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Μ
πορεί ο Πούτιν να έχει ανοιχτούς λογαρια-
σμούς με τη Δύση από την εποχή που ήταν
πράκτορας στην KGB και πάλευε για την
επιβίωση της Σοβιετικής Ένωσης, όμως

κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι είχε, έχει και θα έχει
διαύλους στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ότι είχε, έχει
και θα έχει «μάτια και αυτιά» στα κράτη-μέλη της ΕΕ
αλλά και πέραν αυτής.

Λογικό, θα πει κάποιος, με αφορμή και την αποκάλυ-
ψη της «La Stampa», από τη στιγμή που επί των ημε-
ρών του η Μόσχα «άνοιξε» τις πύλες της, απεκδυόμενη
κάθε ύφασμα του κλειστού κομμουνιστικού παρελθόν-
τος της. Εξάγοντας «επενδυτικά κεφάλαια» και ισχυ-
ρούς επιχειρηματίες έτοιμους για να κατακτήσουν οι-
κονομικά και εμπορικά την παρακμάζουσα Ευρώπη,
απέκτησε και «πόδι» στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Για να το φέρουμε στη χθεσινή αποκάλυψη, οι πλη-
ροφορίες της ιταλικής εφημερίδας λένε ότι η ρωσική
πρεσβεία στην Ιταλία ζήτησε από το κόμμα της Λέγκας
του Βορρά να αποσύρει τους υπουργούς της από την

κυβέρνηση του Μάριο Ντράγκι. Παράλληλα, κορυφαία
στελέχη και άλλων ιταλικών κομμάτων διατηρούν
ισχυρούς -υπόγειους- δεσμούς με το Κρεμλίνο. Την
πρωτοκαθεδρία βέβαια σε αυτήν τη σχέση έχει ο Σίλ-
βιο Μπερλουσκόνι, από τον καιρό που προσπαθούσε
να μυήσει τον Ρώσο πρόεδρο στα περίφημα «μπούνγ-
κα μπούνγκα» πάρτι…

Όμως, η Ρωσία δεν έχει αναμειχτεί μόνο στην πολι-
τική σκακιέρα των Ιταλών. Αρκεί και μόνο να αναφερ-
θεί ότι η Ρωσία έχει κατηγορηθεί για παρέμβαση στις
εκλογές των ΗΠΑ και όχι μόνο. Και αν όλα αυτά μπορεί
για κάποιους να είναι θεωρίες συνωμοσίας και πολιτι-
κά παιχνίδια των δυτικών ειδησεογραφικών πρακτο-
ρείων, τότε μπορούμε να παραθέσουμε και αλλά πα-
ραδείγματα. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο που κορυφαίοι
Γερμανοί πολιτικοί (ενεργοί και μη) με τον έναν ή τον
άλλον τρόπο ενεπλάκησαν στην επί σειρά ετών αυξα-
νόμενη ρωσογερμανική συνεργασία, με αποτέλεσμα
τώρα να τους κάνει «καζούρα» ο Ζελένσκι.

Και βέβαια και στα Βαλκάνια όπου πολιτικοί και οι-

κονομικοί παράγοντες, θρησκευτικοί ταγοί, πρόσω-
πα του πολιτισμού και των Τεχνών ψηφίζουν Ρωσία…
δαγκωτό, κάτι που ισχύει και για τη χώρα μας, αφού
πολλοί άνθρωποι, δεδομένων και των θρησκευτι-
κών-πνευματικών δεσμών με τη Ρωσία, κρατούν αν-
τίστοιχη στάση.

Στη Γαλλία η ακροδεξιά της Λεπέν δεν κρύβει τον
θαυμασμό της για τον Πούτιν και δηλώνει όπου σταθεί
και όπου βρεθεί ότι θα συνεργαστεί μαζί του αν βρεθεί
στο «τιμόνι» της Γαλλίας. Δεν συζητάμε βέβαια για την
Ουγγαρία του Όρμπαν, που μόνο ρωσικές σημαίες δεν
έχει σηκώσει στη Βουδαπέστη.

Είναι λοιπόν τέτοια η επιρροή και η εμπλοκή της
Ρωσίας στη Δύση και ιδιαίτερα στην Ευρώπη που μόνο
θεωρίες συνωμοσίας δεν μπορούν να θεωρούνται τα
όσα γράφουν οι Ιταλοί τις τελευταίες μέρες. Αν μπορεί
ο Πούτιν να διαλύσει μια ολόκληρη κυβέρνηση κρά-
τους-μέλους της ΕΕ χωρίς να κάνει το... ελάχιστο, σκε-
φτείτε πόσο απειλητική έχει γίνει η Ρωσία για ολόκλη-
ρο τον δυτικό κόσμο.
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Πόσο είχε απλώσει τα δίχτυα της η Ρωσία;
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Τ
ο «χαρτί» της θεσμικής υπευθυ-
νότητας με στόχο την εμπέδωση
της πολιτικής σταθερότητας αλ-
λά και της έγκαιρης όσο και

αποτελεσματικής παρέμβασης με σκοπό
τη στήριξη των πλέον αδυνάμων, αλλά και
την καθοριστική άρση των κοινωνικών
αδικιών προέταξε χθες ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης στις «δίδυμες» παρεμβάσεις
του από τη συνεδρίαση του υπουργικού
συμβουλίου και μέσω συνέντευξής του
στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Την επιλογή της θεσμικής αξιοπιστίας
αντί των μικροκομματικών τακτικισμών
υπογράμμισε εκ νέου, και μάλιστα ενώ-
πιον διεθνούς ακροατηρίου, ο Έλληνας
πρωθυπουργός, διαβεβαιώνοντας πως οι
εκλογές θα γίνουν στο τέλος της 4ετίας,
καθώς η δύσκολη διεθνής συγκυρία
απαιτεί πολιτική σταθερότητα. Μιλώντας
στο παγκοσμίου απήχησης αμερικανικό
τηλεοπτικό δίκτυο CNN, ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης διεμήνυσε ότι «δεν θα θυσιάσω
την πολιτική σταθερότητα της χώρας για
να κερδίσω πολιτικό πλεονέκτημα, οι
αγορές μάς επιβραβεύουν γιατί είμαστε
θεσμικά σοβαροί». Ο πρωθυπουργός δεν
παρέλειψε, δε, να αντιπαραβάλει την πε-
ρίπτωση της Ιταλίας με αυτήν την Ελλά-
δας σημειώνοντας ότι τα spreads των ελ-
ληνικών ομολόγων είναι χαμηλότερα από
τα αντίστοιχα ιταλικά, καίτοι το ελληνικό

χρέος είναι μεγαλύτερο του ιταλικού,
γιατί στην γείτονα σοβεί ακόμη μία σοβα-
ρή πολιτική κρίση.

«Στήριξη για όσο χρειαστεί» 
Το μήνυμα, δε, ότι η κυβέρνηση θα εξα-

κολουθήσει να στηρίζει νοικοκυριά και

επιχειρήσεις για όσο καιρό διαρκεί η
οξεία ενεργειακή κρίση εξέπεμψε εκ νέ-
ου ο πρωθυπουργός. Μάλιστα, στο φόντο
της πρόσφατης πρότασής του για τη δημι-
ουργία ενός πανευρωπαϊκού μηχανισμού
σχετικά με τη μείωση της κατανάλωσης
φυσικού αερίου στη βιομηχανία έναντι

αποζημίωσης, απηύθυνε προειδοποίηση
τόσο προς τους Ευρωπαίους ομολόγους
του όσο και προς τη θεσμική ηγεσία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης να δράσει εγκαίρως
πριν από τον επερχόμενο χειμώνα, ώστε
να δοθεί προς τις διεθνείς αγορές μία ξε-
κάθαρη απάντηση πως εκτός από αλλη-
λεγγύη η ΕΕ μπορεί να παρουσιάσει και
αποτελεσματικότητα. «Πολλοί άνθρωποι
βγάζουν πολλά λεφτά σε βάρος των ευ-
ρωπαϊκών κυβερνήσεων και των Ευρω-
παίων καταναλωτών. Αυτό είναι μία απα-
ράδεκτη κατάσταση και πρέπει να δρά-
σουμε με τρόπο πιο δραστικό», διεμήνυσε
ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε,
δε, από την τελευταία για το καλοκαίρι συ-
νεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου
την κατάθεση νομοθετικής διάταξης για το
κλείσιμο των όποιων παραθύρων για τυ-
χόν καταστρατηγήσεις σχετικά με τις χρε-
ώσεις στα πάγια και παιχνίδια σε βάρος
των καταναλωτών: «Kαταργούνται τα ψιλά
γράμματα και όλοι οι πάροχοι είναι πλέον
υποχρεωμένοι να ανακοινώνουν από πριν
τις χρεώσεις τους. Ενισχύεται η διαφά-
νεια, ενώ αποτρέπονται και αθέμιτες εμ-
πορικές πρακτικές όσο και η σύγχυση
στους καταναλωτές».

Όλα όσα είπε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης στο υπουργικό
συμβούλιο και σε συνέντευξή
του στο αμερικανικό
τηλεοπτικό δίκτυο CNN

Το μήνυμα προς την Τουρκία  
Την ανάγκη Ελλάδα και Τουρκία να λειτουργήσουν εντός της πρόνοιας του Διε-
θνούς Δικαίου επεσήμανε εκ νέου στη συνέντευξή του στο CNN ο Κυριάκος
Μητσοτάκης. «Αντιμετωπίζουμε τους τελευταίους μήνες σοβαρές προκλήσεις
από την Τουρκία, νομίζω πως ο πρόεδρος Ερντογάν θα έκανε καλό στους πολί-
τες του εάν προσπαθούσε να αναζωογονήσει την τουρκική οικονομία, παρά να
επιχειρεί να επαναφέρει στο προσκήνιο νεοθωμανικές επιδιώξεις. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, θα προασπίσω την εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δι-
καιώματα και αυτό δεν είναι διαπραγματεύσιμο», ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης.
Στο τέλος της χθεσινής συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης ευχήθηκε στους υπουργούς του «καλές διακοπές» εφιστώντας
τους, πάντως, την προσοχή να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί κατά τις ολιγοήμε-
ρες διακοπές τους και επ’ ουδενί λόγω να μην προκαλούν μέσω αναρτήσεών
τους στα social media.

«Δεν θυσιάζω
την πολιτική
σταθερότητα…»

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος
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των Στέλλας Παπαμιχαήλ, 
Σωτήρη Σταθόπουλου

Σ
υνεπής στις δεσμεύσεις του για
απόλυτη διαφάνεια στον δημό-
σιο βίο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
επικοινώνησε με τον πρόεδρο

της Βουλής ώστε να δρομολογηθεί με
πρωτοβουλία της κυβέρνησης η άμεση
σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Δια-
φάνειας για να λάμψει η αλήθεια για τη
«σκοτεινή» υπόθεση της καταγγελίας Αν-
δρουλάκη που αφορά την παρακολούθη-
ση του κινητού του.

Με αυτή την κίνηση βάζει ουσιαστικά
και «φρένο» στην επιχείρηση «πολιτική
εκμετάλλευση» από τα κόμματα της αντι-
πολίτευσης για το ζήτημα. Παρά το γεγο-
νός ότι λίγες ώρες μετά τη μηνυτήρια ανα-
φορά που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑ-
ΣΟΚ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάν-
νης Οικονόμου πήρε ξεκάθαρη θέση, κα-
λώντας τη Δικαιοσύνη αλλά και τις αρμό-
διες Αρχές να διερευνήσουν σε βάθος την
υπόθεση, στο Μαξίμου είδαν τον ΣΥΡΙΖΑ
να στηρίζει το ΚΙΝΑΛ, ενώ εφημερίδες
που πρόσκεινται στην Κουμουνδούρου
κατηγορούσαν ευθέως την κυβέρνηση ότι
βρίσκεται πίσω απ’ όσα κατήγγειλε ο Νί-
κος Ανδρουλάκης.

Βλέποντας το κλίμα που πήγαινε να δη-
μιουργηθεί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην
καθιερωμένη πρωινή σύσκεψη που είχε
με τους στενούς του συνεργάτες ανακοί-
νωσε την απόφασή του να ζητήσει από τον
πρόεδρο της βουλής τη σύγκληση της αρ-
μόδιας επιτροπής. Κυβερνητικά στελέχη

τόνιζαν ότι ο πρωθυπουργός με τη συγκε-
κριμένη κίνηση έδειξε με κατηγορηματι-
κό τρόπο ότι δεν επιθυμεί να υπάρξει κα-
μία σκιά σε αυτή την υπόθεση, καθώς η
κυβέρνηση δεν έχει να φοβηθεί τίποτα απ’
όσα κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
«Σε μια δημοκρατική κοινωνία και σε μια
σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα είναι αδια-
νόητο να λαμβάνουν χώρα περιστατικά
παρακολούθησης», έχει δηλώσει ο
υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας.

«Κλειστή» η συνεδρίαση
Έτσι λοιπόν σήμερα στις 2 το μεσημέρι

θα διεξαχθεί η συνεδρίαση της επιτροπής,
που λόγω ευαίσθητου αντικειμέ-
νου θα γίνει κεκλεισμένων
των θυρών και στην οποία
θα κληθούν ο διοικητής
της ΕΥΠ αλλά και ο επικε-
φαλής της Αρχής Προστα-
σίας Απορρήτου Επικοι-
νωνιών. Την κυβέρνηση θα
εκπροσωπήσουν οι υπουργοί
Γιώργος Γεραπετρίτης και Κυ-
ριάκος Πιερρακάκης.

Διαδικαστικά, σε ό,τι αφορά την ακρόα-
ση του διοικητή της ΕΥΠ, το άρθρο 43 Α
παρ. 2. του ΚτΒ προβλέπει πως «στην Επι-
τροπή Θεσμών και Διαφάνειας ανήκει ο
κοινοβουλευτικός έλεγχος για τα ζητήμα-
τα που αφορούν τη δραστηριότητα της
Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ).
Οι συζητήσεις για τη δραστηριότητα της
ΕΥΠ είναι απόρρητες και τα μέλη της δε-
σμεύονται να τηρούν το απόρρητο αυτό
και μετά τη λήξη της θητείας τους. Η επι-

τροπή μπορεί να δημοσιεύει τα πορίσματα
του ελέγχου της, λαμβάνοντας πάντοτε
υπόψη την, κατά τα ανωτέρω, υποχρέωση
τήρησης του απορρήτου».

Στόχος της κυβερνητικής πρωτοβου-
λίας είναι να μη μείνει καμία σκιά στην
υπόθεση και για τον λόγο αυτόν επισπεύ-
στηκε η συνεδρίαση της κοινοβουλευτι-
κής επιτροπής, αν και η Βουλή σήμερα
ολοκληρώνει τις εργασίες της ενόψει θε-
ρινών διακοπών.

Σύμπλευση ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ 
Βραδέως… έσπευσε να καταθέσει σχε-

τικό αίτημα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο δικό τους αί-
τημά οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ το-

νίζουν πως «οι καταγγελίες
αυτές δεν αφορούν μόνο
τον ίδιο τον πρόεδρο του
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ή το κόμ-
μα του, αλλά πλήττουν
στον πυρήνα τους τη δη-

μοκρατία και τις ελευθε-
ρίες στη χώρα μας. Αν δεν εί-

ναι ασφαλής από παρακολου-
θήσεις ο πρόεδρος ενός κοινοβου-

λευτικού κόμματος, ποιος μπορεί να αι-
σθάνεται ασφαλής στην Ελλάδα του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη;», αναφέρουν στο αί-
τημά τους.

Σε μια κίνηση που έμοιαζε περισσότερο
με ρελάνς, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε χθες και
τροπολογία για την αποκατάσταση και ενί-
σχυση της αρμοδιότητας της Αρχής Δια-
σφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών
(ΑΔΑΕ) και την προστασία των πολιτών
απέναντι σε διαδικασίες άρσης απορρήτου.

«Πιστεύω ότι υπάρχει και από την πλευ-
ρά της κυβέρνησης η βούληση να δείξει
και να αποδείξει ότι δεν θέλει να υπάρξει
τίποτα και να μην υπάρχει καμία μα καμία
σκιά στο θέμα των παρακολουθήσεων»,
είπε στη Βουλή εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ο
Σωκράτης Φάμελλος.

«Δεν θα επιστρέψουμε στην εποχή του
’89 με τους κοριούς, το θέμα τώρα ανοί-
γει», είπε χθες στην Ολομέλεια ο επικε-
φαλής της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρί-
νης, ζητώντας από τον Κυριάκο Μητσοτά-
κη να είναι παρών στη συνεδρίαση της
επιτροπής, καθώς η ΕΥΠ είναι υπό τον
έλεγχό του. Είχε προηγηθεί το αίτημα του
ΠΑΣΟΚ προς τον πρόεδρο της Επιτροπής
Θεσμών, στο οποίο έκανε λόγο για μείζον
πολιτικό και ηθικό θέμα και για ζήτημα
που προδίδει οργανωμένη παράνομη
δράση αδιαφανών μηχανισμών, άγνωστο
μέχρι στιγμής αν πρόκειται για κρατικούς
ή ιδιωτικούς.
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Όλα στο φως
για το... αυτί
στο κινητό
του Ανδρουλάκη 

Ο πρωθυπουργός ζήτησε
άμεση σύγκληση της Επιτροπής
Θεσμών και Διαφάνειας 
- Το παρασκήνιο 
της παρέμβασης που βάζει
«φρένο» στην επιχείρηση
πολιτικής εκμετάλλευσης 
από την αντιπολίτευση 

ΣΗΚΩΣΕ ΤΟ ΓΑΝΤΙ 
Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
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Ν
α «ξεμπροστιάσει» την κυβέρ-
νηση αρχίζοντας από το ανε-
παρκές δίχτυ προστασίας του
απορρήτου της επικοινωνίας

των πολιτών μέχρι την πίεση που θα δεχ-
θεί για να αποκαλυφθεί τι και ποιοι γνώρι-
ζαν για το σκηνικό υποκλοπών επιχειρεί ο
ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την υπόθεση παρακο-
λούθησης του τηλεφώνου του Νίκου Αν-
δρουλάκη με το σύστημα Predator.

Το λογισμικό κατασκοπείας Predator
έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τα
κινητά τηλέφωνα τύπου smartphone.
Στην ουσία των πραγμάτων, τα λογισμικά
παρακολούθησης νέας γενιάς κινητών τη-
λεφώνων (smartphone) μολύνονται από
ένα λογισμικό spyware, το οποίο μπορεί
να καταγράφει συνομιλίες, μηνύματα,
βίντεο και φωτογραφίες από το κινητό τη-
λέφωνο. Επίσης, χωρίς να γνωρίζει ο χρή-
στης του τηλεφώνου, το λογισμικό Preda-
tor καταγράφει από το μικρόφωνο του s-
martphone συνομιλίες, όπως π.χ. σε δω-
μάτιο, αυτοκίνητο, εργασιακό χώρο κ.λπ.
Αν κάποιο τηλέφωνο μολυνθεί με το λογι-
σμικό Predator, δύσκολο να μπορέσει να
το καταλάβει ο χρήστης του τηλεφώνου.

Φωνάζει γιατί δεν έγινε 
πρώτο θέμα στα ΜΜΕ

Μιλώντας στην «Political» πηγές της
αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρουν
πως κανείς αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να
είναι σίγουρος για το ότι δεν παρακολου-
θείται από το ίδιο ή ανάλογο σύστημα και
πως πρόκειται για μία ακόμη σκιά στη λει-
τουργία των δυτικών δημοκρατικών κοι-
νωνιών: «Ζητάμε να πέσει άπλετο φως.
Δεν νοείται σε ευνομούμενες κοινωνίες
που διέπονται από τις αρχές της Ενωμέ-
νης Ευρώπης να σημειώνονται τέτοιου εί-

δους γεγονότα. Το ποιοι και το γιατί είναι
ακόμη πιο σοβαρό βεβαίως και θα πρέπει
να εξεταστούν όλοι και όλα». 

Μία ακόμη παράμετρος που θίγουν οι
ίδιες πηγές είναι η υποβάθμιση του θέμα-
τος από τα ελληνικά ΜΜΕ: «Σε οποιαδή-
ποτε άλλη χώρα του κόσμου η είδηση αυ-
τή θα έπαιζε πρώτο θέμα. Εδώ, εάν δεν
συνασπίζονταν η αντιπολίτευση να σηκώ-
σει το θέμα και να αναγκάσει τον πρωθυ-
πουργό να πάρει θέση, θα ήταν απλά Πα-
ρασκευή». 

«Ο πρωθυπουργός, παρασυρόμενος
από τις εξελίξεις, αναγκάζεται να συμ-

πλεύσει με τον ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τη σύγ-
κλιση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφά-
νειας όσο και με το ΠΑΣΟΚ, ο αρχηγός του
οποίου άνοιξε το θέμα», τονίζουν κύκλοι
της Προοδευτικής Συμμαχίας του ΣΥΡΙΖΑ. 

Από την Επιτροπή αναμένεται να κλη-
θούν οι σχετικά εμπλεκόμενοι φορείς,
όπως και η ηγεσία της ΕΥΠ. 

Το ζητούμενο είναι διττό. Αφενός να
δουν ποιοι χρησιμοποιούν αυτό το σύστη-
μα παρακολούθησης για να παρακολου-
θούν ποιους. Αλλά και τι σχέση έχουν τό-
σο η ΕΥΠ όσο και κορυφαία κυβερνητικά
στελέχη με όλα αυτά που καταγγέλλουν. 

Η αξιωματική αντιπολίτευση επιχειρεί να «καπε-
λώσει» το ΠΑΣΟΚ ασκώντας εφ’ όλης της ύλης
κριτική στην κυβέρνηση, με αφορμή την υπόθε-
ση της παρακολούθησης του κινητού του προ-
έδρου του Κινήματος, αναλαμβάνοντας τα στε-
λέχη της Κουμουνδούρου την εκπροσώπησή
τους! Παράλληλα, εμφανίζοντας εαυτούς ως συ-
νοδοιπόρους στον αγώνα για Δημοκρατία με το ΠΑ-
ΣΟΚ, η Κουμουνδούρου ρίχνει εκ νέου γέφυρες προς την
Χαριλάου Τρικούπη. 

Ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του στα social media έκανε
λόγο για «κράτος τσιφλίκι» και για «κράτος Α.Ε.» σημειώνον-
τας πως δεν πρόκειται για κράτος δικαίου. «Πώς λέγεται ένα
κράτος όπου διορίζονται 50 νέοι μετακλητοί κάθε μήνα, δαπα-
νώνται 7,5 δισ. σε απευθείας αναθέσεις, 30 δισ. από το Ταμείο
Ανάκαμψης χωρίς λογαριασμό, τα ΜΜΕ ταΐζονται με κρατικό
χρήμα χωρίς κριτήρια και δημοσιογράφοι -εσχάτως και πολιτι-
κοί αρχηγοί- παρακολουθούνται; Πάντως αυτό Κράτος Δικαίου

δεν το λες… Κράτος λάφυρο, ίσως. Κράτος των κολ-
λητών, ενδεχομένως. Κράτος της Δεξιάς, μπορεί.

Κράτος ΙΧ, Κράτος Α.Ε. και Κράτος τσιφλίκι,
ακόμη πιο σωστά», έγραψε ο πρόεδρος του ΣΥ-
ΡΙΖΑ.  Ο Γιάννης Οικονόμου υπενθύμισε στον
πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ τα όσα έχει πράξει ήδη η

κυβέρνηση τονίζοντας πως ο Αλέξης Τσίπρας
διαμόρφωσε ένα κράτος αναποτελεσματικό, μακριά

από τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοι-
νωνία. «Αφού διαμόρφωσε ένα κράτος αναποτελεσματικό, φο-
ρομπηχτικό και αδιάφορο για τον πολίτη, κολλημένο στα παλιά
και αναμασώντας τα ίδια και τα ίδια, προσπαθεί να δημιουργή-
σει εντυπώσεις με ψέματα και ανακρίβειες», τόνισε ο κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος απαντώντας στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. 

Το tweet του Αλέξη Τσίπρα έφερε την απάντηση του Κυ-
βερνητικού Εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου, που απαρίθμη-
σε μεταρρυθμίσεις και βελτιώσεις στον κρατικό μηχανισμό:
«Πώς λέγεται το κράτος που με 1.500 νέες ψηφιακές υπηρε-

σίες σταματά την ταλαιπωρία των πολιτών και την αναμονή σε
ατέλειωτες ουρές; Πώς λέγεται το κράτος που στηρίζει την
κοινωνία και τις επιχειρήσεις με 43 δισ. ευρώ στη διάρκεια
της πανδημίας και υλοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα προγράμ-
ματα στήριξης για την ενεργειακή ακρίβεια, εν μέσω τερά-
στιων παγκόσμιων κρίσεων; Πώς λέγεται το κράτος που μει-
ώνει την ανεργία και δίνει διέξοδο στους νέους και τις παρα-
γωγικές ηλικίες; Πώς λέγεται το κράτος που μειώνει 52 φό-
ρους και αυξάνει τον κατώτατο μισθό; Πώς λέγεται το κράτος
που αποδίδει γρήγορα τις συντάξεις; Λέγεται προφανώς σύγ-
χρονο κράτος αποτελεσματικότητας, αλληλεγγύης, συνεχούς
προσπάθειας για τη μείωση των ανισοτήτων, ανάπτυξης και
προόδου». Παράλληλα, ο Γιάννης Οικονόμου εξαπέλυσε τα
πυρά για τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι: «Όσο για τον
κ. Τσίπρα, που διαμόρφωσε ένα κράτος αναποτελεσματικό,
φορομπηχτικό και αδιάφορο για τον πολίτη, κολλημένος στα
παλιά και αναμασώντας τα ίδια και τα ίδια, προσπαθεί να δη-
μιουργήσει εντυπώσεις με ψέματα και ανακρίβειες».

Κουμουνδούρου: Από τη μία εκμετάλλευση, από την άλλη συνοδοιπόρος του Κινήματος

Συνεχίζει την Predator…
αντιπολίτευση με αφορμή 
την περιβόητη υπόθεση
παρακολούθησης,
προσπαθώντας να βγει ακόμα
πιο… μπροστά και από
το κόμμα του θιγόμενου
Ανδρουλάκη 

ΣΥΡΙΖΑ

Χτυπάει την κυβέρνηση, 
«καπελώνει» το ΠΑΣΟΚ



Σ
τη Λευκωσία βρέθηκε χθες ο
ΥΠΕΞ Νίκος Δένδιας, όπου πραγ-
ματοποίησε συνάντηση με τον
πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη και

τον Κύπριο ομόλογό του Γιάννη Κασουλί-
δη σε μια ιδιαίτερη συγκυρία με φόντο την
τουρκική προκλητικότητα και την ανακοί-
νωση της εξόδου του γεωτρύπανου «Αμ-
πντουλχαμίτ Χαν» στη Μεσόγειο στις 9
Αυγούστου. Μάλιστα, ο κ. Κασουλίδης,
απαντώντας σχετικά με το τουρκικό γεω-
τρύπανο, υποστήριξε ότι η Κυπριακή Δη-
μοκρατία εξετάζει πιθανές λύσεις σε πε-
ρίπτωση που το γεωτρύπανο εισέλθει
στην κυπριακή ΑΟΖ.

Στη συνάντηση των δύο ΥΠΕΞ ο Νίκος
Δένδιας υπογράμμισε την αμέριστη στή-
ριξη της Ελλάδας στην Κύπρο για την επί-
τευξη μιας βιώσιμης λύσης του Κυπρια-
κού, μιας λύσης Διζωνικής Δικοινοτικής
Ομοσπονδίας, όπως καταγράφεται στις
αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας
των Ηνωμένων Εθνών, με αποχώρηση των
κατοχικών δυνάμεων και την κατάργηση
του αναχρονιστικού καθεστώτος των εγ-
γυήσεων. Παράλληλα, υποστήριξε ότι
Αθήνα και Λευκωσία απορρίπτουν οποι-
αδήποτε πρόταση περί λύσης δύο κρατών
στην Κύπρο.

Για τη νέα επίθεση του Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου κατά της Αθήνας, ότι η Άγκυρα
θα αποστείλει νέα επιστολή αμφισβήτη-

σης της κυριαρχίας νησιών του Αιγαίου
προς τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας
των Ηνωμένων Εθνών και προς την ΕΕ, ο
υπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως η
προ μηνών επιστολή της Ελλάδας, με την
οποία αποδομούνται τα τουρκικά επιχει-
ρήματα, είναι υπερεπαρκής.

Οι δύο ομόλογοι τόνισαν ότι Ελλάδα και
Κύπρος επιμένουν στον σεβασμό του διε-
θνούς δικαίου, συντονίζοντας τις ενέργει-
ές τους για την αντιμετώπιση του τουρκι-
κού αναθεωρητισμού σε Κύπρο και Αι-
γαίο.

Τουρκικά τερτίπια 
και με τη μειονότητα

Πάντως, στο περιθώριο των ταξιδιών
Δένδια παραμένει ο διπλωματικός συνα-
γερμός στην Αθήνα για τις επόμενες κινή-
σεις της Άγκυρας. Πέραν του δεδομένου
«ταξιδιού» του «Αμπντουλχαμίτ Χαν», το
υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί και
τη συνέχιση της επιθετικής ρητορικής των
Τούρκων, που το τελευταίο διάστημα
εστίασαν στη μουσουλμανική μειονότητα
της Θράκης.

Τον χορό του ανιστόρητου αναθεωρητι-
σμού άνοιξε, όπως πάντα, ο Ερντογάν, για
να συνεχίσουν Τσαβούσογλου και Τσελίκ.
Ιδίως ο υπουργός Εξωτερικών με αφορμή
και τον θάνατο του ψευτομουφτή Μέτε ξε-
πέρασε κάθε όριο λογικής και πρόκλησης

«χρεώνοντας» στην Αθήνα μέχρι και…
βασανισμό του αποδημήσαντος.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και μία ακό-
μη επίσκεψη «ιδιωτικού χαρακτήρα» στη
Θράκη και στα μειονοτικά χωριά του υφυ-
πουργού του Τσαβούσογλου, του Σελίμ
Κιράν, «αγαπημένου παιδιού» του Ερντο-
γάν και με σχέσεις με ακραίους μειονοτι-
κούς κύκλους, ο οποίος έχει προκαλέσει
τη χώρα μας κατ’ επανάληψη, μιλώντας
ακόμη και από ελληνικό έδαφος για
«τουρκική μειονότητα» και απειλώντας
την Αθήνα ποικιλοτρόπως «επειδή δεν
σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το

δικαίωμα της αυτοδιάθεσης». Και οι ανα-
φορές ενός ακόμη συνεργάτη του Τούρ-
κου προέδρου, του εκπροσώπου του AKP
Ομέρ Τσελίκ, «στο κλείσιμο τεσσάρων
σχολείων που ανήκουν στην τουρκική
μειονότητα» δείχνει τις προθέσεις της Άγ-
κυρας. 
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Τι είπαν Δένδιας και
Κασουλίδης στη συνάντησή
τους στη Λευκωσία

«Σφιχταγκαλιάζονται» Πούτιν - Ερντογάν
Η αναβάθμιση της στρατιωτικής και ενεργειακής συνεργασίας Ρωσίας και Τουρκίας θα είναι στην ατζέντα Πούτιν

- Ερντογάν στην κατ’ ιδίαν συνάντησή τους στο Σότσι στις 5 Αυγούστου. Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, η Μόσχα στο-
χεύει σε παραγωγή ή και αγορά τουρκικών drones Bayraktar, τα οποία χρησιμοποιεί στον πόλεμο η Ουκρανία. Το
θέμα έθιξε και ο Πούτιν στις 19 Ιουλίου, στη συνάντηση με τον Ερντογάν στην Τεχεράνη, ενώ το Κρεμλίνο δήλωσε
χθες ότι όλες οι πτυχές των διμερών σχέσεων «βρίσκονται σε πολύ υψηλό επίπεδο».

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα είναι επίσης η ενέργεια, καθώς η Τουρκία είναι γέφυρα για τη διέλευση ρωσι-
κού φυσικού αερίου μέσω του αγωγού TurkStream και στοχεύει να συμμετάσχει δυναμικά στο μέλλον των εξαγω-
γών προς την Ευρώπη. Στην ατζέντα θα είναι και ο πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ακου-
γιού της Τουρκίας, που κατασκευάζει η ρωσική Rosatom, και οι εξαγωγές των ουκρανικών σιτηρών μετά τη συμ-
φωνία που υπεγράφη στην Κωνσταντινούπολη.

Στο μικροσκόπιο
Ελλάδας - Κύπρου
ο θερμός Αύγουστος
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Έκκληση Βαρβιτσιώτη 
για μεγαλύτερη 
χρηματοδότηση του ΥΠΕΞ

H
ανανεωμένη αίθουσα «Γιάννος Κρανιδιώτης» στο υπουργείο Εξω-
τερικών έζησε μεγάλες στιγμές τις προηγούμενες μέρες. Η αίθου-
σα, που έχει ανακαινιστεί και έχει γεμίσει με σπάνιες φωτογραφίες

διπλωματικής ιστορίας, φιλοξένησε την εκδήλωση, στην οποία ο Κωνσταν-
τίνος Μπίτσιος παρέδωσε το αρχειακό υλικό του πατέρα του, Δημήτρη, του
πρώτου υπουργού Εξωτερικών της Μεταπολίτευσης. Και όχι μόνο. Παρέ-
δωσε και προσωπικό υλικό του πατέρα του, που θα είναι χρήσιμο στις υπη-
ρεσίες του ΥΠΕΞ. Όπως έμαθα, τον λόγο πήρε ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης
και βάσει της πλούσιας ιστορίας του υπουργείου θέλησε να θέσει κάποια
ζητήματα, τα οποία όμως έχουν αποδέκτη το Μέγαρο Μαξίμου. Πρώτον, ζή-
τησε μεγαλύτερη χρηματοδότηση για το διπλωματικό σώμα και τις πρε-
σβείες και, δεύτερον, να υπάρξει μέριμνα ώστε να αξιοποιείται η ελληνική
διπλωματική ιστορία. Ουσιαστικά ο Μιλτιάδης ζήτησε περισσότερα για τους
Έλληνες διπλωμάτες... 

Συγκινημένος
Μολυβιάτης 

Το «παρών» στην εκδήλωση του υπουρ-
γείου Εξωτερικών έδωσε και ο Πέτρος
Μολυβιάτης, ο οποίος ήταν συγκινημένος.

Ως παλιός διπλωμάτης μά-
λιστα έδωσε και τη δι-

κή του πινελιά, τονί-
ζοντας ότι η ιστορι-
κή μνήμη του Δημή-

τρη Μπίτσιου είναι
σημαντική, διότι επί

υπουργίας του συνέβησαν
δύο πολύ σημαντικά ορόσημα. Πρώτον,
τέθηκε για πρώτη φορά το όπλο της προ-
σφυγής στη Χάγη για τις διαφορές μας με
την Τουρκία και, δεύτερον, η χώρα συνέχι-
σε ξανά τον δρόμο της για την ένταξη στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, δρόμο που είχε ανα-
κοπεί λόγω της επταετούς χούντας των
Συνταγματαρχών. Αυτά για όσους ξεχνούν
τη διπλωματική ιστορία…  

Η ανέμελη 
Άννα-Μισέλ 

Είδες όταν δεν είσαι βουλευτής και
δεν σε νοιάζει η επανεκλογή σου, είσαι
πιο χαλαρός. Αναφέρομαι στην ευρω-
βουλευτή Άννα-Μισέλ Ασημακοπού-

λου, η οποία μετά την εκρη-
κτική εμφάνιση στο

Προεδρικό Μέγαρο,
που σχολιάστηκε
ποικολοτρόπως, με-
τά την εμφάνισή της

στην παρουσίαση του
βιβλίου του Βαγγέλη Βε-

νιζέλου, ταξίδεψε στη Σάμο, σε μια με-
γάλη περιοδεία που περιείχε επαφές
με τοπικούς άρχοντες, με κληρικούς,
με καλό φαγητό και με πολύ -απ’ όσο
είδα στα social media- κρασί σαμιώτι-
κο! Εύγε, Άννα-Μισέλ, στο πνεύμα του
καλοκαιριού!

Το είδαμε και αυτό στην ελληνική Βουλή: Πρώην
συνεργάτιδα κυβερνητικού παράγοντα να διαπλη-

κτίζεται έντονα με νυν συνεργάτιδά του. Υπ’ όψιν, και
οι δύο αρκετά όμορφες… Ρε τι κάνει η εξουσία, ξυπνάει τα
πάθη και οξύνει τα πνεύματα... 

Αφανής ήρωας 
ο Μπρατάκος 

Ένας αφανής ήρωας των ελληνοαραβικών
συμφωνιών που πραγματοποιήθηκαν κατά
την επίσκεψη υπουργών και επιχειρηματιών
από το Βασίλειο της Σαουδικής
Αραβίας στην Ελλάδα ήταν ο
πρόεδρος του Εμπορικού
και Βιομηχανικού Επιμε-
λητηρίου Ελλάδας Γιάννης
Μπρατάκος. Στο πλαίσιο
των ελληνοαραβικών επαγ-
γελματικών συναντήσεων, ο κ.
Μπρατάκος είχε την ευκαιρία να συζητήσει
με τον Ajlan Abdoulaziz Alajlan, πρόεδρο
της Ένωσης Επιμελητηρίων Σαουδικής
Αραβίας, για τις επενδύσεις στη χώρα μας
και για τη διεύρυνση των επιχειρηματικών
μας συνεργασιών. Ουσιαστικά προλείανε το
έδαφος για την υπογραφή μνημονίου συ-
νεργασίας με το Βασίλειο και έτσι διευκο-
λύνθηκαν οι συμφωνίες. 

Δεν τους άρεσε 
η παρέμβαση της Καϊλή

Πάντως, δεν άρεσε σε πολλούς συνεργά-

τες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Αν-

δρουλάκη και ούτε στον ίδιο που η συνάδελ-

φός του στην Ευρωβουλή Εύα Καϊλή «γεί-

ωσε» το θέμα των υποκλοπών,

υποστηρίζοντας ότι πολλοί

ευρωβουλευτές έχουν

πέσει θύματα υποκλο-

πών. Διότι ο Νίκος Αν-

δρουλάκης ήθελε να κά-

νει το σόου του στην εγχώ-

ρια πολιτική σκηνή και να πιέσει

την κυβέρνηση. Όμως, η Εύα Καϊλή έθεσε τα

πράγματα στην πραγματική τους βάση και

μείωσε τη δυναμική του θέματος. «Αδυνάτι-

σε» και τα επιχειρήματα όσων ήθελαν με το

ζόρι να βγάλουν ως φταίχτη των υποκλοπών

το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου… 

Όπως σας είχαμε ενημερώσει, τον Σεπτέμβριο θα έχουμε
ένα ιδιαίτερα τοξικό κλίμα λόγω της έναρξης του Ειδικού Δι-
καστηρίου για τον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτρη
Παπαγγελόπουλο. Για την ακρίβεια, στις 19 Σεπτεμβρίου
ορίστηκε η πρώτη συνεδρίαση του Ειδικού Δικαστηρίου με
κατηγορούμενους τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Δικαιο-
σύνης του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Παπαγγελόπουλο και την πρώην
εισαγγελέα Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη. Μια μέρα μετά

το κλείσιμο της ΔΕΘ, που προμηνύεται εκρηκτική. Υπενθυ-
μίζεται ότι με απόφαση του αρμόδιου Δικαστικού Συμβουλί-
ου και με αμετάκλητο βούλευμα ο πρώην αναπληρωτής
υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος και η
πρώην επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς Ελένη Του-
λουπάκη παραπέμφθηκαν στο εδώλιο του Ειδικού Δικαστη-
ρίου για παρεμβάσεις στο έργο των εισαγγελέων Παναγιώτη
Αθανασίου, Ελένης Ράικου και Γεωργίας Τσατάνη.

Και ΔΕΘ και Παπαγγελόπουλος 



Από την Αθήνα στο Παρίσι ταξίδεψε ο Σα-
ουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ
μπιν Σαλμάν με την πολυπληθή συνοδεία
του, όπου και αναμένεται να συναντηθεί με
τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μα-
κρόν. Ύστερα από τη γέφυρα συνεργασίας
που χτίστηκε μεταξύ Ελλάδας και Σαουδι-
κής Αραβίας, αποτέλεσμα των πολύμηνων
διπλωματικών
επαφών μεταξύ
Αθήνας και
Ριάντ σε τομείς
της πολιτικής,
της οικονομίας,
της ασφάλειας
και των θαλάσ-
σιων μεταφο-
ρών, ο γνωστός
πρίγκιπας διά-
δοχος ανοίγει
πόρτες συνερ-
γασίας και με
Γαλλία. Όπως
μάλιστα ανακοι-
νώθηκε από το
γραφείο του Μακρόν, χωρίς να δοθούν λε-
πτομέρειες για τον σκοπό της επίσκεψης,
ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν θα έχει δείπνο
εργασίας στο Ελιζέ με τον Γάλλο πρόεδρο
με μενού τη φθηνή ενεργειακή κάλυψη
από τη Σαουδική Αραβία, κάτι που συζητή-
θηκε και στην Αθήνα, και την κατάληξη του
«East To Mediterranean Corridor», δηλα-
δή του καλωδίου μεταφοράς data που θα
ξεκινάει από τη Σιγκαπούρη. Τεράστια τα
οφέλη για τη χώρα με την ολοκλήρωση του
έργου που θα την καταστήσει και παγκό-
σμιο data center.

Για να κλείσω το προηγούμενο σχόλιο για
τον κεντρικό τραπεζίτη και πρώην υπουργό,
μαθαίνω ότι οι σχέσεις του με τον Κυριάκο
Μητσοτάκη, που είχαν χαλάσει για καιρό,
έχουν ξαναγίνει καλές, χωρίς αυτό να συν-
δέεται με την παγιωμένη πεποίθηση του
Στουρνάρα για τις ευοίωνες προοπτικές της
ελληνικής οικονομίας, κάτι που επαναλαμ-
βάνει επισήμως και ανεπισήμως. 

ΤΤριπλέτα
Παραδοσιακά οι συνεργασίες ανάμε-

σα στους υπουργούς δημιουργούν αντι-

παραθέσεις, με αποτέλεσμα να υπάρ-

χουν καθυστερήσεις στην προώθηση

του κυβερνητικού έργου. Αυτό όμως δεν

συνέβη με τον Τάκη Θεοδωρικάκο,

τον Κώστα Καραμανλή και

τον Κυριάκο Πιερρακά-

κη, που σε χρόνο-ρε-

κόρ κατάφεραν να κά-

νουν πράξη την ψη-

φιοποίηση της ταυτό-

τητας και του διπλώμα-

τος οδήγησης. Μάλιστα, ο

υπουργός Υποδομών σε

μια ενωτική ομιλία

έκανε αναφορά στις

άριστες σχέσεις που

έχει τόσο με τον

υπουργό Προστασίας

του Πολίτη όσο και με τον

υπουργό Ψηφιακής Διακυ-

βέρνησης. Το πολύ καλό κλίμα μεταξύ

των τριών κυβερνητικών στελεχών δεν

άφησε ασχολίαστο ο πρωθυπουργός.

«Νομίζω ότι είναι ένα συλλογικό κέρδος

για τον τρόπο λειτουργίας της κρατικής

μηχανής», σημείωσε χαρακτηριστικά. 

Παρέμβαση
Στουρνάρα από
τις διακοπές!

Ο
ίδιος είχε προαναγγείλει τις δια-
κοπές του στην αγαπημένη του
Ερμούπολη στη Σύρο από την Κυ-
ριακή στο Προεδρικό Μέγαρο, λέ-

γοντας μάλιστα πως θα τις είχε αρχίσει αν δεν
ήταν η δεξίωση για την αποκατάσταση της
Δημοκρατίας. Και οι διακοπές του ήταν ο λό-
γος της απουσίας του από την παρουσίαση
του βιβλίου του Ευάγγελου Βενιζέλου στο
Βυζαντινό Μουσείο, η οποία και επισημάν-
θηκε και δικαιολογήθηκε. Και ξαφνικά, ενώ
ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας θα
έπρεπε να είναι... παραλία, εμφανίζεται -ρα-
διοφονικώς και… νοερώς- στον ΣΚΑΪ, πα-
ρεμβαίνοντας μάλιστα ηχηρά στα πολιτικά
πράγματα και υποστηρίζοντας ότι η εποχή
δεν ευνοεί τις κυβερνήσεις τεχνοκρατών, αλ-
λά αντιθέτως τις ισχυρές αυτοδύναμες κυ-
βερνήσεις που μπορούν να πάρουν άμεσα
αποφάσεις!

Για του λόγου το αληθές, ο κεντρικός τρα-
πεζίτης επικαλέστηκε την πτώση Ντράγκι
αλλά και τη δική μας περίπτωση, που η κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη πήρε γρήγορα αποφά-
σεις και μέτρα για την ενεργειακή κρίση. Κά-
ποιοι... πονηροί έκαναν γρήγορα σκέψεις και
απορούσαν φωναχτά: Πώς ο υπ’ αριθμόν ένα
υποψήφιος πρωθυπουργός των... σεναρίων
περί κυβέρνησης ειδικού σκοπού κάνει αυτή
την παρέμβαση; Τώρα αν οι «πονηρήδηδες»
ήθελαν να συνεχίσουν τις σκέψεις και τις
συνδέσεις των γεγονότων και να φτάσουν
μέχρι και το βιβλίο Βενιζέλου, αυτό δεν είμαι
σε θέση να το γνωρίζω. 
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Είχαν φτιάξει οι σχέσεις
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υ Από τον Κυριάκο 
στον Μακρόν
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Γιατί δεν στείλαμε 
τον Βίνικ στη Ρωσία; 

Αν είχαμε μνήμη χρυσόψαρου δεν θα ασχολούμασταν, αλλά έλα που θυμό-
μαστε τι έχει συμβεί. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου διοργανώνει μια ακόμη συνέν-
τευξη για την υπόθεση Βίνικ, του Ρώσου Mr Bit-
coin που συνελήφθη στη Χαλκιδική το 2017 για
νομιμοποίηση κερδών από εγκληματικές ενέρ-
γειες μέσω της πλατφόρμας ανταλλαγής ψηφια-
κών νομισμάτων BTC-e, βάσει αμερικανικού εν-
τάλματος, στην οποία προαναγγέλλει αποκαλύ-
ψεις για την υπόθεση.

Όπως ίσως θυμάστε, στις ελληνικές Αρχές εί-
χαν αποσταλεί αιτήματα έκδοσής του από τις
ΗΠΑ, που είχε βγάλει το ένταλμα, από τη Γαλλία,
στο έδαφος της οποίας κατηγορείται ότι είχε
διαπράξει παράνομες ενέργειες, και από τη Ρω-
σία, που τον κατηγορούσε για ξέπλυμα χρήμα-
τος και διαδικτυακές επιθέσεις σε τράπεζες. Η
βασική γραμμή της υπεράσπισής του ήταν να εκ-
δοθεί στη χώρα του για να δικαστεί, επικαλούμενη ανθρωπιστικούς λόγους.

Τελικά το υπουργείο Δικαιοσύνης κατέληξε στην απόφαση ο Βίνικ να εκδο-
θεί πρώτα στη Γαλλία, μετά στην Αμερική και, τέλος, στη Ρωσία. Για να μην
μπλέξουμε με την ουσία της υπόθεσης, μπορεί να φανταστεί κάποιος τι θα συ-
νέβαινε αν η σειρά της έκδοσης ήταν διαφορετική και ήταν τώρα ο «μετρ των
χάκερ» στα χέρια του Πούτιν. Σε τι θέση θα βρισκόταν η χώρα μας έναντι της
διεθνούς κοινότητας; 
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Δοκίμασε ο ίδιος
την υπηρεσία 
που νομοθέτησε
Δεν έχει νόημα
να νομοθετείς,
να προωθείς μια
αλλαγή και να
μη δοκιμάζεις
αν λειτουργεί.
Κάπως έτσι λει-
τούργησε και ο
υπουργός Εργα-
σίας Κωστής
Χατζηδάκης, ο
οποίος πήρε τη-
λέφωνο ο ίδιος στο 1555 για ένα πρό-
βλημα που είχε με τον ΕΦΚΑ και διαπί-
στωσε έπειτα από λίγες μέρες ότι η
υπηρεσία δεν τον ξέχασε, αλλά τον πή-
ρε τηλέφωνο για να του δώσει λύση στο
πρόβλημα που είχε. Μέσα σε έναν χρό-
νο έχουν απαντηθεί 2,6 εκατ. κλήσεις
στο 1555 και το 99,5% των αιτημάτων
έχει διεκπεραιωθεί. Για αυτό άλλωστε
και βραβεύτηκε ως Κέντρο Τηλεφωνι-
κής Εξυπηρέτησης για τη χρονιά 2021. 

Σεμνά και ταπεινά
Καλές ολιγοήμερες διακοπές ευχή-

θηκε ο πρωθυπουργός στο τέλος της
συνεδρίασης του Υπουργικού Συμ-
βουλίου. Άλλωστε, όλοι γνωρίζουν ότι
ο χειμώνας θα είναι ιδιαιτέρως δύ-
σκολος, ενώ η χώρα θα έχει μπει σε
μια άτυπη προεκλογική περίοδο. «Κα-
λή ξεκούραση», είπε ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, καλώντας όλους να αποφύ-
γουν την προβολή των καλοκαιρινών
διακοπών τους στα social media προ-
κειμένου να αποφευχθεί το ενδεχό-
μενο πρόκλησης της κοινής γνώμης.
Οι περισσότεροι υπουργοί αναμένεται
να αναχωρήσουν τη Δευτέρα και θα
επιστρέψουν στις 19 Αυγούστου.

Σπάει τα κοντέρ
Σπάει τα κοντέρ αντοχής ο Νίκος

Δένδιας, καθώς μέσα σε λίγες ώρες
θα έχει δύο σημαντι-
κές συναντήσεις:
τη μία εντός και
την άλλη εκτός
Ελλάδας. Το
πρωί θα υποδε-
χτεί στο υπουρ-
γείο Εξωτερικών τη
Γερμανίδα ομό-
λογό του Αναλέ-
να Μπέρμποκ,
που πραγματο-
ποιεί διήμερη
επίσκεψη στη χώ-
ρα μας, και το μεσημέ-
ρι θα αναχωρήσει για το Παρίσι προ-
κειμένου να έχει την πρώτη του συ-
νάντηση με τη νέα Γαλλίδα υπουργό
Εξωτερικών Κατρίν Κολονά. Και όλα
αυτά ώρες μετά την προσγείωσή του
από Κύπρο... Και η αντοχή πλέον του
Νίκου Δένδια συναγωνίζεται την
αποτελεσματικότητά του από τη στιγ-
μή που ανέλαβε τη θέση του επικε-
φαλής της ελληνικής διπλωματίας.

Ενόχληση 
Οι συνεχείς παρεμβάσεις του Άρη Πορ-

τοσάλτε έχουν ενοχλήσει το Μαξίμου. Μά-
λιστα, φαίνεται να μει-

ώνονται οι πιθανότητες
που τον ήθελαν να
είναι υποψήφιος
στον Βόρειο Τομέα.
Οι τοξικές παρεμ-
βάσεις του δημο-

σιογράφου θυμίζουν
σε ορισμένα κυβερνη-

τικά στελέχη τον Κωνσταν-
τίνο Μπογδάνο, ο οποίος ήταν για ένα διά-
στημα κάτω από την ίδια τηλεοπτική στέγη
με τον Άρη Πορτοσάλτε με τα γνωστά απο-
τελέσματα. 

Δεν ξέχασε να ευχαριστήσει τους συνεργάτες του
Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης είχε την τιμητική του προχθές,

καθώς παρουσίασε μια εφαρμογή που θα βάλει τέλος στα δύο δημόσια έγγραφα που χρησιμο-

ποιούνται πιο πολύ από τους πολίτες: την αστυνομική ταυτότητα και το δίπλωμα οδήγησης. Όλα

αυτά είναι γνωστά και όντως ο υπουργός πήρε τα περισσότερα credits για το ψηφιακό wallet

που παρουσιάστηκε προχθές στην αίθουσα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης. Ωστόσο, θα

πρέπει να του πιστωθεί και κάτι άλλο. Ότι από μόνος του μνημόνευσε τους συνεργάτες με τους

οποίους πραγματοποίησε αυτή την εφαρμογή, όπως ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών

Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, ο γενικός γραμματέας Ψη-

φιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών Λεωνίδας Χριστόπουλος και ο γενι-

κός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Σταβέρης. 



της
Μαριάνθης 
Δ. Καφετζή -
Ραυτοπούλου

Αντιπρόεδρος Ε.Ο.
& Κ. - Ζάππειο
Μέγαρο
Οικονομολόγος,
ΜΒΑ
Πολιτευτής ΝΔ,
Βόρειος Τομέας Β1
Αθηνών

του πατέρα
Ηλία Μάκου
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Τ
α αποτελέσματα της απογραφής του 2021,
όπως ανακοινώθηκαν από την Ελληνική
Στατιστική Αρχή, είναι απογοητευτικά και
το χειρότερο ανησυχητικά. Η Ελλάδα λιγο-

στεύει πληθυσμιακά, η επαρχία μαραζώνει και φως
στο αδιέξοδο δεν φαίνεται προς το παρόν και ειδικά
αν δεν αλλάξουμε πλεύση.

Σε 10.432.481 υπολογίζεται ο πληθυσμός της Ελ-
λάδας, ενώ κατά την απογραφή του 2011 ο μόνιμος
πληθυσμός ανερχόταν σε 10.816.286, έτσι προκύ-
πτει μια μείωση περίπου 383.805 άτομα.

Πέρα από τη μετανάστευση προς το εξωτερικό, η
βασικότερη αιτία μείωσης του πληθυσμού εντοπί-
ζεται στην αύξηση των θανάτων και στον περιορι-
σμό των γεννήσεων. Κάτοικος ορεινού χωριού της
Θεσπρωτίας μάς έλεγε ότι τα τελευταία δεκαπέντε
χρόνια δεν γεννήθηκε κανένα παιδί εκεί, ενώ οι θά-
νατοι ήταν αρκετοί. Αυτό και μόνο φτάνει για να εν-
τοπιστεί το πρόβλημα. Γεράζει και πεθαίνει ο πλη-
θυσμός και δεν αντικαθίσταται. Οπότε η θλιβερή
εξέλιξη της δραματικής ελάττωσης του πληθυσμού,
υπό αυτές τις συνθήκες, είναι αναμενόμενη.

Το θέμα πλέον είναι μεγάλο εθνικό πρόβλημα,
που αποτελεί «βόμβα» στα θεμέλια της ελληνικής
κοινωνίας. Και δεν μπαίνουμε στη λογική ούτε αυ-
τών που λένε ότι οι μετανάστες μπορούν να καλύ-
ψουν το κενό, ούτε αυτών που λένε ότι οι μετανά-
στες θα αποτελέσουν κάποτε την πλειοψηφία και
θα αλλοιώσουν τη σύνθεση του πληθυσμού, ούτε,
αυτών που λένε ότι οι Τούρκοι, που μας απειλούν
πολλαπλασιάζονται ταχύτατα. Το ζήτημα είναι να μη
συρρικνωθούν και άλλο οι Έλληνες, γιατί τότε το
μέλλον της χώρας είναι αβέβαιο.

Πρέπει να ταράξουν τον μακροχρόνιο εφησυχα-
σμό μας η συνεχώς επιταχυνόμενη αποδιοργάνω-
ση της πληθυσμιακής δομής της Ελλάδας, η μετα-
κίνηση του δυναμικού των εργαζομένων προς τις
μεγαλύτερες ηλικίες, η διόγκωση του χώρου της
τρίτης ηλικίας, η ολιγόστευση των νεαρών προς
στράτευση. Είναι σαφές πλέον από τα αριθμητικά
δεδομένα ότι παρατηρείται ανατροπή των πληθυ-
σμιακών παραμέτρων, με αποτέλεσμα η πυραμίδα
των ηλικιών να διευρύνεται προς την κορυφή, όπου
είναι οι μεγάλες ηλικίες, και να στενεύει στη βάση,

όπου είναι οι μικρές ηλικίες.
Έχουμε καταντήσει χώρα γερόντων. Κάποτε η

φυσική αύξηση του πληθυσμού ήταν 12-13%. Τώρα
έχει γίνει αρνητική. Η γεννητικότητα στη χώρα μας
κυμαίνεται μεταξύ των χαμηλότερων της Ευρώπης.
Μια ματιά σε χωριά της ελληνικής επαρχίας, που
θυμίζουν «νεκροταφεία», καθώς έχουν ερημώσει,
ειδικά από νεανικό πληθυσμό, είναι ενδεικτική και
χαρακτηριστική. Παλαιότερα έβλεπες παιδιά να
παίζουν σε πλατείες χωριών, χωράφια καλλιεργη-
μένα, ενώ κυπροκούδουνα ζώων αντιλαλούσαν στα
λαγκάδια. Τώρα η ύπαιθρος είναι βουβή, οι εκτά-
σεις γέμισαν από αγκαθιές, ενώ οι κτηνοτρόφοι
έχουν μείνει ελάχιστοι.

Όσο και αν δεν το καταλαβαίνουμε, είναι ανάγκη,
ναι μεγάλη ανάγκη, να αναστραφεί αυτό το κλίμα με
τη μείωση του πληθυσμού, γιατί σιγά-σιγά θα οδη-
γηθεί σε μαρασμό ο άλλοτε θαλερός Ελληνισμός.
Χρειάζεται εδώ και τώρα αλλαγή νοοτροπίας και
επαναπροσδιορισμός των στόχων και των σκοπών
της ζωής μας, όπως και επανασύνδεσή μας με το
γνήσιο ήθος και την παράδοση.

«Βόμβα» στα θεμέλια της κοινωνίας η μείωση του πληθυσμού!

Ι
κανοποιημένοι παρατηρούμε μια καλή τουρι-
στική σεζόν για την Ελλάδα μετά από δύο χρό-
νια πανδημίας, αλλά και εν μέσω μιας επικίν-
δυνης ενεργειακής κρίσης στην Ευρώπη με

σοβαρές πληθωριστικές συνέπειες.  
Αυτή τη στιγμή είναι αρκετά τα νησιά που τα απα-

σχολεί ο υπερβολικός τουρισμός, ή αλλιώς η φέ-
ρουσα ικανότητα τουρισμού, ενώ την ίδια στιγμή
υπάρχουν νησιά που η τουριστική σεζόν είναι μετά
βίας δύο μήνες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρι-
σμού ορίζει τη φέρουσα ικανότητα τουρισμού ως
τον μέγιστο δυνατό αριθμό ατόμων που μπορεί να
φιλοξενήσει ταυτοχρόνως ένας τουριστικός προ-
ορισμός, χωρίς να προκαλείται καταστροφή του φυ-
σικού, οικονομικού, κοινωνικο-οικονομικού περι-
βάλλοντος, αλλά και μια μη αποδεκτή μείωση στην
ποιότητα της ικανοποίησης των επισκεπτών. Το θέ-
μα αυτό δεν απασχολεί μόνο τα δικά μας νησιά, αλ-
λά και άλλες χώρες, όπως τη Βαρκελώνη και τη Βε-
νετία. Στην Ελλάδα υπάρχουν ήδη μέρη όπου βρί-
σκονται σε αυτή τη φάση, όπως στη Σαντορίνη που
έχει ζητηθεί να σταματήσουν νέες άδειες ξενοδο-
χείων. Αρκετές είναι οι προβλέψεις για διπλασια-
σμό των τουριστών στα επόμενα χρόνια. Προβλέ-
ψεις που μας χαροποιούν. Τώρα όμως είναι η στιγμή
εκπόνησης ενός στρατηγικού σχεδίου διαχείρισης
και διασποράς των τουριστικών αφίξεων σε όλη την
Ελλάδα. Σε κάθε τουριστικό μέρος θα πρέπει να
υπάρχει η αντίστοιχη μελέτη, ώστε να μη φτάνουμε
σε άναρχα σημεία δόμησης, να μην επηρεάζονται
αρνητικά οι φυσικοί πόροι, όπως για παράδειγμα
μείωση των αποθεμάτων νερού, αλλά και χωρίς να

αλλοιωθεί η κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα
αυτών των περιοχών. Αρνητικές επιπτώσεις μπορεί
ακόμα να υπάρχουν στο φυσικό περιβάλλον, στην
καθημερινότητα των μόνιμων κατοίκων και στο κό-
στος ζωής αυτών, σε σημείο που τελικά να ξεπερ-
νούν κατά πολύ τα προσδοκώμενα οφέλη από τον
τουρισμό. Μην ξεχνάμε ότι ο δυσαρεστημένος του-
ρίστας θα προκαλέσει σοβαρή δυσφήμηση για τον
προορισμό που επισκέφθηκε και θα χρειαστεί χρό-
νο για να αποκατασταθεί η φήμη του.

Κι ενώ αυτό είναι το ένα άκρο, δυστυχώς υπάρ-
χουν νησιά που βρίσκονται στο άλλο άκρο, όπως τα
νησιά του Βορείου Αιγαίου που ανήκουν στην κατη-
γορία με την εξαιρετικά μικρή τουριστική περίοδο
και με τη μικρότερη τουριστική ανάπτυξη. Νησιά με
μοναδικά γεωστρατηγικά πλεονεκτήματα, με ιδιαί-
τερης αξίας αρχαιολογικούς χώρους, με τις μεγα-
λύτερες και ωραιότερες ακτογραμμές, με εξαιρετι-
κές θάλασσες και φυσικές ομορφιές, με μοναδικά

τοπικά προϊόντα και γαστρονομική παράδοση, αλλά
και μία ιστορία που εντυπωσιάζει, με πολιτισμικό
πλούτο και μια ιδιαίτερη βιωματική τουριστική εμ-
πειρία που προσφέρουν. Είναι καιρός αυτά τα νησιά
να αλλάξουν κατηγορία.

Με πρόβλεψη, στρατηγικό σχεδιασμό, συνεργα-
σία κυβέρνησης με την τοπική αυτοδιοίκηση είναι
εφικτό να καταρτισθεί ένα σχέδιο όπου θα γίνουν
γνωστά τα νησιά του βορείου Αιγαίου, θα προσελ-
κύσουν περισσότερο τουρισμό και για μεγαλύτερο
διάστημα. Μην ξεχνάμε ότι σε αυτά τα νησιά οι ειδι-
κές μορφές τουρισμού θα μπορούσαν να επεκτεί-
νουν κατά πολύ την τουριστική περίοδο, ένα παρά-
δειγμα ο θρησκευτικός τουρισμός, ο γαστρονομι-
κός, ο αγροτικός, ώστε να καρπωθούμε μόνο τα
οφέλη από την τουριστική ανάπτυξη που όλοι προσ-
δοκούμε για την Ελλάδα. Οι πολυετείς προσπάθειες
για τουριστική ανάπτυξη της χώρας μας να υλοποι-
ηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Αλλαγή κατηγορίας
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Π
έρασε από την Ολομέλεια με τις
ψήφους της κυβερνώσας παρά-
ταξης το νομοσχέδιο του υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος για την

απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδό-
τησης, τη θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη
των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων και την
αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, με τα
κόμματα της αντιπολίτευσης να στέκονται
αντίθετα στις περισσότερες εκ των διατάξε-
ών του.

Για νομοσχέδιο που αποτελεί μετάβαση
στην «πράσινη οικονομία» έκανε λόγο η κυ-
βέρνηση, σημειώνοντας την απλοποίηση της
διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης
και ελέγχων, τον εξορθολογισμό των επιτρε-
πόμενων χρήσεων γης και στις ζώνες προ-
στατευόμενων περιοχών, τη ρύθμιση θεμά-
των δασικών χαρτών και επιτρεπόμενων
χρήσεων σε δάση και δασικές εκτάσεις, κα-
θώς και τη θέσπιση του πλαισίου για την ανά-
πτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων και
την κατασκευή έργων ηλεκτρικής ενέργειας.

Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται από την κυ-
βέρνηση και η μεταρρύθμιση για τη δημι-
ουργία μιας σύγχρονης μουφτείας με επικε-
φαλής τον μουφτή, με την οποία εισάγεται
ένα νέο, σύγχρονο και ολοκληρωμένο θεσμι-
κό πλαίσιο για τις μουφτείες και τους μου-
φτήδες στη Θράκη που λαμβάνει υπόψη τις
συνταγματικές επιταγές αλλά και τις διεθνείς
υποχρεώσεις της χώρας μας.

Για νομοσχέδιο που δίνει οριστικό χτύπη-
μα στην προστασία του περιβάλλοντος και
επεμβαίνει στις περιοχές Natura με συρρα-
φή ρουσφετιών και χαλάρωση ελεγκτικών
μηχανισμών έκαναν λόγο οι βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ. 

Κόντρα και για την ΕΥΔΑΠ 
που ιδιωτικοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ

Κόντρα καταγράφηκε και για τη ρύθμιση
που αφορά την ΕΥΔΑΠ, με τον ΣΥΡΙΖΑ να κα-
ταγγέλλει ιδιωτικοποίηση του νερού, υπο-
στηρίζοντας ότι το Δημόσιο χάνει τον έλεγχο

επί του συγκεκριμένου αγαθού. Σύμφωνα με
τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Κατρούγκα-
λο, «όποιος δημόσιος λειτουργός με την
υπογραφή του συντελέσει στην ευθεία πα-
ραβίαση των αποφάσεων της Δικαιοσύνης
είναι υπεύθυνος και με την περιουσία του».

«Δεν έχω δει στην αίθουσα τους πρώην

υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ που μεταβίβασαν το
περιουσιακό στοιχείο», απάντησε ο υπουρ-
γός των Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο
οποίος τόνισε ότι η απόφαση του Συμβουλί-
ου της Επικρατείας αφορά τον νόμο του ΣΥ-
ΡΙΖΑ για την ιδιωτικοποίηση των εταιρειών
ύδρευσης και πως οι ρυθμίσεις που φέρνει η

κυβέρνηση εναρμονίζονται με το Σύνταγμα.
Σύμφωνα με τον υπουργό η ρύθμιση έχει την
έγκριση των θεσμών με βάση το τρίτο μνημό-
νιο του ΣΥΡΙΖΑ και με αυτή δίδεται η δυνατό-
τητα στο Δημόσιο να ασκήσει ουσιαστικό
έλεγχο τόσο στην επιλογή του διοικητικού
συμβουλίου όσο και στη λήψη αποφάσεων.

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο 
για την απλοποίηση της
διαδικασίας περιβαλλοντικής
αδειοδότησης και ελέγχων -
Για μετάβαση στην «πράσινη»
οικονομία μιλά η κυβέρνηση,
για οριστικό χτύπημα στην
προστασία του περιβάλλοντος
ο ΣΥΡΙΖΑ

Στις 19 Σεπτεμβρίου πρόκειται να ξεκινήσει η δίκη του πρώην αναπλη-
ρωτή υπουργού Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου και

της πρώην επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς Ελέ-
νης Τουλουπάκη ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου.

Η παραπομπή του κ. Παπαγγελόπουλου από το πεντα-
μελές Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου εί-
ναι ομόφωνη για τα αδικήματα της κατάχρησης εξουσίας

σε βαθμό κακουργήματος, που αφορά τη μη αποστολή στη
Βουλή των καταγγελιών-μηνύσεων τριών βουλευτών του ΚΙ-

ΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ (το 2017) για τον τότε υπουργό Υγείας Παναγιώτη Κουρουμ-
πλή και τον τότε υφυπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό για μη τιμολόγηση
φαρμάκων το 2015. Ακόμη, ο κ. Παπαγγελόπουλος παραπέμπεται στο Ει-

δικό Δικαστήριο για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος κατ’
εξακολούθηση για παρεμβάσεις στο έργο τριών εισαγγελικών λειτουρ-
γών κατά τον χειρισμό σημαντικών υποθέσεων οικονομικού ενδιαφέ-
ροντος. Συγκεκριμένα, πιέσεις φέρεται να άσκησε στην πρώην εισαγγε-
λέα Διαφθοράς Ελένη Ράικου, στον εισαγγελέα Παναγιώτη Αθανασίου
και στην εισαγγελέα Γεωργία Τσατάνη για εκκρεμείς υποθέσεις.

Η κυρία Τουλουπάκη παραπέμφθηκε να δικαστεί με πλειοψηφία 3-2
για το κακούργημα της κατάχρησης εξουσίας που αφορά την παράλειψη
αμελλητί, κατά το Σύνταγμα, διαβίβασης στη Βουλή τής μήνυσης βου-
λευτών του ΠΑΣΟΚ, με την οποία κατήγγειλαν τον πρώην υπουργό Υγείας
Παναγιώτη Κουρουμπλή και τον τότε υφυπουργό Ανδρέα Ξανθό σχετικά
με τη μη σύννομη τιμολόγηση φαρμάκων για το έτος 2015.

Με πολλά… μποφόρ
τα Υπεράκτια Αιολικά

Viral Κουτσούμπας για Μύκονο:  
«Δεν είναι πια το νησί των ανέμων;»
Για διαρκές κυβερνητικό έγκλημα στο θέμα της διαχείρισης των
πυρκαγιών έκανε λόγο ο γγ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ψέ-
γοντας την κυβέρνηση ότι την ώρα που φέρνει για συζήτηση το νομο-
σχέδιο για το περιβάλλον καίγονται τεράστιες εκτάσεις γης: «Αν αυτό δεν εί-
ναι ένα διαρκές και προδιαγεγραμμένο έγκλημα, τότε τι είναι; Ένα έγκλημα
που έχει την υπογραφή όλων των κυβερνήσεων». Ωστόσο, η αναφορά του
γραμματέα του ΚΚΕ που «σημάδεψε» την ομιλία του ήταν αυτή για τις ανεμο-
γεννήτριες και τη... Μύκονο. «Μόνο στη Μύκονο δεν βάλατε ανεμογεννή-
τριες… Γιατί άραγε; Έπαψε να είναι το νησί των ανέμων;», είπε ο κ. Κου-
τσούμπας και έγινε viral…

Παπαγγελόπουλος - Τουλουπάκη: 19 Σεπτεμβρίου το Ειδικό Δικαστήριο



Σε προεκλογική συμφωνία κατέληξε η σκληρή «τρόικα»
των δεξιών και ακροδεξιών ιταλικών κομμάτων, ανακοινώ-
νοντας ότι θα προτείνουν από κοινού για επόμενο πρωθυ-
πουργό της χώρας τον ηγέτη της παράταξης που θα ανα-
δειχθεί πρώτη στις πρόωρες κάλπες της 25ης Σεπτεμβρίου.
Την ίδια ώρα, η εφημερίδα «La Stampa» αποκαλύπτει ότι η
ακροδεξιά Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι «έριξε» την κυβέρνη-
ση του Μάριο Ντράγκι αποσύροντας τους βουλευτές της,

κατόπιν επαφών με τη ρωσική πρεσβεία στη Ρώμη. Ο επι-
κεφαλής του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος
Ενρίκο Λέτα, που είναι δεύτερο στις δημοσκοπήσεις, ζήτη-
σε να δοθούν αμέσως εξηγήσεις «για να εξακριβωθεί αν η
Ρωσία έπαιξε ρόλο στην ανατροπή της κυβέρνησης Ντράγ-
κι». Ο Σαλβίνι απάντησε ότι «πρόκειται για ανοησίες».

Χθες, τα ακροδεξιά Αδέλφια της Ιταλίας υπό την Τζόρτζια
Μελόνι, η Λέγκα και η δεξιά Φόρτσα Ιτάλια του Μπερλου-

σκόνι δήλωσαν ότι επόμενος πρωθυπουργός πρέπει να εί-
ναι ο αρχηγός του κόμματος που θα νικήσει στις εκλογές.
Όλες οι δημοσκοπήσεις δίνουν πρώτο κόμμα με 25% τα
«Αδέλφια της Ιταλίας».

Αν η 45χρονη ακροδεξιά Μελόνι γίνει πράγματι πρωθυ-
πουργός της τρίτης μεγαλύτερης οικονομίας στην Ευρω-
ζώνη, θα προκαλέσει πολιτικό σεισμό στην Ευρώπη και
σοκ στις αγορές.

Ο
Ρώσος υπουργός Εξωτερι-
κών Σεργκέι Λαβρόφ, ο ίδιος
ο Γάλλος πρόεδρος Εμα-
νουέλ Μακρόν και υψηλό-

βαθμοι Αμερικανοί αξιωματούχοι επι-
σκέφθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα αυτή
την εβδομάδα χώρες της Αφρικής, επι-
διώκοντας να αυξήσουν την επιρροή
τους σε αυτό που αναλυτές χαρακτηρί-
ζουν «νέο Ψυχρό Πόλεμο στην πιο καυ-
τή ήπειρο» του πλανήτη. 

Παρά τη φτώχεια και την ανάγκη αν-
θρωπιστικής και επισιτιστικής βοήθει-
ας, η Αφρική είναι πλούσια σε ορυκτούς
πόρους και από τους κορυφαίους αγο-
ραστές όπλων παγκοσμίως, γεγονός
που την καθιστά πεδίο οικονομικής και
γεωστρατηγικής αντιπαράθεσης των
μεγάλων δυνάμεων.

Ο Λαβρόφ επισκέφθηκε διαδοχικά την
Αίγυπτο, τη Δημοκρατία του Κονγκό, την
Ουγκάντα και την Αιθιοπία. Επιδιώκον-
τας να ανακόψει τη ρωσική επιρροή, ο
Μακρόν περιόδευσε σε Καμερούν, Μπε-
νίν και Γουινέα Μπισάου, λέγοντας μάλι-
στα από εκεί ότι «σήμερα αποικιακή και
ιμπεριαλιστική δύναμη είναι η Ρωσία». 

Έστειλαν… Χάμερ
Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ στέλνουν τον ει-

δικό απεσταλμένο Μάικ Χάμερ σε Αίγυ-
πτο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Αι-
θιοπία. Αλλά και οι ίδιοι οι πρόεδροι
ΗΠΑ και Ρωσίας βρέθηκαν με μόλις λί-
γα 24ωρα διαφορά τις προηγούμενες
ημέρες, ο μεν Μπάιντεν σε Ισραήλ και
Σαουδική Αραβία, ο δε Πούτιν στο Ιράν.

«Οι Ρώσοι επελαύνουν στην Αφρική»,
«Πώς η Δύση έχασε την Αφρική στο μέ-
τωπο κατά της Ρωσίας», «Ρωσία και
Λαϊκή Κίνα αυξάνουν την επιρροή τους
στην Αφρική». Με τέτοιους τίτλους,
αναλύσεις εξηγούν ότι ο Λαβρόφ πήγε

στην Αφρική για να προωθήσει το ρωσι-
κό αφήγημα για τον πόλεμο στην Ου-
κρανία, επιχειρώντας να «νομιμοποι-
ήσει» την εισβολή, επιτιθέμενος στη
«μετα-αποικιοκρατική, ιμπεριαλιστική»
Δύση και στο ΝΑΤΟ. 

Θέλησε επίσης να πείσει ότι η Ρωσία
δεν ευθύνεται για την επιδεινούμενη επι-
σιτιστική κρίση, την άνοδο στις τιμές των
τροφίμων και την έλλειψη στα σιτηρά. Η
Μόσχα δεν θέλει να χάσει με κανέναν
τρόπο την επιρροή στις 17 αφρικανικές
χώρες που απείχαν από την ψηφοφορία
στον ΟΗΕ για την καταδίκη της εισβολής
στην Ουκρανία, ειδικά σε μια χρονική
συγκυρία κατά την οποία αναδιατάσσον-
ται διεθνώς οι σφαίρες επιρροής.

Ιδίως καθώς χώρες της Αφρικής εισά-
γουν σχεδόν το 50% των οπλικών συστη-
μάτων τους από τη Ρωσία, με τη Μόσχα

να εξάγει σε τουλάχιστον 21 αφρικανι-
κές χώρες σιτηρά, ενέργεια, λιπάσματα,
πυρηνική τεχνογνωσία, εγκαταστάσεις
εξόρυξης μετάλλων, πετρελαϊκές υπο-
δομές και μισθοφόρους της ομάδας Wa-
gner, για τους πολλούς και συνεχιζόμε-
νους αφρικανικούς πολέμους. 

ΟΟι ΗΠΑ μιλούν για
75.000 νεκρούς 
Ρώσους στρατιώτες
Εκατόμβες νεκρών και τραυματιών
στρατιωτών μετράει το Κρεμλίνο, το
οποίο, σύμφωνα με Αμερικανούς
αξιωματούχους, κρύβει τους πραγ-
ματικούς αριθμούς, που ανέρχονται
σε 75.000 μέχρι σήμερα στα μέτωπα
της Ουκρανίας.
Η Μόσχα δεν ανακοινώνει επίσημα
στοιχεία για τις απώλειες του ρωσι-
κού στρατού στη σύρραξη, που δια-
νύει πλέον τον έκτο μήνα, ενώ ο αριθ-
μός στον οποίο αναφέρονται Αμερι-
κανοί είναι αδύνατο να επαληθευτεί
με ανεξάρτητο τρόπο.
Το Κίεβο ανακοίνωσε χθες ότι οι Ρώ-
σοι εισβολείς απέκτησαν «ένα μι-
κροσκοπικό τακτικό πλεονέκτημα»,
καθώς κατέλαβαν τον δεύτερο μεγα-
λύτερο λιγνιτικό ηλεκτροπαραγωγι-
κό σταθμό της Ουκρανίας στο
Μπουρλεχίρσκ, ο οποίος ανεγέρθηκε
την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης.
Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε
ότι βομβάρδισε επιτυχώς σημαντική
γέφυρα που ενώνει τις δύο όχθες του
Δνείπερου ποταμού στη Χερσώνα,
στον νότο, καθιστώντας την αδιάβατη.
Ρώσοι αξιωματικοί είπαν ότι θα στη-
θούν κινητές γέφυρες και θα αρχί-
σουν να μετακινούνται δυνάμεις με
πορθμεία στην περιοχή, την οποία
κατέλαβε ο στρατός του Πούτιν από
τις πρώτες ημέρες της εισβολής.

Πεδίο οικονομικής 
και γεωστρατηγικής
αντιπαράθεσης ΗΠΑ, Ρωσίας
και Γαλλίας η πλούσια 
σε ορυκτά και από 
τους κορυφαίους αγοραστές
όπλων Αφρική  

Αποκάλυψη «La Stampa»: Ο… Πούτιν έριξε την κυβέρνηση Ντράγκι

Ψυχρός πόλεμος επιρροής 
στην καυτή ήπειρο της Γης
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Μ
ε μαρτυρικές καταθέσεις-
«φωτιά» συνεχίστηκε στο Μι-
κτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθη-
νών η δίκη του Πέτρου Φιλιππί-

δη, ο οποίος μπαίνοντας λίγο μετά τις 08:30
το πρωί της Πέμπτης (28/7) από την είσοδο
της οδού Δέγλερη δέχτηκε αποδοκιμασίες,
με έναν άνδρα να του φωνάζει: «Αληταρά,
μεγαλώνουμε παιδιά κι εμείς!».

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής δια-
δικασίας, ενώπιον της έδρας μίλησε ο
πρώην σύντροφος της δεύτερης καταγγέλ-
λουσας, ο οποίος είχε σχέση μαζί της την
περίοδο της καταγγελλόμενης απόπειρας
βιασμού. Ο ίδιος περιέγραψε στο δικαστή-
ριο πως είδε μελανιές στα πόδια της πρώην
συντρόφου του την επόμενη μέρα από το
καταγγελλόμενο περιστατικό του 2010.
Όταν τη ρώτησε τι έχει συμβεί, αυτή του
απάντησε ότι προέρχονταν από κάποια πτώ-
ση, ενώ προσέθεσε ότι χώρισαν με δική της
πρωτοβουλία, όπως είχε εξηγήσει και η κο-
πέλα στη δική της κατάθεση. 

Ο μάρτυρας φέρεται να ενημερώθηκε για
το καταγγελλόμενο περιστατικό δύο χρόνια
αργότερα, τονίζοντας: «Μου είπε ότι ο Φι-
λιππίδης αποπειράθηκε να την βιάσει μέσα
στο καμαρίνι του και ότι είχε ανέβει πάνω
της προκειμένου να την ακινητοποιήσει.
Μου περιέγραψε ότι την στρίμωξε και ανέ-
βηκε πάνω της και της κατέβασε το εσώ-
ρουχο και το παντελόνι. Στην προσπάθειά
της να ξεφύγει έπεσε πάνω σε ένα τραπεζά-
κι και χτύπησε». 

«Ήταν ενθουσιασμένη»
Σε ερωτήσεις της υπεράσπισης γιατί

δεν κατήγγειλε την επίθεση σε βάρος της
όταν είχε συμβεί, ο μάρτυρας ανέφερε ότι

της πρότεινε να πάει στην Αστυνομία,
όμως η ίδια φοβόταν. «Αν ρωτάτε εμένα,
κατανοώ τον φόβο που είχε. Εγώ όντας
έξω από τον χορό, θα πήγαινα να το καταγ-
γείλω. Αλλά δεν είμαι η καταγγέλλουσα»,
πρόσθεσε ο ίδιος. 

Τέλος, ο μάρτυρας ανέφερε ακόμα
ενώπιον της έδρας πως, όταν η πρώην
σύντροφός του του εξιστόρησε τι συνέ-
βη ανάμεσα στην ίδια και τον Πέτρο Φι-
λιππίδη, δεν μπορούσε να το πιστέψει.
«Ούτε καν μπορούσα να διανοηθώ κάτι

τέτοιο. Η πρώην σύντροφός μου, μόλις
επρόκειτο να ξεκινήσει τη συνεργασία
με τον Φιλιππίδη, ήταν ενθουσιασμένη,
γνωρίζοντας ότι είναι ένας καταξιωμέ-
νος άνθρωπος στον χώρο και θεώρησε
ότι ήταν ευκαιρία, θα ήταν ένα πολύ κα-
λό στοιχείο για το βιογραφικό της», ανέ-
φερε χαρακτηριστικά.

Η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη θα συνε-
χιστεί με νέες καταθέσεις, ενώ να θυμί-
σουμε ότι ο ηθοποιός είναι αντιμέτωπος
με τρία κακουργήματα που επισύρουν
ποινές πολυετούς κάθειρξης, εάν και
εφόσον καταδικαστεί.

Κατά την είσοδό του στην
αίθουσα ο Φιλιππίδης δέχτηκε
φραστική επίθεση: «Αληταρά,
μεγαλώνουμε παιδιά κι εμείς!»
- Μάρτυρας: 
«Τη στρίμωξε, ανέβηκε 
πάνω της και της κατέβασε 
το εσώρουχο και το παντελόνι»

Αποδοκιμασίες εκτός, 
καταθέσεις-φωτιά εντός

Μετά από σχεδόν οχτώ εφιαλτικά 24ωρα η πυρ-
καγιά στο δάσος της Δαδιάς στον Έβρο δεν έχει
ενεργό μέτωπο και μπορεί να χαρακτηριστεί
ελεγχόμενη από τις πυροσβεστικές δυνάμεις,
που συνεχίζουν να επιχειρούν και να ανοίγουν
νέες αντιπυρικές ζώνες στην περιοχή. Την ίδια
ώρα, από την προστατευόμενη περιοχή Natura
έγινε προληπτική απομάκρυνση δύο νεοσσών
του σπάνιου είδους ασπροπάρη από τη φωλιά
τους, με σκοπό τη διατήρηση του απειλούμενου
αυτού είδους. Η επανένταξή τους στο οικοσύστη-
μα του δάσους της Δαδιάς θα γίνει μόλις σβήσει
ακόμη και το τελευταίο «καντηλάκι» φωτιάς. 
Ανησυχία συνεχίζει και προκαλεί η πυρκαγιά
στη Λέσβο, καθώς λόγω των ανέμων υπάρχουν
κατά διαστήματα μεγάλες αναζωπυρώσεις, χω-
ρίς -σε αυτή τη φάση- να απειλούν οικισμούς.

Στο νησί συνεχίζουν να επιχειρούν περισσότεροι
από 85 πυροσβέστες με 25 οχήματα. Συναγερμός
σήμανε στο Πυροσβεστικό Σώμα και λίγο μετά τις
16:00 το μεσημέρι της Πέμπτης (28/7) λόγω πυρ-
καγιάς που ξέσπασε σε οικοπεδικό χώρο στο Κο-
ρωπί Αττικής. Επί τόπου έφτασαν 40 πυροσβέ-
στες με 12 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων τμη-
μάτων, καθώς η φωτιά βρήκε καύσιμη ύλη και
συγκεκριμένα χαμηλή βλάστηση και ελαιώνες,
χωρίς ωστόσο να απειλήσει σπίτια.
Να σημειώσουμε, τέλος, ότι για σήμερα Παρα-
σκευή (29/7) προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυ-
νος πυρκαγιάς κατηγορίας «4» για τις περιφέ-
ρειες: Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νή-
σου Κυθήρων), Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννή-
σου, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Ανατολι-
κής Μακεδονίας & Θράκης, Βορείου Αιγαίου και

Δάσος της Δαδιάς: Επιτέλους, χωρίς ενεργό πύρινο μέτωπο



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ14

Α
πό τις 27 Ιουλίου, που τέθηκε σε
λειτουργία η εφαρμογή για να
περνούν στο κινητό η αστυνομι-
κή ταυτότητα και το δίπλωμα

οδήγησης, έχουν ήδη κατέβει 25.200
αστυνομικές ταυτότητες και 19.300 διπλώ-
ματα, ενώ έχει ακολουθήσει και ένας κα-
ταιγισμός από τις απορίες των πολιτών.

Να σημειωθεί πως τα νέα ψηφιακά πι-
στοποιητικά και η εφαρμογή Gov.gr Wallet
παρουσιάστηκαν την Τετάρτη σε ειδική εκ-
δήλωση που πραγματοποιήθηκε στο
υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη. Το Gov.gr Wallet είναι ήδη
διαθέσιμο στα app stores των λογισμικών
iOS και Android και η χρήση του θα είναι
δυνατή τμηματικά σύμφωνα με το τελευ-
ταίο ψηφίο στον ΑΦΜ του πολίτη, αρχής
γενομένης την Τετάρτη, από τον αριθμό 1,
την Πέμπτη το 2 και ούτω καθεξής.

Διαβάζοντας τις παρακάτω ερωταπαν-
τήσεις, οι απορίες σας θα αποτελούν πα-
ρελθόν:
� Χρειάζεται σύνδεση στο Διαδίκτυο για τη
χρήση της εφαρμογής;

Κατά τη χρήση της εφαρμογής, όπως για
παράδειγμα τη δημιουργία ψηφιακών αν-
τιγράφων δελτίου ταυτότητας ή άδειας
οδήγησης, είναι απαραίτητη η σύνδεση
στο Διαδίκτυο.
� Γιατί απαιτείται να ενεργοποιήσω τη δυ-
νατότητα να λαμβάνω ειδοποιήσεις στο κι-
νητό μου από το Gov.gr Wallet;

Η λειτουργία ειδοποιήσεων (Push Noti-
fications) είναι απαραίτητη για την εύρυθ-
μη λειτουργία της εφαρμογής, διότι μέσω
αυτής λαμβάνετε τα αιτήματα συγκατάθε-
σης σε περίπτωση ελέγχου ενός ψηφια-
κού εγγράφου σας ή σε περίπτωση αιτή-
ματος υπογραφής ενός εγγράφου μέσω
του docs.gov.gr.
� Πώς αποθηκεύω τα ψηφιακά έγγραφα
στο κινητό μου;

Αφού ταυτοποιηθείτε στην εφαρμογή
μέσω των κωδικών TaxisNet ή των κωδι-
κών web banking και επιβεβαιώσετε τον
αριθμό του κινητού τηλεφώνου σας με το
σχετικό OTP SMS. Πατώντας σε κάθε έγ-
γραφο, εισάγετε αμέσως μετά τον σχετικό
κωδικό επιβεβαίωσης, τον οποίο θα λάβε-
τε μέσω OTP SMS και αποθηκεύετε τα έγ-
γραφα. Σε περίπτωση που διαγράψετε το
ψηφιακό έγγραφο, μπορείτε να επαναλά-
βετε τη διαδικασία δημιουργίας του ψη-
φιακού εγγράφου. Σε συσκευές iOS, μπο-
ρείτε να αποθηκεύσετε τα έγγραφα και στο
Wallet της συσκευής / λειτουργικού συ-
στήματος.
� Υπάρχει κάποια διαδικασία για την οποία
θα εξακολουθώ να χρειάζομαι την έγχαρ-
τη ταυτότητα ή το έγχαρτο δίπλωμα;

Το ψηφιακό δελτίο ταυτότητας και η ψη-

φιακή άδεια οδήγησης είναι πλήρως ισάξια
ως προς την ισχύ τους με τα φυσικά έγγρα-
φα, ως εκ τούτου δεν υπάρχει κάποια χρήση
του δελτίου ταυτότητας που απαιτεί την πα-
ρουσίαση του φυσικού δελτίου, πλην της με-
ταβατικής περιόδου για τραπεζικά ιδρύματα
ή παρόχους κινητής ή σταθερής τηλεφω-
νίας.
� Δεν μπορώ να εκδώσω την ψηφιακή μου
άδεια οδήγησης και λαμβάνω μηνύματα
αποτυχίας ή τα στοιχεία που παρουσιάζονται
δεν είναι ακριβή. Τι πρέπει να κάνω;

Εάν δεν μπορείτε να εκδώσετε την ψηφια-
κή άδεια οδήγησης και λαμβάνετε συνεχώς
μηνύματα αποτυχίας έκδοσης, κατά πάσα
πιθανότητα δεν έχει ενημερωθεί η άδεια
οδήγησής σας με το ΑΦΜ σας. Για την ενη-
μέρωση του ΑΦΜ, επισκεφθείτε την υπηρε-
σία drivers-vehicles.services.gov.gr. Μόλις
ενημερωθεί η άδεια οδήγησης με τον ΑΦΜ
σας, θα μπορείτε να εκδώσετε και την ψη-
φιακή άδεια οδήγησης. Εάν δεν έχετε εκδώ-
σει δελτίο ταυτότητας ή εάν το δελτίο ταυτό-
τητας έχει δηλωθεί ως απολεσθέν, τότε δεν
μπορείτε να εκδώσετε ψηφιακή άδεια οδή-
γησης, έως ότου εκδοθεί το νέο δελτίο.
� Λαμβάνω συνέχεια ειδοποιήσεις ελέγχου
ενός ψηφιακού εγγράφου μου, ενώ δεν το
περίμενα. Τι πρέπει να κάνω;

Σε αυτή την περίπτωση και ενώ δεν έχετε
επιδείξει σε κάποιον ελεγκτή το ψηφιακό
σας έγγραφο, μπορείτε να ανακαλέσετε το
ψηφιακό έγγραφο μέσα από την εφαρμογή
και να το επανεκδώσετε.

Απαντήσεις στα ερωτήματα
για την ψηφιακή επανάσταση
που φέρνει ταυτότητα 
και δίπλωμα στο κινητό σας
τηλέφωνο

Όλα όσα πρέπει 
να ξέρετε για 
την εφαρμογή 
Gov.gr Wallet

Τι πρέπει να κάνετε 
αν χάσετε το κινητό  
Σε περίπτωση που χάσετε τα έγγραφά σας,
μπορείτε να δηλώσετε την απώλεια δελτίου
ταυτότητας ψηφιακά μέσω του gov.gr και τη
σχετική υπηρεσία ή στα κατά τόπους Αστυ-
νομικά Τμήματα ή στα ΚΕΠ για την άδεια
οδήγησης. 
Ακόμη, αν τυχόν χάσετε το κινητό σας, μπο-
ρείτε να ανακαλέσετε την ισχύ των εγγρά-
φων σας μέσω της σχετικής υπηρεσίας στο
gov.gr. Μόλις πραγματοποιηθεί η σχετική
δήλωση, αυτόματα παύει η ισχύς και των
ψηφιακών αντιγράφων.
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της Ρεγγίνας Σαβούρδου 

Σ
την Ελλάδα, σήμερα, αναλογούν
περισσότεροι από 6 γιατροί ανά
1.000 κατοίκους, καταγράφον-
τας μεγάλη αύξηση από το 2000,

όπου αναλογούσαν περίπου 4 γιατροί. Η
διαφορά είναι μεγάλη από τις άλλες χώ-
ρες, καθώς η Αυστρία, δεύτερη στη σειρά,
διαθέτει σχεδόν 5 γιατρούς ανά 1.000 κα-
τοίκους και τρίτη στη σειρά είναι η Γερμα-
νία με 4 γιατρούς, ενώ ο μέσος όρος των
χωρών του ΟΟΣΑ είναι κάτι παραπάνω
από 3 γιατροί.

Αξίζει να σημειωθεί πως η χώρα μας
διαθέτει επίσης υπερσύγχρονες κλινικές
και χειρουργικές αίθουσες, τόσο στον
ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα, μετα-
ξύ των καλύτερων της Ευρώπης, καθι-
στώντας την Ελλάδα, εκτός από τουριστι-
κό προορισμό, και αξιόπιστο προορισμό
Τουρισμού Υγείας.

Ας μην ξεχνάμε πως, σύμφωνα με την
Ιπποκρατική θεωρία, δίνεται μεγάλη ση-
μασία στη φυσική θεραπεία των ασθενών,
η οποία εστιάζει στη θεραπευτική σημα-
σία των ψυχολογικών παραγόντων, στη
διατροφή και στον τρόπο ζωής, στον τρό-
πο σκέψης, στην ισορροπία σώματος και
πνεύματος, καθώς και στην ανάγκη για
αρμονία ανάμεσα στο άτομο, το κοινωνικό
και το φυσικό περιβάλλον, χρησιμοποιών-
τας τη μουσική αλλά και το θέατρο ως θε-
ραπευτικά εργαλεία. 

Γιατί έχουμε τον ιδανικό τόπο
Η Ελλάδα, άλλωστε, είναι ο ιδανικός τό-

πος για να αναπτυχθεί Τουρισμός Υγείας,
καθώς διαθέτει μοναδική φυσική ομορ-
φιά, πλούσια πολιτισμική κληρονομιά,
απίστευτη γεωγραφική ποικιλομορφία
και το ηπιότερο κλίμα, ενώ παρέχει και
υψηλή ποιότητα καταλυμάτων και υπηρε-
σιών.

Με στόχο, λοιπόν, την ανάπτυξη και
προώθηση του Τουρισμού Υγείας στη
χώρα, τη δημιουργία πακέτων για τους

τουρίστες υγείας και την ανάδειξη της
υπεροχής της Ελλάδας στις υπηρεσίες
Τουρισμού Υγείας, Θερμαλισμού και
Ευεξίας, υπεγράφη μνημόνιο συνεργα-
σίας μεταξύ του Ξενοδοχειακού Επιμε-
λητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ) και του Ελληνι-
κού Συμβουλίου Τουρισμού Υγείας, ΕΛΙ-
ΤΟΥΡ.

Προβάλλοντας, προωθώντας κι ανα-
πτύσσοντας τον ελληνικό Τουρισμό Υγεί-
ας, ναι μεν ωφελούνται οι εμπλεκόμενοι
φορείς, αλλά κατ’ επέκταση και η εθνική
μας οικονομία.

«H θεματική διαφοροποίηση και ο εμ-
πλουτισμός του προϊόντος μας είναι στρα-
τηγική επιλογή για το βιώσιμο μέλλον της
ελληνικής φιλοξενίας. Για τον λόγο αυτόν
το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος
έχει εκπονήσει από το 2011 τη μελέτη για

την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού
στην Ελλάδα. Η ανάδειξη της Ελλάδας ως
παγκόσμιου προορισμού τουρισμού υγεί-
ας και ευεξίας αναδεικνύεται σε προτε-
ραιότητα πρώτης γραμμής, για την οποία
αξίζει να ενώσουμε ιδέες και δυνάμεις»,
δήλωσε ο Αλέξανδρος Βασιλικός, πρό-
εδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου
Ελλάδος.

Προνόμια για τους ταξιδιώτες
Το μνημόνιο συνεργασίας αποβλέπει,

μεταξύ άλλων, στη δημιουργία συγκεκρι-
μένων πακέτων και προνομίων προς τους
ταξιδιώτες, στην προβολή και ανάδειξή
του μέσα από κοινές δράσεις υπηρεσιών
ευεξίας, καθώς και στην προβολή του
Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας και των πι-
στοποιημένων ξενοδοχείων, μέσα από τα

κανάλια επικοινωνίας και τις εκδηλώσεις
του ΞΕΕ. 

Με το μνημόνιο προβλέπεται και η πα-
ροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από
την ΕΛΙΤΟΥΡ σε ξενοδοχεία που έχουν
ήδη ή που επιθυμούν να προσφέρουν
υπηρεσίες ευεξίας.

«Ο παγκόσμιος Τουρισμός Υγείας, ο Ια-
τρικός Τουρισμός και ο Τουρισμός Ευε-
ξίας επανέρχονται δυναμικά, με στόχο
την ανάταξη της υγείας και ευεξίας των
ταξιδιωτών μετά από δυόμισι χρόνια παν-
δημίας», τόνισε ο πρόεδρος του Ελληνι-
κού Συμβουλίου Τουρισμού Υγείας, ΕΛΙ-
ΤΟΥΡ, και περιφερειάρχης Αττικής Γιώρ-
γος Πατούλης, χαρακτηρίζοντας κομβι-
κής σημασίας την υπογραφή του μνημο-
νίου συνεργασίας για την επέκταση του
τουρισμού 12 μήνες τον χρόνο και για τις
προοπτικές ανάπτυξης και προώθησης
του Ελληνικού Τουρισμού Υγείας. 

Υπεγράφη μνημόνιο
συνεργασίας μεταξύ 
του Ξενοδοχειακού
Επιμελητηρίου Ελλάδος και
του Ελληνικού Συμβουλίου
Τουρισμού Υγείας με στόχο
την ανάπτυξη, προώθηση,
προβολή και ανάδειξή του
μέσα από κοινές δράσεις
υπηρεσιών ευεξίας

Η Ελλάδα εδραιώνεται
και στον Τουρισμό Υγείας
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Τ
έλος δόθηκε χθες στην αγωνία χιλιάδων υποψη-
φίων, καθώς ανακοινώθηκαν οι βάσεις των Πα-
νελληνίων. Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε
τα αποτελέσματα για την εισαγωγή των υποψη-

φίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω των πανελλαδι-
κών εξετάσεων ΓΕΛ - ΕΠΑΛ και μέσω της ειδικής κατη-
γορίας υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις, καθώς και τα
αποτελέσματα για την εισαγωγή υποψηφίων στα Δημόσια
ΙΕΚ μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου.

Οι υποψήφιοι μπορούν να βλέπουν τη σχολή που πέρα-
σαν στη διεύθυνση http://results.it.minedu.gov.gr και
αφού πληκτρολογήσουν τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό
τους, τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους
στοιχείων (Επώνυμο - Όνομα - Πατρώνυμο - Μητρώνυμο),
μπορούν να δουν το τμήμα ή τη σχολή εισαγωγής τους.

Παράλληλα, όσοι υποψήφιοι είχαν γραφτεί στη σχετική
ηλεκτρονική πλατφόρμα έλαβαν τα αποτελέσματα των
βάσεων 2022 και με sms στο κινητό.

Αύξηση των εισαχθέντων σε ΑΕΙ και Δημόσια ΙΕΚ
Φέτος καταγράφηκε αύξηση του συνολικού αριθμού

των εισαχθέντων σε ΑΕΙ και Δημόσια ΙΕΚ σε 75.154 έναντι
71.833 το 2021, σύμφωνα με τα πρώτα στατιστικά στοιχεία.
Μάλιστα, το 93% των επιτυχόντων εισάγεται σε Σχολή-
Τμήμα μέσα στις πρώτες 10 προτιμήσεις του.

Όπως καταγράφεται με την ανακοίνωση των βάσεων ει-
σαγωγής 2022, το ποσοστό εισαγωγής στα ΑΕΙ αυξήθηκε
στο 62,1% έναντι 61,1% το 2021. Ο απόλυτος αριθμός εισαχ-
θέντων 2022 σε ΑΕΙ ανέρχεται σε 61.682.

Η εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ)
που ισχύει από πέρυσι δεν επηρεάζει υποψήφιους που
συγκέντρωσαν υψηλές βαθμολογίες, καθώς εισέρχονται
στη Σχολή/Τμήμα της επιλογής τους. Παράλληλα, με την
εφαρμογή της ΕΒΕ δεν εισάγονται υποψήφιοι με πολύ
χαμηλή βαθμολογία.

Στο 65,9% αυξήθηκε το ποσοστό εισαγωγής στα Δημό-
σια ΙΕΚ μέσω παράλληλου μηχανογραφικού έναντι 37,7%
το 2021. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 13.472 υποψήφιοι είναι
επιτυχόντες σε Δημόσια ΙΕΚ, ενώ άλλες περίπου 10.000

θέσεις θα δοθούν για πρόσθετες εγγραφές σε Δημόσια
ΙΕΚ τον Σεπτέμβριο.

Πώς πήγαν Νομική και Ιατρικές
Οι περισσότερες σχολές ανεξαρτήτως κατεύθυνσης

παρουσιάζουν σημαντική πτώση, με τη βουτιά να κατα-
γράφεται από τις σχολές με παραδοσιακά χαμηλή βάση
έως και τις σχολές που βρίσκονται στα «ρετιρέ». Συγκε-
κριμένα, στις σχολές υψηλής προτίμησης παρατηρήθηκε
σχετική πτώση αναλογικά με την περσινή χρονιά, με τη
μεγάλη εικόνα να δείχνει υποχώρηση των βάσεων.

Η Νομική Αθήνας, που παραδοσιακά συγκεντρώνει τα
βλέμματα στην Ανθρωπιστική κατεύθυνση, σημείωσε μι-
κρή πτώση, καθώς έπεσε από το περσινό 18.157 σε 17.950,

με τη Νομική Θεσσαλονίκης να παρουσιάζει μεγαλύτερη
πτώση και να φτάνει από το 17.814 στο 17.150. 

Για να γίνει αντιληπτή η πτώση στις Ανθρωπιστικές Επι-
στήμες, αρκεί να δοθεί ως παράδειγμα το Πάντειο Πανε-
πιστήμιο, όπου όλα τα τμήματα σημείωσαν πτώση.

Στην Ιατρική Αθήνας η βάση έπεσε στο 18.800 από το
18.826 που βρέθηκε πέρυσι, ενώ η Ιατρική Θεσσαλονίκης
έπεσε από τα 18.654 στα 18.550

Φαρμακευτικές και Οδοντιατρικές σχολές, που βρί-
σκονται επίσης στις υψηλές προτιμήσεις των μαθητών
που καταθέτουν το μηχανογραφικό τους, σημείωσαν και
αυτές πτώση.

Κάτω και οι στρατιωτικές
Στις σχολές του ΕΜΠ καταγράφηκε πτώση, με τις 3 σχο-

λές που βρίσκονται στα «ρετιρέ» από άποψη προτίμησης
να κινούνται ως εξής: η σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
έπεσε στα 18.470 από τα 18.487, η σχολή Μηχανολόγων
Μηχανικών έπεσε στα 18.196, από τα 18.267, ενώ η Αρχι-
τεκτόνων Μηχανικών που συμπεριλαμβάνει και Ειδικό
Μάθημα στα 19.285 από τα 19.929.

Πτώση παρουσίασαν και οι περισσότερες στρατιωτικές
σχολές, οι οποίες υποχώρησαν σε σχέση με τις βάσεις
του 2021.

Αυξομειώσεις καταγράφονται σε σχολές πανεπιστη-
μίων της Περιφέρειας, οι οποίες βρίσκονται μεταξύ 10-15
χιλιάδων μορίων. Στις περισσότερες καταγράφεται πτώ-
ση, όμως σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχουν και μικρές
αυξήσεις σε σχέση με πέρυσι.

Δόθηκε τέλος στην αγωνία χιλιάδων
υποψηφίων - Πτώση σε σχέση με 
το 2021 στις περισσότερες σχολές 
- Αυξήθηκε κατά μία μονάδα 
το ποσοστό εισαγωγής

Η καθιερωμένη βουτιά στις βάσεις

Αυτές είναι οι 20 σχολές 
με τα περισσότερα μόρια
Αρχιτεκτόνων μηχανικών (Αθήνα) 19.285, Ιατρι-
κής (Αθήνα) 18.800, Σχολή Δοκίμων Σημαιοφό-
ρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλα-
κής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.), μόνο για εν ενέργεια
Στελέχη ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. 18.600, Ιατρικής (Θεσσαλο-
νίκη) 18.550, Ιατρικής (Πάτρα) 18.505, Ηλεκτρο-
λόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
(Αθήνα) 18.470, Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) (Θεσσαλονί-
κη) 18.395, Ικάρων (ΣΙ) Έρευνας Πληροφορικής
18.380, Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδη-
μίας (μόνο για πολίτες - Γενική Σειρά) 18.350,
Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (μόνο
για πολίτες - Πυροσβεστική Ειδική Κατηγορία-
Α) 18.300, Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ Θεσσαλονίκη)
18.280, Ιατρικής (Ιωάννινα) 18.275, Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) 18.275,
Ιατρικής (Λάρισα) 18.200, Μηχανολόγων Μηχα-
νικών (Αθήνα) 18.196, Ιατρικής (Ηράκλειο)
18.150, Ιατρικής (Αλεξανδρούπολη) 18.075,
Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη) 18.060, Αρχιτε-
κτόνων Μηχανικών (Πάτρα) 18.010, Οικονομικό
(ΣΣΑΣ Θεσσαλονίκη) 17.990.



Στη σύλληψη ενός 68χρονου προχώρησαν
αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Θερμαϊκού
έπειτα από καταγγελία για εξύβριση από την
61χρονη σύνοικο σύζυγό του. Μάλιστα, ύστερα
από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία
τους, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν
και κατασχέθηκαν δύο πιστόλια με γεμιστήρες,
856 φυσίγγια και μία κάννη πολεμικού όπλου. Ο
68χρονος νωρίτερα είχε παραδώσει αυτοβούλως
στους αστυνομικούς ένα υποπολυβόλο με γεμι-
στήρα, ένα δίκαννο κυνηγετικό όπλο, τμήματα
όπλου (κάννες και ένα κοντάκι), 33 γεμιστήρες πο-
λεμικών όπλων και 2.283 φυσίγγια διαφόρων δια-
μετρημάτων, τα οποία διατηρούσε αποθηκευμένα
στο υπόγειο της οικίας τους. Ο συλληφθείς οδηγή-
θηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Κριτική στην κυβέρνηση με νέες ατάκες από την τομε-
άρχη Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου. Πα-
ραφράζοντας το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους»,

έκανε λόγο σε ανάρτησή της για «Εμπαιγμός για Όλους»,
κατηγορώντας ότι μόλις ένας στους έξι θα λάβει το
voucher των 150€. 

Το «Τουρισμός για όλους» έγινε... εμπαιγμός από τη Νοτοπούλου

Ο Φάνης Παπάς
«οργώνει»
τη Β’ Περιφέρεια

Μπορεί ο Ιούλιος να οδεύει προς το
τέλος του, ωστόσο απτόητος ο Φάνης
Παπάς συνεχίζει να «οργώνει» την
εκλογή του περιφέρεια. Ο πρώτος
επιλαχών βουλευτής στη Β’ Θεσσαλο-
νίκης με τη ΝΔ στις εκλογές του 2019
συναντά διαρκώς κόσμο και δίνει το
«παρών» σε όλες τις εκδηλώσεις.
Μάλιστα, φήμες λένε ότι η αναγνωρι-
σιμότητά του τον έχει καταστήσει φα-
βορί για μια θέση στην επόμενη Βου-
λή, που αναμένεται να προκύψει από
τις εκλογές του 2023.

Τούρτα-έκπληξη
στον Καράογλου
που έκλεισε τα 62

Κεράκια έσβησε ο Θόδωρος
Καράογλου. Ο βουλευτής της ΝΔ
στη Β’ Θεσσαλονίκης έκλεισε τα
62 του χρόνια και στο γραφείο
τον περίμενε μια τούρτα-έκπλη-
ξη από τη σύζυγο και τους συ-
νεργάτες του. «Άπειρα μηνύμα-
τα, αμέτρητες τηλεφωνικές κλή-
σεις, χιλιάδες ευχές! Σας ευχα-
ριστώ πολύ!», έγραψε ο Θόδω-
ρος Καράογλου στους διαδι-
κτυακούς του φίλους. Χρόνια
πολλά και από εμάς! 

Αποχώρηση Ρόκου
από το ΜέΡΑ25
με καλά λόγια...

Εκτός ΜέΡΑ25 έπειτα από έξι
χρόνια ο τομεάρχης Μεταφορών
και Υποδομών Βασίλης Ρόκος. Το
νεαρό στέλεχος και γιος του πρώην
βουλευτή του ΠΑΣΟΚ με επιστολή
του ανακοίνωσε την αποχώρησή
του κρατώντας μόνο τις καλές ανα-
μνήσεις. « Έρχεται η στιγμή όμως
που το τρένο της ζωής κάνει τη
στάση του και κάποιοι πρέπει να
κατέβουν, ανάμεσα σε αυτούς εί-
μαι σήμερα και εγώ», αναφέρει
αναζητώντας το επόμενο πολιτικό
του βήμα. 

Έβρισε τη γυναίκα του και η έρευνα
στο σπίτι του αποκάλυψε... οπλοστάσιο

Χαρές και... πανηγύρια
των πολιτευτών!

Χαμός γίνεται στα... πανηγύρια του καλοκαιριού στη
Θεσσαλονίκη. Και δεν το λέμε μόνο από το πλήθος του
κόσμου που συγκεντρώνεται για να γιορτάσει ή να
διασκεδάσει, αλλά και από υποψήφιους βουλευτές
και δημάρχους που σπεύδουν για να δώσουν το «πα-
ρών». Άλλωστε, πού θα βρουν τόσους ψηφοφόρους
μαζεμένους και μάλιστα σε καλή διάθεση;

Επιμένει το ΠΑΣΟΚ
στο... ουτοπικό σενάριο

Τα δημαρχεία της Β’ Θεσσαλονίκης επισκέπτον-
ται τα κλιμάκια της ΝΕ Β’ Θεσσαλονίκης του ΠΑ-
ΣΟΚ με επικεφαλής τον γραμματέα Κώστα Κοκο-
λάκη. Στη συνάντηση με τον δήμαρχο Δέλτα Γιάννη
Ιωαννίδη τέθηκε εκ νέου το πάγιο αίτημα για τη με-
τεγκατάσταση της ΔΕΘ στη Σίνδο, με το ΠΑΣΟΚ να
επιμένει στο ουτοπικό αυτό σενάριο. 

Θλίψη στην οικογένεια
Νίκου και Χριστίνας Ταχιάου

Βαρύ πένθος για την οικογένεια του Νίκου και της
Χριστίνας Ταχιάου, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέ-
ρα τους Αλκμήνη. Την είδηση του θανάτου έκανε
γνωστή ο πρόεδρος της Αττικό Μετρό μέσω Διαδι-
κτύου, λέγοντας ότι η μητέρα του έφυγε από τη ζωή
έναν χρόνο μετά τον πατέρα τους, «θαρρείς και δεν
άντεξε την περσινή απώλειά του».

«Ενισχυμένη» ενημέρωση
σήμερα από Οικονόμου 

Χωρίς ενημέρωση από τον Γιάννη Οικονόμου
έμειναν την
Πέμπτη οι πολι-
τικοί συντάκτες
της Αθήνας. Το
βάρος λοιπόν
πέφτει σήμερα
στη Θεσσαλονί-
κη και στο προ-
γραμματισμένο
briefing του κυ-
βερνητικού εκ-
προσώπου στη
ΔΕΘ. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή η ενημέρωση
θα είναι έξτρα ενισχυμένη!
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Μαλεβίζι

«Ναι» από το Πράσινο Ταμείο για
μερική χρηματοδότηση ανάπλασης

Το έργο «Ανάπλαση
πλατείας Ευαγγελιστρίας
και κοινοχρήστων χώρων
Τ.Κ. Τυλίσου» Δήμου Μα-
λεβιζίου, συνολικού προ-
ϋπολογισμού 750.000 ευ-
ρώ, αποσπά θετική αξιο-
λόγηση από το Πράσινο
Ταμείο και μερική χρηματοδότηση συνολικού ύψους 345.310
ευρώ για να ξεκινήσει τις διαδικασίες δημοπράτησης.

«Πήραμε το σήμα εκκίνησης για την ανάπλαση της Πλατείας
Ευαγγελιστρίας στην Τύλισο. Αναβαθμίζουμε τον δημόσιο χώ-
ρο για να κερδίσουμε ελεύθερο χώρο για όλους! Έργο πνοής
συνολικού προϋπολογισμού 750.000 ευρώ. Με ικανοποίηση
πήραμε το “ναι” από το Πράσινο Ταμείο μαζί με χρηματοδότη-
ση 345.310 ευρώ, ενώ συμβάλλουμε με ίδιους πόρους του Δή-
μου ύψους 404.690 ευρώ για να βάλουμε μπροστά μια ουσιώ-
δη και λειτουργική πρόταση», επεσήμανε ο Δήμαρχος Μαλε-
βιζίου Μενέλαος Μποκέας.

Τρίπολη

Εργαστήρια «Φιλαναγνωσίας 
και Δημιουργικότητας» 

Για έκτη χρονιά υλοποιείται το πρόγραμμα «Καλοκαιρινή
Εκστρατεία Φιλαναγνωσίας και Δημιουργικότητας» της Εθνι-
κής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Λε-
βιδίου σε συνεργασία με τον Δήμο Τρίπολης.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, τιμώντας παράλληλα και τα 100
χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή, στις 16 Αυγούστου
θα πραγματοποιήσει εκδήλωση με τίτλο «Πέρα από τα 100
χρόνια». Τα παιδιά θα εξερευνήσουν γενικότερα την έννοια
της καταστροφής πατώντας πάνω σε ιστορίες που έχουν ήδη
διδαχθεί στο σχολείο τους. Στόχος του εργαστηρίου είναι να
προβληματιστούν πάνω στην εσχάτη των καταστροφών, το πε-
ριβάλλον και την πυρηνική απειλή. 

«Προγραμματικές Συμβάσεις» για έργα αγροτικής οδοποιίας και
ύδρευσης, χρηματοδοτούμενα από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
και υλοποιούμενα από τον Δήμο Στυλίδας, υπέγραψαν ο οικείος
περιφερειάρχης, Φάνης Σπανός και η δήμαρχος Στυλίδας Βιργινία
Στεργίου. Συγκεκριμένα πρόκειται για τα έργα:
� «Συντήρηση αγροτικής οδοποιΐας στον Δήμο Στυλίδας (β’ φάση)», προ-
ϋπολογισμού 203.500 ευρώ.
� «Ανόρυξη γεώτρησης στην Τ.Κ. Άνυδρου του Δήμου Στυλίδας», προϋπο-
λογισμού 50.000 ευρώ για την αντιμετώπιση των υδρευτικών αναγκών της
Τοπικής Κοινότητας Άνυδρου.  
«Χρηματοδοτήσαμε δύο σημαντικά έργα για τις ανάγκες ύδρευσης της
κοινότητας Άνυδρου και για τη βελτίωση του δικτύου αγροτικής οδοποι-
ίας. Μετά τις προγραμματικές συμβάσεις αναμένουμε τη γρήγορη δημο-
πράτηση και την -όσο το δυνατόν ταχύτερη- κατασκευή των δύο έργων»,
δήλωσε ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός.

Δυτική Ελλάδα

Με 3,38 εκατ. ενισχύονται
45 φορείς κοινωνικής και
αλληλέγγυας οικονομίας

Με 3,38 εκατ. ευρώ ενισχύονται 45 υφιστά-
μενοι και υπό σύσταση Φορείς Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στη Δυτική
Ελλάδα, εντασσόμενοι στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», μετά
από σχετική απόφαση του οικείου περιφερει-
άρχη Νεκτάριου Φαρμάκη.

Σημειώνεται πως, με δεδομένες τις ανάγκες
και το ενδιαφέρον για ενίσχυση φορέων κοι-
νωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, ο αρχι-
κός προϋπολογισμός των 2.000.000 ευρώ αυ-
ξήθηκε σε 3.380.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να
εντάσσεται το σύνολο των εγκεκριμένων επεν-
δυτικών σχεδίων που υπέβαλαν αίτηση χρημα-
τοδότησης στη δράση. Προς τούτο, κάθε επεν-
δυτική πρόταση θα λάβει έως 100.000 ευρώ,
ανάλογα με την πρόταση και τον προϋπολογι-
σμό που έχει αιτηθεί.

Στόχος του υλοποιούμενου προγράμματος
είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας ή η διατή-
ρηση υφιστάμενων, με επιχορήγηση του κό-
στους μισθοδοσίας κατά 100% του πλήρως
απασχολούμενου προσωπικού.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Πρέσπες

Ενεργειακός συμψηφισμός
με τη ΔΕΗ

Τρεις Συμβάσεις Ενεργειακού Συμψηφισμού
(net metering) με τη ΔΕΗ για τη σύνδεση Δημοτι-
κών Φωτοβολταϊκών σταθμών υπέγραψε ο δή-
μαρχος Πρεσπών Παναγιώτης Πασχαλίδης.

Οι δύο συμβάσεις αφορούν τα αντλιοστάσια Ψα-
ράδων και Πλατέως, που θα συνδεθούν με φωτο-
βολταϊκά μεγέθους 25,2kw και 13,2kw αντίστοιχα,
ώστε να παράγουν την ενέργεια που απαιτείται για
την εξυπηρέτηση των δικτύων ύδρευσης των οικι-
σμών αυτών. 

Η τρίτη σύμβαση αφορά τη σύνδεση των φωτο-
βολταϊκών σταθμών στο Δημαρχείο Πρεσπών, με-
γέθους 20 και 15 kw, συνολικού μεγέθους 35kw,
για την κάλυψη αναγκών κατανάλωσης των κτι-
ρίων και φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων αν-
τίστοιχα.

Το έργο Net Metering χρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg
IPA CBC Ελλάδα - Αλβανία 2014-2020. Ο Δήμος
Πρεσπών είναι συντονιστής εταίρος και συνεργά-
ζεται με την Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, ενώ
από την Αλβανία εταίροι είναι οι Δήμοι Pustec και
Kolonje.
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Στερεά Ελλάδα

Έργα ύδρευσης και αγροτικής οδοποιίας στη Στυλίδα



Μ
ε στόχο την αντιμετώπιση του
προβλήματος της παχυσαρ-
κίας, που εδώ και δεκαετίες
αποτελεί συχνότατη πάθηση

σε όλες τις ηλικίες με σοβαρές επιπτώσεις
για την υγεία, αλλά και την ενίσχυση της
σωστής διατροφής, ο Δήμος Αθηναίων
ενεργοποιεί, μέσα από τα δημοτικά ιατρεία
του, το δωρεάν πρόγραμμα «Διατροφή και
Υγεία». Το νέο πρόγραμμα, το οποίο εμ-
πλουτίζει τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες
των δημοτικών ιατρείων, υλοποιείται από
σήμερα στα τρία πολυδύναμα κέντρα που
βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας, στην
Κυψέλη και στον Νέο Κόσμο, δίνοντας τη
δυνατότητα σε ενήλικους δημότες που αν-
τιμετωπίζουν πρόβλημα παχυσαρκίας ή
άλλα ζητήματα υγείας να κάνουν ένα ση-
μαντικό βήμα για τη βελτίωση της διατρο-
φής, αλλά και της σωματικής και ψυχικής
τους κατάστασης.

Η δράση τελεί υπό την επιστημονική

εποπτεία του Ερευνητικού Πανεπιστημια-
κού Ινστιτούτου Υγείας Μητέρας - Παιδιού
και Ιατρικής Ακριβείας και του επικεφαλής
της ομότιμου Καθηγητή Παιδιατρικής και
Ενδοκρινολογίας κ. Γεωργίου Χρούσου.

Όπως επισήμανε ο δήμαρχος Κώστας
Μπακογιάννης, «οι πρωτοποριακές δρά-
σεις στον τομέα της υγείας αποτελούν βα-
σική μας μέριμνα και τα τελευταία 2,5 χρό-
νια το έχουμε αποδείξει αναβαθμίζοντας
σημαντικά όλες τις υπηρεσίες που προ-
σφέρουν τα έξι δημοτικά μας ιατρεία προς
όφελος των Αθηναίων. Σήμερα εγκαινιά-
ζουμε ένα νέο πρόγραμμα, “σύμμαχο” στη
σωστή διατροφή και την υγεία, μέσω του
οποίου ευελπιστούμε να βοηθηθούν εκα-
τοντάδες ενήλικες συμπολίτες μας που αν-
τιμετωπίζουν υποκείμενες παθήσεις». Τα
εξειδικευμένα προγράμματα διατροφής
και συμβουλευτικής υγείας απευθύνονται
σε ενήλικες και ιδιαίτερα σε άτομα για τα
οποία απαιτείται ειδικό διατροφολόγιο.

Διπλή λύση 
για το Σχολείο

Έτοιμο για το πρώτο κουδούνι της
νέας σχολικής χρονιάς θα είναι το
σύνολο των κτιρίων του 4ου Δημοτι-
κού Σχολείου Ηρακλείου Αττικής,
καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες
αποκατάστασης της σεισμόπληκτης
πτέρυγας, έτσι ώστε να φιλοξενήσει
από τον προσεχή Σεπτέμβριο και πάλι
τα παιδιά της πόλης. Οι εργασίες, που
ξεκίνησαν τον περασμένο Οκτώβριο
και ολοκληρώθηκαν μέσα στο καλο-
καίρι, διαμόρφωσαν το τμήμα του
σχολείου που υπέστη ζημιές από τον
σεισμό, σε κατάσταση πολύ καλύτερη
από την προσεισμική εικόνα. Παράλ-
ληλα, επειδή το σχολείο είναι παλιό,
με ενέργειες του δημάρχου Νίκου
Μπάμπαλου εξασφαλίστηκε αρχικά
άδεια από την ΚΤΥΠ και στη συνέχεια
χρηματοδότηση από την Περιφέρεια
Αττικής, ώστε να ανεγερθεί μία εντε-
λώς καινούργια πτέρυγα και να δια-
σφαλισθεί έτσι ότι το 4ο Δημοτικό θα
συνεχίσει να φιλοξενεί με ασφάλεια
και τις επόμενες γενιές.

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

««Αρωγή» στο Αιγάλεω
Την υλοποίηση του σχεδίου «Αρω-
γή» ξεκινάει ο Δήμος Αιγάλεω στο
πλαίσιο του προγράμματος «Στέγα-
ση και Εργασία για τους αστέγους»
του υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων. Στόχος του
προγράμματος είναι η άμεση μετά-
βαση σε αυτόνομες μορφές δια-
βίωσης ατόμων ή οικογενειών που
αντιμετωπίζουν προβλήματα έλ-
λειψης στέγης, μέσω της παροχής
υπηρεσιών στέγασης και κοινωνι-
κής φροντίδας, καθώς και η πλή-
ρης αυτονόμηση και επανένταξή
τους στον κοινωνικό ιστό, μέσω της
επιστροφής στην αγορά εργασίας.
Στόχος είναι να ενταχθούν 37 νοι-
κοκυριά με σύνολο 44 ωφελούμε-
νων, που έχουν καταγραφεί ως
άστεγοι που διαβιούν στον δρόμο ή
σε ακατάλληλα καταλύματα ή φι-
λοξενούνται σε Ξενώνες Μεταβα-
τικής Φιλοξενίας Αστέγων.

Νέες ηλεκτρονικές
υπηρεσίες   

Σε νέα εποχή περνά ο Δήμος Παι-
ανίας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες
της σύγχρονης τεχνολογίας και διευ-
κολύνοντας τους πολίτες με ηλε-
κτρονικές υπηρεσίες. Με την ανα-
βάθμιση του site paiania.gov.gr δη-
μιούργησε ένα φιλόξενο περιβάλλον
με εύκολη περιήγηση και όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες στη διά-
θεση του κοινού. Παράλληλα, μέσω
του επίσημου ιστότοπου του Δήμου
Παιανίας μπορούν οι δημότες να τα-
κτοποιούν τις εκκρεμότητές τους εξ
αποστάσεως. Το e-services είναι
ήδη σε λειτουργία δίνοντας τη δυνα-
τότητα στον χρήστη να συνδέεται με
τους κωδικούς του στο taxisnet, να
ενημερώνεται, αλλά και να εξοφλεί
τις υποχρεώσεις του. «Με το e-ser-
vices έγινε ένα ακόμα βήμα, ώστε ο
Δήμος Παιανίας να γίνει φιλικός
προς τους δημότες», δήλωσε σχετι-
κά ο δήμαρχος Ισίδωρος Μάδης.

«Ταΐστρα» με…
ανακύκλωση 

Μία πρωτότυπη και πολύ χρήσιμη
μηχανική «ταΐστρα» για αδέσποτα
τοποθετήθηκε στην Πλατεία Καραϊ-
σκάκη στο Άνω Καλαμάκι με πρω-
τοβουλία του Δήμου Αλίμου. Ουσια-
στικά, πρόκειται για ένα μηχάνημα
ανταποδοτικής ανακύκλωσης, κα-
θώς κάθε φορά που κάποιος ρίχνει
στο μηχάνημα ανακυκλώσιμα
απορρίμματα, αμέσως βγαίνει τρο-
φή για τα αδέσποτα ζώα της περιο-
χής! Ακολούθως ο Δήμος συλλέγει
τα συγκεντρωμένα στο μηχάνημα
ανακυκλώσιμα και τα μεταφέρει στο
εργοστάσιο ανακύκλωσης των Δή-
μων. Διπλή επιτυχία, καθώς και τα
αδέσποτα φροντίζονται και το περι-
βάλλον προστατεύεται!

Δ Η Μ Ο Σ  Α Θ Η Ν Α Ι Ω Ν  

Πρασινίζει η λεωφόρος Συγγρού  
Περισσότερο πράσινο αποκτά η λεωφόρος Συγγρού, κα-

θώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η εκτεταμένη δενδροφύ-
τευση και ανάπλαση στην κεντρική νησίδα που σχηματίζε-
ται από το ύψος του Πάντειου Πανεπιστήμιου μέχρι το Φα-
ληρικό Δέλτα. Μεταξύ άλλων, επί της Λεωφόρου Συγγρού
και σε μήκος τριών χιλιομέτρων έχει προγραμματιστεί η
φύτευση 300 φοινίκων, του είδους Washingtonia robusta,
W. Filifera. Το ύψος του κορμού των δένδρων που τοποθε-
τούνται κυμαίνεται από 2,5μ. έως 3,5μ. Η συγκεκριμένη
δενδροφύτευση εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό που
έχει εκπονήσει η Περιφέρεια στο πλαίσιο βελτίωσης και
συντήρησης των μητροπολιτικών υποδομών, με αναπλάσεις των υπαρχόντων χώρων πρα-
σίνου που σχηματίζονται στο κέντρο των οδικών αξόνων του λεκανοπεδίου. Ήδη έχουν γί-
νει ολιστικές επεμβάσεις στις λεωφόρους Ποσειδώνος, Κηφισίας, Αθηνών, Βασιλίσσης
Σοφίας, Πέτρου Ράλλη και Γρηγορίου Λαμπράκη.
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«Διατροφή και Υγεία» 
στα δημοτικά ιατρεία
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Μ
εγάλη ανταπόκριση ση-
μειώνει από τις πρώτες
ώρες το πρόγραμμα ψη-
φιακών και «πράσινων»

δεξιοτήτων, που αφορά σε 80.000
ανέργους, οι οποίοι θα έχουν αποδο-
χές έως και 1.000 ευρώ. 

Το πρόγραμμα έχει προϋπολογι-
σμό 100 εκατ. ευρώ και υλοποιείται
στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελ-
λάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης NextGenera-
tionEU. Από τα 100 εκατ. ευρώ, τα 50
εκατ. ευρώ -που θα καλύψουν
40.000 ανέργους- διατίθενται για τα
Κέντρα Εκπαίδευσης και διά Βίου
Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) των 14 ΑΕΙ που
έχουν δηλώσει συμμετοχή, ενώ τα
υπόλοιπα 50 εκατ. ευρώ θα διατε-
θούν σε 181 ειδικώς αδειοδοτημένα
Κέντρα Διά Βίου Μάθησης που ανή-
κουν είτε σε ιδιώτες είτε σε κοινωνι-
κούς εταίρους, μέσα από τα προ-
γράμματα των οποίων θα καλυφθούν
οι υπόλοιποι 40.000 άνεργοι.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμ-
μετοχής έχουν οι εγγεγραμμένοι στο
Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ, όσοι εί-
ναι άνω των 18 ετών και όσοι είναι
απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στη
βάση των προϋποθέσεων που θέτει η
ΔΥΠΑ. Οι έξι βασικές καινοτομίες των
προγραμμάτων κατάρτισης «νέας γε-
νιάς» είναι οι εξής:
�  Ένα μέρος της πληρωμής των παρό-

χων και των ωφελούμενων -και
συγκεκριμένα το 30%- συνδέεται με

την πιστοποίηση. Μόνο αν ο ωφε-
λούμενος περνά τις εξετάσεις πι-
στοποίησης θα λαμβάνει το σύνολο
του εκπαιδευτικού επιδόματος, τό-
σο ο ίδιος όσο και ο πάροχος κατάρ-
τισης που επέλεξε.

�  Ενεργοποιείται το Μητρώο Παρό-
χων Κατάρτισης που προβλέπει αυ-
στηρά ποιοτικά και ποσοτικά κριτή-
ρια ως προς την τεχνική αλλά και οι-
κονομική επάρκεια των παρόχων.

�  Διευρύνεται ουσιαστικά η «γκάμα»
των επιλογών κατάρτισης, με περισ-
σότερα από 250 διαφορετικά αντι-
κείμενα υψηλής ζήτησης και αυξη-

μένη έμφαση στις ψηφιακές και
«πράσινες» δεξιότητες. 

�  Δίνεται η δυνατότητα για πιστοποί-
ηση από μεγάλες διεθνείς εταιρείες
τεχνολογίας, σε συνέχεια των συ-
νεργασιών της ΔΥΠΑ με τη Micro-
soft, την Amazon, την Google και τη
Cisco.

�  Οι πάροχοι πλέον θα αξιολογούνται
για το αν συντελούν στην αναβάθμι-
ση δεξιοτήτων των ωφελουμένων
και για το αν οδηγούν πράγματι τους
ωφελούμενους στην αγορά εργα-
σίας.

�  Τέλος, για πρώτη φορά όλα τα

προγράμματα κατάρτισης ελέγ-
χονται από ανεξάρτητο φορέα,
προκειμένου να διασφαλιστεί η
ποιότητα του παρεχόμενου εκπαι-
δευτικού υλικού.

Έμφαση μόνο στην τιμή και γύρισμα της... πλάτης
στις μάρκες δείχνουν οι περισσότεροι Έλληνες κατα-
ναλωτές, καθώς ο πληθωρισμός και η μείωση του δια-
θέσιμου εισοδήματος δεν αφήνουν πολλά περιθώρια
για «ανοίγματα». 

Αυτή είναι η τάση που καταγράφει η έρευνα της MRB
για λογαριασμό της Ernst & Young, όπου αποτυπώνε-
ται η πίεση που ασκούν στην αγοραστική δύναμη αλλά
και την ψυχολογία των καταναλωτών η ακρίβεια και η
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τις
απαντήσεις που έδωσε το δείγμα των 500 Ελλήνων, οι
οποίοι ερωτήθηκαν σχετικά, 78% εξ αυτών δήλωσε ότι

το κριτήριο για τις αγορές τους φέτος, αλλά και για την
επόμενη τριετία, θα είναι η τιμή του προϊόντος. Επιπλέ-
ον, το 51% από αυτούς ανέφερε ότι αγοράζει μόνο τα
απαραίτητα (πέρυσι ήταν 43%), ενώ το 70% (από 60% πέ-
ρυσι) ξοδεύει λιγότερα χρήματα σε προϊόντα που δεν
είναι πρώτης ανάγκης. 

Από την άλλη, οι Έλληνες καταναλωτές εμφανί-
ζονται πιο αισιόδοξοι για το μεσοπρόθεσμο μέλλον,
καθώς το ποσοστό όσων προβλέπουν βελτίωση της
οικονομικής τους κατάστασης κατά το επόμενο δω-
δεκάμηνο (29%) συμπίπτει με αυτούς που αναμένουν
επιδείνωση. Μέσα στο περιβάλλον αυτό, μεγάλα εκ-

πτωτικά γεγονότα, όπως η Black Friday, οι έκτακτες
εκπτώσεις ή οι στοχευμένες μειώσεις τιμών σε προ-
ϊόντα β’ διαλογής αποκτούν μεγαλύτερη σημασία
στη συνείδηση των καταναλωτών, καθώς σημαντικά
ποσοστά εναποθέτουν τις ελπίδες τους, ή και το άλ-
λοθι για αυξημένη κατανάλωση, σε παρόμοια γεγο-
νότα. Τέλος, το 67% των νεότερων ηλικιών δηλώνει
ότι σκοπεύει να πραγματοποιήσει αγορές την επό-
μενη φορά που θα λάβει χώρα ένα μεγάλο αγοραστι-
κό ή εκπτωτικό γεγονός, ενώ το 83% από αυτούς ανα-
βάλλει κάποιες αγορές που θέλει να πραγματοποι-
ήσει μέχρι τότε.

Στην τελική ευθεία το
πρόγραμμα ψηφιακών και
«πράσινων» δεξιοτήτων -
Έως και 1.000 ευρώ 
οι αποδοχές

Έρευνα: To... φτηνό είναι πιο καλό, όταν δεν υπάρχουν λεφτά!

«Τρέχουν» οι αιτήσεις 
για 80.000 ανέργους 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης



Σ
ε πραγματικό άθλο που δεν
θυμίζει σε τίποτα την Ελλά-
δα των... κατεβασμένων τη-
λεφώνων εξελίσσεται ο τε-

τραψήφιος αριθμός 1555, ο οποίος
μέσα σε έναν ακριβώς χρόνο έχει
δεχτεί 2.600.000 κλήσεις! 

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός
έτους λειτουργίας, ο υπουργός Ερ-
γασίας Κωστής Χατζηδάκης επεσή-
μανε ότι «με το νέο σύστημα μπαίνει
τέλος στη ντροπή των κατεβασμένων
τηλεφώνων και σταματάει η ταλαι-
πωρία των πολιτών». 

Υπήρχαν επτά τηλεφωνικά κέντρα!
Σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας,

οι 8 στους 10 πολίτες που ζήτησαν
απαντήσεις για θέματα ΕΦΚΑ, ΔΥ-
ΠΑ (τέως ΟΑΕΔ) και ΟΠΕΚΑ δηλώ-
νουν απόλυτα ή πολύ ικανοποιημέ-
νοι από τη λειτουργία του. Ο Ενιαίος
Αριθμός Εξυπηρέτησης για ασφαλι-
στικά, συνταξιοδοτικά και εργασια-
κά θέματα αντιμετωπίζει στην πρά-
ξη τα χρόνια προβλήματα επικοινω-
νίας του υπουργείου και των επο-
πτευόμενων φορέων του με τον πο-
λίτη, μέσα από έναν ολοκληρωμένο
μηχανισμό πληροφόρησης και εξυ-
πηρέτησης.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το 1555

πήρε τη θέση επτά διάσπαρτων τηλε-
φωνικών κέντρων και πολλών επι-
μέρους τηλεφωνικών γραμμών. Οι
γραμμές αυτές λειτουργούσαν με
ωράρια δημοσίου, με μέσο χρόνο
αναμονής τα 30 λεπτά, χωρίς ουσια-
στικό έλεγχο και χωρίς αρκετό προ-
σωπικό για να απαντήσει στα αιτήμα-
τα. Ειδικά στην περίπτωση του ΕΦ-
ΚΑ, όπου καλείται να ανταποκριθεί
στις ανάγκες 6.500.000 ασφαλισμέ-
νων, η ουσιαστική αδυναμία τηλε-
φωνικής εξυπηρέτησης συνέτεινε
στο να καταταγεί ο οργανισμός πρώ-
τος, με ποσοστό 48%, στα παράπονα
και τις καταγγελίες των πολιτών στον
Συνήγορο του Πολίτη. 

Λειτουργεί από 24/7
Σήμερα το 1555 λειτουργεί 24

ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδο-
μάδα και δίνει τη δυνατότητα στους
πολίτες να καλούν ανά πάσα στιγμή,
χωρίς καμία χρέωση, για την υποβο-
λή αιτημάτων ή για την ενημέρωση
της υπόθεσής τους. Σύμφωνα με τα

στοιχεία του υπουργείου Εργασίας,
το 1555 υποδέχεται κατά μέσο 11.200
κλήσεις καθημερινά, με τον μέσο
χρόνο αναμονής να είναι... 98 δευτε-
ρόλεπτα. Μέσα σε έναν χρόνο έχουν
απαντηθεί πάνω από 2,6 εκατομμύ-
ρια κλήσεις και έχει επιλυθεί -είτε
άμεσα κατά τη διάρκεια της κλήσης
είτε μέσα σε λίγες μέρες- το 99,5%
του συνόλου των αιτημάτων. 

Μείωση ανεργίας
Στο 12,5% υποχώρησε η ανεργία

τον Μάιο έναντι 15,6% τον αντίστοιχο
περσινό μήνα και 12,6% τον περα-
σμένο Απρίλιο. Σύμφωνα με τα στοι-
χεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι
αυξήθηκαν σε 4.170.361 άτομα ση-
μειώνοντας αύξηση κατά 228.355
άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2021
και αύξηση κατά 53.362 άτομα σε
σχέση με τον Απρίλιο του 2022, κυ-
ρίως λόγω των νέων θέσεων εργα-
σίας που δημιουργεί η τουριστική
περίοδος.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Φοροδιαφυγή 48
εκατ., έλεγχος για
ξέπλυμα χρήματος 

Έξαρση φοροδιαφυγής και ξεπλύμα-
τος χρήματος δείχνουν τα στοιχεία της
Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η ς
Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων
κατά το δίμηνο
Απριλίου-Μαΐ-
ου, καθώς μόνο
για 64 υποθέσεις
επιβλήθηκαν πρόστιμα που φτάνουν τα
48 εκατ. ευρώ! Επιπλέον, εκατοντάδες
περιπτώσεις βρίσκονται στο μικροσκό-
πιο της ΑΑΔΕ, η οποία έχει αποστείλει
τα σχετικά στοιχεία στην Αρχή Καταπο-
λέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων
από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Πρόκειται για εκατοντάδες φορολο-
γούμενους που κατηγορούνται για φο-
ροδιαφυγή, ενώ η Αρχή έχει ζητήσει
από την ΑΑΔΕ τους φακέλους 240 προ-
σώπων, τα οποία είναι ήδη ύποπτα για
ξέπλυμα χρήματος. Η ΑΑΔΕ εξέδωσε
στο πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου εν-
τολές ελέγχου για 120 υποθέσεις, ενώ
τα εμπλεκόμενα πρόσωπα σχετίζονται
με 41 υποθέσεις φοροδιαφυγής και ξε-
πλύματος βρόμικου χρήματος. Από τα
πρόστιμα των 47,82 εκατ. ευρώ που
έχουν επιβληθεί, μέχρι στιγμής το Δη-
μόσιο έχει εισπράξει 1,2 εκατ. ευρώ.

Έκπτωση 3% 
για πληρωμή φόρου
έως 30/8

Τη δυνατότητα παροχής έκπτωσης
3% επί του συνολικού ποσού του φόρου
εισοδήματος δίνει και με τη... βούλα το
υπουργείο Οικονομικών σε όσους
πληρώσουν έως τις 30 Αυγούστου τη
διπλή δόση του των μηνών Ιουλίου και
Αυγούστου. 

Αυτό προβλέπει η τροπολογία που
κατατέθηκε στη Βουλή και επί της
ουσίας λύνει τα χέρια τόσο στους φο-
ρολογούμενους όσο και στους λογι-
στές, ώστε να υποβληθούν έως τις 30
Αυγούστου οι φορολογικές δηλώ-
σεις και να πληρωθεί την ίδια μέρα
(τελευταία εργάσιμη του μηνός) ο
χρεωστικός φόρος που προκύπτει
για τους υπόχρεους. Επιπλέον, με
την τροπολογία ορίζεται ότι το ποσό
της επιστροφής του ΕΦΚ που θα λά-
βουν φέτος οι αγρότες είναι ακατά-
σχετο και δεν συμψηφίζεται με βε-
βαιωμένες οφειλές.
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Κώστης Χατζηδάκης: 
«Τέλος στη ντροπή των... 
κατεβασμένων τηλεφώνων»

Το έπος του 1555 με 2,6 εκατ. 
κλήσεις μέσα σε ένα έτος!
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Μ
ε στόχο να διευκολύνει τις μι-
κρές και μεσαίες επιχειρήσεις
που θέλουν να δανειοδοτηθούν

μέσα από τα προγράμματα της Ελληνι-
κής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), η δι-
οίκησή της προχωρά στη δημιουργία
μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσα
από την οποία οι εταιρείες θα δηλώνουν
την επιδίωξή τους να χρηματοδοτηθούν.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΕΑΤ, πο-
λύ σύντομα θα δοθεί η δυνατότητα χρη-
ματοδότησης επιπλέον 2 δισ. ευρώ μέσα
από νέα προγράμματα που θα ανακοινω-
θούν σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων (EIB), κυρίως
προς την κατεύθυνση της καινοτομίας,
ενώ άλλο 1 δισ ευρώ προγραμματίζεται
για πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη την 3ετία. Στην πα-
ρουσίαση του έργου της ΕΑΤ παρευρέθηκε και ο υφυ-
πουργός Ανάπτυξης Γιάννης Τσακίρης, ο οποίος τόνισε
ότι «δυστυχώς οι τράπεζες είναι το μόνο κανάλι διανο-
μής τραπεζικών προϊόντων στην Ελλάδα» και πρόσθε-

σε: «θέλουμε τις 40.000 επιχειρήσεις που χρηματοδο-
τούνται να τις κάνουμε 100.000, αλλά αυτό είναι ένα τε-
ράστιο βήμα, καθώς 800.000 επιχειρήσεις απασχολούν
έως 10 άτομα και 150.000 από αυτές είναι ανενεργές, με
μέσο όρο 1,7 εργαζομένους».

Bain & Company: Νέα
γραφεία σε Ελλάδα,
Πορτογαλία 

Ο Roberto Prioreschi αναλαμβάνει
καθήκοντα Managing Partner στη ζώνη
SEMEA (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία,
Ελλάδα, Πολωνία, Τουρκία και Μέση
Ανατολή).

Η εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων
Bain & Company επεκτείνει τις δραστη-
ριότητές της στη Νότια και Ανατολική
Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική
(SEMEA) με τη λειτουργία 10 γραφείων,
τα οποία στελεχώνονται από 1.900 εργα-
ζόμενους. Διευθύνων σύμβουλος για
την περιοχή SEMEA αναλαμβάνει ο
Roberto Prioreschi.

Η επέκταση της Bain & Company στην
περιοχή SEMEA περιλαμβάνει νέα γρα-
φεία σε Αθήνα και Λισαβόνα που ενι-
σχύουν σημαντικά το ευρωπαϊκό αποτύ-
πωμα της εταιρείας. Ο κ. Prioreschi θα
συνεργαστεί στενά με τον Δημήτρη Ψαρ-
ρή, διευθύνοντα σύμβουλο της Bain &
Company Ελλάδας και επικεφαλής του
νέου γραφείου της Αθήνας για την περαι-
τέρω καθιέρωση της Bain στην ελληνική
αγορά και στην ευρύτερη περιοχή, σύμ-
φωνα με σχετική ανακοίνωση.

Κορυφαίες διακρίσεις 
για Coffee Island

Οι τέσσερις σημαντικές διακρίσεις της
Coffee Island στα Retail Business
Awards 2022, τον μακροβιότερο θεσμό
της αγοράς που τελεί υπό την αιγίδα του
υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
επιβεβαιώνουν την ενέργεια και τη δυνα-
μική της Νο1 αλυσίδας καφεστίασης στην
Ελλάδα και επιβραβεύουν την τεχνογνω-
σία και τα αποτελέσματα των ομάδων της
εταιρείας. Σύμφωνα με σχετική ανακοί-
νωση, η Coffee Island αναδείχθηκε ως
Gold Retail Franchisor of the Year 2022
ξεχωρίζοντας ανάμεσα στις λιανεμπορι-
κές αλυσίδες.

Επιστρέφει κεφάλαια 
στους μετόχους η Unibios

Πρόταση για μείωση του μετοχικού κε-
φαλαίου με μείωση της ονομαστικής
αξίας της μετοχής με σκοπό τη διανομή
στους μετόχους περιλαμβάνεται στα θέ-
ματα της τακτικής γενικής συνέλευσης
της Unibios που είναι προγραμματισμένη
για τις 9 Σεπτεμβρίου. Στα θέματα της γε-
νικής συνέλευσης και η έγκριση νέου
προγράμματος ιδίων μετοχών.

Σε τροχιά για την ενεργοποίησή της βαίνει η νέα
στρατηγική επένδυση της Elpen, προϋπολογισμού 51
εκατ. ευρώ, σε R&D και βιομηχανική παραγωγή για
την προώθηση νέων φαρμακευτικών προϊόντων. Σύμ-
φωνα με την ELPEN, η διπλή επένδυση θα δημιουργή-
σει πολλές μόνιμες και καλά αμειβόμενες θέσεις ερ-
γασίας, ενώ θα συμβάλει σημαντικά στον περιορισμό
του brain drain. Σε πλήρη λειτουργία θα δημιουργήσει
210 νέες άμεσες θέσεις εργασίας κυρίως για επιστή-
μονες υψηλής εξειδίκευσης και 580 έμμεσες θέσεις
εργασίας.

Το νέο εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων στην Κερατέα θα έχει δύο καινοτόμες μονάδες
παραγωγής με τεχνολογίες που για πρώτη φορά θα λειτουργήσουν στην Ελλάδα και το 85% της παραγωγής
του προορίζεται για εξαγωγή. Το νέο κέντρο έρευνας και εκπαίδευσης στα Σπάτα θα εστιάσει στην έρευνα
θεραπειών οριακής καινοτομίας και στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων. 

ΕΑΤ: Νέο εργαλείο για τη χρηματοδότηση 
έως και 100.000 επιχειρήσεων

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

Το Vodafone Business ανακοινώνει ότι επελέγη από την Ελαΐς-Unilever
Hellas για την ανάπτυξη του μεγαλύτερου έργου Mobile Asset Tracking στο
πεδίο του Internet of Things που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση. Το Vodafone Business εγκαθιστά τη λύση IoT Mobile
Asset Tracking της Vodafone Innovus σε περίπου 7.000 ψυγεία της Ελαΐς-
Unilever Hellas, που τοποθετούνται σε διαφορετικά σημεία πώλησης ανά τη
χώρα, στα οποία η εταιρεία θα έχει τον πλήρη εξ αποστάσεως έλεγχό τους.

Μέσω του Mobile Asset Tracking η Ελαΐς-Unilever Hellas θα γνωρίζει με ακρίβεια πού βρίσκονται τα κινητά
περιουσιακά της στοιχεία, θα προγραμματίζει καλύτερα τη συντήρηση και την εμπορική τους αξιοποίηση, αλλά
και παράλληλα θα επιτύχει βελτιωμένη καθημερινή λειτουργία.

Elpen: Στην τελική ευθεία στρατηγική επένδυση 51 εκατ. 

Το Vodafone Business επιλέγει η Ελαΐς για ψηφιακό έργο
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A
ύξηση της τάξης του 116% στα καθαρά κέρδη
μετά από δικαιώματα μειοψηφίας, που
ανήλθαν σε €166 εκατ. έναντι €77 εκατ. το α’

εξάμηνο του 2021, κατέγραψε η Mytlineos στο α'
εξάμηνο του 2022. Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή
διαμορφώθηκαν σε €1,221, αυξημένα κατά 116% σε
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγού-
μενου έτους. Η αύξηση του κύκλου εργασιών, που
ανήλθε σε €2.154 εκατ., σημείωσε αύξηση 117% σε
σύγκριση με τα €994 εκατ. του α' εξαμήνου του 2021.
Στο 88% διαμορφώθηκε η αύξηση των κερδών προ
φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), που ανήλ-
θαν σε €293 εκατ., έναντι €156 εκατ. την αντίστοιχη
περίοδο του προηγούμενου έτους. Ο καθαρός δα-
νεισμός της Mytilineos διαμορφώθηκε στα €945
εκατ., με τον δείκτη μόχλευσης (Καθαρός Δανει-
σμός / EBITDA*) να υποχωρεί χαμηλότερα από 2,0x
στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2022, σε μία περίοδο
κατά την οποία οι επενδύσεις ξεπέρασαν τα €280
εκατ., καταγράφοντας νέο ιστορικά υψηλό επίπεδο,
θέτοντας τις βάσεις για περαιτέρω ισχυρή ανάπτυξη
της MYTILINEOS και προσφέροντας παράλληλα πο-
λύτιμη στήριξη στην ελληνική οικονομία. «Οι οικο-
νομικές επιδόσεις στο α’ εξάμηνο του 2022 επιβε-
βαιώνουν για μία ακόμα φορά την ικανότητα της
Mytilineos να ανταποκρίνεται έγκαιρα και με επιτυ-
χία ακόμα και απέναντι στο πιο αντίξοο οικονομικό
περιβάλλον», δήλωσε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος.

ΑΔΜΗΕ: Πρόταση για
συμμετοχή στη
διασύνδεση Κρήτης -
Κύπρου - Ισραήλ

«Μητέρα»: Έλαβε πιστοποίηση
από TÜV Austria 
Το «Μητέρα», μέλος του ομίλου Hellenic
Healthcare Group, πιστοποιήθηκε για το σύ-
νολο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ
15224:2016, από τον φορέα πιστοποίησης
TÜV Austria Hellas. Αφορά στο σύνολο των
παρεχόμενων πρωτοβάθμιων και δευτερο-
βάθμιων υπηρεσιών υγείας. 

Συνεργασία ΕΛΠΕ -
Συγγελίδη στην
ηλεκτροκίνηση

Σε στρα-
τηγική συ-
νεργασία με
στόχο την
α ν ά π τ υ ξ η
της ηλε-
κ τ ρ ο κ ί ν η -
σης στην
Ελλάδα και
την καλύτε-
ρη εξυπηρέτηση των οδηγών προχώρησαν οι
εταιρείες ElpeFuture -θυγατρική του ομίλου
Ελληνικά Πετρέλαια- και Aiglon Α.Ε., μέλος
του ομίλου εισαγωγής και διανομής αυτοκι-
νήτων Συγγελίδη, σύμφωνα με σχετική ανα-
κοίνωση.

Σε πρώτο στάδιο, η συμφωνία αφορά στους
αγοραστές αμιγώς ηλεκτροκίνητων οχημά-
των (BEV) της DS Automobiles, της premium
μάρκας του ομίλου Stellantis. Οι αγοραστές
θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν, χω-
ρίς επιβάρυνση, την εταιρική κάρτα της Elpe-
Future. Με τον τρόπο αυτόν, θα έχουν δωρεάν
παροχή 300 kWh ταχείας φόρτισης του αυτο-
κινήτου τους, ενώ και μετά την κατανάλωση
της συγκεκριμένης προσφοράς θα μπορούν
να έχουν αυτόματη πρόσβαση στο πανελλαδι-
κό δίκτυο φόρτισης, συνεχίζοντας να απο-
λαμβάνουν τις προνομιακές τιμές των εγγε-
γραμμένων χρηστών της ElpeFuture.

Centric: Κάτω του 5% 
το ποσοστό της J&E
Investments

Η Centric Συμμετοχών γνωστοποιεί, κατόπιν

των από 26.7.2022 σχετικών ενημερώσεων που

έλαβε από την εταιρία «J&E Investments Limit-

ed» και από τον κ. Charalambo Samir που την

ελέγχει κατά 100%, ότι στις 25.7.2022 και έπειτα

από διάθεση μετοχών της εταιρείας το ποσοστό

συμμετοχής της «J&E Investments Limited»

στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, καθώς

και το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της κατήλ-

θε σε ποσοστό κατώτερο του ποσοστού του 5%.

Unicredit: Σχεδιάζει νέα
αγορά ιδίων μετοχών

Η Unicredit ανακοίνωσε ότι θα ολοκληρώσει

μια προτεινόμενη επαναγορά μετοχών που είχε

βάλει σε αναστολή, αναμένοντας μεγαλύτερη

σαφήνεια σχετικά με το πλήγμα από τη Ρωσία,

ενώ βελτιώνει τις προοπτικές της για το έτος με-

τά από μια απροσδόκητη αύξηση κερδών στο β΄

τρίμηνο.

Mytilineos: Εκτίναξη 116%
στα κέρδη α' εξαμήνου,
στα 166 εκατ.

Επίσημη πρόταση κατέθεσε ο ΑΔΜΗΕ για
συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κε-
φαλαίου που θα πραγματοποιήσει ο φορέας
υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης
Κρήτης - Κύπρου - Ισραήλ EuroAsia Inter-
connector, όπως ανέφερε σε συνέντευξή του
στο newshub.gr ο πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος του Διαχειριστή κ. Μάνος Μανου-
σάκης, με αφορμή την
επίσκεψή του πριν από
λίγες μέρες στο εργο-
τάξιο του Σταθμού Με-
τατροπής που κατα-
σκευάζεται στη Δαμά-
στα Ηρακλείου, στο
πλαίσιο της μεγάλης
ηλεκτρικής διασύνδε-
σης Κρήτης - Αττικής.

Ο κ. Μανουσάκης
επεσήμανε ότι «η πρό-
ταση του ΑΔΜΗΕ να γίνει μέτοχος της εται-
ρείας EuroAsia Interconnector κυοφορούν-
ταν ήδη από το προηγούμενο διάστημα» και
τόνισε ότι «με βάση την πρόταση αυτή, ο ΑΔ-
ΜΗΕ θα αποκτήσει το 25% του μετοχικού κε-
φαλαίου και θα έχει τον έλεγχο της υλοποί-
ησης του έργου». Η νέα, στρατηγικής σημα-
σίας, διεθνής διασύνδεση Κρήτης - Κύπρου -
Ισραήλ θα ξεκινάει επίσης από τη Δαμάστα,
καθώς «αφετηρία» του έργου θα είναι η ηλε-
κτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Κύπρο.
«Η Κύπρος», όπως σημείωσε ο κ. Μανουσά-
κης, «θα πάψει να είναι ενεργειακά απομο-
νωμένη, θα διασυνδεθεί ηλεκτρικά με την Ελ-
λάδα και μέσω της Ελλάδας με ολόκληρη την
Ευρώπη».

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

Lyktos: Διαψεύδει
δημοσίευμα ο Μ. Σάλλας

Κατηγορηματικά διαψεύ-
δεται από τον πρόεδρο της
Lyktos Group κ. Μιχάλη
Σάλλα το σημερινό δημοσί-
ευμα του site RADAR
(radar.gr) υπό τον τίτλo:
«Χτύπησε την πόρτα των
Μπακοκαϋμενάκηδων ο Μ.
Σάλλας, που αναζητεί επεν-
δυτές για την Παγκρήτια! Δεν έχουν ακόμη αποδε-
σμευθεί 36 εκατ. ευρώ της περιουσίας του!».

O κ. Μιχάλης Σάλλας δηλώνει ότι δεν υφίσταται κα-
μία δέσμευση περιουσιακών του στοιχείων και δια-
ψεύδει το σύνολο του δημοσιεύματος ως αναληθούς
και κατασκευασμένου, αναφέρει σχετική ανακοίνωση
του Lyktos Group.
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Μαρτίνς, τέλος
Ο

Ολυμπιακός δεν απέφυγε
το μοιραίο, σκορπίστηκε
στα τέσσερα σημεία του
ορίζοντα στο Φάληρο από

τη Μακάμπι Χάιφα (0-4) στον 2ο
προκριματικό γύρο του Champions
League και αυτομάτως έχασε 40
εκατ. ευρώ - αυτός ήταν ο λόγος που
απολύθηκε ο Πέδρο Μαρτίνς.
Οι «ερυθρόλευκοι» υποβιβάστηκαν
στη δεύτερη σε κύρος ευρωπαϊκή
διασυλλογική διοργάνωση και θα
παίξουν διπλές αναμετρήσεις με τη
Σλόβαν Μπρατισλάβας στον 3ο γύ-
ρο. Πρώτο ματς την προσεχή Πέμ-
πτη στο «Καραϊσκάκης» και ο επα-
ναληπτικός σε μια εβδομάδα στην
πρωτεύουσα της Σλοβακίας.
Ο Μαρτίνς δεν θα είναι στον πάγκο
του κατά πάσα πιθανότητα, διότι από

χθες ο Ολυμπιακός ψάχνει τον αντι-
καταστάτη του. Ουδείς θα μπορούσε
να στοιχηματίσει αν ο Πορτογάλος
τεχνικός Πέδρο Μαρτίνς θα βρίσκε-
ται στον πάγκο μέχρι τότε ή αν ακο-
λουθήσει και νέος αποκλεισμός. Ο
Ολυμπιακός του πάντως, ως συνέ-
χεια της περσινής αποκρουστικής
σεζόν (έστω και αν κατέκτησε άνετα
τον τίτλο), δεν μπορεί να μεταμορ-
φωθεί σε… βασιλόπουλο μέσα σε
μια εβδομάδα, έστω και αν θα αγω-
νιστούν τα νέα μεταγραφικά απο-
κτήματα, ο Νοτιοκορεάτης Ιν Μπέομ
Χουάνγκ και ο Ισραηλινός αριστε-
ρός μπακ Ντόρον Λάιτνερ. 
Ο Πέδρο Μαρτίνς ανέλαβε ολοκλη-
ρωτικά την ευθύνη για την ταπείνω-
ση, αλλά διευκρίνισε ότι δεν σκο-
πεύει να παραιτηθεί. Τετριμμένες

δηλώσεις που θυμίζουν... πολιτικά
πρόσωπα, αλλά και τόσο ρευστή η
κατάσταση σε ενδεχόμενο αποκλει-
σμού από τη Σλόβαν. Όλοι πάντως
στον Ολυμπιακό είχαν στραμμένα τα
βλέμματα και τα αυτιά προς τον Βαγ-
γέλη Μαρινάκη. Μόλις τον περα-
σμένο μήνα ανανέωσε το συμβόλαιο
του Πορτογάλου, αλλά αυτές οι δε-
σμεύσεις είναι μόνο... χαρτιά και τί-
ποτε περισσότερο. 
Βασικό κριτήριο της απόλυσης βέ-
βαια είναι και η υπόθεση του Φορ-
τούνη, ο οποίος βρέθηκε εκτός ομά-
δας, χωρίς καμία επίσημη τοποθέ-
τηση αλήθειας από τον Μαρτίνς και
με ένα πέπλο σιωπής να καλύπτει τα
πάντα.
Από τα 40 εκατ. ευρώ που θα εισέ-
πραττε ο Ολυμπιακός με τη συμμε-

τοχή του στους χρυσοφόρους ομί-
λους Champions League, το πολύ
να πάρουν 3.630.000 ευρώ, αν πρώ-
τα καταβάλουν τη Σλόβαν Μπρατισ-
λάβας και προκριθούν στους ομί-
λους του Europa League. Η μέρα με
τη νύχτα. 

Μετά την ταπεινωτική ήττα
4-0 του Ολυμπιακού 
από τη Μακάμπι Χάιφα και
τον αποκλεισμό από τα 40
εκατ. ευρώ του Champions
League, ο Πορτογάλος
αποτελεί παρελθόν

Τα μπόνους στο Europa League
Συμμετοχή σε κάθε προκριματικό: 100.000
Συμμετοχή στους ομίλους: 3.630.000
Νίκη στους ομίλους: 630.000
Ισοπαλία στους ομίλους: 210.000
Πρώτη θέση στον όμιλο: 1.100.000
Δεύτερη θέση στον όμιλο: 550.000
Συμμετοχή στους «16»: 500.000
Πρόκριση στους «16»: 1.200.000
Συμμετοχή στα προημιτελικά: 1.800.000
Πρόκριση από τα ημιτελικά: 2.800.000
Συμμετοχή στον τελικό: 4.600.000
Κατάκτηση τροπαίου: 4.000.000



Η
ΑΕΚ περίμενε στη... γωνία για να πάρει
από τη Μακάμπι Χάιφα τον Σέρβο κεν-
τρικό αμυντικό Μπόγκνταν Πλάνιτς, αλ-

λά έπειτα από την πρόκριση των Ισραηλινών σε
βάρος του Ολυμπιακού στο Champions League
είναι σχεδόν απίθανο να το καταφέρει. Και αυτό
γιατί μετά στο κλαμπ του Ισραήλ αναμένονται
και άλλα έσοδα από την πρόκριση, τα οποία θα
τα διοχετεύσει στις τσέπες του Πλάνιτς. Σύμφω-
να με ρεπορτάζ του Τύπου στο Ισραήλ, οι Ισραη-
λινοί τονίζουν πως στη Μακάμπι δεν επιθυμούν
απλώς να παραμείνει ο 30χρονος άσος εξαντ-
λώντας το συμβόλαιό του, το οποίο λήγει το κα-
λοκαίρι του 2023, αλλά θέλουν και να επεκτεί-
νουν τη συνεργασία μαζί του. Μάλιστα, αισιοδο-
ξούν για την πορεία των συζητήσεων και εκτι-
μούν πως με την κατάλληλη αύξηση αποδοχών
(η ΑΕΚ πρόσφερε στον παίκτη 700.000 ετησίως,
οι ίδιοι αρχικά 500.000) θα βρουν τη χρυσή το-
μή. Όπως είναι γνωστό, η Ένωση απέκτησε τον
διεθνή Κροάτη κεντρικό αμυντικό Βίντα και ψά-
χνει για έναν ακόμη.

Καραμπόλα της ΑΕΚ με Πλάνιτς Τούρκοι αποθέωσαν 
τον Πούτιν

Συνθήματα υπέρ του Ρώσου προέδρου Βλαντί-
μιρ Πούτιν φώναζαν Τούρκοι οπαδοί της Φενερμ-
παχτσέ μετά την ήττα-αποκλεισμό της ομάδας
τους από το Champion League από την Ντιναμό
Κιέβου. Οι Ουκρανοί νίκησαν 2-1 τους Τούρκους
στο «Σουκρού Σαράτσογλου» και προκρίθηκαν με
το 0-0 του πρώτου ματς που είχε γίνει στην Πολω-
νία. Η αντίδραση των Τούρκων οπαδών έκανε τον
γύρο του κόσμου με σχετικό βίντεο. 

Ειρωνείες Καστίγιο 
για τον Ολυμπιακό

Για την ήττα 4-0 του Ολυμπιακού από τη Μακάμπι
Χάιφα ο άλλοτε αρχηγός των «ερυθρολεύκων», ο
Ισπανός Νταβίντ Φουστέρ, πόσταρε: «Σήμερα εί-
ναι μια θλιβερή μέρα, αλλά ο Ολυμπιακός πάντα

επιστρέφει. Θα επιστρέψουμε!». Ωστόσο, ο
άλλοτε «ερυθρόλευκος» επιθετικός Νέρι

Καστίγιο ήταν ειρωνικός: «Πρώτη φορά
βλέπω ομάδα που και οι 11 παίκτες δεν ξέ-

ρουν να κάνουν ντρίμπλα».

Πιάστηκαν στα χέρια
διευθυντής και προπονητής

Βίντεο που εκθέτει ολόκληρο τον οργανισμό της
Τορίνο κυκλοφορεί στο Διαδίκτυο. Σε αυτό διακρί-
νονται ο προπονητής Ιβάν Γιούριτς να έρχεται στα
χέρια με τον αθλητικό διευθυντή Νταβίντε Βανιάτι,
με μέλος του επιτελείου να πασχίζει να τους χωρί-
σει! Το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούν είναι πεζο-
δρομιακού επιπέδου - ειδικά ο Βανιάτι καλούσε τον
Κροάτη κόουτς να πάει να... Ο ένας από τους δύο θα
φύγει από την Τορίνο.

Ελεύθερος ο Κολοβός
Παρελθόν από την τουρκική Κοτζαελισπόρ απο-

τελεί ο διεθνής Έλληνας μέσος Δημήτρης Κολο-
βός μετά τον υποβιβασμό της ομάδας του. Ο Κολο-
βός, 29 ετών, έκανε εξαιρετική θητεία στη Σερίφ
Τίρασπολ, συμμετείχε και στη μεγάλη νίκη 2-1 επί
της Ρεάλ Μαδρίτης στο «Μπερναμπέου» με συμ-
παίκτη τον γκολκίπερ Γιώργο Αθανασιάδη, νυν της
ΑΕΚ. Έπαιξε σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην
καριέρα του. 

«Ο Ίβιτς είναι ηλίθιος»
Μια εβδομάδα πριν παίξει με τον Άρη στο Conference
League, μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε στη Μακάμπι
Τελ Αβίβ από ένα ηχητικό ντοκουμέντο. Σε αυτό ο πατέ-
ρας του μέσου της ομάδας Όσκαρ Γκλουκ «κράζει» τον
Βλάνταν Ίβιτς επειδή χρησιμοποίησε τον γιο του για μό-
λις δύο λεπτά στον αγώνα με τη Ζίρα για τον β’ προκριμα-
τικό αποκαλώντας τον «ηλίθιο».

Πέρασε 
ο Άρης, 
παίζει με 
Μακάμπι

Με δύο γκολ του Τζαμαϊκανού σέντερ φορ Άντονι Γκρέι ο Άρης νίκησε 2-1 την Γκόμελ στον
επαναληπτικό του 2ου προκριματικού γύρου, που έγινε και αυτός στο «Κλεάνθης Βικελίδης»,
και με συνολικό σκορ 7-2 προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Conference League, όπου θα
αντιμετωπίσει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ του Βλάνταν Ίβιτς. Πρώτο ματς στην πρωτεύουσα του
Ισραήλ την προσεχή Πέμπτη, ο επαναληπτικός μία εβδομάδα αργότερα στη Θεσσαλονίκη.
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Συνέντευξη: 
Δήμητρα Δάρδα

Ο
γάμος είναι η πιο όμορφη στιγμή για
κάθε γυναίκα και το νυφικό επιβάλλε-
ται να είναι το ιδανικό για να νιώθει
μοναδική!

Ο Οίκος νυφικών Χουντάλα στη Νέα Φιλαδέλ-
φεια μπορεί να κάνει τα όνειρά σας πραγματικό-
τητα! Διαθέτει στην τεράστια συλλογή του εμ-
βληματικά κομμάτια μεγάλων Οίκων μόδας,
bridal δημιουργίες άψογης ραφής, κομψά με
πλούσιες υφές και πολυτέλεια. Και το καλύτερο:
Δημιουργίες εξαιρετικής αισθητικής για plus
size νύφες και διακριτά σχέδια για κυρίες.

Με 16 χρόνια εμπειρίας, η Αναστασία Χουντά-
λα αποτελεί το απόλυτο «must» στον χώρο του
γάμου και της βάπτισης με ολοκληρωμένες
προτάσεις, προσκλητήρια, μπομπονιέρες, χει-
ροποίητα στέφανα, σετ κουμπάρου, λαμπάδες,
θεματικούς στολισμούς, δεξιώσεις και απίθανα
candy bar. Σε αυτό το «μαγικό» σαλόνι νυφικών,
ένα ολόκληρο επιτελείο από fashion designers
και fashion stylists ασχολείται αποκλειστικά μα-
ζί σας, μέχρι να αναφωνήσετε ενθουσιασμένη
το «Υes to the dress»!

Οι αδελφές Βίκυ και Γιούλη Χουντάλα, η νεό-
τερη γενιά της επιχείρησης, μας ξενάγησαν στο
υπερ-πολυτελείας «wedding salon and more»
αποκαλύπτοντας στην «P» μικρά και μεγάλα μυ-
στικά!

Τα νυφικά έχουν μόδα;
Φυσικά! Φέτος ήταν η χρονιά των 

«sparkling», δηλαδή γαμήλια φορέματα από
γυαλιστερά υφάσματα με γκλίτερ και κρύσταλλα
Swarofski! Φορέθηκε πάρα πολύ! Φαντάζει
αδύνατον μια μέλλουσα νύφη να επιλέξει εύκο-

λα το ιδανικό φόρεμα μπροστά σε αυτή την ατε-
λείωτη ονειρική συλλογή. Το παν είναι η συνερ-
γασία. Μας περιγράφει τι έχει στο μυαλό της και
ανάλογα με τον σωματότυπο εντοπίζουμε αυτό
ακριβώς που έχει έχει φανταστεί!

Πόσα νυφικά πρέπει να δοκιμάσει για να κα-
ταλήξει στο ιδανικό;

Το μυστικό είναι να προβάρει 5-7 φορέματα,
όχι παραπάνω.

Αν έχει χρόνο και διάθεση να δοκιμάσει πε-
ρισσότερα;

Δεν το επιτρέπουμε, είναι στα «don't», γιατί
σίγουρα θα μπερδευτεί. Είμαστε εδώ για να
βοηθήσουμε με την εμπειρία μας κάθε μέλλου-
σα νύφη. Ένα ολόκληρο εξειδικευμένο fashion
team ασχολείται αποκλειστικά μαζί της και οι
πρόβες είναι ολοκληρωμένες με τα ανάλογα
αξεσουάρ, για να μείνει ευχαριστημένη και να
επιλέξει αυτό που θα της αρέσει περισσότερο.

Πόσα άτομα πρέπει να τη συνοδεύουν στις
πρόβες;

Ο κορονοϊός έχει κάνει ένα καλό: Περικοπές
στους πολλούς συγγενείς! Το ιδανικό είναι να
μας επισκεφθεί με λίγους συνοδούς, ενδεικτικά
με τη μαμά, την αδελφή της και πιθανόν την πε-

θερά της, για να μην υπάρχουν πολλές γνώμες.
Αν ο σωματότυπός της δεν είναι μοντέλου;
Εμείς αγαπάμε τις plus size νύφες και έχουμε

απίθανα κομμάτια με άριστα πατρόν, σχέδια και
υφάσματα για να επιλέξουν.

Το πιο ακριβό wedding dress της συλλογής
σας πόσο κοστίζει;

Περίπου στις 4.000 ευρώ αγορά.
Και τα γαμήλια αξεσουάρ;
Δεν τα χρεώνουμε! Επίσης δεν χρεώνουμε τα

ενδύματα για τα παρανυφάκια.
Κορυφαίο wedding περιοδικό φιλοξένησε

έναν παραμυθένιο γάμο που διοργανώσατε σε
5άστερο ξενοδοχείο των νοτίων προαστίων στα
πρότυπα αριστοκρατικού event.

Πραγματικά ήταν πολύ τιμητικό! Το ζευγάρι
ήρθε από το εξωτερικό για να παντρευτεί στην
Ελλάδα. Απευθύνθηκε στον Οίκο νυφικών μας
και εμείς πραγματοποιήσαμε την επιθυμία του
δημιουργώντας θεματικά ίσως έναν από τους
ωραιότερους γάμους ever!

Το πιο περίεργο που σας έχει ζητηθεί σε στο-
λισμό;

Ένας γάμος ρουστίκ, όπου χρειάστηκε να με-
ταφέρουμε δέκα μπάλες σανό και 500 κολοκύ-
θες!

Ένα ολοκληρωμένο πακέτο γάμου πόσο πε-
ρίπου κοστίζει;

Με στολισμό εκκλησίας, στολισμό δεξίωσης,
μπομπονιέρες, προσκλητήρια και νυφικό, μια
πρώτη τιμή είναι στις 6.000 ευρώ, όμως στο οι-
κονομικό είμαστε πολύ ευέλικτοι και είμαστε σί-
γουροι πως θα βρούμε το ιδανικό sur mézure
concept για το μπάτζετ που διαθέτει το ζευγάρι! 

Οίκος Νυφικών Χουντάλα:
Yes to the dress!



Φίσκα το μποστάνι

Τα πρώτα ώριμα πεπονάκια έκοψε από το μπο-
στάνι του ο Σάκης Ρουβάς! Ο ποπ σταρ, εκτός από
πετυχημένος τραγουδιστής και πολύτεκνος
μπαμπάς, είναι ένας εκπληκτικός αγρότης που
ασχολείται με την καλλιέργεια φρούτων και λαχα-
νικών στον κήπο του σπιτιού του, με τη σοδειά φέ-
τος να ξεπερνά κάθε προσδοκία. «Από την παρα-
γωγή στην κατανάλωση! Με συγκινούν κάθε φορά
το μεγαλείο της φύσης και οι καρποί που απλόχε-
ρα μας προσφέρει. Για να δούμε… πέτυχαν τα φε-
τινά μας πεπόνια;», σχολίασε στο Istagram.

Επιβεβαίωσε 
το επόμενο βήμα

Στο τιμόνι της νέας πρωινής εκπομπής της
ΕΡΤ που θα προβάλλεται κάθε Σαββατοκύριακο
θα βρεθεί η Ζωή Κρονάκη! Η δημοφιλής πα-
ρουσιάστρια της επιτυχημένης εκπομπής «Μα-
μά-δες» επιβεβαίωσε την είδηση μέσω του λο-
γαριασμού της στο Instagram αναφέροντας:
«Kι έρχεται η στιγμή για το επόμενο τηλεοπτικό
βήμα! Μετά τις ''Μαμά-δες'' που τόσο πολύ
αγάπησα και αγαπήσατε, πάμε για άλλα εξίσου
συναρπαστικά! Από τον Σεπτέμβριο θα λέμε
“καλημέρα” από τη συχνότητα της ΕΡΤ1 κάθε
Σάββατο και Κυριακή στις 10.00».

Η Καλομοίρα και η Μαριέττα
Χρουσαλά βρέθηκαν για λίγα
24ωρα στην Αθήνα κι επέλεξαν
για τη διαμονή τους 5άστερο ξε-
νοδοχείο στα νότια της πρω-
τεύουσας. Οι δύο «κορμάρες»
ξέκλεψαν λίγο χρόνο από τις οι-
κογενειακές υποχρεώσεις και
πόζαραν με μπικίνι δίπλα στην
πισίνα, με την Καλομοίρα ενθου-
σιασμένη να εξομολογείται για
την κουμπάρα της: «Εξαιτίας σου
γελάω λίγο περισσότερο, κλαίω
λιγότερο και χαμογελώ πολύ πε-
ρισσότερο. Σε λατρεύω!».

Κορμάρες 
οι κουμπάρες!

Μ
ε το πρώτο αεροπλάνο πέταξε για Ολλανδία! Με την
έναρξη της καλοκαιρινής της άδειας η Πόπη Τσαπανί-
δου δεν έχασε καιρό. Έβγαλε εισιτήρια με προορισμό
το Άμστερνταμ όπου διαμένουν η κόρη και ο μονάκρι-

βος εγγονός της, στέλνοντας ένα διαφορετικό μήνυμα στους διαδι-
κτυακούς φίλους της: «Με μια φωτογραφία απ’ το Άμστερνταμ σας
εύχομαι καλό (υπόλοιπο) καλοκαίρι και ξεκινώ τις διακοπές μου,
μετά από μια εξαντλητική σεζόν που όμως την απόλαυσα λεπτό
προς λεπτό. Και αν φέτος δεν καταφέρεις να κάνεις και εσύ διακο-
πές, σκέψου και αυτό: Τι θα ‘λεγες να μην αφήσεις να σε επηρεά-
σουν αρνητικά οι αναρτήσεις των φίλων σου από παραλίες και νη-
σιά; Άλλωστε έχεις να καλύψεις ουσιαστικές ανάγκες του εαυτού
και της οικογένειάς σου. Και όχι να εντυπωσιάσεις τους ακόλου-
θούς σου στα κοινωνικά δίκτυα».

Επιστροφή στην ΕΡΤ
Η έμπειρη δημοσιογράφος Σοφία Παπαϊωάννου είναι το νέο
πρόσωπο που ανακοίνωσε η ΕΡΤ! Η μεταγραφή της στο Ραδιομέ-
γαρο «έκλεισε» πριν από λίγες ημέρες και η παρουσιάστρια επι-
στρέφει στην κρατική τηλεόραση για να κάνει αυτό που γνωρίζει
καλά: δημοσιογραφική έρευνα. Θα αναλάβει δική της εκπομπή
που θα προβάλλεται ανά 15νθήμερο παρουσιάζοντας κοινωνικά
θέματα που απασχολούν τη χώρα μας, δοσμένα με τη δική της
εμπεριστατωμένη σφραγίδα.

Ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές διακοπές για
τη Σία Κοσιώνη. Η newscaster του κεντρι-
κού δελτίου στο ΣΚΑΪ πήρε άδεια και όπου
φύγει, φύγει: «Αυτή τη σεζόν οι εξελίξεις
έτρεξαν με ταχύτητες τρελές. Και ήμασταν
όπως πάντα εκεί για να τα καταγράφουμε
όλα για εσάς. Για λίγο πατάω κι εγώ γκάζι
για το καλοκαίρι και μερικές βαθιές ανα-
πνοές. Εις το επανιδείν!», ανακοίνωσε πε-
ριχαρής στο Instagram.
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Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Επιτέλους, καλοκαιρινή άδεια

Πάτησε γκάζι



Ο
ι ραγάδες ενοχλούν αρκετές γυναίκες
ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο που
κυρίως είμαστε με τα μαγιό μας. Πολ-
λές έχουν επιχειρήσει να τις καταπο-

λεμήσουν με κρέμες, λοσιόν, άσκηση ή βιταμί-
νες, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Σήμερα υπάρχουν
σύγχρονα πρωτοποριακά ιατρικά συστήματα
που βοηθούν τους πάσχοντες να πουν «αντίο»
στις ραγάδες τους. 

«Οι ραγάδες είναι μια συχνή πάθηση που χα-
ρακτηρίζεται από ουλές στο χόριο, ενός από τα

τρία στρώματα του δέρματος, οι οποίες καταλή-
γουν σε λεπτά ή πλατιά σημάδια στην επιδερμί-
δα που μοιάζουν με ραβδώσεις. 

Αρχικά έχουν ροζ έως κόκκινο χρώμα, όμως
με το πέρασμα του χρόνου εξασθενούν, το χρώ-
μα τους ξεθωριάζει, αλλά δεν εξαφανίζονται.
Πρόκειται για μια μορφή ουλοποίησης που
οφείλεται στο τέντωμα του δέρματος. Τις περισ-
σότερες φορές είναι αποτέλεσμα ταχείας μετα-
βολής του βάρους. Μπορεί επίσης να προκλη-
θούν από τη λήψη κορτικοστεροειδών, από ορ-

μονικές ή δομικές μεταβολές του κολλαγόνου
και της ελαστίνης», εξηγεί ο Γεώργιος Βελημβα-
σάκης, Πλαστικός Επανορθωτικός και Αισθητι-
κός Χειρουργός. 

Στατιστικά, εμφανίζονται συχνότερα κατά την
εγκυμοσύνη (υπολογίζεται ότι το 50% έως 90%
των εγκύων παρουσιάζει ραγάδες), την εφηβεία
λόγω της ταχείας ανάπτυξης (περίπου το 30%
των εφήβων παγκοσμίως έχουν στο σώμα τους
ραγάδες), αλλά και αργότερα στη ζωή λόγω πα-
χυσαρκίας - όποτε δηλαδή το δέρμα τεντώνεται
έντονα και παρατεταμένα. Μπορεί, επίσης, να
είναι αποτέλεσμα ιατρικών παθήσεων ή χει-
ρουργικής επέμβασης, αλλά και λήψης φαρμά-
κων (αντιβιοτικά, αντισυλληπτικά, αντιψυχωσι-
κά, χημειοθεραπεία). 

Το δέρμα των γυναικών είναι πιο ευάλωτο.
Υπολογίζεται ότι η συχνότητα εμφάνισης ραγά-
δων είναι δυόμισι φορές υψηλότερη από ό,τι
στους άνδρες. Κατά την εφηβεία εμφανίζονται
συχνότερα στους μηρούς, τους γλουτούς, τους
μαστούς (γυναίκες) και την πλάτη (άνδρες), ενώ
κατά την εγκυμοσύνη στην κοιλιά, το στήθος και
τους μηρούς. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Στατιστικά εμφανίζονται συχνότερα
κατά την εγκυμοσύνη, την εφηβεία
και λόγω παχυσαρκίας

Τρόποι αντιμετώπισης
Ο ειδικός αναφέρει τους δύο αποτελεσματικότερους τρόπους για τη βελτίωση της όψης του
δέρματος. Είναι το microneedling και το λέιζερ (Laser). 
«Το microneedling είναι μια πρωτοποριακή αισθητική θεραπεία που φημίζεται για την αποτε-
λεσματικότητά της κατά των υπερτροφικών, ατροφικών ή χηλοειδών ουλών, των ρυτίδων, των
ουλών που αφήνει η ακμή, των πανάδων, των δυσχρωμιών και των κηλίδων του δέρματος. Γίνε-
ται με μια ειδική συσκευή (dermapen) που μοιάζει με στιλό, η οποία περιέχει 16 μικροσκοπι-
κές, αποστειρωμένες μικροακίδες, οι οποίες έχουν διάμετρο μικρότερη από μία τρίχα. Κατά το
πέρασμα αυτών των μικροακίδων από το δέρμα, πραγματοποιούνται αόρατα και ανώδυνα μι-
κροτρυπήματα βάθους 0,2 έως 3 χιλιοστών, τα οποία γίνονται αντιληπτά από το δέρμα ως μικρο-
τραυματισμοί, με συνέπεια να τίθεται σε εγρήγορση ο φυσικός μηχανισμός επούλωσής τους. 
Το Fractional Laser έχει εγκριθεί από τον FDA για τη θεραπεία διαφόρων τύπων ουλών, συμ-
περιλαμβανομένων των ραγάδων. Η αντιμετώπισή τους επιτυγχάνεται με την ακτινοβολία μιας
εξειδικευμένης δέσμης φωτός στο δέρμα, η οποία προάγει την ανάπτυξη νέων ιστών. Κατά τη
διάρκεια της θεραπείας δημιουργούνται χιλιάδες μικροσκοπικές “πληγές” στο δέρμα, που
διεγείρουν την παραγωγή κολλαγόνου προσφέροντας βελτίωση της όψης των ραγάδων», κα-
ταλήγει ο κ. Βελημβασάκης.

Πείτε «αντίο» στις ραγάδες

Γεώργιος Βελημβασάκης,
Πλαστικός Επανορθωτικός 
και Αισθητικός Χειρουργός



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για σας τα Κριάρια του πρώτου δεκαημέρου τα
νέα είναι πολύ καλά, εφόσον οι συνθήκες που
θα δημιουργηθούν θα είναι υπέρ σας. Είστε
έτοιμοι για μία εκκίνηση, μία δημιουργική πε-
ρίοδο με πολλές ευκαιρίες.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Αν και νιώθετε πολλή ένταση εσείς του δευτέ-
ρου δεκαημέρου, φροντίστε να απομακρυν-
θείτε από ό,τι νιώθετε επικίνδυνο και εχθρικό.
Είναι η στιγμή που θα καταλάβετε σε ποια
πλευρά των καταστάσεων ανήκετε. Σίγουρα
αυτή η περίοδος δεν αγαπά τη διαλλακτικότη-
τα.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Φροντίστε να ξεφύγετε λίγο από το καθημερι-
νό σας πρόγραμμα και να βρεθείτε σε μια το-
ποθεσία που θα σας ηρεμήσει, θα σας δώσει
άλλες εικόνες και κυρίως θα σας απομακρύ-
νει από εχθρικές συμπεριφορές που δρουν
παρασκηνιακά.  

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για σας τους Καρκίνους, τα οικονομικά σας
και γενικότερα ο τρόπος διαχείρισής τους θα
έχουν μία ένταση, ίσως και μία νέα αρχή.
Χρειάζεστε κάποιοι από σας μία νέα πηγή ει-
σοδημάτων, που θα σας βοηθήσει ουσιαστικά
στην καθημερινότητά σας.   

Λέων
(23/7-22/8)
Η Σελήνη συνεχίζει το μικρό της ταξίδι στο
δικό σας ζώδιο, ενώ έχετε μπει στη διαδικα-
σία να σκέφτεστε έντονα το μέλλον και τις
προοπτικές που σας ανοίγονται μέσα σε αυτό.
Αν ανήκετε στο πρώτο δεκαήμερο, έχει ενερ-
γοποιηθεί ένα νέο σας σχέδιο.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για σας τους Παρθένους, η Σελήνη στο δωδέ-
κατο ηλιακό σας σπίτι αναδύει από το υποσυ-
νείδητό σας πολλές σκέψεις και προβληματι-
σμούς σας. Βρίσκεστε λίγο πριν από κάποιες
αποφάσεις σας, που χαρακτηρίζουν το κλεί-
σιμο μιας εποχής.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για σας τους Ζυγούς, τα πράγματα στην καθη-
μερινότητά σας είναι έντονα, κυρίως αν πρέπει
να ασχοληθείτε με την οικονομική σας κατά-
σταση, που σίγουρα δεν είναι στα καλύτερά της.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για σας τους Σκορπιούς του δευτέρου δεκαη-
μέρου, τα πράγματα δεν είναι καλά, όταν μάλι-
στα έχετε εντοπίσει τα προβλήματα στις σχέ-
σεις σας. Ουρανός, Άρης και Βόρειος Δεσμός
βρίσκονται απέναντί σας και έχουν μια σαρω-
τική διάθεση να αλλάξουν την προσωπική σας
ζωή.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Είστε από τους ευνοημένους αυτής της περιό-
δου, όπου βρίσκεστε πολύ κοντά σε εκείνα
που θεωρείτε σημαντικά για σας. Οι σχέσεις
σας, τα ταξίδια, οι σπουδές, νομικές υποθέ-
σεις, κυρίως για εσάς του πρώτου δεκαημέ-
ρου, θα έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Άλλη μία μέρα που θα σας υπενθυμίσει κάτι
που κάνετε λάθος. Είναι έντονες οι καταστά-
σεις που βιώνετε στον τομέα των προσωπικών
σας σχέσεων και των παιδιών σας, αν είστε
γονείς.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η Σελήνη απέναντι από το δικό σας ζώδιο
και σήμερα εντείνει την ενασχόλησή σας με
την προσωπική σας ζωή. Θα πρέπει όμως να
προχωρήσετε με πολλή προσοχή και κυ-
ρίως στρατηγική, γιατί οι κίνδυνοι είναι αρ-
κετοί και προέρχονται μέσα από το περιβάλ-
λον σας.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για σας τους Ιχθύς το καλοκαίρι είναι ενερ-
γό και χρειάζεστε διακοπές. Βρίσκεστε σε
ένα ιδιαίτερα επικοινωνιακό διάστημα, με
μετακινήσεις και πολλές συζητήσεις, που
χρειάζονται αρκετή προσοχή, αν θίγονται τα
συμφέροντά σας.   
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Η Σελήνη συνεχίζει την πορεία της στο
ζώδιο του Λέοντα, ενώ η επιρροή της
Νέας Σελήνης βρίσκεται ακόμη σε
ισχύ. Νέα ξεκινήματα για σας τους

Λέοντες του πρώτου δεκαημέρου θα βάλουν σε
εγρήγορση τα ζώδια της Φωτιάς (Κριός, Λέων,
Τοξότης).



Α
ναμφίβολα η ενεργειακή κρίση και οι
συνέπειες της εισβολής της Ρωσίας
στην Ουκρανία έχουν ανατρέψει τους
προϋπολογισμούς όλων των κρατών

της Ευρώπης. Στη χώρα μας το οικονομικό επιτε-
λείο ετοιμάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να
καταθέσει για δεύτερη φορά εντός του έτους
συμπληρωματικό προϋπολογισμό, καθώς οι
ανάγκες της κοινωνίας για στήριξη είναι αυξημέ-
νες. Μόνο για την αντιμετώπιση της υγειονομικής
και της ενεργειακής κρίσης -από το 2020 και με-
τά- η κυβέρνηση έχει δώσει στους πολίτες με τη
μορφή οικονομικής στήριξης συνολικά 51 δισ.
ευρώ (43 δισ. + 8 δισ.). Ποσό πρωτοφανές για τα
ελληνικά δεδομένα.

Την ίδια περίοδο όμως το ΑΕΠ της Ελλάδας,
εν μέσω δυσμενούς περιβάλλοντος, αυξήθηκε
κατά 8,3% το 2021. Ο δε ρυθμός ανάπτυξης που
αναμένεται να παρουσιαστεί στο τέλος του
έτους θα είναι άνω του ευρωπαϊκού μέσου
όρου. Είναι χαρακτηριστική η συνέντευξη στον
ΣΚΑΪ τού συντηρητικού στις προβλέψεις του
Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος για φέτος εκτιμά
ότι η αύξηση του ΑΕΠ θα φτάσει το 3,2%. Σημει-
ωτέον ότι η πρόβλεψη του διοικητή της ΤτΕ στη-
ρίχτηκε στην υπόθεση ότι οι ταξιδιωτικές ει-
σπράξεις θα φτάσουν στο 80% των εισπράξεων
του 2019 και όχι στο πολύ πιθανό ενδεχόμενο να
ξεπεράσουν το 100%.

Όλα αυτά τα θετικά επιτεύγματα της ελληνικής
οικονομίας, συν το γεγονός ότι πλέον στις αξιο-
λογήσεις των διεθνών οίκων απέχει μόλις ένα
σκαλί από την επενδυτική βαθμίδα, αλλά και σε
συνδυασμό με μια ομολογουμένως πολυδιάστα-

τη εξωτερική πολιτική, έχουν ενισχύσει την αξιο-
πιστία της χώρας μας. 

Αυτό φάνηκε και στην προχθεσινή επίσκεψη
του πρίγκιπα διαδόχου του θρόνου της Σαουδι-
κής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν. Το αποτέλε-
σμα της επίσκεψης ήταν εντυπωσιακά θετικό για
την Ελλάδα τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και
σε γεωστρατηγικό. Οι συνολικές επενδύσεις που
υπεγράφησαν (11 διακρατικές και 16 επιχειρημα-
τικές από ιδιώτες) ξεπερνούν τα 4 δισ. ευρώ.

Ξεχωρίζουμε δύο από αυτές:
* Τη συμφωνία για τα ενεργειακά. Το Ριάντ εί-

ναι έτοιμο να προμηθεύσει με φθηνότερο ηλε-
κτρικό ρεύμα που παράγει από Ανανεώσιμες Πη-
γές Ενέργειας την Ευρώπη μέσω Ελλάδας, καθι-
στώντας έτσι τη χώρα μας ενεργειακό κόμβο
(επένδυση 2,6 δισ. ευρώ).

* Την επένδυση (κεφάλαιο 1 δισ. ευρώ) που
αφορά τη μεταφορά δεδομένων από την Ασία
στην Ευρώπη. Οι εργασίες κατασκευής του χερ-
σαίου και του υποθαλάσσιου καλωδίου αναμένε-
ται να ξεκινήσουν το φθινόπωρο. Όταν το έργο
ολοκληρωθεί, τα δεδομένα που φθάνουν στη Σα-
ουδική Αραβία από τη Σιγκαπούρη θα καταλή-
γουν στην Ευρώπη μέσω Κύπρου και Ελλάδας.

Με λίγα λόγια, με τις δύο αυτές συμφωνίες η
χώρα μας μετατρέπεται σε ενεργειακό αλλά και
τηλεπικοινωνιακό κόμβο της Ευρώπης, με ό,τι
αυτό συνεπάγεται για την ενίσχυση της γεωστρα-
τηγικής θέσης της Ελλάδας, σε μια δύσκολη επο-
χή. Παράλληλα, έχει επιτευχθεί εντυπωσιακή
πρόοδος στη συνεργασία των δύο χωρών σε το-
μείς όπως η επισιτιστική ασφάλεια, οι θαλάσσιες
μεταφορές, οι υδατοκαλλιέργειες, η διαχείριση

απορριμμάτων, οι κατασκευές κ.ά.
Για να επιτευχθούν όμως όλα αυτά χρειάστηκε

επίπονη και συστηματική δουλειά. Και φυσικά
μια πολιτική που ενίσχυσε την εμπιστοσύνη και
από τις δύο πλευρές. Θυμίζουμε ότι η πρόταση
για την κατασκευή του καλωδίου μεταφοράς δε-
δομένων «έπεσε» στο τραπέζι των συζητήσεων
από τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη τον περασμένο
Οκτώβριο, όταν είχε επισκεφτεί το Ριάντ. Εννέα
μήνες μετά και έπειτα από σκληρή προετοιμασία
μπήκαν οι υπογραφές. Της προχθεσινής επίσκε-
ψης του Σαουδάραβα διαδόχου προηγήθηκαν
δύο επιχειρηματικά φόρουμ στο Ριάντ τον Μάρ-
τιο και στην Αθήνα τον Μάιο.

Όλα αυτά δείχνουν να δικαιώνουν τη θέση της
Ελλάδας ως πρωταθλήτριας στις επενδύσεις
στην Ευρώπη στην τριετία με διψήφια άνοδο
14,7%. Μόνο πέρυσι οι άμεσες επενδύσεις στην
Ελλάδα έφτασαν τα 4,8 δισ. ευρώ, σημειώνοντας
υψηλό 20ετίας - και προέρχονταν από παγκόσμι-
ους κολοσσούς όπως η Microsoft, η Amazon, η
Pfizer, η Cisco, η Meta-Facebook κ.ά.

Παράλληλα, υλοποιούνται 30 έργα ΣΔΙΤ ύψους
9 δισ. ευρώ, ενώ μέχρι στιγμής, στο πλαίσιο του
«Ελλάδα 2.0», έχουν ενταχθεί 230 έργα με προ-
ϋπολογισμό 10,2 δισ. ευρώ.

Όλα αυτά δείχνουν ότι οι επενδυτές εμπι-
στεύονται και πάλι την Ελλάδα, γεγονός που ανα-
μένεται να έχει άμεσο αντίκτυπο στην εγχώρια
οικονομία σε ό,τι αφορά τόσο την αγορά εργασίας
όσο και την καταναλωτική δύναμη των πολιτών.
Ταυτόχρονα όμως αυτή η πολιτική θωρακίζει τη
χώρα μας απέναντι σε απρόβλεπτες διεθνείς
εξελίξεις.

της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Το αποτέλεσμα
της επίσκεψης
του Μοχάμεντ
μπιν Σαλμάν 
στη χώρα μας
ήταν
εντυπωσιακά
θετικό τόσο 
σε οικονομικό
επίπεδο όσο 
και σε
γεωστρατηγικό

Επενδύσεις που θωρακίζουν
γεωστρατηγικά την Ελλάδα


