για τους θανάτους της Μαλένας
και της Ίριδας, καθώς η Ρούλα Πισπιρίγ-
κου έχει καταθέσει ως ύποπτη για τις δο-
λοφονίες των δύο μικρότερων κοριτσιών
και αναμένεται η απόφαση των εισαγγε-
λέων Α. Ελευθεριάνου και Απ. Ανδρέου
για το αν θα προχωρήσουν ή όχι σε άσκη-
ση ποινικών διώξεων σε βάρος της.
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Ξανά στο εδώλιο ο ντράμερ - «Προσέγγιζε τους γονείς για να βρεθεί κοντά στα παιδιά»

Η Ρούλα Πισπιρίγκου
κατηγορείται ότι προσπάθησε
δύο φορές να δολοφονήσει 
τη μεγαλύτερη κόρη της 
- Καλείται σήμερα για
συμπληρωματική απολογία
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Σε νέα δίκη παραπέμπεται ο προφυλακισμένος πρώην
ντράμερ των Πυξ Λαξ, σύμφωνα με το βούλευμα που εξέ-
δωσε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών της Αθήνας. Έτσι, ο
69χρονος, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 12 ετών
για υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανήλικης, θα βρεθεί στο
ακροατήριο και για τις κακουργηματικές κατηγορίες που
αφορούν γενετήσιες πράξεις με ακόμη τέσσερα κορίτσια
ηλικίας από 6 έως 14 ετών.

Η νέα αυτή εξέλιξη προέκυψε μετά την υιοθέτηση του
Συμβουλίου στο ακέραιο της πρότασης του εισαγγελέα.
Σύμφωνα με τους δικαστές, ο 69χρονος ασέλγησε σε τέσ-
σερα ανήλικα κορίτσια σε κάμπινγκ του νομού Ηλείας,
όπου βρίσκονταν τους καλοκαιρινούς μήνες από το 2007

έως και το 2015. Ο ντράμερ, ο οποίος αρνείται όλες τις κα-
τηγορίες, προκειμένου να πετύχει τους σκοπούς του έχτι-
ζε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους γονείς τους. Έτσι μπο-

ρούσε να προσεγγίσει τα παιδιά και κυρίως κορίτσια.
Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα των δικαστι-

κών λειτουργών, ο 69χρονος για να πετύχει τους σκοπούς
του χωρίς να κινήσει την παραμικρή υποψία έδειχνε συ-
ναισθήματα αγνής αγάπης και προστατευτικότητας για
παιδιά προκειμένου να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις
που ήθελε για να ικανοποιήσει της γενετήσιες ορμές του.

Οι γονείς των τεσσάρων ανηλίκων, που είχαν εμπιστοσύ-
νη στον 69χρονο, έμαθαν για το τι είχε συμβεί με τα παιδιά
τους όταν πληροφορήθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης για
την ποινική δίωξη για σεξουαλική κακοποίηση ενήλικης
που ασκήθηκε εναντίον του ντράμερ. Τότε ρώτησαν τα παι-
διά τους για τις στιγμές που πέρασαν με τον μουσικό. 

Νέα δίωξη
για απόπειρα
ανθρωποκτονίας
της Τζωρτζίνας



«Β
ουβός πόνος» επικρατεί
στην τοπική κοινωνία της
Κορίνθου από τον χαμό -
έπειτα από τροχαίο δυστύ-

χημα- μιας 18χρονης κοπέλας και ενός
16χρονου αγοριού, οι οποίοι επέβαιναν σε
ΙΧ που οδηγούσε ένας 15χρονος με συνο-
δηγό ακόμη έναν 18χρονο!

Ο τραγικός επίλογος στη σύντομη ζωή
των δύο παιδιών γράφτηκε στο 95ο χιλιό-
μετρο της εθνικής οδού Κορίνθου - Τρι-
πόλεως, στο ύψος του Σπαθοβουνίου, κα-
θώς ένα παιδικό σφάλμα αποδείχτηκε
ολέθριο. Με βάση τα στοιχεία που έχουν
συλλέξει οι αξιωματικοί της Τροχαίας, ο
15χρονος πήρε εν αγνοία των γονιών του
τα δεύτερα κλειδιά του οχήματος της οι-
κογένειας και μαζί με τη 18χρονη αδελφή
του (σκοτώθηκε στο τροχαίο) και δύο
ακόμη φίλους τους 16 (ο δεύτερος νε-
κρός) και 18 ετών βγήκαν νυχτερινή βόλ-
τα. Μάλιστα, η παρέα των παιδιών κατά τη
διάρκεια της διαδρομής αναρτούσε στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογρα-
φίες και βίντεο με γέλια και τραγούδια,
χωρίς τίποτα να προμηνύει την τραγωδία
που θα επακολουθούσε λίγο μετά τις 5.30
τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο
15χρονος οδηγός έκανε λάθος και δεν
βγήκε στην έξοδο της εθνικής οδού που
ήθελε και αποφάσισε να κάνει όπισθεν, με
αποτέλεσμα να συγκρουστεί με ένα άλλο

όχημα που είχε νοικιάσει ένας 68χρονος
Βρετανός, ο οποίος βρίσκεται για διακο-
πές στην Ελλάδα. Από τη σφοδρή σύγ-
κρουση τα δύο αυτοκίνητα μετατράπηκαν
σε άμορφη μάζα σιδερικών και τα δύο παι-
διά 18 και 16 ετών που κάθονταν στο πίσω
κάθισμα βρήκαν ακαριαίο θάνατο.

Σε σοβαρή κατάσταση
Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο

Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύεται ο
15χρονος, ο οποίος δεν μπορεί να πιστέψει
ότι ευθύνεται για τον θάνατο της αδελφής
του και του κολλητού του φίλου. «Έμαθε
ότι πέθανε η αδελφή του και ούρλιαζε. Του
το είπε η μαμά του. Τι να πρωτοκρατήσει

κρυφό. Το άλλο παιδί που πέθανε ήταν γεί-
τονας, φίλος», αναφέρει συγγενικό πρό-
σωπο της οικογένειας.

Ο 15χρονος υποβλήθηκε σε πολύωρη
και δύσκολη χειρουργική επέμβαση προ-
κειμένου να διαφύγει τον κίνδυνο για τη
ζωή του και πλέον νοσηλεύεται σε σοβαρή
αλλά σταθερή κατάσταση χωρίς να είναι
διασωληνωμένος. Στο πλαίσιο των ερευ-
νών που διενεργεί η Τροχαία, οι αστυνομι-
κοί αναμένεται να πάρουν καταθέσεις από
τον τέταρτο της παρέας (τον 18χρονο πιο
ελαφρά τραυματία) και τον 69χρονο οδηγό
του δεύτερου αυτοκινήτου αλλά και από
τους γονείς του 15χρονου για να διαπιστώ-
σουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο

ανήλικος πήρε τα κλειδιά του αυτοκινήτου.
Τέλος, δεν φαίνεται να προκύπτει κατανά-
λωση αλκοόλ από τον οδηγό του μοιραίου
οχήματος.
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Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι επιστή-
μονες αναφορικά με τη μόλυνση στην περιο-
χή όπου κατέπεσε το μοιραίο Antonov, επι-
σημαίνοντας ότι πρόκειται για μια «συνήθη
ρύπανση βαρέων μετάλλων», ζητώντας όμως
ταυτόχρονα επαγρύπνηση από τις Αρχές.

Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση του
καθηγητή Γεωλογίας του ΑΠΘ Γιώργου Ζα-
λίδη, ο οποίος τονίζει ότι «αν και εφόσον τα
υλικά είναι συμβατικά βλήματα, αυτό που
περιμένουμε είναι να έχουμε κάποια υπο-
λείμματα από βαριά μέταλλα μετά τη συγκο-
μιδή των βλημάτων που θα γίνει από τον
Στρατό στην περιοχή». Ο ίδιος επιστήμονας
πάντως διευκρινίζει ότι «ο φόβος είναι οι
βροχοπτώσεις για να μην ξεπλυθεί η ρύπαν-

ση προς τον υπόγειο υδροφορέα και μετακι-
νηθεί και σε παρακείμενα χωράφια. Πρέπει
να προλάβουμε το φθινόπωρο και να γίνουν
άμεσα οι ενέργειες για να αποκατασταθούν
τα εδάφη».

Αξίζει, τέλος, να σημειώσουμε ότι το ζήτη-
μα απασχολεί και τα ΜΜΕ στη Σερβία, τα
οποία διατυπώνουν ερωτήματα για το γεγο-
νός ότι επιλέχθηκε η αποστολή των εκπαι-
δευτικών βλημάτων και όλμων με πτήση car-
go και όχι διά της θαλάσσιας οδού. Αυτή άλ-
λωστε, όπως επισημαίνουν πηγές στο Βελι-
γράδι, είναι η πρακτική που ακολουθούνταν
σε ανάλογα φορτία προς το Μπαγκλαντές
(λόγω κόστους), χώρα στην οποία η Σερβία
εξάγει όπλα εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες.

Μείωση κατά 3,5% σημείωσε η απογραφή του 2021 σε σύγκριση με την

απογραφή του 2011. Συγκεκριμένα, ο πληθυσμός της Ελλάδας, σύμ-

φωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα της «Απογραφής Πληθυσμού -

Κατοικιών 2021», ανέρχεται στα 10.432.481 άτομα, ένας αποθαρρυντι-

κός αριθμός συγκριτικά με το 2011.

Τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) αναφέρουν ότι

κατά την απογραφή του 2011 ο μόνιμος πληθυσμός ανερχόταν σε

10.816.286, έτσι προκύπτει μια μείωση περίπου 383.805 ή κατά 3,5%.

Αναλυτικότερα, οι γυναίκες ανέρχονται σε 5.357.232 -αποτελούν το

51,3% του πληθυσμού- ενώ οι άνδρες είναι 5.075.249. Ο πληθυσμός της

Αττικής υπολογίζεται σε 3.792.469 και είναι μειωμένος κατά 35.965 κα-

τοίκους σε σχέση με το 2011. Ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με

1.792.069 κατοίκους, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται η Περιφέρεια

Βορείου Αιγαίου.

Απογραφή: Μειώθηκε κατά
385.000 ο πληθυσμός της χώρας μας

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Κόρινθος: Η αντίδραση 
του 15χρονου οδηγού όταν
έμαθε ότι πέθαναν η 18χρονη
αδελφή του και ο 16χρονος
φίλος του μετά το τροχαίο 
που προκάλεσε ο ίδιος

Πτώση Antonov: Αγώνας δρόμου
για την απομάκρυνση των βλημάτων

Θρήνος και ουρλιαχτά για
τον χαμό των δύο παιδιών



Ω
ρες αγωνίας για τους κατοί-
κους στο Ντράφι Πεντέλης,
με εκατοντάδες πυροσβέστες
και εθελοντές να δίνουν ολο-

νύχτια μάχη με τις φλόγες προκειμένου
να σώσουν σπίτια και περιουσίες, με
πληροφορίες να αναφέρουν ότι κάποια
οικήματα υπέστησαν ζημιές. Η πυρκαγιά
ξέσπασε λίγο μετά τις 17.30 σε δασική
περιοχή στο Νταού και γρήγορα πήρε
μεγάλες διαστάσεις λόγω των θυελλω-
δών ανέμων που έπνεαν.

Μέσα σε λιγότερο από δύο ώρες η πυρ-
καγιά έφτασε στα 100 μέτρα από τα σπίτια,
με την Πυροσβεστική να στήνει φράγματα
προκειμένου να αποτρέψει τις φλόγες να
μπουν στον οικισμό. Σε πρώτη φάση κινη-
τοποιήθηκαν 78 πυροσβέστες με 5 ομά-
δες πεζοπόρων τμημάτων και 22 οχήμα-
τα, ενώ στις προσπάθειες κατάσβεσης
συμμετέχουν και 28 Ρουμάνοι «δασοκο-
μάντος», ωστόσο κατά τη διάρκεια της νύ-
χτας ενισχύθηκαν οι δυνάμεις. Ο αντιδή-
μαρχος Πεντέλης Κωνσταντίνος Καλλια-
νώτης δήλωσε ότι «υπάρχει μεγάλος
αριθμός υδροφόρων και πυροσβεστικών
οχημάτων. Επιχειρούμε και προσπαθού-
με όσο μπορούμε να κρατήσουμε ασφα-
λείς τις περιοχές με πληθυσμό όπου
υπάρχει κίνδυνος. Υπάρχουν δυνατοί
άνεμοι».

Μέχρι το τελευταίο φως της μέρας επι-
χειρούσαν από αέρος 11 αεροπλάνα και 5
ελικόπτερα προκειμένου να περιορίσουν
κατά το δυνατόν το πύρινο μέτωπο, καθώς
κατά τη διάρκεια της νύχτας έπνεαν ισχυ-

ροί άνεμοι (ριπές έως και 9 Μποφόρ) και
οι προσπάθειες των επίγειων τμημάτων
ήταν υπεράνθρωπες. 

Βροχή τα μηνύματα στους κατοίκους
Από την Πολιτική Προστασία ενεργο-

ποιήθηκε το σύστημα έγκαιρης προειδο-
ποίησης 112, αρχικά με μήνυμα που ανέ-
φερε: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Πεν-
τέλη, Νέα Πεντέλη, Ντράφι, Νταού Πεντέ-
λης, Διώνη και Καλλιτεχνούπολη, παρα-
μείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις
οδηγίες των Αρχών. Δασική πυρκαγιά
στην περιοχή σας», ενώ στις 18.45 με δεύ-
τερο SMS ζητούσε από τους πολίτες που
βρίσκονταν στο Ντράφι να εκκενώσουν
προς Παλλήνη. Λίγο αργότερα «έσκασε»
νέο μήνυμα από το 112 για εκκένωση της
Ανθούσας με οδηγία προς τους κατοίκους
της να κατευθυνθούν προς Γέρακα. 

Το μέτωπο που προκάλεσε τη μεγαλύ-

τερη ανησυχία και κινητοποίηση ήταν αυ-
τό που κινήθηκε νότια προς Ντράφι - Νέα
Πεντέλη, ενώ υπήρχε και ένα δεύτερο με
κατεύθυνση προς το βουνό. Για να διευ-
κολυνθεί το έργο των πυροσβεστικών δυ-
νάμεων υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση και
της Τροχαίας με διακοπή κυκλοφορίας
στην περιφερειακή οδό Πεντέλης - Νέας
Μάκρης από το ύψος του 414 ΣΝΕΝ έως
τη θέση «Άγιος Πέτρος», στην οδό Καλισ-
σίων και Παπαδιαμάντη προς Ντράφι,

στην οδό Δουκίσσης Πλακεντίας και Φί-
λωνος προς Ντράφι και στην οδό Αναπαύ-
σεως και Κλεισθένους προς Πεντέλη.

Να σημειώσουμε, τέλος, ότι ηλικιωμέ-
νη με κινητικά προβλήματα ήταν στο σπίτι
της και δεν μπορούσε να βγει από αυτό,
με τους πυροσβέστες να κάνουν τιτάνια
προσπάθεια έτσι ώστε να τη σώσουν και
να την παραδώσουν στο ΕΚΑΒ για τις
πρώτες βοήθειες. 
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Άγγιξαν τις 150.000 τα εβδομαδιαία κρούσματα - 115 οι νεκροί

Ενεργοποιήθηκε το 112 και
εκκενώθηκαν το Ντράφι και 
η Ανθούσα - Υπεράνθρωπες
προσπάθειες με τη φωτιά 
και τους ανέμους που έφταναν
μέχρι τα 9 Μποφόρ
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Η επιδημία του κορονοϊού είναι σε φάση επιπεδοποί-
ησης και οι ειδικοί από τον ΕΟΔΥ δεν βλέπουν -προς το
παρόν τουλάχιστον- κάποιο σημάδι ότι η κατάσταση
μπορεί να αλλάξει μέσα στον Αύγουστο προς το χειρό-
τερο. Ωστόσο, περιμένουν να δουν αν η παραλλαγή
«Κένταυρος», που αυτήν τη στιγμή δεν εντοπίζεται στη
χώρα μας, φτάσει και στην Ελλάδα και δώσει πιθανές
νέες νοσηλείες. 

Ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, είπε πως
βλέπει μια αύξηση 30%-35% στις απλές κλίνες Covid,
όμως αφορά και περιστατικά που μπορεί να πήγαν στο
νοσοκομείο για άλλον ιατρικό λόγο και βγήκαν θετικά.
Ωστόσο, υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ εισιτηρίων και
εξιτηρίων. Καθημερινά, πανελλαδικά γίνονται κατά μέ-
σο όρο 300-350 εισαγωγές και σχεδόν 200-250 εξιτή-
ρια. 2.000 ασθενείς νοσηλεύονται σε απλές κλίνες

Covid και οι ασθενείς σε ΜΕΘ είναι μεταξύ 100 και 120.
Ο κ. Πλεύρης επανέλαβε ότι ο Ιούλιος είναι ένας μήνας
που έχει πάρα πολλά περιστατικά, καθώς οι πολίτες λό-
γω καλοκαιριού αποφασίζουν να κάνουν τώρα ιατρικές
πράξεις. Ωστόσο, βλέπει βάσει των μοντέλων μια στα-
θεροποίηση του κύματος, ωστόσο θα παραμείνει η πίε-
ση που θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται σιγά σιγά, με την
ελπίδα η πίεση να είναι μικρότερη τον Αύγουστο. 

Σε σχέση με το ενδεχόμενο λήψης μέτρων, ο υπουρ-
γός τόνισε πως «έχουμε προετοιμάσει τον κόσμο ότι
ενώ το καλοκαίρι θα είναι μια κατάσταση διαχειρίσιμη,
τον Σεπτέμβριο και τον χειμώνα θα έχουμε μια μεγαλύ-
τερη πίεση, ακόμη και με τις ίδιες μεταλλάξεις. Αυτήν τη
στιγμή έχουμε μοντέλα ενεργοποίησης για το πώς θα
λειτουργήσουμε για την αποσυμφόρηση του ΕΣΥ. 

Από τον Σεπτέμβριο θα υπάρχει πρόβλεψη και τα

ιδιωτικά νοσοκομεία να νοσηλεύουν Covid περιστατικά.
Κατά τη νέα εβδομαδιαία ενημέρωση του ΕΟΔΥ, από τις
11 έως τις 17/7 καταγράφηκαν 148.435 κρούσματα, από
τα οποία το 18% αποτελεί επαναμολύνσεις. Οι διασωλη-
νωμένοι είναι 115 και οι θάνατοι της εβδομάδας 200!
Υπάρχει αύξηση ιικού φορτίου σε αρκετές πόλεις, με τη
μεγαλύτερη να καταγράφεται στα Χανιά με +245%. Το
ποσοστό θετικότητας είναι στο 15,56%, ενώ κυριαρχούν
η παραλλαγή Όμικρον 2 σε ποσοστό 52,8% και η Όμι-
κρον 5 σε ποσοστό 33,3%, κυρίως σε Ηράκλειο και Λα-
σίθι. 

Με νέα του έκκληση προς την Ευρώπη, ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας ζητεί να φορούν οι πολίτες μάσκα και
να πάρουν τα κράτη μέτρα για να αποφευχθεί η ανάγκη
λήψης αυστηρότερων μέτρων από το φθινόπωρο.

Κατερίνα Παπακωστοπούλου

Ολονύχτια μάχη
με τις φλόγες



Χωρίς λεωφορεία για ένα εξάω-
ρο θα μείνει σήμερα για ακόμη μια
φορά τις τελευταίες εβδομάδες το
πολεοδομικό συγκρότημα της
Θεσσαλονίκης εξαιτίας της στά-
σης εργασίας που έχουν προκη-
ρύξει οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ.
Η στάση εργασίας θα πραγματο-
ποιηθεί από τις 10 το πρωί έως και
τις 4 το απόγευμα. Οι εργαζόμενοι προχωρούν σε απερ-
γιακές κινητοποιήσεις, καθώς διεκδικούν την υπογρα-
φή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Να σημειωθεί ότι
το συνδικάτο εργαζομένων του ΟΑΣΘ έχει προκηρύξει
νέα 24ωρη απεργία για την Παρασκευή 22 Ιουλίου. 

Από την πλευρά της, η διοίκηση
του ΟΑΣΘ εξέδωσε νέα ανακοίνω-
ση κατά των εργαζομένων, τους
οποίους κατηγορεί για μια ακόμη
φορά ότι ταλαιπωρούν «άδικα»
τους πολίτες της Θεσσαλονίκης.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Το Συν-
δικάτο Εργαζομένων του ΟΑΣΘ
συνεχίζει να ταλαιπωρεί άδικα

τους πολίτες της Θεσσαλονίκης. Εμμένει σε μια ακόμη
παράνομη και ανυπόστατη “κινητοποίηση” σε βάρος
των επιβατών και της Θεσσαλονίκης. Καιρός να αναλο-
γιστεί τις ευθύνες του έναντι της κοινωνίας που χρημα-
τοδοτεί τον ΟΑΣΘ».

Από το φθινόπωρο και μετά θα αρχίσουν οι ανακοι-
νώσεις των ονομάτων που θα στελεχώσουν το ψηφο-
δέλτιο του δημάρχου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου
Ζέρβα για τις εκλογές του 2023. Οι επαφές με αρκε-
τούς και αρκετές έχουν ήδη γίνει και έχουν δώσει τα

χέρια με τον κ. Ζέρβα για να ενσωματωθούν στον συν-
δυασμό με στόχο μια νέα τετραετία. Ωστόσο, κρίνεται
προτιμότερο οι... μεταγραφές του ψηφοδελτίου
να μην ανακοινωθούν από τώρα, αλλά έναν χρόνο πριν
από τον αγώνα της κάλπης!

Το φθινόπωρο η ανανέωση στο ψηφοδέλτιο του Ζέρβα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πόλος έλξης
γαστρονομία

Κριθαράκι θαλασσινών ήταν το
πιάτο που σέρβιρε η Θεσσαλονίκη σε
διεθνή έκθεση γαστρονομικού εν-
διαφέροντος του περιοδικού «Na-
tional Geographic Traveller» που
έγινε στο Λονδίνο. Εκεί βρέθηκαν η
υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζα-
χαράκη και η αντιδήμαρχος Πολιτι-
σμού και Τουρισμού Μαρία Καρα-
γιάννη, όπου έστρωσαν τραπέζι σε
όλους τους επισκέπτες της έκθεσης.
Το κριθαράκι θαλασσινών που μαγει-
ρεύτηκε... live από γνωστό σεφ της
πόλης σερβιρίστηκε με λευκό κρασί
και κέρδισε το βρετανικό -και όχι
μόνο- κοινό. 

Στα... ζαρζαβατικά
το ’ριξαν Αυγέρη
και Μάρδας

«Μάθε τέχνη κι άσ’ τηνε κι άμα
πεινάσεις πιάσ’ τηνε», έλεγαν οι
παλιοί και κάπως έτσι και εμείς εί-
δαμε τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙ-
ΖΑ Δημήτρη Μάρδα και τη συνά-
δελφό του Δώρα Αυγέρη, βουλεύ-
τρια στη Β’ Θεσσαλονίκης, να
αναρτούν όλο περηφάνια την
πλούσια συγκομιδή ζαρζαβατικών
από τους μπαξέδες τους. Μάλιστα,
μπορεί η πρώτη συγκομιδή του Δη-
μήτρη Μάρδα να καθυστέρησε, αλ-
λά, όπως ο ίδιος μας είπε, «είναι
έτοιμη για διανομή εκεί που τη
χρειάζονται». 

Selfie με την ανιψιά
ο Χατζηβασιλείου

Για πρώτη φορά με την ανιψιά του
φωτογραφήθηκε ο βουλευτής Σερ-
ρών Τάσος Χατζηβασιλείου. Η μικρή
βρέθηκε στις Σέρρες από τις Βρυ-
ξέλλες όπου διαμένει σε μόνιμη βά-
ση με την αδερφή του και ο ξετρελα-
μένος θείος δεν έχασε την ευκαιρία
να απαθανατίσει το στιγμιότυπο και
να συζητήσει μαζί της «πολλά σοβα-
ρά ζητήματα», όπως ο ίδιος έγραψε
στον προσωπικό του λογαριασμό
στο Instagram. 

ΟΑΣΘ: Νέα εξάωρη στάση εργασίας σήμερα ΣΥΡΙΖΑ: Στη Βουλή το θέμα
με τις διακοπές ρεύματος

Οργισμένοι είναι οι κάτοικοι και οι επαγγελμα-
τίες, ενώ ο δήμαρχος Θέρμης προχώρησε σε μη-
νυτήρια αναφορά για τις πολύωρες διακοπές
ρεύματος σε Τρίλοφο, Πλαγιάρι και Καρδία. Υπεν-
θυμίζεται ότι στην τελευταία κακοκαιρία υπήρξαν
διακοπές ηλεκτροδότησης ακόμη και για 23 συ-
νεχείς ώρες. Μετά τις μηνύσεις το θέμα θα πάει
και στη Βουλή με ερώτηση των βουλευτών του
ΣΥΡΙΖΑ Σ. Φάμελλου και Δ. Αυγέρη. Αποζημιώ-
σεις θα υπάρξουν; 

Η Αγαθοκλέους βάζει
πλώρη για τη Β’ Θεσσαλονίκης

Η Άρτε-
μις Αγαθο-
κλέους, εν-
τεταλμένη
σύμβουλος
του Δήμου
Π υ λ α ί α -
Χ ο ρ τ ι ά τ η ,
είναι το νέο
π ρ ό σ ω π ο
που ακού-
γεται για το
ψηφοδέλ-
τιο της ΝΔ
στη Β’ Θεσ-
σαλονίκης.
Η νεαρή κοπέλα εξελέγη το 2019 δημοτική
σύμβουλος με την παράταξη του Κωνσταντίνου
Καρπούζη, ενώ ακολούθησαν η ανεξαρτητο-
ποίησή της και η ένταξή της στη δημοτική ομά-
δα του δημάρχου Ιγνάτιου Καϊτεζίδη.

Αντίο σε έναν μεγάλο…
Για έναν μεγάλο Έλληνα, έναν σύγχρονο ευεργέ-

τη, γνήσιο ευπατρίδη, έκανε λόγο στο συλλυπητή-
ριο μήνυμά του για την απώλεια του Νικόλαου Πα-
παγεωργίου ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακε-
δονίας Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. «Ο δωρητής του νοσο-
κομείου “Παπαγεωργίου” ξεχώρισε με το ήθος του
και τη συνέπεια λόγων και έργων», ανέφερε μεταξύ
άλλων ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη. 

Σε άλλον κόσμο... 
Οι δήμαρχοι γενικά μας έχουν συνηθίσει να

ωραιοποιούν τις καταστάσεις για να αναζητούν
τα «μπράβο» των πολιτών. «Η καθαριότητα έχει
βελτιωθεί σημαντικά», είπε στην τελευταία του
συνέντευξη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Κ. Ζέρβας. «Στις
πλημμύρες κολυμπούσαν μπανιέρες και λεκά-
νες, κάδοι ξεχειλισμένοι», είπε για το 2019, μό-
νο που τις ίδιες εικόνες βλέπουμε και το 2022. 
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Κτηματολόγιο

Άρχισε η διαδικασία ανάρτησης
στις ΠΕ Δράμας, Ξάνθης,
Γρεβενών, Ηρακλείου

Ξεκίνησε, από τις 18 Ιουλίου, η διαδικασία της Ανάρτησης στο
Κτηματολόγιο για περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Δρά-
μας, Ξάνθης, Γρεβενών και Ηρακλείου Κρήτης.

Η διαδικασία της ανάρτησης διαρκεί δύο μήνες για τους κα-
τοίκους εσωτερικού και τέσσερις για όσους μένουν στο εξωτε-
ρικό και πραγματοποιείται, για πρώτη φορά, πλήρως ψηφιακά,
χωρίς την υποχρέωση του πολίτη για αυτοπρόσωπη παρουσία
στο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Οι ιδιοκτήτες, αφού επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινω-
νίας τους στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr, μπορούν να
ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν την καταγρα-
φή της ιδιοκτησίας τους, αποφεύγοντας έτσι δικαστικές επιλύ-
σεις που κοστίζουν σε χρόνο, χρήμα και ταλαιπωρία.

Ηράκλειο

Στον «αέρα» η κτηματογράφηση 
Σε αδιέξοδο έχει περιέλθει ο Δήμος Ηρακλείου, αντιμε-

τωπίζοντας σοβαρά και μεγάλα προβλήματα αναφορικά με
την κτηματογράφηση των δημοτικών ακινήτων και των κοι-
νόχρηστων χώρων του. Όπως επισημαίνει ο οικείος δήμαρ-
χος, μεγάλο μέρος της ακίνητης περιουσίας του Δήμου προ-
έρχεται από εκτάσεις που δόθηκαν μετά από διανομές
αγρών και συνοικισμών του υπουργείου Γεωργίας, οι οποίες
όμως δεν ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαδικασία της κτημα-
τογράφησης, με συνέπεια πληθώρα εκτάσεων του Δήμου να
εμφανίζεται ως ιδιοκτησία ιδιωτών.

Την ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων στο νησί ενόψει της
κορύφωσης της τουριστικής περιόδου συζήτησε ο Δήμαρχος

Μυκόνου Κωνσταντίνος Κουκάς με τον υφυπουργό Προστασίας του
Πολίτη Λευτέρη Οικονόμου και με τον Αρχηγό της ΕΛΑΣ,

Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Σκούμα.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η πολιτική και φυσική ηγεσία της
ΕΛΑΣ αναγνώρισαν τη σημασία που έχει μια «μεγαλύτερη ενίσχυση

του αισθήματος ασφάλειας στο νησί» και αποφασίσθηκε η αποστολή
επιπλέον κλιμακίων τις επόμενες ημέρες.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Μυκόνου δεσμεύτηκε να
διασφαλίσει τη στέγαση των επιπλέον αστυνομικών και, βεβαίως, να
συνεχίσει τη στήριξη της Δημοτικής Αρχής στο έργο της Ελληνικής

Αστυνομίας.
«Η τουριστική περίοδος εξελίσσεται ιδιαίτερα θετικά για το νησί μας,
κάτι που αναδεικνύει ακόμα περισσότερο την ανάγκη της εμπέδωσης

κλίματος ασφάλειας», επεσήμανε ο δήμαρχος.

Πελοπόννησος

Μόνο η Τρίπολη πληρώνει
για τα σκουπίδια της 

Οι Δήμοι που εξυπηρετούνται από τη Μονάδα
Κεντρικής Διαχείρισης Απορριμμάτων της Περιφέ-
ρειας Πελοποννήσου, στην Παλαιόχουνη, δεν είχαν
καταβάλει μέχρι τις 15 Ιουλίου, σύμφωνα με τις
συμβατικές υποχρεώσεις τους, το οφειλόμενο πο-
σό για τη διαχείριση των απορριμμάτων τους. Ο μό-
νος Δήμος που έχει τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις
του είναι ο Δήμος Τρίπολης.

Αυτό γνωστοποίησε ο περιφερειάρχης Παναγιώ-
της Νίκας σε σύσκεψη που είχε την περασμένη Πα-
ρασκευή 15 του μήνα στην έδρα της Περιφέρειας,
στην Τρίπολη με τους δημάρχους της πρώτης δια-
χειριστικής ενότητας που διαθέτουν τα απορρίμμα-
τα των δήμων τους στην Παλαιόχουνη αλλά και τους
υπόλοιπους δήμους, οι οποίοι προσωρινά εξυπηρε-
τούνται από την εν λόγω Μονάδα.

Στους υπόχρεους δήμους δόθηκε ένα περιθώριο
λίγων ημερών προκειμένου να ανταποκριθούν στις
υποχρεώσεις τους. Σε αντίθετη περίπτωση, θα δια-
κοπεί η συνεργασία.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Ιόνια Νησιά

Εκδήλωση του ΣΕΤΕ 
για «Σχέδια Δράσης» 
στον Τουρισμό

Οι προοπτικές του ελληνικού τουρισμού και η
παρουσίαση της εθνικής στρατηγικής για τον
τουρισμό 2030 και των «Σχεδίων Δράσης», με
έμφαση στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ήταν
τα βασικά θέματα συζήτησης σε εκδήλωση που
πραγματοποίησε ο ΣΕΤΕ στην Κέρκυρα.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε η εθνική
στρατηγική για τον ελληνικό τουρισμό με ορί-
ζοντα το 2030 και αναδείχθηκαν οι στόχοι για
χρονική διεύρυνση της τουριστικής δραστηριό-
τητας, χωρική επέκταση σε όλες τις περιφέρει-
ες και αύξηση της μέσης δαπάνης και διάρκειας
παραμονής ανά επισκέπτη.

Μήνυμα απηύθυνε, μεταξύ άλλων, ο υπουρ-
γός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, τονίζοντας
ότι: «Τα Ιόνια Νησιά αποτελούν έναν από τους
εδραιωμένους τουριστικούς προορισμούς της
Ελλάδας». «Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων είναι
αποδεδειγμένα δίπλα στην επιχειρηματικότητα
και ιδιαίτερα στις τουριστικές επιχειρήσεις»,
τόνισε ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν η περιφερειάρ-
χης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαρο-
πούλου, ο αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματι-
κότητας & Ανταγωνιστικότητας Γιώργος Στασι-
νόπουλος, ενώ από πλευράς του ΣΕΤΕ συμμε-
τείχαν ο πρόεδρος Γιάννης Ρέτσος και κορυ-
φαία στελέχη.
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Μύκονος

Ενισχύεται το νησί με περισσότερη αστυνομική δύναμη



Σ
ε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το
στρατηγικό σχέδιο της Περιφέ-
ρειας για τη βελτίωση του οδι-
κού δικτύου της Αττικής, καθώς

αυτό το διάστημα υλοποιούνται εκτεταμέ-
να έργα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας
στην πιο κομβική οδική αρτηρία του Λε-
κανοπεδίου, τη λεωφόρο Κηφισού. Τα έρ-
γα αυτά εντάσσονται στο στρατηγικό σχέ-
διο επτά αξόνων για τη βελτίωση της λεω-
φόρου Κηφισού, που παρουσίασε πρό-
σφατα ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος
Πατούλης.

Βάσει αυτού του στρατηγικού σχεδια-
σμού ήδη ολοκληρώθηκε το πρώτο τμήμα
των έργων βελτίωσης του οδοστρώματος
του αυτοκινητόδρομου στο ρεύμα προς
Πειραιά, από τον κόμβο της Αττικής Οδού
μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο της Κωνσταν-
τινουπόλεως - Δυρραχίου (γέφυρα Ροσι-
νιόλ), όπου ασφαλτοστρώθηκαν συνολικά
65.000 τ.μ. Ειδικότερα, έχει ήδη γίνει ο
στιγματισμός για τον διαχωρισμό των λω-
ρίδων κυκλοφορίας και η οριστική δια-
γράμμιση θα ολοκληρωθεί στις 5 Αυγού-
στου. Στο ίδιο τμήμα της Λεωφόρου έγιναν
εργασίες συντήρησης στους αρμούς των
γεφυρών, ενώ ταυτόχρονα έχει αντικατα-
σταθεί ο φωτισμός στο μεγαλύτερο τμήμα
του δρόμου με νέα φωτιστικά χαμηλής κα-
τανάλωσης και υψηλής απόδοσης Led,
επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση ενέργειας
60% και σημαντική βελτίωση της ορατότη-
τας κατά τη νυχτερινή οδήγηση. Όπως επι-
σημαίνεται από την Περιφέρεια, όλες οι

εργασίες πραγματοποιήθηκαν από τις
12:00 πμ έως 06:00 πμ χωρίς να γίνει δια-
κοπή της κυκλοφορίας. 

Ακολούθως, και σύμφωνα με τον σχε-
διασμό, οι εργασίες συντήρησης και βελ-
τιώσεως του οδικού δικτύου στους κεντρι-
κούς άξονες αρμοδιότητας της Περιφέρει-
ας Αττικής θα συνεχιστούν και θα εντατι-
κοποιηθούν το επόμενο διάστημα, που η
κυκλοφορία θα είναι πιο αραιή.

Ανοιχτές αυλές
σχολείων στο Πέραμα

Οι αυλές πέντε σχολείων του Δήμου Πε-
ράματος θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις
10 Σεπτεμβρίου, δίνοντας τη δυνατότητα
στα παιδιά της πόλης να χρησιμοποιούν τις
αθλητικές εγκαταστάσεις, να διασκεδά-
σουν και να ψυχαγωγηθούν με μία σειρά
δραστηριοτήτων σε ένα ειδικά διαμορφω-
μένο πρόγραμμα δράσεων. Με απόφαση
του δημάρχου Γιάννη Λαγουδάκη, τα σχο-
λεία θα είναι ανοικτά για τα παιδιά όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας από 17:00
έως 22:00 και για όλο το καλοκαίρι, ενώ το πρόγραμμα των δράσεων περιλαμβάνει παρα-
στάσεις Καραγκιόζη, τσουβαλοδρομίες, ταχυδακτυλουργούς, θεατρικό παιχνίδι, παιχνί-
δια τύπου survivor και, φυσικά, κλόουν. Όπως επισημαίνει ο κ. Λαγουδάκης, «Μέσα από
αυτό το πρόγραμμα ανοίγουμε τις αυλές πέντε σχολείων της πόλης προσφέροντας στα
παιδιά την ευκαιρία να παίζουν και να παρακολουθούν πλήθος δραστηριοτήτων σε γνώρι-
μους γι’ αυτά χώρους».

Σχέδιο Φόρτισης
Ηλεκτρικών
Οχημάτων 
στον Πειραιά

Ο Δήμος
Πειραιά εκ-
πόνησε Σχέ-
διο Φόρτι-
σης Ηλε-
κτρικών

Οχημάτων (ΣΦΗΟ), στο πλαίσιο
προώθησης της ηλεκτροκίνησης
και μείωσης εκπομπών των ρύπων.
Το ΣΦΗΟ αφορά στη χωροθέτηση
σημείων φόρτισης ηλεκτρικών
οχημάτων κανονικής ή υψηλής
ισχύος και αντίστοιχα θέσεων
στάθμευσης ηλεκτρικών οχημάτων,
εντός των διοικητικών ορίων του
Δήμου και η χρηματοδότησή του
έχει εξασφαλιστεί από το Πράσινο
Ταμείο. Σύμφωνα με το Σχέδιο, ανα-
πτύχθηκαν δύο εναλλακτικά σενά-
ρια ως προς τη χωροθέτηση των ση-
μείων φόρτισης των ηλεκτρικών
οχημάτων. Το ένα σενάριο περιλαμ-
βάνει τη δίκαιη κατανομή των θέσε-
ων φόρτισης στο σύνολο του δήμου
με βάση την ισότιμη χωρική κατα-
νομή και την πυκνότητα πληθυσμού
και το δεύτερο σενάριο δίνει μεγα-
λύτερη έμφαση στους πόλους έλ-
ξης και τις οικονομικές δραστηριό-
τητες. Τελικά η ανάπτυξη των σενα-
ρίων χωροθέτησης στηρίχθηκε
στον συνδυασμένο πολεοδομικό
και κυκλοφοριακό σχεδιασμό. 

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας, ο
δήμαρχος βρέθηκε μπροστά
στο τεράστιο δίλημμα να στηρί-
ξει τον πολιτικό χώρο του ή βα-
σικό στέλεχος της διοίκησής
του; Βλέπετε, ο αντιδήμαρχος
πήρε πρωτοβουλία για ένα σο-
βαρό θέμα της πόλης, που τελι-
κά προκάλεσε ανεξέλεγκτες
αναταράξεις. Σαν πρώτη αντί-
δραση φαίνεται πως ο δήμαρ-
χος «υποκύπτει» στις πολιτι-
κές πιέσεις με κίνδυνο να δη-
μιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα
στην παράταξη… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ομάδες
ψυχοεκπαίδευσης 
Συνεχίζει την υλοποίηση δράσεων για
την υποστήριξη των πασχόντων με άνοια
ατόμων και των οικογενειών τους ο νέος
Συμβουλευτικός Σταθμός για την Άνοια
του Δήμου Ιλίου, με στόχο τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής τους. 
Στο πλαίσιο αυτό υλοποιεί ψυχοεκπαι-
δευτικό πρόγραμμα για φροντιστές ατό-
μων με άνοια, το οποίο πραγματοποιείται
διαδικτυακά. Το πρόγραμμα περιλαμβά-
νει οκτώ δίωρες συναντήσεις σε ομάδες
έως δέκα ατόμων και οι συμμετέχοντες
λαμβάνουν ενημέρωση, αλλά και υπο-
στήριξη σχετικά με την άνοια και την
αποτελεσματικότερη διαχείριση του συ-
ναισθηματικού φορτίου που τη συνο-
δεύει. Όπως ενημερώνει ο Δήμος Ιλίου,
ο επόμενος κύκλος θα ξεκινήσει τον Σε-
πτέμβριο 2022.

Θέατρο Πέτρας:
Άνοιξε ο δρόμος 
για ανάπλαση 

Με την προοπτική να αναπλαστεί
και να μετατραπεί σε έναν από τους
πλέον εντυπωσιακούς χώρους της
Αττικής, το εμβληματικό Θέατρο Πέ-
τρας στην Πετρούπολη εντάχθηκε
στο Ταμείο Ανάκαμψης με χρηματο-
δότηση 7 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με
τον δήμαρχο Στέφανο Βλάχο, «Μετά
την πρώτη επιτυχία μας με την πλήρη
κυριότητα του χώρου από τον Δήμο
μας τώρα επισημοποιήθηκε από το
Ταμείο Ανάπτυξης και η χρηματοδό-
τηση με 7 εκατ. ευρώ για την ανάπλα-
ση του θεάτρου και του περιβάλλον-
τος χώρου». Όπως σημειώνει ο δή-
μαρχος, ο δρόμος για την περιβαλ-
λοντική ανάπλαση του Θεάτρου Πέ-
τρας άνοιξε τον περασμένο Απρίλιο,
όταν εγκρίθηκαν σημαντικές αρχιτε-
κτονικές μελέτες από το Κεντρικό
Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.
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Νέο οδόστρωμα και φώτα 
Led στη Λεωφόρο Κηφισού 
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Σ
τα πρότυπα των πλέον ισχυ-
ρών ελεγκτικών μηχανισμών
του Δυτικού κόσμου αλλά και
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-

σίων Εσόδων είναι οργανωμένη η νέα
Αρχή της Επιθεώρησης Εργασίας, η
οποία μετράει ένα 48ωρο λειτουργίας
υπό τον διοικητή της Γιώργο Τζιλιβάκη.
Αναλυτικά, τα στοιχεία του προφίλ της
νέας Αρχής είναι τα εξής:

1. Είναι διοικητικά ανεξάρτητη με δικό
της μισθολόγιο και πρόβλεψη για
μπόνους στους ελεγκτές. 

2. .Θα διενεργεί ελέγχους εξ αποστά-
σεως κυρίως με αξιοποίηση των δε-
δομένων της Ψηφιακής Κάρτας Ερ-
γασίας.

3. Θα πραγματοποιεί ελέγ-
χους εφαρμογής των δια-
τάξεων της εργατικής νο-
μοθεσίας σχετικά με τις
συνθήκες εργασίας, το
ωράριο, την αμοιβή, την
υγιεινή και ασφάλεια των
εργαζομένων, καθώς και
τις ειδικές περιπτώσεις
απασχόλησης, όπως για
γυναίκες που είναι σε κα-
τάσταση εγκυμοσύνης ή
λοχείας, καθώς και των
ατόμων με ειδικές ανάγκες.

4. Θα παρακολουθεί συστηματικά την
τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με
φαινόμενα βίας, σεξουαλικής παρε-
νόχλησης, διακρίσεων ανάλογα με
το φύλο και την εθνικότητα. 

5. Θα επιθεωρεί και ελέγχει κάθε χώρο
εργασίας, από το... χωράφι έως την
εμπορική επιχείρηση, καθώς και δη-
μόσιους χώρους. 

6. Θα καταγράφει, θα αξιολογεί και θα

αναφέρει προς τον υπουργό Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τις
ελλείψεις ή τις παραλείψεις που δεν
καλύπτονται από την ισχύουσα εργα-
τική νομοθεσία, καθώς και τα προ-
βλήματα που δημιουργούνται κατά
την εφαρμογή της νομοθεσίας.

7. Θα ερευνά επί 24ώρου βάσεως τους
χώρους εργασίας, όταν κρίνει ανα-
γκαίο, χωρίς προειδοποίηση προς
τον εργοδότη. 

8. Θα έχει ελεύθερη πρόσβαση σε

οποιοδήποτε από τα βιβλία, μητρώα,
έγγραφα, αρχεία και κάθε άλλου εί-
δους στοιχεία που τηρούνται από την
επιχείρηση, θα λαμβάνει αντίγραφα
και θα έχει πρόσβαση στη δομή της
παραγωγικής διαδικασίας. 

9. Θα προβαίνει σε δειγματοληψίες και
αναλύσεις δειγμάτων από τους χώ-
ρους εργασίας, θα λαμβάνει φωτο-
γραφίες ή θα μαγνητοσκοπεί και θα
προβαίνει σε μετρήσεις επιβλαβών
φυσικών, χημικών και βιολογικών
παραγόντων στο περιβάλλον εργα-
σίας, με σκοπό τη βελτίωση των συν-
θηκών εργασίας και την προστασία
της υγείας και ασφάλειας των εργα-
ζομένων, εντοπίζοντας τους κινδύ-
νους από την εισαγωγή των νέων τε-

χνολογιών. Όσοι εργοδότες δεν δι-
ευκολύνουν το έργο της Αρχής θα
πληρώνουν «τσουχτερά» πρόστιμα. 

10. Θα εξετάζει κάθε καταγγελία και
αίτημα, παρεμβαίνοντας στους χώ-
ρους εργασίας. 

11. Θα ερευνά τα αίτια και τις συνθήκες
των σοβαρών και θανατηφόρων
δυστυχημάτων και επαγγελματι-
κών ασθενειών, προτείνοντας μέ-
τρα πρόληψης. 

Σε ανασταλτικό παράγοντα για τον τζίρο των σου-
περμάρκετ εξελίσσονται οι λογαριασμοί ρεύματος,
καθώς οι καταναλωτές σε ποσοστό 50% αναμένεται να
μειώσουν τις αγορές προϊόντων κατά το β’ εξάμηνο
του 2022. Τα στοιχεία που καταγράφει ο Σύνδεσμος
Εταιρειών και Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος παρα-
πέμπουν σε ισχυρή τάση... χρηματοδότησης των λο-
γαριασμών ρεύματος, μέσω του περιορισμού των
αγορών, ακόμη και σε βασικά καταναλωτικά αγαθά.
Μάλιστα, ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος λιανικής
υποχώρησε τον Ιούνιο στους -64 βαθμούς και ήταν

μειωμένος τόσο σε σχέση με τον περσινό Ιούλιο όσο
και τον περασμένο Οκτώβριο που χρησιμοποιείται ως
μήνας αναφοράς.

Ο περιορισμός των αγορών από τα σουπερμάρκετ
έχει να κάνει με τις αρνητικές προσδοκίες που έχουν
τα νοικοκυριά για την οικονομική τους κατάσταση αλ-
λά και τους φόβους για υψηλές τιμές ενέργειας, ταυ-
τόχρονα με το κύμα ακρίβειας σε βασικά καταναλωτι-
κά αγαθά. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η κατάρ-
γηση της ρήτρας προσαρμογής και η «προσγείωση»
των λογαριασμών σε πιο λογικά επίπεδα δεν είναι χει-

ροπιαστές αυτήν τη στιγμή για τους καταναλωτές,
οπότε τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν τους προσε-
χείς μήνες.

Πάντως, τα στοιχεία δείχνουν ότι το 45% των κατα-
ναλωτών εκτιμά ότι το β’ εξάμηνο του έτους οι δαπά-
νες για λογαριασμούς θα είναι αυξημένες, ενώ το 53%
εκτιμά ότι οι δαπάνες για αγορές προϊόντων θα είναι
μειωμένες και μόλις το 17% ότι θα είναι αυξημένες. Το
ίδιο ισχύει για τις υπηρεσίες (εστίαση, εισιτήρια κ.λπ.)
για τις οποίες επίσης εκτιμάται μείωση στις δαπάνες
από το 36% των καταναλωτών και αύξηση από το 19%.

Ν Ε Α Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Οι έντεκα βασικές
προτεραιότητες

Οργάνωση και λειτουργία
στα πρότυπα
της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων

Οι λογαριασμοί ρεύματος «τρώνε» μέρος του τζίρου των σουπερμάρκετ

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης



Η
παραγωγή ρεύματος κα-
τά 50% από ανανεώσιμες
πηγές ενέργεια έως το
τέλος του έτους αποτελεί

το βασικό στοίχημα της χώρας για να
προχωρήσει η διαδικασία απεξάρ-
τησης από το ρωσικό φυσικό αέριο
και να μειωθούν οι εισαγωγές στο
ελάχιστο δυνατό. 

Χθες ο υπουργός Ενέργειας και
Περιβάλλοντος Κώστας Σκρέκας,
μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονι-
κό Πρακτορείο Ειδήσεων, οριοθέ-
τησε τις επόμενες κινήσεις της
εθνικής ενεργειακής στρατηγικής,
λέγοντας ότι το 2022 υπήρξε εξοι-
κονόμηση 500 εκατ. ευρώ επειδή η
αύξηση της παραγωγής ρεύματος
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
οδήγησε σε μείωση των εισαγόμε-
νων ποσοτήτων φυσικού αερίου σε
σχέση με το 2021. 

Ο στόχος
«Αμετάθετος στόχος της κυβέρνη-

σης παραμένει η Πράσινη Μετάβα-
ση, την οποία υλοποιούμε παρά τις
πρωτοφανείς δυσκολίες που προκα-
λεί ο οικονομικός πόλεμος που έχει
κηρύξει η Ρωσία στην Ευρώπη, συ-
νεπώς και στην Ελλάδα», τόνισε χα-

ρακτηριστικά ο κ. Σκρέκας.
Πρέπει να σημειωθεί ότι έχουν

τετραπλασιαστεί οι εγκαταστάσεις
ΑΠΕ κατά τα τελευταία τρία χρόνια,
οδηγώντας σε ραγδαία αλλαγή του
ενεργειακού μείγματος και σημαν-
τική εξοικονόμηση δαπανών για
τους καταναλωτές. Επιπλέον, προ-
χωρούν οι διαγωνισμοί για την πα-
ραγωγή ρεύματος από ΑΠΕ, ισχύος
3.800 μεγαβάτ, ώστε να επιτευχθεί
ταχύτερη απεξάρτηση από τα ορυ-
κτά καύσιμα και κυρίως το ρωσικό
φυσικό αέριο.

Διαγωνισμοί
Ο πρώτος διαγωνισμός για 1.000

μεγαβάτ θα γίνει τον Σεπτέμβριο και
θα ακολουθήσει δεύτερος μέσα στο
έτος για ισχύ 600 μεγαβάτ. Εντός του
έτους θα διενεργηθούν διαγωνισμοί
για 1.700 μεγαβάτ αιολικών και φω-
τοβολταϊκών σταθμών, καθώς και
για 200 μεγαβάτ αιολικά, φωτοβολ-
ταϊκά σε συνδυασμό με αποθήκευση

ενέργειας, το 2023 για 1.400 μεγαβάτ
και το 2024 για 50 μεγαβάτ.

Σύμφωνα με τον κ. Σκρέκα, οι μο-
νάδες αυτές αποτελούν ένα τμήμα
των επενδύσεων που απαιτούνται
για να επιτευχθούν οι στόχοι του
2030 σε πρώτη φάση και ο τελικός
στόχος της κλιματικής ουδετερότη-
τας το 2050. Σύμφωνα με τον σχε-
διασμό του ΥΠΕΝ, το ποσοστό συμ-
μετοχής των ΑΠΕ στην παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας θα φτάσει φέ-
τος το 50%, θα αυξηθεί στο 62% το
2026 και θα προσεγγίσει το 70% το
2030. Σύμφωνα με τον προγραμμα-
τισμό, σε οκτώ χρόνια από σήμερα
θα λειτουργούν μονάδες ΑΠΕ ισχύος
24 γιγαβάτ, άλλα 2,5 γιγαβάτ υπερά-
κτια αιολικά και μονάδες αποθήκευ-
σης 5 γιγαβάτ. Τέλος, αξίζει να ση-
μειωθεί ότι η είσοδος στο σύστημα
των ΑΠΕ θα συμβάλει καθοριστικά
στη μείωση των τιμών του ρεύματος
τα επόμενα χρόνια. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Χατζηδάκης: Έναρξη
για το πρόγραμμα
κατάρτισης 
80.000 ανέργων 

Την ερχόμενη Τετάρτη 27 Ιουλίου ξε-
κινούν οι αιτήσεις για ένταξη στο πρό-
γραμμα κατάρτισης 80.000 ανέργων, το
οποίο αποτελεί ένα μόνο μικρό κεφά-
λαιο του προγράμματος-μαμούθ, ύψους
1 δισ. ευρώ, που θα διατεθεί για την κα-
τάρτιση τουλάχιστον 500.000 εργαζομέ-
νων και ανέργων. 

Όπως δήλωσε ο υπουργός Εργασίας
Κωστής Χατζηδάκης κατά την παρουσία-
ση του προγράμματος, «οι άνεργοι θα
έχουν τη δυνατότητα να περάσουν για
πρώτη φορά τις πύλες των ελληνικών
πανεπιστημίων», επισημαίνοντας ότι
από τα 100 εκατ. ευρώ, τα 50 εκατ. ευρώ
(θα καλύψουν 40.000 ανέργους) διατί-
θενται για τα Κέντρα Εκπαίδευσης και
διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) των 12 ΑΕΙ
που έχουν δηλώσει συμμετοχή και
έχουν υποβάλει σχετικά προγράμματα.
Τα υπόλοιπα 50 εκατ. ευρώ θα διατεθούν
σε 179 ειδικώς αδειοδοτημένα Κέντρα
Διά Βίου Μάθησης που ανήκουν είτε σε
ιδιώτες είτε σε κοινωνικούς εταίρους,
μέσα από τα προγράμματα των οποίων θα
καλυφθούν οι υπόλοιποι 40.000 άνεργοι.

«Εξοικονομώ 2021»:
Έως 7/9 η υποβολή
e-Ταυτότητας

Ανάσα αποτελεί για χιλιάδες ιδιοκτή-
τες ακινήτων που έχουν ενταχθεί στο αρ-
χικό στάδιο του προγράμματος «Εξοικο-
νομώ 2021» η παράταση της προθεσμίας
υποβολής της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας
Κτιρίου (ΗΤΚ) έως τις 7 Σεπτεμβρίου. Το
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας ανταποκρίθηκε στα αιτήματα των εν-
διαφερομένων και των πολιτικών μηχα-
νικών για παράταση της σχετικής προθε-
σμίας, η οποία έληγε χθες και θα «πέτα-
γε» εκτός του προγράμματος πολλούς
ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι δεν είχαν
καταφέρει να ολοκληρώσουν τη διαδι-
κασία έκδοσης της ΗΤΚ. Πρόκειται για
την τρίτη παράταση που δίνεται, αποδει-
κνύοντας το μεγάλο ενδιαφέρον των
ιδιοκτητών ακινήτων, οι οποίοι θέλουν να
προχωρήσουν στην ενεργειακή αναβάθ-
μιση των κατοικιών τους, αλλά λόγω
φόρτου των πολιτικών μηχανικών ή και
της... αμέλειάς τους δεν είχαν καταφέ-
ρει να εκπληρώσουν έναν από τους πλέ-
ον βασικούς όρους του προγράμματος.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ23
Ο

ΙΚ
Ο

Ν
Ο

Μ
ΙΑ

Κ. Σκρέκας: «Ταχεία
διείσδυση των ΑΠΕ 
για απεξάρτηση 
από τη Ρωσία» 

«Πράσινο» ρεύμα κατά
50% έως το τέλος 2022
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Της Ρεγγίνας Σαβούρδου 

Υ
ψηλές πληρότητες καταγράφουν οι ξενοδο-
χειακές μονάδες στη χώρα, λίγο πριν από
την κορύφωση της τουριστικής σεζόν. Μάλι-
στα ο ξενοδοχειακός κλάδος είναι άρρηκτα

συνδεδεμένος με τον πρωτογενή τομέα, καθώς το
92,5% των ξενοδοχείων χρησιμοποιεί υπηρεσίες από
την τοπική αγορά και η δαπάνη για την αγορά των
υπηρεσιών αυτών ανέρχεται στο 71% της συνολικής
τους δαπάνης, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου
Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων για
τη διασύνδεση του ξενοδοχειακού κλά-
δου με τον πρωτογενή τομέα.

Το 76% των ξενοδοχειακών μονάδων
ανήκει στις κατηγορίες 1* έως 3* και
το 24% των μονάδων είναι υποδομές
που προσφέρουν υπηρεσίες 4* και 5*,
οι οποίες δραστηριοποιούνται, σε πο-
σοστό 52%, στη νησιωτική χώρα.

Τη δυναμικότητα που καταγράφει η φετι-
νή τουριστική σεζόν η πολιτεία στοχεύει να τη
μετατρέψει σε βιωσιμότητα, σε μία προσπάθεια να κά-
νει πράξη τον 12μηνο τουρισμό, ξεκινώντας από την
Κρήτη. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η λειτουρ-
γία των μονάδων στο σύνολο της επικράτειας παραμέ-
νει εποχική, σε ποσοστό 61%, ενώ μόλις το 39% των επι-
χειρήσεων διατηρεί συνεχή λειτουργία. 

Οι επιχειρηματίες της Κρήτης δηλώνουν πρόθυ-
μοι, επιδιώκοντας ποιοτικές υπηρεσίες και επεν-
δύοντας σε αντίστοιχες υποδομές, εκφράζουν όμως
την αναγκαιότητα να προχωρήσουν και τα τοπικά πο-
λεοδομικά σχέδια.

«Σχεδιασμός με κίνητρα»
«Υπάρχει σαφής διαφορά ανάμεσα στην ανάπτυξη

του χειμερινού τουρισμού σε ό,τι αφορά τον ορεινό όγ-

κο και στον χειμερινό τουρισμό με τη φιλοξενία συντα-
ξιούχων», επισημαίνει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Γρηγόρης Τάσιος.

«Για να μπορέσει να λειτουργήσει ο χειμερινός του-
ρισμός με συνταξιούχους, πρέπει να υπάρξει ένας
σχεδιασμός με κίνητρα. Τα κίνητρα πρέπει να είναι επι-
δότηση εργασίας, μείωση φόρων στο κομμάτι της αυ-
τοδιοίκησης ή και απαλλαγή -βλέπε τέλος διαμονής
παρεπιδημούντων, κατάργηση του φόρου διαμονής-
και γενικώς μια υποστήριξη και στα καταστήματα
εκτός ξενοδοχείου, ώστε να μπορέσει να υπάρξει ένα

ισοζύγιο ανάμεσα στην τιμή που θέλει ο tour
operator, για να φέρει τον τουρίστα, και

στην πραγματικότητα», τονίζει χαρα-
κτηριστικά ο κ. Τάσιος.

Η Περιφέρεια Κρήτης διαθέτει ξε-
νοδοχειακές μονάδες υψηλού επιπέ-
δου και η φετινή στόχευση για προ-

σέλκυση υψηλής οικονομικής επιφά-
νειας τουριστών επιτεύχθηκε, όπως φα-

νερώνουν τα στοιχεία πληρότητας των πεν-
τάστερων μονάδων. Ο τζίρος τους αναμένεται

να ξεπεράσει τα έσοδα των 2,818 δισ. ευρώ του 2021,
σύμφωνα με το ΙΤΕΠ.

Τα 5στερα ανά περιφέρεια
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου του

Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων
(ΙΝΣΕΤΕ), τα πεντάστερα ξενοδοχεία στην Ελλάδα ανα-
πτύσσονται ως εξής:
-Νότιο Αιγαίο: 175 μονάδες, 23.502 δωμάτια, 50.092
κλίνες
-Κρήτη: 107 μονάδες, 18.685 δωμάτια, 40.033 κλίνες 
-Ιόνιο: 31 μονάδες, 18.685 δωμάτια, 40.003 κλίνες
-Κεντρική Μακεδονία: 49 μονάδες, 8.385 δωμάτια,
18.222 κλίνες
-Αττική: 34 μονάδες, 6.415 δωμάτια, 12.191 κλίνες

-Πελοπόννησος: 22 μονάδες, 2.919 δωμάτια, 6.388
κλίνες
-Θεσσαλία: 27 μονάδες, 1.200 δωμάτια, 2.587 κλίνες
-Στερεά Ελλάδα: 12 μονάδες, 766 δωμάτια, 1.752 κλί-
νες
-Αν. Μακεδονία & Θράκη: 12 μονάδες, 1.049 δωμάτια,
2.134 κλίνες
-Βόρειο Αιγαίο: 6 μονάδες, 782 δωμάτια, 1.655 κλίνες
-Δυτική Ελλάδα: 5 μονάδες, 2.070 δωμάτια, 4.606 κλίνες
-Ήπειρος: 13 μονάδες, 1.042 δωμάτια, 2.191 κλίνες
-Δυτική Μακεδονία: 3 μονάδες, 61 δωμάτια, 137 κλίνες

Η βιωσιμότητα του τουρισμού 365 ημέρες τον χρό-
νο στη χώρα μας, σύμφωνα με τους επιχειρηματίες
του κλάδου, εκτός των οικονομικών κινήτρων, μπορεί
να λειτουργήσει υπό όρους και προϋποθέσεις. Θα
πρέπει, εκτός από τις κατάλληλες υποδομές, αυτές να
αναπτύσσονται πλησίον αστικών κέντρων και βεβαί-
ως να υπάρχει η δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε
αεροδρόμιο. 

Το «πακέτο» φαίνεται πως το διαθέτει η Κρήτη, κα-
θώς διαθέτει νοσοκομεία, κέντρα υγείας, πρωτογενή
παραγωγή, αλλά και μια δυναμική έως τώρα πορεία
στην προσέλκυση τουριστών. 

Από τις έως τώρα αφίξεις στο Ρέθυμνο, επί παρα-
δείγματι, η πληρότητα στα καταλύματα αγγίζει το 90%,
ενώ οι επιδόσεις από το πρώτο δεκαπενθήμερο του
Ιουνίου ξεπερνούν τα αντίστοιχα μεγέθη του 2019. 

Από την Κρήτη ξεκινούν οι
προσπάθειες για την προσέγγιση
επισκεπτών και τους 12 μήνες 
του χρόνου - Τι λέει ο πρόεδρος 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Ξενοδόχων, Γρηγόρης Τάσιος

Δημιουργούνται 
οι προϋποθέσεις 
για τουρισμό… 365
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Της Ρεγγίνας Σαβούρδου 

Η
καρδιά του τουρισμού χτυ-
πά στις Κυκλάδες και στα
Δωδεκάνησα, καθώς τα πο-
λύ θετικά στοιχεία για τη

σεζόν καταγράφονται στην Περιφέ-
ρεια Νοτίου Αιγαίου, με τις αφίξεις
των τουριστών να ξεπερνούν τα
2.000.000 τις πρώτες δέκα ημέρες του
Ιουλίου.

Τα αεροδρόμια των νησιών υπε-
ρέβησαν τις επιδόσεις του 2019,
σημειώνοντας ρεκόρ την περίο-
δο από 1 έως 10 Ιουλίου. Σε σύ-
νολο 13.006 απευθείας διεθνών
πτήσεων το διάστημα αυτό, η Ρό-
δος κατέγραψε αύξηση ξεπερ-
νώντας το 18%, η Κως το 13%, η Μύκο-
νος το 37%, ενώ στο αεροδρόμιο της
Σαντορίνης καταγράφεται υπερδιπλά-
σια αύξηση της τάξης του 62%, σε σχέ-
ση με τα αντίστοιχα μεγέθη του πρώ-
του δεκαημέρου του Ιουλίου του 2019. 

«Παρατηρείται μία συνολική αύξη-
ση στο +24%, κατά μέσο όρο, σε Δωδε-
κάνησα και Κυκλάδες σε σχέση με το
αντίστοιχο διάστημα του Ιουλίου του
2019, με τις αφίξεις στα πέντε διεθνή
αεροδρόμια του Νοτίου Αιγαίου να ξε-
περνούν τα 2.000.000», δήλωσε ο Βα-
σίλης Κικίλιας, μιλώντας στον Alpha. 

Οι αρχικές αισιόδοξες εκτιμήσεις
μετατρέπονται σε πραγματικό γεγο-
νός, καθώς πολύ καλές επιδόσεις κα-
ταγράφονται στους περισσότερους
τουριστικούς προορισμούς, ακόμη και
στους λιγότερο δημοφιλείς, φωτίζον-
τας περισσότερο τον τουριστικό χάρτη
της χώρας.  

«Δουλέψαμε σκληρά»
«Νομίζω ότι είναι πράγματι μία πο-

λύ δυνατή χρονιά. Μία χρονιά, όμως,
κατά την οποία δουλέψαμε και πολύ
σκληρά όλο το προηγούμενο διάστη-
μα. Στο υπουργείο Τουρισμού, αλλά

και ως Κυβέρνηση συνολικά, παρεμ-
βαίνουμε και θα συνεχίσουμε να πα-
ρεμβαίνουμε με στοχευμένες δρά-
σεις, προκειμένου να στηρίζουμε τους
Έλληνες, ιδίως τους πιο ευάλωτους,
για όσο διάστημα απαιτηθεί», τόνισε ο
Βασίλης Κικίλιας.

Με το βλέμμα στραμμένο στην επί-
τευξη του στρατηγικού στόχου για
βιώσιμο τουριστικό προϊόν 365 ημέ-
ρες τον χρόνο, ο Βασίλης Κικίλιας
εξέφρασε τη βεβαιότητα πως η τουρι-
στική σεζόν φέτος θα ολοκληρωθεί
τον Δεκέμβριο.

Υπενθυμίζεται πως το υπουργείο
ενεργοποίησε ήδη την πλατφόρμα του

«Τουρισμός για Όλους», με ένα ανα-
βαθμισμένο και πλήρως ψηφιακό
πρόγραμμα στήριξης του εγχώριου
τουρισμού, το οποίο ανασχεδιάστηκε,
προκειμένου να λειτουργεί με σχεδόν
μηδενική γραφειοκρατία, αυξημένη
επιδότηση 150 ευρώ για κάθε δικαιού-
χο και άμεση αποζημίωση για τους πα-
ρόχους. Αξίζει να σημειωθεί πως από
την πρώτη κιόλας ώρα λειτουργίας της
ξεπέρασε τις 8.000 αιτήσεις.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την
υποβολή των αιτήσεων, στο vouch-
ers.gov.gr, για την επιδότηση των του-
ριστικών δαπανών διαμονής για
200.000 δικαιούχους θα παραμένει

ανοικτή για όλα τα ΑΦΜ μέχρι και αύ-
ριο, Πέμπτη 21 Ιουλίου, και ώρα 23:59. 

«Χρυσό» καλοκαίρι αναμένεται να είναι το φετινό για τα
καταλύματα, καθώς η έκρηξη του τουριστικού ρεύματος
από τον Μάιο οδήγησε σε τετραπλασιασμό του τζίρου των
επιχειρήσεων του κλάδου! Σύμφωνα με τα στοιχεία της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο συνολικός τζίρος ανήλθε
σε 554.879.061 ευρώ, έναντι 105.780.741 ευρώ τον αντί-
στοιχο περυσινό μήνα, καταγράφοντας αύξηση κατά
424,6%! Για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των Υπηρεσιών
Εστίασης με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βι-
βλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μη-
νιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Μάιο 2022 ανήλθε σε
179.125.643 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 64,6% σε σχέση

με τον Μάιο 2021,  είχε ανέλθει σε 108.852.969 ευρώ.
Αθροιστικά για τις επιχειρήσεις στους κλάδους των

Καταλυμάτων και των Υπηρεσιών Εστίασης, με υποχρέω-
ση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρ-
χουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος ερ-
γασιών τον Μάιο 2022 ανήλθε σε 734.004.704 ευρώ, ση-
μειώνοντας αύξηση 242,0% σε σχέση με τον Μάιο 2021,
όπου είχε ανέλθει σε 214.633.710 ευρώ. 

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι παρά την εντυπωσια-
κή αύξηση των εσόδων για τις επιχειρήσεις, αυτή δεν εί-
ναι ομοιόμορφη και δεν αφορά το σύνολο της χώρας. Για
τις επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνει-

σφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2021 μεγα-
λύτερη από 1,0%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργα-
σιών τον Μάιο 2022 σε σύγκριση με τον Μάιο 2021 παρα-
τηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου με
1.122,7%, ενώ αντιθέτως, η μικρότερη αύξηση, κατά 57,0%,
καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας. Οι
πολύ χαμηλές επιδόσεις της Εύβοιας λόγω των περυσι-
νών καταστροφικών πυρκαγιών αποτελούν και τον λόγο
για τον οποίο το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού πα-
ρέχει διπλάσιες διανυκτερεύσεις (12) και μάλιστα με μη-
δενική επιβάρυνση για όσους κάνουν διακοπές στο νησί.

Λουκάς Γεωργιάδης

Αύξηση 24% σε σχέση 
με το αντίστοιχο διάστημα
του 2019 στα 5 διεθνή
αεροδρόμια 
των Κυκλάδων και 
των Δωδεκανήσων -
Κικίλιας: «Νομίζω ότι είναι
πράγματι μία πολύ 
δυνατή χρονιά»

«Χρυσές» δουλειές για τα καταλύματα με τετραπλασιασμό του τζίρου τον Μάιο!

Πάνω από 2 εκατ. αφίξεις 
στο α’ 10ήμερο του Ιουλίου

NOTIO AΙΓΑΙΟ
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Τ
ο «πράσινο φως» στην πώληση
των δανείων της προβληματι-
κής εταιρείας Παγωτά Δωδώνη

άναψαν την περασμένη εβδομάδα οι
τράπεζες, όπως αναφέρουν στο eu-
ro2day.gr πηγές με γνώση. Προτιμη-
τέος επενδυτής αναδείχθηκε ο Α. Κα-
τσιώτης της ΕΛΓΕΚΑ, ο οποίος, σύμ-
φωνα με πληροφορίες, προσέφερε
3,5-4 εκατ. ευρώ για τα δάνεια που
βαρύνουν την προβληματική εται-
ρεία. Το πόσο αυτό απέχει από τα 9
εκατ. ευρώ που είχαν προσφερθεί
προ ετών στην προηγούμενη προ-
σπάθεια πώλησης της προβληματι-
κής εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας
διαδικασίας πολύ κοντά στην απόκτη-
ση της Παγωτά Δωδώνη έφτασαν η
Κρι Κρι και η εταιρεία Βενέτη. Η εται-
ρεία Παγωτά Δωδώνη, παρά τα συσ-
σωρευμένα προβλήματά της, διατη-
ρεί ισχυρό brand στον κλάδο και πρό-
σβαση στον κλάδο του HoReCa (Hotel
Restaurant Catering). Στη χρήση του

2020 (τελευταίος δημοσιευμένος
ισολογισμός, ο οποίος αναρτήθηκε
στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 12
Ιανουαρίου 2022) οι πωλήσεις της εί-
χαν μειωθεί κατά 45,71% σε σχέση με
το 2019 λόγω της μείωσης των πωλή-
σεων τόσο των καταστημάτων franch-
ise όσο και των πωλήσεων χύμα πα-
γωτού σε καταστήματα HoReCa.

Ένας επιπλέον λόγος της συρρί-
κνωσης των πωλήσεων, σύμφωνα με
τη διοίκησή της, ήταν και ο τερματι-
σμός στα μέσα του 2020 της συνεργα-

σίας με τις δύο εταιρείες Chillbox οι
οποίες μεταβιβάστηκαν σε άλλον όμι-
λο. Οι εταιρείες Chillbox αντιπροσώ-
πευαν περίπου το 19% του τζίρου της
Παγωτά Δωδώνη τα τελευταία χρόνια.

Έτσι, οι συνολικές πωλήσεις του
ομίλου συρρικνώθηκαν στα 4,478
εκατ. ευρώ και της εταιρείας στα 4,4
εκατ. ευρώ. Οι ενοποιημένες ζημίες
προ φόρων ανήλθαν στα 5,831 εκατ.
ευρώ έναντι ζημιών 3,391 εκατ. ευ-
ρώ και της εταιρείας σε 5,797 εκατ.
ευρώ.

Τεχνική Ολυμπιακή: Αναζητείται
το τελικό ποσό για το deal 
του Πόρτο Καρράς

Σε εκκρεμότητα από το 2020 βρίσκεται
η ολοκλήρωση της διαδικασίας καθορι-
σμού του τιμήματος για την πώληση του
Πόρτο Καρράς. Σύμφωνα με ανακοίνωση
της Τεχνικής Ολυμπιακής, επί του πορί-
σματος του αρχικού ανεξάρτητου εκτιμη-
τή (ΙΑ) της Deloitte, τόσο οι πωλήτριες
όσο και η αγοράστρια προέβαλαν αντιρ-
ρήσεις εντός της ταχθείσας από το SPA
προθεσμίας. Οι δεύτεροι ΙΑ (PwC από
πλευράς των πωλητριών εταιρειών και ΕΥ
από πλευράς της αγοράστριας) αλλά και ο
αρχικός ΙΑ λόγω της πολυπλοκότητας του
εγχειρήματος αρνήθηκαν να δεσμευτούν
από τους προβλεπόμενους από το SPA
χρόνους ολοκλήρωσης. Η εταιρεία υπο-
στηρίζει ότι πιέζει προς κάθε κατεύθυν-
ση για την ολοκλήρωση του έργου. Στην
περίπτωση μη έκδοσης κοινού πορίσμα-
τος θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία για
τον τρίτο ΙΑ.

Πλαστικά Κρήτης: «Άντεξαν» 
τα κέρδη στο α’ εξάμηνο

Ισχυρές ήταν οι οικονομικές επιδόσεις
των Πλαστικών Κρήτης και κατά το α’ φε-
τινό εξάμηνο, κόντρα σε μια σειρά από αν-
τιξοότητες που χαρακτήρισαν τη συγκε-
κριμένη περίοδο. Τα προ φόρων κέρδη
υποχώρησαν γύρω στο 3,5%, καθώς στη-
ρίχτηκαν και από τις ακόμη καλύτερες
επιδόσεις που προέκυψαν από τον τομέα
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Να
σημειωθεί ότι, παρά τη φετινή τους υπο-
χώρηση, τα ενοποιημένα προ φόρων κέρ-
δη εμφανίζουν μικρό διψήφιο ποσοστό
αύξησης σε σύγκριση με αυτά του α’ εξα-
μήνου του 2020 και ακόμη μεγαλύτερη
βελτίωση σε σχέση με το αντίστοιχο χρο-
νικό διάστημα του 2019. Ο όγκος των πω-
λήσεων των ιδιοπαραγόμενων προϊόντων
του ομίλου υποχώρησε το πρώτο μισό του
2022 μόνο κατά 5-6% σε σχέση με το αντί-
στοιχο περσινό διάστημα, αλλά υπήρξε
μεγαλύτερος σε σύγκριση με το α’ εξάμη-
νο τόσο του 2020 όσο και του 2019.

Η Ελληνικός Χρυσός ανακοίνωσε ότι από τη 15η Ιουλίου ετέθη
στη δημοσιότητα η Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επι-
πτώσεων (εφεξής ΜΠΚΕ), που αφορά το νέο Επενδυτικό Σχέδιο
των Μεταλλείων Κασσάνδρας, βάσει της αναβαθμισμένης επεν-
δυτικής συμφωνίας που η εταιρεία συνυπέγραψε με την ελληνική
κυβέρνηση. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ΜΠΚΕ αποτελεί
διεξοδική αποτύπωση όλων των περιβαλλοντικών και κοινωνικών
παραμέτρων του έργου ανάπτυξης των Μεταλλείων Κασσάνδρας.
Σκοπός της είναι να παρέχει σε όλους τους κοινωνικούς εταί-

ρους, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, πληροφορίες σχετικές με τον σχεδιασμό του έργου, τα αναμενόμενα
περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά οφέλη, τις πιθανές επιπτώσεις και τα μέτρα για τον μετριασμό
τους, καθώς και τις δεσμεύσεις της εταιρείας για τη διαχείριση και παρακολούθηση αυτών - από την κατα-
σκευή και τη λειτουργία έως και το πέρας της μεταλλευτικής δραστηριότητας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας.

Συνθετική τιτλοποίηση για τις ελληνικές τράπεζες

Λευκός καπνός για τα Παγωτά Δωδώνη

Ελληνικός Χρυσός: Σε διαβούλευση η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Επιμέλεια: Ελένη Μπέρτσου

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), στο πλαίσιο της συ-
νεργασίας με την Ένωση Prime Collateralised Securities
(pcsmarket.org), ανακοίνωσε την έκδοση του δεύτερου HFSF Bulletin με
θέμα τη συνθετική τιτλοποίηση ως βασικού εργαλείου για τη διαχείριση
του κεφαλαίου και του πιστωτικού κινδύνου των ελληνικών τραπεζών. Η
συγκεκριμένη ανάλυση περιγράφει τις βασικές δομές, τις κύριες πρακτι-
κές και τα οφέλη για τις τράπεζες, αλλά και γενικότερα για την ελληνική
οικονομία που απορρέουν από τη χρήση της συνθετικής τιτλοποίησης ενήμερων δανείων. Η συμπερίληψη
της συνθετικής τιτλοποίησης στο πλαίσιο «Απλότητα, Διαφάνεια και Τυποποίηση» (STS) παρέχει πρόσθετο
όφελος στις τράπεζες λόγω των χαμηλότερων κεφαλαιακών απαιτήσεων βάσει του Εποπτικού Κανονισμού
για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΤΧΣ.
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πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επεν-
δύσεων Werner Hoyer χαιρέτισε την έντα-
ξη της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

(HDB) ως νέου μέλους του D20 Long-term Inve-
stors Club (D20-LTIC). Παράλληλα, ανακοινώθηκε
ότι θα παραμείνει ως συμ-
πρόεδρος του οργανισμού
έπειτα από απόφαση της δι-
οικούσας επιτροπής του ομί-
λου για την παράταση της
θητείας του για δύο ακόμη
χρόνια, όπως αναφέρει η
ανακοίνωση.

Η διοικούσα επιτροπή του
D20-LTIC συνεδρίασε στο περιθώριο της Συνόδου
των Υπουργών Οικονομικών της G20 και των Διοι-
κητών των Κεντρικών Τραπεζών στο Ντενπασάρ
της Ινδονησίας και καλωσόρισε την Ελληνική Ανα-
πτυξιακή Τράπεζα ως έναν από τους δύο νέους ορ-
γανισμούς που εντάσσονται ως μέλη. Το δεύτερο
νέο μέλος είναι η PT Sarana Multi Infrastruktur
(PTSMI), ο εθνικός φορέας της Ινδονησίας για την
ανάπτυξη υποδομών. Το D20-LTIC λειτουργεί στο
πλαίσιο της Ομάδας των 20 (G20) για την προώθηση
του ρόλου της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης
ως μοχλού οικονομικής ανάπτυξης και βιώσιμης
ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο. Ο πρόεδρος Hoyer εί-
ναι συμπροεδρεύων του D20-LTIC από το 2019 μαζί
με τον δρα Ibrahim Almojel, διευθύνοντα σύμβου-
λο του Ταμείου Βιομηχανικής Ανάπτυξης της Σαου-
δικής Αραβίας (SIDF).

Ιατρικό Αθηνών:
Επιστροφή κεφαλαίου

Νέο κατάστημα της Παγκρήτιας
Τράπεζας στην Πάτρα

Παρουσία στην
αχαϊκή πρω-
τεύουσα με νέο
κατάστημα στην
Πάτρα αποκτά η
Παγκρήτια Τρά-
πεζα στο πλαίσιο
του επιχειρησιακού της σχεδίου, το οποίο
προβλέπει μεταξύ άλλων την ανάπτυξη των
εργασιών της στα μεγάλα αστικά κέντρα της
χώρας. Από τις 18 Ιουλίου το νέο κατάστημα
λειτουργεί σε αναμορφωμένο κτίριο στην
οδό Αγίου Ανδρέου 28 και Λ. Όθωνος - Αμα-
λίας 37 με πρόσοψη σε δύο κεντρικές αρτη-
ρίες της πόλης των Πατρών με έντονη εμπο-
ρική δραστηριότητα.

ΒΙΣ: Στα €0,05 από €0,80 η τιμή 
της μετοχής από 20 Ιουλίου

Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ΒΙΣ
ΑΕ κατά το ποσό των 3.726.450 ευρώ, με μεί-
ωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής,
ονομαστικής, μετά ψήφου μετοχής της εταιρεί-
ας από 0,80 ευρώ σε 0,05 ευρώ, προς ισόποσο
συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων,
αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση των με-
τόχων. Ειδικά, στις 7/7/2022 καταχωρίστηκε
στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η απόφαση του
υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γενι-
κή Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Κατα-
ναλωτή - Γενική Διεύθυνση Αγοράς - Δ/νση
Εταιρειών - Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων ΑΕ)
με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρ-
θρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμ-
φωνα με τις από 30/6/2022 αποφάσεις της Τα-
κτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
Εταιρείας. 

Stellantis: Τερμάτισε την κοινοπραξία
της με την GAC στην Κίνα
Η Stellantis ανακοίνωσε τον τερματισμό της
ζημιογόνου κοινοπραξίας της με την κινεζική
αυτοκινητοβιομηχανία GAC, η οποία κατα-
σκευάζει τα οχήματα Jeep, μόλις τέσσερις
μήνες αφότου δήλωσε ότι θα αυξήσει το ποσο-
στό της στην εταιρεία. Η στροφή αυτή έρχεται
αφότου η GAC επέπληξε την τέταρτη μεγαλύ-
τερη αυτοκινητοβιομηχανία παγκοσμίως τον
Ιανουάριο επειδή ανακοίνωσε τα σχέδια αύ-
ξησης του ποσοστού της στο 75% από το 50%,
δηλώνοντας πως τα δύο μέρη δεν είχαν ακόμη
υπογράψει μια επίσημη συμφωνία.

H&M: Τερματίζει τις δραστηριότητές
της στη Ρωσία

Η H&M, η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία έν-
δυσης λιανικής παγκοσμίως, τόνισε ότι είχε
αποφασίσει να τερματίσει τις δραστηριότητές
της στη Ρωσία, προσχωρώντας σε μια αυξανό-
μενη λίστα εταιρειών που αποχωρούν πλήρως
από τη χώρα. Η εταιρεία ανέστειλε τις δραστη-
ριότητές της στη Ρωσία στις αρχές Μαρτίου με-
τά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία. Η
εταιρεία στοχεύει να ανοίξει προσωρινά κάποια
φυσικά καταστήματα για περιορισμένη περίοδο
για να πουλήσει ό,τι έχει απομείνει από αποθε-
ματικό στη Ρωσία. Η όλη επιχείρηση αποχώρη-
σης από τη Ρωσία αναμένεται να κοστίσει περί
τα 2 δισ. σουηδικές κορόνες (191,3 εκατ. δολά-
ρια), εκ των οποίων το 1 δισ. κορόνες θα έχει αν-
τίκτυπο στις ταμειακές ροές.

Ένταξη της Ελληνικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας
στο D20-LTIC

Στην Bain τα κυπριακά δάνεια της ΕΤΕ
Η Εθνική Τρά-

πεζα, σε συνέχεια
σχετικής ανακοί-
νωσης της 16ης
Οκτωβρίου 2020,
ενημερώνει το
επενδυτικό κοινό
για την ολοκλή-
ρωση της πώλη-
σης του 100% της
θυγατρικής εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων στην
Κύπρο CAC Coral Ltd, η οποία κατέχει και διαχειρί-
ζεται χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων εταιρι-
κών δανείων, δανείων προς μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις, καθώς επίσης και καταναλωτικών και στε-
γαστικών δανείων συνολικής λογιστικής αξίας
€325 εκατ. (περίπου €200 εκατ. διασφαλιστική
αξία ακινήτων), στην επενδυτική εταιρεία Bain Ca-
pital Credit. Το εν λόγω χαρτοφυλάκιο στην πλει-
ονότητά του περιλαμβάνει δάνεια ληξιπρόθεσμα
πάνω από δέκα χρόνια. H συναλλαγή έχει ουδέτερη
επίπτωση στην κεφαλαιακή βάση της τράπεζας.

Σε επι-
στροφή κε-
φ α λ α ί ο υ
ύψους €0,07
ανά μετοχή
προς τους
μετόχους της, με έναρξη καταβολής του πο-
σού από τις 24 Αυγούστου, προχωρεί το Ιατρι-
κό Αθηνών. Πιο ειδικά, η εταιρεία Ιατρικό
Αθηνών ΕΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό
ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022 ενέ-
κρινε α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
της εταιρείας κατά 6.071.518,60 ευρώ με κε-
φαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από
τον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετο-
χών υπέρ το άρτιο» και αύξηση της ονομαστι-
κής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 0,07
ευρώ, ήτοι από 0,31 ευρώ σε 0,38 ευρώ, β) την
ισόποση ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας κατά 6.071.518,60
ευρώ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής
αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,07
ευρώ, ήτοι από 0,38 ευρώ σε 0,31 ευρώ και
επιστροφή του μετοχικού κεφαλαίου της σε
μετόχους με καταβολή μετρητών, ήτοι ποσού
0,07 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την ως άνω ισό-
ποση αύξηση και μείωση το μετοχικό κεφά-
λαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των
26.888.153,80 ευρώ.

Επιμέλεια: Ελένη Μπέρτσου
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Φροντιστήριο στα... εβραϊκά
Ο

Ολυμπιακός ανοίγει σήμερα
το ευρωπαϊκό «τριώδιο»
των ευρωπαϊκών διοργανώ-
σεων αντιμετωπίζοντας τη

Μακάμπι Χάιφα στο «κολασμένο» γή-
πεδό της, το «Σάμι Οφέρ», στον πρώτο
αγώνα του 2ου προκριματικού γύρου
του Champions League. Αύριο Πέμ-
πτη εγκαινιάζουν τη νέα σεζόν ο ΠΑ-
ΟΚ και ο Άρης κόντρα στις Λέφσκι
Σόφιας και Γκόμελ από τη Λευκορω-
σία αντίστοιχα για το Conference
League.
Πέρυσι τέτοιον καιρό ο Ολυμπιακός
έπεφτε «θύμα» της βουλγαρικής
Λουντογκόρετς εξαιτίας της αποβο-
λής του Μπα και της επιπολαιότητας
του Σεμέδο. Αποκλείστηκε. Πριν από
μερικά χρόνια πάλι είχε αποκλειστεί
από ομάδα του Ισραήλ, τη Χάποελ
Μπερ Σεβά. Αυτήν τη φορά λογικά θα

είναι περισσότερο υποψιασμένος για
να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, το
οποίο θα εξαργυρώσει με πρόκριση
σε μια εβδομάδα στο «Καραϊσκάκης».
Αν προκριθεί στον 3ο προκριματικό
γύρο, θα αντιμετωπίσει τον πρωτα-
θλητή Κύπρου Απόλλωνα Λεμεσού.
Η χτεσινή μέρα στου Ρέντη περιλάμ-
βανε ταχύρρυθμα φροντιστηριακού
τύπου μαθήματα προς τους παίκτες
του Ολυμπιακού. Ο Πορτογάλος προ-
πονητής Πέδρο Μαρτίνς είχε πεταχτεί
μέχρι το Ισραήλ, όπου παρακολούθη-
σε τον τελικό του Σούπερ Καπ, όπου η
Μακάμπι έχασε 4-3 (1-1) στα πέναλτι
από τη Χάποελ Μπερ Σεβά. Είδε μια
ομάδα που επιτίθεται από τα δεξιά με
τον εκπληκτικό Ισραηλινό εξτρέμ
Ομάν Ατζίλι, σκόρερ και του μοναδι-
κού γκολ της Χάποελ. Για αυτό και τα
«ιδιαίτερα» μαθήματα προς τον Μολ-

δαβό μπακ Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ να
μην τον αφήνει από τα μάτια του. Ο
Ατζιλί είναι ο «παίκτης της εξέδρας»,
όπως τον αποκαλούν, επηρεάζεται
θετικά από τη φασαρία που προκα-
λούν οι 30.000 θεατές (ανάμεσά τους
και περίπου 1.000 οπαδοί του Ολυμ-
πιακού) στο «κλουβί» της Μακάμπι.
Όσον αφορά την 11άδα, τις προκρί-
σεις του καλοκαιριού τις παίρνουν οι
παλιοσειρές. Παρότι ο Ολυμπιακός
πήρε και πάλι ένα σωρό παίκτες, μό-
λις δύο κατά τα φαινόμενα θα είναι
στη βασική ενδεκάδα. Ο πολύπειρος
Κροάτης Βρσάλικο, απόκτημα από την
Ατλέτικο Μαδρίτης, και ο «εγκεφαλι-
κός» Δανός Ζινκερνάγκελ. Κατά τα
άλλα, Βάτσλικ κάτω από τα δοκάρια,
αριστερά ο Ρέαμπτσιουκ, κεντρικά
μπακ ο Παπασταθόπουλος με τον Σι-
σέ. Στη μεσαία γραμμή Εμβιλά αδια-

πραγμάτευτος και οι Μαντί και Αγκιμ-
πού Καμαρά. Στην επίθεση Μασού-
ρας, Ζινκερνάγκελ και φυσικά Ελ
Αραμπί.
Διαιτητής του ματς θα είναι ο Γερμα-
νός Στέγκεμαν, ο οποίος δεν φέρνει
και καλές μνήμες στους «ερυθρόλευ-
κους», καθότι είχε καταλογίσει δύο
πέναλτι εις βάρος τους σε ντέρμπι με
τον Παναθηναϊκό (1-1) το 2019, επί
Περέιρα στην κορυφή της διαιτησίας. 

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει
σήμερα τη Μακάμπι Χάιφα
για το Champions League
και ο Μαρτίνς την ανέλυσε
σε βίντεο



Α
νθρωποκτονία από δόλο.
Αυτή είναι η εισήγηση
της εισαγγελέως Πρωτο-
δικών προς το αρμόδιο

Δικαστικό Συμβούλιο για τους 12
συλληφθέντες οργανωμένους οπα-
δούς του ΠΑΟΚ, κατηγορούμενους
για τη δολοφονία του Άλκη Καμπα-
νού τα ξημερώματα της 1ης Φε-
βρουαρίου που συγκλόνισε την ελ-
ληνική κοινωνία. Πέντε μήνες μετά
το θλιβερό περιστατικό η 7η τακτική
ανακρίτρια Θεσσαλονίκης ολοκλή-
ρωσε την έρευνα. Δεν ασκήθηκαν
συμπληρωματικές διώξεις και δεν
προέκυψε η εμπλοκή νέων προσώ-
πων στην υπόθεση. 

Στο μεταξύ, ο συνήγορος της οι-
κογένειας Αλέξης Κούγιας, προ-
φανώς κατόπιν εντολής, ζητάει η
δίκη των 12 κατηγορουμένων από
το Μεικτό Ορκωτό να γίνει στην

Αθήνα και όχι στη Θεσσαλονίκη.
Στο αίτημά του και προς τον εισαγ-
γελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρο
Ντογιάκο αναφέρει ότι η δίκη πρέ-
πει να γίνει στην Αθήνα «για λόγους
ασφαλείας των μαρτύρων κατηγο-

ρίας, των γονέων του Άλκη Καμπα-
νού αλλά και των ένορκων-μελών
του δικαστηρίου λόγω της εγκλη-
ματικής προσωπικότητας των δρα-
στών και του εγκληματικού περι-
βάλλοντός τους».

Στην Αθήνα η δίκη των δολοφόνων Το δίκαιο παράπονο 
του Θοδωρή Βλάχου

Δικαιολογημένα παράπονα από τον ομοσπον-
διακό τεχνικό του πόλο Θοδωρή Βλάχο. Η Εθνική
μας ομάδα κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στους
Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021, πήρε το
χάλκινο μετάλλιο στο πρόσφατο Παγκόσμιο Πρω-
τάθλημα Υγρού στίβου στη Βουδαπέστη και κανέ-
να τηλεοπτικό κανάλι δεν ενδιαφέρθηκε για τα τη-
λεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος. Και
αναρωτιέται ποιο θα είναι το μέλλον όταν δεν προ-
βάλλεται από την τηλεόραση για να «σπρώξει» τη
νεολαία στην... πισίνα.

Ντοκιμαντέρ 
ο Ντέιβιντ Μπέκαμ

Τα ντοκιμαντέρ-ταινίες είναι πλέον της μόδας. Τα
ξεκίνησαν ο αθάνατος Ντιέγκο Μαραντόνα,
επί των ημερών μας ο Γιάννης Αντετο-

κούνμπο και τώρα το Netflix ετοιμάζει ένα
για τον Ντέιβιντ Μπέκαμ. Το ντοκιμαντέρ

θα αναφέρεται στα παιδικά του χρόνια σε
οικογένεια της εργατικής τάξης στο Ανατολικό

Λονδίνο και την ανέλιξή του στην κορυφή του
κόσμου. Θα περιλαμβάνει πλάνα από το προσω-
πικό αρχείο του Μπέκαμ, συνεντεύξεις κ.ά.

Πλάνιτς: Παίζει κόντρα
στον Ολυμπιακό 
και έρχεται στην ΑΕΚ 

Στα κιτρινόμαυρα της ΑΕΚ θα ντυθεί ο Μπόγκνταν
Πλάνιτς της Μακάμπι Χάιφα, αντιπάλου του Ολυμ-
πιακού στο Champions League. Πρώτα ωστόσο θα
αγωνιστεί εναντίον των «ερυθρολεύκων» σήμερα
και στον επαναληπτικό έπειτα από μια εβδομάδα και
ύστερα θα έρθει στην Ένωση. Ο 30χρονος στόπερ θα
στοιχίσει στην ΑΕΚ 1,3 εκατ. ευρώ. Στόχος της ΑΕΚ
είναι η απόκτηση ενός ακόμη κεντρικού αμυντικού.

Μπάχαλο και πάλι
Όπως ήταν αναμενόμενο, το ΔΣ της Super

League 2 αποφάσισε στην προκήρυξή του να ανε-
βαίνουν οι δύο πρωταθλητές των ομίλων και μια
τρίτη να παίζει μπαράζ ανόδου στη Super League
1. Η οποία Super League 1 αποφάσισε να πέφτει
μία στη Super League 2 και η προτελευταία να δί-
νει μπαράζ, όπως την περασμένη σεζόν. Θα αρχί-
σουν τα πρωταθλήματα; Δύσκολο…

Τηλεοπτικά... λεφτά όσα και του ποδοσφαίρου
Χρήματα που πλησιάζουν αυτά της UEFA από το Champions League σκο-
πεύει να ζητήσει από τα τηλεοπτικά κανάλια ο νέος πρόεδρος της Eu-
roLeague και παλιός άσος του Παναθηναϊκού Ντέγιαν Μποντίρογκα. Αυ-
τά για τη μεταπροσεχή σεζόν, όταν στον συνεταιρισμό θα υπάρξει κεν-
τρική διαχείριση. Είναι απίθανο να πάρει τόσα το μπάσκετ, που υπολεί-
πεται του ποδοσφαίρου σε δημοφιλία, μια και δεν μπορεί να θεωρηθεί
ισοδύναμο προϊόν.

Τατουάζ τις κούπες 
ο Μουρίνιο

Ο Ζοσέ Μουρίνιο, σε ηλικία 60 ετών, αποφάσισε να κάνει... τατουάζ τα τρία ευρωπαϊκά
Κύπελλα που έχει σηκώσει: του Champions League (Πόρτο, Ίντερ), του Europa League
(Πόρτο, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) και πέρυσι με τη Ρόμα του Conference League. Και τα
τρία τα «χτύπησε» στον ώμο του και φυσικά η φωτογραφία του έγινε viral. Πρώτος στο
κοουτσάρισμα, πρώτος και στην επικοινωνία.
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ΟΟ ΛΕΞ και 
η συναυλία-
ορόσημο
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του Νικόλα Καμπά - Κορωναίου

Ο
ΛΕΞ κατάφερε, πιθανότατα ακούσια,
να κάνει όλη την Ελλάδα να ασχολη-
θεί μαζί του, εξαιτίας της γιγαντιαίας
συναυλίας που πραγματοποίησε πριν

από περίπου δύο εβδομάδες στη Νέα Σμύρνη.
Σε πολλούς «ξύπνησαν» μνήμες από την περίο-
δο της Μεταπολίτευσης, όταν ο Θεοδωράκης γέ-
μιζε το τότε Στάδιο Γ. Καραϊσκάκης και το πολιτι-
κό τραγούδι αποτελούσε την κύρια μορφή έκ-
φρασης της νέας γενιάς και μαζί το δημοφιλέ-
στερο μουσικό είδος. Το κατά πόσο συνδέονται
οι δύο περίοδοι, τότε και τώρα, θα το δείξει η
ιστορία, το μόνο σίγουρο είναι ότι η νέα γενιά
έδωσε δυναμικό «παρών» σε μία συναυλία που
περιλάμβανε τραγούδια με πολιτικό, κοινωνικό
και καταγγελτικό στίχο σε μια άλλη μορφή από

αυτή που μπορεί πολλοί να είχαν συνηθίσει.
Μπορεί ο ΛΕΞ στο ευρύτερο κοινό να ήταν

σχετικά άγνωστος πριν από τη μεγαλειώδη συ-
ναυλία στη Νέα Σμύρνη, όμως ήδη είχε πιστούς
fans, άτομα κυρίως της νέας γενιάς, που άκου-
γαν φανατικά τον Θεσσαλονικιό ράπερ.

Πράγματι, ο ΛΕΞ δεν μπήκε στη ζωή μας ξαφ-
νικά την επομένη της συναυλίας στη Νέα Σμύρ-
νη, όμως αυτή ήταν η αφορμή για να κάνει το ευ-
ρύτερο κοινό να ασχοληθεί μαζί του και κατ’
επέκταση με το ιδιαίτερα δημοφιλές, κυρίως
στη νέα γενιά, hip-hop. 

Ο Αλέξης Λαναράς ξεκίνησε την πορεία του
από hip-hop groups στη Θεσσαλονίκη πριν
από 18 χρόνια, μιλά στους στίχους του «για τις
μέρες που επιβιώνουμε», τους «ταπεινούς
και πεινασμένους», μιλά για τις «πολυκατοι-
κίες» και φωνάζει πως «δεν έχω τίποτα στον

κόσμο σαν και μένα».
Εκτός των άλλων αναλύσεων, το να καταφέρ-

νει ένας καλλιτέχνης της hip-hop μουσικής να
συγκεντρώσει 20-25 χιλιάδες κόσμο στο χορτά-
ρι του Πανιωνίου της Νέας Σμύρνης, αποτελεί
ένα σημείο σταθμό για την εγχώρια πολιτισμική
ιστορία.

Μαζί με τον ΛΕΞ, υπάρχουν κι άλλοι πολλοί
καλλιτέχνες της ραπ, οι οποίοι μιλούν για τις
ανησυχίες τους, για τα όνειρά τους, για την κοι-
νωνία μας και τα προβλήματά της. Κάποιοι γνω-
στοί, κάποιοι λιγότερο και κάποιοι που αγνοεί
ακόμα και το κοινό του εν λόγω μουσικού εί-
δους, τραγουδάνε για χιλιάδες κόσμο ή και άτο-
μα μετρημένα στις δύο παλάμες. Η ραπ μουσική
όμως, αποτελεί σίγουρα ένα από τα δημοφιλέ-
στερα μουσικά είδη και αυτό επαληθεύτηκε με
τη συναυλία του ΛΕΞ στη Νέα Σμύρνη. 



Ηλιοκαμένη 
και ερωτευμένη

Σε απόλυτο καλοκαιρινό mood η Κατερίνα Και-
νούργιου. Η οικοδέσποινα του Alpha, λίγα 24ωρα
μετά τους τίτλους τέλους στην εκπομπή της -για τη
σεζόν-, ξεκίνησε διακοπές, δημοσιεύοντας στο In-
stagram την πιο σέξι πόζα ever! Η παρουσιάστρια
φωτογραφήθηκε με τολμηρό μπικίνι να διασχίζει
την παραλία, δείχνοντας την πίσω όψη του καλλί-
γραμμου μαυρισμένου κορμιού της προκαλώντας
«ντελίριο» στο διαδίκτυο. Η δημοσιογράφος είναι
στα καλύτερά της, αφού επανασυνδέθηκε με τον
πρώην σύντροφό της Φίλιππο Τσαγκρίδη.

Ο billionaire στη Μύκονο

Στο «Νησί των ανέμων» βρίσκεται ο πιο πλού-
σιος άνθρωπος στον κόσμο! Ο Έλον Μασκ, συ-
νοδευόμενος από την 27χρονη Αυστραλιανή
καλλονή σύντροφό του Νατάσα Μπάσετ και μια
στρατιά από σωματοφύλακες, λέγεται πως κατέ-
φθασε με ιδιωτικό αεροπλάνο, ενώ φιλοξενείται
σε πολυτελή θαλαμηγό. Την αποκάλυψη για την
άφιξή του στο κοσμοπολίτικο νησί έκανε η κάμε-
ρα του «Mykonos live», η οποία... τσάκωσε τον
«Mr Tesla» τη στιγμή που αποχωρούσε από γνω-
στό ρεστοράν στην παραλία της Αγίας Άννας.

Too sexy κι όποιος αντέξει! Η
Μαρία Σολωμού αγόρασε το πιο
petit μπικίνι που κυκλοφορεί
στην αγορά και το πρόβαρε στις
διακοπές της, σε θέρετρο έξω
από την Κατερίνη, ποζάροντας
όλο νάζι στο Instagram. Το
«καυτό» ενσταντανέ έκοψε την
ανάσα των αντρών που την ακο-
λουθούν, ενώ εκείνη σχολίασε
ανέμελα στη λεζάντα: «Χωρίς
φίλτρα. Μαγική στιγμή. Το αγα-
πώ αυτό το φως!».

Παραμίλησε 
το Instagram

Σ
ε πελάγη ευτυχίας η Ιωάννα Τούνη! Η δημοφιλής influen-
cer ανακοίνωσε πως περιμένει το πρώτο της παιδάκι που
θα ολοκληρώσει την ευτυχία της με τον σύντροφό της Δη-
μήτρη Αλεξάνδρου. Η τριών μηνών εγκυμονούσα ανακοί-

νωσε τα καλά νέα στο διαδίκτυο με μια συγκινητική ανάρτηση: «Αυ-
τή η φωτογραφία τραβήχτηκε σχεδόν πριν από 3 μήνες… Την ημέρα
που έμαθα ότι περιμένω το πρώτο μου μωράκι! Χαρά και λύπη και
συγκίνηση και όλα μου τα συναισθήματα τόσο έντονα και ανάκατα
σαν ταραμοσαλάτα! Πριν από 3 μήνες, η δική μου μαμά “έφυγε” από
καρκίνο, έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου, έκλαιγα μόνη, απαρη-
γόρητη, της μιλούσα στις προσευχές μου κάθε μέρα και της έλεγα
συνέχεια: “μαμά μου, δεν θέλω να είμαι μόνη, θέλω οικογένεια!”.
Λίγες ημέρες μετά συνέβη ΑΥΤΟ! Ανυπομονώ! Και ελπίζω να γίνω
τόσο καλή μαμά, όσο η δική μου…».

Θα φάμε κουφέτα;
Ένα βήμα πριν από τον γάμο βρίσκονται η Κωνσταντίνα Σπυρο-
πούλου και ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος. Φήμες θέλουν την
εγκυμονούσα παρουσιάστρια και τον επιχειρηματία να παν-
τρεύονται με πολιτικό γάμο πριν από τον ερχομό του πρώτου
παιδιού τους, με τον θρησκευτικό ν' ακολουθεί. Προς το παρόν,
το ζευγάρι απολαμβάνει τις διακοπές του στην ήσυχη Αστυπά-
λαια, ενώ είναι άγνωστο αν η μέλλουσα μαμά θα επιστρέψει
στην τηλεόραση τη νέα σεζόν.

Στις παραλίες της Αθηναϊκής Ριβιέρας
απολαμβάνει τα καλοκαιρινά μπάνια του
ο Κώστας Σόμμερ με τη Βαλεντίνη Παπα-
δάκη και τον γιο τους. Το ζευγάρι παρα-
μένει στην Αθήνα, επιλέγοντας τις καθα-
ρές θάλασσες των νοτίων προαστίων για
τις πρώτες βουτιές του μόλις 10 μηνών
Σόμμερ junior που πόζαρε στην αγκαλιά
της μαμάς του: «Οικογένεια στην παρα-
λία. Ανεκτίμητη», έγραψε στη λεζάντα ο
ηθοποιός.
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Θα γίνει μαμά!

Διακοπές για τρεις!



Τ
ο σκληρόδερμα ή συστηματική σκλή-
ρυνση είναι μία πολυσυστηματική αυτο-
άνοση πάθηση. Προσβάλλει, δηλαδή,
πολλαπλά συστήματα του ανθρωπίνου

σώματος, όπως το δέρμα, τις αρθρώσεις, τους
μυς, τους τένοντες, αλλά μερικές φορές και εσω-
τερικά όργανα του σώματος, όπως την καρδιά,
τους πνεύμονες, τους νεφρούς. Είναι σπάνια νό-
σος, η συχνότητά της υπολογίζεται σε 1-3 άτομα
ανά 10.000 πληθυσμού. Συχνότερα προσβάλλει
γυναίκες ηλικίας 40-60 ετών. 

«Η αιτιολογία της νόσου δεν είναι γνωστή, αλ-
λά ενοχοποιούνται διάφοροι παράγοντες, με κυ-
ριότερους γενετικούς και περιβαλλοντικούς»,
αναφέρει η ρευματολόγος Κυριακή Μποκή επι-
σημαίνοντας ότι «τα πρόδρομα συμπτώματα της
νόσου είναι το φαινόμενο Raynaud (μελάνιασμα
των δακτύλων), το οποίο συνοδεύεται από πόνο,
και η πάχυνση ή σκλήρυνση του δέρματος των
δακτύλων. 

Το φαινόμενο Raynaud χαρακτηρίζεται από αλ-
λαγή στο χρώμα (λευκό, κυανό, ερυθρό) του δέρ-
ματος των δακτύλων στα χέρια ή και στα πόδια,
λόγω διαταραχής της αιμάτωσης (μικροαγγειοπά-
θεια). Η εμφάνιση ή η επιδείνωση του φαινομέ-
νου Raynaud συμβαίνει συχνότερα μετά από έκ-
θεση στο ψύχος ή μετά από συναισθηματική φόρ-
τιση (stress)». 

Οι τύποι του σκληροδέρματος είναι δύο: το εν-
τοπισμένο και το συστηματικό. Το εντοπισμένο
σκληρόδερμα χαρακτηρίζεται μόνο από προσβο-
λή του δέρματος, χωρίς προσβολή των εσωτερι-
κών οργάνων και αφορά κυρίως την αισθητική

εμφάνιση των πασχόντων. Το συστηματικό σκλη-
ρόδερμα υποδιαιρείται στο περιορισμένο και στο
διάχυτο. Το περιορισμένο σκληρόδερμα προ-
σβάλλει το δέρμα στα χέρια μέχρι τους αγκώνες,
στο πρόσωπο και στις κνήμες. Το διάχυτο σκλη-

ρόδερμα αποτελεί τη σοβαρότερη μορφή σκλη-
ροδέρματος και είναι εκτεταμένο. Η προσβολή
του δέρματος επεκτείνεται πάνω από τους αγκώ-
νες και στον κορμό, το δέρμα χάνει πλήρως την
ελαστικότητά του και γίνεται όλο και πιο σκληρό. 

Αυτή η μορφή σκληροδέρματος μπορεί να προ-
σβάλει εσωτερικά όργανα ζωτικής σημασίας,
όπως οι πνεύμονες, η καρδιά και οι νεφροί. Η
προσβολή των εσωτερικών οργάνων καθορίζει
και την πρόγνωση της νόσου. 

Η διάγνωση της νόσου γίνεται από ειδικευμένο
ρευματολόγο και βασίζεται κυρίως στο ιατρικό
ιστορικό και στα ευρήματα της κλινικής εξέτασης.
«Στα αρχικά στάδια τα συμπτώματα μπορεί να
διαφέρουν από ασθενή σε ασθενή και μπορεί να
μην είναι τα τυπικά της νόσου, με αποτέλεσμα, εν-
δεχομένως, την καθυστέρηση της διάγνωσης. Να
τονισθεί ότι η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να οδη-
γήσει σε αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των
επιπλοκών της νόσου και στη βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής των ασθενών. Σε εγκατεστημένη νό-
σο η διάγνωση τίθεται με την επισκόπηση και μό-
νο», επισημαίνει η γιατρός.
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kpapakosto@yahoo.gr

Είναι σπάνια νόσος, η συχνότητά της
υπολογίζεται σε 1-3 άτομα 
ανά 10.000 πληθυσμού. 
Συχνότερα προσβάλλει γυναίκες
ηλικίας 40-60 ετών

Θεραπευτική προσέγγιση 
Η θεραπεία του συστηματικού σκληροδέρ-
ματος παρουσιάζει ορισμένες ιδιαιτερότη-
τες, δεν είναι ενιαία και είναι κατά βάση
συμπτωματική, δηλαδή εστιάζεται στην αν-
τιμετώπιση των συμπτωμάτων και, συνε-
πώς, εξατομικεύεται αναλόγως των κλινι-
κών εκδηλώσεων με βάση τα όργανα που
έχουν προσβληθεί. «Να τονίσουμε ότι ορι-
σμένες εκδηλώσεις, όπως η δερματική
προσβολή, έχει την τάση να βελτιώνεται με
την πάροδο του χρόνου και χωρίς ιδιαίτερη
θεραπευτική παρέμβαση.
Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν κάποια αι-
σιόδοξα μηνύματα που αφορούν τη θερα-
πευτική παρέμβαση σε ορισμένες εκδηλώ-
σεις της νόσου, όπως π.χ. η πνευμονική αρ-
τηριακή υπέρταση, η νεφρική κρίση, η διά-
μεση πνευμονοπάθεια, για τις οποίες δεν
υπήρχε στο παρελθόν στοχευμένη αντιμε-
τώπιση. 
Οι θεραπείες αυτές βελτιώνουν την ποιότη-
τα ζωής και επιβραδύνουν την εξέλιξη της
νόσου», καταλήγει η κυρία Μποκή.

Κυριακή Μποκή, 
ρευματολόγος

Σκληρόδερμα και θεραπεία



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)

Για σας των τελευταίων ημερών, από ό,τι φαίνε-

ται, τα πράγματα στην οικογένεια και την επαγ-

γελματική σας καταξίωση δεν είναι και τα πιο

εύκολα. Ανανεώστε τα ραντεβού σας για τις επό-

μενες μέρες.

Ταύρος
(21/4-20/5)

Σήμερα καλύτερα να είστε προσεκτικοί με εκείνα

που θέλετε να πείτε στους άλλους. Ένα λάθος στη

διατύπωση και θα προκαλέσετε το απόλυτο χάος

στις σχέσεις σας.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)

Σήμερα θα πρέπει να είστε αρκετά προσεκτικοί

με τα οικονομικά σας, αφού θα υπάρξουν παρα-

πάνω έξοδα αλλά και κάποια γεγονότα που θα

σας γεννήσουν ανασφάλειες, τόσο στο πορτοφόλι

σας όσο και στη συναισθηματική σας ζωή.

Καρκίνος
(22/6-22/7)

Για σας τους ταλαιπωρημένους Καρκίνους που

έχετε γεννηθεί αυτές τις μέρες, η Πλουτώνια

επιρροή δεν σας αφήνει να νιώσετε ελεύθεροι

από έντονα γεγονότα και συναισθηματικά μπλο-

καρίσματα. Διαλέξτε την υπομονή για να κερδί-

σετε την προσωπική σας νίκη.

Λέων
(23/7-22/8)

Κάτι έχει πάει λάθος με σχέσεις, εργασία, οικο-

γένεια και τώρα θα γίνει κάποιο τυχαίο γεγονός,

που όλα εκείνα που σας βαραίνουν είναι έτοιμα

να βγουν στην επιφάνεια.

Παρθένος
(23/8-22/9)

Κάποιο γεγονός σάς έχει πληγώσει και το χειρό-

τερο είναι ότι προέρχεται από τα πιο αγαπημένα

σας πρόσωπα. Μέρα είναι και θα περάσει, αλλά

μην κουκουλώσετε πράγματα που θα τα ξανα-

βρείτε λίγο παρακάτω.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για σας των τελευταίων ημερών, τα πράγματα δυ-

σκολεύουν και γίνονται ολοένα και πιο απαιτητι-

κά. Είστε αρκετά υποψιασμένοι για καταστάσεις

που αφορούν την επαγγελματική σας εξέλιξη και

νιώθετε ότι πολλά πράγματα βρίσκονται σε όχι

και τόσο ηθικά μονοπάτια.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για σας των τελευταίων ημερών, φροντίστε να

απομακρύνετε τα λάθος πρόσωπα από τη ζωή

σας. Είναι σίγουρο ότι θα βγείτε χαμένοι παίρνον-

τας συμβουλή από ένα πρόσωπο, που στην ουσία

θέλει να σας βλέπει να αποτυγχάνετε.  

Τοξότης
(22/11-21/12)
Σήμερα, αλλά και γενικότερα αυτές τις μέρες,

έχετε μία λάθος άποψη για κάποια προσωπικά

αλλά και οικονομικά θέματα. Μη δώσετε καμία

τελεσίδικη απόφαση που αφορά τα κεκτημένα

σας και τη συνεργασία σας με άλλα πρόσωπα.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Ήρθε η στιγμή να αντιμετωπίσετε τους φόβους

σας ή μία σχέση, που μάλλον ήταν σε μία λάθος

βάση. Ανανεωθείτε και αφήστε το παρελθόν, μα-

κρινό ή πιο κοντινό, γιατί μάλλον δεν σας ταιριά-

ζει.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Για σας των τελευταίων ημερών, η εργασία, η

υγεία αλλά και οι καλά κρυμμένοι εχθροί σας θα

έχουν σήμερα την τιμητική τους. Μην αφήσετε

τους προβληματισμούς σας να καταστρέψουν την

ψυχολογία σας.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Σήμερα καλό είναι να μη γίνετε εμμονικοί με τις

σχέσεις σας και γενικότερα με τα πρόσωπα που

μοιράζεστε τα συναισθήματά σας. Επίσης, αν

νιώσετε προδοσία από ένα πρόσωπο, αναρωτη-

θείτε τι κάνατε εσείς, για να επιτρέψετε κάτι τέ-

τοιο να συμβεί. 
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Ο Ήλιος θα δεχθεί την αντίθεση του
Πλούτωνα, μία όψη που γεννά πολλά
ερωτήματα, μιλά για απώλεια
κάποιων σημαντικών προσώπων,

αλλά επίσης είναι η στιγμή που κάποιοι θα
χρησιμοποιήσουν τη δύναμη που τους έχει
δοθεί για να υποτάξουν και να διαλύσουν.
Παιχνίδια λοιπόν εξουσίας, που δεν έχουν
αγνές προθέσεις.



Ο
ι ανακοινώσεις που έγιναν χθες από το
υπουργείο Οικονομικών περί εξασφάλι-
σης νέου δημοσιονομικού χώρου δεν
είναι κάτι που παραξένεψε τους παροι-

κούντες την Ιερουσαλήμ. Παρά τη βαθιά ενεργει-
ακή κρίση, παρά τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην
Ουκρανία, η Ελλάδα μοιάζει όχι μόνο να αντιστέκε-
ται αλλά και να πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, διατη-
ρώντας αισιόδοξους οικονομικούς δείκτες για το
επόμενο χρονικό διάστημα.

Χθες ο κ. Σκυλακάκης ανακοίνωσε υπερεισπρά-
ξεις ύψους 799 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο σε σύγκριση
με τον στόχο που είχε τεθεί από την κυβέρνηση. Εί-
ναι προφανές ότι οι εφάπαξ πληρωμές από τους
φορολογούμενους, η καταβολή της δεύτερης δό-
σης του ΕΝΦΙΑ και τα αυξημένα έσοδα του ΦΠΑ
συνέβαλαν στο να γεμίσει ο κρατικός κορβανάς σε
μια περίοδο κρίσιμη για τη χώρα.

Η είδηση αποκτά μεγαλύτερη θετική διάσταση,
αν αναλογιστεί κανείς ότι τον Ιούνιο αυξήθηκαν και
οι επιστροφές φόρου προς τους φορολογούμενους
και τις επιχειρήσεις. Όλα αυτά αποδεικνύουν τη δυ-
ναμική της ελληνικής οικονομίας. Μια δυναμική
που αναγνωρίζεται παγκοσμίως, ιδιαίτερα από τους
διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οίκους. Μια δυναμι-
κή η οποία στηρίζεται σε μία και μόνη λέξη: αξιοπι-
στία. Η αξιοπιστία της ελληνικής κυβέρνησης απο-
δεικνύεται το μεγαλύτερο όπλο για τη χώρα σε μια
περίοδο κατά την οποία παγκοσμίως κυριαρχεί η
αβεβαιότητα. Η αξιοπιστία αυτή οικοδομήθηκε από
συγκεκριμένες οικονομικές αποφάσεις και κυρίως
από τη σταθερότητα σε συγκεκριμένη πολιτική, η

οποία, αν και πέρασε μέσα από τη βάσανο αλλεπάλ-
ληλων κρίσεων, δεν λοξοδρόμησε προς τον λαϊκι-
σμό, οι σειρήνες του οποίου καλούσαν τον κ. Μη-
τσοτάκη πότε να δώσει επιδόματα χωρίς έλεγχο και
πότε να προχωρήσει άμεσα σε εκλογές.

Δεν είναι τυχαίο ότι μέσα σε τρία χρόνια που
κυβερνά η ΝΔ οι διεθνείς οικονομικοί οίκοι έχουν
αναβαθμίσει τη χώρα μας κατά εννέα βαθμίδες.
Πλέον η Ελλάδα βρίσκεται μια ανάσα, μόλις ένα
σκαλοπάτι, από την πολυπόθητη επενδυτική βαθ-
μίδα, θέση που λειτουργεί ως σφραγίδα αξιοπι-
στίας που αναβαθμίζει τις επενδυτικές και ανα-
πτυξιακές προοπτικές της χώρας μας.

Οι εξελίξεις έδειξαν ότι η Ελλάδα και στην πε-
ρίοδο του πολέμου στην Ουκρανία διαχειρίζεται το
πρόβλημα με σύνεση και ρεαλισμό, χωρίς να υφί-
σταται το σύνολο του αντίκτυπου των συνεπειών
του πολέμου. Και τούτο γιατί έκανε κινήσεις αντι-
κατάστασης των ποσοτήτων φυσικού αερίου και
σιτηρών που εισήγαμε από τις εμπόλεμες χώρες.

Και μπορεί η διεθνής κρίση να δημιουργεί μια
επιβράδυνση στους περσινούς ρυθμούς ανάπτυ-
ξης, αλλά οι διεθνείς οίκοι αποδέχονται ότι η χώ-
ρα μας διαθέτει ισχυρά «μαξιλαράκια» από τις
αποταμιεύσεις των νοικοκυριών και τη διαφορο-
ποίηση των εισαγωγών αερίου από εναλλακτικές
πηγές τροφοδοσίας, όπως η Αλγερία, η Αίγυπτος,
η Νιγηρία και το Αζερμπαϊτζάν, που εσχάτως ανα-
κάλυψαν οι Βρυξέλλες.

Η επίτευξη της επενδυτικής βαθμίδας φαντάζει
εκ των πραγμάτων ως εθνικός στόχος για τη χώρα
μας και για τον λόγο αυτόν από την αρχή του έτους

η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε δύο σημαντικά βή-
ματα. Τον Απρίλιο αποπλήρωσε δύο χρόνια νωρί-
τερα από τον αρχικό προγραμματισμό το υπόλοι-
πο του 1,8 δισ. από τα δάνεια του Διεθνούς Νομι-
σματικού Ταμείου, ενώ έχει εξασφαλίσει ήδη την
υποστήριξη του Eurogroup και του μεγαλύτερου
πιστωτή της, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στα-
θερότητας (ESM), για την έξοδό της από το καθε-
στώς ενισχυμένης εποπτείας στις 21 Αυγούστου,
γεγονός που θα ενισχύσει το θετικό κλίμα διε-
θνώς για τη χώρα μας.

Όλα αυτά εκ των πραγμάτων μπορεί να ακού-
γονται καλά και θετικά στα αυτιά των διεθνών οί-
κων, αλλά τα αυτιά των πολιτών δύσκολα τα κατα-
λαβαίνουν. Και τούτο γιατί η αμείλικτη πραγματι-
κότητα στο ράφι του σουπερμάρκετ και στο βενζι-
νάδικο είναι εντελώς διαφορετική. Είναι γεγονός
ότι η ελληνική κυβέρνηση στην περίοδο της παν-
δημίας στήριξε τις επιχειρήσεις με πάνω από 40
δισ. ευρώ και από τις αρχές του έτους μέχρι σή-
μερα έχει στηρίξει τους πολίτες για άμβλυνση των
επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης με περισσό-
τερα από 6 δισ. ευρώ.

Το γεγονός ότι τα έσοδα πάνε καλά σημαίνει ότι
δημιουργείται πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος
για επιπλέον στήριξη των πολιτών. Η κυβέρνηση
πρέπει να συνεχίσει τη λήψη στοχευμένων μέ-
τρων που θα δίνουν ανάσα στους πολίτες. Ο χει-
μώνας που έρχεται ίσως είναι ο πιο σκληρός για
την Ευρώπη από την εποχή του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου. Και το μείζον σε αυτή την περίπτωση εί-
ναι η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Η αξιοπιστία
της ελληνικής
κυβέρνησης
αποδεικνύεται
το μεγαλύτερο
όπλο σε μια
περίοδο που
παγκοσμίως
κυριαρχεί 
η αβεβαιότητα

Μέτρα υπέρ των πολιτών με στόχο 
τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής


