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Όποιος 
βιάζεται 
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� Βάζει μπροστά τον Ανδρουλάκη να βγάλει
το... φίδι από την τρύπα με τις υποκλοπές

� Στόχος να ελέγχει ο ΣΥΡΙΖΑ 
τους αρμούς της εξουσίας 



Τ
α πολιτικά κόμματα περιμένουν εναγωνίως να
δουν την αντίδραση του κόσμου σχετικά με την
υπόθεση των παρακολουθήσεων και των πα-
ραδεχόμενων λαθών από την πλευρά της κυ-

βέρνησης. Οι δημοσκοπήσεις που θα διενεργηθούν τέ-
λη Αυγούστου - αρχές Σεπτέμβρη θα είναι μια καλή
τροφή για μελέτη και σκέψη. Ο οποιοσδήποτε αρνητι-
κός αντίκτυπος προφανώς και θα δημιουργήσει προ-
βλήματα στην ατζέντα της κυβέρνησης, που έτσι κι αλ-
λιώς είχε να διαχειριστεί πολύ δύσκολες καταστάσεις
με την ενέργεια, την ακρίβεια και το ηλεκτρικό ρεύμα. 

Μεγάλη σημασία θα έχει και η τάση μετακίνησης των
ψηφοφόρων. Αν θα μπορέσουν δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑ-
ΣΟΚ να κεφαλαιοποιήσουν (και σε τι ποσοστά) την
όποια δυσαρέσκεια υπάρχει για τους χειρισμούς της
κυβέρνησης στο θέμα των υποκλοπών. Αν η δυσαρέ-
σκεια δεν αποτυπωθεί σε νούμερα υπέρ της Κουμουν-
δούρου και της Χαριλάου Τρικούπη, είναι πιθανόν η ΝΔ
να μη μεταβάλει καθόλου τη στρατηγική της για τους

επόμενους μήνες. Σε αντίθετη περίπτωση, όλα είναι πι-
θανά. Από έναν ισχυρό ανασχηματισμό μέχρι ψήφο εμ-
πιστοσύνης και ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, παρά
τις όποιες διαψεύσεις επί του συγκεκριμένου θέματος.

Το βέβαιο είναι ότι μετά τις 20 Αυγούστου η Βουλή θα
μετατραπεί σε αρένα και η σύγκρουση στην ολομέλεια
θα είναι αυτό που αποκαλούμε «η μητέρα των μαχών».
Κρίσιμη θεωρείται και η σύσταση εξεταστικής επιτρο-
πής επί των παρακολουθήσεων, η οποία προφανώς θα
συντηρήσει για πολλούς μήνες ένα εξόχως πολωμένο
κλίμα με εκατέρωθεν βολές και αψιμαχίες. Με δεδομέ-
νο το γεγονός ότι η ΝΔ θα ζητήσει η εξεταστική να πάει
πίσω στο 2012 ή, ακόμη πιο πίσω, στο 2009 για να συμ-
περιλάβει και τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, είναι απολύ-
τως βέβαιο ότι αυτό το φθινόπωρο δεν θα... πλήξουμε
πολιτικά. 

Όμως, καλό είναι να μην προτρέχουν ορισμένοι και
να μην προεξοφλούν απολύτως τίποτα. Στην πολιτική
όλα είναι πιθανά και συνήθως όποιος σκάβει τον λάκκο

του άλλου στο τέλος πέφτει ο ίδιος μέσα... Στον ΣΥΡΙΖΑ,
για παράδειγμα, συντηρούν με κάθε τρόπο το ζήτημα
των πρόωρων εκλογών μέσα στον Οκτώβριο και ελπί-
ζουν σε μια συμπόρευση με το ΠΑΣΟΚ για τη δημιουρ-
γία του «αντι-Μητσοτάκη» μετώπου. Άλλο αφήγημα δεν
έχουν να πουλήσουν και για αυτό τον λόγο επιχειρούν
να στήσουν συνθήκες ανάλογες του «βρόμικου ’89», να
δημιουργήσουν δηλαδή μια «πολιτική ανωμαλία» για να
έχουν λόγο ύπαρξης και κραυγής. 

Από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη είναι πιο επι-
φυλακτικοί και διστακτικοί σε μια τέτοια συμπόρευση,
φοβούμενοι ότι στο τέλος θα τους «καπελώσει» η Κου-
μουνδούρου. Και όχι μόνο αυτό. Γνωρίζουν πολύ καλά
ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο η υπόθεση να γυρίσει
μπούμερανγκ και να γελοιοποιηθούν. Σε κάθε περίπτω-
ση, οι επόμενες δημοσκοπήσεις θα κρίνουν πολλά και
θα δώσουν την εικόνα που έχει το εκλογικό σώμα για τη
βαρύτητα των υποθέσεων που είδαν το φως της δημο-
σιότητας. 
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Όποιος βιάζεται σκοντάφτει...

Στην πολιτική όλα είναι πιθανά και συνήθως
όποιος σκάβει τον λάκκο του άλλου 

στο τέλος πέφτει ο ίδιος μέσα



Μ
ια πρώτη γεύση της στρατηγικής
που θα ακολουθήσει το αμέσως
επόμενο διάστημα η κυβέρνηση
απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥ-

ΡΙΖΑ έδωσε το Μαξίμου, απαντώντας με συγ-
κεκριμένα στοιχεία στους ισχυρισμούς της
Κουμουνδούρου, που υποστήριξε ότι με πό-
ρους του Ταμείου Ανάκαμψης δημιουργήθη-
κε το κύκλωμα για τις παράνομες παρακο-
λουθήσεις.

Οι υπουργοί Οικονομικών και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης έκαναν λόγο για «συκοφαν-
τικές προθέσεις» από την πλευρά της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης, καθώς το πρόγραμ-
μα αφορά την κυβερνοασφάλεια για το Δη-
μόσιο, για το οποίο ακόμη δεν έχει βρεθεί
ανάδοχος. Μάλιστα, παρέθεσαν αναλυτικά
τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί, αποδο-
μώντας με αυτό τον τρόπο τις επιθέσεις του
ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες έπεσαν για μια ακόμη φο-
ρά στο κενό. Άλλωστε, όπως τονίζουν οι κύ-
ριοι Σταϊκούρας και Πιερρακάκης, η χώρα
μας είναι από τις ελάχιστες της ΕΕ που δεν
έχει αναπτύξει ακόμη ένα κέντρο που να
μπορεί να διαχειρίζεται την άμυνα σε κυβερ-
νοεπιθέσεις στον δημόσιο τομέα.

Ουσιαστικά, ο άμεσος τρόπος με τον οποίο
απάντησε το Μαξίμου -αποφεύγοντας τους
ακραίους χαρακτηρισμούς και δίνοντας πει-
στικές και τεκμηριωμένες απαντήσεις- είναι
ο δρόμος που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση
την επόμενη εβδομάδα, όταν θα ξεκινήσουν
οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες για το ζήτη-
μα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Ο
πρωθυπουργός είναι αποφασισμένος να μην
αφήσει καμία σκιά να πέσει πάνω στο επίμα-
χο ζήτημα, ενώ παράλληλα δεν θα επιτρέψει
στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα
να εργαλειοποιήσουν ένα τόσο ευαίσθητο
ζήτημα. Επίσης, έχει καταστήσει σαφές προς
όλους τους συναρμόδιους υπουργούς πως
δεν θα πρέπει να μείνει τίποτα αναπάντητο
για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να
αρνείται πεισματικά να ενημερωθεί από τους
αρμόδιους παράγοντες για τους λόγους που
η ΕΥΠ τον παρακολουθούσε επί τρεις μήνες,
εξαπολύοντας συνεχείς επιθέσεις εναντίον
του πρωθυπουργού. Από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ
που ανταγωνίζεται τη Χαριλάου Τρικούπη
προανήγγειλε, μέσω του άρθρου του Αλέξη
Τσίπρα, την αλλαγή των αρμών της εξουσίας
στην περίπτωση που επιστρέψει στην εξου-
σία. Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι η
υπόθεση των παρακολουθήσεων είναι πολύ
πιθανό να γυρίσει μπούμερανγκ στην αντιπο-

λίτευση, καθώς παράλληλα διεξάγεται και η
δικαστική έρευνα από την πρόεδρο του Αρεί-
ου Πάγου.

Σε βάθος δεκαετίας
Όλα δείχνουν ότι η έρευνα της Εξεταστι-

κής Επιτροπής, την οποία ζήτησε το ΠΑΣΟΚ
και έχει συμφωνήσει από την πρώτη στιγμή η
κυβέρνηση, θα έχει βάθος δεκαετίας. Εκτός
από τις υποθέσεις του Νίκου Ανδρουλάκη
και του Θανάση Κουκάκη, θα περιλαμβάνει
τις καταγγελίες του ΚΚΕ και του Παναγιώτη
Λαφαζάνη για την παρακολούθηση των τη-
λεφώνων τους, όπως επίσης και όσα άφησε
να εννοηθεί ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλλο-
γλου για το κινητό του Κυριάκου Μητσοτάκη,
το οποίο είχε μπει στο στόχαστρο την περίο-
δο που ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης.

Πρόκειται για μια κίνηση που στο Μαξίμου
εκτιμούν πως θα φέρει σε δύσκολη θέση τον
ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επιχειρεί να εκμεταλλευτεί
το κλίμα που έχει δημιουργηθεί για να κερδί-
σει δημοσκοπικούς πόντους από την κοινο-
βουλευτική παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, σε

αντίθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος
δεν έχει το δικαίωμα να παραστεί στην Ολο-
μέλεια.

Μητσοτάκης: Zητούμενο η ενότητα
Παρά το τοξικό κλίμα που προκαλεί διαρ-

κώς το τελευταίο διάστημα η αντιπολίτευση,
ο πρωθυπουργός στη δήλωσή του για την
ημέρα της Παναγίας αναφέρθηκε στην ενό-
τητα που απαιτείται προκειμένου να αντιμε-
τωπιστούν οι δυσκολίες που υπάρχουν.
«Αυτήν τη σπουδαία μέρα για την Ορθοδο-

ξία το μεγάλο ζητούμενο για τη χώρα μας
παραμένει η ενότητα και η προσήλωση
στους στόχους του μέλλοντος. Να σταθούμε
δίπλα σε όσες και σε όσους έχουν μεγαλύ-
τερη ανάγκη για να μπορέσουμε να ξεπερά-
σουμε αυτές τις μεγάλες δυσκολίες και με
πίστη θα παραμείνουμε πιστοί στον δρόμο
τον οποίο έχουμε χαράξει για μια Ελλάδα
της ευημερίας, της αυτοπεποίθησης, της
κοινωνικής συνοχής».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε
τη λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας στην
Τήνο, ενώ τίμησε όσους χάθηκαν στον τορπι-
λισμό της «Έλλης». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
επιβιβάστηκε στην πυραυλάκατο (ΤΠΚ)
«Μυκόνιος» του Πολεμικού Ναυτικού προ-
κειμένου να μεταβεί στο σημείο όπου είχε
βυθιστεί το καταδρομικό πλοίο. Τελέστηκε
επιμνημόσυνη δέηση, ενώ πέταξε στεφάνι
στη μνήμη των Ελλήνων που έχασαν τη ζωή
τους για την πατρίδα. Μετά το τέλος των εορ-
ταστικών εκδηλώσεων στο νησί της Μεγαλό-
χαρης, συνομίλησε με τους πολίτες στη Χώ-
ρα της Τήνου. «Αντλούμε δύναμη και πίστη
για να μπορέσουμε ατομικά αλλά και συλλο-
γικά να ξεπεράσουμε τις μεγάλες δυσκολίες
και να βαδίσουμε στον δρόμο της προόδου,
στον δρόμο της αυτοπεποίθησης, στον δρό-
μο της κοινωνικής συνοχής», είπε ο πρωθυ-
πουργός στο μήνυμά του.
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Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

«Η Εξεταστική να πάει πίσω 
σε βάθος δεκαετίας», 
λένε πηγές της Πειραιώς

Η ώρα των
απαντήσεων από
την κυβέρνηση 



Η
υπόθεση των υποκλοπών,
όπως αυτή εξελίσσεται, είναι
μια καλή ευκαιρία για την
Κουμουνδούρου να επιχειρή-

σει την πολυπόθητη «άλωση» στον χώρο
του ΠΑΣΟΚ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με «χειρουργι-
κή» μαεστρία πατάει πάνω σε μια προσω-
πική υπόθεση του Νίκου Ανδρουλάκη επι-
χειρώντας με αυτό τον τρόπο να δημιουρ-
γήσει ένα «αντι-Μητσοτάκη» μέτωπο, βά-
ζοντας μπροστά τα δικά του ερωτήματα και
τις δικές του πρωτοβουλίες και καθιστών-
τας τη Χαριλάου Τρικούπη ουρά τον προ-
σωπικών του φιλοδοξιών. Δεν είναι τυχαίο
ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσί-
πρας με άρθρο του στην «Εφημερίδα των
Συντακτών» άνοιξε θέμα, όπως είπε, επα-
νεκκίνησης της Γ’ Ελληνικής Δημοκρα-
τίας, ενώ καλεί προς αυτή την κατεύθυνση
σε στράτευση τον χώρο της αποκαλούμε-
νης «δημοκρατικής παράταξης». Πολλοί
τον διάβασαν, λίγοι τον κατάλαβαν...

Στο άρθρο του ο κ. Τσίπρας κάνει λόγο,
μεταξύ άλλων, για την ανάγκη αναδιάτα-
ξης της Γ’ Ελληνικής Δημοκρατίας. Πρό-
κειται για έναν όρο που προσδιορίζει την
περίοδο διακυβέρνησης του ελληνικού
κράτους από τη Μεταπολίτευση (1974) μέ-
χρι σήμερα και διαχωρίζεται ιστορικά από
την περίοδο της δικτατορίας των συνταγ-
ματαρχών (1967-1974). Θεωρείται η τρίτη

περίοδος της Ελληνικής Δημοκρατίας, με
τη δεύτερη περίοδο να αφορά το πολιτικό
καθεστώς της Ελλάδας από το 1924 έως το
1935 και την πρώτη περίοδο τα χρόνια της
Επανάστασης του 1821 μέχρι την εγκαθί-
δρυση της Βασιλείας του Όθωνα το 1832.

Ποια θα είναι η επόμενη μέρα
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολί-

τευσης τονίζει ότι «σε κάθε περίπτωση το

κρίσιμο δεν είναι τι θα πράξει ο κ. Μητσο-
τάκης, αλλά το ποια θα είναι η επόμενη
μέρα για τον τόπο» και προσθέτει ότι ο τό-
πος δεν χρειάζεται μια απλή εναλλαγή
στην εξουσία: «Εδώ που φτάσαμε δεν αρ-
κεί να επιδιώκουμε μια απλή εναλλαγή
στην εξουσία. Αυτό που απαιτείται είναι
ένα σχέδιο ανάταξης και ανασύνταξης της
3ης Ελληνικής Δημοκρατίας. Ένα σχέδιο
θεσμικής επανεκκίνησης, που θα αφορά

όχι μόνο την ΕΥΠ αλλά και τη Δικαιοσύνη,
τη λειτουργία των ΜΜΕ, τις ανεξάρτητες
αρχές και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
Απέναντι στο μαύρο σκοτάδι της καθε-
στωτικής απολυταρχίας και το κράτος
ιδιωτικό - οικογενειακό λάφυρο, να αντι-
παραβάλουμε σοβαρές και θαρραλέες
μεταρρυθμίσεις που θα διασφαλίζουν πε-
ρισσότερη δημοκρατία, διαφάνεια, λογο-
δοσία, δικαιοσύνη και αξιοκρατία».
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Γράφει ο
Κώστας Τσιτούνας

Επιχείρηση «άλωσης»
του ΠΑΣΟΚ από ΣΥΡΙΖΑ

Με «δούρειο ίππο» 
τις υποκλοπές η Κουμουνδούρου

προσπαθεί να... βγει μπροστά 
από τον Ανδρουλάκη, ο οποίος

έκανε την καταγγελία, και 
να αποκομίσει κέρδη μέσα 

από το Κίνημα

Ρίχνει δίχτυα για «αλλαγή» ο Αλέξης Τσίπρας
Με δεδομένη την παραπάνω ανάγκη επανεκκίνησης, ο κ.
Τσίπρας κάνει άνοιγμα στον χώρο του ΠΑΣΟΚ χρησιμοποι-
ώντας τον όρο «δημοκρατική παράταξη» αλλά και τον όρο
«ανένδοτη μαχητικότητα», που επίσης παραπέμπει στον
χώρο του ευρύτερου Κέντρου. Όπως χαρακτηριστικά ανα-
φέρει ο κ. Τσίπρας, υπάρχουν «διαφορές», οι οποίες
όμως δεν μπορούν να αποκρύψουν -όπως γράφει- τον
κοινό στόχο.
«Ο δημοκρατικός και προοδευτικός κόσμος, η δημοκρα-
τική παράταξη, οφείλει να αντιμετωπίσει με αποφασιστι-
κότητα, σύνεση και ανένδοτη δημοκρατική μαχητικότητα
αυτό το εθνικής σημασίας στοίχημα. Γιατί οι υπαρκτές
διαφορές δεν μπορούν να αποκρύψουν τον κοινό στόχο:
την υπεράσπιση της Δημοκρατίας, του κράτους δικαίου,
των δικαιωμάτων και της ασφάλειας του πολίτη». Ο πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρώνει την αρθρογραφία του ανα-

φέροντας ότι μόνη λύση είναι μια κυβέρνηση «αλλαγής»,
όρος που επίσης παραπέμπει στον χώρο του ΠΑΣΟΚ: «Και
μια κυβέρνηση δημοκρατικής ομαλότητας, αλλαγής και
προόδου είναι η μόνη απάντηση στην εκτροπή, τις παρα-
κρατικές μεθόδους και την καθεστωτική φαυλότητα που
μας έχει οδηγήσει η τρίχρονη διακυβέρνηση Μητσο-
τάκη».
Ταυτόχρονα, στο ΠΑΣΟΚ υποτίθεται ότι ετοιμάζουν θερμή
υποδοχή στην κυβέρνηση αμέσως μετά την εβδομάδα του
Δεκαπενταύγουστου, που θα λειτουργεί και ως περίοδος
εκεχειρίας για το θέμα των παρακολουθήσεων, ενώ επι-
χειρούν να στείλουν καθαρά μηνύματα χωρίς να συνδέον-
ται αντιπολιτευτικά με τον ΣΥΡΙΖΑ. Παρ’ όλα αυτά, όπως
εκτιμούν αρκετοί αναλυτές, στη Χαριλάου Τρικούπη έχουν
ήδη πέσει στην παγίδα του ΣΥΡΙΖΑ, γεγονός που δημιουρ-
γεί εσωτερικά ρήγματα.



Α
ξίζει να σημειώσουμε ότι στη
Χαριλάου Τρικούπη υπάρχει
έντονος προβληματισμός για
τη στάση της Κουμουνδούρου.

Στο ΠΑΣΟΚ, δηλαδή, επιδιώκουν να εκ-
πέμπουν καθαρά μηνύματα και να μην
«μπερδεύονται οι γραμμές» με τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ, έτσι ώστε να μη δίνονται λαβές για
λανθασμένα πολιτικά υπονοούμενα. Να
μη δίδεται η αίσθηση ότι υπάρχει προ-
εκλογική συμπόρευση της Χαριλάου Τρι-
κούπη με την Κουμουνδούρου. Όσον
αφορά το επίμονο ερώτημα «γιατί το ΠΑ-
ΣΟΚ δεν ζητά ευθέως εκλογές;», ο εκπρό-
σωπος του Κινήματος Δημήτρης Μάντζος
ξεκαθάρισε ότι «εμείς έχουμε ζητήσει
εκλογές εδώ και τρεις μήνες στον δημό-
σιο διάλογο. Δεν μπορούν όμως ούτε η
κυβέρνηση ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ να “εργαλει-
οποιούν” το ζήτημα για μικροκομματική
εκμετάλλευση. Είναι άλλο πράγμα να ζη-
τάς εμμονικά εκλογές χωρίς να μπορείς
να τις προκαλέσεις -αποδείχτηκε με την
πρόταση μομφής- και άλλο πράγμα να
αποδεικνύεις καθημερινά με την πολιτική
σου δουλειά την ανεπάρκεια της κυβέρ-
νησης και την επικινδυνότητά της για τους
θεσμούς. Προφανώς ένα βαθιά θεσμικό
ζήτημα, όπως αυτό, είναι λόγος για να
φτάσει η χώρα σε εκλογές. Άλλωστε και
το 2019 ένα από τα αιτήματα που οδήγη-
σαν την προηγούμενη κυβέρνηση στην
έξοδο -όπως οδηγείται και αυτή- ήταν η
διαχείριση των θεσμικών ζητημάτων».

Εσωκομματικές διαφωνίες;
Στο μεταξύ, η επισήμανση του εκπρο-

σώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ είναι εκ διαμέ-
τρου αντίθετη με την άποψη που είχε εκ-
φράσει ο Ανδρέας Λοβέρδος μια μέρα νω-
ρίτερα, πυροδοτώντας σενάρια εσωκομ-
ματικών διαφωνιών. Υπενθυμίζεται ότι ο κ.
Λοβέρδος εκτίμησε ότι η υπόθεση αυτή
«δεν είναι λόγος προσφυγής στις κάλπες,
υπάρχουν σημαντικότεροι λόγοι».

Η Βουλή ανοίγει εσπευσμένως τη Δευ-
τέρα 22 Αυγούστου και ήδη ο πρόεδρος
της Βουλής απηύθυνε πρόσκληση προς τα
μέλη της Διάσκεψης των Προέδρων, στην
οποία θα συζητηθούν τόσο το αίτημα του
αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης
Αλέξη Τσίπρα για τον ορισμό έκτακτης συ-
ζήτησης προ ημερήσιας διάταξης στην
Ολομέλεια «για το θέμα της παρακολού-
θησης πολιτικών και δημοσιογράφων από
την υπαγόμενη στον πρωθυπουργό ΕΥΠ»
στις 24 ή 25/8 όσο και η άμεση σύγκληση
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών
και Διαφάνειας.

Στο επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη
εκτιμούν ότι πολιτικά θα βγουν περισσότε-
ρα συμπεράσματα από τη συνεδρίαση της
Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της

Βουλής, όπου εκεί αναμένεται να κληθούν
και να δώσουν απαντήσεις όλοι οι εμπλε-
κόμενοι σε αυτή την υπόθεση, κυρίως ο
πρώην διοικητής της ΕΥΠ που έδωσε το
«πράσινο φως» για τη νόμιμη επισύνδεση

στο τηλέφωνο του κ. Ανδρουλάκη. Στο ΠΑ-
ΣΟΚ δεν πιστεύουν στην αποτελεσματικό-
τητα της προ ημερησίας συζήτησης στη
Βουλή. Για την ακρίβεια, εκτιμούν ότι η
συζήτηση στην Ολομέλεια θα ξεφύγει από
την ουσία του θέματος και στο τέλος θα
εξελιχθεί σε ένα επικοινωνιακό σόου με-
ταξύ των κυρίων Μητσοτάκη και Τσίπρα.

Η «σιωπή» του Ανδρουλάκη
«Η Επιτροπή είναι το μόνο όργανο της

Βουλής που μπορεί να αποφέρει αποτέ-
λεσμα στη διαδικασία. Είναι σημαντικό να
επισημάνουμε ότι όλοι οι συνταγματολό-
γοι συμφωνούν στο ότι η παρακολούθηση
του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλ-
λαγής είναι παράνομη», είπε χαρακτηρι-
στικά ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος μι-
λώντας στο Open, δίνοντας το στίγμα των
προθέσεων του ΠΑΣΟΚ. Παρ’ όλα αυτά, ο
κ. Ανδρουλάκης -άγνωστο γιατί- αφήνει

τον Αλέξη Τσίπρα να παίζει μπάλα στο δι-
κό του γήπεδο. Γιατί αφήνει τον ΣΥΡΙΖΑ να
βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά; Οι απαν-
τήσεις προφανώς βρίσκονται πίσω από το
θολό τοπίο που υπάρχει στην άρνηση του
Νίκου Ανδρουλάκη να ενημερωθεί αρμο-
δίως για το ζήτημα της παρακολούθησής
του αλλά και στην απροθυμία του να δια-
ψεύσει όσα «εξωφρενικά» ακούγονται
γύρω από το πρόσωπό του και τα οποία
μάλιστα έχουν αρχίσει να γράφονται και
στον έντυπο αλλά και στον ηλεκτρονικό
Τύπο. Δεν είναι λίγοι αυτοί που εκτιμούν
ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα όλη αυτή
η υπόθεση να γυρίσει μπούμερανγκ στον
κ. Ανδρουλάκη, για αυτό και ο ίδιος έχει
επιλέξει να κινείται προσεκτικά και να
αφήνει τον κ. Τσίπρα να βγάλει το «φίδι
από την τρύπα». Πολλά στελέχη του ΠΑ-
ΣΟΚ έχουν καταλάβει ότι «ο κ. Τσίπρας
θέλει να κάνει κηδεία με ξένα κόλλυβα,
εκμεταλλευόμενος το προσωπικό ζήτημα
του Ανδρουλάκη». Το γιατί στη Χαριλάου
Τρικούπη σέρνονται πίσω από τον ΣΥΡΙΖΑ
είναι ένα άλλο ερώτημα στο οποίο προς το
παρόν δεν απαντάει κανείς...

Οι «μπλεγμένες
γραμμές» και
ο ΛΛοβέρδος

Ερώτημα παραμένει το γιατί 
ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αφήνει
τον Αλέξη Τσίπρα να παίζει
μπάλα στο δικό του γήπεδο...
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Φως... στον «λάκκο 
με τους κοριούς» 

Ν
α ξετυλίξει περαιτέρω το
«κουβάρι» των αποκαλύψεων
γύρω από την υπόθεση των
τηλεφωνικών υποκλοπών

επιδιώκουν πλέον το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος
Ανδρουλάκης, προαναγγέλλοντας απο-
καλύψεις για νέα «θύματα του κοριού». 

Είναι πεπεισμένοι ότι οι νόμιμες επι-
συνδέσεις της ΕΥΠ και όχι μόνο σε πρό-
σωπα του δημόσιου βίου δεν περιορίζον-
ται στο πρόσωπο του προέδρου του ΠΑ-
ΣΟΚ και αυτό είναι μια πτυχή που θέλουν
από εδώ και στο εξής να υπογραμμίζουν
και ενδεχομένως να αποκαλύψουν. Επι-
στρατεύοντας σε πρώτη φάση επιχειρή-
ματα που προκύπτουν από την ορθή σκέ-
ψη, ο κ. Ανδρουλάκης την περασμένη
εβδομάδα έδωσε το στίγμα των προθέσε-
ών του σημειώνοντας το αυτονόητο, ότι
παρακολουθώντας το δικό του τηλέφωνο
παρακολουθούσαν ταυτόχρονα και
όλους όσοι βρίσκονταν στην άλλη άκρη
της τηλεφωνικής γραμμής. Δηλαδή,
πρώην πρωθυπουργούς, βουλευτές,
στελέχη αλλά και πρόσωπα που με τον
έναν ή τον άλλον τρόπο έχουν ενεργό ρό-
λο στη δημόσια ζωή του τόπου.

Ενδεικτικά είναι όσα είπε σε συνέντευ-
ξή του στην «Political» ο εκπρόσωπος
Τύπου του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος:
«Η υπόθεση μόλις άνοιξε. (…) Η ΕΥΠ με
πολιτικό προϊστάμενο τον κ. πρωθυ-
πουργό παρακολούθησε έναν Έλληνα
ευρωβουλευτή και πολιτικό της αντίπαλο
ως επικίνδυνο για την εθνική ασφάλεια.
Οφείλουν να απαντήσουν -όχι στον ίδιο

αλλά σε όλους τους πολίτες- ποιος και
γιατί το έκανε;». Προσθέτει δε με νόημα
ότι «δεν πρόκειται να κάνουμε βήμα πίσω
από τη διαδικασία αποκάλυψης όλης της
αλήθειας. Σε ζητήματα δημοκρατίας και
ατομικών ελευθεριών είμαστε ανυποχώ-
ρητοι. Όπως θεσμικά αντιδράσαμε και
κινηθήκαμε έως σήμερα, έτσι θα συνεχί-
σουμε και σε όλα τα επόμενα στάδια της
διαδικασίας αναζήτησης της αλήθειας».

Στενό πρεσάρισμα στην κυβέρνηση
Από αύριο αρχίζει και πάλι το πρεσάρι-

σμα προς το κυβερνητικό στρατόπεδο,
διατηρώντας όμως διακριτές γραμμές
από τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς σε καμία περίπτω-
ση δεν θέλουν η στρατηγική τους να εν-
ταχθεί σε ένα κοινό μέτωπο με τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Εκείνο που επιδιώκουν είναι να γίνει
ξεκάθαρο στην κοινή γνώμη ότι με την
πίεση που ασκείται στην κυβέρνηση δεν
επιθυμούν την εργαλειοποίηση της υπό-
θεσης για μικροκομματικές σκοπιμότη-
τες, αλλά να αναδειχτούν οι αιτίες ενός θέ-
ματος που αποτελεί πλήγμα στον πυρήνα
της δημοκρατίας. Αυτή είναι και η απάντη-
ση σε όλους όσοι αναρωτιούνται γιατί δεν
τίθεται ευθέως το αίτημα για εκλογές. Μά-
λιστα, όπως υπενθύμιζε έμπειρο στέλε-
χος, «εμείς είχαμε ζητήσει εκλογές πριν
από τρεις μήνες». Σε κάθε περίπτωση
όμως το μήνυμα που εκπέμπεται από τον
6ο όροφο της Χαριλάου Τρικούπη είναι
«όλα στην ώρα τους…». Την ίδια στιγμή
όμως αίσθηση έχει προκαλέσει η οπτική
που διατυπώνει ο Ανδρέας Λοβέρδος
αναφορικά με το αίτημα των εκλογών. Ο κ.
Λοβέρδος τόνισε ότι κοινή συνισταμένη

όλων των παρεμβάσεών του είναι μόνο η
θεσμική (εξεταστική επιτροπή) αντιμετώ-
πιση. «Προτάσεις που κατατείνουν σε
εκλογές, δηλαδή σε διάλυση της Βουλής
προτού γίνουν αυτά, συνειδητά ή ασυνεί-
δητα προωθούν τη συγκάλυψη της υπόθε-
σης. Παραδοσιακά η θέση της παράταξής
μας ήταν και είναι όλα στο φως», είπε μι-
λώντας στο Mononews.gr.

Κλειστή ή ανοιχτή η επιτροπή;
Στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ σηκώνουν τα μανί-

κια και ετοιμάζουν θερμή υποδοχή στον
πρώην διοικητή της ΕΥΠ κ. Κοντολέοντα, ο
οποίος θα κληθεί να καταθέσει στην Επι-
τροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βου-
λής. Εκεί εκτιμούν ότι θα «παιχτεί» ο πρώ-
τος και καθοριστικός γύρος του παιχνιδι-
ού. Όσα αποκαλυφθούν θα καθορίσουν
και τις κινήσεις για την επόμενη μέρα. Μια
λεπτομέρεια με ιδιαίτερη σημασία είναι
και ο τρόπος διεξαγωγής της συνεδρίασης
της επιτροπής, δηλαδή αν θα είναι σε δη-
μόσια θέα ή «κλειστή», όπου η ενημέρωση
θα περιοριστεί από τις διαρροές των κομ-
μάτων, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό για τα
όσα ακουστούν πίσω από τις «σφραγισμέ-
νες πόρτες». Το πιο πιθανό πάντως είναι τα
μέλη της επιτροπής να συνεδριάσουν μα-
κριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το μεσημέρι της Δευτέρας 22 Αυγού-
στου ο πρόεδρος της Βουλής έχει απο-
στείλει προσκλήσεις για Διάσκεψη των
Προέδρων, στην οποία θα αποφασιστεί ο
προγραμματισμός του κοινοβουλευτικού
έργου τόσο για το αίτημα του αρχηγού της
αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσί-
πρα και τον ορισμό έκτακτης συζήτησης

προ ημερήσιας διάταξης στην Ολομέλεια
«για το θέμα της παρακολούθησης πολι-
τικών και δημοσιογράφων από την υπα-
γόμενη στον πρωθυπουργό ΕΥΠ» -πιθα-
νότατα στις 24 ή 25/8- όσο και για τη σύγ-
κληση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Θεσμών και Διαφάνειας. «Μικρό καλάθι»
ωστόσο κρατάνε στο ΠΑΣΟΚ για την προ
ημερησίας συζήτηση στη Βουλή, καθώς,
όπως σχολίαζαν στελέχη του κόμματος,
δεν πρόκειται να μας κάνει σοφότερους,
αφού όλα δείχνουν ότι θα εξελιχθεί σε
ένα επικοινωνιακό σόου μεταξύ των κυ-
ρίων Μητσοτάκη και Τσίπρα.

«Είναι αλήθεια ότι ο συσχετισμός δυνά-
μεων της παρούσας Βουλής και ο μέχρι
σήμερα χειρισμός της κυβέρνησης δεν
αφήνουν μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας
για την κοινοβουλευτική διαδικασία ανα-
ζήτησης της αλήθειας. Όμως, έχουμε
αποφασίσει να προχωρήσουμε ανεπιφύ-
λακτα και με όλα τα διαθέσιμα θεσμικά
εργαλεία», αναφέρει με απόλυτη ειλικρί-
νεια στην «Political» ο κ. Μάντζος και προ-
σθέτει: «Είμαστε πεπεισμένοι ότι μπορεί
μέσα από την εξέταση μαρτύρων και εγ-
γράφων να προκύψουν σημαντικά πολιτι-
κά συμπεράσματα, καθώς και κρίσιμα
στοιχεία που εν συνεχεία θα αξιολογη-
θούν από τη Δικαιοσύνη. Θεωρούμε
πράγματι ότι συμπληρωματικά προς τη δι-
καστική διερεύνηση η Βουλή μπορεί να
διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη δια-
λεύκανση κάθε πτυχής αυτής της νοση-
ρής υπόθεσης. Τόσο στην εξεταστική επι-
τροπή που θα ζητήσουμε να συσταθεί όσο
όμως και στην αρμόδια Επιτροπή Θεσμών
και Διαφάνειας, στην οποία πρέπει εκ νέ-
ου να κληθούν η ΕΥΠ, η ΑΔΑΕ αλλά και οι
συναρμόδιοι υπουργοί και να ειπωθεί όλη
η αλήθεια για την υπόθεση αυτή. Επιδιώ-
κουμε το maximum της δημοκρατικής
λογοδοσίας και έτσι θα κινηθούμε». 

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

«Μικρό καλάθι» κρατάνε στη Χαριλάου Τρικούπη 
για τα αποτελέσματα της προ ημερησίας στη Βουλή



Μ
πορεί κάποιος να εμπιστευθεί
τις προθέσεις του Ταγίπ Ερντο-
γάν; Σίγουρα όχι. Το γεωτρύπανο
«Αμπντουλχαμίτ Χαν» θα ακο-

λουθήσει σε πρώτη φάση τη διαδρομή του
«Ορούτς Ρέις» το καλοκαίρι του 2020. 

Έκανε την προπαγανδιστική του φιέστα και

εξέδωσε την πρώτη NAVTEX σε δικά του νε-
ρά, 55 χιλιόμετρα έξω από το Γκαζί Πασά.
Ποιες είναι οι προθέσεις της Τουρκίας; Μπο-
ρεί κανείς να επαναπαύεται και να θεωρεί ότι
ο Ερντογάν έχει αναιρέσει τους μεγαλοϊδεα-
τισμούς του περί «Γαλάζιας Πατρίδας»; Προ-
φανέστατα όχι.

Λίγες ώρες πριν από την έξοδο του «Αμ-
πντουλχαμίτ Χαν», εκδόθηκε και η πρώτη
NAVTEX για την περιοχή στην οποία θα κα-
τευθυνθεί αρχικά μεταξύ Τουρκίας και Κύ-
πρου με χρονική διάρκεια μέχρι τον Οκτώ-
βριο. Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι το γε-
ωτρύπανο θα δράσει στο πηγάδι Yorukler-1.
Αλλάζει κάτι στη στρατηγική του; Όχι. Επιλέ-
γει την κλιμακούμενη ένταση σε πρώτη φάση
κοντά στα οικόπεδα της Κύπρου. Απλώς δεν
μπαίνει με φουλ επίθεση. Θυμίζουμε ότι κά-
πως έτσι είχε ξεκινήσει και η κρίση του 2020.
Ανοιχτά της Κύπρου το «Ορούτς Ρέις» είχε
κάνει σεισμογραφικές έρευνες το 2020 και
στη συνέχεια κινήθηκε νοτιοδυτικά και μέσα
σε οριοθετημένα οικόπεδα της κυπριακής
ΑΟΖ, αλλά και δυτικότερα στην περιοχή της
δυνητικής ελληνικής ΑΟΖ.

Η διαφορά είναι ότι το νέο πλοίο είναι τρυ-
πάνι και όχι σεισμογραφικό, που σημαίνει ότι
το πρόβλημα δεν είναι αν θα περάσει στην ελ-
ληνική υφαλοκρηπίδα, αλλά αν θα τρυπήσει
εντός της δυνάμει ελληνικής ΑΟΖ. Αν συμβεί
κάτι τέτοιο, τότε μιλάμε για παραβίαση κυ-
ριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας ή της
Κύπρου. Δύσκολες καταστάσεις… Δεν είναι
μόνον τα ζητήματα της εθνικής κυριαρχίας
(εις τα οποία μάλλον δεν θα επεκταθεί), αλλά
και ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων
(ΑΟΖ) τα οποία είναι πολύ πιθανόν να επιβου-
λευθεί. Ο στόχος του Τούρκου είναι να «κεν-
τήσει» την Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο
στα σημεία της… δυνητικής ελληνικής ΑΟΖ (η
οποία ακόμα δεν έχει οριοθετηθεί ούτε στον
ΟΗΕ ούτε σε κάποιο άλλο διεθνές φόρουμ).

Όπως και με το «Ορούτς Ρέις» θα κινηθεί
στην τακτική «hit and run», χτυπάω και φεύ-
γω όταν τα πράγματα φτάσουν στο όριο σύρ-
ραξης. Όπως ακριβώς κινήθηκε και το καλο-
καίρι του 2020. Αν καταφέρει να «κεντήσει»
πάνω στα σημεία της ελληνικής ΑΟΖ, θα έχει

πετύχει τον στόχο του και θα μπορέσει στη
συνέχεια να αμφισβητήσει τα πάντα. Η ύπου-
λη κρουαζιέρα του «Αμπντουλχαμίτ Χαν» δεν
θα είναι εύκολη στην αποτροπή της. Θα χρει-
αστούν πάραυτα ψυχραιμία και αποφασιστι-
κότητα επί των κυριαρχικών μας δικαιωμά-
των, τα οποία είναι εξίσου σημαντικά με την
εθνική μας κυριαρχία.

Διπλός πράκτορας ο Ερντογάν
Το περιοδικό «Der Spiegel» αναφέρεται

στην Τουρκία, επισημαίνει την ιδιαίτερη γεω-
στρατηγική θέση της χώρας και υποστηρίζει
ότι «ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αξιο-
ποίησε τη θέση αυτή με όρους εξωτερικής
πολιτικής. Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα στη συμ-
φωνία για τα σιτηρά που συνήψαν πριν από
τρεις εβδομάδες Ρωσία και Ουκρανία έπειτα
από διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Εθνών

και της Τουρκίας. Στον πόλεμο της Ουκρανίας
ο Ερντογάν ενέχει διπλό ρόλο, καθώς είναι
ένας από τους λίγους αρχηγούς κρατών και
κυβερνήσεων που διατηρούν στενές επαφές
τόσο με το Κίεβο όσο και με τη Μόσχα. Πριν
ακόμη από λίγους μήνες η Τουρκία ήταν ένα
είδος παρία στη διεθνή πολιτική, ο Ερντογάν
με τις προκλήσεις του είχε εξοργίσει ομολό-
γους του σε Μέση Ανατολή, Ευρώπη και ΗΠΑ.
Ξαφνικά γίνεται και πάλι ένας περιζήτητος
συνομιλητής. Ο κίνδυνος για την Τουρκία εί-
ναι όμως ότι o Ερντογάν το παρακάνει, όπως
έχει κάνει τόσες φορές στο παρελθόν. Σχεδόν
επιδεικτικά συγχρωτίζεται με τον Ρώσο δι-
κτάτορα Βλαντίμιρ Πούτιν. Για τους εταίρους
του στο ΝΑΤΟ συμπεριφέρεται ωσάν να ήταν
διπλός πράκτορας».

Παράλληλα, το γερμανικό περιοδικό επι-
σημαίνει τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η

τουρκική οικονομία: «Η οικονομία βρίσκεται
στα πρόθυρα της κατάρρευσης, ο πληθωρι-
σμός αγγίζει το 80%. Περισσότερο από ποτέ οι
τουρκικές επιχειρήσεις θα ήθελαν τώρα να
βασίζονται σε αξιόπιστες σχέσεις με τα κρά-
τη-μέλη της ΕΕ, με τα οποία διεκπεραιώνουν
πάνω από το ήμισυ των εμπορικών τους συ-
ναλλαγών. Με λιγότερο από έναν χρόνο να
απομένει μέχρι τις προεδρικές εκλογές, τα
ποσοστά δημοφιλίας του Ερντογάν είναι τόσο
χαμηλά όσο ελάχιστες φορές από τότε που
ανέλαβε την εξουσία. Εμφανιζόμενος όλο
αυτοπεποίθηση στη διεθνή σκηνή μπορεί να
εντυπωσιάζει τους εθνικιστές ψηφοφόρους,
αλλά οι περισσότεροι Τούρκοι θα προτιμού-
σαν να δουν την οικονομία να ανακάμπτει».

Σε αυτό το πλαίσιο, τόσο το Μέγαρο Μαξί-
μου όσο και το ΥΠΕΞ έχουν επαναλάβει αρκε-
τές φορές ότι το 2022 δεν είναι 2020. Ακόμα
όμως και αν ο Ερντογάν αυτή την περίοδο
κοιτάζει προς τη Δύση και δεν θέλει να ρισκά-
ρει τις σχέσεις του, αλλά να έχει τον χώρο που
απαιτείται για να συνεχίσει το διπλό παιχνίδι
του και με τη Ρωσία, δεν σημαίνει ότι δεν
κρατά το «Αμπντουλχαμίτ Χαν» σαν άσο στο
μανίκι του για τους επόμενους μήνες.
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Στόχος να «κεντήσει» 
πάνω στην ελληνική ΑΟΖ

Προκλήσεις με υπερπτήσεις
Και φυσικά δεν έλειψαν οι προ-
κλήσεις ανήμερα τον Δεκαπενταύ-
γουστο, με πτήσεις μαχητικών πά-
νω από τα νησιά του Αιγαίου. Συγ-
κεκριμένα, ζεύγος τουρκικών αε-
ροσκαφών F-16 πραγματοποίησε
υπέρπτηση στις 11.05 πάνω από
την Κίναρο και στις 11.08 πάνω
από τα Μαύρα Λέρου, στα 27.000

πόδια. Στις 11.09, δεύτερο ζεύγος τουρκικών F-16 πραγματοποίησε νέα
υπέρπτηση πάνω από την Κανδελιούσσα, στα 23.000 πόδια.

Ο Τούρκος παίζει 
«hit and run»
στη Μεσόγειο 

kostastsitounas@gmail.com

Γράφει ο
Κώστας Τσιτούνας



Ήταν να μην πάρει φόρα ο πρώην πρωθυ-
πουργός με τις δημόσιες παρεμβάσεις και
ομιλίες του. Ετοιμάζεται, μαθαίνω, να μιλή-
σει στα Ανώγεια σε εκδήλωση για τον Γιάννη
Κ. Κεφαλογιάννη. Ο Δήμος Ανωγείων διορ-
γανώνει εκδήλωση τιμής και μνήμης για τα
δέκα χρόνια από τον θάνατο του Κρητικού
πολιτικού Γιάννη Κεφαλογιάννη, καθώς και
για τα 90 χρόνια από τη γέννησή του. Μάλι-
στα, κεντρικός ομιλητής θα είναι ο πρώην
πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, με τον
οποίο ο Ιωάννης Κ. Κεφαλογιάννης συνδεό-
ταν με στενούς δεσμούς φιλίας και συνεργα-
σίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο
ανοιχτό θέατρο «Νίκος Ξυλούρης» των Ανω-
γείων την Τετάρτη 31 Αυγούστου στις 19.30.

ΚΚαλά στην υγεία του 
ο «Τζίτζι»

Τέλος καλό, όλα καλά για τον περιφερειάρ-
χη Κεντρικής Μακεδονίας. Ο Απόστολος Τζι-
τζικώστας μετά το χειρουργείο στο οποίο
υποβλήθηκε τις προηγούμενες ημέρες λόγω
ατυχήματος πήρε εξιτήριο και πλέον βρίσκε-
ται στο σπίτι του. Ο κ. Τζιτζικώστας με ένα
βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευ-
χαρίστησε τον κόσμο για τα μηνύματα αγά-
πης που έλαβε και γνωστοποίησε ότι είναι
καλά στην υγεία του, ωστόσο για το επόμενο
διάστημα θα εργάζεται από το γραφείο του
σπιτιού του. «Σας ευχαριστώ μέσα από την
καρδιά μου που με τα μηνύματά σας και την
αγάπη σας μου δώσατε δύναμη και κουράγιο
σε αυτήν τη μικρή περιπέτεια υγείας που πέ-
ρασα. Τέλος καλό, όλα καλά!», ανέφερε στο
μήνυμά του. 

Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος γνωστοποί-
ησε ότι η σύζυγός του περιμένει το πρώτο
τους παιδί. Ο ανεξάρτητος βουλευτής θέλη-
σε να ευχηθεί στους followers του για τον
Δεκαπενταύγουστο και μαζί με αυτό έδωσε
και μια είδηση. Στη φωτογραφία που ανέ-
βασε ο κ. Μπογδάνος αγγίζει τη φουσκωμέ-
νη κοιλιά της Ελένης Καρβέλα, κίνηση που
φανερώνει ότι περιμένει παιδί. «Ο πιο ευ-
τυχισμένος Δεκαπενταύγουστος. Χρόνια
πολλά στις εορτάζουσες και τους εορτά-
ζοντες, υγεία και χαρά σε όλο τον κόσμο.
Βοήθειά μας η Παναγία μας», έγραψε. Ένας
από τους πρώτους ανθρώπους που έσπευ-
σαν να ευχηθούν στον δημοσιογράφο ήταν
η Αφροδίτη Λατινοπούλου, η... αντιπρό-
εδρος, που σχολίασε: «Ωωω, υπέροχη φω-
τό! Με το καλό το μωράκι σας».

Οι «παρεμβάσεις» 
της ΠτΔ 

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου δεν χάνει
την ευκαιρία να παρεμβαίνει με δηλώσεις
της στον δημόσιο βίο και να προκαλεί ανα-
ταραχή και σύγχυση. Η τελευταία της δημό-
σια παρέμβαση για τις παρακολουθήσεις
της ΕΥΠ μπέρδεψε περισσότερο τα πράγ-
ματα. Καλό θα ήταν η Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας να περιοριστεί στα θεσμικά της κα-
θήκοντα και να ασχολείται με τις βραβεύ-
σεις ΜΚΟ, ακτιβιστών κατά της έμφυλης
βίας κ.λπ. Ο θεσμός της Προεδρίας δεν έχει
σχέση με την κυβερνησιμότητα, ειδικά
όταν κάποιος δεν γνωρίζει τις ακριβείς λε-
πτομέρειες μιας υπόθεσης. Η αδολεσχία
είναι κακός σύμβουλος, ειδικά για τόσο με-
γάλα αξιώματα. Επίσης, ας μη λησμονεί ότι
δεν είναι πλέον δικαστής αλλά κάτι άλλο…

Κ
άθε μέρα που περνάει, αυτό το
παιδί με εκπλήσσει περισσότε-
ρο… Ο λόγος για τον πρώην σύμ-
βουλο του Αλέξη Τσίπρα Νίκο Κα-

ρανίκα. Σε ανάρτησή του στο Facebook και
αναφερόμενος στο σκληρό πολιτικά τοπίο
που διαμορφώνεται έγραψε το εξής: «Δεν
χρειάζεται εκδίκηση αλλά διεκδίκηση. Η
διεκδίκηση είναι πολιτική, η εκδίκηση είναι
συναισθηματισμός». Να πω ότι έχει άδικο;
Φωτιά θα πέσει να με κάψει. Απαντώντας μά-
λιστα σε κάποιους διαδικτυακούς του φί-
λους, είπε το εξής κορυφαίο: «Τα στελέχη
μας στην TV, εκτός από ένα δύο, τα υπόλοιπα
είναι για τα κλάματα», εξηγώντας μάλιστα ότι
έχουν ενοχική ηττοπάθεια. Συμπέρασμα:
Μήπως να τον ξαναέπαιρνε πίσω ο Αλέξης;
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Όμορφα νέα 
για τον Μπογδάνο
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υ Ο Καραμανλής 
στα Ανώγεια

Αλέξη, 
φέρε πίσω
τον Καρανίκα

Στη «γραμμή» ΣΥΡΙΖΑ 
το ΠΑΣΟΚ

Στο ερώτημα «γιατί ο Ανδρουλάκης δεν ζητάει
την παραίτηση του πρωθυπουργού και εκλογές;»
στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη απαντούν (μα-
σώντας τα λόγια τους) ότι αυτό που τους ενδιαφέ-
ρει αυτή την περίοδο είναι να πέσει άπλετο φως
στην υπόθεση και ότι αν ζητήσουν εκλογές θα χα-
θεί η ουσία κ.λπ. Μάλιστα, λένε ότι αυτό που τους
ενδιαφέρει πλέον δεν είναι η νόμιμη επισύνδεση
της ΕΥΠ αλλά το Predator! Καταπληκτικό. Τους
ενδιαφέρει το λογισμικό που τελικώς δεν εγκατα-
στάθηκε στο κινητό του Ανδρουλάκη και όχι ότι
τον παρακολουθούσε η ΕΥΠ επί τρεις μήνες. Στο
χωριό μου λένε «κάποιο λάκκο έχει η φάβα…».



Θεοδωρικάκος για Έβρο: 

«Ο ΣΣΥΡΙΖΑ κάνει 
κακό στην πατρίδα»

Κ
αθαρές απαντήσεις έδωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος στη λάσπη που
διακινείται τις τελευταίες ημέρες εναντίον της πατρίδας μας. «Ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ, στην προσπάθειά του να κάνει αντιπολίτευση στα πάντα, κατέ-
χεται από ακραίο αντικυβερνητικό μένος και επιδίδεται σε προπα-

γάνδα σε βάρος της ίδιας της πατρίδας μας με ψέματα», σημειώνει χαρακτηρι-
στικά σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, απαντώντας
στον ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τον εγκλωβισμό
προσφύγων σε νησίδα του Έβρου. «Μιλούν
για “απάθεια” και “απροθυμία”, υιοθετούν
άκριτα κατηγορίες για “άρνηση κινητοποί-
ησης”, εφευρίσκουν ακόμη και δήθεν αντι-
φάσεις, δεν διστάζουν να περιγράφουν την
Ελλάδα ως “χώρα-φύλακα” της “Ευρώπης-
φρούριο”! Αυτή είναι η γνώμη του ΣΥΡΙΖΑ
για την πατρίδα μας. Αυτή είναι η εικόνα της
αξιωματικής αντιπολίτευσης για την Ελληνική Αστυνομία», συνεχίζει το
υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. «Είναι αδιανόητο να κατηγορούν την Ελλά-
δα, τοποθετούμενοι υπέρ εκείνων που δεν διστάζουν να εργαλειοποιούν δυ-
στυχισμένους ανθρώπους. Αυτές τις τακτικές υπερασπίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ενάντια
στην πατρίδα μας, ενάντια στις αρχές και τις αξίες του ευρωπαϊκού πολιτισμού.
Ντροπή τους!». «Το πλέον εξοργιστικό», τονίζει η ανακοίνωση του υπουργείου,
«είναι να εγκαλούνται οι αστυνομικοί μας, που έχουν σώσει χιλιάδες ζωές. Γυ-
ναίκες και άντρες της ΕΛΑΣ που κινδυνεύουν καθημερινά για να κρατήσουν
ψηλά τις σημαίες του πατριωτισμού, του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης.
Ερχόμενοι αντιμέτωποι με αδίστακτους δουλεμπόρους».
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Έξαλλος 
ο Πιερρακάκης
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης συνήθως δεν
ασχολείται με τις καταγγελίες και τα
fake news του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει μάθει να
δουλεύει και να κρίνεται εκ του αποτε-
λέσματος. Όμως τα όσα ανυπόστατα
βλέπουν το φως της δημοσιότητας για
την ΕΥΠ και διακινούνται από την Κου-
μουνδούρου τον έβγαλαν εκτός εαυτού.
Ειδικότερα, ο ΣΥΡΙΖΑ έθεσε δύο ερωτή-
ματα ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα:
Αν «έχει αγοράσει ή μισθώσει το ΚΕ-
ΤΥΑΚ, η παραΕΥΠ, δηλαδή, των Μητσο-
τάκη - Δημητριάδη – Πιερρακάκη, το
κακόβουλο λογισμικό Predator;» και αν
«ισχύει ότι χρησιμοποίησαν ακόμα και
κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης για
να στήσουν το κύκλωμά τους;». Πιερρα-
κάκης και Σκυλακάκης ανέλαβαν με
κοινή ανακοίνωση να βάλουν τα πράγ-
ματα στη θέση τους. Μεταξύ άλλων, στην
απάντησή τους τα υπουργεία Οικονομι-
κών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανέ-
φεραν: «Αναρωτιέται, δήθεν, η αξιωμα-
τική αντιπολίτευση αν χρησιμοποιήθη-
καν κονδύλια από ένα έργο για το οποίο
δεν έχει καν υπάρξει ανάδοχος και για
το οποίο επίσης προκύπτει από το δημο-
σιευμένο τεχνικό του δελτίο ότι δεν ανα-
μένεται συμβασιοποίηση πριν από το τέ-
ταρτο τρίμηνο του 2022. Όλα αυτά για ένα
εξαιρετικά κρίσιμο πρόγραμμα που
αφορά τη δημιουργία ενός κέντρου επι-
χειρήσεων για την κυβερνοασφάλεια
του ελληνικού Δημοσίου που αφέθηκε
να περιέλθει σε ανεκδιήγητη κατάσταση
στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ».

Περί Λοβέρδου 

Για τη δικαστική απαλλαγή Λοβέρδου
έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η
Άννα Διαμαντοπούλου, σχολιάζοντας:
«Πλήρης δικαίωση για τον Αντρέα Λοβέρ-
δο! Σημαντική μέρα για τη Δικαιοσύνη, τη
Δημοκρατία και, φυσικά, για τον ίδιο και
για τα παιδιά του. Συγχαρητήρια, Αντρέα,
γιατί στιγμή δεν σταμάτησες να αγωνίζε-
σαι με το πάθος του αθώου απέναντι σε
όλη τη στημένη χυδαιότητα». Από το επί-
σημο ΠΑΣΟΚ ψάχνω να βρω κάποια ανα-
κοίνωση αλλά μάταια. Σαν να μην είδαν
και να μην άκουσαν τίποτα.

Οι μυστικές συναντήσεις του Τσίπρα
Πήρε το μάτι μου κάποιες πληροφορίες οι οποίες δεν διαψεύσθηκαν ποτέ από την Κουμουν-

δούρου. Κάποιες πληροφορίες οι οποίες -προ ημερών- δημοσιεύθηκαν και στον Τύπο και οι

οποίες θέλουν τον πρόεδρο Αλέξη Τσίπρα να συναντιέται στα κρυφά με μέλη της Κομισιόν στην

Αθήνα για το ζήτημα των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης. Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες

θέλουν τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να έχει εκφράσει στην Κομισιόν το «παράπονό του» ότι η κυ-

βέρνηση δεν έκανε δεκτή την πρότασή του για διακομματική επιτροπή ελέγχου των χρημάτων

του Ταμείου Ανάκαμψης. Γιατί ο κ. Τσίπρας δεν διαψεύδει αυτές τις κρυφές συναντήσεις; Υπέρ

ποίων συμφερόντων φέρνουν αποτέλεσμα αυτές οι -κάτω από το τραπέζι- συζητήσεις του Τσί-

πρα με τις Βρυξέλλες; Πάντως σίγουρα όχι υπέρ των ελληνικών εταιρειών… Τα ίδια έκαναν και

κάποιοι άλλοι στα χρόνια των μνημονίων που λειτουργούσαν ως πληροφοριοδότες της τρόικας.

Ποιος είναι αυτός 
ο Ακρίτας, ρε παιδιά;

Ομολογώ ότι
αγνοούσα την ύπαρ-
ξή του μέχρι που εί-
δα μια ανάρτηση με
την οποία ζητά τη
διάλυση της ΕΥΠ και
το ξήλωμα όλων των
υπαλλήλων. Δημο-
κρατικά πράγματα. Ποιος τα έγραψε όλα αυτά;
Κάποιος Ακρίτας Καϊδατζής, καθηγητής Συν-
ταγματικού Δικαίου. Και τον έκανε retweet ο
μέγας Πολάκης. Έσπαγα το κεφάλι μου να
θυμηθώ ποιος είναι και τα κατάφερα. Στη δεύ-
τερη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα χρημάτισε
προϊστάμενος του Νομικού Γραφείου της Γε-
νικής Γραμματείας της Κυβέρνησης (2016-
2018) και στη συνέχεια γενικός γραμματέας
της Κυβέρνησης (2018-2019). Στη γραμμή Πο-
λάκη ο κύριος καθηγητής. «Να ελέγξουμε
τους αρμούς της εξουσίας» και να «ξηλώσου-
με όλους τους δικαστές».
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Ο
Δήμος Τεμπών είναι δήμος της Περιφέρει-
ας Θεσσαλίας και πήρε το όνομά του από
την ξακουστή κοιλάδα των Τεμπών. Ουσια-

στικά ο δήμος μας «τέμνει» τον αγέρωχο Όλυμπο
και τον ξακουστό Κίσσαβο, σχηματίζοντας τοπία

ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.
Κυριαρχούν η κοιλάδα των Τεμπών με το εκκλη-

σάκι της Αγίας Παρασκευής καθώς και το δέλτα
του Πηνειού, από το οποίο ξεκινούν και οι χρυσα-
φένιες παραλίες Αιγάνης του δήμου μας, μήκους

περίπου έξι χιλιομέτρων.
Ακολουθούν τα παραδοσιακά και ιστορικά χω-

ριά της Ραψάνης, της Καλλιπεύκης, της Σπηλιάς,
της Κρανιάς και των Αμπελακίων. Η περήφανη Ρα-
ψάνη με τα φημισμένα κρασιά της στέκει απέναντι
από τα ιστορικά Αμπελάκια, στα οποία ιδρύθηκε ο
πρώτος συνεταιρισμός του κόσμου.

Ο Δήμος Τεμπών βρίσκεται στην καρδιά της Ελ-
λάδας, στο κέντρο της χώρας μας. Κατά μήκος του
κεντρικού αυτοκινητοδρόμου που συνδέει την
Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη, μετά τον Δήμο Λαρισαί-
ων και εκατέρωθεν του δρόμου, βρίσκονται και τα
υπόλοιπα χωριά μας. Το Μακρυχώρι που είναι η
έδρα του δήμου μας, το πανέμορφο Συκούριο, ο
εντυπωσιακός Πυργετός κ.ά.

Ακόμη στον δήμο μας υπάρχουν διάσπαρτα αρ-
κετά μοναστήρια.

Αξίζει να επισκεφτείτε τον Δήμο Τεμπών κάθε
εποχή του χρόνου καθώς και να κάνετε τις διακο-
πές σας.

Επιπλέον οι φιλόξενοι κάτοικοι, το καλό φαγητό
και κρασί θα σας ανταμείψουν. Σας περιμένουμε
να μας γνωρίσετε.

Στα Τέμπη για όλες τις εποχές του χρόνου

της
Ελένης
Μπούρα-
Σταύρου

Υποψήφια 
δήμαρχος 
Μαρκοπούλου-
Μεσογαίας

Σ
ε λίγες μέρες, οι πολιτικοί μας αρχηγοί θα
διασταυρώσουν τα ξίφη τους στη Βουλή
για το γνωστό θέμα των «παρακολουθήσε-

ων». Πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε ένα ακόμη πο-
λιτικό σίριαλ, με καβγάδες και αντεγκλήσεις, που
δεν εκπλήσσουν πια και δίνουν μόνο «τροφή» στα
δελτία των τηλεοπτικών ειδήσεων και στα πρωτο-
σέλιδα στον Τύπο. Κάτι σαν «ντέρμπι» κορυφαίων
ποδοσφαιρικών ομάδων. Με αποποίηση και εύ-
κολη μετακίνηση ευθυνών, υψηλούς τόνους συ-
ζήτησης, απίστευτους διαλόγους προς τέρψιν
των οπαδών του σκληρού πυρήνα τους, αφήνον-
τας αδιάφορη τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινής
γνώμης. Στόχος της κυβέρνησης είναι να ξεπερά-

σει χωρίς κόστος τον «κάβο» των υποκλοπών, και
των αντιπολιτευτικών κομμάτων να καρπωθούν
επικοινωνιακά και δημοσκοπικά οφέλη, ενόψει
των επικείμενων εθνικών εκλογών. Η μεγαλύτε-
ρη δυσκολία είναι να κρατηθεί η συζήτηση σε
αποδεκτά επίπεδα πολιτικού πολιτισμού.

Γιατί είναι γνωστό ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα
της πολιτικής ζωής της χώρας είναι σήμερα η
ποιότητα των ανθρώπων που την υπηρετούν και
στην κεντρική πολιτική σκηνή και στην Αυτοδιοί-
κηση. Πολιτική παγίδα θεωρείται από πολλούς η
προβολή δηλώσεων ή η εμφάνιση στα ΜΜΕ ορι-
σμένων στελεχών που στη συνείδηση των πολι-
τών θεωρούνται βαρίδια, φθαρμένα πρόσωπα,

ανίκανα ακόμη και για διοίκηση περιπτέρου. Οι
πολίτες θέλουν νέο αίμα στην πολιτική, κατακρί-
νουν τους παλιούς μηχανισμούς ανάδειξης προ-
σώπων και αναζητούν μια ριζική πολιτική αλλα-
γή. Ιδιαίτερα στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης, όπου μια πληθώρα από ελλειμματικές προ-
σωπικότητες βρίσκονται στο τιμόνι αρκετών δή-
μων. Ας ευχηθούμε στις ερχόμενες εκλογές,
εθνικές και αυτοδιοικητικές, να γίνουν οι ανα-
γκαίες «αλλαγές» που έχει ανάγκη αυτός ο τόπος
και να μην έχουμε επανάληψη μιας ακόμη «αυτο-
εκπληρούμενης προφητείας»!

Ποιος είπε ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ει-
δήσεις!

του 
Γεωργίου 
Νικολάου

Πρόεδρος
ΔΟΠΑΠΕΠ 

Τεμπών

Ποιος είπε ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις!



Η Αίγυπτος θρηνεί από την Κυριακή, έπειτα από φω-
τιά που ξέσπασε στο εσωτερικό εκκλησίας στην Γκίζα,
με τραγικό απολογισμό 41 νεκρούς και 45 τραυματίες.
Το θλιβερό περιστατικό ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα
που είχε ως αποτέλεσμα να «λαμπαδιάσει» η εκκλησία
Αμπού Σιφίν στη συνοικία Ιμπάμπα, την ώρα που 5.000
πιστοί βρίσκονταν εκεί. Η φωτιά είχε ως αποτέλεσμα οι
άνθρωποι στο εσωτερικό του ναού να ποδοπατηθούν

εξαιτίας του πανικού που επικράτησε ή να καούν, ενώ
το τραγικό του συμβάντος είναι το γεγονός ότι πολλά
θύματα είναι παιδιά. Όπως δήλωσε ο Γιασίρ Μουνίρ,
ένας από τους πιστούς στην ίδια εκκλησία: «Οι άνθρω-
ποι ήταν συγκεντρωμένοι στον τρίτο και τέταρτο όρο-
φο, ενώ είδαμε καπνό να βγαίνει από τον δεύτερο όρο-
φο. Οι άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν για να κατέβουν
και έπεφταν ο ένας πάνω στον άλλον». 

Στο σημείο βρίσκονται άτομα της Εισαγγελίας για να
ερευνήσουν τα αίτια της φωτιάς, τα αποτελέσματά της,
αλλά και να ακούσουν τους μάρτυρες.

Παρόμοιο συμβάν με πυρκαγιά είχε λάβει χώρα στα
τέλη του 2020, όταν ένα νοσοκομείο με ασθενείς Covid
είχε τυλιχτεί στις φλόγες, με αποτέλεσμα επτά άνθρω-
ποι να χάσουν τη ζωή τους και να τραυματιστούν δεκά-
δες ακόμα. 

Ν
α αποχωρήσουν ο ρωσικός
στρατός από τον πυρηνικό
σταθμό Ζαπορίζια της Ου-
κρανίας όπως και το μη

εξουσιοδοτημένο προσωπικό που είναι
εγκαταστημένο εκεί ζητούν 42 χώρες.
Δεκάδες κράτη και η ΕΕ ζήτησαν να
αποσυρθούν άμεσα τα ρωσικά στρατεύ-
ματα από τον κατεχόμενο πυρηνικό
ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό Ζαπορίζια
της Ουκρανίας, με κοινή ανακοίνωση
Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από την
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δρά-
σης (ΕΥΕΔ).

Όπως αναφέρεται, «προτρέπουμε τη
Ρωσική Ομοσπονδία να αποσύρει αμέ-
σως τις δυνάμεις του στρατού της και
όλο το άλλο μη εξουσιοδοτημένο προ-
σωπικό από το πυρηνικό ηλεκτροπαρα-
γωγικό εργοστάσιο Ζαπορίζια και τον
περιβάλλοντα χώρο» και «από όλη την
Ουκρανία», ώστε «η διαχειρίστρια εται-
ρεία και οι ουκρανικές αρχές να μπορέ-
σουν να αναλάβουν ξανά τις ευθύνες
τους για αυτό εντός των διεθνώς ανα-
γνωρισμένων ουκρανικών συνόρων». 

Παράλληλα, τονίζεται πως «το γεγο-
νός ότι σταθμεύουν στην πυρηνική εγ-
κατάσταση μέλη του στρατιωτικού προ-
σωπικού της Ρωσίας και όπλα είναι
απαράδεκτο», ενώ η ανάπτυξη Ρώσων
στρατιωτικών και οπλισμού στο εργο-
στάσιο «αψηφά την ασφάλεια» και «τις
αρχές που έχουν δεσμευτεί να τηρούν
όλα τα κράτη-μέλη του ΔΟΑΕ», δηλαδή
του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής
Ενέργειας. «Αυτό θα επιτρέψει επίσης
στον ΔΟΑΕ να προχωρήσει στις επαλη-
θεύσεις της τήρησης των ευθυνών της
Ουκρανίας ως προς την ασφάλεια (λει-
τουργίας της εγκατάστασης), με ασφαλή
και έγκαιρο τρόπο», αναφέρεται επίσης
στο κείμενο, το οποίο δημοσιεύτηκε με

σκοπό την προειδοποίηση εναντίον του
κινδύνου «πυρηνικών δυστυχημάτων
και συμβάντων».

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια
στη Νότια Ουκρανία έχει συγκεντρώσει
τα βλέμματα και την προσοχή του στρα-
τού εν μέσω φόβων για μια καταστροφή
εξαιτίας νέων βομβαρδισμών τις τελευ-
ταίες ημέρες, για τους οποίους αλληλο-
κατηγορούνται η Ρωσία και η Ουκρανία.

Μαίνεται ο πόλεμος
Την ίδια ώρα, το Γενικό Επιτελείο των

ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων κατήγ-
γειλε ρωσικούς βομβαρδισμούς τουλά-
χιστον δώδεκα πόλεων στο νότιο μέτω-
πο και κυρίως στη Χερσώνα, στα σημεία
όπου τα ουκρανικά στρατεύματα ανακα-
ταλαμβάνουν εδάφη. Ακόμα, οι ουκρα-
νικές δυνάμεις έκαναν λόγο για σφο-
δρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς και
προσπάθειες των ρωσικών δυνάμεων
να προωθηθούν σε πόλεις στην ανατολι-

κή περιφέρεια του Ντονέτσκ, που έχει
γίνει πλέον το θέατρο του πολέμου και
όπου οι συγκρούσεις διαρκούν ήδη
σχεδόν έξι μήνες.

Παράλληλα, η Ρωσία ισχυρίζεται ότι
έχει καταλάβει πλήρως το χωριό Πίσκι
του Ντονέτσκ, ενώ το ρωσικό υπουργείο
Άμυνας ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνά-
μεις κατέστρεψαν ένα σύστημα εκτό-
ξευσης ρουκετών HIMARS που έχουν
προμηθεύσει οι ΗΠΑ στην Ουκρανία.

ΕΕπέτειος
επιστροφής
στην εξουσία για
τους Ταλιμπάν 
Οι Ταλιμπάν κήρυξαν τη χθεσινή ημέρα,
15η Αυγούστου, ως αργία, ώστε να γιορ-
τάσουν την πρώτη επέτειο της επιστρο-
φής τους στην εξουσία του Αφγανιστάν.
Η συμπλήρωση του ενός χρόνου με
τους Ταλιμπάν στην ηγεσία της χώρας
σηματοδοτεί την ισχυρή οπισθοχώρηση
όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναι-
κών, αλλά και τη βαθιά ανθρωπιστική
κρίση στην οποία έχει βυθιστεί η χώρα. 
Ήταν 15 Αυγούστου 2021, όταν η αποχώ-
ρηση των στρατευμάτων των ΗΠΑ και
του ΝΑΤΟ, έπειτα από είκοσι χρόνια
στρατιωτικής επέμβασης στη χώρα,
άφησε το πεδίο ελεύθερο στους φοντα-
μενταλιστές ισλαμιστές που κατέλαβαν
την Καμπούλ χωρίς μάχη. Η επιχείρηση-
αστραπή που εκτυλίχτηκε στην αφγανι-
κή επικράτεια εναντίον των κυβερνητι-
κών δυνάμεων επανέφερε τους Ταλιμ-
πάν στην εξουσία και μαζί τα δικαιώματα
των γυναικών στον σκοταδισμό.
Η αποχώρηση των ξένων δυνάμεων συ-
νεχίσθηκε μέχρι τις 31 Αυγούστου, με
δεκάδες χιλιάδες αμάχους να σπεύ-
δουν στο μοναδικό αεροδρόμιο της
Καμπούλ για να φύγουν από τη χώρα.
Στα πέριξ του αεροδρομίου καταγράφη-
καν τραγικές στιγμές, όπως με ανθρώ-
πους να πετούν (κυριολεκτικά) τα μωρά
κορίτσια τους στη ζώνη που κατείχαν οι
ξένες δυνάμεις, ώστε να ξεφύγουν από
την καταπίεση των Ταλιμπάν.

«Φύγετε από τον πυρηνικό
σταθμό της Ζαπορίζια…»
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Αίγυπτος: Πάνω από 40 νεκροί και άλλοι τόσοι τραυματίες εξαιτίας φωτιάς σε εκκλησία 

Με κοινή ανακοίνωσή τους 
42 χώρες ζητούν 
την αποχώρηση των Ρώσων
από τις εγκαταστάσεις, 
ώστε να αναλάβουν 
οι Ουκρανοί και να αποφευχθεί
ενδεχόμενο ατύχημα

Επιμέλεια: Νικόλας Καμπάς-Κορωναίος



Μ
εγάλη ανησυχία προκαλεί στα ανώτατα
κλιμάκια της ΕΛΑΣ η κατάσταση των τε-
λευταίων ημερών στα Εξάρχεια, με με-
ρίδα κατοίκων και μεγάλο αριθμό συλ-

λογικοτήτων να αντιδρούν στα έργα ανάπλασης της
πλατείας με «όχημα» την κατασκευή σταθμού μετρό
για τη γραμμή 4. 

Την ίδια ώρα, μεγάλος αριθμός αστυνομικών δυνά-
μεων υποχρεώνεται να πραγματοποιεί στατική φύλα-
ξη πέριξ της πλατείας για την προστασία του εργοταξί-
ου και όσων δουλεύουν σε αυτό από τυχόν δολιοφθο-
ρές ή επιθέσεις. Ήδη από την προηγούμενη εβδομά-
δα φάνηκε ότι υπάρχει κύμα αντίδρασης με συγκεν-
τρώσεις, παρότι βρισκόμαστε εν μέσω… θερινής ρα-
στώνης, αλλά και επιθέσεις προς τις αστυνομικές δυ-
νάμεις. Για αυτό και τις τελευταίες ημέρες η πλατεία
Εξαρχείων θυμίζει «φρούριο», καθώς έχουν παρα-
ταχθεί πέριξ του εργοταξίου δεκάδες αστυνομικοί της
ΥΑΤ, της ΥΜΕΤ και των ΟΠΚΕ. Η εντολή που έχει δοθεί
από πολιτική και φυσική ηγεσία είναι να αποφευχθεί
τυχόν απόπειρα δολιοφθοράς από αντιεξουσιαστές
που θα θελήσουν να εκμεταλλευτούν το μομέντουμ
και να στήσουν σκηνικό σύγκρουσης με τις αστυνομι-
κές δυνάμεις. 

Περίφραξη από πλέγμα
Μάλιστα, η ανησυχία αυτή μεγαλώνει καθώς από

την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να επιστρέψουν
από τις διακοπές τους άτομα που θα μπορούσαν να
«βγουν μπροστά» ενάντια στα έργα το μετρό. 

Είναι ενδεικτικό ότι πέραν της προβλεπόμενης ερ-

γοταξιακής περίφραξης, περί τα δύο μέτρα σχεδόν,
έχει ξεκινήσει η τοποθέτηση και μιας δεύτερης εσω-
τερικής περίφραξης από πλέγμα, η οποία θα φτάνει
σε ύψος τα πέντε μέτρα! Λόγω της… ιδιομορφίας της
περιοχής, οι αστυνομικοί που είναι επιφορτισμένοι με
το έργο των περιπολιών δεν έχουν ούτε λεπτό χαλά-
ρωσης, καθώς γνωρίζουν ότι και οι ίδιοι είναι στόχοι
μιας πιθανής επίθεσης, πχ, με πέτρες. Αξίζει να ση-
μειώσουμε ότι υπάρχει και μια άλλη ανησυχία: η
υπερσυγκέντρωση δυνάμεων στον τομέα των Εξαρ-
χείων ενδεχομένως αφήνει σχετικά ακάλυπτους άλ-
λους τομείς που θα μπορούσαν να γίνουν στόχος κα-
ταδρομικών επιθέσεων ως «απάντηση» στην ανάπλα-
ση της πλατείας, πχ, το Κολωνάκι. 

Οι πρώτες ημέρες συνοδεύτηκαν από αντιδράσεις,
πεταμένους καφέδες, ντομάτες και αυγά, ωστόσο,
αυτό που πραγματικά ανησυχεί την ΕΛΑΣ είναι μετά το
πέρας του καλοκαιριού να υπάρξουν μαζικότερες αν-
τιδράσεις και κλιμάκωση των ενεργειών, με μολότοφ,
φωτοβολίδες και πέτρες να αντικαθιστούν τα «πολε-
μοφόδια» των πρώτων ημερών. 

Πόλη-φάντασμα θυμίζει τα τελευταία 24ωρα η Αθήνα, καθώς
χιλιάδες πολίτες έφυγαν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγού-
στου για να ξεκινήσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, ενώ πολ-
λοί ήταν αυτοί που εκμεταλλεύτηκαν την αργία του Δεκαπενταύ-
γουστου για μια τριήμερη απόδραση σε κάποιον κοντινό προορι-
σμό ή σε εξοχική κατοικία. Tο αποτέλεσμα ήταν, ιδίως τις πρώτες
πρωινές ώρες, τη Δευτέρα να κυκλοφορούν ελάχιστα ΙΧ αυτοκί-
νητα και μοτοσικλέτες στους κεντρικούς οδικούς άξονες όπως οι
λεωφόροι Κηφισίας και Μεσογείων, αλλά και στην «καρδιά» της
πρωτεύουσας και σε δρόμους όπως η Σταδίου, η Πανεπιστημίου
και η Ακαδημίας. Τα μαγαζιά ήταν κλειστά, χιλιάδες Αθηναίοι λεί-
πουν με άδειες και έτσι οι λιγοστοί διερχόμενοι στο κέντρο της
πόλης ήταν κατά βάση οι τουρίστες ή πολίτες που απολαμβάνουν
την ησυχία για να κάνουν ανενόχλητοι γυμναστική ή απλώς περί-
πατο στο κέντρο της Αθήνας.

Πάντως, από το μεσημέρι της Δευτέρας ξεκίνησε η επιστροφή
των εκδρομέων -με αρκετή κίνηση να καταγράφεται στα ρεύματα

εισόδου των εθνικών οδών- με την Τροχαία να βρίσκεται επί πο-
δός για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας. Κατά
μήκος τόσο της Αθηνών - Κορίνθου όσο και της Αθηνών - Λαμίας
υπήρχαν μπλόκα για τον έλεγχο των ορίων ταχύτητας και φυσικά
της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης. Επίσης, από τις 16.00 και για τη
διευκόλυνση της επιστροφής των πολιτών, απαγορεύτηκε -στα
ρεύματα εισόδου- η κυκλοφορία των φορτηγών βάρους άνω των
3,5 τόνων και για χρονικό διάστημα 7 ωρών (σ.σ.: μέχρι τις 23.00).

Ανάλογα μέτρα αναμένεται να υιοθετηθούν και το επόμενο
Σαββατοκύριακο, όταν και αναμένεται μεγαλύτερο κύμα επιστρο-
φής στο κλεινόν άστυ, ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι μόνο το
τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου έφυγαν από την Αττική σχεδόν
45.000 περισσότερα οχήματα σε σχέση με το 2021, μόνο από τους
κεντρικούς οδικούς άξονες. Τέλος, το χρονικό διάστημα από 7
έως 13 Αυγούστου έγιναν 104.069 έλεγχοι της Τροχαίας σε όλη τη
χώρα και βεβαιώθηκαν 23.055 παραβάσεις!

ΚΚ. ΠΑΠ.
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Φρούριο η πλατεία πέριξ 
του εργοταξίου - Εντολή από πολιτική
και φυσική ηγεσία να αποφευχθεί
τυχόν απόπειρα δολιοφθοράς 
από αντιεξουσιαστές

Φόβοι για «επαναστατική 
γυμναστική» λόγω μετρό

Μέρες… καραντίνας
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ην άκρη του νήματος που θα
τους οδηγήσει στη διαδρομή
του χρηματικού ποσού που εν-
τοπίστηκε στο σπίτι αλλά και στο

αυτοκίνητο του 34χρονου, με το οποίο
εισέβαλε στο πάρκινγκ του Εφετείου
της Αθήνας, ψάχνουν να βρουν οι άν-
δρες της Δίωξης Ναρκωτικών που
έχουν αναλάβει την υπόθεση. 

Ο πρώην παίκτης ριάλιτι Β.Γ. υπό την
επήρεια ναρκωτικών γύρω στις 8.40 το
πρωί του περασμένου Σαββάτου ει-
σήλθε με το άσπρο Nissan του στον
χώρο στάθμευσης του δικαστικών κτι-
ρίων στην οδό Λουκάρεως. Αμέσως ο
34χρονος κατέβηκε από το αυτοκίνητό
του και αφού κινήθηκε προς τον αστυ-
νομικό που φρουρούσε τον χώρο τού
ανέφερε ότι έχει κάνει πολλά και ότι
θέλει να παραδοθεί. Μάλιστα, του είπε
ότι στο αυτοκίνητό του έχει ναρκωτικά
και χρήματα. Αμέσως σήμανε συνα-
γερμός και στο σημείο έφτασαν άνδρες
της ομάδας ΔΙΑΣ αλλά και της υποδιεύ-
θυνσης της Δίωξης Ναρκωτικών της
Ασφάλειας Αττικής.

Στον ανακριτή, αν συνέλθει
Οι άνδρες της ΕΛΑΣ που ερευνήσαν

το όχημα του Β.Γ. έπεσαν από τα σύν-
νεφα όταν αντίκρισαν τον αριθμό των
χαρτονομισμάτων που υπήρχε εντός
αυτού. Συνολικά μέσα στο αυτοκίνητο
υπήρχαν περισσότερα από 1,2 εκατ.
ευρώ. Παράλληλα βρήκαν, μεταξύ άλ-
λων, 275 γραμμάρια κοκαΐνης, μισό
κιλό κάνναβη, 131 δισκία ecstasy και
37,9 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμ-
φεταμίνης. Σε έρευνες στην οικία του
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν άλλες
300.000 ευρώ.

Ο 34χρονος αρχικά οδηγήθηκε στη
ΓΑΔΑ, ωστόσο μετά την πρώτη «επίσκε-
ψή» του στον ανακριτή το πρωί της Κυ-
ριακής αποφασίστηκε η μεταφορά του
στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί,
καθώς ό,τι ανέφερε στους αστυνομι-
κούς ήταν ακατάληπτα. Σύμφωνα με την
προθεσμία που πήρε, ο Β.Γ. αναμένεται
να απολογηθεί σήμερα στον ανακριτή,
εκτός και αν οι γιατροί που τον εξετά-
ζουν κρίνουν ότι η ψυχική του υγεία δεν
του επιτρέπει τη συνάντηση με τον δικα-
στικό λειτουργό.

Αν και η πλευρά του 34χρονου ανα-
φέρει ότι τα χρήματα που βρέθηκαν
στην κατοχή του δεν σχετίζονται με τη
διακίνηση ναρκωτικών, καθώς, όπως
υποστηρίζουν, αποτελούν οικογενειακή
περιουσία, οι αστυνομικοί έχουν βάλει
στο μικροσκόπιό τους όλες τις δραστη-
ριότητές του. Και αυτό γιατί οι ποσότη-
τες των ναρκωτικών που βρέθηκαν είναι

μεγάλες για να παραπέμπουν σε έναν
απλό χρήστη ναρκωτικών.

Σε ρολό τα λεφτά
Την ίδια στιγμή, η ιδιαιτερότητα των

χαρτονομισμάτων που βρέθηκαν απο-
τελεί άλλη μια ένδειξη ότι το ποσό που
εντοπίστηκε δεν προέρχεται από απο-
ταμιεύσεις σε τραπεζικούς λογαρια-
σμούς ή από πωλήσεις αντικειμένων
και ακινήτων οικογενειακής περιουσίας
του πρώην παίκτη του ριάλιτι. Ο μεγάλος
αριθμός των χαρτονομισμάτων των 5, 10
και 20 ευρώ, εκ των οποίων πολλά ήταν
διπλωμένα και τσαλακωμένα ή σε μορ-
φή ρολού, δείχνουν ότι κάτι ύποπτο
συμβαίνει. Έτσι οι αστυνομικοί ερευ-
νούν αν ο 34χρονος ηγούνταν ή ήταν μέ-
λος μεγάλου κυκλώματος διακίνησης
ναρκωτικών.

Ανάμεσα σε αυτούς που κατέθεσαν

στους άνδρες της Δίωξης Ναρκωτικών
ήταν και η πρώην σύντροφος του Β.Γ., με
την οποία ο κατηγορούμενος έχει απο-
κτήσει δύο παιδιά. Η γυναίκα ανέφερε
ότι έμεναν μαζί για πέντε χρόνια και ότι
χώρισαν πριν από λίγες μέρες. Όπως εί-
πε στους αστυνομικούς, για όσο διάστη-
μα ήταν μαζί δεν είχε υποπέσει στην αν-
τίληψή της κάποια παράνομη δραστη-
ριότητα του συντρόφου της. 

Αναζητούν
τις διαδρομές
χρημάτων και
ναρκωτικών...

Το μυστήριο με τον... τρελό
που εισέβαλε στο Εφετείο
«φορτωμένος» με 1,5 εκατ.
ευρώ - Ο πρώην παίκτης
ριάλιτι νοσηλεύεται 
στο Δαφνί

Πότε θα έρθει
στην Ελλάδα
το εμβόλιο
για την  Όμικρον
Το εμβόλιο της Moderna προσαρμο-
σμένο στην παραλλαγή Όμικρον του
κορονοϊού πήρε την πρώτη έγκρισή
του από μια χώρα, συγκεκριμένα από
το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ αναμένεται
να ακολουθήσει και η ελληνική έγκρι-
ση για το εν λόγω εμβόλιο. Για τον ερ-
χομό του νέου εμβολίου στην Ελλάδα
ο Θάνος Πλεύρης έχει ενημερώσει
προ ημερών πως η προμήθεια των νέ-
ων, επικαιροποιημένων εμβολίων για
τον κορονοϊό θα γίνει σε δύο φάσεις,
που θα ολοκληρωθούν στα τέλη του
2022. Συγκεκριμένα, αρχικά αναμέ-
νονται τα επικαιροποιημένα εμβόλια
για τη μετάλλαξη Όμικρον και θα ακο-
λουθήσουν στη δεύτερη φάση τα ακό-
μη πιο επικαιροποιημένα για τις υπο-
παραλλαγές 4 και 5. Στο μεταξύ, θετι-
κός στον κορονοϊό διαγνώστηκε ο CEO
της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά, ο οποί-
ος έχει εμβολιαστεί με τέσσερις δό-
σεις εμβολίου και ακολουθεί αγωγή
με το αντιιικό χάπι Paxlovid. 

Έσβησε η μεγάλη
πυρκαγιά 
στην Αργολίδα
Οριοθετήθηκε λίγο πριν νυχτώσει η
πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεση-
μέρι στην Αργολίδα. Άμεσα κινητο-
ποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυ-
νάμεις πυρόσβεσης στην περιοχή
Πυργιώτικα του Δήμου Ναυπλιέων
στην Αργολίδα προκειμένου να θέ-
σουν υπό έλεγχο φωτιά που έκαιγε
αγροτοδασική έκταση. Η πύρινη λαί-
λαπα απειλούσε κατοικημένες περιο-
χές και το ξενοδοχείο «Περιβόλι
Country Hotel & Retreat», το οποίο και
εκκενώθηκε προληπτικά. Επίσης,
πυρκαγιές ξέσπασαν χθες στην Ελά-
τεια Φθιώτιδας, στα Ψαχνά Ευβοίας
και στη Ραφήνα, όμως κατασβέστηκαν
σχετικά γρήγορα.



Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Αντιπλημμυρικά έργα στον Τύρναβο
Νέο έργο για την

αντιπλημμυρική προ-
στασία οικισμών του
Δήμου Τυρνάβου
δρομολογεί η Περι-
φέρεια Θεσσαλίας. Ο
οικείος περιφερειάρ-
χης Κώστας Αγορα-
στός υπέγραψε την
έγκριση διάθεσης πί-
στωσης του έργου
π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ
1.036.000 ευρώ, που
περιλαμβάνει εργασίες σε ρέματα του Δήμου Τυρνάβου συνολι-
κού μήκους περίπου 10 χιλιομέτρων, των οποίων είτε οι κοίτες φέ-
ρουν προσχώσεις και φερτά υλικά είτε τα πρανή εμφάνισαν βλάβη
και έγινε καταγραφή των βλαβών τους.

«Σε μια δύσκολη εποχή για τα δημόσια έργα, σε ένα περιβάλλον
πρωτόγνωρων και αλλεπάλληλων κρίσεων, συνεχίζουμε να εκτε-
λούμε έργα ουσίας και πρόληψης που δεν φαίνονται, αλλά αποδί-
δουν σε στιγμές κρίσης. Χρησιμοποιώντας τη φύση και τις φυσι-
κές διεργασίες, δίνουμε λύσεις με αποκαταστάσεις πλημμυρικών
περιοχών, ενίσχυση των πρανών και επαναφορά του πλάτους των
ποταμών και των ρεμάτων στις αρχικές διαστάσεις και δημιουρ-
γούμε συνθήκες ασφάλειας για ζωές και ανθρώπινα αγαθά», δη-
λώνει ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

Νέος ειδικός σύμβουλος 
στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ

Με απόφαση του περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και

Θράκης Χρήστου Μέτιου, ειδικός σύμβουλος της περιφέρειας

σε θέματα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Πολιτικών ορίστη-

κε ο δικηγόρος Ιλχάν Μεμέτ. Ο κ. Μεμέτ είναι πτυχιούχος της

Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-

κης, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης και ασκεί μάχι-

μη δικηγορία τα τελευταία 13 χρόνια.

Επιτροπή της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων συναντήθηκε με
τον υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη με κεντρικό θέμα συζήτησης την
προώθηση άμεσων λύσεων σε σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζουν σήμερα
οι δήμοι της οικείας περιφέρειας. Στη συνάντηση μετείχαν οι Αλέξανδρος
Παρίσης, πρόεδρος της ΠΕΔ-ΙΝ, Μερόπη Υδραίου, δήμαρχος Κεντρικής
Κέρκυρας, Γιώργος Μαχειμάρης, δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας,
Κωνσταντίνος Λέσσης, δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας, και Χαράλαμπος Καλός,
δήμαρχος Λευκάδας.
Τα επείγοντα προβλήματα που τέθηκαν στον υπουργό είναι: η ίδρυση και
λειτουργία αυτόνομων Νομικών Προσώπων (Πρόνοια - Βοήθεια στο Σπίτι,
Πολιτισμός - Αθλητισμός, Ύδρευση - Αποχέτευση) από τους νεοσύστατους
δήμους, η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των δήμων για να αντιμετωπίσουν τα
προβλήματα, η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και ευθυνών προς την Α’θμια
Τοπική Αυτοδιοίκηση χωρίς την αντίστοιχη μεταφορά πόρων και οι
καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση θεμάτων και διαδικασιών των δήμων.

Κρήτη

Στενή συνεργασία με
την ομογένεια όπου γης

Στον σημαντικό ρόλο που διαδραματί-
ζουν στη διατήρηση και ανάδειξη της ιστο-
ρίας του πολιτισμού, της ελληνικής γλώσ-
σας και των παραδόσεων του νησιού και
στη στενή συνεργασία της Περιφέρειας
Κρήτης με τους ομογενείς όπου γης ανα-
φέρθηκε ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύ-
ρος Αρναουτάκης, μιλώντας στη Γενική
Συνέλευση του Παγκόσμιου Συμβουλίου
Κρητών που πραγματοποιήθηκε στην Πα-
νεπιστημιούπολη στο Ρέθυμνο. Η Περιφέ-
ρεια Κρήτης, είπε ο κ Αρναουτάκης, χαι-
ρέτισε τη Γενική Συνέλευση με τη διαβε-
βαίωση πως «οι Κρήτες της Διασποράς
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του Ελ-
ληνισμού που εκτείνεται και στις πέντε
ηπείρους. Ένα σύνολο ανθρώπων που με
τις δράσεις τους, την εργατικότητά τους,
τις επιτυχίες και τις διακρίσεις που πετυ-
χαίνουν σε όλους τους τομείς, στην οικο-
νομία και την επιχειρηματικότητα, στην
πολιτική, στις επιστήμες, στον αθλητισμό,
μας κάνουν όλους περήφανους».

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Ιόνια Νησιά

Αντιπεριφερειάρχης επιβάλλει
πρόστιμο στην περιφερειάρχη 

Πρωτοφανές αλλά αληθινό. Ο θεματικός αντιπεριφε-
ρειάρχης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Χωροταξίας Σπύ-
ρος Ιωάννου αποφάσισε να επιβάλει πρόστιμο ύψους
132.313,50 ευρώ στον ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων για περιβαλ-
λοντικές παραβάσεις στην Παλοστή, τον χώρο δηλαδή
όπου καταλήγουν όλα τα οικιακά σκουπίδια της Κεφαλο-
νιάς και της Ιθάκης. Το παράξενο είναι ότι η περιφερειάρ-
χης Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου είναι η πρόεδρος
του ΦοΔΣΑ, άρα και εκείνη που καλείται να πληρώσει το
πρόστιμο. Σύμφωνα με την απόφαση, «ο θεματικός αντι-
περιφερειάρχης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Χωροτα-
ξίας αποφασίζει την επιβολή διοικητικού προστίμου σε
βάρος του «ΦΟΔΣΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΕ», σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 30 του Νόμου 1650/1986, όπως αν-
τικαταστάθηκε από το άρθρο 21 του Νόμου 4014/2011 και
το άρθρο 75 του Ν. 4843/2021.

Σιθωνία 

Καταγγελία για βίαιη και σεξιστική
συμπεριφορά δημοτικού
συμβούλου

«Απαράδεκτο» χαρακτηρίζει η Πανελλήνια Ομοσπον-
δία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(ΠΟΕ-ΟΤΑ) το περιστατικό που σημειώθηκε στον Δήμο
Σιθωνίας με δημοτικό σύμβουλο να επιτίθεται με υβρι-
στικούς και σεξιστικούς χαρακτηρισμούς σε βάρος δη-
μοτικής υπαλλήλου της υπηρεσίας καθαριότητας. Με
αφορμή το πρωτόγνωρο περιστατικό η βουλευτής Χαλκι-
δικής του ΣΥΡΙΖΑ Κυριακή Μάλαμα δήλωσε: «Οι πάρα
πολύ σοβαρές καταγγελίες γυναικών υπαλλήλων του
Δήμου Σιθωνίας για βίαιη και ανάρμοστη συμπεριφορά
δημοτικού συμβούλου θα πρέπει να μας ταρακουνήσουν
όλους. Εμείς καλούμε άμεσα την εισαγγελία Χαλκιδικής
να παρέμβει για το θέμα, ώστε να τιμωρηθεί ο δράστης
και να προστατευτούν τα θύματα».
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ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

Τα προβλήματα των δήμων στον ΥΠΕΣ



Ε
γκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή η πρόταση «Meta Cities Ex-
cellence Hub in South - Eastern

Europe - Meta Cities - Κόμβος αριστείας
στη ΝΑ Ευρώπη», στο πλαίσιο της προκή-
ρυξης του ερευνητικού προγράμματος
Horizon, στο οποίο η Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας συμμετέχει ως εταίρος. Ο κόμ-
βος καινοτομίας «Metacities» εστιάζει θε-
ματικά στις μελλοντικές έξυπνες πόλεις
και θεωρεί ότι για την επίτευξή τους απαι-
τούνται φιλόδοξα προγράμματα έρευνας
και καινοτομίας με στόχο τον ψηφιακό με-
τασχηματισμό των πόλεων, καθώς και η
υιοθέτηση προηγμένων ψηφιακών τεχνο-
λογιών. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
θα συμμετέχει ως φορέας διακυβέρνη-
σης σε όλα τα πακέτα εργασίας. Σαν φορέ-
ας τοπικής αυτοδιοίκησης θα υποστηρίξει
τη δημιουργία πιλοτικών εφαρμογών στον
τομέα μετακίνησης και κινητικότητας
στην πόλη της Πάτρας.

Η Αθήνα επικεφαλής
«Πόλεων
Πρωταθλητριών»
ενάντια 
στην ακραία ζέστη

Με πρωτοβουλία του δημάρχου
Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη πραγ-
ματοποιήθηκε την περασμένη Παρα-
σκευή διαδικτυακή διεθνής σύσκεψη
των ομολόγων του δημάρχων των
«Πόλεων-Πρωταθλητριών» με αντι-
κείμενο το σχέδιο και τις δράσεις
ενάντια στην ακραία ζέστη. Στη διά-
σκεψη που συγκάλεσε ο κ. Μπακο-
γιάννης μετείχαν οι δήμαρχοι του Mi-
ami Dade County Daniella Levine Ca-
va, της Σεβίλλης Antonio Munoz, του
Σαντιάγκο της Χιλής Claudio Orrego,
του Μοντερέι της Καλιφόρνιας Luis
Donaldo Colosio και της Μελβούρνης
Sally Capp.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης οι
έξι δήμαρχοι της πρωτοβουλίας αν-
τάλλαξαν πρακτικές και ιδέες που
ήδη εφαρμόζουν στις πόλεις τους για
την αντιμετώπιση της ακραίας ζέ-
στης, του «σιωπηλού δολοφόνου»,
όπως τη χαρακτήρισαν. Η Αθήνα ανα-
δεικνύεται ως ο παγκόσμιος ηγέτης
στην αντιμετώπιση της ακραίας ζέ-
στης, καθώς οι δράσεις του Δήμου
Αθηναίων είναι καταγεγραμμένες στο
επικαιροποιημένο στρατηγικό σχέδιο
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων
της κλιματικής κρίσης, το οποίο έχει
ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

ΤΤρίκαλα: Ζητείται
συμμετοχή στο TriCoin
Καινοτόμο πρόγραμμα επιβράβευσης
των πολιτών μέσω χρήσης δημοτικών
υπηρεσιών και άθλησης υλοποιεί ο
Δήμος Τρικκαίων. Το TriCoin επιβρα-
βεύει τους πολίτες που συμμετέχουν
σε δράσεις του δήμου, μετατρέποντας
την άυλη αυτή πιστωτική μονάδα σε
χρήματα. Στη συνέχεια, οι πολίτες θα
μπορούν να επωφεληθούν λαμβάνον-
τας εκπτώσεις είτε από επιχειρήσεις
των Τρικάλων είτε σε δραστηριότητες
του δήμου. Για τον λόγο αυτό καλεί
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στα όρια της πόλης να εκδηλώσουν το
ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή
τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η
διαδικασία γίνεται με αποστολή ενός
απλού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου στο info@trikalacity.gr,
στέλνοντας παράλληλα και τον λογό-
τυπο της επιχείρησής τους.

Κρυονέρι: «Πράσινο»
για δημοπράτηση
προαστιακού σταθμού

Ένα σημαντικό έργο πνοής για τον
Δήμο Διονύσου, η κατασκευή και
δεύτερου σταθμού προαστιακού σι-
δηροδρόμου μετά τον Άγιο Στέφα-
νο, στην περιοχή του Κρυονερίου,
μπαίνει στην τελική του ευθεία.
Συγκεκριμένα το ΔΣ της ΕΡΓΟΣΕ με
την υπ’ αριθμόν 973/4.8.2022 από-
φασή του εγκρίνει την ένταξη της
κατασκευής του σταθμού στον προ-
γραμματισμό δημοπράτησης έργων
της εταιρείας. Το έργο «Κατασκευή
Σιδηροδρομικής Στάσης στο Κρυο-
νέρι Αττικής» έχει προϋπολογισμό
μελέτης 5,88 εκατ. ευρώ και είναι
εγγεγραμμένο στο Πρόγραμμα Δη-
μοσίων Επενδύσεων και εντάσσεται
στο δίκτυο Σιδηροδρομικών Σταθ-
μών του προαστιακού. «Το έργο
αποσκοπεί στην καλύτερη εξυπηρέ-
τηση χιλιάδων συμπολιτών μας μέ-
σω του τρένου και θα συντελέσει
στην καταπολέμηση του κυκλοφο-
ριακού προβλήματος εντός των
ορίων του δήμου μας μέσω της μεί-
ωσης χρήσης των διερχόμενων αυ-
τοκινήτων και τη βελτίωση των υπο-
δομών του δήμου μας», δήλωσε ο
δήμαρχος Διονύσου Γιάννης Καλα-
φατέλης. 

Επιχορήγηση 115
εκατ. σε δήμους 
από τους ΚΑΠ 

Το ΥΠΕΣ κατανέμει στους δή-
μους της χώρας από τον λογαρια-
σμό που τηρείται στο Ταμείο Παρα-
καταθηκών και Δανείων με τον τίτ-
λο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι
των Δήμων» συνολικό ποσό
115.000.000 ευρώ. Το εν λόγω ποσό
αποδίδεται ως όγδοη τακτική επι-
χορήγηση έτους 2022 προς κάλυ-
ψη λειτουργικών και λοιπών γενι-
κών δαπανών τους και κατά προτε-
ραιότητα δαπανών μισθοδοσίας
του προσωπικού τους.

Υψηλές οι επιδόσεις ανακύκλωσης
στα νησιά της Αττικής

Μεγάλη είναι η ανταπό-
κριση των κατοίκων στα
νησιά της αττικής στο
πρόγραμμα ανταποδοτι-
κής ανακύκλωσης Τhe
Green City της Περιφέ-
ρειας Αττικής και του
ΕΔΣΝΑ. Ειδικότερα,
σύμφωνα με τα στοιχεία
του ΕΔΣΝΑ, μόνο για τον
Ιούλιο του 2022 συγκεν-
τρώθηκαν 8 τόνοι ανακυ-
κλώσιμων υλικών από
όλη την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων. Το Πρόγραμμα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης Τhe
Green City, που διενεργείται στην Αττική και στους 66 δήμους, με πρωτοβουλία του περι-
φερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να ανακυκλώ-
νουν τα διαχωρισμένα υλικά και να επιβραβεύονται. Ανάλογα με τον τύπο και το βάρος κά-
θε υλικού που προσκομίζουν στα Κινητά Πράσινα Σημεία, κερδίζουν πόντους «The Green
City». Αφού παραδοθούν τα προϊόντα προς ανακύκλωση, πιστώνονται στην κάρτα του πο-
λίτη οι πόντοι που αναλογούν, τους οποίους μπορεί να εξαργυρώσει στο συνεχώς αυξανό-
μενο δίκτυο συνεργατών του προγράμματος. «Μέσα από την ανακύκλωση τα οφέλη μπο-
ρεί να είναι πολλαπλά για το περιβάλλον, την υγεία, την οικονομία και για τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής μας. Κάνοντας ανακύκλωση γινόμαστε ο συνδετικός κρίκος μιας ισχυρής
αλυσίδας μέσω της οποίας στοχεύουμε να κάνουμε την Αττική μια πράσινη περιφέρεια».
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ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚHΣ ΕΛΛAΔΑΣ

Στο ευρωπαϊκό
πρόγραμμα Horizon
«Metacities» ως εταίρος 



Ο
Βλαντίμιρ Πούτιν έστειλε επι-
στολή στον Κιμ Γιονγκ Ουν στην
οποία αναφέρει: «Θα επεκτεί-
νουμε τις διμερείς σχέσεις

μας». Βεβαίως, πρόκειται για μια κίνηση
που δεν εκπλήσσει τους γνώστες των δι-
πλωματικών και είναι κάτι που το είχε επι-
σημάνει και η political.gr σε σχετική ανά-
λυση-ρεπορτάζ ήδη από τις 15 Ιουλίου
2022.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν
διαβεβαίωσε, λοιπόν, τον ηγέτη της Βό-
ρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν ότι οι δύο
χώρες «θα επεκτείνουν τις ευρείες και
εποικοδομητικές διμερείς σχέσεις με
κοινές προσπάθειες», όπως μεταδίδει το
βορειοκορεατικό κρατικό πρακτορείο ει-
δήσεων KCNA. Σε επιστολή του προς τον
Κιμ επ’ ευκαιρία της επετείου της απελευ-
θέρωσης της Βόρειας Κορέας, ο κ. Πούτιν
συμπλήρωσε ότι οι στενότερες σχέσεις θα
ήταν προς το συμφέρον των δύο κρατών
και θα συνέβαλλαν στο να ενισχυθούν η
ασφάλεια και η σταθερότητα της κορεατι-
κής χερσονήσου και της περιφέρειας της
Βορειοανατολικής Ασίας, πρόσθεσε το
KCNA. Κάπως έτσι, λοιπόν, το γεωπολιτι-
κό παζλ σε παγκόσμιο επίπεδο έχει αρχί-

σει να ξεκαθαρίζει, αφού γίνεται πλέον
εμφανής η στρατηγική συνεργασία των
τριών αυτοκρατορικών ηγεμόνων που κυ-
βερνούν τις χώρες τους με δικτατορικό
τρόπο. Βλαντίμιρ Πούτιν, Ταγίπ Ερντογάν
και εσχάτως Κιμ Γιονγκ Ουν φαίνεται ότι
ενώνουν τις δυνάμεις τους και συμμαχούν
στο πιο βρόμικο παιχνίδι από τον Β’ Παγ-
κόσμιο Πόλεμο και μετά, θέλοντας να
ελέγξουν την αγορά των τροφίμων, των
καυσίμων και των πυρηνικών.

Ανταλλαγές επιστολών
Η αγαστή συνεργασία Πούτιν - Ερντο-

γάν φάνηκε καθαρά από την πρώτη στιγμή
του πολέμου στην Ουκρανία. Τώρα προ-
στέθηκε στην «παρέα» τους και ο δικτάτο-
ρας της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν,
που και επίσημα πλέον αναγνώρισε τις
δύο αποσχισθείσες «λαϊκές δημοκρα-
τίες» της Ανατολικής Ουκρανίας ως ανε-
ξάρτητα κράτη. Η πρεσβεία της Βόρειας
Κορέας στη Μόσχα, μάλιστα, πριν από
έναν μήνα επιβεβαίωσε ότι αναγνώρισε
την ανεξαρτησία και των δύο περιοχών,
σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS.
Θυμίζουμε ότι η Πιονγιάνγκ είχε εκφρά-
σει και την υποστήριξή της στη Ρωσία για

την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014. Τα
κομμάτια του παζλ έχουν αρχίσει να μπαί-
νουν στη θέση τους, αφού η Βόρεια Κορέα
αποτελεί, βεβαίως, παγκόσμιο πυρηνικό
κίνδυνο και ενώνει πλέον καθαρά τις δυ-
νάμεις της με τη Μόσχα και με την Τουρ-
κία, όπου ο Πούτιν -ας μην ξεχνάμε- ετοι-
μάζει και τη δημιουργία πυρηνικού εργο-
στασίου.

Οι κοινοί εχθροί
Ο Κιμ έστειλε, επίσης, επιστολή στον

Πούτιν στην οποία αναφέρει ότι η φιλία
Ρωσίας - Βόρειας Κορέας έχει σφυρηλα-
τηθεί από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο με τη
νίκη επί της Ιαπωνίας, που είχε καταλάβει
την κορεατική χερσόνησο. Η «στρατηγική
και τακτική συνεργασία, η υποστήριξη και
η αλληλεγγύη» μεταξύ των δύο χωρών,
υποστηρίζει στην επιστολή του ο Κιμ,
έχουν φτάσει έκτοτε σε νέο επίπεδο, με
στόχο οι κοινές προσπάθειες των δύο χω-
ρών να ματαιώσουν τις απειλές και τις
προκλήσεις από εχθρικές στρατιωτικές
δυνάμεις. Το KCNA δεν προσδιόρισε ποι-
ες είναι οι εν λόγω εχθρικές δυνάμεις που
επικαλείται ο Κιμ, αλλά είθισται να χρησι-
μοποιεί τον όρο αυτό όταν αναφέρεται

στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμά-
χους τους. Ο Κιμ προβλέπει ότι η συνερ-
γασία μεταξύ Ρωσίας και Βόρειας Κορέας
θα αναπτυχθεί βάσει της συμφωνίας που
υπογράφηκε το 2019 όταν συναντήθηκε
με τον Πούτιν. 

Υπενθυμίζεται ότι η Βόρεια Κορέα
εκτός του ότι αναγνώρισε τον Ιούλιο δύο
υποστηριζόμενες από τη Ρωσία αποσχι-
σθείσες «λαϊκές δημοκρατίες», του Ντο-
νέσκ και του Λουγκάνσκ, της Ανατολικής
Ουκρανίας ως ανεξάρτητα κράτη, αξιω-
ματούχοι του Κιμ είχαν αναφερθεί στην
προοπτική να σταλούν Βορειοκορεάτες
εργάτες στις περιοχές για να βοηθήσουν
σε κατασκευές και άλλες εργασίες.
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Για κοινές προσπάθειες 
των δύο χωρών να
ματαιώσουν τις απειλές και 
τις προκλήσεις από εχθρικές
στρατιωτικές δυνάμεις κάνει
λόγο ο ηγέτης 
της Βόρειας Κορέας 

Χέρι χέρι 
ο Πούτιν με τον Κιμ

ΜΟΣΧΑ ΚΑΙ ΠΙΟΝΓΙΑΝΓΚ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΝΕΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
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Σ
τα επίπεδα του 2012 αναμένε-
ται να επιστρέψει μέσα στο
2023 και νωρίτερα του αναμε-
νομένου ο κατώτατος μισθός,

καθώς η ακρίβεια εξελίσσεται σε «κα-
ταλύτη» των σχετικών εξελίξεων. Αυτό
που εξετάζεται από το οικονομικό επι-
τελείο είναι να ολοκληρωθεί ακόμη και
μέχρι τον Μάρτιο η προεκλογική δέ-
σμευση της ΝΔ για αύξηση του κατώ-
τατου μισθού στα 751 ευρώ, στα επίπε-
δα που βρισκόταν μέχρι και τον Φε-
βρουάριο του 2012, όταν και αποφασί-
στηκε το μεγάλο «ψαλίδι» που τον έφε-
ρε τότε στα 586 ευρώ.

Το σήμα για την επιτάχυνση της δια-
δικασίας για νέα -και τρίτη μέσα σε λί-
γους μήνες- αύξηση του κατώτατου μι-
σθού είχε δώσει από τις αρχές Ιουλίου
και ο αρμόδιος υπουργός Εργασίας
Κωστής Χατζηδάκης. Δεν αποκλείεται
μάλιστα την ανακοίνωση για την τρίτη
αύξηση του κατώτατου μισθού και την
επιστροφή του στα 751 ευρώ να κάνει ο
Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα
της ΔΕΘ. Οι διαβουλεύσεις με τους
κοινωνικούς εταίρους αναμένεται να
ξεκινήσουν τον Ιανουάριο, προκειμέ-
νου η νέα αύξηση να εφαρμοστεί από
τον Μάρτιο του 2023.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο του
2022 ο κατώτατος μισθός ανέβηκε στα
663 ευρώ με την πρώτη αύξηση του 2%,
ενώ τον Μάιο η αύξηση ήταν ακόμη με-
γαλύτερη (στο 7,5%), οδηγώντας τον
κατώτατο μισθό στα 713 ευρώ.

Συν 50 ευρώ μεικτά τον μήνα
Να σημειωθεί ότι ο νέος κατώτατος

μισθός των 713 ευρώ, που ισχύει από
την 1η Μαΐου, αγγίζει 1 στους 4 μισθω-

τούς του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή
αφορά 650.000 με 700.000 εργαζο-
μένους που απασχολούνται με πλήρη
ή μερική απασχόληση. Η αύξηση
ανέρχεται σε 7,5% ή 50 ευρώ μεικτά
τον μήνα, με αποτέλεσμα ο μισθός να
διαμορφώνεται σε 713 ευρώ μηνι-
αίως, ενώ το ημερομίσθιο έχει αυξη-
θεί σε 31,85 ευρώ.

Δεδομένου ότι καταβάλλονται 14 μι-
σθοί τον χρόνο, το ετήσιο όφελος για
τους εργαζομένους από την αύξηση
ισούται με έναν επιπλέον μισθό (50
ευρώ η μηνιαία αύξηση επί 14 μισθούς
= 700 ευρώ). Οι μηνιαίες αποδοχές, αν
συνυπολογιστεί η καταβολή 14 μισθών
τον χρόνο, διαμορφώνονται σε 831,8
ευρώ.

Ο νέος κατώτατος μισθός συμπαρα-

σύρει σε ανοδική πορεία και τους υψη-
λότερους μισθούς. Σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος,
για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης
του κατώτατου μισθού ο μέσος μισθός
ανά εργαζόμενο αυξάνεται κατά 0,44
της ποσοστιαίας μονάδας.

Υπενθυμίζεται ότι το 56% των μισθω-
τών του ιδιωτικού τομέα το 2021 αμει-
βόταν με μεικτό μισθό κάτω των 900
ευρώ, ενώ περίπου το 18% των εργαζό-
μενων λαμβάνει μισθούς που δεν ξε-
περνούν τα 500 ευρώ, σύμφωνα με τα
απολογιστικά στοιχεία του συστήματος
«Εργάνη» που προκύπτουν από τις
ΑΠΔ των επιχειρήσεων. Παράλληλα, το
63,6% πληρώνεται με λιγότερα από
1.000 ευρώ μηνιαίως, ποσό που είναι
εξαιρετικά χαμηλό, αν συνυπολογί-

σουμε τριετίες και επιδόματα γάμου.
Συγκεκριμένα, σε σύνολο 2.163.610
εργαζομένων 395.115 άτομα (18,26%)
εισέπρατταν έως 500 ευρώ τον μήνα
(μεικτά) και 1.017.728 εργαζόμενοι
(47,04%) λάμβαναν μισθό που δεν
υπερβαίνει τα 800 ευρώ (μεικτά). Αντί-
στοιχα έως 1.000 ευρώ λαμβάνουν
1.376.032 εργαζόμενοι.

Προθεσμία μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου για να υπο-
βάλουν φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα που
απέκτησαν πέρυσι έχουν όσοι μετέφεραν την κατοικία
τους στο εξωτερικό εντός του 2021. Η προθεσμία αυτή
ισχύει για τους φορολογούμενους που κατέθεσαν αί-
τηση μεταφοράς στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού για
πρώτη φορά και η αίτησή τους εγκρίθηκε μέσα στο
2021. Οι υπόλοιποι κάτοικοι εξωτερικού θα πρέπει να
υποβάλουν τη φορολογική δήλωσή τους έως τις 30

Αυγούστου, όταν εκπνέει η προθεσμία υποβολής των
φορολογικών δηλώσεων.

Οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού υποχρεούνται
να υποβάλουν φορολογική δήλωση Ε1 όταν αποκτούν
πραγματικό εισόδημα, φορολογούμενο με οποιονδή-
ποτε τρόπο (πχ βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλ-
λασσόμενο από πηγές Ελλάδας. Η ύπαρξη τραπεζικού
λογαριασμού και καταθέσεων, που επιφέρει τόκους,
υποχρεώνει τον κάτοχο του λογαριασμού αυτού να

υποβάλει δήλωση, διότι οι τόκοι του τραπεζικού λογα-
ριασμού αποτελούν εισόδημα, ακόμη και αν είναι της
τάξης των λίγων λεπτών του ευρώ. Αντίθετα, ένας φο-
ρολογικός κάτοικος εξωτερικού που διαθέτει, για πα-
ράδειγμα, μια εξοχική κατοικία ή ένα επιβατικό αυτο-
κίνητο στην Ελλάδα ή αγοράζει ακίνητο ή αυτοκίνητο
στην Ελλάδα, εφόσον δεν αποκτά πραγματικό εισόδη-
μα στη χώρα μας, δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλω-
σης φορολογίας εισοδήματος.

Τον Ιανουάριο ξεκινούν 
οι διαβουλεύσεις έτσι
ώστε μέχρι τον Μάρτιο να
γίνει πράξη η προεκλογική
δέσμευση της ΝΔ

Μέχρι 31/12 η δήλωση όσων μετέφεραν στο εξωτερικό την κατοικία τους το 2021

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Κ Α Τ Ω Τ Α Τ Ο Σ  Μ Ι Σ Θ Ο Σ

Η ακρίβεια επιταχύνει
την αύξηση στα 751€
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Μ
πορεί οι αγορές να πραγ-
ματοποίησαν rebound το
τελευταίο διάστημα,
ωστόσο οι αναλυτές προ-

ειδοποιούν ότι τα χειρότερα δεν έχουν
περάσει. Και αυτό διότι οι υψηλές πλη-
θωριστικές πιέσεις σε συνδυασμό με
τη σύσφιγξη της νομισματικής πολιτι-
κής από τις κεντρικές τράπεζες αυξά-
νουν τις πιθανότητες οι οικονομίες να
βρεθούν αντιμέτωπες με την ύφεση.
Υπό αυτές τις συνθήκες κορυφαίοι
διεθνείς οίκοι χτυπούν καμπανάκι για
την πορεία των χρηματιστηρίων το
επόμενο διάστημα.

Τα σημάδια στις αγορές είναι
άκρως ανησυχητικά και προϊδεά-
ζουν για επικείμενο κραχ στα χρημα-
τιστήρια, όπως προειδοποιεί η γενι-
κώς αισιόδοξη Citigroup. Ο δείκτης
της Citigroup που καταγράφει τις κύ-
ριες τάσεις στις αγορές μετοχών έχει
μετακινηθεί στη φάση των επιθετι-
κών πωλήσεων, οπότε ενεργοποι-
ούνται κόκκινες σημαίες σε μια ήδη
bear market. Για την ώρα, οι βασικές
τάσεις είναι ανοδικά η Wall και οι
αναδυόμενες αγορές. Ωστόσο, η Citi-
group έχει γίνει πιο απαισιόδοξη για
την Ευρώπη και την Ιαπωνία. Οι δεί-
κτες της Citigroup βρίσκονται στα
επίπεδα του 2000 και του 2007, όταν
μετά ακολούθησε κραχ στις παγκό-
σμιες μετοχές αφού υποχώρησαν
κατά 50%.

Morgan Stanley: 
Έρχονται άσχημες στιγμές…

Παρά την ανάκαμψη της χρηματι-
στηριακής αγοράς στη Wall και διε-
θνώς, ο Michael J. Wilson της Morgan
Stanley προειδοποιεί ότι έρχονται
άσχημες στιγμές για τις αγορές μετο-
χών. Αν και πιστεύει ότι ο πληθωρι-

σμός έχει κορυφωθεί και πιθανότατα
θα υποχωρήσει πιο γρήγορα από τις
προσδοκίες, αυτό εξακολουθεί να
αποτελεί πρόκληση για το χρηματιστή-
ριο, επειδή η κατάσταση θα επηρεάσει
αρνητικά τα κέρδη των εταιρειών. «Το
καλύτερο μέρος του ράλι τελείωσε»,
είπε ο Wilson της Morgan Stanley, ενώ
πρόσθεσε ότι αναμένει τα εταιρικά πε-
ριθώρια κέρδους να συρρικνωθούν το
2023 λόγω των πιέσεων στο κόστος.

Δεν έχει νόημα το ράλι στη Wall
Το ράλι της χρηματιστηριακής αγο-

ράς από την τελευταία αύξηση των
επιτοκίων της Federal Reserve στα
τέλη Ιουλίου φαίνεται ολοένα και δί-
χως νόημα, με τα μακροοικονομικά
θεμελιώδη μεγέθη, ιδιαίτερα εκείνα
από την αγορά εργασίας των ΗΠΑ, να
μη συμβαδίζουν με την κίνηση. Αυτό
ανέφεραν οι αναλυτές της Mizuho Se-
curities, τονίζοντας ότι ενώ πολλοί
επενδυτές έχουν στοιχηματίσει ότι η
Fed θα απομακρυνθεί από την επιθε-
τική της στάση για αύξηση των επιτο-
κίων το επόμενο έτος, κινδυνεύουν να
«αγνοήσουν μια σειρά από σημαντικά
ζητήματα».

«Για αρχή η αναμενόμενη αντιστρο-
φή της πολιτικής το 2023 απαιτεί μια
εξαιρετικά ασυνήθιστη επιβράδυνση
του πληθωρισμού από τα επίπεδα άνω
του 9% τον περασμένο μήνα», εξήγησε
η Mizuho Securities. «Εναλλακτικά,
μια αντιστροφή της πολιτικής το 2023
θα μπορούσε να προκληθεί από μια
απρόβλεπτη οικονομική κατάρρευση,
αλλά αυτοί οι τύποι μετατοπίσεων δεν
είναι ποτέ καλοί για τα περιουσιακά
στοιχεία υψηλού κινδύνου, επομένως
και πάλι το ράλι των μετοχών δεν φαί-
νεται να συγχρονίζεται με τα μακροοι-
κονομικά θεμελιώδη».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο επικε-
φαλής επενδύσεων της ελβετικής
εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών
στοιχείων Prime Partners, Francois
Savary, ο οποίος υποστήριξε πως οι
επενδυτές θα πρέπει να αποφύγουν να
κυνηγήσουν τα πρόσφατα ράλι σε με-
τοχές και ομόλογα, δεδομένης της
τρέχουσας οικονομικής αβεβαιότη-
τας. Ο Francois Savary είπε ότι ήταν
εξαιρετικά δύσκολο να έχουμε ξεκά-
θαρη οικονομική ορατότητα λόγω των
ιδιαιτεροτήτων του τρέχοντος επενδυ-
τικού κύκλου, όπως η ανάκαμψη από
την εποχή της Covid-19 και ο πόλεμος
στην Ουκρανία.

Δεν πείθει τους αναλυτές 
το rebound - Kαμπανάκι για
πτώση το επόμενο διάστημα 

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Πρόταση στροφής στα εμπορεύματα
Να σταματήσουν οι επενδυτές να αγοράζουν μετοχές και να κατευθυνθούν
προς τα εμπορεύματα συστήνει ο Marko Kolanovic της JP Morgan. Ο γνω-
στός αναλυτής, αν και παραμένει ακόμα «ταύρος» για τις μετοχές, έχει γί-
νει λιγότερο ανοδικός, γράφοντας ότι «δεδομένων των μειωμένων κινδύ-
νων μιας πιο αρνητικής αλλαγής, της χαμηλής θέσης σε επικίνδυνα περι-
ουσιακά στοιχεία και της ευρείας αρνητικότητας στο συναίσθημα, καθώς
και του ισχυρού ονομαστικού ΑΕΠ και της αύξηση των εσόδων, τα επικίν-
δυνα περιουσιακά στοιχεία παρουσίασαν ανάκαμψη».
Από την πλευρά της η Goldman Sachs θεωρεί βέβαιη την εκ νέου αύξηση
των τιμών του πετρελαίου. Και αυτό διότι η μεγάλη έλλειψη φυσικού αερί-
ου από τις αγορές της Δύσης λόγω του περιορισμού των εισαγωγών του ρω-
σικού φυσικού αερίου θα υποκατασταθεί σε μεγάλο βαθμό από το έτσι κι
αλλιώς πιο φτηνό πετρέλαιο. Κατά συνέπεια από το φθινόπωρο θα αρχίσει
να αυξάνεται περαιτέρω η ζήτηση για πετρέλαιο, οδηγώντας σε σταδιακή
κλιμάκωση των τιμών του, που κατά την Goldman θα έρθει στη διάρκεια του
δ’ τριμήνου του 2022 και του α’ τριμήνου του 2023.

Α Γ Ο Ρ Ε Σ

Βαρίδια
ο πληθωρισμός
και η αύξηση 
επιτοκίων 
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Π
αρά την πρόσφατη νομο-
θετική ρύθμιση του ΥΠΕΝ
που δίνει τη δυνατότητα
στα νοικοκυριά των αστι-

κών κέντρων να προχωρήσουν στη
λύση των συστημάτων αυτοπαραγω-
γής για να καλύψουν μέρος των αναγ-
κών τους σε ρεύμα μέσω ΑΠΕ, η ιδέα
απέχει ακόμη από το στάδιο της υλο-
ποίησης. Σημειώνεται ότι η πρόσφατη
νομοθετική πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ
προβλέπει τη διάθεση ηλεκτρικού
χώρου 10 μεγαβάτ ανά υποσταθμό
στο δίκτυο διανομής, αποκλειστικά
για τη σύνδεση συστημάτων αυτοπα-
ραγωγής. 

Η λύση αυτή είναι το virtual net me-
tering, την οποία θα μπορούσαν να
χρησιμοποιήσουν ιδιώτες που δεν
έχουν ελεύθερη έκταση στο ακίνητό
τους για την εγκατάσταση ενός φωτο-
βολταϊκού μέσω net metering. Θεω-
ρητικά, μια ομάδα τέτοιων νοικοκυ-
ριών θα μπορούσε να συστήσει μια
Ενεργειακή Κοινότητα και να χρημα-

τοδοτήσει από κοινού ένα φωτοβολ-
ταϊκό σύστημα, το οποίο θα εγκαθι-
στούσε σε κάποιον απομακρυσμένο
ελεύθερο χώρο, ώστε με την παραγω-
γή του φωτοβολταϊκού τα μέλη της να
συμψηφίζουν τις καταναλώσεις τους. 

Ωστόσο, μια τέτοια κοινότητα δεν
μπορεί να αξιοποιήσει μέρος από τον
ηλεκτρικό «χώρο» των 10 μεγαβάτ από
τον τοπικό μετασχηματιστή του ΔΕΔ-
ΔΗΕ για να συνδέσει το πάρκο της. Και
αυτό γιατί, σύμφωνα με παράγοντες
του κλάδου, ο τρόπος με τον οποίο «με-
ταφράζει» ο Διαχειριστής τη νομοθετι-
κή ρύθμιση βάζει απαγορευτικό στη
χορήγηση όρων σύνδεσης σε συστή-
ματα με ισχύ η οποία θα μπορούσε όν-
τως να καλύψει ομάδες από κατοικίες.
Επομένως, με βάση τις βολιδοσκοπή-
σεις που έχουν ήδη κάνει ενδιαφερό-
μενοι στον Διαχειριστή, μια αίτηση vir-
tual net metering από ιδιώτες δεν θα
είχε νόημα, αφού θα απορριπτόταν. 

Η ερμηνεία του ΔΕΔΔΗΕ
Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη

νομοθετική ρύθμιση προβλέπει πως

το 40% των 10 μεγαβάτ (δηλαδή, 4 με-
γαβάτ) κατανέμεται σε σταθμούς ΑΠΕ
που εγκαθίστανται από αυτοπαραγω-
γούς και αφορούν οικίες ή φωτοβολ-
ταϊκά στη στέγη. Όπως και για τους
υπόλοιπους δικαιούχους του ηλεκτρι-
κού «χώρου» που απελευθερώνεται
(αγρότες, τριτογενής τομέας), για τη
χορήγηση οριστικών προσφορών
σύνδεσης, θέτει σαν ανώτατο όριο
ισχύος τα 10 κιλοβάτ ανά παροχή κα-
τανάλωσης. 

Το πρόβλημα, ωστόσο, είναι ότι ο
ΔΕΔΔΗΕ «μεταφράζει» το όριο ανά
παροχή κατανάλωσης σε όριο ισχύος
σταθμού. Επομένως, όπως συμβαίνει
και με τους υπόλοιπους δικαιούχους
του «χώρου» των 10 μεγαβάτ, μία
Ενεργειακή Κοινότητα ιδιωτών δεν
μπορεί να αιτηθεί για να συνδέσει ένα
σύστημα μεγαλύτερο από 10 κιλοβάτ.
Ένα όριο που στην περίπτωση μίας
κοινότητας είναι εκ των πραγμάτων
αναξιοποίητο, αφού ένα φωτοβολταϊ-
κό 10 κιλοβάτ μετά βίας θα μπορούσε
να καλύψει τις ανάγκες δύο έως τριών
το πολύ νοικοκυριών.

Στην πράξη, αν ο Διαχειριστής ερ-
μήνευε το πλαφόν όπως όντως προ-
βλέπεται στη ρύθμιση (δηλαδή, σαν
όριο ανά παροχή κατανάλωσης), τότε
θα μπορούσε, π.χ., μία κοινότητα με
20 μέλη (με παροχή κατανάλωσης μι-
κρότερη από 10 κιλοβάτ το καθένα) να
λάβει όρους σύνδεσης για ένα σύστη-
μα 200 κιλοβάτ, ώστε να καλύψει τις
ανάγκες όλων των κατοικιών της κοι-
νότητας. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, για το
θέμα έχει ενημερωθεί το υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μέχρι
στιγμής, ωστόσο, δεν έχει υπάρχει κά-
ποια ένδειξη για το αν σκοπεύει να
προχωρήσει ή όχι σε κάποια διορθω-
τική κίνηση. 

Ζητείται παρέμβαση 
του ΥΠΕΝ για τη διευκρίνιση 
του νομοθετικού κενού και 
τη διευθέτηση του προβλήματος 

Οριστικά εκτός τίθεται η Μονάδα 3 της Μεγαλόπο-
λης, καθώς όλα τα σχετιζόμενα στοιχεία συνηγο-
ρούν στην απόσυρσή της ως τη βέλτιστη επιλογή. Τα
παραπάνω επεξήγησε η ΔΕΗ με έγγραφό της στη
Βουλή, έχοντας προηγηθεί σχετική ερώτηση του
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ επί του θέματος. 

Η ΔΕΗ αναφέρει σχετικά ότι η Μεγαλόπολη 3 είναι η
παλαιότερη μονάδα του συστήματος, έχοντας εξαντ-
λήσει τον ωφέλιμο χρόνο ζωής της. Η παλαιότητα και

τα χαρακτηριστικά της την καθιστούν πρακτικά μη αν-
ταγωνιστική και για αυτό τα τελευταία δύο έτη δεν εν-
τάχθηκε στο σύστημα, αλλά λειτούργησε μόνο για λί-
γες ημέρες τον Αύγουστο του 2021, όταν παρουσιά-
στηκε έκτακτη ανάγκη στήριξης του συστήματος λόγω
ακραίων καιρικών συνθηκών. Για τους ίδιους λόγους η
μονάδα δεν εντάχθηκε σε καθεστώς παρέκκλισης λει-
τουργίας όπως οι λοιπές λιγνιτικές μονάδες.

Με βάση τη σημερινή λειτουργική και αδειοδοτική

κατάσταση της μονάδας, τον ενδεχόμενο επανασχε-
διασμό του χρονοδιαγράμματος απολιγνιτοποίησης
και τις εκτιμώμενες συνθήκες της αγοράς, δεν προ-
κύπτει ότι η μονάδα θα μπορέσει να λειτουργήσει
μέσα στην επόμενη εξαετία.

Τέλος, η ΔΕΗ τονίζει ότι από τα τέλη του 2021 η μο-
νάδα βρίσκεται σε μείζονα βλάβη και έχει δρομολο-
γηθεί η διαδικασία απόσυρσής της.

Μ. ΜΑΣΤ.

ΔΕΗ: Βέλτιστη λύση η απόσυρση της Μονάδας 3 της Μεγαλόπολης - Αναλυτικά οι λόγοι

Μετ’ εμποδίων
το virtual net
metering για
τα νοικοκυριά



της Ρεγγίνας Σαβούρδου 

Ο
ι αστικές και υπεραστικές
μεταφορές με λεωφο-
ρεία, οι οποίες παρέχον-
ται είτε από Ανώνυμες

Εταιρείες, όπως τα ΚΤΕΛ, είτε από
μεμονωμένους μεταφορείς, όπως
συμβαίνει συνήθως στα νησιά, αλλά-
ζουν επόπτη. 

Ο έλεγχος πλέον περνά στις περι-
φέρειες, οι οποίες ορίζονται αρμό-
διες τοπικές αρχές, ώστε η χώρα μας
να εναρμονιστεί πλήρως με την Κοι-
νοτική Οδηγία, κατ’ εφαρμογή του
Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370/2007.

Στις μητροπολιτικές περιοχές της
Αττικής και της Θεσσαλονίκης, η πα-
ροχή των αστικών οδικών μεταφο-
ρών έχει δοθεί σε νομικά ανεξάρτη-
τες οντότητες, τον ΟΑΣΑ, την ΟΣΥ, τη
ΣΤΑΣΥ, τον ΟΣΕΘ και τον ΟΑΣΘ.

Με σκοπό τον πλήρη εναρμονισμό
της χώρας μας με τις ευρωπαϊκές
οδηγίες, και αφού ολοκληρώθηκε η
μεταβατική φάση, το υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών προχωρά
στην κατάθεση ενός σύντομου και
περιεκτικού νομοσχεδίου, το οποίο
περιλαμβάνει 36 άρθρα, καλύπτον-
τας όλες τις πτυχές που θέτει ο 1370,
καθώς, έως τώρα, δεν είχε θεσπιστεί
ο τρόπος με τον οποίο θα γίνεται η
διαγωνιστική διαδικασία για τις αστι-

κές και υπεραστικές μεταφορές, δε-
δομένης της απελευθέρωσης αυτών.

Οι διαγωνισμοί ανά 
γεωγραφική περιοχή

Με το νομοσχέδιο ενοποιείται το
υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, διορθώ-
νονται τα κακώς κείμενα που έχουν
διαπιστωθεί και προβλέπονται δια-
δικασίες για τη διαγωνιστική διαδι-
κασία.

«Ειδικά για τη διαγωνιστική διαδι-
κασία, υιοθετούμε συγκεκριμένη
μεθοδολογία και ανοικτές σε όλους
τους φορείς διαδικασίες προκήρυ-
ξης, με σεβασμό στις αρχές της δια-
φάνειας και της αμεροληψίας», τόνι-
σε ο υπουργός Υποδομών Κώστας
Καραμανλής.

Οι διαγωνισμοί θα διεξάγονται ανά
γεωγραφική περιοχή, θα καθορίζε-
ται ανώτατη επιτρεπόμενη χρέωση
των μετακινουμένων επιβατών ανά
χιλιόμετρο ή ανά ζώνη εκτελούμε-
νου δρομολογίου και θα λαμβάνον-
ται υπόψη στοιχεία κόστους των πα-
ρεχόμενων υπηρεσιών, που θα πλη-
ρούν συγκεκριμένα κριτήρια ποι-
ότητας. 

Επίσης, και προκειμένου να συμ-
μετάσχει κάποιος στον διαγωνισμό,
θα πρέπει να διαθέτει τον προβλεπό-
μενο απαιτούμενο αριθμό λεωφο-
ρείων υπεραστικού ή αστικού ή

ημιαστικού τύπου, τις απαιτούμενες
εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης, την
απαιτούμενη στελέχωση, την εμπει-
ρία στην εκτέλεση των υπεραστικών
και αστικών οδικών επιβατικών με-
ταφορών καθώς και τα συστήματα
τηλεματικής και ενιαίας πληροφόρη-
σης και ενιαίας έκδοσης εισιτηρίων.

Παράλληλα, με το σχέδιο νόμου,
το οποίο θα κατατεθεί το επόμενο
διάστημα προς διαβούλευση, επι-
λύεται και το θέμα της Ρυθμιστικής
Αρχής Επιβατικών Μεταφορών (ΡΑ-
ΕΜ), μιας ανεξάρτητης αρχής που
ναι μεν ιδρύθηκε με τον 4199 του
2013, αλλά ουδέποτε συγκροτήθηκε
και λειτούργησε.

ΜΜποτιλιάρισμα 
τέλος: Ο Πειραιάς
αλλάζει πρόσωπο

Υπεγράφη η απόφαση για την εκπό-
νηση του Στρατηγικού Σχεδίου Μετα-
φορών για ολόκληρο τον Πειραιά, το
οποίο θα δώσει λύσεις στον κυκλοφο-
ριακό φόρτο που παρατηρείται στον
δήμο. Το σχέδιο, προϋπολογισμού πε-
ρίπου 800.000 ευρώ, θα χρηματοδοτη-
θεί από την Περιφέρεια Αττικής, μέσω
του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Αττική 2014-2020», κατόπιν της έγ-
κρισης της σχετικής πρότασης που
υποβλήθηκε από τον Δήμο Πειραιά. 

Με ολιστικό τρόπο θα αντιμετωπι-
στούν τα έντονα κυκλοφοριακά ζητή-
ματα της πόλης και θα καθορίζονται
μέτρα που θα απορρέουν από στρατη-
γικούς στόχους της βιώσιμης κινητι-
κότητας, της μείωσης ρύπων και του
θορύβου.

Οι βασικοί άξονες του Στρατηγικού
Σχεδίου Μεταφορών για τον Πειραιά
θα καλύπτουν τις μετακινήσεις και την
κυκλοφορία από και προς τα κύρια ση-
μεία δραστηριότητας, συμπεριλαμβα-
νομένου του κέντρου της πόλης και
του λιμανιού. 

Θα δοθεί έμφαση στη μετακίνηση
και στην κυκλοφορία των πεζών μετα-
ξύ μεγάλων κόμβων μεταφοράς, όπως
το μετρό, το τραμ, οι αστικές συγκοι-
νωνίες λεωφορείων, ο προαστιακός
σιδηρόδρομος, το τρένο, το λιμάνι και
το κέντρο της πόλης. 

Θα χρησιμοποιηθεί ένα μοντέλο πο-
λυτροπικών μεταφορών που θα επι-
τρέψει την αξιολόγηση συγκεκριμέ-
νων μέτρων σε σχέση με βασικούς
στόχους, ενώ προωθούνται όλα τα μέ-
σα βιώσιμης κινητικότητας στον Δήμο
Πειραιά, με έμφαση στην αστική ανα-
βάθμιση και αναζωογόνηση, στη βελ-
τίωση της ποιότητας ζωής και στην
ανάσχεση των επιπτώσεων της κλιμα-
τικής αλλαγής.

Ρ.Σ.
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Ο έλεγχός τους περνά
πλέον στις περιφέρειες 
- Καραμανλής: 
«Για τον διαγωνισμό
υιοθετούμε ανοικτές σε
όλους τους φορείς
διαδικασίες προκήρυξης,
με σεβασμό στις αρχές 
της διαφάνειας και 
της αμεροληψίας»

Τι αλλάζει σε αστικές και
υπεραστικές μεταφορές
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Ο
ι αγοραστές είναι ένα βήμα
μπροστά στις τελευταίες
συνεδριάσεις στο ΧΑ και

αυτό αυξάνει τις πιθανότητες για να
κατακτήσει ο Γενικός Δείκτης τις
900 μονάδες, εκτός αν η θερινή ρα-
στώνη και οι ισχνοί τζίροι βάλουν
φρένο στην ανοδική κίνηση. Από τα
μέσα Ιουλίου, το ΧΑ καταγράφει
κέρδη που ξεπερνούν το 10% με
ελάχιστες πτωτικές συνεδριάσεις
και πλέον ο Γενικός Δείκτης κινεί-
ται σε υψηλά σχεδόν δύο μηνών.
Τεχνικά για την αγορά, σημεία στή-
ριξης είναι οι 870 και 829 μονάδες
και σημεία αντίστασης οι 900 και
927 μονάδες. Με βάση, πάντως, τις
εκτιμήσεις της Citigroup, η αποτί-
μηση της Ελλάδας και του δείκτη
MSCI Greece φαίνεται ελκυστική.
Οι εγχώριες αξίες σε σχέση με τις
αναδυόμενες αγορές και τις αγο-
ρές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

εμφανίζουν discount τα οποία ανα-
μένεται να αυξηθούν τα επόμενα
έτη, γεγονός που είναι θετικό για
τον εγχώριο δείκτη. Οι μετοχές του
δείκτη MSCI Greece θα σημει-

ώσουν σημαντική αύξηση 16% στα
κέρδη ανά μετοχή το 2023 έναντι
6,4% για τις αγορές της περιοχής
μας, όπως προβλέπει ο αμερικανι-
κός οίκος.

Τράπεζα Πειραιώς: 
Στο 9,377% τα δικαιώματα
ψήφου της Helikon
Investments Limited

Το 9,377% των δικαιωμάτων ψήφου στην
Πειραιώς Financial Holdings κατέχει πλέ-
ον η Helikon Investments Limited, όπως
ανακοίνωσε η τράπεζα, ποσοστό που αφο-
ρά δικαιώματα ψήφου που κατέχει έμμεσα
η εταιρεία και προέρχονται από κοινές με-
τοχές και χρηματοπιστωτικά μέσα (cash
settled equity swap) και τα οποία ανέρχον-
ται συνολικά σε 117.251.976.

Μπλε Κέδρος: Απέκτησε
ακίνητο στη Μεταμόρφωση
έναντι 2,6 εκατ. ευρώ

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την
απόκτηση ακινήτου στη Μεταμόρφωση
από την Μπλε Κέδρος. Σύμφωνα με την
ανακοίνωση την εταιρείας, τη συγκεκρι-
μένη εξέλιξη είχε προαναγγείλει με ανα-
κοίνωση της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία
ανέφερε πως αναδείχτηκε πλειοδότης για
το ακίνητο, το οποίο βρίσκεται επί της οδού
Αρτέμιδος 26 στη Μεταμόρφωση. Το συνο-
λικό ποσό για την απόκτηση του ακινήτου
ανήλθε σε 2,6 εκατ. ευρώ.

Deutsche Telekom: 
1,46 δισ. τα καθαρά κέρδη

Σε ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεών
της για το δεύτερο μισό του έτους προχώρη-
σε η Deutsche Telekom AG, επικαλούμενη
την απόδοση τόσο της αμερικανικής μονάδας
T-Mobile US όσο και εκτός των ΗΠΑ. Η γερ-
μανική εταιρεία τηλεπικοινωνιών εμφάνισε
καθαρά κέρδη 1,46 δισ. ευρώ, από 1,88 δισ.
ευρώ την ίδια περίοδο πέρυσι, ενώ σύμφωνα
με την ίδια η πτώση οφείλεται κυρίως σε έξο-
δα ενοποίησης των δραστηριοτήτων της
Sprint στις ΗΠΑ, που απέκτησε πρόσφατα. Τα
προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA ενισχύθη-
καν 5% στα 9,89 δισ. δολάρια. Παράλληλα, τα
έσοδα σημείωσαν άνοδο 5,9% στα 28,17 δισ.
ευρώ, με άνοδο 12% στις ΗΠΑ και 2,7% στη
Γερμανία.

ΦΑΓΕ: Ανοδικά οι πωλήσεις 
στο α’ εξάμηνο

Σε 279,9 εκατ. δολάρια ανήλθαν οι πω-
λήσεις της ΦΑΓΕ στο πρώτο εξάμηνο,
έναντι 275,7 εκατ. δολάρια το αντίστοιχο
περσινό διάστημα. Οι πωλήσεις σε αξία
μειώθηκαν στην Ιταλία, το Ηνωμένο Βασί-
λειο και την Ελλάδα κατά 14,4%, 14,1% και
9,7% αντίστοιχα, οι οποίες αντισταθμίστη-
καν εν μέρει από την αύξηση των πωλήσε-
ων σε αξία στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά
13,4%. Τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν
στα 8,6 εκατ. δολάρια, από 21,8 εκατ. δολά-
ρια και τα καθαρά κέρδη στα 8,9 εκατ. δο-
λάρια, από 22,8 εκατ. δολάρια. 

Το ποσό των 59.040 ευρώ συγκέντρωσε η CPI
με το πρόγραμμα διάθεσης μετοχών με τη μορ-
φή των stock options σε στελέχη της διοίκησης
και του προσωπικού της εταιρείας, καθώς και
σε άτομα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
σε αυτή. Συνολικά ασκήθηκαν κατά την πρώτη
περίοδο άσκησης σύμφωνα με το πρόγραμμα
196.800 δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχών
για την απόκτηση αντίστοιχου αριθμού κοινών,
ονομαστικών, άυλων μετοχών της εταιρείας, με
ονομαστική αξία 0,30 ευρώ ανά μετοχή και με τι-
μή άσκησης επίσης 0,30 ευρώ ανά μετοχή. Επι-

σημαίνεται, δε, πως ο σκοπός του προγράμματος είναι να επιβραβευτούν τα στελέχη της διοίκησης και του προσω-
πικού, καθώς και τα πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρεία σε σταθερή βάση, ευθυγραμμίζοντας
παράλληλα τα κίνητρα της διοίκησης και του προσωπικού με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της εταιρείας.

ΧΑ: Πλώρη για τις 900 μονάδες;
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η εταιρεία McDonald’s Corp ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει
να ανοίξει ξανά εστιατόριά της στην Ουκρανία μέσα
στους επόμενους μήνες, σε μια πρώιμη ένδειξη επι-
στροφής των δυτικών επιχειρήσεων στη χώρα, παρότι ο
πόλεμος με τη Ρωσία συνεχίζεται. Η εταιρεία έκλεισε
όλα τα εστιατόριά της στην Ουκρανία και τη Ρωσία τον
Μάρτιο, μετά την εισβολή της Μόσχας, πουλώντας τον
Μάιο παράλληλα τα περισσότερα από τα εστιατόριά της
στη Ρωσία σε έναν από τους τοπικούς κατόχους αδειών
της. Η McDonald’s ανέφερε ότι θα ανοίξει ξανά σταδιακά
ορισμένα εστιατόρια, ξεκινώντας από την πρωτεύουσα,
Κίεβο, και τη Δυτική Ουκρανία.

CPI: Στα 196.800 οι stock options επί των νέων μετοχών 

Τα McDonald’s ξανανοίγουν καταστήματά τους στην Ουκρανία
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Η λίστα των
υποψηφίων

Κουρτουά (Ρεάλ Μαδρίτης)

Λεάο (Μίλαν)

Ενκουνκού (Λειψία)

Σαλάχ (Λίβερπουλ)

Κίμιχ (Μπάγερν)

Αλεξάντερ-Άρνολντ (Λίβερπουλ)

Βινίσιους (Ρεάλ Μαδρίτης)

Μπ. Σίλβα (Μάντσεστερ Σίτι)

Ντίας (Πόρτο - Λίβερπουλ)

Λεβαντόφσκι (Μπάγερν - Μπαρτσελόνα)

Μαχρέζ (Μάντσεστερ Σίτι)

Κασεμίρο (Ρεάλ Μαδρίτης)

Χέουνγκ-Μιν Σον (Τότεναμ)

Φαμπίνιο (Λίβερπουλ)

Μπενζεμά (Ρεάλ Μαδρίτης)

Μενιάν (Μίλαν)

Χάρι Κέιν (Τότεναμ)

Φόντεν (Μάντσεστερ Σίτι)

Μανέ (Λίβερπουλ - Μπάγερν)

Νούνιες (Μπενφίκα - Λίβερπουλ)

Αλέ (Άγιαξ - Ντόρτμουντ)

Μόντριτς (Ρεάλ Μαδρίτης)

Ρούντιγκερ (Τσέλσι - Ρεάλ Μαδρίτης)

Κρ. Ρονάλντο (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

Ντε Μπρόινε (Μάντσεστερ Σίτι)

Βλάχοβιτς (Γιουβέντους)

Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ)

Κανσέλο (Μάντσεστερ Σίτι)

Εμπαπέ (Παρί Σεν Ζερμέν)

Χάαλαντ (Ντόρτμουντ - Μάντσεστερ Σίτι) 

Ο
ι γραφειοκράτες των Παρι-

σίων, που μέσω του περιοδι-

κού «France Football» δια-

μορφώνουν τις τάσεις στο

παγκόσμιο ποδόσφαιρο με την ετήσια

απονομή της «Χρυσής Μπάλας», σε

μια «εγκληματική» ενέργεια εις βά-

ρος του αθλήματος απέκλεισαν τον

Λιονέλ Μέσι από τους υποψηφίους!

Άλλαξαν μέχρι και τους κανονισμούς

ανάδειξης του νικητή, προκειμένου να

είναι έξω από τη λίστα των 30 ο Αργεν-

τινός άσος των άσων, με τις επτά κατα-

κτήσεις. Πλέον, οι δημοσιογράφοι εί-

ναι υποχρεωμένοι να ψηφίζουν όχι

ανάλογα με τις επιδόσεις ενός ολό-

κληρου ημερολογιακού έτους, αλλά με

τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου.

Οπότε, δεν προσμετρήθηκε στον Μέσι

η κατάκτηση με την εθνική Αργεντινής

του Κόπα Αμέρικα στις 11 Ιουλίου

2021! Είναι αλήθεια ότι ο Μέσι δεν ήταν

ο γνωστός στην πρώτη του σεζόν στην

Παρί Σεν Ζερμέν, όχι, όμως, τόσο ώστε

να μείνει έξω από τη σχετική λίστα.

Και αν οι δημοσιογράφοι ανταποκριτές

του περιοδικού ψηφίσουν τον Κιλιάν

Εμπαπέ για τη «Χρυσή Μπάλα», θα εί-

ναι τα μεγαλύτερα αποκαλυπτήρια της

κατευθυνόμενης ψηφοφορίας. Διότι ο

Εμπαπέ, συμπαίκτης του Μέσι στην

Παρί Σεν Ζερμέν, το μόνο που κάνει εί-

ναι να αμφισβητεί τον Μέσι και να αυ-

τοπροβάλλεται ως «αφεντικό», άλλω-

στε έχει και το ελεύθερο να το κάνει,

με προτροπή της διοίκησης! Αυτός

ήταν και ο λόγος παραμονής του στο

Παρίσι και της μη μετακίνησής του στη

Ρεάλ Μαδρίτης, να έχει άποψη ακόμα

και για τον προπονητή! Στο ματς με τη

Μονπελιέ 5-2 το περασμένο Σάββατο

δυσανασχέτησε επειδή Μέσι και Νεϊ-

μάρ δεν του έδωσαν την μπάλα! Μπο-

ρεί να ψηφιστεί αυτός και να μείνουν

έξω τόσο ο Γάλλος φορ της Ρεάλ Μα-

δρίτης Καρίμ Μπενζεμά όσο και ο συμ-

παίκτης του γκολκίπερ Ντιμπό Κουρ-

τουά, που οδήγησαν την ομάδα τους

στην κατάκτηση του Champions

League. 

Αντίθετα με τον Μέσι, στη λίστα των

30 υποψηφίων βρίσκεται ο Κριστιάνο

Ρονάλντο (πέντε κατακτήσεις) και δι-

καίως. Έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων

των εποχών στην εθνική Πορτογαλίας

με 117 γκολ, πέτυχε 32 γκολ σε 49

αγώνες και δύο χατ τρικ. 

Το «France Football» 
με αστείες δικαιολογίες 
δεν τον συμπεριέλαβε 
στις 30 υποψηφιότητες 
για τη «Χρυσή Μπάλα» 

Πραξικόπημα 
εις βάρος του Μέσι



Ε
πειδή Ελλάδα είναι θάλασ-
σα, ο Αντώνης Παπακων-
σταντίνου τερμάτισε πρώτος

με χρόνο 07:21.84 και κατέκτησε το
χρυσό μετάλλιο στο σκιφ ελαφρών
βαρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλη-
μα κωπηλασίας στο Μόναχο. Ο
«χρυσός» Ολυμπιονίκης μας στο
Τόκιο Στέφανος Ντούσκος έχασε
στο φώτο φίνις το χρυσό μετάλλιο
στα σκιφ από τον Ολλανδό Μέλβιν
Τβέελαρ και περιορίστηκε στο
ασημένιο. Ο Ντούσκος έκανε χρό-
νο 07:15.01 και ο Ολλανδός
07:14.72. Ασημένιο μετάλλιο κατέ-
κτησε και η Ζωή Φίτσιου στο σκιφ
ελαφρών βαρών, με χρόνο
08:09.21, με τη Ρουμάνα Ιονέλα
Κόζμιουκ να κάνει χρόνο 08:04.41,
ο οποίος της χάρισε το χρυσό.

Μία ακόμα τεράστια επιτυχία ήρ-
θε από τα κορίτσια της καλλιτεχνι-
κής κολύμβησης, που κατέκτησαν
το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊ-

κό Πρωτάθλημα υγρού στίβου στη
Ρώμη. Ήταν το τρίτο μετάλλιο στην
ιστορία της ομάδας, μετά το ασημέ-
νιο το 2021 στη Βουδαπέστη και το
χάλκινο το 2004 στη Μαδρίτη. Η
ομάδα: Ζωή Αγραφιώτη, Μαρία Αλ-

ζιγκούζη-Κομηνέα, Έλενα Φραγ-
κάκη, Κρυσταλένια Γιαλαμά, Ζωή
Καράγγελου, Μαρία Καραπανα-
γιώτου, Δανάη Καριώρη, Ιφιγένεια
Κρομμυδάκη, Σοφία Μαλκογεώρ-
γου και Αντριάνα Μισίκεβιτς.

Μετάλλια… θαλάσσης Στην κορυφή της
Ευρώπης ο Χρήστου

Αυτοκράτορας στη Ρώμη! Ο Έλληνας κολυμ-
βητής αναδείχθηκε νικητής σε έναν συγκλονι-
στικό τελικό, ο οποίος κρίθηκε στην τελευταία
χεριά. Ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το χρυ-
σό μετάλλιο στα 50μ. ύπτιο κι έγινε ο τρίτος Έλ-

ληνας που στέφεται
Πρωταθλητής Ευρώ-
πης Υγρού Στίβου. Ο
Χρήστου επικράτησε
του μεγάλου του αν-
τιπάλου Τόμας Τσε-
κόν κι ανέβηκε στο
υψηλότερο σκαλί του
βάθρου. Μάλιστα,

συνδύασε τη σπουδαία επιτυχία του, σημειώνον-
τας πανελλήνιο ρεκόρ, καθώς έκανε χρόνο
24.36! Το προηγούμενο ήταν το 24.39 που είχε
κάνει στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Πρωτα-
θλήματος της Βουδαπέστης, στις 24 Ιουνίου.

Φεύγει ο Κριστιάνο
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διεμήνυσε στον

Κριστιάνο Ρονάλντο πως θα του λύσει το συμβό-
λαιο αν δεν βάλει μυαλό, μετά την ταπεινωτική
ήττα 4-0 από την Μπρέντφορντ στη 2η αγωνιστι-
κή του πρωταθλήματος. Η Γιουνάιτεντ είχε χάσει
2-1 στην έδρα της από την Μπράιτον στην πρεμιέ-
ρα. Στην Αγγλία, η φυγή του Ρονάλντο δίνεται
συντριπτικά από τις στοιχηματικές εταιρείες. 

«Αντισταθείτε», 
αλλά σε ποιον;

Στη συγκέντρωση των διαιτητών ο πρόεδρος
της ΕΠΟ Τάκης Μπαλτάκος τόνισε: «Αντισταθεί-
τε. Μην κάνετε “χειρουργεία” γιατί θα τελειώσε-
τε. Ξέρω πολύ περισσότερα από όσα νομίζετε».
Σε ποιους να αντισταθούν; Τι ξέρει ο κύριος πρό-
εδρος και δεν πρέπει να το μάθουμε και εμείς και
κατά συνέπεια και ο κόσμος; Έχει τη θεσμική
υποχρέωση να το κάνει, αλλά δεν θα το κάνει.

Προπονήθηκαν 
Μασούρας και οι άλλοι

Γιώργος Μασούρας, Ζινκερνάγκελ, Μπα και
Ραντζέλοβιτς προπονήθηκαν κανονικά και τέθη-
καν στη διάθεση του Κάρλος Κορμπεράν ενόψει
του αγώνα της Πέμπτης με τον Απόλλωνα Λεμε-
σού στο ΓΣΠ της Λευκωσίας, στο πρώτο ματς των
πλέι οφ του Europa League. Παραμένουν στα
«πιτς» οι Παπασταθόπουλος, Βρσάλικο και Αμ-
πουμπακάρ Καμαρά. Σήμερα αναμένεται να ξε-
κινήσουν τις προπονήσεις Μαντί Καμαρά και Αν-
δρούτσος. 

Στα χέρια Τούχελ και Κόντε 
Γίνονται και στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, την
αγγλική Πρέμιερ Λιγκ. Οι προπονητές της Τσέλσι και της
Τότεναμ (2-2) Τόμας Τούχελ και Αντόνιο Κόντε ήρθαν στα
χέρια δυο φορές και αποβλήθηκαν από τον διαιτητή! Πή-
ραν από μία κίτρινη κάρτα στην ισοφάριση της Τότεναμ σε
1-1 και μετά άρχισαν τις κοκορομαχίες. Οι οποίες συνεχί-
στηκαν και στα αποδυτήρια.

Ο Γιάννης 
για τους Μπουλς

Μια δήλωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο έκανε ολόκληρο το ΝΒΑ να τρέχει και να μη
φτάνει. Δήλωσε ότι κάποια στιγμή θα ήθελε να παίξει στους Σικάγο Μπουλς και όπως ήταν
αναμενόμενο, άρχισαν τα σενάρια. Παρότι ο Γιάννης διευκρίνισε ότι είναι αφοσιωμένος
στους Μιλγουόκι Μπακς. «Όποιος πει ότι δεν θα ήθελε να παίξει στην ομάδα του Τζόρνταν,
είναι ψεύτης», τόνισε ο «Greek Freak».

SPORTS
ΤΡΙΤΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

ΡOLITICAL 23
Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος



P
O
L
IT
IC
A
L
Α
R
T

ΤΡ
ΙΤ

Η
 1

6
 Α

Υ
Γ

Ο
Υ

Σ
Τ
Ο

Υ
 2

0
2

2

24

Επιμέλεια: 
Ραφαέλα 

Παπαγεωργίου

E
πειτα από μια συναρπαστική περιοδεία
σε όλη την Ελλάδα και τρεις θριαμβευτι-
κές soldout παραστάσεις στο Αρχαίο
Θέατρο Επιδαύρου, η παράσταση «Προ-

μηθέας Δεσμώτης» του Αισχύλου, σε σκηνοθεσία
του Άρη Μπινιάρη, έρχεται στο Φεστιβάλ Ρεματιάς
2022 το Σάββατο 27 Αυγούστου στις 21.00. Το Θέα-
τρο Πορεία σε συνεργασία με το ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης
παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά την παράσταση
«Προμηθέας Δεσμώτης» του Αισχύλου, καθώς
πέρυσι είχε γίνει ανάρπαστη.

Πρόκειται για μια εκπληκτική τραγωδία με έναν
σπουδαίο θίασο ηθοποιών, ενώ οι πρωταγωνιστές
κλέβουν την παράσταση. Ο Γιάννης Στάνκογλου
κεντάει στον ρόλο του Προμηθέα, ενώ και η ερμη-
νεία του Αλέκου Συσσοβίτη στον ρόλο του Ωκεα-
νού είναι ανατριχιαστική. Εξίσου εξαιρετικοί είναι
και ο Ιωάννης Παπαζήσης στον ρόλο του φτερω-
τού θεού Ερμή και η Νάνσυ Μπούκλη, που υπο-
δύεται την Ιώ. Ο Αισχύλος στην τραγωδία πραγμα-
τεύεται την αντίσταση του αλυσοδεμένου στον
Καύκασο Προμηθέα απέναντι στο θέλημα του
«ανελέητου» Διός.

Πάλλεται με τον Θεό 
για χάρη του ανθρώπου

Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια σπαρακτική
επίκληση του πάσχοντος Θεού για τον άνθρωπο.
Μια επίκληση ενιαία με συνεχή κλιμάκωση από
την αρχή έως το τέλος για τον άνθρωπο. Ένας
ασταμάτητος αγώνα κατά της δύναμης της εξου-
σίας. Ο Προμηθέας υπομένει τα πάντα, τα πάνδει-
να για χάρη του ανθρώπου και ορθώνεται για τον
άνθρωπο απέναντι στον απολυταρχικό μηχανισμό
μιας τυραννίδας. Το πιο αξιοσημείωτο της παρά-
στασης είναι το ότι αποτελεί ένα ταυτόχρονα θεα-
τρικό και μουσικό γεγονός, καθώς οι ηθοποιοί
αντλούν πληροφορίες από τη ρυθμικότητα του
κειμένου και μεταβολίζουν, με το σώμα και τη φω-
νή, σε θεατρική δράση τον ήχο και τον ρυθμό του
ποιητικού λόγου.

«Το μέλλον δεν ανήκει στη βία, 
στη λογική ανήκει»

«Το μέλλον δεν ανήκει στη βία. Το μέλλον δεν
ανήκει στη δύναμη. Στη λογική ανήκει το μέλ-
λον...», είναι και η κυρίαρχη φράση του έργου. Από

αυτό και μόνο αντιλαμβανόμαστε πόσο τραγικά

προφητικός και επίκαιρος κατάφερε να είναι ο Αι-

σχύλος με βάση το βίαιο παρόν με τις γυναικοκτο-

νίες, και όχι μόνο, που βιώνουμε σήμερα. Όπως

σημειώνει ο σκηνοθέτης Άρης Μπινιάρης, «μέσα

από το έργο αναδεικνύονται τα πρόσωπα μιας πα-

λιάς μα πάντα επίκαιρης ιστορίας. Μιας ιστορίας

που μπορεί να ακουστεί ως σκοτεινό σχόλιο για το

παρόν ή ως φωτεινή ελπίδα για το μέλλον».

Βαθιά νοηματικό έργο
Το έργο «Προμηθέας» υπηρετεί την έννοια

της δημοκρατίας ενάντια στις ολιγαρχικές τυ-

ραννίες. Ας αναρωτηθούμε λίγο τι ισχύει σήμε-

ρα. Πέραν τούτου, το έργο είναι και πολύ σύγ-

χρονο περνώντας και ένα οικολογικό μήνυμα,

ενώ βλέπουμε ότι σήμερα ο άνθρωπος βλάπτει

το περιβάλλον, τις θάλασσες και καίει τις δασι-

κές εκτάσεις. Ένα υπέροχο και βαθιά νοηματι-

κό έργο, που σε βάζει να προβληματιστείς. Δεν

γίνεται να το χάσεις!

Η καρδιά του 
Προμηθέα Δεσμώτη 
χτυπά στην Αθήνα



Κόβει την ανάσα

Η Κατερίνα Παπουτσάκη περνά ξέγνοιαστες
στιγμές στη Δονούσα και μοιράζεται μαζί μας
διάφορες φωτογραφίες μέσα από τον προσωπι-
κό της λογαριασμό στο Instagram. Αυτήν τη φο-
ρά πόσταρε πολύ σέξι φωτογραφίες εντυπωσιά-
ζοντας με τις υπέροχες αναλογίες της γράφον-
τας στη λεζάντα: «To the moon and back». Και
όπως ήταν αναμενόμενο, τα likes και τα com-
ments από τους διαδικτυακούς της φίλους
«έπεσαν βροχή».

Έγινε κοκκινομάλλα 

Η Μαρία Καβογιάννη έχει ξεκινήσει ήδη τα
γυρίσματα για τη νέα σειρά της ΕΡΤ «Μία νύχτα
του Αυγούστου», που βασίζεται στο ομότιτλο
μυθιστόρημα της βραβευμένης συγγραφέως
Βικτόρια Χίσλοπ. Με αφορμή τη νέα σειρά, η
ηθοποιός αποφάσισε να κάνει μια τεράστια αλ-
λαγή στο λουκ της, αφού πλέον από ξανθιά έγι-
νε κοκκινομάλλα.

Ο Γιώργος Λιανός, ο οποίος για
πάνω από έξι μήνες βρισκόταν
εκτός Ελλάδας λόγω των γυρι-
σμάτων του «Survivor», όταν
επέστρεψε στην πατρίδα ξεκίνη-
σε να απολαμβάνει ξέγνοιαστες
στιγμές με την οικογένειά του.
Αυτή την περίοδο ο παρουσια-
στής και τραγουδιστής βρίσκεται
στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τις
Φιλιάτες, και ανέβασε μερικές
φωτογραφίες στον προσωπικό
του λογαριασμό στο Instagram
στις οποίες μαζεύει σταφύλια
μαζί με τον παππού του, τη γυναί-
κα του και την κόρη του.

Τρεις γενιές 
στον τρύγο

Η
Μαριλίτα Λαμ-
π ρ ο π ο ύ λ ο υ,
που αγαπήσα-
με σαν κορίτσι

«δυτικών προαστίων» και
Βασιλική του «Σασμού»,
εκτός από εξαιρετική
ηθοποιός είναι και μια
σούπερ μαμά. Το φετινό
καλοκαίρι έχει μικρές
αποδράσεις από την Αθή-
να για την οικογένεια της
Μαριλίτας και η αιτία δεν
είναι μόνο τα γυρίσματα
του «Σασμού» αλλά και η
παράσταση του συζύγου
της Γιάννη Νταλιάνη, ο
οποίος πρωταγωνιστεί
στην παράσταση «Αίας». Η υπέροχη μαμά δεν χάνει ευκαιρία να
περνά πολύτιμο χρόνο με τις κόρες της, τις οποίες φωτογράφισε ενώ
διάβαζαν τα βιβλία τους γράφοντας στην ανάρτησή της: «Τα κορί-
τσια… λογοτεχνική σιέστα». Προφανώς και χάρηκε αφού οι κόρες
της δεν ήταν με ένα tablet στο χέρι, όπως συνηθίζουν να κάνουν τα
παιδιά της ηλικίας τους. Τα μπάνια της Βασιλικής του «Σασμού» συ-
νεχίζονται στις παραλίες της Αττικής και η Μαριλίτα με ανάλαφρη
διάθεση, φορώντας το μαγιό της, άρχισε να μαζεύει τα λάβαρα του
καλοκαιριού, όπως τα ονόμασε.

Οικογενειακή υπόθεση
Όπως είναι γνωστό, η ηθοποιός Ζέτα Δούκα λατρεύει να περνά
τις καλοκαιρινές της διακοπές με την οικογένειά της επιλέγον-
τας ως φετινό καλοκαιρινό προορισμό την Παλαιόχωρα Χανίων.
Στο γραφικό μέρος η Ζέτα Δούκα έχει την ευκαιρία να χαλαρώ-
σει, να απολαύσει τη θάλασσα και τη φύση. Αυτήν τη χρονιά οι
διακοπές τους δεν κράτησαν πολύ, πέρασαν όμως υπέροχα με
την κόρη τους, όπως η ίδια αποκάλυψε μέσω των φωτογραφιών
που δημοσίευσε. 

Η Μπέτυ Μαγγίρα θα επιστρέψει και αυτήν
τη σεζόν στην τηλεόραση με την εκπομπή
«Ποιος είναι πρωινιάτικα». Η παρουσιάστρια
ανέβασε ένα βίντεο από την τελευταία εκπομ-
πή της σεζόν που μας πέρασε με ένα χορευτι-
κό που έκανε όλη η ομάδα χορεύοντας στους
ρυθμούς του «Θηλυκού» της Ελένης Φουρέι-
ρα γράφοντας: «Σαν χτες μου φαίνεται… Αλ-
λά κοντοζυγώνει η ώρα που θα ανταμώσουμε
ξανά, ε;».
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Σούπερ μαμά το κορίτσι
των δυτικών προαστίων

Ανυπόμονη για
την πρεμιέρα



Ε
νας στους δέκα Έλληνες πάσχει από μια
εκφυλιστική νόσο των ματιών που παρα-
μορφώνει τον επιφανειακό χιτώνα τους
και προκαλεί πολύ υψηλή μυωπία και

αστιγματισμό. Όμως, οι περισσότεροι από αυτούς
τους ασθενείς δεν γνωρίζουν για την πάθησή τους,
διότι δεν εξετάστηκαν ποτέ για αυτήν. Η εν λόγω νό-
σος είναι ο κερατόκωνος, κατά τον οποίο παρατη-
ρείται παθολογική λέπτυνση των ινών κολλαγόνου
στον κερατοειδή χιτώνα του οφθαλμού. Η λέπτυνση
προκαλεί αστάθεια και αλλαγή του σχήματος του
κερατοειδούς, ο οποίος από σφαιρικός γίνεται κω-
νικός. Η νόσος εξελίσσεται συνήθως με ταχύ ρυθ-
μό στις ηλικίες 15-35 ετών και στη συνέχεια βραδέ-
ως, έως ότου σταθεροποιηθεί μετά την ηλικία των
περίπου 45 ετών.

Στα αρχικά στάδιά του ο κερατόκωνος προκαλεί
μυωπία που αλλάζει συνεχώς και συνοδεύεται από
ολοένα αυξανόμενο αστιγματισμό. Αυτή η αρχική,
συνεχής αλλαγή είναι που μπορεί να ευαισθητο-
ποιήσει τον οφθαλμίατρο για να εκτελέσει ειδικές
εξετάσεις και να θέσει τη διάγνωση. Ο χειρουργός -
οφθαλμίατρος Αναστάσιος Κανελλόπουλος αναφέ-
ρεται σε νέα μελέτη, της οποίας υπήρξε επικεφα-
λής, για τον κερατόκωνο με σημαντικά ευρήματα.

«Η ελλιπής διάγνωση του κερατόκωνου μπορεί
να έχει σοβαρές συνέπειες, διότι στα τελικά στάδιά
του ο κερατόκωνος μπορεί να χρειαστεί μεταμό-
σχευση κερατοειδούς για να αντιμετωπιστεί. Στην
πραγματικότητα, η συγκεκριμένη οφθαλμοπάθεια
αποτελεί τον κύριο λόγο μεταμόσχευσης κερατοει-
δή παγκοσμίως αλλά και στη χώρα μας. Η νέα μελέ-
τη πραγματοποιήθηκε σε 1.450 ανθρώπους ηλικίας

60 ετών και πάνω, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε εγχεί-
ρηση για καταρράκτη την περίοδο 2017-2021. Εκτός
από τις καθιερωμένες εξετάσεις για τον καταρρά-
κτη, είχαν επίσης πραγματοποιηθεί εξειδικευμένες
εξετάσεις που ανιχνεύουν και τον κερατόκωνο.

Τα ευρήματα των εξετάσεων αξιολόγησαν πέντε
διαφορετικοί ειδικοί (δύο χειρουργοί - οφθαλμία-
τροι και τρεις οπτομέτρες). Όπως διαπίστωσαν, οι
159 από τους ηλικιωμένους (το 11%) έπασχαν από
κερατόκωνο, ενώ άλλοι 377 (ποσοστό 26%) είχαν
αλλοιώσεις ύποπτες για κερατόκωνο, αλλά λιγότε-
ρο σαφείς. Τα ευρήματα αυτά είναι εντυπωσιακά,
δεδομένου ότι παγκοσμίως η συχνότητα του κερα-

τόκωνου υπολογίζεται σε 1 περιστατικό ανά 1.000 ή
2.000 άτομα του γενικού πληθυσμού. Όμως, η
ερευνητική ομάδα που πραγματοποίησε τη νέα με-
λέτη εξέφραζε εδώ και χρόνια αμφιβολίες για το
κατά πόσον ισχύει κάτι τέτοιο στον ελληνικό πλη-
θυσμό. «Επί σειρά ετών αναφέραμε στα ιατρικά συ-
νέδρια ότι στη δική μας κλινική εμπειρία η επίπτω-
ση του κερατόκωνου είναι πολλαπλάσια από αυτήν
που αναφέρεται στην παγκόσμια βιβλιογραφία»,
ανέφερε στο συνέδριο ο επικεφαλής ερευνητής, δρ
Αναστάσιος Κανελλόπουλος. 

«Διαπιστώσαμε ότι αυτή η κλινική παρατήρηση
είναι αληθής, δεδομένου ότι σε ένα τυχαίο δείγμα
του πληθυσμού, σε ανθρώπους που βρίσκονταν
στην έβδομη και όγδοη δεκαετία της ζωής, συνυ-
πήρχε κλινικός κερατόκωνος σε 1 στις 10 περιπτώ-
σεις και μάλιστα δίχως να έχει ποτέ διαγνωστεί
στους περισσότερους. Επιπλέον, στον 1 στους 4
υπάρχουν σημαντικές αντικειμενικές ενδείξεις για
την ύπαρξη ή προδιάθεση για κερατόκωνο, κάτι
που αποτελεί επαναστατική διαγνωστική πληροφο-
ρία», συμπλήρωσε. 
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Στα αρχικά στάδια προκαλεί μυωπία και
αυξανόμενο αστιγματισμό - Η ελλιπής
διάγνωση της νόσου έχει σοβαρές
συνέπειες, διότι στα τελικά στάδιά της
μπορεί να χρειαστεί μεταμόσχευση
κερατοειδούς για να αντιμετωπιστεί

Ο προληπτικός έλεγχος
Σημαντικά οφέλη στους ασθενείς μπορεί
να παράσχει ο προληπτικός πληθυσμια-
κός έλεγχος. «Αν γίνει συστηματική προ-
σπάθεια από όλη την οφθαλμολογική κοι-
νότητα στη χώρα μας και εντοπίσουμε εγ-
καίρως τους πάσχοντες, ειδικά στα χρόνια
της εφηβείας, μπορούμε όπου χρειάζεται
να εφαρμόσουμε θεραπευτικές μεθό-
δους, όπως η διασύνδεση κερατοειδή,
που θα εμποδίσουν την περαιτέρω εξέλιξη
του κερατόκωνου και θα εξαλείψουν σε
πολλές περιπτώσεις την ανάγκη για χει-
ρουργικές επεμβάσεις ή μεταμοσχεύσεις
κερατοειδή», επισήμανε ο κ. Κανελλό-
πουλος.

Κερατόκωνος: Η εκφυλιστική
ασθένεια των ματιών

Αναστάσιος Κανελλόπουλος,
χειρουργός - οφθαλμίατρος



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Σήμερα αλλάζουν κάποια πράγματα στην
καθημερινότητά σας, χωρίς ιδιαίτερη
προσπάθεια. Ευχάριστα μηνύματα και
εξελίξεις στα οικονομικά σας, με τη μορ-
φή δώρου ή κάποιας εξυπηρέτησης, θα
είναι το αποτέλεσμα που θα δημιουργή-
σει το τρίγωνο Ερμή με Ουρανό.  

Ταύρος
(21/4-20/5)
Ο Ερμής από το ζώδιο της Παρθένου
σχηματίζει ένα πολύ ευνοϊκό τρίγωνο με
τον Ουρανό, που βρίσκεται στο δικό σας
ζώδιο. Η εξέλιξη αυτής της όψης είναι ότι
θα υπάρχουν πολύ καλά νέα από αγαπη-
μένα σας πρόσωπα, όπως επίσης θα έχε-
τε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση.  

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Είναι η στιγμή που οι προβληματισμοί σας
βρίσκουν τις λύσεις τους. Όμορφες επί-
σης στιγμές θα υπάρξουν με πρόσωπα
από το οικογενειακό σας περιβάλλον,
όπως επίσης και πολύ καλές εξελίξεις, σε
ό,τι αφορά την εργασία σας.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Μετακινήσεις, ταξιδάκια και όμορφες
στιγμές με πρόσωπα που μοιράζεστε
την καθημερινότητά σας. Ξεχειλίζετε
από ενέργεια και αυτό σας γεμίζει χα-
ρά και επιθυμία να δημιουργήσετε και
να γεμίσετε γνώσεις.

Λέων
(23/7-22/8)
Αν και βρίσκεστε σε μια αρκετά απαιτη-
τική περίοδο, σήμερα θα πάρετε μια
ξαφνική ευκαιρία, μια είδηση ή μια οι-
κονομική βοήθεια με έναν αναπάντεχο
τρόπο. Ίσως, μάλιστα, να έχετε συνάν-
τηση με πρόσωπο που σας ενδιαφέρει.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Ο Ερμής στο δικό σας ζώδιο θα βάλει
πάρα πολλά πράγματα σε σειρά, ενώ
σήμερα, με την ευνοϊκότατη όψη που
σχηματίζει με τον Ουρανό, θα σας δοθεί
μια αισιόδοξη ώθηση. Σίγουρα θα έχετε
νέες ιδέες και θα υπάρξουν επιλύσεις
παλιών προβληματισμών σας.   

Ζυγός
(23/9-23/10)
Ίσως το παρασκήνιο αυτή την περίοδο να
σας ευνοήσει και να σας δώσει λύσεις στα
θέματα της καθημερινότητάς σας. Ο Ερμής
στην παραμονή του στο δωδέκατο ηλιακό
σας σπίτι θα φροντίσει κάθε συζήτηση ή
συμφωνία, που ακόμη θέλετε να είναι σε
«σκιερό» σημείο.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Βρίσκεστε σε μια αρκετά τεταμένη περίοδο,
αλλά υπάρχουν και χρονικές στιγμές που με
έναν αναπάντεχο τρόπο τακτοποιούνται
όλα, ή έστω κάποια από τα θέματα που σας
απασχολούν. Είναι η στιγμή που το φιλικό
περιβάλλον θα σας απελευθερώσει από δύ-
σκολες καταστάσεις.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Μια στροφή, αρκετά ελπιδοφόρα, σε
επαγγελματικά θέματα θα συμβεί σήμερα
και θα σας ωθήσει προς ένα άνοιγμα των
οριζόντων σας. Ετοιμαστείτε για αλλαγές
στα επαγγελματικά σας.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Είναι καιρός για να κάνετε τις διακοπές
σας, να ανανεώσετε τις σκέψεις σας ή να
απολαύσετε κάποιο νέο πρόσωπο που
μπαίνει τώρα στη ζωή σας. Οι εξελίξεις εί-
ναι ραγδαίες και εσείς αρκεί να τις απο-
λαύσετε.  

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Οικονομικά θέματα εξελίσσονται σήμερα
με τον καλύτερο τρόπο, ενώ η οικογένειά
σας θα σας στηρίξει, όπως και κάθε επι-
δίωξή σας. Ανανεώστε το περιβάλλον σας
και τον χώρο σας, βάζοντας μια νότα αισιο-
δοξίας μέσα σε αυτόν.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Οι σχέσεις σας σήμερα ανανεώνονται,
βρίσκονται δίπλα σας και έχουν τη διάθε-
ση να σας προσφέρουν την αμέριστη
συμπαράστασή τους. Ίσως, μάλιστα, να
αποφασίσετε να ταξιδέψετε με άτομα
από το στενό σας περιβάλλον. 
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ΟΕρμής σήμερα από το ζώδιο της
Παρθένου σχηματίζει τρίγωνο με τον
Ουρανό από το ζώδιο του Ταύρου, μια
στιγμή που οι πρωτότυπες ιδέες, η

τεχνολογία, οι συζητήσεις και τα νέα δεδομένα
στην επικοινωνία κάνουν αυτή τη μέρα πολύ
ενδιαφέρουσα.



Τ
α στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Οι αριθ-
μοί είναι αμείλικτοι. Η Ελλάδα μικραίνει.
Όχι σε έκταση. Αλλά σε ανθρώπινο δυνα-
μικό.  Όταν λέμε Ελλάδα, δεν εννοούμε

μόνο τον γεωγραφικό χώρο. Εννοούμε τον συγκε-
κριμένο γεωγραφικό χώρο με το ανθρώπινο δυ-
ναμικό που διαβιοί εντός του. Τους Έλληνες.

Δυστυχώς, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την απο-
γραφή του 2021 έδειξαν μείωση του πληθυσμού
στη χώρα μας κατά 3,5%. Δηλαδή, σε μία δεκαετία
ο ελληνικός πληθυσμός συρρικνώθηκε κατά
383.805 άτομα. Είναι, δε, χαρακτηριστικό ότι ακό-
μα και ο πληθυσμός της Αττικής μειώθηκε κατά
35.965 κατοίκους σε σχέση με το 2011, με αποτέ-
λεσμα να πέσει στους 3.792.469 κατοίκους, ενώ
αντίστοιχα και ο πληθυσμός της δεύτερης πολυ-
πληθέστερης περιφέρειας, της Κεντρικής Μακε-
δονίας, μειώθηκε κατά 90.039 άτομα. 

Στους παράγοντες μείωσης του πληθυσμού στις
συγκεκριμένες περιφέρειες πρέπει ίσως να συνυ-
πολογίσουμε και το γεγονός ότι πολλοί, ιδίως νέοι,
αποφάσισαν να επιστρέψουν, λόγω της δεκαετούς
κρίσης, στις πατρογονικές εστίες.

Μικρή αύξηση του πληθυσμού είχαμε μόνο
στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, που από
309.000 κατοίκους έφτασε στις 324.000.

Το ερώτημα που έρχεται στο μυαλό κάθε ανα-
γνώστη των στοιχείων είναι, φυσικά, πού οφείλε-
ται αυτή η μείωση;

Ο σοβαρότερος παράγων μείωσης του πληθυ-
σμού είναι, πλέον, όχι η νοοτροπία μιας μικρής οι-
κογένειας με ένα, το πολύ δύο παιδιά, αλλά η οι-
κονομική αδυναμία των ζευγαριών να μεγαλώ-
σουν περισσότερα παιδιά.

Σήμερα ένα παιδί έχει αυξημένα έξοδα, καθώς
από μικρό πρέπει να πάει στον παιδικό σταθμό, αν

η μητέρα εργάζεται, και τα έξοδα συνεχίζονται και
αυξάνονται όσο το παιδί μεγαλώνει. 

Αλλά ένα ζευγάρι με ένα παιδί έστω ότι μπορεί
να ζήσει σε ένα σπίτι 75 τετραγωνικών με ενοίκιο
400 ή 500 ευρώ. Κάθε παιδί που έρχεται αυξάνει
τις απαιτήσεις και σε χώρο. Με δεδομένο, δε, ότι οι
τιμές ενοικίων ή αγοράς σπιτιών «καίνε», είναι κα-
τανοητό το μέγεθος του προβλήματος.

Με τους ρυθμούς που σήμερα ανανεώνεται ο
πληθυσμός, εκτιμάται ότι το 2050 θα είμαστε λιγό-
τεροι από 9 εκατ. κάτοικοι.

Η κυβέρνηση έχει λάβει ορισμένα, κατά γενική
ομολογία σωστά, μέτρα, τα οποία όμως από μόνα
τους δεν είναι δυνατόν να βελτιώσουν την κατά-
σταση. 

Μεταξύ αυτών: 
� ενίσχυση με 2.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση
� αυξημένο αφορολόγητο κατά 1.000 ευρώ για
κάθε παιδί
� χαμηλό ΦΠΑ για τα βρεφικά είδη
� κατάργηση του φόρου πολυτελείας στους πολύ-
τεκνους που έχουν μεγάλα αυτοκίνητα
� διετή προσχολική εκπαίδευση και αύξηση των
βρεφονηπιακών σταθμών, ώστε να μπορούν να
υποδέχονται όλα τα παιδιά της χώρας
� επιδοτούμενη γονική άδεια τεσσάρων μηνών
και για τους δύο γονείς
� προστασία από απόλυση των γονιών πριν και με-
τά τη γέννηση του παιδιού
� επταήμερη άδεια για τις γυναίκες που υποβάλ-
λονται σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
� προώθηση εναλλακτικών μορφών φύλαξης παι-
διών μέσα από το νέο πρόγραμμα «Νταντάδες της
Γειτονιάς»
� δημιουργία μονάδων παιδικής μέριμνας σε 120
μεγάλες επιχειρήσεις

� χρηματοδότηση της δημιουργίας 50.000 νέων
θέσεων για βρέφη και νήπια σε βρεφονηπιακούς
σταθμούς
� δημιουργία 150 νέων Κέντρων Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών, με πόρους από το Ταμείο
Ανάκαμψης
� στήριξη -επίσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης-
με στοχευμένα προγράμματα απασχόλησης σε
μητέρες που μένουν εκτός αγοράς εργασίας.

Σίγουρα πρόκειται για μέτρα σωστά που αμβλύ-
νουν, αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα.

Τα κόμματα πρέπει να καταλάβουν ότι πρό-
κειται, ίσως, για το μεγαλύτερο εθνικό πρόβλη-
μα που αντιμετωπίζει η χώρα. Και δεν το χαρα-
κτηρίζουμε «εθνικό» ως πρόβλημα επειδή θα
εξαφανισθεί το ελληνικό γένος, όπως υποστη-
ρίζουν κάποιοι. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι «η
Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει». Είναι εθνικό πρό-
βλημα γιατί δημιουργεί οικονομικούς και κοι-
νωνικούς κινδύνους.

Η δημιουργία ενός Εθνικού Συμβουλίου που θα
λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση του δημογραφι-
κού είναι επιβεβλημένη. Να καταθέσουν όλοι τις
προτάσεις τους για να ληφθούν μέτρα στήριξης
των νέων ζευγαριών. Να εξασφαλισθεί πού θα
αφήνουν τα παιδιά τους όταν εργάζονται. Να εξα-
σφαλισθούν εργασία και φθηνή αλλά ποιοτική
στέγη. Να διασφαλισθεί η ιατροφαρμακευτική πε-
ρίθαλψή τους. Να έχουμε, συν τοις άλλοις, ανοιχτό
μυαλό για εκείνους τους πρόσφυγες που νιώθουν
και θέλουν να γίνουν Έλληνες.

Πρέπει να καταλάβουμε ότι το δημογραφικό
είναι μια βόμβα. Και όπως είπε ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης, με μεθοδικές κινή-
σεις καλούμαστε να την απενεργοποιήσουμε
εγκαίρως!

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Η δημιουργία 
ενός Εθνικού
Συμβουλίου με
στόχο τη λήψη
μέτρων για την
αντιμετώπιση του
δημογραφικού
είναι
επιβεβλημένη

Η «βόμβα» του δημογραφικού υπονομεύει το έθνος


