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• Νέα πύρινη κόλαση σε Μέγαρα και Σαλαμίνα
• Επί ποδός Πυροσβεστική, Στρατός, 

Αστυνομία και Πολιτική Προστασία 
• Τιτάνια μάχη σε ακραίες συνθήκες



Υ
περάνθρωπες ήταν από την πρώτη στιγμή
οι προσπάθειες του κρατικού μηχανισμού
και της κυβέρνησης απέναντι στην επέλαση
της πύρινης λαίλαπας και στα ακραία καιρι-

κά φαινόμενα που δυσκόλεψαν την κατάσταση και
το μικροκλίμα της περιοχής. Πολιτική Προστασία,
Αστυνομία, Στρατός, Πυροσβεστική και δυνάμεις
της τοπικής αυτοδιοίκησης βρέθηκαν στην ευρύτε-
ρη περιοχή της Πεντέλης και έδωσαν μάχη πόρτα –
πόρτα, για να εκκενώσουν με ασφάλεια τους οικι-
σμούς χωρίς να έχουμε απώλειες ανθρωπίνων
ζωών και τραυματισμούς. 
Ενδεικτικό της σοβαρότητας της κατάστασης είναι ότι
ο ίδιος ο πρωθυπουργός ήταν καθ’ όλη τη διάρκεια της
επιχείρησης σε ανοιχτή γραμμή με το Κέντρο Επιχει-
ρήσεων, ενώ τα χαράματα μετέβη στο Ενιαίο Συντονι-
στικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων
του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής

Προστασίας και παρέμεινε εκεί για πολλές ώρες προ-
κειμένου να έχει πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει. Η επι-
χείρηση ήταν τιτάνια, αν σκεφτεί κανείς ότι οι άνεμοι
στην περιοχή χτυπούσαν, στην κυριολεξία, με ταχύτη-
τες των 113 χιλιομέτρων την ώρα. Μέσα σε αυτό το διά-
στημα της πύρινης κόλασης εκκενώθηκε μια περιοχή
με 90.000 κατοίκους. Δεκάδες εναέρια μέσα και εκα-
τοντάδες οχήματα της πυροσβεστικής αντιμέτωπα με
πολλά, διαφορετικά μέτωπα. Ριπές 10-11 μποφόρ, σε
μια περίοδο που η πυροσβεστική έχει να αντιμετωπί-
σει περί τις 65 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα κάθε μέρα!
Από την πρώτη στιγμή που χτύπησε κόκκινος συναγερ-
μός το απόγευμα της Τρίτης, αμέσως κινητοποιήθηκε
όλος ο μηχανισμός με εναέρια μέσα και πολύ μεγάλο
αριθμό πυροσβεστών και οχημάτων. Αυτό είναι που λέ-
με «μαθαίνουμε από τα λάθη μας». Ο συντονισμός ήταν
ακαριαίος, αν τον συγκρίνουμε με προηγούμενες χρο-
νιές, όμως οι συνθήκες ήταν ακραίες κατά κοινή ομο-

λογία. Ευτυχώς υπήρξε μια πάρα πολύ οργανωμένη
επιχείρηση απεγκλωβισμού και κυρίως εκκενώσεων.
Ήταν τιτάνια η προσπάθεια Πυροσβεστικής, Αστυνο-
μίας, Στρατού και εθελοντών, αφού από κοινού πέτυ-
χαν να εκκενωθεί μια περιοχή 90.000 πολιτών. 
Συμπερασματικά, η φιλοσοφία για την προστασία της
ανθρώπινης ζωής ως απόλυτου αγαθού φαίνεται να
αποδίδει. Γίνονται εκκενώσεις, ακόμη και όταν δεν
υπάρχει άμεσος, αλλά επικείμενος κίνδυνος. Δυστυ-
χώς η κλιματική κρίση είναι μπροστά μας, τη ζούμε…
Είναι ένα φαινόμενο, το οποίο βιώνει όλη η Ευρώπη.
Ας μην ξεχνάμε ότι χώρες με τεράστιες υποδομές και
πολύ μεγάλη κρατική οργάνωση, όπως η Γαλλία, η
Ισπανία, η Πορτογαλία, υποφέρουν. Στην Ιβηρική
έχουμε 1.000 νεκρούς από τον καύσωνα των τελευταί-
ων ημερών. Το φαινόμενο είναι οικουμενικό και πρέ-
πει να μάθουμε να δίνουμε τέτοιες μάχες… 
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H τιτάνια μάχη του κρατικού μηχανισμού 

Ο Κ. Μητσοτάκης 
βρέθηκε για πολλές
ώρες στο Κέντρο 
Επιχειρήσεων για 
να έχει πλήρη εικόνα
της πυρκαγιάς 





Η
ιστορία επαναλαμβάνεται για
ακόμη μία φορά με τραγικό τρό-
πο στην Ανατολική Αττική, η
οποία στο μεγαλύτερο μέρος

της καίγεται από το 1981. Τα παλαιότερα
μέτωπα της Πεντέλης ήταν στις ίδιες ή σε
κοντινές περιοχές με εκείνα όπου μαίνον-
ται οι φετινές πυρκαγιές. Μετά τις μεγάλες
φωτιές του 1995, του 1998 και του 2000, το
μεσογειακό πευκόδασος της Πεντέλης ξε-
πέρασε πια τα όρια της φυσικής αντοχής
του απέναντι στη φωτιά. 

Το 1981 ήταν η πρώτη τεράστια πυρκαγιά
που κατέκαψε το δάσος Κοκκιναρά Κηφι-
σιάς και έκανε στάχτη τη βόρεια πλευρά
της Πεντέλης. Η πυρκαγιά μαινόταν ολό-
κληρη τη μέρα και η Αττική είχε κηρυχθεί
σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Την επό-
μενη χρονιά, μετά τις απόπειρες αναδά-
σωσης οι φλόγες ξεκίνησαν από τον Διό-
νυσο και γρήγορα επεκτάθηκαν και στην
Πεντέλη, την Εκάλη, το Πικέρμι, τον Γέρα-
κα και τον Μαραθώνα με τραγικό απολογι-
σμό 2 νεκρούς. 

Πυρκαγιές κατέκαψαν την παλαιά Πεν-
τέλη, το Ντράφι και την Παλλήνη και το
1993, όπου υπολογίζεται ότι καταστράφη-
καν περισσότερα από 11.000 στρέμματα.
Το 1995 είχαμε τις πιο καταστροφικές φω-
τιές που κατέκαψαν την Αττική. Πικέρμι,
Παλλήνη, Ντράφι, Ανθούσα και Πεντέλη
παραδόθηκαν σχεδόν αμέσως στις φλό-
γες. Περισσότερα από 150 σπίτια καμένα
και πάνω από 100.000 στρέμματα δάσους.
Η φωτιά έφτασε στο Ντράφι, στην Καλλι-
τεχνούπολη και στον Νέο Βουτζά. 

Την ίδια περίοδο κάηκαν και 9.000
στρέμματα στον Ωρωπό. Καταστροφικές

πυρκαγιές ξέσπασαν και στο Σχηματάρι
και στα Βίλια. 

Τρία χρόνια μετά, το 1998, πολλά μέτωπα
που ξεκίνησαν από τον Νέο Βουτζά και
από την Ανθούσα συνέχισαν να καίνε τα
παλιά καμένα και ό,τι είχε ξεκινήσει να
φυτρώνει. Τον Αύγουστο του 2000 κάηκε
ξανά η Πεντέλη και ό,τι είχε ξεμείνει από
τις προηγούμενες φωτιές. Το καλοκαίρι
του 2007 έλαβε μέρος στην Ελλάδα μία
από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστρο-
φές στη σύγχρονη ιστορία της. Τη χρονιά
της μεγάλης πυρκαγιάς στην Πάρνηθα, ξα-
νακαίγεται και η Πεντέλη. Περισσότερα
από 10.000 στρέμματα έγιναν και πάλι στά-
χτη. Δυστυχώς το χρονικό των πυρκαγιών
είναι τραγικό.
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Δύο εγκαυματίες και μία γυναίκα που εισέπνευσε καπνό μεταφέρθηκαν στο «Γεννηματάς»

Το χρονικό των πυρκαγιών 
στην περιοχή από το 1981 
και μετά - Δεκάδες οι φορές 
που το ίδιο μέρος έχει
παραδοθεί στις φλόγες 
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Τρεις διακομιδές τραυματιών πραγματοποιήθηκαν κατά τη
διάρκεια της νύχτας (εφημερία 19ης Ιουλίου) στο νοσοκομείο
«Γεννηματάς» λόγω της φωτιάς στην Πεντέλη. Όπως τονίζε-
ται σε ανακοινωθέν του νοσοκομείου, οι δύο περιπτώσεις
αφορούσαν σε εγκαύματα και η τρίτη σε εισπνοή καπνού.

Στην εφημερία της 19ης/7/2022 προσήλθαν συνολικά τρεις
ασθενείς που αφορούσαν στην πλαστική χειρουργική, από
την πυρκαγιά που ξεκίνησε από την Πεντέλη.

Ένας 54χρονος άντρας, Μ.Ε., προσήλθε με ίδιο μέσο, με
εκτεταμένα εγκαύματα συνολικής εγκαυματικής επιφάνειας

60% της ολικής επιφάνειας σώματος, κυρίως επιπολής και
κατά τόπους εν τω βάθει μερικού πάχους, που αφορούσαν το
πρόσωπο, άνω και κάτω άκρα άμφω, και κορμό. Λόγω της
σοβαρότητας των εγκαυμάτων ο ασθενής εισήχθη στη Μονά-
δα Εγκαυμάτων και η κατάστασή του είναι σταθερή.

Μία 28χρονη γυναίκα από την περιοχή της Πεντέλης, Α.Ν.,
προσήλθε λόγω εισπνοής καπνού και μετά τη διενέργεια των
ενδεδειγμένων βάσει πρωτοκόλλου εξετάσεων και παρακλι-
νικού ελέγχου, αποφασίστηκε η διακομιδή στο ΓΝ Σωτηρία
για πνευμονολογική εκτίμηση λόγω της φύσης του εισπνευ-

στικού εγκαύματος. Ωστόσο η ασθενής αρνήθηκε ενυπογρά-
φως τη διακομιδή της με ΕΚΑΒ και ανέφερε ότι θα μεταβεί
από τους συνοδούς της στο ΓΝ Σωτηρία.

Ένας 35χρονος, Β.Γ. προσήλθε με ΕΚΑΒ από την Πεντέλη
λόγω θερμικών εγκαυμάτων εν τω βάθει μερικού πάχους
συνολικής επιφανείας 18%, σε κεφαλή, ΑΡ βραχίονα, ΔΕ κνή-
μη, και ΑΡ κάτω άκρο. Έγινε σύσταση για εισαγωγή στην κλι-
νική Πλαστικής Χειρουργικής, ωστόσο ο ασθενής αρνήθηκε
ενυπογράφως και θα προσέλθει την επόμενη μέρα για επα-
νεξέταση στο εξωτερικό ιατρείο Πλαστικής Χειρουργικής.

Καίνε επί 40 χρόνια την Πεντέλη

kostastsitounas@gmail.com

Γράφει ο
Κώστας Τσιτούνας
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Η
φωτιά, που ξεκίνησε το βράδυ
της Τρίτης από το Νταού Πεν-
τέλης και στη συνέχεια επε-
κτάθηκε στις γύρω περιοχές

τέθηκε υπό έλεγχο. 
Συγκεκριμένα, υπήρχαν διάσπαρτες
εστίες σε Γέρακα, Ανθούσα, Παλλήνη,
Διώνη και Ντράφι, σύμφωνα με ενημέ-
ρωση της Πυροσβεστικής από τον εκ-
πρόσωπο Γιάννη Αρτοποιό, ο οποίος πα-
ρουσίασε και σχετικό χάρτη που έδειχνε
την πορεία της πυρκαγιάς.

Από το πρώτο φως της μέρας μέχρι
και τώρα οι κάτοικοι όλων αυτών των πε-
ριοχών μετρούν τις πληγές τους, μιας
και τα σπίτια τυλίχτηκαν στις φλόγες και
οι υλικές ζημιές δεν είναι λίγες σε αυτο-
κίνητα και όχι μόνο. Τουλάχιστον δέκα
σπίτια έχουν καεί ολοσχερώς στο Ντρά-
φι κατά την καταστροφική φωτιά.

Την πληροφορία μετέδωσε ο δήμαρ-
χος Πικερμίου - Ραφήνας Ευάγγελος
Μπουρνούς μιλώντας στην ΕΡΤ. «Το
Ντράφι επλήγη βάναυσα», είπε ο Ευάγ-
γελος Μπουρνούς και περιέγραψε ότι η
φωτιά περνάει από παντού. «Επειδή ο
αέρας δυνάμωσε, πέρασε από τους κή-
πους και τις αυλές στα σπίτια», είπε χα-
ρακτηριστικά ο δήμαρχος Πικερμίου -
Ραφήνας και πρόσθεσε ότι «έστω και
ένα σπίτι να κάηκε, είναι καταστροφή».

Φωτιά στο σπίτι της Στεφανίδη
Δύσκολη υπήρξε η κατάσταση και στη

Διώνη, όπου κάηκαν σπίτια. Μέχρι χθες
το απόγευμα τρεις με τέσσερις κατοι-
κίες είχαν τυλιχθεί στις φλόγες. Περί-
που δέκα σπίτια φαίνεται να έχουν πέ-
σει θύματα της πυρκαγιάς και στην
Παλλήνη. Μάλιστα, δύσκολες στιγμές
πέρασε και η ολυμπιονίκης του επί κον-
τώ Κατερίνα Στεφανίδη με την οικογέ-
νειά της. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η
μητέρα της αθλήτριας, Ζωή Βαρέλη -
Στεφανίδη, το σπίτι τους στην Παλλήνη
πήρε φωτιά. «Καιγόμαστε! Ένα πυρο-
σβεστικό στη Χειμάρας», ήταν η πρώτη
ανάρτηση που έκανε, για να ακολουθή-

σει λίγα λεπτά αργότερα νέα, η οποία
έλεγε: «Βλέπω live στον Alpha να καί-
γομαι. Το νερό τελείωσε».

«Πεθαμένος να είμαι, δεν φεύγω»
Στο μεταξύ, μια εξαιρετικά δύσκολη

νύχτα ήταν αυτή που έζησαν οι κάτοικοι
σε περιοχές γύρω από την Πεντέλη. Στις
2.30 τη νύχτα, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο αν-
τιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστα-
σίας Βασίλης Κόκκαλης είπε ότι καί-
γονταν και πως είχαν καεί και νωρίτερα

σπίτια στην Παλαιά Πεντέλη, τονίζοντας
ωστόσο ότι δεν υπάρχει εικόνα για το
πόσα είναι αυτά αλλά και για το μέγεθος
των ζημιών.

«Πεθαμένος να είμαι, δεν φεύγω από
το σπίτι», είπε με δάκρυα στα μάτια ένας
86χρονος. Ο κ. Περικλής με δάκρυα στα
μάτια εξήγησε πως ήταν πολύ δύσκολη
η νύχτα… «Πήρε φωτιά και τους φώναζα
για λίγο νερό γιατί δεν είχα... τίποτα! Πή-
ρα το 100 και μου έλεγαν ότι θα ειδοποι-
ήσουν την Πυροσβεστική. Εγώ πεθαμέ-

νος να είμαι, δεν φεύγω. Δεν εγκατέλει-
ψα το σπίτι», ανέφερε στον Alpha.

«Το Ντράφι επλήγη
βάναυσα», είπε ο δήμαρχος
Πικερμίου - Ραφήνας
Ευάγγελος Μπουρνούς 
- Πού καταγράφονται 
μεγάλες καταστροφές 

Σπίτια-στάχτες σε Παλλήνη,
Πεντέλη, Ανθούσα και Ντράφι

Μια τραγική ιστορία εκτυλίχθηκε χθες νωρίς το πρωί
στην Ανθούσα, με έναν ηλικιωμένο άντρα να βάζει τέ-
λος στη ζωή του όταν είδε τις φλόγες από τη φωτιά που
είχε ξεκινήσει και μαινόταν στην ευρύτερη περιοχή
της Πεντέλης από το απόγευμα της Τρίτης να έχουν
μπει στο σπίτι του.

Ο 84χρονος, πρώην καπετάνιος, είχε εγκαταλείψει
μαζί με τη σύζυγό του το σπίτι του όταν έγιναν οι σχετι-
κές εκκλήσεις από την Αστυνομία και την Πυροσβεστι-
κή. Λίγα λεπτά αργότερα ωστόσο άφησε πίσω τη γυναίκα
του και επέστρεψε στην κατοικία του, αισθανόμενος τύ-

ψεις που δεν έκανε τίποτα για να την προστατεύσει.
Τότε και αφού είδε τις φλόγες στο πάνω μέρος του οι-

κήματος, το οποίο είχε χτίσει από την εποχή που εργα-

ζόταν, αποφάσισε να πάρει το κυνηγετικό του όπλο και
να δώσει τέλος στη ζωή του, αφού δεν άντεχε να βλέπει
τους κόπους του να καταστρέφονται για άλλη μια φορά,
καθώς το σπίτι είχε καεί τρεις φορές στο παρελθόν.

Η γυναίκα του, η οποία άρχισε να τον ψάχνει όταν
εκείνος έφυγε από δίπλα της και επέστρεψε στο σπίτι,
δεν πρόλαβε να τον βρει προτού πατήσει τη σκανδάλη.
Στο σημείο έφτασαν τα παιδιά και συγγενείς του 84χρο-
νου, οι οποίοι προσπάθησαν να κρατήσουν το κάτω μέ-
ρος του σπιτιού ανέπαφο ώστε να μπορέσει στη συνέ-
χεια να μείνει σε αυτό η σύζυγός του.

Ένας 84χρονος αυτοκτόνησε μόλις είδε το σπίτι του να έχει τυλιχτεί στις φλόγες
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Ο χάρτης με το «καυτό πέταλο» της καταστροφής
Μεγάλη οικολογική καταστροφή αλλά και ζημιές σε σπίτια,

επιχειρήσεις και οχήματα προκάλεσε η πυρκαγιά που ξέσπα-
σε λίγο μετά τις 17.00 την Τρίτη ανάμεσα σε Ντράφι και Νταού
Πεντέλης. Οι ισχυρότατοι άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή εί-
χαν ως αποτέλεσμα η πύρινη λαίλαπα μέσα σε ελάχιστες
ώρες να καταστεί ανεξέλεγκτη και κατά τη διάρκεια της νύ-
χτας -όταν δεν μπορούν να επιχειρούν εναέρια μέσα- να αφή-
σει το «αποτύπωμά» της σε Πεντέλη, Πανόραμα Παλλήνης,
Ανθούσα, Διώνη, Δασαμάρι και Ντράφι. 

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ήρθαν αντιμέτωπες με μια φω-
τιά στην οποία διαρκώς ξεσπούσαν νέες εστίες, σχηματίζον-
τας ένα «πέταλο» που κύκλωσε τις πολύπαθες περιοχές της
Βορειοανατολικής Αττικής, όπως αποτυπώνεται και στον

χάρτη που έδωσε στη δημοσιότητα το Πυροσβεστικό Σώμα.
Το πλήρες μέγεθος της καταστροφής θα αποτυπωθεί τις επό-

μενες μέρες, όταν τα συνεργεία ολοκληρώσουν την καταγρα-
φή των ζημιών, ενώ θα ενεργοποιηθεί και το σύστημα «Co-
pernicus». 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι χρειάστηκε να μεταφερθούν σε
ασφαλές σημείο περί τα 600 άτομα, ενώ σε νοσοκομείο δια-
κομίστηκαν με ελαφρά εγκαύματα και αναπνευστικά προ-
βλήματα τρεις πυροσβέστες και πέντε πολίτες. Εντατικές ερ-
γασίες για την αποκατάσταση των ζημιών στο Δίκτυο της Ηλε-
κτρικής Ενέργειας πραγματοποιεί ο ΔΕΔΔΗΕ στη Βόρεια και
Ανατολική Αττική. Επί ποδός από την πρώτη στιγμή εκδήλω-
σης της καταστροφικής πυρκαγιάς στην Πεντέλη βρέθηκαν τα
συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, συνεχίζοντας με εντατικό ρυθμό τις
εργασίες αποκατάστασης των ζημιών στο Δίκτυο.

Πύρινη κόλαση σε Μέγαρα, Σαλαμίνα

«Υπόνοιες εμπρησμού  για την Πεντέλη»
«Έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο κεραυνού και βραχυκυκλώματος. Όλα τα άλλα ενδεχόμενα
είναι ανοιχτά», τόνισε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος
Στυλιανίδης σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε για τη φωτιά στην Πεντέλη και τα
άλλα πύρινα μέτωπα. Ο κ. Στυλιανίδης έκανε λόγο για αντίξοες καιρικές συνθήκες που επι-
κρατούσαν και ευνόησαν την εξάπλωση της μεγάλης φωτιάς, σημειώνοντας ότι οι ριπές των
ανέμων στην Πεντέλη ξεπερνούσαν τα 110 χλμ. την ώρα.
«Χθες και σήμερα αντιμετωπίσαμε μια εξαιρετικά δύσκολη πυρκαγιά. Μεγάλες δυνάμεις κι-
νητοποιήθηκαν άμεσα και επιχειρούν στα Μέγαρα 14 εναέρια μέσα. Κάθε πυρκαγιά αφήνει
πληγές. Χάνουμε ένα κομμάτι από τον φυσικό μας πλούτο, ακόμη χειρότερα χάνονται περιου-
σίες και ακόμη χειρότερα χάνονται ζωές. Η πυρκαγιά στην Πεντέλη το βράδυ επιδεινώθηκε.
Οι δυνάμεις επιχειρούσαν υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες. Οι ριπές ανέμων ξεπερνούσαν
τα 110 χλμ. την ώρα», τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Π
ροτού καν σβήσει η τελευταία εστία φωτιάς
στη Βορειοανατολική Αττική, σήμανε συνα-
γερμός για δύο νέες μεγάλες πυρκαγιές που
ξέσπασαν στην περιοχή των Μεγάρων και στη

Σαλαμίνα, με την Πυροσβεστική να προχωρά σε νέα τε-
ράστια κινητοποίηση προκειμένου να ελέγξει τα πύρινα
μέτωπα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στην πρώτη περίπτωση, στα Μέγαρα, η φωτιά ξέσπασε
λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι στην περιοχή Βένιζα, συγκε-
κριμένα στη θέση Κορώνα, με τον άνεμο να της δίνει φο-
ρά πότε προς την πόλη των Μεγάρων και πότε προς το
Αλεποχώρι. Στη μάχη ρίχτηκαν επίγειες και εναέριες δυ-
νάμεις προκειμένου να οριοθετήσουν τα μέτωπα, ενώ
γύρω στις 6 το απόγευμα ο άνεμος «έσπρωχνε» τη φωτιά
προς τα Γεράνεια Όρη, που πέρσι είχαν καεί ξανά. Η τε-
λευταία ρίψη από αέρος έγινε λίγο πριν από τις 9 το βρά-
δυ, με εκατοντάδες πυροσβέστες και εθελοντές να δί-
νουν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες και τις διάσπαρτες
εστίες φωτιάς.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ενεργοποιήθηκε το «112»
προκειμένου να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από το χω-
ριό Ζάχουλη, στο οποίο υπήρξαν ζημιές σε οικίες και άλ-
λα κτίσματα. 

«Βροχή» τα μηνύματα από το «112» για απομάκρυνση κατοίκων - Εκκενώθηκαν οικισμοί 

Εντολής εκκένωσης δόθηκε για προληπτικούς λόγους
και στον οικισμό Παπαγιαννέικα. Συναγερμός σήμανε
και στη Σαλαμίνα, καθώς λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα
της Τετάρτης ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση στον λό-
φο Πατρίς. 

Και εκεί η Πολιτική Προστασία ενεργοποίησε δύο φο-
ρές το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης «112», με το
πρώτο μήνυμα να αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στους πρό-

ποδες του Ευριπίδειου Θεάτρου, μετακινηθείτε τώρα
προς Παραλία Ακτή Καραϊσκάκη. Δασική πυρκαγιά στην
περιοχή σας», ενώ το δεύτερο έγραφε: «Αν βρίσκεστε
στις οδούς Αγίου Νικολάου & Αγίου Θεράποντος Σαλαμί-
νας, μετακινηθείτε τώρα προς Παραλία Ακτή Καραϊσκά-
κη». Παράλληλα, σχεδόν ταυτόχρονα ξέσπασαν ακόμη
δύο εστίες φωτιάς σε κοντινή απόσταση, συγκεκριμένα
στις περιοχές Ανεμόμυλοι και Σαμάρι. 
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Το ΥΠΕΞ θα δημιουργήσει
νέα ειδική γραμματεία για
τη δημόσια διπλωματία

E
να μεγάλο πρότζεκτ, όπως μαθαίνω, «τρέχει» το υπουργείο
Εξωτερικών υπό τον Ανδρέα Κατσανιώτη. Λίγοι γνωρίζουν
ότι οι περισσότεροι δημοσιογράφοι που ανήκουν στη Γενική
Γραμματεία Ενημέρωσης έχουν πάει στα προξενικά γραφεία

ή ως επικοινωνιακοί σύμβουλοι στους πρέσβεις μας στο εξωτερικό.
Τώρα το ΥΠΕΞ θα δρομολογήσει την εκπαίδευσή τους με σύγχρονα
ψηφιακά εργαλεία ώστε να αναδεικνύουν τον ελληνικό πολιτισμό και
τουρισμό. Ουσιαστικά θα σταματήσουν απλώς να στέλνουν ένα δελτίο
Τύπου και θα χειρίζονται τα social media, προβάλλοντας τις θέσεις της
ελληνικής διπλωματίας. Για παράδειγμα, στην Αγγλία θα δοθεί έμφαση
στη διεκδίκηση των γλυπτών του Παρθενώνα κ.λπ., δηλαδή θα γίνουν
διπλωματικοί influencers. Τέλος, τον Σεπτέμβριο στο ΥΠΕΞ προσανα-
τολίζονται να δημιουργήσουν και νέα ειδική γραμματεία για τη δημό-
σια διπλωματία και να τοποθετήσουν εκεί είτε έμπειρο διπλωμάτη με
επικοινωνιακές δεξιότητες ή έμπειρο δημοσιογράφο που γνωρίζει τα
διπλωματικά θέματα. Αυτός θα συντονίζει όλο το επικοινωνιακό έργο
των δημοσιογράφων στα προξενεία και τις πρεσβείες. 

Ημέρες ΕΚΠΑ 
με Δένδια

Πρόσφατα διενεργήθηκαν οι «ημέρες ΕΚ-
ΠΑ», μια σειρά εκδηλώσεων που πραγματο-
ποιούνται με πρωτοβουλία του Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών με στόχο τη μελέ-

τη και εμβάθυνση των πολιτι-
κών, οικονομικών και κοι-

νωνικών εξελίξεων στην
Ελλάδα και διεθνώς.
Στην πρώτη εκδήλωση
κεντρικός ομιλητής
ήταν ο υπουργός Εξω-

τερικών Νίκος Δένδιας
έπειτα από πρόσκληση

του πρύτανη Αθανάσιου
Δημόπουλου και του επιστημο-

νικού υπεύθυνου της δράσης Νικόλαου Θω-
μαΐδη. Η πρώτη εκδήλωση ήταν αφιερωμένη
στην εξωτερική πολιτική, οπότε ήταν απαραί-
τητη η παρουσία του Ν. Δένδια. Μετά την ομι-
λία του ακολούθησε συζήτηση με τον κοσμή-
τορα της Νομικής Σχολής Α. Σισιλιάνο. 

Στη Λευκωσία 
ο Ανδρέας

Χθες ήταν η επέτειος της αποφράδας μέρας
της τουρκικής απόβασης στην Κύπρο. Οι πε-
ρισσότεροι πολιτικοί ανέβασαν το γνωστό

«Δεν ξεχνώ» με την αιματοκυλι-
σμένη σημαία της Μεγαλο-

νήσου. Ο Ανδρέας Λο-
βέρδος προτίμησε να
ταξιδέψει στη Λευκω-
σία, όπου βρέθηκε στη
λεγόμενη «πράσινη
γραμμή» που χωρίζει

την ελεύθερη πόλη από
την κατεχόμενη από τους

Τούρκους. Ο Ανδρέας ποτέ
δεν ενέδωσε στον πειρασμό να μπει

στην κατεχόμενη Λευκωσία, παρότι πολλοί
συνάδελφοί του το έχουν κάνει. 

Το πάρτι του Σάκη, 
ο Ρέμος και οι υπουργοί

Το πάρτι του γνωστού επιχειρηματία της
Ενέργειας Σάκη Κατσέλη, που έγινε στον
Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας και στο οποίο
είχε καλεστεί όλος ο καλός ο κόσμος, ήταν το
«talk of the town», που λένε και στο χωριό
μου. Σε ένα σπίτι με ένα τεράστιο μπαλκόνι
που «ακουμπάει» τη θάλασσα, ο στενός συ-
νεργάτης του Σάκη Καλλιτσάντση, άλλοτε
ισχυρού άνδρα της Ελλάκτωρ, είχε καλέσει
φίλους και συνοδοιπόρους. Θα περίμενε να
παρευρεθούν εκεί και οι γνωστοί εφοπλιστές
Μπάκος - Καϋμενάκης, αλλά τελικά δεν μπό-
ρεσαν λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.
Ήταν εκεί όμως ο τραγουδιστής Αντώνης Ρέ-
μος με την κομπανία του και διασκέδασε το
πλήθος. Όπως μου λένε άτομα που παρευρέ-
θηκαν, στο πάρτι ήταν και οι βασικοί υπουρ-
γοί της κυβέρνησης, ο συντοπίτης υπουργός
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο
υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης. 

Στην Κύπρο ο Χαρδαλιάς
για την επέτειο  

Στην Κύπρο για τη θλιβερή επέτειο του «Ατ-
τίλα» βρέθηκε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας
Νίκος Χαρδαλιάς μαζί με τον Α/ΓΕΕΘΑ, στρα-
τηγό Κωνσταντίνο Φλώρο. Οι δυο τους, εκπρο-
σωπώντας την κυβέρνηση, βρέθηκαν στο Πα-
νόραμα Αγνοουμένων στα Πυργά Κύ-
πρου, όπου τελέστηκε επιμνη-
μόσυνη δέηση για τους πε-
σόντες. Κατά την παραμο-
νή του στην Κύπρο ο κ.
Χαρδαλιάς παρευρέθηκε
σε μνημόσυνο στον Ιερό
Ναό Αποστόλου Βαρνάβα
στην Αρχιεπισκοπή Κύπρου,
ενώ συναντήθηκε με τον υπουρ-
γό Οικονομικών Κωνσταντίνο Πετρίδη και τον
πρέσβη στη Λευκωσία Ιωάννη Παπαμελετίου.
Τέλος, επισκέφτηκε την Αρχιεπισκοπή και τον
Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο Β’.

Οδοιπορικό στους Δήμους Πεντέλης και Γέρακα - Παλλήνης, που επλήγησαν από
τα πύρινα μέτωπα των τελευταίων 24ώρων, πραγματοποίησαν χθες ο γραμματέας της
ΚΠΕ Ανδρέας Σπυρόπουλος, επικεφαλής κλιμακίου του ΚΙΝΑΛ, και τοπικά στελέχη.
Ενημερώθηκαν από τον δήμαρχο Παλλήνης Θανάση Ζούτσο για την εξέλιξη των πυρ-
καγιών και το μέγεθος των καταστροφών που άφησαν στο πέρασμά τους. Κατόπιν
βρέθηκαν δίπλα στους κατοίκους στις πληγείσες περιοχές του Δήμου Πεντέλης.

«Στεκόμαστε στο πλευρό των πολιτών, των πυροσβεστών, της Αστυνομίας, του
Στρατού, των ανθρώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φυσικά των εθελοντών, οι
οποίοι δίνουν από χθες μια τιτάνια μάχη για να ελέγξουν το μέτωπο της πυρκαγιάς.
Ελπίζουμε μέχρι να πέσει ο ήλιος να έχει περιοριστεί σε τέτοιο βαθμό για να μη ζή-
σουμε άλλη μια δύσκολη νύχτα», δήλωσε ο κ. Σπυρόπουλος αποφεύγοντας την κριτι-
κή πάνω στα καμένα.

Οδοιπορικό του ΠΑΣΟΚ στα καμέναΕύσημα στην ΕΛΑΣ
Μαθαίνω ότι πήρε τα εύσημα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη από

συναδέλφους του, καθώς οι άνδρες της Ελληνικής
Αστυνομίας όλο το βράδυ προχθές πήγαιναν
από σπίτι σε σπίτι για να ελέγξουν αν όντως οι
κάτοικοι είχαν φύγει από τις πύρινες εστίες
ή ήταν εγκλωβισμένοι. Αυτό που έκανε εν-
τύπωση ήταν ότι η ΕΛΑΣ έσωσε πάρα πολλά
σκυλάκια που ήταν δεμένα στα σπίτια τους. Η
ΕΛΑΣ έδειξε το ανθρώπινο πρόσωπό της. Τώρα
αυτό που μαθαίνω είναι ότι ειδικά κλιμάκια θα πά-
ρουν υλικό από όλα τα σπίτια που έχουν κάμερες στις περιοχές που κάη-
καν για να ελέγξουν πώς ξεκίνησαν οι πολλές εστίες στην Πεντέλη. 

Γκάφα ή έπιασαν οι ζέστες;
Προχθές στη Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής

Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος ειρωνεύτηκε τους
βουλευτές, ειδικά της ΝΔ, ότι ξέχασαν τη θλιβε-
ρή επέτειο της εισβολής του Αττίλα στην Κύπρο.
Μόνο που ο άνθρωπος μπέρδεψε τις ημερομη-
νίες, κάτι που προκάλεσε γέλια από τη μεριά των
εδράνων της συμπολίτευσης. Η επέτειος είναι στις
20/7 και όχι στις 19/7, ημερομηνία που μιλούσε στη Βουλή. Από
γκάφα σε γκάφα ή... έπιασαν οι ζέστες; 



Τελικά ο σουλτάνος δεν παίζεται με τίπο-
τα. Έφερε σε δύσκολη θέση μέχρι και τον
Βλαδίμηρο. Στις εικόνες που ελήφθησαν
λίγο πριν από τη συνάντηση των προέδρων
Ρωσίας και Τουρκίας στην Τεχεράνη, ο
Πούτιν διακρίνεται να περιμένει σε ένα
δωμάτιο όρθιος τον Ερντογάν, να μετατοπί-
ζει το βάρος του από το ένα πόδι στο άλλο
και να κάνει γκριμάτσες επί σχεδόν ένα
λεπτό μπροστά στις κάμερες μέχρι να φτά-
σει ο Ερντογάν. Ήταν μια άβολη κατάσταση
για τον Πούτιν, ο οποίος έχει αποκτήσει
φήμη ηγέτη που στήνει άλλους ομολόγους
του σκοπίμως, ενίοτε και επί ώρες, πριν
από την έναρξη συνομιλιών. Κάποιοι μάλι-
στα θεώρησαν ότι ο Ερντογάν πήρε το αίμα
του πίσω για το καψόνι που του είχε κάνει ο
Πούτιν σε συνάντησή τους προ διετίας στη
Μόσχα, όταν άφησε τον Τούρκο ομόλογό
του να τον περιμένει τόσο πολύ που στο τέ-
λος κάθισε σε ένα κάθισμα.

ΜΜειώνεται ο πληθυσμός
Βγήκαν τα στοιχεία της απογραφής και φαί-

νεται πως βήμα βήμα ο πληθυσμός της χώρας
συρρικνώνεται. Η είδηση βέβαια πέρασε στα
ψιλά λόγω των πυρκαγιών. Τετρακόσιες χιλιά-
δες λιγότεροι είναι οι κάτοικοι της Ελλάδας σε
σχέση με το 2011. Αν λάβει κανείς υπόψη τα
ευρύτερα κοινωνικά και οικονομικά δεδομέ-
να, μπορεί να αντιληφθεί τον κίνδυνο που ελ-
λοχεύει, με την υπογεννητικότητα να συνιστά
ένα από τα κρίσιμα ζητήματα που αγγίζουν το
μέλλον. Για την αντιμετώπισή του χρειάζεται
ένα ολιστικό σχέδιο από την Πολιτεία με έντονο
κοινωνικό αποτύπωμα. Τώρα, γιατί σε λίγα
χρόνια θα είναι πλέον αργά. 

Μπέρδεμα μεγάλο με
τον Δημήτρη Μάρδα, τον
πρώην υφυπουργό του
ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι τον ήθε-
λαν να κατεβαίνει με το
ΠΑΣΟΚ στην Α’ Θεσσαλο-
νίκης και άλλοι με τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ στη Β’ Θεσσαλονί-
κης. Τίποτα από αυτά. Ο
ίδιος διευκρινίζει ότι με το ΠΑΣΟΚ δεν είχε
ποτέ καμία συζήτηση και ότι θα κατέβει με
τον ΣΥΡΙΖΑ στην Α’ Θεσσαλονίκης, διότι εκεί
μεγάλωσε και εργάζεται… Την προηγούμενη
φορά κατέβηκε στη Β’ λόγω συγκυριών και
ανωτέρας βίας.

Στη Λάρισα ο Μαυρουδής

Συνεχίζονται οι επισκέψεις κλιμακίων
της Νέας Δημοκρατίας σε ολόκληρη τη
χώρα με βασικό στόχο την προβολή του
κυβερνητικού έργου και την επικοινω-
νία του σε τοπικό επίπεδο. Επόμενη στά-
ση ήταν ο Νομός Λάρισας. Σε αυτή την
επίσκεψη ο επικεφαλής του κλιμακίου,
ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορί-
δης, συνοδευόμενος από τους βουλευ-
τές Λάρισας Μάξιμο Χαρακόπουλο, Χρή-
στο Κέλλα και Στέλλα Μπίζιου, τους βου-
λευτές Αθανάσιο Ζεμπίλη, Μίκα Ιατρίδη,
Σταύρο Κελέτση, τη γενική γραμματέα
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρι-
στιάνα Καλογήρου, τη γενική γραμματέα
Δημόσιας Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη και
τον γραμματέα Αγροτικών Φορέων της
ΝΔ Ανδρέα Καρασαρίνη, επισκέφτηκε
έργα, συναντήθηκε με εκπροσώπους και
φορείς των τοπικών Αρχών και αναφέρ-
θηκε στο κυβερνητικό έργο που βρίσκε-
ται σε εξέλιξη στην περιοχή.

Το ΠΑΣΟΚ 
και το ελβετικό
φράγκο

Σ
την απόγνωση που νιώθουν χιλιά-
δες δανειολήπτες με ελβετικό
φράγκο εστιάζουν με ερώτησή τους
προς τους συναρμόδιους υπουρ-

γούς Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύ-
σεων 18 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, με
πρώτο συνυπογράφοντα τον επικεφαλής της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας Μιχάλη Κατρίνη.

Αφορά κυρίως το πρόβλημα που εξακο-
λουθούν να δημιουργούν σε δεκάδες χιλιά-
δες δανειολήπτες τα στεγαστικά δάνεια σε
ελβετικό φράγκο που χορηγήθηκαν από τις
ελληνικές τράπεζες κυρίως κατά τη διετία
2006-08. Όπως σημειώνεται, οι τράπεζες
κατά την προώθηση των δανείων αυτών
εστίαζαν στη σύγκριση των τότε επιτοκίων
ανάμεσα στα δύο είδη δανείων, ενώ την ίδια
στιγμή συνειδητά αποσιωπούσαν ή υποβάθ-
μιζαν την επίρριψη του συναλλαγματικού
κινδύνου αποκλειστικά στους δανειολήπτες,
οι οποίοι δεν είχαν καμία εμπειρία σε τέτοιου
είδους προϊόντα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι 18 βουλευτές του ΠΑ-
ΣΟΚ ρωτούν τους δύο συναρμόδιους υπουρ-
γούς: 1) Είναι σε γνώση τους το γεγονός ότι οι
τράπεζες είχαν αντασφαλίσει τις χορηγήσεις
τους σε ελβετικό φράγκο απέναντι στον συ-
ναλλαγματικό κίνδυνο; 2) Είναι στις προθέ-
σεις της κυβέρνησης η εύρεση λύσης για την
άμβλυνση των επιπτώσεων και την ανακού-
φιση από τα βάρη που σηκώνουν δεκάδες χι-
λιάδες οικογένειες και περίπου 280.000
άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενοι πολίτες στα
δάνεια με ρήτρα ελβετικού φράγκου;

Όπως καταλαβαίνετε, λόγω
των πυρκαγιών ακυρώνονται
οι περιοδείες του πρωθυπουρ-

γού στην Ήπειρο. Αργότερα αυ-
τά... Τώρα αυτό που προέχει είναι να

ολοκληρωθεί η κατάσβεσή τους με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γρη-
γόρης Δημητριάδης δεν έκλεισαν μάτι πάντως.
Για αυτό και μετέβησαν από τα χαράματα στο Κέν-
τρο Επιχειρήσεων για να έχουν πλήρη εικόνα του
τι συμβαίνει. 
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Περί Μάρδα...
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LOCKΟ Τασούλας για τον Πεπονή
Το όνομα του πρώην υπουργού Αναστάσιου Πεπονή δόθηκε στην Αίθουσα

Συνεδριάσεων της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ ως αναγνώριση του μεταρρυθμιστι-
κού έργου του αείμνηστου πολιτικού και ιδρυτή του. Η κίνηση αυτή αποτελεί
ελάχιστο φόρο τιμής στον άνθρωπο που εμπνεύστηκε και δημιούργησε το
ΑΣΕΠ, το οποίο επιτελεί συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη αρχή στον
τομέα προσλήψεων στη Δημόσια Διοίκηση. Ο πρόεδρος της Βουλής Κώστας
Τασούλας, ο οποίος τέλεσε και τα αποκαλυπτήρια της τιμητικής πινακίδας «Αί-
θουσα Αναστάσιος Πεπονής», χαρακτήρισε στην ομιλία του την ίδρυση του
Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού με τον νόμο 2190 του 1994 ως μια
πραγματική μεταρρύθμιση που άλλαξε την εικόνα της Ελλάδας. Για τον λόγο αυ-
τόν τόνισε ότι το έργο του Πεπονή επέζησε της δικής του βιολογικής παρουσίας.
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Η πτώση 
του Antonov και 
το νυχάδικο 
της Ουκρανίας
Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν γύρω
από το φορτίο του μοιραίου Antonov με
τους οκτώ νεκρούς. Όπως σας είχαμε
γράψει στην «Political», κάτι περίεργο
κρύβεται και πλέον έχουν αρχίσει οι
ψίθυροι για παράνομο εμπόριο όπλων.
Πυκνώνει λοιπόν το μυστήριο στην
υπόθεση του ουκρανικού αεροσκά-
φους που συνετρίβη τη νύχτα του Σαβ-
βάτου στην Καβάλα. Και αυτό διότι πλη-
ροφορίες και δημοσιεύματα από τη
Σερβία και το Μαυροβούνιο συνδέουν
τον αποστολέα του φορτίου με τον Σέρ-
βο Σλόμπονταν Τέσιτς, κατηγορούμενο
από τις ΗΠΑ για λαθρεμπόριο όπλων! 
Αφήστε, δε, που η ουκρανική μεταφο-
ρική εταιρεία Valir είναι «αόρατη», κα-
θώς στη διεύθυνση που έχει δηλώσει
ως έδρα της στο Κίεβο λειτουργεί κατά-
στημα περιποίησης νυχιών! Μια εται-
ρεία δηλαδή που συστάθηκε το 2019 με
αρχικό κεφάλαιο 100 δηναρίων, ήτοι
0,85 ευρώ, και το 2020 έκανε τζίρο 55
εκατ. ευρώ, έχει ως γραφείο ένα κατά-
στημα περιποίησης νυχιών. Βγάζει μάτι
η υπόθεση από μακριά δηλαδή. 

Και τώρα αυτοί που πήγαν και
τύπωσαν προεκλογικά φυλλά-
δια τι θα τα κάνουν; Διότι πή-
γαν, έμαθα, αρκετοί «γαλάζιοι»
βουλευτές και τύπωσαν και
μάλιστα είχαν αρχίσει να τα
μοιράζουν στις γειτονιές.
Τζάμπα λεφτά, αφού τον Σε-
πτέμβριο δεν θα έχουμε κάλ-
πες. Δεν πειράζει, θα μου πεί-
τε, θα τα κρατήσουν κάβα... 

Το ξανασκέφτεται 
ο Ντράγκι

Ο Μάριο Ντράγκι δήλωσε ότι είναι
έτοιμος να παραμείνει στην πρωθυ-
πουργία, αν τα κόμματα που συμμε-
τέχουν στον ευρύ κυβερνητικό συ-
νασπισμό τον υποστηρίξουν… Ο Μά-
ριο Ντράγκι μάλιστα απηύθυνε μή-
νυμα προς το Κίνημα των Πέντε
Αστέρων, που υπερασπίζεται το οι-
κουμενικό ελάχιστο εγγυημένο ει-
σόδημα που απειλείται από τη Δεξιά
χαρακτηρίζοντάς το «σημαντικό για
τον περιορισμό της φτώχειας, αν και
μπορεί να βελτιωθεί».. 

Η Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου 
ετοιμάζει καμπάνια «This is Greece»
Η νέα εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ ετοιμάζει επίσκεψη
στο Αιγαίο και στα νησιά που δυσφημούνται από τους Τούρκους, εγκαινιά-
ζοντας καμπάνια με τον τίτλο «This is Greece». Άλλωστε, δεν ήταν καθό-
λου τυχαία η αναβάθμιση της Άννας-Μισέλ Ασημακοπούλου από τον πρω-
θυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η κυρία Ασημακοπούλου είναι πολύ μα-
χητική, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν το Μεταναστευτικό. Η ίδια δηλώ-
νει πως είναι έτοιμη να κάνει πόλεμο με όποιον δυσφημεί τη χώρα, κάτι
που σημαίνει πως την περιμένει πολλή δουλειά, καθώς το Μεταναστευτικό
είναι ένα θέμα που... καίει.

Το ραντάρ του Δ. Κωνσταντόπουλου
και ο Τζορτζ Τσούνης

Στο Διπλάτανο Θέρμου,
ανήμερα τη γιορτή Αγίας
Μαρίνας, ο βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Κων-
σταντόπουλος «τράκαρε»
τον νέο Αμερικανό πρέσβη
και πατριωτάκι του. Ο Τζορτζ
Τσούνης επισκέφτηκε τη
γενέτειρά του, τον Πλάτανο
Ναυπακτίας, και, όπως ήταν
φυσικό, δεν ξέφυγε από το
ραντάρ του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, ο οποίος όχι μόνο τον εντόπισε αλλά είχε
και μια σύντομη -πλην όμως εποικοδομητική- συνάντηση μαζί του.



Η
... λήξη του εκλογικού συνα-
γερμού, που σήμανε πριν από
δύο εβδομάδες ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης,

δεν διαμόρφωσε συνθήκες εφησυχα-
σμού ή θερινής ραστώνης στα κομματικά
επιτελεία και εν προκειμένω στη Νέα
Δημοκρατία. Το αντίθετο μάλιστα. Στο
παρασκήνιο οι κομματικές μηχανές δου-
λεύουν στα κόκκινα, καθώς ο χρόνος με-
τρά ούτως ή άλλως αντίστροφα για την
επικείμενη, διπλή κατά τα φαινόμενα
εκλογική αναμέτρηση το πρώτο εξάμηνο
του 2023.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διακηρύσσει
σε όλους τους τόνους ότι για αυτόν η επι-
δίωξη για ολοκλήρωση της τετραετίας
δεν είναι μόνο ζήτημα τυπολατρίας ή θε-
σμικής συνέπειας και αξιοπιστίας. Στο
Μέγαρο Μαξίμου επιζητούν την απευθεί-
ας σύγκριση ανάμεσα στον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα όχι επ’ αό-
ριστων υποσχέσεων αλλά επί πραγματι-
κών πεπραγμένων και δη όλων εκείνων
που εκτυλίχθηκαν στις δύο κυβερνητικές
θητείες.

Η προεκλογική ατζέντα
Στο Μέγαρο Μαξίμου δεν κρύβουν την

επιθυμία τους να ορίσουν εκείνοι την
προεκλογική ατζέντα, να θέσουν τους
κανόνες της προεκλογικής μάχης εφευ-
ρίσκοντας και νέες διαχωριστικές γραμ-
μές ανάμεσα στα δύο κόμματα με στόχο
να παγιώσουν την πολιτική υπεροχή,
όπως αυτή προκύπτει από όλες σχεδόν
τις δημοσκοπήσεις που έχουν διενεργη-
θεί από το δεύτερο μισό του 2019 έως και
σήμερα.

Στην κυβέρνηση τονίζουν ότι η πολιτι-
κή επικαιρότητα, όπως αυτή διαμορφώ-
νεται τις τελευταίες μέρες, προσφέρει
νέες ευκαιρίες πλαγιοκόπησης του ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Τόσο η χυδαία επίθεση του άλλοτε
υπουργού της προηγούμενης κυβέρνη-
σης και στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσί-

πρα Χριστόφορου Βερναρδάκη κατά της
υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως με
τον χαρακτηρισμό «Πισπιρίγκου της Παι-
δείας» όσο και η απόπειρα σύνδεσης της
δικαστικής απόφασης περί αποφυλάκι-
σης του καταδικασθέντος -σε πρώτο
βαθμό- για δύο βιασμούς Δημήτρη Λι-
γνάδη με την κυβέρνηση εν γένει ή με

συγκεκριμένους κυβερνητικούς αξιω-
ματούχους εκλαμβάνονται από ηγετικά
στελέχη της κυβέρνησης ως ευθεία από-
πειρα του κόμματος της αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης να εκτρέψει την πολιτική
συζήτηση από τα πραγματικά προβλήμα-
τα της ελληνικής κοινωνίας ή τις επεί-
γουσες προκλήσεις με τις οποίες έρχεται

αντιμέτωπη η μεγάλη πλειονότητα της
κοινής γνώμης, ώστε να καλύψει την πο-
λιτική ζωή του τόπου με τυφλή πόλωση
και τοξικότητα.

Xωρίς ανέξοδες κορόνες
Η ενσυνείδητη, δε, προσπάθεια του Κυ-

ριάκου Μητσοτάκη να διαχωρίσει τη θέση
του από την πόλωση και το κλίμα τυφλής
αντιπαράθεσης, που υποθάλπει ο ΣΥΡΙΖΑ,
ώστε να καμουφλάρει την ένδεια των
προγραμματικών του προτάσεων, έχει ευ-
θέως στο στόχαστρό της το κεντρώο
ακροατήριο. Στο Μέγαρο Μαξίμου πι-
στεύουν ακράδαντα πως η τακτική του
πρωθυπουργού να απορρίπτει τους υψη-
λούς τόνους και τις ανέξοδες κορόνες και
αντιθέτως να στοχοπροσηλώνεται στην
καθημερινότητα των πολιτών και την επί-
λυση μικρών ή μεγαλύτερων προβλημά-
των συνεγείρει μια κρίσιμη δεξαμενή
κεντρώων ψηφοφόρων, που είτε δεν εμ-
φανίζουν ισχυρές κομματικές ταυτίσεις
και τους ενδιαφέρει πρωτίστως η άμεση
βελτίωση της πραγματικής ζωής τους, εί-
τε συγκαταλέγονται στους μετριοπαθείς
κεντρώους - κεντροαριστερούς ψηφοφό-
ρους, οι οποίοι απογοητεύονται από την
ισχυρή προσκόλληση σε κομματικά στε-
ρεότυπα που θυμίζουν άλλες εποχές.

Σε κάθε περίπτωση, πρόσφατες έρευ-
νες της κοινής γνώμης καταδεικνύουν ότι
η διείσδυση του Κυριάκου Μητσοτάκη
και δευτερευόντως της Νέας Δημοκρα-
τίας στην προαναφερθείσα κρίσιμη δεξα-
μενή ψηφοφόρων είναι σημαντική, την
ώρα που δείχνει να φθίνει η γοητεία που
άσκησε σε πρώτο χρόνο η εκλογή του Νί-
κου Ανδρουλάκη στην ηγεσία του ΠΑ-
ΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Άλλωστε, η συνεχής, όπως
αφήνεται να εννοηθεί, αναζήτηση υπο-
ψηφίων με κεντροαριστερό προφίλ, με
τελευταίο χαρακτηριστικό παράδειγμα
την Άννα Ροκοφύλλου στην Α’ Αθηνών,
επιβεβαιώνει την εμπεδωμένη αντίληψη
στο Μέγαρο Μαξίμου ότι οι εκλογές θα
κερδηθούν στον χώρο του Κέντρου. 
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Μητσοτάκης για τη φωτιά στην Πεντέλη: «Δεν αποκλείω εμπρησμό»

Το σχέδιο διεύρυνσης 
της Νέας Δημοκρατίας
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Ανοιχτό το ενδεχόμενο η πυρκαγιά στην Πεντέλη να
οφείλεται σε εμπρησμό άφησε ο πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφτηκε χθες το απόγευ-
μα το Συντονιστικό Κέντρο της Πολιτικής Προστασίας.
«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα, θα έχουμε πε-
ρισσότερα στοιχεία όταν ολοκληρώσει η Πυροσβεστική

το ανακριτικό της έργο», είπε ερωτώμενος σχετικά. Ο κ.
Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι η Πολιτεία θα σταθεί στο
πλευρό των πληγέντων. Η δήλωσή του έρχεται μετά τις
υπόνοιες που άφησε ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας
και Κλιματικής Αλλαγής Χρήστος Στυλιανίδης, ο οποίος
άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, λέγοντας ότι τα αίτια

της πυρκαγιάς ερευνώνται. Ο πρωθυπουργός εξέφρασε
συγκρατημένη αισιοδοξία για την πυρκαγιά στα Μέγαρα
αλλά και για εκείνη στη Σαλαμίνα, σημειώνοντας ότι
υπήρξε καλύτερος συντονισμός απ’ ό,τι στο παρελθόν. Ο
πρωθυπουργός ενημερώθηκε αναλυτικά για την πορεία
των πυρκαγιών από τους αρμοδίους.

Κωδικός: 
Η κυριαρχία 
στο Κέντρο

mourelatos.sp@gmail.com 

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος



Φ
έτος συμπληρώνονται 48
χρόνια από την παράνομη ει-
σβολή, με την Άγκυρα να εμ-
μένει στη διχοτόμηση του

νησιού και να στηρίζει τις παράνομες
ενέργειες του ψευδοκράτους και τον
τουρκικό Τύπο να διακινεί σενάρια για
προσάρτηση των κατεχομένων.  «Το Κυ-
πριακό παραμένει διεθνές ζήτημα παρά-
νομης εισβολής και κατοχής, ακριβώς
όπως η συνεχιζόμενη τους τελευταίους
μήνες ρωσική εισβολή στην Ουκρανία»,
αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε
ανακοίνωσή του για τη «μαύρη» επέτειο
του «Αττίλα».

«Δυστυχώς, οι απαράδεκτες αξιώσεις
της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής
ηγεσίας καθιστούν αδύνατη τη διεξαγω-
γή ουσιαστικών και αποτελεσματικών
διαπραγματεύσεων στο συμπεφωνημένο
πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, ενώ και οι
παράνομες ενέργειές της στα Βαρώσια
κινούνται επίσης σε κατεύθυνση αντίθε-
τη από αυτή που επιτάσσει η Διεθνής
Κοινότητα», τονίζει η ελληνική διπλωμα-
τία. Στην ανακοίνωση της Αθήνας μάλι-
στα, γίνεται σαφές ότι «μέχρι τελικής
ευοδώσεως, η Ελλάδα θα παραμείνει
σταθερά προσηλωμένη στην εξεύρεση
δίκαιης λειτουργικής και βιώσιμης λύ-
σης του Κυπριακού, η οποία θα διασφα-
λίσει τη μία κυριαρχία της Κύπρου με την
εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου
σε ολόκληρη την κυπριακή επικράτεια
και θα απαλλάξει τον λαό της Κύπρου
από το αναχρονιστικό σύστημα των εγ-
γυήσεων και των επεμβατικών δικαιω-
μάτων τρίτων στις υποθέσεις του, δια-
σφαλίζοντας την πλήρη απόσυρση των
παράνομων κατοχικών στρατευμάτων». 

Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, η Πρόεδρος της Ελληνικής
Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπού-
λου ανέφερε ότι «48 χρόνια μετά την
τουρκική στρατιωτική εισβολή στην Κύ-
προ, το τραύμα της παράνομης κατοχής
παραμένει βαθύ. Θυμόμαστε πάντα
όσους θυσιάστηκαν για την ελευθε-
ρία της Μεγαλονήσου και διεκδι-
κούμε την επανένωσή της, με βά-
ση τις αποφάσεις των Ηνωμένων
Εθνών και τις αρχές του Διεθνούς
Δικαίου». «Τιμάμε τους πεσόντες,
τους αγνοούμενους και όσους υπε-
ρασπίστηκαν την ελευθερία της Κύ-
πρου», έγραψε σε μήνυμά του ο Νίκος
Δένδιας. «Υποκλινόμαστε στη μνήμη
όλων των τέκνων του Ελληνισμού, που
με γενναιότητα, ηρωισμό και αυτοθυσία
αγωνίστηκαν για το ύψιστο ιδανικό της
ελευθερίας», σχολίασε ο Νίκος Πανα-
γιωτόπουλος. «Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ»,
ήταν το μήνυμα του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ,

Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου, το
οποίο συνόδευε μια δορυφορική φωτο-
γραφία της Κύπρου, που φυσικά δείχνει
το νησί ενιαίο. Ο Αρχηγός επισκέφθηκε
χθες τη Μεγαλόνησο και συμμετείχε
στην τελετή απόδοσης τιμών στα θύματα
και τους αγνοούμενους και στη συνέχεια
επέστρεψε στην Αθήνα για τον συντονι-
σμό των Ενόπλων Δυνάμεων στην κατά-
σβεση των πυρκαγιών. 

Εμμένει η Άγκυρα 
Στην Κύπρο μετέβη και ο υφυπουργός

Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς, ο
οποίος τόνισε πως «για τον Ελληνισμό, η
αποκατάσταση του ζητήματος των αγνο-
ουμένων της τουρκικής εισβολής δεν
αποτελεί απλά μια τυπική διαδικασία,
αλλά συνιστά θρησκευτική υποχρέωση».

Αν και η τριμερής Ρωσίας - Τουρκίας -
Ιράν κράτησε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
μακριά από τα κατεχόμενα και την κιτς
φιέστα που ετοίμασε και φέτος η ηγεσία
του ψευδοκράτους, ο πρόεδρος της
Τουρκίας φρόντισε να στείλει το μήνυμά
του φανερώνοντας την εμμονή της Άγ-

κυρας στην παραβίαση των ψηφισμάτων
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο
Ερντογάν, αφού συνεχάρη το ανδρείκελό
του, τον κατοχικό ηγέτη Ερσίν Τατάρ,
ισχυρίστηκε πως η λύση στο Κυπριακό
είναι δυνατή σε ένα πλαίσιο, «το οποίο
στοχεύει πρωτίστως στην κυριαρχική
ισότητα του λαού και στη συνέχεια στη
διαπραγμάτευση μοντέλων συνεργασίας
μεταξύ των δύο πολιτειών στο νησί»,
επαναλαμβάνοντας την εμμονή της Άγ-
κυρας για δύο κράτη και πλήρη διχοτό-
μηση της Κύπρου.

Τα σχέδια της Άγκυρας για την ευρύ-
τερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογεί-
ου αποκάλυψε ο υπουργός Ενέργειας
Φατίχ Ντονμέζ, που επισκέφθηκε το λι-
μάνι Τάσουτζου στη Μερσίνη, εκεί όπου
βρίσκεται το τέταρτο πλωτό γεωτρύπανο
που απέκτησε πρόσφατα η Τουρκία.
Σύμφωνα με όσα είπε ο Ντονμέζ, το
«Αμπντούλ Χαμίτ Χαν» είναι σχεδόν
έτοιμο για την πρώτη του αποστολή στη
«Γαλάζια Πατρίδα» και συμπλήρωσε ότι
«εξετάζονται έξι σημεία και ένα από αυ-
τά θα επιλεγεί».

ΣΣταύρος Ιωαννίδης 
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Ερντογάν: «Δεν με δεσμεύουν 
οι ΗΠΑ για F-16 και FIR Αθηνών» 

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από την Τεχεράνη, ο Ταγίπ
Ερντογάν δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δεν έθεσε όρους για την πώ-

ληση των αεροσκαφών, όταν οι δύο τους συναντήθηκαν στο περιθώριο της
συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη τον περασμένο μήνα. Δήλωσε

μάλιστα ότι ο όρος που τέθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των
ΗΠΑ, σύμφωνα με τον οποίο τα F-16 τα οποία ενδεχομένως θα πωλη-
θούν στην Άγκυρα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την παρα-
βίαση του ελληνικού εναέριου χώρου, δεν είναι δεσμευτικός.  

Εντωμεταξύ, με επιστολή που έστειλε στον Ερσίν Τατάρ προέβη και
σε νέα ιταμή πρόκληση, λέγοντας ότι «κυρίαρχος και κοινός ιδιοκτήτης

του νησιού είναι ο τουρκοκυπριακός λαός». Η επιστολή του Τούρκου προ-
έδρου στον επικεφαλής του ψευδοκράτους εστάλη για τα 48 χρόνια από την

αποφράδα μέρα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. «Εκ μέρους του έθνους μου και
εμού, με την ευκαιρία της 48ης επετείου της ειρηνευτικής μας επιχείρησης στην Κύ-
προ, κατά την οποία οι Τουρκοκύπριοι πέτυχαν μια ατμόσφαιρα ειρήνης και ελευθε-
ρίας, η οποία έθαψε στην Ιστορία μια για πάντα την απόπειρα ενάντια στα δικαιώματα,
τους νόμους, την ύπαρξη και την κυριαρχία του τουρκοκυπριακού λαού...», ανέφερε
μεταξύ άλλων ο Ερντογάν.

Σταθερά προσηλωμένη 
η Ελλάδα στην εξεύρεση
δίκαιης, λειτουργικής 
και βιώσιμης λύσης 
του Κυπριακού

Η Αθήνα δίπλα στην Κύπρο
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Μ
ε όλα τα διαθέσιμα μέσα ρί-
χνονται στη μάχη κατά των
πυρκαγιών οι Ένοπλες Δυνά-
μεις μετά την απόφαση της

στρατιωτικής ηγεσίας να θέσει σε απόλυτη
ετοιμότητα όλες τις στρατιωτικές μονάδες
ώστε να αντιμετωπιστούν τα πύρινα μέτω-
πα που καίνε την Αττική αλλά και άλλες πε-
ριοχές της χώρας.

Η συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων
στη μεγάλη πυρκαγιά της Πεντέλης ήταν
για μια ακόμη φορά καθοριστική. Τόσο
από αέρος όσο και επί του εδάφους, στε-
λέχη όλων των Κλάδων έπεσαν με αυτο-
θυσία στο μέτωπο των πυρκαγιών, συν-
δράμοντας τις δυνάμεις της πυροσβεστι-
κής υπηρεσίας προκειμένου να περιορί-
σουν το καταστροφικό έργο της φωτιάς
και να σώσουν ανθρώπινες ζωές και περι-
ουσίες. Χθες στο μέτωπο της πυρκαγιάς
πετούσαν τρία αεροσκάφη Canadair CL-
415 και δύο παλαιότερης τεχνολογίας CL-
215, ενώ επιχείρησε να προσεγγίσει και
ελικόπτερο Chinook της Αεροπορίας
Στρατού, ωστόσο οι ισχυροί άνεμοι και οι
έντονες αναταράξεις στο σημείο ανάγκα-
σαν το πλήρωμα να επιστρέψει στο αερο-
δρόμιο των Μεγάρων. 

Οι Ένοπλες Δυνάμεις παρείχαν ακόμη
στο συντονιστικό της Πυροσβεστικής δύο
ομάδες «Δευκαλίων», 22 άτομα συνολικά,
με αλεξιπτωτιστές της 2ης ΜΑΛ και στελέ-
χη του 575 Τάγματος Πεζοναυτών και δύο
τροχοφόρους φορτωτές για τη διάνοιξη
αντιπυρικών ζωνών. Παρά τις δύσκολες
καιρικές συνθήκες, αεροπορικά μέσα των
Ενόπλων Δυνάμεων επιχείρησαν και στα
Μέγαρα και συγκεκριμένα τρία αεροσκά-
φη Canadair CL-215, ενώ ισχυρές δυνά-
μεις παραμένουν σε όλα τα σημεία για τον
κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

Σε ετοιμότητα οι ΕΔ
Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας

έθεσε άμεσα σε ετοιμότητα και έξι ομάδες
από διάφορες μονάδες της Αττικής αλλά
και 13 ακόμη μηχανήματα, καθώς και λεω-
φορεία ώστε να εμπλακούν όπου κριθεί
απαραίτητο από το Πυροσβεστικό Σώμα,
ενώ σε δίωρη ετοιμότητα τέθηκαν 90 άτο-
μα του Γενικού Επιτελείου Στρατού, 30 άτο-
μα του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και 30
του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Ταυ-
τόχρονα ενισχύονται και οι περιπολίες για
τον εντοπισμό και την έγκαιρη αντιμετώπι-

ση πυρκαγιών, με τις Ένοπλες Δυνάμεις να
συμμετέχουν στην Πάρνηθα με δύο ομά-
δες της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου και
δύο του ΓΕΑ αλλά και στον Υμηττό με δύο
ομάδες του ΓΕΣ και μία του ΓΕΝ.

Για τον καλύτερο συντονισμό του προ-
σωπικού και των μέσων που διέθεσαν οι

Ένοπλες Δυνάμεις, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ επέ-
στρεψε εκτάκτως από την Κύπρο, όπου
πραγματοποιούσε επίσημη επίσκεψη μαζί
με τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο
Χαρδαλιά για τη συμπλήρωση 48 ετών από
την τουρκική εισβολή.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Το σχέδιο 
«Δευκαλίων»

Πρόκειται για το σχέδιο που
εφαρμόζεται σε καταστάσεις
εκτάκτου ανάγκης με σκοπό τη
συνδρομή των Ενόπλων Δυνά-
μεων στο έργο της Πολιτικής
Προστασίας. Η δράση τους αφο-
ρά κυρίως το εσωτερικό της χώ-
ρας, αλλά υπάρχουν και περι-
πτώσεις όπως οι πλημμύρες
στην Αλβανία και ο σεισμός στην
Αϊτή. Στο σχέδιο «Δευκαλίων»
συμμετέχουν όλοι οι Κλάδοι των
Ενόπλων Δυνάμεων με προσω-
πικό και μέσα και καλύπτουν όλο
το φάσμα των φυσικών κατα-
στροφών. Άλλωστε, την ενεργο-
ποίηση του συγκεκριμένου σχε-
δίου είδαμε τόσο στις χιονοπτώ-
σεις του περασμένου χειμώνα
όσο και στις φωτιές του περσι-
νού καλοκαιριού. Το προσωπικό
που διατίθεται, εκτός από τη
συνδρομή των πυροσβεστικών
δυνάμεων, έχει ως κύριο ρόλο
την υποστήριξη των πληγέντων
με υλικά, τρόφιμα και υγειονο-
μική υποστήριξη αλλά και την
εκκένωση πληθυσμού από πε-
ριοχές που κινδυνεύουν, παρέ-
χοντας μεταφορικά μέσα ή απο-
καθιστώντας το οδικό δίκτυο με
γέφυρες κ.λπ.

Καθοριστική η συνδρομή τους
στην πυρκαγιά της Πεντέλης -
Αεροπορικά μέσα επιχείρησαν
και στα Μέγαρα με τρία
Canadair CL-215, ενώ
ισχυρές δυνάμεις
παραμονεύουν για τον
κίνδυνο αναζωπυρώσεων

Και οι Ένοπλες Δυνάμεις
στη μάχη με τις φλόγες



Α
πό τη μελέτη της εξέλιξης των πολιτικών
δημοσκοπήσεων την τελευταία διετία προ-
κύπτει ένα παράδοξο, με την πρώτη ματιά

τουλάχιστον, φαινόμενο. Ενώ το κυβερνών κόμμα
υφίσταται σημαντική φθορά από την άσκηση της
εξουσίας (πχ, στην τακτική εξαμηνιαία έρευνα
«Τάσεις» της γνωστής εταιρείας MRB από 40% τον
Ιούνιο του 2020 η ΝΔ έπεσε στο 29,3% τον φετινό
Ιούνιο), η αξιωματική αντιπολίτευση αδυνατεί να
επωφεληθεί και παραμένει στάσιμη περίπου στα
ίδια επίπεδα (στην ίδια έρευνα, από 20,9% τον Ιού-
νιο του 2020 έχει ανεβεί μάλλον ανεπαίσθητα στο
22,1% τον Ιούνιο του 2022). Τούτο οφείλεται σε κά-
ποιον βαθμό στην απογοήτευση που αισθάνονται
ακόμη και σήμερα οι πολίτες από τα κυβερνητικά
πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ κατά την περίοδο 2015-
19, αλλά έχει και βαθύτερα αίτια.

Στην πραγματικότητα ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά τη διόγ-
κωση των ποσοστών του στις βουλευτικές εκλο-
γές από το 2012 και μετά, δεν έπαψε να είναι ένα
μικρό κόμμα από οργανωτική άποψη και έχει μια
χαλαρή μόνο σχέση με τους ψηφοφόρους του.
Στις πρόσφατες εσωκομματικές εκλογές του προ-
σήλθαν μετά βίας 130.000 πολίτες, έναντι 270.000
στην εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη ως νέου προ-
έδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ενώ στις δημοτικές
εκλογές και στον συνδικαλισμό οι προσκείμενες
στον ΣΥΡΙΖΑ παρατάξεις καταγράφουν μονοψή-
φιες, ως επί το πλείστον, επιδόσεις. Ακόμη και
στις τελευταίες ευρωεκλογές του Μαΐου 2019 το

ποσοστό του κόμματος του τότε πρωθυπουργού
Αλέξη Τσίπρα ήταν μόλις 23,7%, το οποίο στις εθνι-
κές εκλογές δύο μήνες αργότερα διογκώθηκε σε
31,5%, κυρίως λόγω του φόβου για δεξιά παλινόρ-
θωση που προκαλούσε η επικράτηση της Νέας
Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές. Τελικά βέβαια η
δεξιά παλινόρθωση δεν αποφεύχθηκε, αφού η
ΝΔ έφθασε στο 39,8% στις βουλευτικές εκλογές.

Εδώ ακριβώς όμως εντοπίζεται το δομικό και
διαρκές πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα αυτό δεν
μπόρεσε ή δεν θέλησε στα κρίσιμα χρόνια της
εκλογικής μετάλλαξής του από σχήμα διαμαρτυ-
ρίας, όπως ήταν έως και το 2010-2011, σε κόμμα
εξουσίας να μεταλλαχθεί πολιτικά, οργανωτικά
και κοινωνικά σε μια μοντέρνα εκδοχή Σοσιαλδη-
μοκρατίας, ώστε να έχει τη δυνατότητα να απευ-
θυνθεί στην κρίσιμη μάζα ψηφοφόρων του μεσαί-
ου χώρου. Έτσι η εκλογική «οροφή» του, ύστερα
και από όσα συνέβησαν από το 2015 και μετά (δη-
λαδή τη διάσπασή του και την έμπρακτη διάψευση
των ελπίδων που είχε καλλιεργήσει), βρίσκεται
πια περίπου στα επίπεδα των ευρωεκλογών του
2019. Με άλλες λέξεις, φαινομενικά μόνο είναι το
«αντίπαλον δέος» της Νέας Δημοκρατίας, αφού
στην πραγματικότητα δεν διαθέτει τις πολιτικές
προϋποθέσεις ώστε να αμφισβητήσει την εκλογι-
κή της πρωτοκαθεδρία. Όταν γίνει αυτό αντιληπτό
από τη μεγάλη μάζα των ψηφοφόρων, η επάνοδός
του σε μονοψήφια ποσοστά θα καταστεί αναπό-
τρεπτη.

Τις προϋποθέσεις αυτές τις διαθέτει αντίθετα το
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, αφού είναι ιστορικά αποδεδειγ-
μένη η πολιτική του πρόσβαση στον εκλογικά κρί-
σιμο μεσαίο χώρο και για αυτό επικράτησε με αυ-
τοδύναμη κοινοβουλευτική πλειοψηφία σε έξι
εκλογικές αναμετρήσεις της περιόδου της μετα-
πολίτευσης, το 1981, το 1985, το 1993, το 1996, το
2000 και το 2009 (συγκριτικά μπορεί να σημει-
ωθεί ότι η ΝΔ έφτασε στην αυτοδυναμία μόνο
πέντε φορές, το 1974, το 1977, το 2004, το 2007 και
το 2019 και ο ΣΥΡΙΖΑ καμία). Μετά την εκλογή του
Νίκου Ανδρουλάκη στην ηγεσία του τον Δεκέμ-
βριο του 2021, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ δρομολογεί την
επιστροφή του σε ρόλο αυθεντικού διεκδικητή της
εξουσίας (και όχι κατά φαντασία, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ),
μέσα από τη διατύπωση ενός προοδευτικού πολι-
τικού προγράμματος για διόρθωση της πορείας
της χώρας συνολικά προς μια κατεύθυνση εκσυγ-
χρονισμού με ευρωπαϊκό πρόσημο και συνδυα-
σμό της οικονομικής ανάπτυξης με την κοινωνική
δικαιοσύνη. Η δημοσκοπική του άνοδος, που κα-
ταγράφεται το τελευταίο οκτάμηνο, είναι μόνο το
προοίμιο της νέας πορείας του.

Στο τέλος της πορείας αυτής, ανεξάρτητα από το
αν χρειαστούν μία, δύο ή και τρεις ακόμη εθνικές
βουλευτικές εκλογές για την ολοκλήρωσή της,
βρίσκεται η επιστροφή του ΠΑΣΟΚ στον ρόλο του
προοδευτικού - λαϊκού κύριου πόλου του πολιτι-
κού μας συστήματος απέναντι στη συντήρηση και
τον ελιτισμό της ΝΔ.

τoυ
Κώστα 
Χρυσόγονου

Μέλος Πολιτικού
Συμβουλίου 
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
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της
Τζίνας 

Αλεξάκη

Δικηγόρος 

Περί θανατικής ποινής...

Θ
ανατική ποινή ή ποινή του θανάτου ονομάζε-
ται η επιβολή από το κράτος, μέσω της δι-
καιοσύνης, ποινής με την οποία ο κατηγο-

ρούμενος για κάποιο έγκλημα -εξαιρετικά σοβαρό
στις περισσότερες περιπτώσεις- καταδικάζεται σε
θάνατο και εκτελείται. Σήμερα στην παγκόσμια έν-
νομη τάξη υπάρχουν 54 χώρες που διατηρούν τη
θανατική ποινή, 36 που ναι μεν προβλέπεται από
τους νόμους τους αλλά στην πράξη έχουν πολλά
χρόνια να την εφαρμόσουν, καθώς και 105 που την
έχουν καταργήσει. Επίσης, η συχνότητα και το εύ-
ρος των εγκλημάτων για τα οποία εφαρμόζεται η θα-
νατική ποινή παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές με-
ταξύ των κρατών που την εφαρμόζουν. Στις περισ-
σότερες ανεπτυγμένες χώρες που τη διατηρούν
εφαρμόζεται μόνο για ειδεχθή εγκλήματα, ενώ
υπάρχουν χώρες που την εφαρμόζουν για μοιχεία,
για εγκυμοσύνη εκτός γάμου ή ακόμη και σε ομο-
φυλόφιλους. Στην Κίνα, η οποία κατέχει τα πρωτεία
και μάλιστα δεν δίνει και ακριβή στοιχεία για τον
αριθμό των θανατοποινιτών, έγιναν περισσότερες
από 550 εκτελέσεις το 2014, στη Σαουδική Αραβία
90, ενώ στην Ιαπωνία μόλις 3.

Σε παγκόσμιο επίπεδο η τάση τα τελευταία χρόνια

είναι να καταργηθεί η θανατική ποινή, χωρίς όμως
να λείπουν και οι εξαιρέσεις, όπου χώρες που την
έχουν καταργήσει εξετάζουν να την επαναφέρουν.
Διεθνώς υπάρχει μεγάλη διάσταση απόψεων γύρω
από το αν η ύπαρξη της θανατικής ποινής βοηθά ή
όχι στη μείωση της εγκληματικότητας. Ακόμη και
επιστημονικές έρευνες αδυνατούν να προσδώσουν
μια ξεκάθαρη εικόνα γύρω από το ζήτημα, καθώς
υπάρχουν έντονες διαφορές από χώρα σε χώρα κυ-
ρίως λόγω κοινωνικοοικονομικών και θρησκευτι-
κών παραγόντων. Πολύ σημαντικό επιχείρημα εναν-
τίον της θανατικής ποινής αποτελεί το ότι αν έπειτα
από κάποια εκτέλεση ο καταδικασθείς αποδειχτεί
πως ήταν αθώος (κάτι που έχει συμβεί ουκ ολίγες
φορές), δεν υπάρχει κανένας τρόπος επανόρθωσης.
Αντίθετα, οι υπέρμαχοι της θανατικής ποινής υπο-
στηρίζουν πως μόνο έτσι επιτυγχάνεται η δίκαιη τι-
μωρία σε δράστες ειδεχθών εγκλημάτων, στους
οποίους μάλιστα αποκλείεται κάθε δυνατότητα μελ-
λοντικής διάπραξης παρόμοιας σοβαρότητας εγ-
κλημάτων.

Στον ευρωπαϊκό χώρο όλες οι χώρες, με εξαίρεση
τη Λευκορωσία, έχουν προχωρήσει στην κατάργηση
της θανατικής ποινής. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της

Αμερικής υπάρχουν διαφορές στην πρόβλεψη ή
στην εφαρμογή της ανάλογα με την πολιτεία. Σε άλ-
λες πολιτείες προβλέπεται και εφαρμόζεται, σε άλ-
λες προβλέπεται αλλά έχει πολλά χρόνια που δεν
εφαρμόζεται, ενώ σε κάποιες έχει καταργηθεί.

Στην Ελλάδα η θανατική ποινή υπήρχε σχεδόν σε
όλη τη διάρκεια της Ιστορίας, ήδη από τα αρχαία
χρόνια. Είναι γνωστή άλλωστε η ιστορία του Σωκρά-
τη, ο οποίος καταδικάστηκε σε θάνατο και εκτελέ-
στηκε πίνοντας το κώνειο. Στη σύγχρονη ελληνική
Ιστορία, μετά το 1821, συνεχίστηκε η εφαρμογή της
θανατικής ποινής, κυρίως με τη μέθοδο του τουφε-
κισμού και σπανιότερα με αποκεφαλισμό σε γκιλο-
τίνα. 

Ωστόσο, μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο μειώθηκε
πολύ η εφαρμογή της. Η τελευταία εκτέλεση έγινε το
1972. Ο τελευταίος θανατοποινίτης που εκτελέστηκε
ήταν ο Βασίλης Λυμπέρης, ο οποίος είχε καταδικα-
στεί για τους φόνους τεσσάρων μελών της οικογέ-
νειάς του. Έκτοτε, παρόλο που προβλεπόταν από τον
νόμο, δεν εφαρμόστηκε ξανά. Η επίσημη κατάργηση
της θανατικής ποινής στην Ελλάδα έγινε με τον νόμο
2172/1993 και επικυρώθηκε στην αναθεώρηση του
Συντάγματος το 2001.

Η επιστροφή του ΠΑΣΟΚ



Ο πρώην υπουργός Οικονομικών Ρίσι Σουνάκ και η
υπουργός Εξωτερικών Λιζ Τρας είναι οι δύο φιναλίστ για
τη διαδοχή του Μπόρις Τζόνσον στην ηγεσία του Συντη-
ρητικού Κόμματος και την πρωθυπουργία της Βρετανίας.
Στον χθεσινό, πέμπτο γύρο της μυστικής ψηφοφορίας
των βουλευτών πρώτος τερμάτισε ο Σουνάκ και δεύτερη
η Τρας, ενώ αποκλείστηκε η υφυπουργός Εμπορίου Πένι
Μόρντοντ. Γόνος Ινδών μεταναστών και εκατομμυριού-

χος σήμερα, ο 42χρονος Σουνάκ άνοιξε τον δρόμο των
παραιτήσεων που έριξαν τον Τζόνσον. Αν και του επιβλή-
θηκε πρόστιμο για το Partygate, καθώς ήταν παρών σε
κορονοπάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ εν μέσω σκληρού
lockdown, θεωρείται η επιτομή της πολυεθνικής Βρετα-
νίας με πείρα στα οικονομικά θέματα και απήχηση στους
νεότερους ψηφοφόρους.

Η 46χρονη Τρας -γνωστή στα καθ’ ημάς επειδή μπέρ-

δεψε τον Έλληνα ομόλογό της Νίκο Δένδια με τον αοιδό
Νίκο Βέρτη- απέκτησε πολιτικό εκτόπισμα μετά τη ρωσι-
κή εισβολή στην Ουκρανία. Με φήμη «σιδηράς κυρίας»,
υπόσχεται ότι θα μειώσει τους φόρους «από την πρώτη
μέρα». Η τελική ψηφοφορία μεταξύ των 160.000 μελών
του κόμματος αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του
Αυγούστου. Το όνομα του νικητή και νέου πρωθυπουρ-
γού θα ανακοινωθεί στις 5 Σεπτεμβρίου.

της Ειρήνης Μητροπούλου

Α
ποστολή εξετελέσθη. Ο
Βλαντίμιρ Πούτιν έφυγε χθες
από την Τεχεράνη έχοντας
σφραγίσει τη «στρατηγική

σύγκλιση» Ρωσίας και Ιράν σε ένα αντι-
δυτικό μέτωπο, βασισμένο σε κοινές γε-
ωπολιτικές επιδιώξεις και αμοιβαία οι-
κονομικά συμφέροντα.

Οι δύο πλευρές μίλησαν για «στρατη-
γική εταιρική σχέση» που θα αποτυπω-
θεί σε διμερή συμφωνία, η οποία ετοι-
μάζεται εντατικά. Ο «τσάρος» Πούτιν
επιδιώκει να συσφίξει τις σχέσεις με το
Ιράν, ορκισμένο εχθρό των ΗΠΑ και βα-
σικό στρατιωτικό και εμπορικό εταίρο
της Ρωσίας, ώστε να εδραιώσει την
επιρροή του στη Μέση Ανατολή και να
δείξει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν
αποδυναμώνει τη θέση του στην παγκό-
σμια σκακιέρα. Το ταξίδι του στην Τεχε-
ράνη, λίγες μέρες μετά την επίσκεψη
του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σε
Ισραήλ και Σαουδική Αραβία, στέλνει
ηχηρό μήνυμα για τα σχέδια της Μόσχας
να σφυρηλατήσει στρατηγικούς δε-
σμούς με το Ιράν και τη Λαϊκή Κίνα απέ-
ναντι στη Δύση.

Μετά τη συνάντηση με τον Ιρανό πρό-
εδρο Εμπραχίμ Ραΐσι και τον ανώτατο
πνευματικό ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμε-
νεΐ, ο Πούτιν είπε ότι οι σχέσεις των δύο
χωρών έχουν «πραγματικά βαθύ, στρα-
τηγικό χαρακτήρα».

Οικονομικά συμφέροντα
Υπάρχουν βέβαια και μεγάλα οικονο-

μικά συμφέροντα. Η Εθνική Ιρανική
Εταιρεία Πετρελαίου (NIOC) και ο κρατι-
κός ρωσικός ενεργειακός γίγαντας
Gazprom μόλις υπέγραψαν ένα μνημό-

νιο κατανόησης ύψους 40 δισ. δολα-
ρίων. Το διμερές εμπόριο, αυξημένο κα-
τά 80% στα 4 δισ. δολάρια το 2021, ανα-
μένεται τώρα να δεκαπλασιαστεί.

Επιπλέον, το Ιράν επιθυμεί να αγορά-
σει μαχητικά αεροσκάφη και συστοιχίες
αντιαεροπορικών πυραύλων από τη Ρω-
σία, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι η
Τεχεράνη ετοιμάζεται να στείλει εκα-
τοντάδες εξοπλισμένα drones στη Μό-
σχα για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο
Πούτιν και οι Ιρανοί μίλησαν επίσης για
το πετρέλαιο και τους τρόπους με τους
οποίους μπορούν να παρακάμψουν τις
δυτικές κυρώσεις που αντιμετωπίζουν. 

Ιστορικά, Ιράν και Ρωσία, μεγάλοι πα-
ραγωγοί πετρελαίου και οι δύο, είχαν
ανταγωνιστικές σχέσεις, αλλά το μετα-
βαλλόμενο διεθνές περιβάλλον και η

κοινή εχθρότητα για τις ΗΠΑ φέρνουν τις
δύο χώρες πιο κοντά. Στο γεωπολιτικό
επίπεδο, η Τεχεράνη θέλει να ενισχύσει
τις στρατηγικές σχέσεις της με τη Ρωσία
απέναντι στον υποστηριζόμενο από τις
ΗΠΑ συνασπισμό αραβικών χωρών του
Κόλπου και του Ισραήλ, που μετατοπίζει
την ισορροπία στη Μέση Ανατολή ακόμη
πιο μακριά από το σιιτικό Ιράν.

ΟΟ Ντράγκι δεν πήρε
ψήφο εμπιστοσύνης
Ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγ-
κι δεν πήρε ψήφο εμπιστοσύνης χθες
στη Γερουσία, καθώς απείχαν η Δεξιά
και οι λαϊκιστές του Κινήματος Πέντε
Αστέρων, εξέλιξη που ανοίγει τον δρό-
μο για την οριστική παραίτησή του και
τις πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο.
Νωρίτερα ο Ντράγκι είχε δηλώσει
έτοιμος να παραμείνει στην πρωθυ-
πουργία, αν τα κόμματα που συμμετέ-
χουν στον κυβερνητικό συνασπισμό
τον υποστηρίξουν με ένα νέο «σύμ-
φωνο εμπιστοσύνης».
Ο 74χρονος «σούπερ Μάριο» ανακοί-
νωσε την παραίτησή του την περασμέ-
νη εβδομάδα, αφότου έχασε την κοι-
νοβουλευτική στήριξη του Κινήματος
Πέντε Aστέρων, που τον κατηγορεί ότι
δεν κάνει αρκετά για την αντιμετώπιση
της οικονομικής κρίσης. Αλλά ο Ιταλός
πρόεδρος δεν έκανε δεκτή την παραί-
τηση, με τον Ντράγκι να ζητά την πα-
ροχή ψήφου εμπιστοσύνης χθες από
τη Γερουσία.
Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, η
πλειονότητα των Ιταλών επιθυμεί την
παραμονή του Ντράγκι στο τιμόνι ενός
ευρέος συνασπισμού εθνικής ενότη-
τας από την Αριστερά μέχρι την άκρα
Δεξιά.

Ο Πούτιν εξασφάλισε τη
συμμαχία της Τεχεράνης 
στο αντιδυτικό μέτωπο και
εδραίωσε την επιρροή της
Μόσχας στη Μέση Ανατολή 

Σουνάκ και Τρας φιναλίστ για τη διαδοχή Τζόνσον στην πρωθυπουργία

Τι σημαίνει «στρατηγική 
σύγκλιση» Ρωσίας - Ιράν
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Π
έντε ημέρες προθεσμία έχει
πλέον η Ρούλα Πισπιρίγκου
για να ετοιμάσει την απολογία
της μετά τη νέα κακουργηματι-

κή δίωξη που της άσκησε ο εισαγγελέας
που χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου
της Τζωρτζίνας. 

Η 33χρονη, εκτός από τη δολοφονία της
πρωτότοκης κόρης, κατηγορείται πλέον και
για απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον της
9χρονης όταν νοσηλευόταν στο «Καραμαν-
δάνειο» νοσοκομείο τον Απρίλιο του 2021.
Τότε η ανήλικη υπέστη καρδιακή ανακοπή,
χωρίς όμως να έχουν εντοπιστεί κάποια πα-
θολογικά ευρήματα. Οι θεράποντες γιατροί
της κατάφεραν να την επαναφέρουν, ωστό-
σο η έλλειψη οξυγόνου κατά τη διαδικασία
της ανάνηψης οδήγησε την Τζωρτζίνα στην
τετραπληγία.

Ισχυρή αστυνομική δύναμη
Οι δικαστές, σύμφωνα με τις καταθέσεις

που έχουν λάβει από τους γιατρούς και το
νοσηλευτικό προσωπικό του «Καραμανδα-
νείου», πιστεύουν ότι και τότε η 9χρονη πα-
ραλίγο να χάσει τη ζωή της εξαιτίας ανθρώ-
πινης παρέμβασης. Το γεγονός ότι η Ρούλα
Πισπιρίγκου ήταν η τελευταία που βρέθηκε
δίπλα στην κόρη της πριν πάθει ανακοπή,
αλλά και μια σειρά ακόμα δεδομένων την
καθιστούν ως υπόλογη για την απόπειρα
της ανθρωποκτονίας. Δέκα μήνες όμως αρ-
γότερα και συγκεκριμένα στις 29 Ιανουαρί-
ου του 2022 η Ρούλα Πισπιρίγκου φέρεται
τελικά να αφαίρεσε τη ζωή της Τζωρτζίνας
με τη χορήγηση μεγάλης δόσης κεταμίνης.

Αδυνατισμένη, φορώντας αλεξίσφαιρο

γιλέκο, έχοντας ένα άδειο και ψυχρό βλέμ-
μα και συνοδευόμενη από ισχυρή αστυνο-
μική δύναμη, η 33χρονη που έχει καταθέ-
σει και ως ύποπτη για τον θάνατο και των
δύο μικρότερων κοριτσιών της, της Μαλέ-
νας και της Ίριδας, έφτασε χθες το πρωί
από τις φυλακές Κορυδαλλού στα δικαστή-
ρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Οδηγή-
θηκε στον ανακριτή και ενημερώθηκε για
τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί εναν-
τίον της, καθώς πλέον κατηγορείται ότι είχε
προσπαθήσει κι άλλη φορά να δολοφονή-
σει την πρωτότοκη κόρη της.

Στη συνέχεια η Ρούλα Πισπιρίγκου ζή-
τησε και έλαβε προθεσμία για να απολο-

γηθεί την ερχόμενη Δευτέρα. Έτσι, η μη-
τέρα των τριών νεκρών παιδιών έχει στη
διάθεσή της πέντε ημέρες προκειμένου
να ετοιμάσει μαζί με τον δικηγόρο της την
επιχειρηματολογία της. Η προφυλακισμέ-
νη αναμένεται να υποστηρίξει και σε αυτή
την περίπτωση ότι δεν προσπάθησε να
αφαιρέσει τη ζωή της Τζωρτζίνας τον
Απρίλιο του 2021, αλλά και ότι δεν έχει κα-
μία εμπλοκή με τα όσα την κατηγορούν.
Μάλιστα θα προσπαθήσει να αποδομήσει
καταθέσεις γιατρών και νοσηλευτών, τονί-
ζοντας ότι αυτή ήταν που έσπευσε να τους
ενημερώσει, όταν είδε την κόρη της να
μην αναπνέει.
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Τις βέλτιστες πρακτικές για τη στελέχωση των δικα-
στηρίων, όπως αυτές εφαρμόζονται σε προηγμένα δικα-
στικά συστήματα, υιοθετεί το νομοσχέδιο του υπουργεί-
ου Δικαιοσύνης για τη σύσταση Δικαστικής Αστυνομίας,
που κατατέθηκε στη Βουλή. Με τις διατάξεις του ικανο-
ποιείται παράλληλα ένα πάγιο αίτημα των δικαστικών
λειτουργών, των δικαστικών υπαλλήλων και του νομικού
κόσμου της χώρας.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο η Δικαστική Αστυνομία
ιδρύεται ως αυτοτελές Σώμα που θα υπάγεται στο υπουρ-
γείο Δικαιοσύνης και θα στελεχώνεται τόσο από ένστολο
όσο και από πολιτικό - επιστημονικό προσωπικό. Στα βα-
σικά καθήκοντα του ένστολου τμήματος περιλαμβάνονται
αυτά που αφορούν στη φύλαξη των δικαστικών μεγάρων
και των δικαστικών αιθουσών και στην εκτέλεση ποινι-
κών αποφάσεων και επιδόσεων δικογράφων. Παράλλη-
λα, στα καθήκοντα του ένστολου τμήματος της Δικαστι-
κής Αστυνομίας περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εκκρε-

μών ποινικών καταδικαστικών αποφάσεων.
Αντίστοιχα, με τη δημιουργία του πολιτικού - επιστημονι-

κού κλάδου προβλέπεται η πρόσληψη εξειδικευμένου επι-
στημονικού προσωπικού, το οποίο θα παρέχει τις εξειδι-
κευμένες επιστημονικές γνώσεις του σε κρίσιμους τομείς
και σε ζητήματα επί εκκρεμών δικών, επικουρώντας ου-
σιαστικά τους δικαστές και τους εισαγγελείς στο έργο τους.

Επιπλέον, για την υποβοήθηση του έργου των δικαστη-
ρίων, στα βασικά καθήκοντα του πολιτικού - επιστημονικού
προσωπικού της Δικαστικής Αστυνομίας περιλαμβάνεται η
διενέργεια προανακρίσεων και προκαταρκτικών εξετάσε-
ων, η σύνταξη επιστημονικών - τεχνικών εκθέσεων επί ζη-
τημάτων εκκρεμών υποθέσεων, όταν κρίνεται αυτό ανα-
γκαίο από τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, η μετά-
φραση και διερμηνεία από και προς την ελληνική γλώσσα
εγγράφων, δικογράφων ή στο πλαίσιο της προφορικής δια-
δικασίας.

Στέλλα Παπαμιχαήλ

Την ευθύνη για την εμπρηστική επίθεση στα γραφεία
του Real Group στο Μαρούσι τα ξημερώματα της 13ης
Ιουλίου ανέλαβε η οργάνωση «Χιλιάδες Ήλιοι της Νύ-
χτας». 
Η οργάνωση συνδέει την επίθεση με την απεργία πεί-
νας του συντρόφου τους, Γιάννη Μιχαηλίδη, αλλά και τη
συμπλήρωση δύο χρόνων από τον θάνατο του Βασίλη
Μάγγου και ζητά την αποφυλάκιση του κατηγορουμέ-
νου, Γιάννη Μιχαηλίδη, καθώς, όπως αναφέρουν, έχον-
τας εκτίσει τα 3/5 της ποινής πληροί όλες τις προϋποθέ-
σεις για να αποφυλακιστεί.
Τα μέλη της οργάνωσης γράφουν χαρακτηριστικά σε
ιστοσελίδα: «Κουβαλήσαμε τον εμπρηστικό μηχανισμό
για την επίθεσή μας στη Real σαν να κουβαλάμε τα λεί-
ψανα των νεκρών του κοινωνικού πολέμου. Δύο χρόνια
ακριβώς μετά τον θάνατο - κρατική δολοφονία του Βα-
σίλη Μάγγου κάναμε αυτήν την ενέργεια και το πνεύμα
του Βασίλη ήταν μέσα μας να μας χαμογελάει».

Ποια οργάνωση ανέλαβε 
την ευθύνη για τον εμπρησμό 

στο Real Group

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τη Δικαστική
Αστυνομία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή

Η Ρούλα Πισπιρίγκου
οδηγήθηκε χθες 
στον ανακριτή και πήρε
πενθήμερη προθεσμία για 
να προετοιμάσει την απολογία
της, μετά τη νέα ποινική 
δίωξη που της ασκήθηκε 
για ανθρωποκτονία 
της κόρης της Τζωρτζίνας

Αδύνατη, 
με βλέμμα
άδειο
και ψυχρό…



Κ
αινοτόμες ζωοτροφές από
υπολείμματα τροφίμων για
ζώα παραγωγής και κατοικίδια
σχεδιάζουν να παρασκευά-

σουν μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Διδυμοτεί-
χου «Ευγένιος Ευγενίδης» στο πλαίσιο
του προγράμματος της «Εικονικής Επιχεί-
ρησης 2022» του Junior Achievement
Greece, έχοντας μάλιστα ως inspirational
mentor την ίδια την Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, με
την οποία είχαν, πρόσφατα, την πρώτη
τους διαδικτυακή συνάντηση. 

Η «Political» επικοινώνησε με την κα-
θηγήτρια Γεωπόνο του ΕΠΑΛ κυρία Κυ-
ριακή Κεραμιτσόγλου, η οποία συντονίζει
τις προσπάθειες των παιδιών. Η ίδια ση-
μειώνει οι στόχοι του σχολείου είναι η αει-
φορία και η κυκλική οικονομία. «Στο πλαί-
σιο αυτό εμπνευστήκαμε με τα παιδιά, με-
τά την παρατήρησή μας ότι πετάμε αρκετά
τρόφιμα, πώς θα μπορούσαμε να τα αξιο-
ποιήσουμε. Να διερευνήσουμε, δηλαδή,
τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που μας δί-
νει η κυκλική οικονομία», επισημαίνει και
συμπληρώνει ότι οι συμμετέχοντες σε αυ-
τή την προσπάθεια πραγματοποίησαν αρ-
χικά μια έρευνα στην πόλη τους, ώστε να
δουν τα τρόφιμα που απορρίπτονται από
σούπερ μάρκετ, από διάφορες επιχειρή-
σεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα
των τροφίμων και με αυτόν τον τρόπο να
αξιοποιήσουν αυτά τα υπολείμματα τρο-
φίμων, ώστε να παρασκευάσουν ζωοτρο-
φές για διάφορα ζώα κατοικίδια ή ό,τι άλ-
λο υπάρχει στο αγρόκτημα. 

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 33 παιδιά.
«Είναι παιδιά του τομέα Γεωπονίας Τροφί-
μων και Περιβάλλοντος της δευτέρας και
της τρίτης τάξης, καθώς και του τομέα Οι-
κονομίας και Διοίκησης. Τώρα, για την έμ-
πνευση που μας δίνει η Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας κυρία Σακελλαροπούλου, που
ανέλαβε ως μέντορας αυτού του προγράμ-
ματος, είχαμε μία διαδικτυακή συνάντηση,
δεν ξέρουμε αν θα μας επισκεφθεί κιόλας
κάποια στιγμή και θα έχουμε και μια δεύ-
τερη διαδικτυακή συνάντηση. Η Πρόεδρος
ακούει τις ιδέες των παιδιών που αναφέ-
ρονται στο πόσο προχωράει το πρόγραμ-
μα. Κατά κάποιο τρόπο εμπνεόμαστε από
αυτή την επικοινωνία. Οι μαθητές μας το
έχουν πάρει υπεύθυνα και σοβαρά», ση-
μειώνει η κυρία Κεραμιτσόγλου.

«Αποκτούν πολλές δεξιότητες»
Η καθηγήτρια τόνισε ότι αυτή είναι η

τρίτη φορά που το σχολείο συμμετέχει σε
τέτοια προγράμματα. «Την πρώτη φορά
διακρίθηκε το σχολείο μας μέσα στα 10
καλύτερα. Οι δεξιότητες που αποκτούν τα
παιδιά είναι πάρα πολλές. Πώς θα σχεδια-

στεί μια έρευνα, πώς θα
την διεξάγουν, στο τεχνικό κομμάτι να
δουν τις ανάγκες των ζώων σε θρεπτικά
στοιχεία, να παρασκευάσουν τις ζωοτρο-
φές, να δουν ποιο είναι το περιεχόμενο
της κάθε ζωοτροφής σε θρεπτικά στοι-
χεία, πώς να σχεδιάσουν το λογότυπο της
εταιρείας», αναφέρει και προσθέτει: «Κα-
τά τη διάρκεια της παρασκευής των ζωο-
τροφών θα έχουμε και πάλι υπολείμματα,
αλλά επειδή θέλουμε να έχουμε μηδενικά
απορρίμματα τροφών, θα τα κομποστο-

ποιήσουμε με τη μέθοδο Μποκάθ. Αυτή η
μέθοδος μας δίνει δύο πλεονεκτήματα, το
ένα είναι ότι μπορούμε να κομποστοποι-
ήσουμε και ζωικά τρόφιμα και το δεύτερο
είναι ότι μιλάμε για μια πολύ γρήγορη δια-
δικασία, δηλαδή μπορούμε σε 4 εβδομά-
δες να έχουμε έτοιμο κομπόστ, έτοιμο ορ-
γανικό λίπασμα για βιοκαλιεργητές». 

Η κυρία Κεραμιτσόγλου σημειώνει ιδι-
αίτερα την ανάγκη αναβάθμισης της αυτο-
εκτίμησης των παιδιών και ιδιαίτερα σε
μια ακριτική περιοχή, που τα παιδιά δεν

έχουν πολλές ευκαιρίες και γενικά το οι-
κονομικό υπόβαθρο είναι χαμηλό. Ενώ
περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμε-
τωπίζουν κάποια παιδιά που συμμετέχουν
στην προσπάθεια σημειώνει: «Είμαστε και
ένα πολυπολιτισμικό σχολείο. Έχουμε
ακόμα παιδιά που κάνουν δύο ώρες να
έρθουν στο σχολείο από το χωριό και δύο
ώρες να επιστρέψουν».
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Τα παιδιά του 1ου ΕΠΑΛ
Διδυμοτείχου «Ευγένιος
Ευγενίδης» χρησιμοποιούν 
ως πρώτη ύλη υπολείμματα
τροφίμων και έχουν ως
μέντορά τους την Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας 
Κ. Σακελαροπούλου - 
Τι λέει για το πρόγραμμα 
η καθηγήτρια Γεωπόνος 
του ΕΠΑΛ Κυριακή
Κεραμιτσόγλου
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Η μαθητική «επιχείρηση»
που παράγει ζωοτροφές 



Αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα έξω από Ιερούς Να-
ούς στη Θεσσαλονίκη «άνοιγαν» ένας 30χρονος και μια
19χρονη. Ειδικότερα, οι δύο δράστες το χρονικό διάστημα
Μαΐου-Ιουνίου διέρρηξαν τέσσερα σταθμευμένα αυτοκί-
νητα έξω από Ιερούς Ναούς στην περιοχή του Λαγκαδά,
από το εσωτερικό των οποίων αφαίρεσαν χρήματα, προ-
σωπικά αντικείμενα και έγγραφα των ιδιοκτητών.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς

στην οικία τους βρέθηκε και κατασχέθηκε διαρρηκτικό
εργαλείο και ένα κλεμμένο τσαντάκι, το οποίο αποδόθηκε
στον ιδιοκτήτη του. Επιπλέον, κατασχέθηκε ένα αυτοκί-
νητο ιδιοκτησίας του 30χρονου, το οποίο χρησιμοποιού-
σαν για τη μετακίνηση και διαφυγή τους από τους τόπους
τέλεσης των κλοπών.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμό-
διο εισαγγελέα.

Τα πάνω της έχει πάρει αμέσως μετά το 14ο Συνέδριο
της Νέας Δημοκρατίας η Έλενα Ράπτη. Η βουλευτής
της Α’ περιφέρειας ήταν το μόνο μέλος από τη Θεσσα-
λονίκη που συμμετείχε στην Οργανωτική Επιτροπή του
πρόσφατου Συνεδρίου. ενώ τώρα βρίσκεται σε ανοιχτή

γραμμή με το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς είναι εισηγή-
τρια στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για τις με-
ταρρυθμίσεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπα-
ραγωγή, για το οποίο τοποθετήθηκε και ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής.

Σε ανοιχτή γραμμή με το Μαξίμου βρίσκεται η Έλενα Ράπτη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στην κηδεία
του Παπαγεωργίου
ο πρωθυπουργός 

Στη Σιάτιστα Κοζάνης βρέθηκε τη
Δευτέρα ο πρωθυπουργός και πρό-
εδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριά-
κος Μητσοτάκης, προκειμένου να
δώσει το «παρών» στην κηδεία του
μεγάλου ευεργέτη Νικόλαου Παπα-
γεωργίου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή
σε ηλικία 92 ετών. Ο πρωθυπουργός
έφτασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα
στον γεμάτο κόσμο μητροπολιτικό
ναό του Αγίου Δημητρίου Σιάτιστας,
μαζί με τη σύζυγό του Μαρέβα
Γκραμπόφκσι και έγιναν δεκτοί από
τον δήμαρχο Βοΐου Χρήστο Ζευκλή,
αλλά και τον μητροπολίτη Σισανίου
και Σιατίστης Αθανάσιο.

Στα γραφεία της 
3ηςκαι 4ης ΥΠΕ 
ο Θάνος Πλεύρης

Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε ο
υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης
την προηγούμενη εβδομάδα με
σκοπό την επίσκεψή του στα γρα-
φεία της 3ης και 4ης ΥΠΕ, που βρί-
σκονται στο κέντρο της πόλης.
Εκεί συναντήθηκε με τους διοικη-
τές και τους υποδιοικητές, ενώ
ακολούθησε συνάντηση και με
τους διοικητές των νοσοκομείων
της Θεσσαλονίκης, προκειμένου
να διαπιστωθεί το επίπεδο της πίε-
σης που δέχονται ήδη τα νοσοκο-
μεία της πόλης από την αύξηση των
κρουσμάτων του κορονοϊού που
παρατηρείται αυτό το διάστημα.

Στο χειρουργείο 
με σκωληκοειδίτιδα
ο Γ. Δαρδαμανέλης 

Με οξεία σκωληκοειδίτιδα ει-
σήχθη στο νοσοκομείο ο δήμαρχος
Καλαμαριάς Γιάννης Δαρδαμανέ-
λης, όπου χρειάστηκε χειρουργική
επέμβαση. 

«Τέλος καλό όλα καλά, αφού το
προλάβαμε», ανέφερε μεταξύ άλ-
λων σε ανάρτησή του στα social
media ευχαριστώντας γιατρούς και
νοσηλευτές. «Να προσέχετε τους
εαυτούς σας. Δεν έχετε τίποτα πο-
λυτιμότερο από την υγεία σας...»,
κατέληξε. 

«Ξάφριζαν» ΙΧ έξω από Ιερούς Ναούς Η Μαρία Αντωνίου
έσβησε 54 κεράκια… 

Γενέθλια είχε η Μαρία Αντωνίου και ευχαρίστη-
σε τους συνεργάτες της για τις ευχές τους: «Μέρα
γενεθλίων… μέρα χαράς και ευγνωμοσύνης για
τις δικές σας ξεχωριστές ευχές! Σας ευχαριστώ
από καρδιάς. Αντεύχομαι στον καθένα και στην
καθεμία ξεχωριστά υγεία, προκοπή και ευημερία!
Νιώθω ευλογημένη για την αγάπη που μου δεί-
χνετε. Η στήριξή σας η δύναμή μου». Η διευθύν-
τρια του πρωθυπουργικού γραφείου της Θεσσα-
λονίκης είναι γεννημένη στις 19 Ιουλίου του 1968
και έγινε 54 ετών.

Πρωινή βόλτα Σπυρόπουλου
σε Περαία και Θέρμη

Στη Θεσσαλο-
νίκη ανηφόρισε
ο γραμματέας
ΚΠΕ ΠΑΣΟΚ-ΚΙ-
ΝΑΛ Ανδρέας
Σπυρόπουλος,
προκειμένου να
συμμετάσχει ως
ομιλητής στην παρουσίαση του βιβλίου «Σο-
σιαλισμός και πολιτική εξουσία σήμερα» στο
«Καφέ Θέατρο» του Βασιλικού θεάτρου, μαζί
με τον Νίκο Παρασκευόπουλο, ομότιμο καθη-
γητή Νομικής ΑΠΘ, πρώην υπουργό ΣΥΡΙΖΑ,
και τον Μιχάλη Κριθαρίδη, εκπρόσωπο Τύπου
ΜέΡΑ 25. Την εκδήλωση συντόνισε ο Κώστας
Μαμέλης. Ωστόσο, ο Ανδρέας Σπυρόπουλος
δεν έχασε καθόλου χρόνο, γιατί, όπως μάθαμε,
το πρωί έκανε βόλτα σε Περαία και Θέρμη.

«Όχι» στο αιολικό πάρκο 
Αρνητικό στο ενδεχόμενο δημιουργίας αιολικού

πάρκου στον Σοχό τάχθηκε το δημοτικό συμβούλιο
Λαγκαδά. Επισημάνθηκε ότι ο ορεινός όγκος δεν
είναι άγονη έκταση, αλλά περιοχή με σημαντική
δασοκάλυψη και έντονη υλοτομική δραστηριότητα
και κτηνοτροφία.  Στα επιχειρήματα, η ανησυχία για
ζημιά στον υδροφόρο ορίζοντα, η όχληση από τον
θόρυβο των ανεμογεννητριών, αλλά και η ζημιά
στις οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής. 

Συγκίνησε ο Κωνσταντίνος   
Σαράντα σπίτια για 70 οικογένειες αστέγων πε-

ριλαμβάνει το πρόγραμμα του Δήμου Θεσσαλο-
νίκης. Στην παρουσίαση τα φώτα στράφηκαν στη
βιωματική εμπειρία του Κωνσταντίνου.

«Μια μέρα καθώς έκανα τη δουλειά μου, το
αφεντικό μου μού είπε ότι πρέπει να σταματή-
σουμε. Έμεινα στους δρόμους, το οποίο είναι
πάρα πολύ δύσκολο. Εκτός των όσων προβλημά-
των έχεις, ο κόσμος σε αντιμετωπίζει σαν σκου-
πίδι», είπε συγκινώντας όσους βρέθηκαν στο
δημαρχείο. 
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Λαγκαδάς

Ομόφωνο ΟΧΙ στη δημιουργία
αιολικού πάρκου στον Σοχό

Ενάντια στη δημι-
ουργία αιολικού πάρ-
κου στον Σοχό ψήφισε
ομόφωνα το δημοτικό
συμβούλιο Λαγκαδά,
υιοθετώντας την εισή-
γηση του οικείου τοπι-
κού συμβουλίου.

Στη σχετική συζήτη-
ση στο δημοτικό συμ-
βούλιο, επισημάνθηκε ότι ο ορεινός όγκος του Σοχού δεν είναι
μια άγονη έκταση, αλλά μια περιοχή με σημαντική δασοκάλυ-
ψη και έντονη υλοτομική δραστηριότητα και κτηνοτροφία. Για
όλα τούτα, κάτοικοι και τοπικοί φορείς κρίνουν πως η τοποθέ-
τηση ανεμογεννητριών θα επηρεάσει αρνητικά και σε μεγάλο
βαθμό τις παραπάνω δραστηριότητες, που είναι ιδιαίτερα ση-
μαντικές για την τοπική οικονομία.

Θεσσαλία

Αντιπλημμυρικό έργο προστασίας
των Φαρσάλων

Ξεκίνησε το αντιπλημμυρικό έργο για την προστασία των
Φαρσάλων, συνολικού προϋπολογισμού 700.000 ευρώ και
χρηματοδοτούμενο από το ΠΔΕ της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το έργο κατέστη απαραίτητο για την αντιπλημμυρική προ-
στασία της πόλης των Φαρσάλων, καθώς τα ακραία καιρικά
φαινόμενα του «Ιανού» προκάλεσαν σημαντικές βλάβες σε
αποστραγγιστικές τάφρους, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται
πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία επηρεάζουν το οδικό δίκτυο
και την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

«Στα Φάρσαλα ολοκληρώσαμε και έχουμε σε εξέλιξη 65 έρ-
γα συνολικού προϋπολογισμού ένταξης 47,5 εκατ. ευρώ. Πρό-
κειται για έργα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ανθρώ-
πων της περιοχής», δηλώνει ο περιφερειάρχης Κώστας Αγο-
ραστός.

Εγκρίθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο οι συμβάσεις για τις
αποκαταστάσεις των ζημιών του «Μπάλλου», ως επείγοντα έργα, σε
περιοχές της Κέρκυρας, με συνολικό προϋπολογισμό έργων 1.500.000
ευρώ και χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Αποδεχόμενο το σκεπτικό και την
τεκμηρίωση της Περιφερειακής Αρχής για τις διαδικασίες
αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν στην Κέρκυρα από την
έντονη κακοκαιρία «Μπάλλος» (Οκτώβριος 2021), το Ελεγκτικό
Συνέδριο απεφάνθη θετικά ως προς την έγκριση των σχετικών
συμβάσεων για την εκτέλεση των απαιτούμενων έργων στις πληγείσες
περιοχές της Κέρκυρας.
«Η Περιφερειακή Αρχή είναι αποφασισμένη να αξιοποιήσει κάθε
νόμιμο μέσο και κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο, προκειμένου να
επιτελέσει το καθήκον της απέναντι στους πολίτες των Ιονίων Νήσων»,
επεσήμανε η Περιφερειάρχης Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.

Καρδίτσα

Εγκρίθηκε η ανάπλαση
του Άλσους Παυσιλύπου,
ύψους 8 εκατ. ευρώ

Την ανάπλαση του χώρου του άλσους του
Παυσιλύπου της Πλατείας Πλαστήρα και την
ενοποίηση του χώρου με τους κοινόχρηστους
χώρους του νέου δημαρχείου, συνολικού προ-
ϋπολογισμού 8.055.797 ευρώ, ενέταξε για
χρηματοδότηση στο «Ταμείο Συνοχής» η Δη-
μοτική Αρχή Καρδίτσας.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός μητροπολιτι-
κού χώρου πρασίνου, πρότυπου ως προς το
βιοκλιματικό του σχεδιασμό, που θα απευθύ-
νεται τόσο στους κατοίκους όσο στους επισκέ-
πτες. Όπως προαναφέρθηκε, η πρόταση εγκρί-
θηκε στο σύνολο του προτεινόμενου προϋπο-
λογισμού της και αξιολογήθηκε μέσα στις 16
πρώτες που χρηματοδοτούνται αμέσως.

«Δημιουργούμε έναν Δήμο με μητροπολιτι-
κό πάρκο, δημιουργούμε μια πόλη όπου αξίζει
να ζεις», δηλώνει ο δήμαρχος Καρδίτσας Βασί-
λης Τσιάκος.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Χαλκίδα

Η δήμαρχος ζήτησε
στήριξη για τη διαχείριση
απορριμμάτων

Την εξέλιξη των έργων που έχουν ενταχθεί προς
χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρί-
τσης» και συγκεκριμένα τα έργα για τη Δημοτική
Αγορά Χαλκίδας, το 26ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκί-
δας και τις Γωνιές Ανακύκλωσης, συζήτησε με τον
αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα
η δήμαρχος Χαλκιδέων Έλενα Βάκα.

Επιπλέον, η δήμαρχος ενημέρωσε τον υπουρ-
γό για τη διαχείριση των απορριμμάτων των δή-
μων της Κεντρικής και Νότιας Εύβοιας, επιση-
μαίνοντας ότι η μεταφορά των απορριμμάτων
στην Ιστιαία δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί, αλ-
λά να αναζητηθούν άλλες λύσεις. Προς τούτο,
ζήτησε τη βοήθεια του υπουργείου Εσωτερικών
για τη χρηματοδότηση έργων που θα έχουν ως
αποτέλεσμα τη μείωση του συνολικού κόστους
της διαχείρισης.

Ο υπουργός εξέφρασε την επιθυμία να επισκε-
φθεί το εργοτάξιο της Δημοτικής Αγοράς Χαλκί-
δας, ενώ δήλωσε ότι θα σταθεί αρωγός σε κάθε
προσπάθεια του Δήμου για την επίλυση του ζητή-
ματος της διαχείρισης των απορριμμάτων.
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Ιόνια Νησιά

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε έργα αποκατάστασης 1,5 εκατ.



Η
ουσιαστική στήριξη των Δήμων
στην εφαρμογή του νόμου και
του κανονιστικού πλαισίου σχε-
τικά με τη διαχείριση των ζώων

συντροφιάς ήταν το αντικείμενο της συ-
νάντησης που είχε αντιπροσωπεία της ΚΕ-
ΔΕ, με επικεφαλής τον πρόεδρό της Δημή-
τρη Παπαστεργίου, με την ειδική γραμμα-
τέα Προστασίας των Ζώων του υπουργείου
Εσωτερικών Μαριάνθη Δημοπούλου, που
ανέλαβε πρόσφατα τα καθήκοντά της. Κα-
τά τη διάρκεια της συνάντησης επισημάν-
θηκαν τα προβλήματα και οι δυσκολίες
που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι για την εφαρ-
μογή τους, λόγω της ελλιπούς χρηματοδό-
τησής τους, της έλλειψης προσωπικού, αλ-
λά και της ελλιπούς οριοθέτησης των ευ-
θυνών των αιρετών.

Ο κ. Παπαστεργίου επεσήμανε ότι «ονό-
μος έχει για τους Δήμους υποχρεώσεις
και δικαιώματα. Υποχρέωσή μας είναι να

στήσουμε δομές σωστής διαχείρισης, αλ-
λά δικαίωμά μας είναι να χρηματοδοτη-
θούμε για αυτό. Η χρηματοδότηση μέχρι
πριν λίγα χρόνια ήταν ένα αστείο ποσό,
670.000 τον χρόνο για όλους τους Δή-
μους, ενώ τα δύο τελευταία χρόνια ακόμη
και αυτά δεν δίνονται. Και το φοβερό είναι
ότι εγκαλούμαστε καθημερινά από τους
εισαγγελείς να απολογηθούμε. Δηλαδή
έχουμε ένα κράτος που ζητά, αλλά δεν δί-
νει». Ακόμη ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ χαρα-
κτήρισε πολύ αισιόδοξο το πρόγραμμα
«Άργος», που προβλέπει χρηματοδότηση
των Δήμων ύψους 15 εκατ. ευρώ, όμως
δεν έχει ξεκινήσει ακόμη.

Η κ. Δημοπούλου τόνισε πως το πρόβλη-
μα δεν είναι τα αδέσποτα, αλλά η κακή δια-
χείρισή τους, ενώ τόνισε την ισχυρή θέλη-
σή της για συνεργασία με τους Δήμους,
προκειμένου να δοθούν λύσεις στα προ-
βλήματα διαχείρισης των αδέσποτων.

Εναέρια επιτήρηση
του πρασίνου 

Ένα σύστημα διαρκούς επιτήρησης
και δυνατότητας άμεσης ενεργοποί-
ησης του μηχανισμού Πολιτικής
Προστασίας όταν παραστεί ανάγκη
παρουσίασε ο Δήμος Βάρης - Βούλας
- Βουλιαγμένης. Πρόκειται για το
πρωτοποριακό για τη χώρα σύστημα
εναέριας 24ωρης επιτήρησης του
αστικού, περιαστικού και δασικού
πράσινου της πόλης, με τη χρήση
drone, για την έγκαιρη προειδοποί-
ηση και αντιμετώπιση πυρκαγιών και
άλλων σχετιζόμενων με την κλιματι-
κή κρίση καταστάσεων. Κατά την πα-
ρουσίαση ο δήμαρχος Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος επεσήμανε ότι «πλέ-
ον βρισκόμαστε στην καρδιά της κλι-
ματικής κρίσης και η στόχευση στη
διαρκώς επιδεινούμενη εκδήλωσή
της είναι η αναστροφή», ενώ ο
υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πο-
λιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλια-
νίδης επεσήμανε ότι «τ`ο σύστημα
που σηματοδοτεί μια σύγχρονη, ψη-
φιακή προσέγγιση για την αντιμετώ-
πιση των ακραίων φαινομένων και
κρίσεων αναμένεται να υιοθετήσουν
σύντομα και άλλοι Δήμοι». 

Σε ποιους δήμους της Αττικής,
προς τα νότια της Αθήνας, έχει
προκαλέσει έντονη αντιπαρά-
θεση μεταξύ δημοτικών αρχών
και δημάρχων η δραστηριότη-
τα μιας υποψήφιας βουλευ-
τού; Το «πρόβλημα» είναι ότι
θεωρείται φίλη του ενός δη-
μάρχου, κάτι που κάνει τον
δεύτερο να μη δέχεται τη
«δράση» της στην πόλη του,
παρά το γεγονός ότι θεωρητικά
και οι τρεις προέρχονται από
τον ίδιο πολιτικό χώρο… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΔΔημιουργία Εθνικού
Δικτύου Τοπικών
Κοινωνικών Υπηρεσιών
Στη δημιουργία του πρώτου Ελληνι-
κού Εθνικού Δικτύου των Τοπικών
Κοινωνικών Υπηρεσιών, που θα
συγκροτηθεί με τη συμμετοχή αι-
ρετών και διευθυντικών στελεχών
των ενδιαφερόμενων Δήμων, θα
προχωρήσει η Ελληνική Εταιρεία
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοί-
κησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ) και το Ερευνητι-
κό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκη-
σης του Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής (ΕΕΚΔ ΠΑΔΑ). Η απόφαση λή-
φθηκε με την ολοκλήρωση του ερ-
γαστηρίου με θέμα «Η προστιθέμε-
νη αξία των Ευρωπαϊκών Δικτύων»,
που πραγματοποίησαν οι δύο φο-
ρείς στο πλαίσιο μνημονίου συνερ-
γασίας τους για την προώθηση κοι-
νών δράσεων, που έχει συμφωνή-
σει ο πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ Δημή-
τρης Μαραβέλιας με το ΠΑΔΑ. 

Δωρεάν Νομική
Συμβουλευτική   

Τη δυνατότητα να έχουν δωρεάν
και υπεύθυνα εξατομικευμένη νομι-
κή συμβουλευτική άτομα και οικο-
γένειες που ανήκουν σε ευάλωτες
κοινωνικο-οικονομικά ομάδες,
όπως άνεργοι, ανασφάλιστοι και γε-
νικά πολίτες που είναι ενταγμένοι
και στις λοιπές κοινωνικές δομές
του, παρέχει ο δήμος Ελληνικού -
Αργυρούπολης, μέσω συνεργασίας
του με δικηγόρο της πόλης που προ-
σφέρει τις υπηρεσίες εθελοντικά. Η
συμβουλευτική θα περιλαμβάνει
υποθέσεις για ρύθμιση χρεών, δι-
καιώματα ΑμεΑ, οικογενειακές
υποθέσεις, θέματα ακινήτων, εργα-
σιακά θέματα κ.ά. Όπως επισημαίνει
ο δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος
«Οι κοινωνικο-οικονομικές συνθή-
κες που επικρατούν στη χώρα μας τα
τελευταία χρόνια επιβάλλουν την
αξιοποίηση όλων των πόρων της
κοινότητας, υλικών και άυλων, την
ενδυνάμωση της κοινωνικής αλλη-
λεγγύης και του εθελοντισμού απο-
βλέποντας στην κοινωνική συνοχή».

Κ Ε Δ Ε

Προτεραιότητα η ασφαλής μετακίνηση των μαθητών 
Προχωρούν με γοργούς ρυθμούς από

την Περιφέρεια Αττικής τα αναγκαία βή-
ματα για την έγκαιρη ολοκλήρωση των
διαδικασιών δωρεάν μεταφοράς μαθη-
τών, καθώς με απόφαση του περιφερει-
άρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη επι-
σπεύδονται όλες οι διαδικασίες, προκει-
μένου να ξεκινήσει απρόσκοπτα και με
ασφάλεια η μεταφορά των μαθητών κα-
τά το νέο σχολικό έτος.

Η Περιφέρεια, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, υλοποιεί επί σειρά ετών το πρόγραμ-
μα δωρεάν μεταφοράς μαθητών, με το οποίο σήμερα εξυπηρετεί περίπου 30.000 μαθητές
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που φοιτούν σε μεγάλο αριθμό δημό-
σιων σχολείων διαφόρων τύπων. Όπως επισημαίνεται, ήδη σε πρώτη φάση έχουν αναρτη-
θεί οι διαγωνισμοί για τη μεταφορά 740 μαθητών Πειραματικών νηπιαγωγείων και δημοτι-
κών και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής οικονομικών προσφορών από υπο-
ψήφιους αναδόχους. 
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Στήριξη των δήμων για 
τις δομές των αδέσποτων 
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ι υποθέσεις κληρονομιών
κινητών και ακινήτων σε με-
ρικές ημέρες θα κλείνουν
με μερικά κλικ από τον συμ-

βολαιογράφο, δίνοντας τέλος στην τα-
λαιπωρία χιλιάδων πολιτών, οι οποίοι
αναθεμάτιζαν την ώρα και τη στιγμή
που έπιαναν το λαχείο! 

Η ΑΑΔΕ
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η Ανε-

ξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα
ανοίξει την πλατφόρμα myProperty,
έτσι ώστε οι φορολογούμενοι να μη
χρειάζεται να επισκέπτονται τις αρμό-
διες ΔΟΥ. Σημειώνεται ότι ήδη υπο-
βάλλονται ηλεκτρονικά οι δηλώσεις
για γονικές παροχές και δωρεές, ενώ
και στην περίπτωση των κληρονομιών
θα χρειαστεί η προσκόμιση των απα-
ραίτητων δικαιολογητικών, που θα ζη-
τηθούν από το συμβολαιογραφικό
γραφείο. Σημειώνεται ότι μέσα στους
επόμενους μήνες τα σχετικά στοιχεία
θα αναζητούνται ηλεκτρονικά από τις
αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου,
βάζοντας οριστικό τέλος στην ταλαι-
πωρία. 

Τι απαιτείται
Σημειώνεται ότι για τις υποθέσεις

κληρονομιών απαιτούνται, μεταξύ άλ-
λων, ληξιαρχική πράξη θανάτου, αντί-
γραφο διαθήκης, κληρονομητήριο ή
πιστοποιητικό της αρμόδιας δημοτι-
κής ή κοινοτικής αρχής περί του εί-
δους και του βαθμού συγγενείας προς
τον κληρονομούμενο, πιστοποιητικό
του γραμματέα του Ειρηνοδικείου πε-
ρί μη δημοσιεύσεως νεότερης διαθή-
κης ή περί μη δημοσιεύσεως διαθή-

κης στην περίπτωση της εξ αδιαθέτου
διαδοχής, δημόσιο έγγραφο από το
οποίο να προκύπτει η ηλικία του επι-
καρπωτή, όταν για τον προσδιορισμό
της αξίας λαμβάνεται υπόψη η ηλικία
αυτού, έγγραφο νομιμοποιήσεως, σε
περίπτωση πληρεξουσίου, τα έγγραφα
που αποδεικνύουν τη μετάθεση του
χρόνου γένεσης της φορολογικής
υποχρέωσης, το αποδεικτικά χρεών
της κληρονομιάς, αλλά και μια σειρά
άλλων δικαιολογητικών ανάλογα με
την περίπτωση.

Ο Φόρος Κληρονομιάς καταβάλλε-
ται σε 12 ίσες διμηνιαίες δόσεις, οι
οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερες
από 500 ευρώ, εκτός από την τελευ-

ταία, η οποία μπορεί να είναι μικρότε-
ρη. Αν ο κληρονόμος είναι ανήλικος, ο
αριθμός των δόσεων διπλασιάζεται,
με την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν
θα είναι μικρότερη των 500 ευρώ,
πλην της τελευταίας. Μετά την υποβο-
λή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δή-
λωσης ή μετά τον έλεγχο, ο φόρος κα-
ταβάλλεται εντός 30 ημερών από την
κοινοποίηση της πράξης διορθωτικού
προσδιορισμού. Σε περίπτωση έκδο-
σης οριστικής απόφασης διοικητικού
δικαστηρίου, ο φόρος καταβάλλεται
σε δύο ίσες μηνιαίες δόσεις. 

Στην περίπτωση δωρεάς - γονικής
παροχής χρηματικών ποσών και κινη-
τών, ο φόρος καταβάλλεται εντός

τριών ημερών από την υποβολή της
δήλωσης ή από την έκδοση της πρά-
ξης διοικητικού προσδιορισμού του
φόρου αντίστοιχα. Τέλος, πρέπει να
σημειωθεί ότι απαλλάσσεται από τον
φόρο η χρηματική κατάθεση σε τρά-
πεζα, όταν υπάρχει συνδικαιούχος
του κληρονομούμενου. 

Τον ανώτατο δυνατό αριθμό εφοριακών υπαλλήλων
«επιστρατεύει» από αυτό το Σαββατοκύριακο και έως
τις αρχές Σεπτεμβρίου η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων, ώστε να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στις
τουριστικές περιοχές και κυρίως στα νησιά που πα-
ρουσιάζουν τη μεγαλύτερη κίνηση. 

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει γίνει, οι υπάλ-
ληλοι θα είναι εξοπλισμένοι και... διαβασμένοι, σε
σχέση με τους ελέγχους που πρέπει να πραγματοποι-
ήσουν, ρίχνοντας το βάρος στην έκδοση αποδείξεων,
προκειμένου να βεβαιωθούν υψηλότερα έσοδα από
ΦΠΑ και στη συνέχεια από τον Φόρο Εισοδήματος. Στο

υπουργείο Οικονομικών εκτιμούν ότι με τους εντατι-
κούς ελέγχους και το αυστηρότερο πλαίσιο προστί-
μων και λουκέτων για τη διάπραξη φοροδιαφυγής θα
βελτιωθούν οι επιδόσεις ως προς τη βεβαίωση φόρων,
καθώς η συγκυρία θεωρείται μοναδική, λόγω της κο-
ρύφωσης της τουριστικής κίνησης. 

Σημειώνεται ότι για τη μη έκδοση 10 αποδείξεων ή
την απόκρυψη αγαθών και υπηρεσιών αξίας άνω των
500 ευρώ θα επιβάλλεται κλείσιμο του καταστήματος
για 48 ώρες. Εάν μέσα στο ίδιο έτος συλληφθεί εκ νέ-
ου να φοροδιαφεύγει, αρκεί η μη έκδοση 3 αποδείξε-
ων, προκειμένου να μπαίνει λουκέτο στην επιχείρηση

για 4 μέρες. Επιπλέον, ορίζεται ότι το πρόστιμο που θα
επιβάλλεται για μη έκδοση 10 αποδείξεων ή για αξία
αγαθών και υπηρεσιών άνω των 500 ευρώ θα κυμαί-
νεται από 1.000-2.500 ευρώ, θα ανεβαίνει στα 2.501-
5.000 ευρώ, αν ο επαγγελματίας είναι υπότροπος εν-
τός του ιδίου έτους και θα ξεπερνάει τα 5.000 ευρώ, αν
διαπράττει φοροδιαφυγή εντός 2 φορολογικών ετών.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση παρεμπόδισης του
ελέγχου ή επίδειξης... τσαμπουκά με χρήση βίας ή
απειλής κατά των ελεγκτών, αναστέλλεται η λειτουρ-
γία της επιχείρησης μέχρι και ένα μήνα, σύμφωνα με
σχετική απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ.

Σε λειτουργία εντός των
ημερών το νέο σύστημα 
- Ανοίγει η πλατφόρμα
myProperty

«Απόβαση» της Εφορίας στις τουριστικές περιοχές το Σαββατοκύριακο

e-κληρονομιές με λίγα «κλικ»
από τον… συμβολαιογράφο 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης



Ξ
επερνούν το 1 δισ. ευρώ τα
κονδύλια που θα διατεθούν
για την απασχόληση των νέ-
ων, μέσα από την υλοποίηση

στοχευμένων δράσεων που θα χρημα-
τοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ. 

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης
μιλώντας στην Ειδική Μόνιμη Επιτρο-
πή της Βουλής για την Ισότητα, τη Νεο-
λαία και τα Δικαιώματα του Ανθρώ-
που, σημείωσε ότι «η δεκαετής οικο-
νομική κρίση που πέρασε η χώρα μας
οδήγησε στη γενιά του brain drain και
όξυνε το πρόβλημα της ανεργίας των
νέων, που παραμένει σε υψηλά επίπε-
δα, παρά την πρόοδο που έχει σημει-
ωθεί την τελευταία τριετία». Πρέπει να
σημειωθεί ότι η ανεργία στους νέους
έως 25 ετών από το 47,7% τον περσινό
Απρίλιο μειώθηκε φέτος στο 36,7%. 

Μέσω του νέου ΕΣΠΑ
Εκτός των δράσεων του Ταμείου

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για
προγράμματα που αφορούν στην
πρόσληψη και κατάρτιση εκατοντάδων
χιλιάδων ανέργων και εργαζομένων
αντίστοιχα, το υπουργείο Εργασίας,
μέσω του νέου ΕΣΠΑ, δρομολογεί πέν-
τε δράσεις για τους νέους, όπως:

1.Προγράμματα κατάρτισης για την
ένταξη στην αγορά εργασίας για ανέρ-
γους 18-29 ετών.
2. Προγράμματα υποστήριξης και

ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματι-
κότητας, με έμφαση στην πράσινη,
ψηφιακή, και γαλάζια οικονομία.
3. Ενίσχυση μαθητείας για τους νέ-

ους έως 29 ετών.
4. Προγράμματα υποστήριξης και

καθοδήγησης νέων επιχειρηματιών,
με παροχή υπηρεσιών συμβουλευτι-
κής.
5. Προγράμματα κινητικότητας για

την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας
σε άλλα κράτη της ΕΕ. 

Ο υπουργός Εργασίας υπογράμμισε
ότι κατά την περίοδο του κορονοϊού
δόθηκαν 10 δισ. ευρώ για τη στήριξη
εργαζομένων και ανέργων που επλή-
γησαν από την πανδημία, ενώ βοηθή-
θηκαν πάνω από 380.000 άνεργοι,
ώστε να ενταχθούν ή να επανενταχ-
θούν στην αγορά εργασίας. Αναφέρ-
θηκε δε στο καινοτόμο πρόγραμμα νε-

ανικής επιχειρηματικότητας, στο
οποίο 3.000 νέοι ολοκλήρωσαν την
κατάρτισή τους στην Google και στη
συνέχεια έλαβαν 15.000 ευρώ έκα-
στος για τη στήριξη μιας επιχειρηματι-
κής ιδέας. 

Επιπλέον, επεσήμανε τη νέα φιλο-
σοφία που θα έχει η Δημόσια Υπηρε-
σία Απασχόλησης, η οποία αντικατέ-
στησε τον ΟΑΕΔ. 

Στο πακέτο των μέτρων για τη στήρι-
ξη των νέων, όπως ανέφερε ο κ. Χα-
τζηδάκης, εντάσσονται το νέο επικου-
ρικό ταμείο για τους νέους, τα μέτρα
στήριξης για τους νέους γονείς και την
οικογένεια, όπως η άδεια πατρότητας,
οι γονικές άδειες, το επίδομα τοκετού
των 2.000 ευρώ, η κάλυψη από τους
βρεφονηπιακούς σταθμούς 30.000
παιδιών, το πρόγραμμα «Νταντάδες
της Γειτονιάς», οι δομές φύλαξης βρε-
φών και νηπίων σε 120 μεγάλες επι-
χειρήσεις και η νέα στεγαστική πολιτι-
κή για τους νέους ανθρώπους και τα
νέα ζευγάρια. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

ΔΝΤ για Ελλάδα:
Μικρές οι επιπτώσεις 
αν σταματήσει 
η ροή αερίου

Η Ελλάδα θα έχει ανεπαίσθητη
επίπτωση από μια πιθανή διακοπή
της ροής φυσικού αερίου από τη
Ρωσία, ενώ οι επιπτώσεις στην πο-
ρεία του Ακαθαρίστου Εγχωρίου
Προϊόντος θα είναι ανεπαίσθητες
έως και... μηδενικές! 

Αυτό επισημαίνει σε σχετική
αναφορά - ανάλυση το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, επισημαί-
νοντας ότι η ελληνική οικονομία
έχει πολύ χαμηλό ποσοστό εξάρ-
τησης της οικονομικής της δρα-
στηριότητας από το φυσικό αέριο,
σε σχέση με τη συντριπτική πλει-
ονότητα των χωρών της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. Μάλιστα, η Ελλάδα
έχει διαφοροποιημένο ενεργει-
ακό μείγμα και σε συνδυασμό με
τη συνεχή ενίσχυση των τουριστι-
κών εισπράξεων και την αύξηση
των επενδύσεων και των εξαγω-
γών, μπορεί να μην.... καταλάβει
καν το όποιο κόστος δημιουργηθεί
λόγω παύσης της ροής φυσικού
αερίου από τη Ρωσία. 

Το ΔΝΤ επισημαίνει ότι σε περί-
πτωση ολικής παύσης λειτουργίας,
η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε
να υποστεί πτώση της οικονομικής
παραγωγής κατά σχεδόν 3% τους
επόμενους 12 μήνες, ενώ σε αρκε-
τές χώρες η μείωση του ΑΕΠ μπο-
ρεί να φτάσει ακόμη και το 6%!
«Ορισμένες χώρες, όπως η Σουη-
δία, η Δανία και η Ελλάδα, θα δουν
μικρό ή καθόλου αντίκτυπο στην
ανάπτυξη», αναφέρει χαρακτηρι-
στικά το Ταμείο, αλλά αναδεικνύει
τους κινδύνους που μπορεί να αν-
τιμετωπίσουν στην οικονομία τους
χώρες, όπως η Ιταλία, λόγω της
υψηλής εξάρτησής της από το φυ-
σικό αέριο στην παραγωγή ηλε-
κτρικής ενέργειας. Μάλιστα, το
πλήγμα που θα μπορούσε να υπο-
στεί το ΑΕΠ της γειτονικής χώρας
φτάνει ακόμη και το 5%. Επιπλέον,
αναφέρει ότι «οι επιπτώσεις στην
Αυστρία και τη Γερμανία θα ήταν λι-
γότερο σοβαρές, αλλά θα εξακο-
λουθήσουν να είναι σημαντικές,
ανάλογα με τη διαθεσιμότητα εναλ-
λακτικών πηγών και τη δυνατότητα
μείωσης της κατανάλωσης φυσι-
κού αερίου στα νοικοκυριά».
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Κωστής Χατζηδάκης: 
«Στήριξη μέσω 
πέντε δράσεων στη νεολαία»

Πόροι 1 δισ. ευρώ για 
απασχόληση των νέων 
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Κομισιόν προτείνει στις χώρες-μέλη, στο
πλαίσιο του σχεδίου έκτακτης ανάγκης για
την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης
εξαιτίας της διακοπής ή των μειωμένων

ροών από τον Nord Stream 1, μείωση της χρήσης φυ-
σικού αερίου κατά 15% σε εθελοντική βάση από τον
Αύγουστο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καθορίσει τα σχέδια έκτα-
κτης ανάγκης προκειμένου μέσα στους επόμενους μή-
νες να μειωθεί η ζήτηση φυσικού αερίου αλλά και να
προειδοποιήσει τις χώρες-μέλη ότι χωρίς ουσιαστικές
περικοπές θα αντιμετωπίσουν σοβαρό πρόβλημα εφο-
διασμού σε καύσιμα τον χειμώνα, στην περίπτωση που
η Ρωσία κόψει την παροχή φυσικού αερίου.

Ο... ψυχρός χειμώνας
Με την επισήμανση ότι σε περίπτωση ενός ψυχρού

χειμώνα η Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει με μείωση
του ΑΕΠ έως και 1,5%, η Κομισιόν αναμένεται να προ-
τείνει πακέτο μέτρων στο πλαίσιο του σχεδίου «Εξοικο-
νόμηση φυσικού αερίου για έναν ασφαλή χειμώνα».
Μεταξύ άλλων, στα μέτρα περιλαμβάνεται η μείωση της
θέρμανσης και της ψύξης.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται πλέον σε μια ευά-
λωτη κατάσταση όσον αφορά τον εφοδιασμό με φυσικό
αέριο. Ήρθε η ώρα για την ΕΕ να προβλέψει τους κινδύ-
νους και να ενεργήσει προληπτικά όσον αφορά την
ετοιμότητα για την ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσι-

κό αέριο», αναφέρει το προσχέδιο της Κομισιόν.
Η Ευρώπη δίνει μάχη προκειμένου να αποκαταστή-

σει τα αποθέματα φυσικού αερίου πριν από τον χειμώ-
να και να δημιουργήσει ένα απόθεμα ασφαλείας σε πε-
ρίπτωση που η Μόσχα περιορίσει περαιτέρω τις προ-
μήθειες ως αντίποινα για την ευρωπαϊκή υποστήριξη
προς την Ουκρανία.

Αγώνας δρόμου
Η ρωσική Gazprom έχει σταματήσει την παροχή φυ-

σικού αερίου προς μερικές ευρωπαϊκές χώρες και Ευ-
ρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι
υπάρχει το ενδεχόμενο να διευρυνθεί το πλαίσιο των
μειώσεων στην παροχή φυσικού αερίου από τη Μόσχα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να παροτρύνει
τις χώρες να προετοιμαστούν για ένα τέτοιο σενάριο
μέσω της μείωσης της κατανάλωσης φυσικού αερίου.
Ένα προσχέδιο των ευρωπαϊκών μέτρων που έχει
επεξεργαστεί το Reuters θα προτείνει έναν εθελοντι-
κό στόχο για τις ευρωπαϊκές χώρες, ώστε να μει-

ώσουν τη ζήτηση του φυσικού αερίου μέσα στο επό-
μενο οκτάμηνο, ενώ η εφαρμογή του σχεδίου αυτού
θα γίνει υποχρεωτική στην περίπτωση που η Ευρώπη
βρεθεί αντιμέτωπη με μια έκτακτη ανάγκη αναφορικά
με το φυσικό αέριο.

Η πρόταση αυτή θα πρέπει να εγκριθεί από τις ευρω-
παϊκές χώρες, οι οποίες έχουν σε μεγάλο βαθμό την
ευθύνη για τη διαμόρφωση των δικών τους ενεργει-
ακών πολιτικών.

Σύσταση
«Αυτή είναι μια σύσταση για όλους τους δημόσιους

φορείς, τους καταναλωτές, τα νοικοκυριά, τους ιδιο-
κτήτες κτιρίων δημόσιας χρήσης και τους προμηθευ-
τές ενέργειας για την ανάγκη άμεσης λήψης έκτα-
κτων και δραστικών μέτρων εξοικονόμησης φυσικού
αερίου», αναφέρει το προσχέδιο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.

Το ίδιο προσχέδιο προτείνει μέτρα που μπορούν να
λάβουν οι κυβερνήσεις μέσω της ενεργοποίησης οικο-
νομικών κινήτρων για τις εταιρείες που θα μειώσουν
την κατανάλωση φυσικού αερίου, της χρήσης κρατικής
βοήθειας για την ενθάρρυνση των βιομηχανιών και των
ενεργειακών σταθμών να χρησιμοποιήσουν άλλα καύ-
σιμα, καθώς και της υλοποίησης εκστρατειών ενημέ-
ρωσης προκειμένου να πειστούν οι καταναλωτές για τη
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας τόσο για τη θέρ-
μανση όσο και για την ψύξη.

Μείωση 15% στη χρήση αερίου 

Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο  Σ Χ Ε Δ Ι Ο  Τ Η Σ  Ε Ε

Η Κομισιόν προειδοποιεί τις χώρες-
μέλη ότι χωρίς ουσιαστικές 
περικοπές θα αντιμετωπίσουν 
τον χειμώνα σοβαρό πρόβλημα
εφοδιασμού 
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Φ
ιλοξενία υψηλής ποιότη-
τας με άρτιες υποδομές
δύναται να εξασφαλίσει
η χώρα μας στους Ευρω-

παίους, κυρίως συνταξιούχους πολί-
τες, οι οποίοι επιθυμούν να περάσουν
τον φετινό χειμώνα τους στην Ελλάδα,
απολαμβάνοντας το ήπιο μεσογειακό
κλίμα καθώς και το χαμηλότερο κό-
στος θέρμανσης σε σχέση με τον
Βορρά της Ευρώπης.  

Στο σύνολο της επικράτειας, οι ξε-
νοδοχειακές υποδομές 5 αστέρων
φτάνουν τις 700, με συνολικά 97.342
δωμάτια προσφέροντας 203.959 κλί-
νες στους επισκέπτες. 

Από αυτές τις μονάδες, οι 149 βρί-
σκονται στην Περιφέρεια Κρήτης,
ενώ πρώτη σε αριθμό πεντάστερων
ξενοδοχειακών μονάδων έρχεται η
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με συ-
νολικά 259. 

Και παρά το γεγονός πως οι Κυκλά-
δες και τα Δωδεκάνησα διαθέτουν
αθροιστικά μεγαλύτερο αριθμό ξενο-
δοχειακών υποδομών 5 αστέρων,
στην παρούσα φάση δεν καθίσταται
δυνατό να «σηκώσουν» τα νησιά μας
αυτού του είδους τον τουρισμό το ίδιο
εύκολα όπως η Κρήτη ή η Πελοπόν-
νησος αντίστοιχα, η οποία διαθέτει 29
πεντάστερες μονάδες, εξαιτίας της
νησιωτικότητας.

Με οργανωμένες δομές υγείας
Το Νότιο Αιγαίο δεν διαθέτει μεγά-

λες οργανωμένες δομές υγείας με
μεγάλα νοσοκομεία για πρωτοβάθμια
περίθαλψη τέτοια και τόσα, ώστε να
καλύψει την όποια ανάγκη προκύψει,
με φωτεινή εξαίρεση τα νησιά της Κω
και της Ρόδου. 

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί πως
μεγάλοι Γερμανοί tour operators αλ-
λά και μεμονωμένα Γερμανοί τουρί-

στες έχουν εκφράσει έντονο ενδια-
φέρον προς αυτήν την κατεύθυνση. 

H Υπηρεσία ΕΟΤ Γερμανίας επιβε-
βαιώνει το ενδιαφέρον των Γερμανών,
τόσο των ιδιωτών όσο και των γερμα-
νικών tour operators, οι οποίοι ζη-
τούν να μάθουν ποιες περιοχές της
Ελλάδας στην ηπειρωτική ή και στη
νησιωτική χώρα ενδείκνυνται για χει-
μερινές διακοπές μεγάλης διαρκείας. 

Ενδιαφέρονται να μάθουν, επίσης,
ποιες περιοχές βρίσκονται από τα μέσα
Οκτωβρίου έως το Πάσχα σε «χειμερία
νάρκη» και ως εκ τούτου δεν προτεί-
νονται ως χειμερινοί προορισμοί δια-
μονής μεγάλης διαρκείας. Αναζητούν
καταλύματα, χώρους εστίασης και μα-
γαζιά που θα παραμείνουν ανοιχτά για
τον σκοπό αυτόν και ζητούν πληροφο-
ρίες μέσω κάποιας ειδικά διαμορφω-
μένης επίσημης ιστοσελίδας ή και
πλατφόρμας κρατήσεων.

Η ελληνική πολιτεία οργανώνεται
καλύτερα σε μία μεγάλη προσπάθεια

που έχει ξεκινήσει για να καταστεί ο
τουρισμός στην Ελλάδα βιώσιμος και
συνομιλεί με μεγάλους tour opera-
tors, με μεγάλες αεροπορικές εται-
ρείες, με την τοπική αυτοδιοίκηση και
τον ιδιωτικό τομέα για την υλοποίηση
του φιλόδοξου -κι αν θέλετε όχι άπια-
στου- στόχου για τουρισμό στην Ελ-
λάδα 365 ημέρες τον χρόνο. 

Συνάντηση Κικίλια 
με Γερμανό πρέσβη

Συνάντηση, με βασικό θέμα συζή-
τησης αυτήν την προσπάθεια, είχε ο
Έλληνας υπουργός Τουρισμού με τον
πρέσβη της Ομοσπονδιακής Δημο-
κρατίας της Γερμανίας στην Ελλάδα,
Ernst Reichel, τονίζοντας πως αρκε-
τές περιοχές της χώρας μας, όπου ο
χειμώνας διαρκεί πολύ λιγότερο από
ό,τι στη βόρεια Ευρώπη και η μέση
θερμοκρασία είναι πολύ υψηλότερη,
πληρούν τις προϋποθέσεις για υψηλό
ποιοτικό τουρισμό, με ξενοδοχειακές

μονάδες που λειτουργούν και τους
δώδεκα μήνες τον χρόνο.

«Η κίνησή μας αυτή συνδέεται με το
νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό
μοντέλο για την Ελλάδα των επόμε-
νων δεκαετιών, που μεθοδικά ανα-
πτύσσει και υλοποιεί η κυβέρνηση
από την πρώτη στιγμή. Γιατί τα έσοδα
από τον τουρισμό σημαίνουν επιπλέ-
ον εισόδημα για τους Έλληνες, ενί-
σχυση της απασχόλησης για τους
εποχικά εργαζόμενους στον τουρι-
σμό, νέες θέσεις εργασίας, επενδύ-
σεις και ανάπτυξη για κάθε γωνιά της
πατρίδας μας, δώδεκα μήνες τον χρό-
νο», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Βα-
σίλης Κικίλιας απευθυνόμενος στον
Γερμανό πρέσβη.

Ο Γερμανός πρέσβης επιβεβαίωσε
την ισχυρή ζήτηση από τη γερμανική
αγορά για τη χώρα μας, γεγονός που
αποτυπώνεται και στα έως τώρα στοι-
χεία των κρατήσεων και των αφίξεων,
τονίζοντας το ισχυρό ενδιαφέρον των
Γερμανών τουριστών για την Ελλάδα.

Το Ν. Αιγαίο θα… ζεστάνει
Γερμανούς συνταξιούχους

Οι tour operators ζητούν να
μάθουν ποιες περιοχές της
Ελλάδας ενδείκνυνται για
χειμερινές διακοπές μεγάλης
διάρκειας - Το ακριβό κόστος
θέρμανσης στην πατρίδα
τους τους… οδηγεί 
να ξεχειμωνιάσουν 
στη χώρα μας
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θεσμός των Hellenic Re-
sponsible Business
Awards, για έβδομη συ-
νεχή χρονιά, βράβευσε τις

εταιρείες που προωθούν τις αξίες της
Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και
επενδύουν στη Βιώσιμη Περιβαλ-
λοντική και Κοινωνική Ανάπτυξη. Η
τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε
την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022, σε μια
λαμπερή βραδιά με την αιγίδα του
υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, του υπουργείου Περιβάλλον-
τος και Ενέργειας, του ΣΕΒ, καθώς
και υπό τη θεσμική και τιμητική υπο-
στήριξη του ΕΕΔΕΓΕ και άλλων θε-
σμικών φορέων.

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρε-
τισμό ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης,
ο γενικός διευθυντής του ΣΕΒ κ. Αλέ-
ξανδρος Χατζόπουλος και η πρό-
εδρος του Εθνικού Επιμελητηριακού

Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επι-
χειρηματιών και Α’ αντιπρόεδρος του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμε-
λητήριου Αθηνών κυρία Σοφία Κου-
νενάκη  -Εφραίμογλου, η οποία διε-
τέλεσε και πρόεδρος της 30μελούς
κριτικής επιτροπής των βραβείων για
δεύτερη συνεχή χρονιά.

Το τιμητικό βραβείο της εκδήλω-
σης απονεμήθηκε φέτος στην κυρία
Μαρία Τρυφωνίδη για την αδιάλειπτη
προσφορά της ως προέδρου του Συλ-

λόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλα-
σματική Ασθένεια «Η Φλόγα».

Οι νικητές των φετινών βραβείων,
όπως παρουσιάστηκαν από τη δημο-
σιογράφο κυρία Έλενα Παπαδημη-
τρίου, ξεχώρισαν στις Ενότητες βρά-
βευσης: «Αριστεία στη συνεργασία»,
«Πρότυπο επένδυσης», «Ανταπόκρι-
ση σε έκτακτη ανάγκη», «Purpose»,
«Ισότιμη Συμμετοχή», «Βιώσιμη ανά-
πτυξη», «Τεχνολογία για το κοινό κα-
λό», «Κοινωνική επιχειρηματικότη-
τα», «ESG & SDGs», «ΜΚΟ της χρο-
νιάς», «Καλύτερη Ομάδα CSR» και
«Υπεύθυνη ηγεσία». Η μεγάλη διά-
κριση της βραδιάς ανήκει στα Ελληνι-
κά Πετρέλαια και στην Αlpha Bank
για την ανάδειξή τους ως CSR Corpo-
rate Brand της Χρονιάς.

Τα βραβεία που απονεμήθηκαν
στους νικητές φιλοτεχνήθηκαν από
τα Γενναία Παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ, με
θέμα την ειρήνη.

Χρυσό βραβείο για τη ΜΕΒΓΑΛ
Ένα ξεχωριστό χρυσό βραβείο κέρδισε

η ΜΕΒΓΑΛ για το πρόγραμμα «Κανένα
Παιδί Χωρίς Γάλα» στη διοργάνωση Re-
sponsible Business Awards της εταιρεί-
ας Boussias, την Τετάρτη 13/07/22. Με
την παραδοχή ότι το γάλα είναι σημαντικό
για κάθε παιδί, μέσω του προγράμματος
«Κανένα Παιδί Χωρίς Γάλα» η ΜΕΒΓΑΛ
έχει αγκαλιάσει και προσφέρει καθημε-
ρινά το φρέσκο γάλα και άλλα προϊόντα
της σε όλα τα παιδιά που φιλοξενούνται
στο Χαμόγελο του Παιδιού Θεσσαλονίκης,
στο Παιδικό χωριό Φιλύρου, στο Κέντρο
Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία
στη Θεσσαλονίκη, στο ορφανοτροφείο
Μέλισσα και στον παιδικό σταθμό του Σω-
ματείου «Οι φίλοι του Παιδιού» στην Αθή-
να. Η έναρξη της εν λόγω δράσης τοποθε-
τείται χρονικά πριν από το 2004, ενώ κάθε
μέρα παραδίδονται 252 μερίδες γάλα
(91.980 μερίδες για το 2021). 

United Maritime: Αύξηση
κεφαλαίου 26 εκατ. δολ.  

H United Maritime Corporation ανακοι-
νώνει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
ύψους 26 εκατ. δολαρίων. Η έκδοση των 8
εκατ. νέων τίτλων πραγματοποιήθηκε κα-
τόπιν αυξημένης ζήτησης από επενδυτές
στην τιμή των 3,25 δολάριο/ανά μετοχή. Η
εταιρεία θα αξιοποιήσει μέρος των εσό-
δων για την αγορά των τεσσάρων Aframax
δεξαμενόπλοιων που ανακοίνωσε πρό-
σφατα, καθώς και για περαιτέρω αγορές
πλοίων και άλλους εταιρικούς σκοπούς.

Τιτάν: Νέες επενδύσεις 
για την κλιματική αλλαγή  

Την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης,
που εστιάζει στις ελληνικές δραστηριό-
τητες για το 2021, δημοσιεύει ο Επιχει-
ρηματικός Τομέας Ελλάδας του Ομίλου
Τιτάν. Η Έκθεση περιλαμβάνει όλες τις
πτυχές της επιχειρηματικής δραστηριό-
τητας των εταιρειών Τιτάν και Ιντερμπε-
τόν και παρουσιάζει την πρόοδο στην
πορεία επίτευξης των στόχων μας για το
περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυ-
βέρνηση (ESG), επισημαίνοντας τα κύ-
ρια επιτεύγματα του 2021 με στόχο τη
δημιουργία βιώσιμης και μακροπρόθε-
σμης αξίας για τους συμμετόχους μας.

Το 2021 τα αποτελέσματα του Τιτάνα
στην Ελλάδα ενισχύθηκαν από τις υψη-
λότερες εγχώριες πωλήσεις τσιμέντου,
τα υψηλά επίπεδα εξαγωγών, την αύξη-
ση χρήσης εναλλακτικών καυσίμων και
τις καλύτερες λειτουργικές επιδόσεις
που οφείλονται στην εφαρμογή καινο-
τόμων ψηφιακών τεχνολογιών.

Επιστολές, δέματα και φάρμακα θα μπορούν να φτάνουν με
drones μέσα σε λίγες ώρες από την αποστολή τους σε απομακρυ-
σμένες και δύσβατες περιοχές, εξυπηρετώντας πολίτες που μέχρι
σήμερα λαμβάνουν αλληλογραφία με σημαντικές καθυστερήσεις.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των ΕΛΤΑ αλλά και το νομοσχέδιο
του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο: «Αναδυόμενες
τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψη-

φιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» δίνουν νέες δυνατότητες στις ταχυμεταφορές αλλάζοντας την
κλασική μεταφορά μέσω ταχυδρόμου που γνωρίζουμε σήμερα.

Στο πλαίσιο αυτό, τα ΕΛΤΑ προχωρούν στην αξιοποίηση των drones για τη διανομή αλληλογραφίας, μικρο-
δεμάτων αλλά και φαρμάκων σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές αλλά και σε άλλες χρήσεις σε
αστικές περιοχές. Η νέα αυτή υπηρεσία αναμένεται να δώσει λύσεις ιδιαίτερα σε καταστάσεις όπου υπάρχει
ένα πραγματικά επείγον περιστατικό. Ήδη τα ΕΛΤΑ εξετάζουν τη συνεργασία τους με μεγάλο όμιλο του εξω-
τερικού. Στόχος της διοίκησης είναι να καταγράψουν όλο το εύρος των πιθανών εφαρμογών της χρήσης
drones και να προχωρήσουν σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα τους αμέσως επόμενους μήνες.

Ποιες εταιρείες έλαβαν τα Hellenic 
Responsible Business Awards

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

Ξεκίνησε η περιβαλλοντική δράση καθαρισμού των θαλασσών και ακτών
από τα πλαστικά σε Σκιάθο, Κεφαλονιά, Κέρκυρα και Άγιο Νικόλαο Κρήτης
από την «Εναλεία», με την υποστήριξη της Cosmote, μέσα από το πρόγραμμα
ανακύκλωσης παλιών συσκευών στα καταστήματα. Το πρόγραμμα ανακύκλω-
σης των καταστημάτων Cosmote και Γερμανός με το μήνυμα «Η παλιά σου συ-
σκευή σβήνει τα σκουπίδια» συνδυάζεται με την απομάκρυνση της πλαστικής
ρύπανσης. Όσο περισσότερες συσκευές συγκεντρώνονται και ανακυκλώνον-
ται πανελλαδικά στα καταστήματα, τόσο προχωρούν και οι προγραμματισμένες
δράσεις από την «Εναλεία» στα τέσσερα νησιά. Στόχοι για το 2022 είναι να συγκεντρωθούν >100.000 συσκευές
για ανακύκλωση στα καταστήματα, αλλά και >7.000 κιλά πλαστικά από τους καθαρισμούς των νησιών, σύμφωνα
με σχετική ανακοίνωση.

Πρεμιέρα για τα drones εντός του έτους στα ΕΛΤΑ

Συνεργασία Cosmote-«Εναλεία» για Μεσόγειο χωρίς πλαστικά



Την PepsiCo επαναπιστοποίησε 
η TÜV Hellas

Την εταιρεία PepsiCo Hellas M.A.B.E.E., μία από
τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα στην αγορά
των αλμυρών σνακ αλλά και των αναψυκτικών επα-
ναπιστοποίησε η TÜV Hellas (TÜV NORD) στο εξαιρε-
τικά κρίσιμο πεδίο της ασφάλειας των τροφίμων και
αφορούν όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και τις διεθνείς
αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία,
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Συγκεκριμένα,
επιθεώρησε τις εγκαταστάσεις παραγωγής και δια-
νομής της PepsiCo Hellas M.A.B.E.E. στην έδρα της
στον Άγιο Στέφανο Αττικής, για την επανέκδοση των
πιστοποιητικών FSSC 22000 V5.1 και ISO
22000:2018, τα οποία αφορούν στην ασφάλεια των
τροφίμων.
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Nobacco είναι η πρώτη εταιρεία του κλάδου
της στην Ελλάδα, η οποία επενδύει στον
πλήρη έλεγχο της παραγωγής της με ένα

καθετοποιημένο πρόγραμμα ποιότητας και ασφά-
λειας υγρών ατμίσματος, το Bio Analysis Program,
το οποίο εκτείνεται από την επιλογή των πρώτων
υλών και την παραγωγή των υγρών μειγμάτων μέ-
χρι την εμφιάλωση και αποθήκευση του τελικού
προϊόντος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Διαθέτοντας πλέον το δικό της πρότυπο αναλυτι-
κό εργαστήριο υγρών αναπλήρωσης, η Nobacco εί-
ναι σε θέση να αναλύει η ίδια την καθεμία παρτίδα
τελικών μειγμάτων υγρών αναπλήρωσης, ώστε να
διασφαλίζεται πως οι συγκεντρώσεις των βασικών
πρώτων υλών συμφωνούν με τα αναγραφόμενα στη
συσκευασία. Καθένα φιαλίδιο υγρού αναπλήρωσης
διατίθεται στον τελικό καταναλωτή με εσωτερικό
δελτίο ανάλυσης, όπου πιστοποιούνται η συγκέν-
τρωση της δραστικής ουσίας (νικοτίνη) και η τήρη-
ση των προδιαγραφών που ορίζονται από την εθνι-
κή και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το εργαστήριο
στελεχώνεται από ειδικευμένη επιστημονική ομά-
δα χημικών και έχει εξοπλιστεί με όργανα ανάλυ-
σης τελευταίας τεχνολογίας. Την επιστημονική
εποπτεία της λειτουργίας του έχει αναλάβει ο Dr
Δημήτρης Χατζηνικολάου, Βιοχημικός Μηχανικός,
Αναπληρωτής Καθηγητής στο Εθνικό και Καποδι-
στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Πλαστικά Κρήτης: Επιστροφή
κεφαλαίου 0,45 ευρώ

Ideal: Επιστρέφει 0,07 ευρώ
ανά μετοχή
Η εταιρεία
Ideal Holdings
A.E. ανακοι-
νώνει ότι η τα-
κτική Γενική
Συνέλευση
των μετόχων της 23ης Ιουνίου 2022 αποφά-
σισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
της εταιρείας κατά το ποσό των 2.203.268,13
ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του απο-
θεματικού υπέρ το άρτιο ποσού 2.203.268,13
ευρώ, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστι-
κής αξίας της μετοχής από 0,40 ευρώ σε 0,47
ευρώ και την ταυτόχρονη ισόποση μείωση
του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κα-
τά το ποσό των 2.203.268,13 ευρώ, με αντί-
στοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της
μετοχής από 0,47 ευρώ σε 0,40 ευρώ και
επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρη-
τών στους μετόχους ποσού 0,07 ευρώ ανά
μετοχή. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφα-
λαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγε-
γραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. στις
12/09/2022.

Πολλαπλές διακρίσεις 
για τη Metro

Η Metro ΑΕΒΕ (My market και Metro Cash
& Carry) συνεχίζει τη δυναμική της πορεία
διακρίσεων και τη φετινή χρονιά, προσθέτον-
τας ακόμα έξι βραβεία στη συλλογή βραβείων
για το 2022. Αυτή τη φορά έλαβε έξι βραβεύ-
σεις, εκ των οποίων τέσσερις Silver και δύο
Bronze, οι οποίες αφορούν στις διοργανώσεις
Supply Chain Awards, Packaging Awards και
Hellenic Responsible Business Awards.

IBM: Καλύτερα 
των εκτιμήσεων τα έσοδα

Η IBM ξεπέρασε τις προσδοκίες για τα έσο-
δα τριμήνου, αλλά προειδοποίησε ότι το πλήγ-
μα από την αγορά συναλλάγματος -λόγω του
ισχυρότερου δολαρίου- για το έτος θα μπο-
ρούσε να είναι περίπου 3,5 δισ. δολάρια, όπως
μετέδωσε το Reuters. Η στάση της Fed και οι
αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις έχουν οδη-
γήσει σε άνοδο του δολαρίου κατά το τελευ-
ταίο έτος, ωθώντας τις εταιρείες με σημαντι-
κές διεθνείς δραστηριότητες, συμπεριλαμβα-
νομένων των Microsoft και Salesforce να με-
τριάσουν τις προσδοκίες. Η IBM αναμένει τώ-
ρα ένα συναλλαγματικό πλήγμα στα έσοδα της
τάξης του 6% φέτος, δήλωσε στο Reuters ο οι-
κονομικός διευθυντής James Kavanaugh. 

Disney: Προκαταβολικές
πωλήσεις διαφημίσεων 
9 δισ. δολ. 

Η Walt Disney Co ανακοίνωσε ότι οι διαφη-
μιστές συμφώνησαν να αγοράσουν διαφημί-
σεις αξίας 9 δισ. δολαρίων στα διάφορα κανά-
λια και τις υπηρεσίες streaming για την τηλε-
οπτική περίοδο 2022-2023, σύμφωνα με το
πρακτορείο Bloomberg. Η Disney ανέφερε
ότι οι λεγόμενες προκαταβολικές αγορές ήταν
οι ισχυρότερες στην ιστορία της εταιρείας.
Περίπου το 40% των δαπανών αφορούσε τις
διαδικτυακές προσφορές της, συμπεριλαμ-
βανομένων των υπηρεσιών streaming Dis-
ney+, Hulu και ESPN+.

Nobacco: Δημιουργεί
εργαστήριο υγρών
αναπλήρωσης e-τσιγάρων

Η Γενική Συνέλευση της Πλαστικά Κρήτης
με 24.946.958 έγκυρες ψήφους που αντιστοι-
χούν σε ποσοστό 91,116% επί του καταβεβλη-
μένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
ενέκρινε την Παρασκευή ομόφωνα τη μείωση
του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά
12.320.640 ευρώ, με επιστροφή μετρητών
στους μετόχους και τη μείωση της ονομαστι-
κής αξίας της μετοχής κατά 0,45 ευρώ από
1,43 σε 0,98 ευρώ. Στις 29 Αυγούστου η απο-
κοπή του δικαιώματος στην επιστροφή κεφα-
λαίου. Μετά από αυτά, το μετοχικό κεφάλαιο
της εταιρείας θα ανέλθει σε 26.831.616 ευρώ
και θα αποτελείται από 27.379.200 μετοχές
ονομαστικής αξίας 0,98 ευρώ.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Μπέρτσου
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Α
πόψε είναι ώρα... Θεσσα-
λονίκης στο Conference
League. Την εγκαινιά-
ζουν ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα

παίξει με τη Λέφσκι στη Σόφια
(20.00), και μια ώρα αργότερα ο Άρης
στο «Κλεάνθης Βικελίδης» κόντρα
στην Γκόμελ από τη Λευκορωσία. Και
τα δύο ματς, που θα μεταδοθούν τη-
λεοπτικά από τη Nova, γίνονται για
τον 2ο προκριματικό γύρο της τρίτης
σε κύρος ευρωπαϊκής διασυλλογι-
κής διοργάνωσης (η Ελλάδα δεν βγά-
ζει ομάδα στο Europa League). Οι
επαναληπτικοί θα γίνουν στη Θεσσα-
λονίκη την προσεχή Πέμπτη. Και αυ-
τός του Άρη με την Γκόμελ, διότι η
έδρα της στη Λευκορωσία βρίσκεται
πολύ κοντά στην εμπόλεμη ζώνη Ρω-

σίας - Ουκρανίας. Μόνο που ο επανα-
ληπτικός στο Χαριλάου θα γίνει δίχως
θεατές.
Ο ΠΑΟΚ είναι σαφώς ανώτερος από
την άλλοτε κραταιά Λέφσκι, που
εκτός από τα μεγάλα οικονομικά προ-
βλήματα, με τον παλαίμαχο άσο της
Νάσκο Σιράκοφ να προσπαθεί να πε-
ρισώσει ό,τι μπορεί, έχει και τρεις
απουσίες από τραυματισμούς. Και
αυτό διευκολύνει ακόμη περισσότε-
ρο το έργο του «δικέφαλου του Βορ-
ρά». Όπως έδειξε η τελευταία προπό-
νηση επί βουλγαρικού εδάφους, ο
Ραζβάν Λουτσέσκου θα βάλει κάτω
από τα δοκάρια τον Κοτάρσκι, δεξί
μπακ τον Βιεϊρίνια, αριστερό τον Ρά-
φα Σοάρες και κεντρικά μπακ τους
Ίνγκασον και Κάργα. Στα χαφ Σβαμπ,

Ντόγκλας Αουγκούστο, Κουαλιάτα
και στην επίθεση Ντάντας, Ζίβκοβιτς
και ο νεαρός Κούτσιας (18 ετών) στη
θέση του τραυματία Ολιβέιρα. Αν
προκριθεί ο ΠΑΟΚ, στον επόμενο γύ-
ρο θα αντιμετωπίσει τη Βελέζ Μόσταρ
από τη Βοσνία.
Ο Άρης, ο οποίος άλλαξε συντριπτικά
το ρόστερ του και φτιάχνει καινούρ-
για ομάδα, επίσης δεν πρέπει να έχει
πρόβλημα με τους Λευκορώσους. Ο
Αργεντινός τεχνικός Ερνάν Μπούρ-
γος φτιάχνει τρομερή ομάδα, που
μπορεί να διεκδικήσει ακόμη και τον
τίτλο. Ξεχωρίζουν οι μεταγραφές του
διεθνούς Ιβοριανού πλάγιου επιθετι-
κού Ζερβίνιο, έστω και αν είναι στα
35 του, αλλά και του Ισπανού μέσου
Μανού Γκαρθία από τη Χιχόν, ο οποί-

ος στοίχισε 3 εκατ. ευρώ! Είναι ένας
μικρός Βαλμπουενά με το ίδιο... δέ-
μας, τον οποίο είχε αγοράσει η Μάν-
τσεστερ Σίτι. Κάτω από τα δοκάρια θα
κάτσει ο Κουέστα, κεντρικά μπακ θα
παίξουν οι Φαμπιάνο και Μπράμπετς.
Δεξιό μπακ ο Εμπακατά και αριστερό
ο Πίρσμαν. Στα χαφ Μαντσίνι, Νταμ-
πό, Καμάτσο και μπροστά Ιτούρμπε,
Ζερβίνιο και σέντερ φορ ο Γκρέι. Αν
προκριθεί ο Άρης, στον επόμενο γύ-
ρο θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Μα-
κάμπι Τελ Αβίβ.

Λέφσκι - ΠΑΟΚ 
και Άρης - Γκόμελ απόψε 
για το Conference League

Ώρα Θεσσαλονίκης



Ε
ν έτει 2022, η ελληνική ομο-
σπονδία βόλεϊ τέθηκε σε κα-
θεστώς πτώχευσης, καθώς

μπλοκαρίστηκαν οι τραπεζικοί λο-
γαριασμοί της για χρέος 300.000 ευ-
ρώ προς την εταιρεία σεκιούριτι Fal-
con. Πρόκειται για την εταιρεία που
πριν από 15 χρόνια είχε αναλάβει τη
φύλαξη της Ολυμπιακής Εγκατά-
στασης «Σπίτι του Στίβου και Βόλεϊ»
στην Παιανία. Το διάστημα 2000-
2010, με εντολή των τότε κυβερνή-
σεων, η κατασκευή και η συντήρηση
της Ολυμπιακής Εγκατάστασης της
Παιανίας ανατέθηκε στην ομοσπον-
δία βόλεϊ, στην οποία το ελληνικό
Δημόσιο ανέθεσε την εντολή φύλα-
ξης των εγκαταστάσεων, πληρώνον-
τας εκείνο τη Falcon. Σταμάτησε να
πληρώνει, συσσωρεύτηκε το χρέος,
η εταιρεία προσέφυγε στα δικαστή-
ρια και δικαιώθηκε. Η σύμβαση

ωστόσο είχε υπογραφεί με την ομο-
σπονδία και όχι με το κράτος. Έτσι
μπλοκαρίστηκαν οι λογαριασμοί. Ο
πρόεδρος της ομοσπονδίας Γιώργος
Καραμπέτσος τελεί υπό παραίτηση,
ενώ αναμένεται να «νεκρώσει» το

άθλημα σε συλλογικό επίπεδο αλλά
και σε εκείνο των εθνικών ομάδων.
Η νυν διοίκηση είχε «κληρονομή-
σει» το 2017 χρέος περίπου
7.000.000 ευρώ, που αντιστοιχούσε
σε 500 πιστωτές.

Κραχ η ομοσπονδία βόλεϊ! Συγχώνευση Λάρισας 
και Ηρακλή

Συγχώνευση μεταξύ του Ηρακλή και της Λάρι-
σας έγινε στο μπάσκετ και το όλο project ανέλαβε
ο χρηματοδότης της θεσσαλικής ΚΑΕ Θοδωρής
Ριζούλης. Η ΚΑΕ Λάρισα, παρότι 4η την περσινή
σεζόν, διαλύθηκε και ο Ριζούλης είδε με καλό μάτι
τη συγχώνευση με τον Ηρακλή, ο οποίος υποβιβά-
στηκε από την Basket League. Η νέα ομάδα που
θα προκύψει θα έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη. 

«Αφήστε τον Τζόκοβιτς 
να παίξει»

Μέχρι χθες είχαν μαζευτεί περίπου 12.000 υπο-
γραφές σε online petition για τη συμμετοχή
του ανεμβολίαστου Νόβακ Τζόκοβιτς στο

επερχόμενο US Open, το οποίο θα διεξαχ-
θεί από τις 29 Αυγούστου έως τις 11 Σε-

πτεμβρίου στη Νέα Υόρκη. Οι υπογράφον-
τες στο change.org καλούν την κυβέρνηση

των ΗΠΑ και την αμερικανική ομοσπονδία να
επιτρέψουν στον ανεμβολίαστο Σέρβο να παίξει
στο τελευταίο Grand Slam της σεζόν.

Στην Τουρκία ο Βράνιες 
Στο στόχαστρο της Χατάισπορ βρίσκεται ο διε-

θνής Βόσνιος κεντρικός μπακ της ΑΕΚ Όγκνιεν
Βράνιες, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρκικού
Τύπου. Μετά τις «παλαβομάρες» που (ξανα)έκανε ο
32χρονος παίκτης, προπονείται με το γκρουπ των
«κομμένων» στα Σπάτα και βρίσκεται στην αναζή-
τηση του επόμενου σταθμού της καριέρας του. Την
περσινή σεζόν είχε 23 συμμετοχές με την κιτρινό-
μαυρη φανέλα, ενώ πέτυχε και 3 γκολ.

Ένα μπασκετικό αεροπλάνο
Με εντυπωσιακό τρόπο ανανέωσαν τη συνεργα-

σία τους και το γιόρτασαν η ομοσπονδία μπάσκετ
(ΕΟΚ) και η Aegean Airlines. Στα αεροπλάνα που
θα τους μεταφέρουν στο Eurobasket 2022 είναι
ζωγραφισμένες οι φιγούρες των διεθνών: του
Γιάννη και του Θανάση, του Σλούκα, του Καλάθη,
του Παπανικολάου και των άλλων. Αντίπαλοι της
Εθνικής, η Κροατία, η Ιταλία, η Εσθονία, η Αγγλία
και η Ουκρανία.

Η Μπαρτσελόνα ξέμεινε από «W»
Από τα άγραφα. Η Μπαρτσελόνα απέκτησε τον διεθνή Πολωνό
σούπερ σταρ Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, αλλά ξέμεινε από... «W»
και σταμάτησε η πώληση της φανέλας του. Η εταιρεία χρησιμο-
ποίησε όλα τα «W» (Lewandowski) και σταμάτησε την παρα-
γωγή. Μάταια περίμεναν έξω από το γήπεδο περισσότεροι από
10.000 οπαδοί της Μπάρτσα για να την αγοράσουν. Ούτε πίστε-
ψαν τη δικαιολογία «W».

Το ανέκδοτο 
του Γιάννη 
Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης είχε κέφια και πόσταρε το εξής ανέκδοτο: «Δεν θα πω ψέματα... Η πρώτη φορά
που έμαθα πως η σύντροφός μου με απατά ήταν δύσκολη και μου πήρε μερικά λεπτά να το
καταλάβω. Μου έστειλε μήνυμα και μου λέει “θα είμαι εκεί σε 15-20 λεπτά μαξ” και
αναρωτήθηκα “ποιος στα κομμάτια είναι ο Μαξ, το όνομά μου είναι Γιάννης”». Καλό.
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ΣΣκηνή Τέχνης η Αθήνα 
με δωρεάν είσοδο!
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Επιμέλεια 
Δήμητρα Δάρδα

Π
λούσιο φαντασμαγορικό πρόγραμμα
σε κάθε γειτονιά της πρωτεύουσας με
θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες,
αφιερώματα και μουσικές βραδιές! Ο

Δήμος Αθηναίων ετοίμασε και παρουσιάζει ένα
εξαιρετικό πολιτιστικό πρόγραμμα με δημοφι-
λείς καλλιτέχνες, ανοιχτό στο κοινό με ελεύθερη
είσοδο, για βραδιές μοναδικές!
Πρόγραμμα 

Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022
21.00 Πλατεία Αγ. Ελευθερίου, Αχαρνών: «Δυο

φίλοι από παλιά». Συναυλία με τον Χρήστο Παπα-
δόπουλο (από Τα Παιδιά από την Πάτρα) και τον
Γιώργο Σαρρή (από τους Ζιγκ Ζαγκ).

21.00 Θέατρο Κολωνού: «Συλλέκτης Αγγέ-
λων». Θεατρική παράσταση αφιερωμένη στην
επέτειο των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Κα-
ταστροφή με τους Αλμπέρτο Εσκενάζυ, Λουκία
Παπαδάκη.

Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022
21.00 Πλατεία Αγ. Μαρίνας, Θησείο: «Τι γλυκό

να σ’ αγαπούν». Συναυλία με το μουσικό σχήμα
«Όλοι παρόντες», Έλενα Γιώργου και Γιάννη Αρ-
γυρόπουλο.

21.00 Θέατρο Κολωνού: «Νέα απ’ τον Θερβάν-
τες». Θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Κων-
σταντίνου Κυριακού. Παίζουν οι ηθοποιοί: Κατε-
ρίνα Μπιλάλη, Κωνσταντίνος Κυριακού, Βίλη Σω-
τηροπούλου, Ανδρέας Κωνσταντινίδης, Γιώτα
Τσιότσκα, Λευτέρης Παπακώστας και Στεφανία
Γώγου.

Σάββατο 23 Ιουλίου 2022
21.00 Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» Δήμου

Αθηναίων: «Σσς! Η Αθήνα Κοιμάται..». Site Spe-
cific Theatre Performance από την ομάδα Μπιπ.

21.00 Θέατρο Κολωνού: Συναυλία με τη Μαρία
Παπαγεωργίου.

Κυριακή 24 Ιουλίου 2022
21.00 Θέατρο Κολωνού: «Το καρέ του έρωτα».

Θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Γιώργου
Φρατζεσκάκη.

Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022
21.00 Θέατρο Κολωνού: «Τα άνθη της κατα-

στροφής». Μουσικοθεατρική παράσταση σε σκη-
νοθεσία Ρουμπίνης Μοσχοχωρίτη, αφιέρωμα στη
μουσική και τα τραγούδια, τον ήχο και τον λόγο
της Μικράς Ασίας. Ο τραγουδιστής Γιάννης Διο-
νυσίου, μαζί με τους ηθοποιούς Δανάη Λουκάκη
και Σόλωνα Τσούνη, με τη συνοδεία ορχήστρας
κλασικών και παραδοσιακών οργάνων και όχημα
γνωστά τραγούδια σε μία νέα ενορχηστρωτική
ματιά του Θοδωρή Λεμπέση σε κείμενα της Ευγε-
νίας Μαραγκού.

21.00 Πλατεία Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών:
Συναυλία με το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής
Δήμου Αθηναίων.

Τρίτη 26 Ιουλίου 2022
21.00 Γήπεδο Ελληνορώσων: Συναυλία με τον

Ορφέα Περίδη. Συμμετέχει η Σουσάνα Τρυφιάτη.
Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022
21.00 Γήπεδο Ελληνορώσων. Συναυλία με τον

Δημήτρη Ζερβουδάκη.

21.00 Θέατρο Κολωνού: «Οι Παστρικές». Μου-
σικοθεατρική παράσταση από το Θέατρο Τέχνης
σε κείμενο - σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμπαρη
με αυθεντικά σμυρνέικα, αλλά και πρωτότυπα
τραγούδια.

Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022
20.39 Γήπεδο Ελληνορώσων: «Ο γύρος του κό-

σμου σε 80 μέρες»: Ο Καραγκιόζης συναντά τον
Βερν! O σκιοπαίκτης και σκηνοθέτης Ηλίας Κα-
ρελλάς εμπνέεται από το κλασικό μυθιστόρημα
του Ιουλίου Βερν.

Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022
21.00 Γήπεδο Ελληνορώσων: Συναυλία με τη

BigBand Δήμου Αθηναίων.
Σάββατο 30 Ιουλίου 2022
21.00 Θέατρο Κολωνού: «Ο θάνατος του Ιβάν

Ιλίτς». Θεατρική μεταφορά του έργου του Λέον-
τος Τολστόι σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικο-
λαΐδη με τους Γιώργο Γαλίτη και Θανάση Κουρ-
λαμπά.

Κυριακή 31 Ιουλίου 2022
21.00 Θέατρο Κολωνού: «Όνειρο ήταν, μα δεν

το λησμονάμε». Συναυλία - αφιέρωμα στα 100
χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή με τη
δημοτική αθηναϊκή χορωδία & μαντολινάτα «Ο
Διονύσιος Λαυράγκας» και τη δημοτική αθηναϊ-
κή Εστουδιαντίνα Σμύρνης και Κωνσταντινουπό-
λεως «Ο Παναγής Βαϊνδιρλής - Τα Πολιτάκια».
Συμμετέχουν ο Μπάμπης Τσέρτος, η Άννα Μα-
τσούκα, η Θέλμα Καραγιάννη και η Νατάσα Χρι-
στοφιλάκη.



Την «τσάκωσαν» 
στο πλοίο

Η Χολιγουντιανή σταρ Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δεν
κατάφερε να κρατήσει μυστική την άφιξή της στη
χώρα μας. Η πρωταγωνίστρια της θρυλικής τηλεο-
πτικής σειράς «Sex and the city» έγινε «τσακωτή»
από θαυμάστριά της, τη στιγμή που επιβιβαζόταν
στο πλοίο που εκτελεί το δρομολόγιο Σύρο, Τήνο,
Μύκονο. Με τα μακριά ξανθά μαλλιά της λυτά και
συνοδευόμενη από τα παιδιά της, η Αμερικανίδα
ηθοποιός κράτησε με ευγένεια αποστάσεις από
τον κόσμο που την αναγνώρισε και αποβιβάστηκε
στο λιμάνι της Ερμούπολης.

Δύο Μπελούτσι στην Πάρο

Η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο, η Μόνικα
Μπελούτσι, επέλεξε και φέτος την «Αρχόντισσα
των Κυκλάδων» για τις καλοκαιρινές της διακο-
πές. Η Ιταλίδα ντίβα του κινηματογράφου, που
έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις της την έντονη
επιθυμία να αγοράσει σπίτι στην όμορφη Πάρο,
διαμένει σε ενοικιαζόμενη βίλα με την κόρη της
Ντέβε Κασέλ και τον 17χρονο σύντροφό της
Λούκα Σαλάντρα. Το ερωτευμένο ζευγάρι ανάρ-
τησε φωτογραφίες του στο Instagram με τη νεα-
ρή Ντέβε να σχολιάζει: «Weekend in love»!

Στην Ελλάδα βρίσκεται η
Οσκαρική ηθοποιός Νικόλ Κίν-
τμαν με τον σύζυγό της Κιθ Έρμ-
παν. Το διάσημο ζευγάρι απο-
λαμβάνει σκαφάτες διακοπές με
πολυτελή θαλαμηγό στα ελληνι-
κά νησιά, διαφημίζοντας τη χώ-
ρα μας στα πέρατα του κόσμου! Η
διάσημη σταρ φωτογραφήθηκε
να κολυμπά σε μυστική βραχώ-
δη παραλία, αποθεώνοντας τα
τιρκουάζ καθαρά αιγαιοπελαγί-
τικα νερά στο Instagram, σχο-
λιάζοντας όλο γλύκα: «Σε ευχα-
ριστώ, όμορφη Ελλάδα»!

Σε τιρκουάζ
νερά

Π
αρέλαση αστέρων στο μικρό όμορφο χωριό Κίτρος στην
Πιερία. Η ποπ σταρ Άννα Βίσση, o παρουσιαστής Θέμης
Γεωργαντάς, η Ολυμπιονίκης Πηγή Δεβετζή ήταν μετα-
ξύ των καλών φίλων του Χάρη Σιανίδη, τους οποίους

προσκάλεσε και φιλοξένησε στον τόπο καταγωγής του: «Το ξενυ-
χτήσαμε απόψε! Το Κίτρος το καλό χωριό, που έλεγε πάντα ο μπαμ-
πάς μου όταν ερχόμασταν. Γεύτηκα τις ίδιες γεύσεις και μυρωδιές
των παιδικών μου χρόνων και θυμήθηκα τόσα πολλά. Αυτή τη βρα-
διά την αφιερώνω στη γιαγιά Ελένη και στον παππού Θεοχάρη που
με αγαπούσαν πολύ. Οι ζωές μας σίγουρα αλλάζουν. Αυτά που μας
έφεραν μέχρι εδώ τα κρατάμε για πάντα στην καρδιά μας. Τις στιγ-
μές που δεν θα ξανάρθουν. Τη διαδρομή. Τις αναμνήσεις! Σήμερα
συνειδητοποίησα ότι πλέον μεγάλωσα», εξομολογήθηκε συγκινη-
μένος στο Instagram ο γνωστός prman.

Στο top 3 των ωραιότερων ανδρών
Ένας Έλληνας κλινικός διατροφολόγος στο τοπ 3 των ωραιότε-
ρων ανδρών του κόσμου! Ο 23χρονος Λεωνίδας Αμφιλόχιος,
που πέρυσι κατέκτησε την πρώτη θέση στα εγχώρια ανδρικά
καλλιστεία του «GS HELLAS», πήρε μέρος στον κορυφαίο παγ-
κόσμιο διαγωνισμό «Mr Supranational 2022» και κατέκτησε
την τρίτη θέση! Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στην Πολωνία
και ο διεθνής πρέσβης ομορφιάς κατάφερε με την εμφάνισή
του να διακριθεί στην τριάδα!

Η εντατική γυμναστική των τελευταίων
μηνών χάρισε ένα υπέροχο καλλίγραμμο
κορμί στην Ιωάννα Μαλέσκου! Μετά το ορι-
στικό «αντίο» στον ΣΚΑΪ, η οικοδέσποινα
του «Love it» ξεχύθηκε στις ακρογιαλιές
ανέμελη, ξέγνοιαστη και μαυρισμένη, πο-
ζάροντας στα προσωπικά της social media
με μαγιό. Για την πρώτη βουτιά στη θάλασσα
η παρουσιάστρια επέλεξε ένα δίχρωμο μπι-
κίνι και φωτογραφήθηκε με μεγάλα σκούρα
γυαλιά ηλίου και χαμόγελο ευτυχίας!
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Διασημότητες στο χωριό!

Από κορμί...
κορμάρα



Ο
ι άνδρες από τη νεανική κιόλας ηλικία μπο-
ρεί να αντιμετωπίσουν προβλήματα στους
όρχεις. «Οι περισσότερες μεταβολές της
θέσης και του μεγέθους των όρχεων μπο-

ρούν να εντοπισθούν σχετικά εύκολα από τον ίδιο τον
ασθενή μέσω της τακτικής αυτοεξέτασης. Η επαγρύ-
πνηση και η έγκαιρη διάγνωση επιτρέπουν την ίαση
ακόμα και περίπλοκων καταστάσεων, όπως ο καρκί-
νος του όρχεως, ή αποτρέπουν δυσμενείς εξελίξεις,
όπως η υπογονιμότητα.

Τα εξελιγμένα χειρουργικά μικροσκόπια, οι πηγές
ραδιοσυχνοτήτων και η ελάχιστα επεμβατική χει-
ρουργική επιτρέπουν την έγκαιρη και αποτελεσματι-

κή χειρουργική θεραπεία, όπου απαιτείται. Η αυτοε-
ξέταση είναι εύκολη, είναι καλό να πραγματοποιείται
τουλάχιστον μία φορά τον μήνα και να αξιολογείται
ουρολογικά», αναφέρει η χειρουργός, ουρολόγος -
ανδρολόγος κ. Ματίνα Βλάχου.

Η ίδια περιγράφει τις πιο συχνές παθήσεις των όρ-
χεων ξεκινώντας από την οξεία επιδιδυμίτιδα. Η
φλεγμονή δηλαδή της επιδιδυμίδας, ενός μικρού ορ-
γάνου που βρίσκεται μέσα στο όσχεο πίσω και πάνω,
αλλά σε επαφή με τους όρχεις. 

Η επιδιδυμίτιδα οδηγεί σε μια επώδυνη διόγκωση
της περιοχής του όρχεως. Μπορεί να συνοδευτεί από
ενόχληση κατά την ούρηση, ερυθρότητα του δέρμα-

τος πάνω από τον διογκωμένο όρχι και πυρετό. Ατε-
λής θεραπεία της οξείας επιδιδυμίτιδας μπορεί να
οδηγήσει σε υπογονιμότητα ή σε χρόνια επιδιδυμίτι-
δα. Συχνά εντοπίζεται καρκίνος του όρχεως. Εμφανί-
ζεται συχνότερα στις ηλικίες από 14-35 ετών περί-
που. Είναι ένας καρκίνος της νεαρής ηλικίας με πο-
σοστά ίασης που φτάνουν το 90%, αν ανευρεθεί στα
αρχικά στάδια.

Οι όρχεις είναι όργανα που βρίσκονται εξωτερικά
στο σώμα και δίνουν τη δυνατότητα της επιμελούς
ψηλάφησης. Για τον λόγο αυτόν θα πρέπει οι άντρες
όλων των ηλικιών να προβαίνουν ανά τακτά χρονικά
διαστήματα σε αυτοεξέταση των όρχεων.

Στον άνδρα μπορεί να παρουσιαστεί υδροκήλη,
που αφορά στη συγκέντρωση υγρού ανάμεσα στα πε-
ριβλήματα του όρχεως, αλλά όπως και οι κύστεις της
επιδιδυμίδας είναι αμφότερες καλοήθεις καταστά-
σεις. Εκδηλώνονται ως σταδιακή και ανώδυνη αύξη-
ση του μεγέθους του ημιοσχέου. Διορθώνονται με
ελάχιστα επεμβατικό τρόπο, συνήθως με παραμονή
λίγων ωρών στο νοσοκομείο. Στην περίπτωση που οι
βλάβες αυτές είναι μικρού μεγέθους και δεν επηρε-
άζουν τη βιωσιμότητα του όρχεως, μπορούν να πα-
ρακολουθούνται.
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Η επαγρύπνηση και η έγκαιρη
διάγνωση επιτρέπουν την ίαση
ακόμα και περίπλοκων
καταστάσεων

Αξιολόγηση ευρημάτων
Η συστροφή του όρχεως είναι μια επείγουσα κατάσταση, κατά την οποία ο όρχις περιστρέφεται
γύρω από τον μίσχο του, ισχαιμεί και σταδιακά διογκώνεται. Συνοδεύεται από έντονο πόνο και
απαιτεί άμεση αντιμετώπιση για να μη νεκρωθεί ο όρχις. Η συστροφή του όρχεως μπορεί να εί-
ναι τέλεια ή ατελής. 
Και στις δύο περιπτώσεις ο όρχις αλλάζει και τη θέση του, οπότε εντοπίζεται σε υψηλότερο ση-
μείο από το συνηθισμένο, ενώ συχνά αποκτά και οριζόντιο προσανατολισμό. 
Συχνή είναι και η κιρσοκήλη. Πρόκειται για φλεβική ανεπάρκεια της σπερματικής φλέβας,
που χαρακτηρίζεται από την παρουσία κιρσών (διατεταμένων φλεβιδίων) γύρω από τον όρχι.
Αρχικά, μπορεί να προκαλέσει την αίσθηση αύξησης του μεγέθους του ημιοσχέου, αργότερα
όμως, και ειδικά σε προχωρημένες περιπτώσεις, ο όρχις καταπονείται και ατροφεί, με αποτέ-
λεσμα να αποκτά μικρότερο μέγεθος. Η κιρσοκήλη πρέπει να αξιολογείται σε τακτά χρονικά
διαστήματα, ώστε να αποκατασταθεί, όταν απαιτηθεί, αφού μπορεί να οδηγήσει σε υπογονιμό-
τητα και τελικά σε ατροφία του όρχεως. Φυσικά ο ειδικός θα πρέπει να αξιολογήσει την κατά-
σταση και σε περίπτωση τραυματισμών των όρχεων.  

Συχνές παθήσεις των όρχεων

Ματίνα Βλάχου, χειρουργός,
ουρολόγος - ανδρολόγος 



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 πρώτων ημερών, η προσοχή
σας σήμερα θα είναι στραμμένη σε οι-
κονομικές υποθέσεις, αλλά και σε συ-
ναισθήματα που μάλλον δεν μπορείτε με
ευκολία να διαχειριστείτε.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η Σελήνη σήμερα στο δικό σας ζώδιο
δέχεται την ενέργεια του Άρη και μάλ-
λον θα σας είναι δύσκολο να ελέγξετε
την ένταση που σας δημιουργούν οι κα-
θημερινές σας υποχρεώσεις.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Με τη Σελήνη στο δωδέκατο ηλιακό σας
σπίτι η ψυχολογία σας μάλλον δεν θα εί-
ναι και η καλύτερη. Αφήστε για αργότε-
ρα τις έντονες διεκδικήσεις και φροντί-
στε την υγεία σας.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για σας του τρίτου δεκαημέρου, που βρί-
σκεστε σε μία πολύ μεταβατική περίοδο,
μην αφήσετε σήμερα να σας καθοδηγή-
σουν τα έντονα συναισθήματά σας. Ίσως
να μην είστε έτοιμοι για να πάρετε απο-
φάσεις, γιατί δεν θα έχετε τα αποτελέ-
σματα που θα θέλατε.

Λέων
(23/7-22/8)
Σήμερα θα ασχοληθείτε έντονα με την
κοινωνική σας εικόνα, ενώ θα επιδιώξε-
τε να βάλετε κάποια νέα δεδομένα στις
επαγγελματικές σας βλέψεις. Βέβαια,
μη βιάζεστε να κερδίσετε την εύνοια των
άλλων, αν δεν αποδείξετε ότι πραγματι-
κά αξίζετε και με το παραπάνω ό,τι αντι-
προσωπεύετε.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Μία αρκετά θετική μέρα για τους Παρθέ-
νους του πρώτου δεκαημέρου, όπου θα
έχετε καλά νέα για κάποια οικονομικά σας
θέματα. Ίσως μάλιστα βρεθείτε με έντονη
διάθεση για αλλαγές στην εξωτερική σας
εμφάνιση.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Οικονομικά θέματα θα σας απασχολή-
σουν σήμερα, ενώ θα έχετε μία πολύ έν-
τονη διάθεση να ξεκαθαρίσετε τα συναι-
σθήματά σας απέναντι σε κάποιο πρόσω-
πο που σας ενδιαφέρει.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Εσείς του πρώτου δεκαημέρου θα έχετε
έντονους διαπληκτισμούς με κάποια
πρόσωπα, ενώ βρίσκεστε πολύ κοντά
στο να πάρετε οριστικές αποφάσεις για
μία νομική σας υπόθεση.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Σήμερα μάλλον θα έχετε μία τάση να
βλέπετε τον εαυτό σας με αρκετή αυ-
στηρότητα και δεν αποκλείεται να αρχί-
σετε μία απαιτητική δίαιτα ή γυμναστι-
κή. Όσο για τις σχέσεις σας, κάτι σας
έχει εκνευρίσει και μάλλον ξεσπάτε σε
όλους και για όλα.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Για σας του πρώτου δεκαημέρου, τα νέα
για σήμερα είναι αρκετά καλά. Βάλτε σε
τάξη τα συναισθήματά σας, φροντίστε τα
αγαπημένα σας πρόσωπα και νιώστε
όμορφα με τις επιλογές σας.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Είστε σε μία χρονική στιγμή κάπως άβο-
λη, με πολλά θέματα να βρίσκονται σε
εκκρεμότητα. Το οικογενειακό σας περι-
βάλλον θα σας δημιουργήσει κάποια με-
γαλύτερη ανασφάλεια έπειτα από ένα
γεγονός που θα συμβεί και αφορά κά-
ποια συμφωνία ή λόγια που έχουν ειπω-
θεί.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Είστε έτοιμοι για αλλαγές, μικρές ή με-
γαλύτερες, όμως θα πρέπει να προσέξε-
τε μη χάσετε, εκτός από την ηρεμία σας,
χρήματα που δύσκολα θα ξαναποκτήσε-
τε.   
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Σήμερα η Σελήνη στο ζώδιο του Ταύρου θα
συναντήσει τον Άρη σε όψη συνόδου, βάζοντας
μία παραπάνω ένταση στα συναισθήματα των
ζωδίων της Γης, αλλά και εκνευρισμό στους

Ταύρους, Λέοντες, Σκορπιούς και Υδροχόους.  



«Κ
άλλιον του θεραπεύειν το προ-
λαμβάνειν», είχε πει ο πατέρας
της Ιατρικής Ιπποκράτης. Πρό-
κειται όμως για μια ρήση που

έχει εφαρμογή σε όλους τους τομείς της ζωής
μας. Η ρήση αυτή έρχεται στη σκέψη μας βλέ-
ποντας το μαύρο τοπίο που καλύπτει το Ντράφι,
την Παλλήνη, την Ανθούσα, τη Διώνη, τον Γέρα-
κα και το Δασαμάρι. Η καταστροφή είναι μεγά-
λη. Η φωτιά εξαπλώθηκε με απίστευτη ταχύτη-
τα καίγοντας κόπους μιας ζωής.

Τι και αν 15 και πλέον εναέρια μέσα έδιναν
μάχη... Τι και αν περισσότεροι από 600 πυρο-
σβέστες και άλλο τόσο βοηθητικό προσωπικό
έδρασαν συντονισμένα και με υπεράνθρωπες
προσπάθειες προσπαθούσαν να βάλουν τέλος
στην τραγωδία, η δύναμη της φωτιάς ήταν τέ-
τοια που κανένα ανθρώπινο μέσο δεν μπορού-
σε να σταματήσει.

Οι παλιότεροι, όσοι έχουν ζήσει και στο πα-
ρελθόν ανάλογες πυρκαγιές, έλεγαν ότι η φωτιά
θα σταματήσει στη Λεωφόρο Μαραθώνος, όταν
πλέον δεν θα έχει κάτι να κάψει, ή αν γυρίσει ο
άνεμος προς τα καμένα. Δυστυχώς επιβεβαι-
ώθηκαν. Για να μηv είμαστε άδικοι βέβαια,
οφείλουμε όλοι να παραδεχτούμε ότι εκείνο
που έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια είναι
να μη θρηνούμε ανθρώπινα θύματα, όπως έγινε
στο Μάτι ή παλαιότερα στην Ηλεία. Κάτι που εί-
ναι το σημαντικότερο.

Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η κλιματική κρί-
ση επηρεάζει τη ζωή μας σε βαθμό που ίσως
δεν έχουμε συνειδητοποιήσει. Δεν μπορούμε

να ζούμε και να οργανώνουμε τη ζωή μας με τον
ίδιο τρόπο που το κάναμε πριν από μερικές δε-
καετίες. Οφείλουμε να ξαναβάλουμε στο τρα-
πέζι για συζήτηση πολλά πράγματα που ίσως
ακούγονται απλά αλλά είναι σημαντικά. Να μην
μπαίνουν φωτιές ίσως μπορούμε να μην το πε-
τύχουμε, αλλά μπορούμε να πετύχουμε κάτι άλ-
λο που είναι σημαντικό: να δημιουργήσουμε
συνθήκες ώστε οι φωτιές να είναι λιγότερες και
μικρότερες.

Οφείλουμε να οργανώσουμε αλλιώς τη ζωή
μας. Δεν μπορεί, επί παραδείγματι, να θέλουμε
να ζούμε ουσιαστικά μέσα στο δάσος και να μη
φροντίζουμε να μην ακουμπάνε στο σπίτι μας
πεύκα ή να μην έχουμε πυροσβεστήρες, τέλος
πάντων, ένα ελάχιστο σύστημα πυροπροστα-
σίας. Ή δεν μπορεί το σπίτι μας να είναι μέσα
στο δάσος, να φεύγουμε διακοπές και να αφή-
νουμε τις τέντες ανοικτές, που αποτελούν στην
ουσία το «προσάναμμα» σε μια φωτιά. Επίσης,
δεν είναι δυνατόν να οικοδομούνται κτίρια επι-
χειρήσεων χωρίς να διαθέτουν την αναγκαία
πυροπροστασία.

Λέγαμε παλαιότερα για τους σεισμούς ότι
πρέπει να μάθουμε να ζούμε μαζί τους. Λίγο
πολύ, το πετύχαμε. Προσαρμόσαμε τον αντισει-
σμικό κανονισμό. Οι κανόνες για να χτίσει κα-
νείς ένα οίκημα είναι ίσως οι αυστηρότεροι
παγκοσμίως. Στα σχολεία έγιναν μαθήματα αν-
τισεισμικής προστασίας. Τα παιδιά μας ξέρουν
τι πρέπει να κάνουν και τι όχι σε περίπτωση σει-
σμού. Το ίδιο πρέπει να γίνει και με τις φωτιές.

Χιλιάδες εθελοντές προσπαθούσαν να συν-

δράμουν χθες το έργο των πυροσβεστών. Ήξε-
ραν όμως τι να κάνουν; Ας οργανώσουμε τις
ζωές με τον τρόπο που το κάνουν οι πρόσκοποι.
Έχουν κανόνες σε τέτοιες περιπτώσεις που ο
καθένας να ξέρει τι πρέπει να κάνει. Όλοι όσοι
κατοικούν κοντά σε περιοχές ευάλωτες σε πυρ-
καγιές πρέπει να εκπαιδευτούν για το τι πρέπει
να κάνουν σε περίπτωση φωτιάς.

Οι δήμοι πρέπει να καθαρίζουν όλα τα οικό-
πεδα. Να καθαρίζουν όλα τα πρανή στα περια-
στικά δάση. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν
κομμένα κλαδιά από τις χιονοπτώσεις του Ια-
νουαρίου. Το είδαμε στην Πεντέλη, το βλέπουμε
και στον Υμηττό, κυρίως στην Ηλιούπολη. Δεν
μπορούμε να περιμένουμε από την κυβέρνηση
-την όποια κυβέρνηση- να έχει ένα πυροσβε-
στικό όχημα μπροστά από κάθε σπίτι. Πρέπει να
οργανώσουμε τη ζωή μας έτσι ώστε να μη χρει-
αζόμαστε τα πυροσβεστικά οχήματα μπροστά
στα σπίτια μας.

Ίσως η κυβέρνηση, η Ένωση Περιφερειών
και η ΚΕΔΕ πρέπει να συμφωνήσουν σε κάποι-
ους κανόνες μέτρων που, αν δεν τηρούνται, vα
υπάρχουν τουλάχιστον διοικητικές ποινές για
τους δημάρχους, τους περιφερειάρχες και τους
αντιπεριφερειάρχες. Άλλωστε, «όπου δεν πί-
πτει λόγος πίπτει ράβδος». Αλλά αυτό απαιτεί
πιο αυστηρή νομοθεσία, αφού από τις 20.000
περιπτώσεις ακούσιων ή εκούσιων εμπρησμών
από το 2000 και μετά, μόνο σε ένα 2,5% επιβλή-
θηκαν κάποιες ελάχιστες ποινές. Πρέπει λοιπόν
να μάθουμε να ζούμε με τις φωτιές αλλά και να
μάθουμε πώς δεν θα μπαίνουν φωτιές.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL #ELLI32
Μήπως ήρθε 
η ώρα να
εκπαιδεύσουμε
τον πληθυσμό 
για την πρόληψη
των πυρκαγιών;Μήπως αντί 

να σβήνουμε 
πρέπει 
να προλαμβάνουμε
τις φωτιές;


