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Ήταν στραβό το κλήμα,το έφαγε και ο... δράκος

Κ

ακά τα ψέματα, οι σχέσεις Βρυξελλών Πεκίνου δεν μπορούν να χαρακτηριστούν
εξαιρετικές, ούτε μπορούσαν να χαρακτηριστούν έτσι και στο πρόσφατο παρελθόν, ακόμη και στις πολύ καλές στιγμές τους, όταν, για
παράδειγμα, ήταν στα πάνω του ο «Δρόμος του Μεταξιού» και το χρήμα ήταν πολύ για όλες τις πλευρές.
Η καχυποψία κυριαρχούσε και απλωνόταν σαν
σκιά πάνω από πρωτοβουλίες, διαπραγματεύσεις και
συμφωνίες διαχρονικά. Κάτι το σύνδρομο των μεγάλων αυτοκρατοριών της Δύσης, κάτι τα μεγαλεπήβολα σχέδια του Πεκίνου -συν τα χαρακτηριστικά που
απέκτησε και στη συνέχεια «αποκάλυψε» ο «κινεζικός καπιταλισμός»-, κάτι οι ενέργειες αμφοτέρων
των μερών που σημειώνονταν κατά καιρούς, όλα επιβεβαίωναν πως η υπεροχή του ενός θα συνέβαινε
έναντι του άλλου.
Στις κατά καιρούς αψιμαχίες, κυρίως για οικονομι-
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κούς λόγους, συνέβαιναν ενίοτε και μεγαλύτερες
κρίσεις, όμως υποχωρούσαν γρήγορα και αποτελεσματικά ώστε να επανέλθει η γνώριμη συνεργατική
σχέση της αμοιβαίας καχυποψίας. Και αυτό ήταν κυρίως κατόρθωμα της Ευρώπης, που στο συγκεκριμένο ζήτημα δεν υιοθέτησε ποτέ και πλήρως τις αμερικανικές θέσεις. Ακόμη και την περίοδο που εμφανίστηκε ο Covid και η μυστικοπάθεια των κινεζικών Αρχών έδειχνε στοιχεία ενοχής, οι Ευρωπαίοι εμφανίστηκαν πιο προσεκτικοί και ψύχραιμοι σε σχέση με
την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
Και φτάνουμε στο σήμερα, με την Κίνα εν εξάλλω
λόγω της επίσκεψης Πελόζι στην Ταϊβάν και με τον
Ευρωπαίο Επίτροπο, αρμόδιο για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ζόζεπ Μπορέλ να την... πέφτει στο Πεκίνο, έστω και σε επίπεδο τιτιβίσματος. «Δεν υπάρχει
δικαιολογία όταν μια επίσκεψη χρησιμοποιείται ως
πρόσχημα για μια επιθετική στρατιωτική ενέργεια
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στο στενό της Ταϊβάν», ήταν η ανάρτηση Μπορέλ με το
σαφές μήνυμα στο Πεκίνο. Σημείωση: η ΕΕ έχει αναγνωρίσει πολιτικά την αρχή της «μίας Κίνας», διατηρώντας παράλληλα καλές σχέσεις με την Ταϊβάν.
Τι μεσολάβησε ώστε ο Μπορέλ να πάρει σαφή θέση
και να εκφραστεί κατά της Κίνας; Σίγουρα ο πόλεμος
Ρωσίας - Ουκρανίας και η στάση του Πεκίνου έναντι
αυτού. Ο Σι Τζινπίνγκ εξαρχής ακολούθησε πορεία
«ενεργητικής ουδετερότητας» υπέρ του Πούτιν και η
Ευρώπη αναγκάστηκε να βρει δικλίδες ασφαλείας
ώστε να αποτρέψει ευθεία οικονομική στήριξη της
Μόσχας από το Πεκίνο. Και τώρα βλέπει την Κίνα να
ενδύεται μανδύα Ρωσίας, υποστηρίζοντας την «ειρηνική ενοποίηση» αλλά και δείχνοντας πως, αν χρειαστεί, θα χρησιμοποιήσει και τα όπλα.
Και πλέον μαζεύονται πολλά για να τα διαχειριστεί
η Ευρώπη.
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Τ

α εκλογικά σενάρια, η πρόσκαιρη δημοσκοπική κάμψη και η
δημιουργία νέων κομμάτων
προς τα δεξιά της ΝΔ είχαν προκαλέσει αρκετές συζητήσεις στη «γαλάζια
πολυκατοικία» για το ενδεχόμενο διαρροών. Εκ του αποτελέσματος, όμως, οι κουβέντες αυτές δεν κράτησαν παρά λίγους
μόλις μήνες, καθώς ο πρωθυπουργός με
τη στρατηγική που ακολούθησε κατάφερε
να βάλει «φρένο» στις μετακινήσεις ψηφοφόρων.

Ο Μητσοτάκης
κλείνει
τα μέτωπα και
προς τα δεξιά

Γράφει ο
Σωτήρης Σταθόπουλος

Παράλληλα, αύξησε τη συσπείρωση της
κομματικής βάσης σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις του Ιουλίου ξεπερνώντας το 70%, χωρίς η χώρα να βρίσκεται
σε προεκλογική περίοδο.
Η αποφασιστική στάση του Κυριάκου
Μητσοτάκη απέναντι στην Άγκυρα, σε
συνδυασμό με την αμυντική θωράκιση της
χώρας και την επιτυχημένη επίσκεψή του
στην Ουάσιγκτον, άλλαξε άμεσα το κλίμα.
Οι ακραίες εθνικιστικές φωνές που επιχειρούσαν να εκμεταλλευτούν την τουρκική προκλητικότητα απομονώθηκαν, καθώς δεν βρήκαν πρόσφορο έδαφος για να
διεισδύσουν. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός, αποφεύγοντας τις κορόνες και απαντώντας με συγκεκριμένα επιχειρήματα
στους ανιστόρητους ισχυρισμούς της
Τουρκίας, κατάφερε να αυξήσει τη δημοτικότητά του αλλά και τα δημοσκοπικά ποσοστά της ΝΔ.
Είναι χαρακτηριστικό πως η Ελληνική
Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, που
ανεβάζοντας τους τόνους στα εθνικά θέματα και στηρίζοντας τους αντιεμβολιαστές κέρδισε αρχικά δημοσκοπικούς πόντους κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, στις τελευταίες μετρήσεις δείχνει να κινείται
ανάμεσα στο 3,5% και το 4,5% σύμφωνα με
τις εταιρείες Pulse και Marc και, μάλιστα,
χωρίς να υπάρχει καμία μεταβολή σε σχέση με τον Ιούνιο και τον Μάιο. Οι υπόλοιποι κομματικοί σχηματισμοί που βρίσκονται στα δεξιά της ΝΔ κατάφεραν είτε να
πιάσουν με τη βία το 1% είτε να μην μπορέσουν να καταγραφούν από τις εταιρείες
δημοσκοπήσεων λόγω της πολύ χαμηλής
δυναμικής τους.
Πρόκειται για μια χρονική περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς η ακρίβεια πίεζε
έντονα τα νοικοκυριά και οι απειλές της
Άγκυρας διαδέχονταν η μία την άλλη,
ωστόσο σε καμία περίπτωση η κεντροδεξιά παράταξη δεν έδειξε να ανησυχεί, αν-

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε πολύ υψηλά επίπεδα η συσπείρωση
της κομματικής βάσης της ΝΔ

τίθετα κατάφερε με τις πολιτικές που ακολούθησε να περιορίσει σε σημαντικό βαθμό τις διαρροές «γαλάζιων» ψηφοφόρων.
Τα συνεχή μέτρα στήριξης που λαμβάνει η
κυβέρνηση τόσο για τις αυξήσεις στα καύσιμα όσο και για τους λογαριασμούς ρεύματος έχουν αντιμετωπιστεί θετικά από
τους πολίτες που πρόσκεινται στην κεντροδεξιά παράταξη αλλά και από εκείνους
που κινούνται ιδεολογικά στο παραδοσιακό Κέντρο. Ακόμη μεγαλύτερη ανταπόκριση υπήρξε για τη στρατηγική που ακολουθείται στην εξωτερική πολιτική και
κυρίως απέναντι στην Τουρκία. Σημαντικό
ρόλο έπαιξαν οι περιοδείες που έχουν ξεκινήσει σε όλη τη χώρα από υπουργούς,
βουλευτές και στελέχη της ΝΔ, ώστε να
σταλεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα πως τα κυβερνητικά στελέχη δεν βρίσκονται κλεισμένα στα γραφεία τους.

Δίπλα στην κοινωνία
Πριν καν συμπληρωθεί ο τρίτος χρόνος
της θητείας της κυβέρνησης, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης έδωσε εντολή στον γραμμα-

τέα του κόμματος Παύλο Μαρινάκη να δημιουργήσει κυβερνητικά κλιμάκια και να
ξεκινήσουν αμέσως τις επισκέψεις στις
περιφέρειες της χώρας. Ήταν μια κίνηση
με την οποία ο πρωθυπουργός θέλησε να
δείξει πως οι περιοδείες δεν θα πρέπει να
γίνονται μόνο όταν προκηρύσσονται εκλογές ή στα εγκαίνια κάποιου έργου, αλλά θα
πρέπει να είναι συνεχείς, καθώς η επικοινωνία με τους πολίτες θα πρέπει να είναι
αμφίδρομη. Στόχος του Μαξίμου αλλά και
των υψηλόβαθμων κομματικών στελεχών
είναι η ανάδειξη του κυβερνητικού έργου,
η επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους
και η διατήρηση της σχέσης εμπιστοσύνης που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία
χρόνια ανάμεσα στην κυβέρνηση και την
κοινωνία.

Έξτρα πακέτο
Η έναρξη του άτυπου προεκλογικού
αγώνα αναμένεται να δοθεί στη ΔΕΘ με τις
εξαγγελίες του πρωθυπουργού, οι οποίες,
όπως είναι φυσικό, θα επικεντρωθούν

στην πορεία της οικονομίας και στο νέο
πακέτο μέτρων στήριξης που θα ανακοινώσει. «Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αφού μετρήσουμε σωστά, ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητες, καταλήξουμε
στις δυνατότητες, ο πρωθυπουργός πολύ
συγκεκριμένα και με μεγάλη σαφήνεια θα
ανακοινώσει ποια είναι εκείνα τα μέτρα
στήριξης που μπορεί να περιμένει η ελληνική κοινωνία», δήλωσε ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος.
Το πόσο διευρυμένες θα είναι οι νέες
πρωτοβουλίες που θα πάρει η κυβέρνηση
θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τα
έσοδα του τουρισμού, που μέχρι στιγμής
έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Είναι
ενδεικτικό πως αυτές τις ημέρες αναμένονται 1 εκατ. επισκέπτες στην Αθήνα. «Τα
έσοδα από τον τουρισμό δίνουν τη δυνατότητα στο κράτος να στηρίξει περισσότερο την κοινωνία που χειμάζεται από την
ενεργειακή και από τις υπόλοιπες κρίσεις
και να έχουμε πολύτιμες εφεδρείες που
χρειαζόμαστε ενόψει του χειμώνα που
έρχεται», είπε ο Γιάννης Οικονόμου.
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Μ

πορεί να στοχεύουν και οι
δύο την κυβέρνηση και
συγκεκριμένα το πρωθυπουργικό περιβάλλον, όμως
ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ διαγκωνίζονται και
μεταξύ τους για την πρωτοκαθεδρία στην
υπόθεση Predator.
Οι δύο «προοδευτικοί» πόλοι έχουν εντοπίσει πολιτικά οφέλη πίσω από το story
των παρακολουθήσεων και των παγιδευμένων τηλεφώνων και θέλουν ο καθένας
για λογαριασμό του να χρησιμοποιήσουν
αυτή τη δυνατότητα στο έπακρο. Τώρα,
βρίσκονται στη φάση της… κούρσας, ποια
κοινοβουλευτική ομάδα θα προλάβει να
καταθέσει αίτημα για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής με στόχο τη διερεύνηση
της υπόθεσης με την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής σεζόν.
Άνθρωποι της Κουμουνδούρου ανέφεραν χαρακτηριστικά στην «Political» ότι «ο
κ. Ανδρουλάκης ξεκίνησε να ασχολείται
με το ζήτημα των παρακολουθήσεων όταν
αφορούσε τον ίδιο. Όταν όμως αφορούσε
άλλα πρόσωπα, όπως, για παράδειγμα,
τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη, τηρούσε μια στάση “ισαποστακισμού”, μεταξύ καταγγέλλοντος που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και
καταγγελλόμενου που ήταν η Νέα Δημοκρατία».
Στην Κουμουνδούρου «ζεσταίνουν τα
κάρβουνα» με την υπόθεση της παρακολούθησης Κουκάκη και «ανοίγουν» από
εκεί την ατζέντα της υπόθεσης παρακολουθήσεων.
Στον ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να προλάβουν τη
Χαριλάου Τρικούπη και να κινήσουν πρώτοι τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες,
αφού, όπως υποστηρίζουν, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι
η αξιωματική αντιπολίτευση και έχει μεγαλύτερη ΚΟ, γεγονός που ισχυροποιεί τη
θέση του στις διαδικασίες της Βουλής και
καλείται να παίξει ηγετικό ρόλο. Επομένως, για το μείζον θέμα της παρακολούθησης της ιδιωτικής ζωής των πολιτών
επιβάλλεται να συσταθεί μια Εξεταστική
των Πραγμάτων Επιτροπή, το αίτημα για
σύσταση της οποίας πρέπει να καταθέσει
ο ΣΥΡΙΖΑ και να συνυπογράψουν οι υπόλοιποι προκειμένου να «περάσει», όπως
έγινε και στην περίπτωση των κομματικών
δανείων και των διαφημιστικών καταχωρίσεων την πρώτη περίοδο του κορονοϊού.

Ίδιον όφελος Ανδρουλάκη
Παράλληλα, από ό,τι φαίνεται, στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης χρεώνουν στον Νίκο Ανδρουλάκη την καθυστερημένη και σχεδόν ιδιοτελή εμπλοκή
του στο θέμα των παρακολουθήσεων.
Υπάρχουν με σαφήνεια τρεις ερωτήσεις:
η πρώτη είναι αν γίνονται παρακολουθήσεις στην Ελλάδα. Η δεύτερη είναι ποιος

4

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥ PREDATOR

«Παίζουν ξύλο» για
το ποιος θα καταθέσει
το αίτημα Εξεταστικής
τις κάνει. Η τρίτη είναι στο όνομα ποιου τις
κάνει. Και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά
στέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης,
ακόμη και σε αυτές τις τρεις καίριες ερωτήσεις «ο Ανδρουλάκης προσπάθησε να το
παίξει ο τρίτος πόλος, μέχρι που κάποια
στιγμή το θέμα έφτασε να τον αφορά σε
κάτι ομόηχο με τον πόλο του».
Όπως διευκρινίζουν, «ο κ. Ανδρουλάκης οφείλει να κατανοήσει πριν να είναι
αργά για τη χώρα και την παράταξή του ότι
πρακτικές παρακολουθήσεων και συστημάτων Predator είναι επικίνδυνες και μας
γυρνούν σε πολύ σκοτεινά χρόνια. Και καλό θα ήταν να μην τα αντιμετωπίζει σαν σε
αμφιθέατρο στην Ξάνθη. Αν ο κ. Ανδρουλάκης θεωρεί ότι έκανε κάποια πολιτική
επανάσταση καταθέτοντας μήνυση επειδή
τον παρακολουθούσαν, ας δει πώς έχει κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ όποτε προέκυψε ένα τέτοιο ζήτημα στον δημόσιο λόγο. Στις σκοτεινές πρακτικές δεν υπάρχει πατρότητα

στην αντιμετώπιση. Υπάρχουν μόνο το
φως και η διαφάνεια. Όλα στο φως για
όλους», καταλήγουν οι ίδιες πηγές.

Άλλη γνώμη έχει η Χαρ. Τρικούπη
Από την άλλη, στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι
«δικαιωματικά» η υπόθεση και οι αποκαλύψεις οφείλονται στον πρόεδρο του κόμματος, ο οποίος με δική του πρωτοβουλία
έφερε το σύστημα παρακολουθήσεων στη
δημοσιότητα. Παράλληλα, στη Χαριλάου
Τρικούπη επιδιώκουν να το καταστήσουν
σαφές αυτό, κινώντας πρώτοι τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες για τη σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, γεγονός που δείχνει ότι θα «κονταροχτυπηθούν» με τον ΣΥΡΙΖΑ που, όπως αναφέρθηκε, στοχεύει να κάνει το «colpo
grosso» και να κόψει πρώτος το νήμα του
αιτήματος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής.
Η υπόθεση, πάντως, δείχνει να είναι

«βούτυρο στο ψωμί» των δύο κομμάτων
της αντιπολίτευσης, τα οποία σπεύδουν να
το εκμεταλλευτούν πολιτικά, στο έπακρο.
Το ποιος θα επικρατήσει και θα καρπωθεί
τις «δάφνες» θα φανεί στο μέλλον, όμως
το σίγουρο είναι ότι όσο τα δύο κόμματα
«παίζουν ξύλο» για το Predator και για την
«πατρότητά του», τόσο το «γεύμα» διατηρείται ζεστό. Αυτό είναι το έτερο ζήτημα
που προσπαθούν να καταφέρουν στην
Κουμουνδούρου: να παραμείνει το θέμα
όσο περισσότερο καιρό γίνεται στην επικαιρότητα και να φθαρεί έτσι πολιτικά η
κυβέρνηση.

Ανδρουλάκης και Τσίπρας…
σφάζονται για την
«εργαλειοποίηση» του ζητήματος
των παρακολουθήσεων

ΡOLITICAL
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Θ Ρ Α Κ Η

Ξανάρχισαν
τα βρόμικα παιχνίδια
περί μειονότητας

Σ

χεδόν δέκα ημέρες μετά την
«ξαφνική» επίσκεψη του πρώην
πρωθυπουργού της Τουρκίας και
πάλαι ποτέ στενού συνεργάτη του
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Αχμέτ Νταβούτογλου, στη Θράκη, το τουρκικό υπουργείο
Εξωτερικών επαναφέρει τις ανυπόστατες
θεωρίες περί «τουρκικής» μειονότητας
και διατηρεί σε υψηλό επίπεδο την ένταση
με την Αθήνα.
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Η επίσκεψη Νταβούτογλου στη Θράκη,
ενός εκ των βασικών αντιπάλων του Τούρκου προέδρου στις επόμενες εκλογές,
προκάλεσε τα ανακλαστικά του Λευκού
Παλατιού, με το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών να πλειοδοτεί στις προκλήσεις και
με αφορμή το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για
τις Μουφτείες και τους Μουφτήδες να
προβαίνει σε αντιστροφή της πραγματικότητας.

Η τουρκική ανακοίνωση
Στην παραληρηματική της ανακοίνωση,
η τουρκική διπλωματία κατηγορεί την
Αθήνα για παραβίαση της Συνθήκης της
Λωζάννης και προσπάθεια «ελέγχου» του
θεσμού των Μουφτήδων από το ελληνικό
κράτος. «Με μια νομική ρύθμιση για τις
Μουφτείες στη Δυτική Θράκη, η Ελλάδα
παραβίασε για άλλη μία φορά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης που προστατεύονται από τις διεθνείς συνθήκες και
ιδιαίτερα από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης», αναφέρει η ανακοίνωση της Άγκυρας.
Το υπουργείο Εξωτερικών της γείτονος,
τηρώντας ιδιαίτερα υποκριτική στάση, κατηγορεί την Ελλάδα ότι δεν επιτρέπει την

φέρει τον Μουφτή υπό τον δικό της
έλεγχο», τονίζεται από το τουρκικό
ΥΠΕΞ.

Άμεση απάντηση

εκλογή των Μουφτήδων από τη δήθεν
«τουρκική» μειονότητα, παραβλέποντας,
βεβαίως, ότι και στην Τουρκία οι Μουφτήδες είναι δημόσιοι υπάλληλοι που διορίζονται από τη Διεύθυνση Θρησκευτικών
Υποθέσεων. «Ενώ η Ελλάδα θα έπρεπε να
παρέχει στην τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης την απαραίτητη υποστήριξη
και διευκόλυνση για την εκλογή, τη διαχείριση και τη διάρθρωση των Μουφτήδων
της, είναι απαράδεκτο να προσπαθεί να

Η Αθήνα δεν έχασε καιρό και εξέδωσε άμεσα ανακοίνωση, αποδομώντας τα έωλα επιχειρήματα της Άγκυρας. Ξεκαθαρίζει, μάλιστα, ότι πρόκειται
για μία ακόμη προσπάθεια αντιστροφής
της πραγματικότητας, καθώς η ίδια η
Τουρκία αποτελεί συστηματικό παραβάτη
της νομιμότητας και των διεθνών συνθηκών. Στην ελληνική απάντηση τονίζεται
ακόμη ότι η μειονότητα είναι μουσουλμανική και πως η Τουρκία, προκειμένου να
εξυπηρετήσει το αφήγημά της, παραποιεί
και πάλι την αλήθεια.

Το άρχισε ο Ερντογάν,
το τερμάτισε ο Τσαβούσογλου
Το «παιχνίδι» με τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης είναι ένα από τα
αγαπημένα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, στο οποίο η κυβέρνηση Ερντογάν επενδύει και προεκλογικά. Ο ίδιος προ ημερών, όπως είχε δημοσιεύσει η
«Political», άνοιξε τον «χορό» κατηγορώντας την Ελλάδα ότι παραβιάζει τη Συνθήκη της Λωζάννης σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα της «τουρκικής» μειονότητας,
για να συνεχίσει ο υπουργός Εξωτερικών του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος
«πιάστηκε» από ένα τυχαίο γεγονός, τον θάνατο του ψευδομουφτή Μέτε, για να
εξαπολύσει μύδρους περί «βασανιστηρίων σε εκλεγμένους Μουφτήδες», με
τον ίδιο να σημειώνει: «Ιδού, ο Αχμέτ Μέτε απεβίωσε. Του έκαναν μήνυση επειδή ηγήθηκε της νεκρώσιμης προσευχής. Αν κάνουμε το ένα χιλιοστό από ό,τι
έχει κάνει η Ελλάδα στην τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης και στους
Μουφτήδες που εκλέγονται εκεί σε οποιαδήποτε μειονότητα στην Τουρκία θα
γίνει αποκάλυψη!»…
Ιδιαίτερη σημασία έχει η επίσκεψη, «ιδιωτικού χαρακτήρα», στη Θράκη και στα
μειονοτικά χωριά του υφυπουργού του Τσαβούσογλου, Σελίμ Κιράν, «αγαπημένου παιδιού» του Ερντογάν και με σχέσεις με ακραίους μειονοτικούς κύκλους,
ο οποίος έχει προκαλέσει τη χώρα μας κατ’ επανάληψη, μιλώντας ακόμα και
από ελληνικό έδαφος για «τουρκική μειονότητα».

«Οι μουσουλμάνοι συμπολίτες μας στη
Θράκη ζουν σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Απολαμβάνουν όλα όσα μια δημοκρατική και
ευνομούμενη πολιτεία παρέχει στο σύνολο των πολιτών της, χωρίς εξαιρέσεις. Ας
αναλογισθεί η Τουρκία, πριν προβεί σε
υποδείξεις προς οποιονδήποτε, πόσα από
τα άρθρα της Συνθήκης της Λωζάννης έχει
η ίδια παραβιάσει», τονίζει η ελληνική διπλωματία. Υπογραμμίζεται, μάλιστα, πως
με συστηματικές πολιτικές της Άγκυρας, η
άλλοτε ακμάζουσα ελληνική μειονότητα
σε Κωνσταντινούπολη, Ίμβρο και Τένεδο
έχει σχεδόν αφανισθεί. «Η Τουρκία μέχρις
ότου δώσει ειλικρινείς και πειστικές απαντήσεις στα αμείλικτα αυτά ερωτήματα, θα
εξακολουθεί να είναι υπόλογη τόσο έναντι
των ίδιων των πολιτών της, τους οποίους
εξανάγκασε να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές τους εστίες, όσο και της διεθνούς
κοινότητας».

Σύγχρονο πλαίσιο
Η Αθήνα απάντησε και για το νέο θεσμικό πλαίσιο των Μουφτήδων. «Ο νέος νόμος, ο οποίος συντάχθηκε ύστερα από μακρά διαβούλευση με εκπροσώπους της
μειονότητας, δημιουργεί ένα σύγχρονο και
ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για τις
Μουφτείες και τους Μουφτήδες στη Θράκη, πλήρως συμβατό με το Σύνταγμα της
Ελλάδας και τις διεθνείς υποχρεώσεις της
χώρας», αναφέρει το ελληνικό υπουργείο
Εξωτερικών.

Εκτός από το Αιγαίο,
οι Τούρκοι επιχειρούν
να στήσουν θερμό επεισόδιο
και στη Βόρεια Ελλάδα
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ίτε φθάσουμε σε ένα ακραίο σενάριο στην περίπτωση που ο
Πούτιν αποφασίσει να κλείσει
τις στρόφιγγες, είτε συνεχίσει
το «μαρτύριο της σταγόνας», δυστυχώς τίποτα δεν μπορεί να λυθεί και δεν μπορεί
να γίνει χωρίς περικοπές φορτίων. Αυτός ο
χειμώνας δεν θα είναι απλώς διαφορετικός, θα είναι εφιαλτικός.
Ενδεικτική της δυσμενούς κατάστασης στην
οποία έχει περιέλθει η Ευρώπη είναι η πίεση
που ασκείται στη Γερμανία, την «ατμομηχανή»
της ΕΕ, η οποία βλέπει τις ροές φυσικού αερίου να μειώνονται και το εμπορικό της ισοζύγιο
να συρρικνώνεται πρώτη φορά από το 1991 ως
συνέπεια των κυρώσεων. Οι Γερμανοί πολιτικοί προετοιμάζουν τους πολίτες για τα πιο
ακραία σενάρια (ποσοτικοί περιορισμοί στην
κατανάλωση, δελτίο ενέργειας) και υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα εξοικονόμησης
ενέργειας. Οι Ευρωπαίοι έχουν συνειδητοποιήσει εδώ και καιρό ότι η υπερβολική εξάρτηση
από μία μόνο πηγή ενέργειας τους καθιστά γεωπολιτικά ευάλωτους. Ωστόσο, η απεξάρτηση
από τη Ρωσία και η στροφή προς τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική θα είναι κάθε άλλο
παρά εύκολες. Παρ’ όλα αυτά, η Ευρώπη αρνείται να βρει μια συνολική λύση στο πλαίσιο
της αλληλεγγύης και προτιμάει να πάει σε επίπονες για τους λαούς διαδικασίες. Σχεδιασμοί
μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας σε δημόσιους χώρους και ειδικά στα μνημεία υιοθετούνται και στο Βερολίνο. Οι τοπικές Aρχές
έχουν αποφασίσει να μειώνουν τον δημόσιο
φωτισμό σε 200 μνημεία, όπως αναφέρει η
Deutsche Welle. Στο Βερολίνο, περίπου 200
ιστορικά μνημεία και δημόσια κτίρια βυθίστηκαν στο σκοτάδι, καθώς ο δήμος σταμάτησε τη
φωταγώγησή τους για να εξοικονομήσει ηλεκτρικό ρεύμα. Πολλές πόλεις στη Γερμανία
σταματούν τη φωταγώγηση δημόσιων κτιρίων
και αξιοθέατων, κλείνουν σιντριβάνια και σταματούν την παροχή θερμαινόμενου νερού σε
δημοτικές πισίνες, προκειμένου να εξοικονομήσουν ενέργεια και αποθέματα φυσικού αερίου για τον ερχόμενο χειμώνα.
«Στο πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία
και των ενεργειακών απειλών της Ρωσίας, είναι ζωτικής σημασίας να διαχειριζόμαστε όσο
το δυνατόν πιο προσεκτικά την κατανάλωση
ενέργειας», δήλωσε η αρμόδια για θέματα Περιβάλλοντος γερουσιάστρια του Βερολίνου
Μπετίνα Γιάρας.
Στο Ανόβερο ανακοινώθηκαν μέτρα για την
εξοικονόμηση ενέργειας, μεταξύ άλλων με τη
διακοπή της παροχής ζεστού νερού στις
ντουζιέρες των δημοτικών κτιρίων και κέντρων αναψυχής. Τα δημοτικά κτίρια της πόλης θα θερμαίνονται από την 1η Οκτωβρίου
μέχρι την 31η Μαρτίου σε θερμοκρασία 20
βαθμών Κελσίου, ενώ απαγορεύεται η χρήση
κινητών μονάδων air condition και ανεμιστήρων. Μόνον τα νηπιαγωγεία, τα σχολεία και οι
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Στο σκοτάδι «βυθίζεται»
η Ευρώπη,
πρώτο θύμα
η Γερμανία

οίκοι ευγηρίας εξαιρούνται των μέτρων. «Η
κατάσταση είναι απρόβλεπτη», δήλωσε ο δήμαρχος της γερμανικής μεγαλούπολης Μπελίτ Ονάι, από το κόμμα των Πρασίνων. «Κάθε
κιλοβατώρα μετράει και πρέπει να είναι προτεραιότητα η προστασία των κρίσιμων υποδομών», πρόσθεσε.
Ο στόχος της εξοικονόμησης ενέργειας κατά
15% του Ανόβερου συμβαδίζει με τις μειώσεις
που εισηγήθηκε αυτή την εβδομάδα η Κομισιόν στα κράτη-μέλη για να μπορέσουν να τα
βγάλουν πέρα σε περίπτωση που η Ρωσία διακόψει εντελώς τις ροές φυσικού αερίου προς
την Ευρώπη. Και η Γερμανία, που εξαρτάται σε
μεγαλύτερο βαθμό από άλλες ευρωπαϊκές χώρες από το ρωσικό φυσικό αέριο, πιέζεται να
δώσει το καλό παράδειγμα. Λόγω της υψηλής
κατανάλωσης αερίου που κάνει η Γερμανία, η
κατανάλωση ενέργειας μειώθηκε κατά 3,5%
στο πρώτο εξάμηνο, σε σχέση με την αντίστοιχη
περσινή περίοδο, ενώ ειδικά η κατανάλωση
φυσικού αερίου περιορίστηκε κατά 15%.
Τα όσα είπε σε ανταπόκρισή του στον Real ο
δημοσιογράφος Παντελής Βαλασόπουλος είναι συγκλονιστικά: Η Γερμανία έχει τη μεγάλη
εξάρτηση από το φυσικό αέριο, και για αυτό
πρέπει να κάνει και τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
η Γερμανία μέχρι τον Μάρτιο του 2023 πρέπει
να εξοικονομήσει 10 δισεκατομμύρια κυβικά
φυσικού αερίου, την ετήσια, δηλαδή, κατανά-

λωση 5 εκατομμυρίων νοικοκυριών. Το
υπουργείο Οικονομίας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων μελλοντικά. «Αναφορικά με τη Ρωσία, που ζητάει να ανοίξουμε τον
Nord Stream 2, για να αυξήσει τις εισροές φυσικού αερίου της, το γερμανικό υπουργείο
Εξωτερικών δεν θα υποχωρήσει, γιατί θα είναι
σαν να υψώνουμε λευκή σημαία σε τέτοια αυταρχικά καθεστώτα», τόνισε ο ανταποκριτής
του Real FM. Άρα, η σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας συνεχίζεται και τα πράγματα για τη Γερμανία θα δυσκολέψουν από τον
χειμώνα, ενώ μέτρα όπως η αντικατάσταση
ηλεκτροπαραγωγικών εργοστασίων που λειτουργούν με την καύση αερίου με εργοστάσια
που καίνε άνθρακα είναι πολύ πιθανά, βάσει
ανακοινώσεων του προέδρου της Συνομοσπονδίας Γερμανικών Βιομηχανιών (BDI)
Ζίγκφριντ Ρούσβουρμ.

Κλείνουν τα σιντριβάνια
τις νύχτες στο Μόναχο
Στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας, ο δήμος
του Μονάχου ανακοίνωσε προ ημερών ότι θα
σταματήσει τη φωταγώγηση του ιστορικού κτιρίου του δημαρχείου στη φημισμένη πλατεία
Marienplatz και θα διαθέτει μόνον κρύο νερό
στα δημοτικά κτίρια, ενώ θα διακοπεί η λειτουργία των σιντριβανιών τις νύχτες. Η Νυρεμβέργη, στο μεταξύ, κλείνει τρεις από τις τέσσερις δημοτικές πισίνες.

Κλείνουν τους διακόπτες
και στην Ισπανία
«Επείγοντα μέτρα» εξοικονόμησης ενέργειας κατά 7% δρομολόγησε η ισπανική κυβέρνηση, ανταποκρινόμενη στην κοινή απόφαση των
χωρών-μελών της ΕΕ για περιορισμό της κατανάλωσης φυσικού αερίου. Μέσα στις επόμενες μέρες τίθεται σε ισχύ πακέτο μέτρων για
δημόσια κτίρια, αλλά και πολυκαταστήματα,
σινεμά, χώρους εργασίας, ξενοδοχεία, σιδηροδρομικούς σταθμούς και αεροδρόμια. «Τον
χειμώνα η θέρμανση θα περιοριστεί στους 19
βαθμούς και το καλοκαίρι τα κλιματιστικά θα
ψύχουν στους 27 βαθμούς», ανακοίνωσε η
Ισπανίδα υπουργός Ενεργειακής Μετάβασης
Τερέζα Ριμπέρα. Τα μέτρα περιλαμβάνουν
σβήσιμο φωτισμού σε άδεια γραφεία, ενώ στα
μνημεία η φωταγώγηση θα κλείνει στις 10 το
βράδυ. Παράλληλα, επιταχύνονται οι έλεγχοι
για την ενεργειακή κατανάλωση δημόσιων κτιρίων. Η υπουργός Ενεργειακής Μετάβασης
απηύθυνε έκκληση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις να προωθήσουν όσο γίνεται περισσότερο
την τηλεργασία.

Λυγίζει το Βερολίνο
υπό το βάρος
των παιχνιδιών της Μόσχας
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Τι συζήτησαν
Χατζηδάκης - Κούσιος

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης συναντήθηκε χθες με τον νέο υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της
Κύπρου Κυριάκο Κούσιο. Στη συνάντηση
συζητήθηκε η πολιτική στους τομείς αρμοδιότητας των υπουργείων των δύο χωρών. Ειδικότερα, έγινε συζήτηση για τον
τρόπο προσδιορισμού του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα λόγω του ότι και η Κύπρος θα προχωρήσει για πρώτη φορά
στη θέσπιση καθεστώτος κατώτατου μισθού που θα καλύπτει όλους τους εργαζομένους. Επίσης, συμφωνήθηκε να
επικαιροποιηθεί η συνεργασία μεταξύ
Ελλάδας και Κύπρου μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ (τώρα πλέον ΕΡΓΑΝΗ 2) και
να παρασχεθεί η σχετική τεχνογνωσία
στον ασφαλιστικό τομέα, ιδιαίτερα μέσω
των συστημάτων « Ήλιος» και «Άτλας»,
αλλά και να υπάρξει συνεργασία για τη
διαδικασία απονομής των συντάξεων με
βάση τα μέτρα που υιοθετήθηκαν από
την ελληνική κυβέρνηση όλο το τελευταίο διάστημα. Με άλλα λόγια, δίνει τεχνογνωσία ο Κωστής…

Ο Γερουλάνος
«εκτός γραμμής»
Ο λόγος για το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής
που, σύμφωνα με τον πρώην υπουργό
Παύλο Γερουλάνο, θα πρέπει να έχει στόχο να κυβερνήσει ξανά. «Ο
στόχος του ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι κυβερνητικός», είπε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αθήνα Είσαι
Εσύ». Πήγε μάλιστα ένα
βήμα παραπέρα, σημειώνοντας ότι «πρέπει να είναι κυβερνητικός,
γιατί αυτήν τη στιγμή βλέπουμε δύο συντηρητικά κόμματα που ανταγωνίζονται για
την εξουσία, με το ΠΑΣΟΚ να είναι το μόνο
κόμμα στην Ελλάδα που έχει προοδευτική άποψη και προοδευτική πρόταση για
το πώς μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα». Μα ο πρόεδρος Νίκος λέει ότι δεν θα
γίνει «πατερίτσα» κανενός...

KENTΡΙ

Μνημόνιο συνεργασίας Ενόπλων Δυνάμεων και ΔΕΗ
Υπογράφηκε πριν από λίγες μέρες μεταξύ του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Χαρδαλιά και του διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ Γιώργου Στάσση μνημόνιο
συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου και
της ΔΕΗ, το οποίο αφορά σειρά τεχνικών,
τεχνολογικών, επιστημονικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών θεμάτων αμοιβαίου
ενδιαφέροντος. Η σύμπλευση της αμυντικής τεχνογνωσίας
των Ενόπλων Δυνάμεων με τις καινοτόμες ενεργειακές και
εφαρμοσμένες τεχνολογίες της ΔΕΗ μπορεί να προσφέρει

πρότυπες λύσεις σε θέματα που αφορούν
το αμυντικό και ενεργειακό ζητούμενο της
εποχής. Παρόντες στην υπογραφή του μνημονίου ήταν επίσης ο υπαρχηγός ΓΕΝ, υποναύαρχος Γεώργιος Καμπουράκης, και οι
διευθυντές Γ’ Κλάδου, του ΓΕΕΘΑ υποπτέραρχος (Μ) Χρήστος Τελλίδης, του ΓΕΣ
υποστράτηγος Ανδρέας Κορωνάκης και
του ΓΕΑ υποπτέραρχος (Μ) Δημήτριος Μπόζνος, ενώ από
πλευράς της ΔΕΗ ΑΕ ο διευθυντής του Κέντρου Καινοτομίας
της ΔΕΗ Μάριος Μπόμπουλος.

Το μεγάλο γεύμα
στην Αρτέμιδα

Γ

εύμα έγινε στην ψαροταβέρνα
«Ξυπόλητος» στην Αρτέμιδα
και παρέστησαν ο βουλευτής
Βασίλης Οικονόμου, ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, ο υπουργός
Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης και
τρεις δήμαρχοι: ο Ισίδωρος Μάδης από
Παιανία, ο Ευάγγελος Μπουρνούς από
Ραφήνα και ο Δημήτρης Μάρκου από
Σπάτα. Η συζήτηση είχε πολλά θέματα,
αλλά κυριάρχησε το νοσοκομείο στα
Μεσόγεια, για το οποίο δεσμεύτηκε
μπροστά τους ο υπουργός Υγείας Θάνος

Πλεύρης, όπως άλλωστε είχε δεσμευτεί
και ο ίδιος ο πρωθυπουργός κατά την
πρόσφατη περιοδεία του στα Μεσόγεια.
Αυτός που ήταν ο τυχερός ήταν ο βουλευτής Οικονόμου, ο οποίος, παρόλο
που δεν είναι υπουργός, κίνησε τις διαδικασίες για να πάρει σάρκα και οστά το
πρότζεκτ του νοσοκομείου. Τέλος, επειδή ρώτησαν πού θα γίνει το νοσοκομείο,
όλα είναι ανοικτά. Θα το δείξει η σχετική
μελέτη σκοπιμότητας. Όπου και να γίνει
όμως θα γίνει - και αυτό χαροποίησε και
τους παριστάμενους δημάρχους.

Σε κρίση και τα πανηγύρια
Αληθεύει ότι τα γνωστά πανηγύρια του καλοκαιριού
που γίνονταν στην ελληνική επαρχία έχουν αραιώσει
και, όπως μου λένε, δεν βγαίνει το μεροκάματο στα
συγκροτήματα. Λόγω του φόβου για τον φετινό χειμώνα, ο κόσμος δεν ξοδεύει όπως άλλοτε, οι τζίροι είναι
μικροί σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, ενώ
δεν πέφτει «χαρτί» στις κομπανίες. Οι πολίτες προτιμούν να κάνουν αποταμίευση. Πέρασαν ανεπιστρεπτί οι εποχές με τα πεντοχίλιαρα, τα κλαρίνα στις πλατείες και τα ψητά της
σούβλας. Θρυλικές εποχές που δύσκολα θα ξαναζήσουμε. Η φτώχεια, η ανασφάλεια και
η αγωνία για τον δύσκολο χειμώνα φαίνεται ότι χτυπούν και τα καλοκαιρινά πανηγύρια.

Μια ήρεμη νότα για
τον Τάκη οι σκακιστές

Προχθές ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος υποδέχτηκε στο
γραφείο του στην Κατεχάκη μέλη της Ελληνικής Αποστολής Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας που συμμετείχαν στο 32ο
Σκακιστικό Πρωτάθλημα του ΝΑΤΟ. Μιλάμε
για τους Σπύρο Νταλαμπήρα και Αναστάσιο
Παυλίδη, οι οποίοι, όπως και τα υπόλοιπα
στελέχη της Εθνικής ομάδας, με τις νίκες
τους σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο έκαναν
υπερήφανους όλους στα Σώματα όπου ανήκουν. Ήταν μια ωραία και ήρεμη νότα στην
κρίσιμη καθημερινότητά του, καθώς το τελευταίο διάστημα ο υπουργός βρίσκεται
διαρκώς απασχολημένος τόσο με τα θέματα
ασφάλειας λόγω του μεγάλου τουριστικού
όγκου όσο και με τα θέματα των πυρκαγιών.

Δημοσιογράφος με μεγάλη
διαδρομή -για ένα φεγγάρι
ήταν κοντά και σε ισχυρό οικονομικό παράγοντα που είχε αναλάβει
σημαντικές θέσεις στο παρελθόν-, ο
οποίος είχε άριστες σχέσεις με την
προηγούμενη κυβέρνηση και αρχικά
ασκούσε σκληρή κριτική στη σημερινή, πλέον αρχίζει και εξομαλύνει τις
σχέσεις του με το κεντρικό σύστημα.
Όχι απλώς εξομαλύνονται οι σχέσεις,
αλλά ήδη «πίνουν νερό στ’ όνομα του»
κάποιοι στο Μαξίμου και, απ’ ό,τι φαίνεται, θα τον στηρίξουν και στα νέα
εκδοτικά του σχέδια.
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Ο Σπανάκης στο TikTok
Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Σπανάκης έχει γίνει expert στα social media. Ανέβασε ένα βίντεο στη δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης
TikTok, στο οποίο
διαβεβαιώνει ότι
η δουλειά συνεχίζεται και είναι
στο γραφείο, παρότι έχει μπει ο
Αύγουστος. Την
ώρα που ήδη οι
πρώτοι αδειούχοι έχουν φύγει από τα μεγάλα αστικά κέντρα επιλέγοντας τους προορισμούς του για
να κάνουν διακοπές, οι πολιτικοί δεν παίρνουν ρεπό, όπως διαλαλεί ο κ. Σπανάκης
στο βίντεό του, καθώς είναι ακόμη στις...
επάλξεις. « Ήρθε ο Αύγουστος και είμαστε
ακόμη στο γραφείο. Όμως, είμαστε έτοιμοι
να παίξουμε μπάλα εντός και εκτός γραφείου», ακούγεται να λέει στο βίντεο στο TikTok, ενώ εύχεται «καλό καλοκαίρι σε
όλους», ακούγεται να λέει.
Με ποια γυναίκα-στέλεχος του ΠΑΣΟΚ είναι εξαγριωμένος ο Νίκος
Ανδρουλάκης; Θα μου πείτε, έτσι κι
αλλιώς δεν είχαν ποτέ καλές σχέσεις…
Μου λένε λοιπόν ότι ο πρόεδρος Νίκος εξεμάνη
διότι η συντρόφισσα είπε ότι και αυτή είχε πέσει
στο παρελθόν θύμα παρακολούθησης του κινητού της σε ένα ταξίδι της εκτός Ευρώπης. Ο Ανδρουλάκης πιστεύει ότι με αυτό τον τρόπο υποβαθμίζεται η βαρύτητα της καταγγελίας του.

Εικόνες θλίψης...
Εφιαλτικές ήταν οι εικόνες από τη μεγάλη
πυρκαγιά που ξέσπασε στο συγκρότημα του
ελληνικού νοσοκομείου και γηροκομείου
του Μπαλουκλί στην Κωνσταντινούπολη, τις
οποίες μετέδωσε η τουρκική τηλεόραση.
Έγινε εκκένωση
ασθενών και ηλικιωμένων, ενώ δεν
έχουν αναφερθεί
θύματα ή τραυματίες. «Οι ομάδες
μας ανταποκρίνονται άμεσα», ανέφερε ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης
Εκρέμ Ιμάμογλου σε ανάρτησή του. Ο ίδιος
μάλιστα μετέβη στην περιοχή για να επιβλέψει τις προσπάθειες κατάσβεσης… Δυστυχώς καταστράφηκε ολοσχερώς το ελληνικό
νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης.

Χρονικό του Χρόνου
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Χέρι χέρι
με Μπογδάνο
η Λατινοπούλου

Ε

ντάξει, η κυρία Λατινοπούλου θα
κατέλθει στις επόμενες εκλογές με
τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο και την
Εθνική Δημιουργία, όπως σας είχα
γράψει εδώ και πολύ καιρό. Προφανώς δεν
πέσατε από τα σύννεφα… Το σκέφτηκε, λέει,
πολύ η πρώην πολιτεύτρια της ΝΔ και κατέληξε στον Μπογδάνο… « Έπειτα από αρκετή
σκέψη κατέληξα με ποιον θα συμπορευτώ
πολιτικά. Μπορεί κάποιοι να στενοχωρηθούν
που δεν θα ανήκουμε στην ίδια κομματική
παράταξη, όμως να θυμάστε πως οι απόψεις,
οι ιδέες και τα ιδανικά μας μάς ενώνουν και
αυτό είναι το σημαντικότερο», έγραψε ενώ
σε βίντεο που δημοσίευσε εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επέλεξε το κόμμα των
Μπογδάνου, Τζήμερου και Κρανιδιώτη. Εγώ
ο αφελής να ρωτήσω κάτι; Είχε κάποια άλλη
επιλογή και την άφησε;

ΚΕΝΤΡΙ
Αγρίεψε η ΡΑΕ
Ζορίζουν τα πράγματα με τους παρόχους
ενέργειας. Αυστηρή προθεσμία σε τουλάχιστον τρεις προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας για συμμόρφωση της διαφημιστικής
τους στρατηγικής προς τις απαιτήσεις διαφάνειας, σαφήνειας και αποφυγής πρόκλησης παραπλανητικών εντυπώσεων έως τη
Δευτέρα 8 Αυγούστου και ώρα 11 έδωσε η
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με αφορμή περιστατικά καταχρηστικών πρακτικών σε
διαφημίσεις για εκπτώσεις. «Την Τρίτη 9
Αυγούστου 2022 και ώρα 11 η ΡΑΕ θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα της τα στοιχεία των
προμηθευτών που δεν απέσυραν - αναθεώρησαν κατά το ορθό την εμπορική τους πολιτική. Ομοίως, θα αναρτηθούν τα στοιχεία
των προμηθευτών που τυχόν παραλείψουν
να γνωστοποιήσουν εμπροθέσμως τον τρόπο συμμόρφωσής τους προς τις ανωτέρω
υποχρεώσεις τους», αναφέρει η ΡΑΕ σε
ανακοίνωσή της.

Όλοι οι προεδρικοί
στην... πίστα του Νότιου
Τομέα Β’ Αθηνών

Ετοιμάζεται
για βουλευτής;
Mου λένε δεξιά και αριστερά ότι ο πρώην
υπουργός της ΝΔ Γιώργος Βουλγαράκης αρχίζει και βγαίνει πολύ πιο συχνά προς τα έξω
και έρχεται
σε επαφή με
κόσμο λες
και ετοιμάζεται να κατέβει για
βουλευτής.
Κατανοώ
ότι η ΝΔ του
Κυριάκου
Μητσοτάκη
είναι φιλική
προς το πρώην μεγαλοστέλεχος του κόμματος, αλλά είναι ερωτηματικό το αν υπάρχει
σκέψη για να κατέβει πάλι στη «βαριά» πολιτική.

Οι ακραιφνείς προεδρικοί κατεβαίνουν
στην πλέον πολυεδρική -για το δεύτερο κόμμα- περιφέρεια με... πλήρη σύνθεση ομάδας. Συγκεκριμένα, στον Νότιο Τομέα της Β’
Αθηνών όλοι όσοι αγαπούν τον Αλέξη θα
διεκδικήσουν με νύχια και με δόντια την
εκλογή τους: ο Νίκος Παππάς, ο Θανάσης
Θεοχαρόπουλος, ο Γιάννης Μουζάλας και ο
Γιάννης Μαντζουράνης. Δεν βλέπω να περισσεύει χώρος για άλλους.
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Ο Σάντσεθ «τρώει» τον Γιώργο

Τo... Πρόσωπο
Ο Παυλόπουλος για
τους μουφτήδες
Όσα ισχυρίζονται οι Τούρκοι για τους
μουφτήδες τα έχει πει και τα έχει γράψει
πολύ εύστοχα ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. «Σε
ό,τι αφορά τη Μουσουλμανική Μειονότητα της Δυτικής Θράκης -η οποία, ας σημειωθεί, περιλαμβάνει και Πομάκους,
καθώς και Ρομά-, η Ελλάδα έχει συμπεριφερθεί κατά τρόπο πλήρως σύμφωνο
με τη Συνθήκη της Λωζάννης αλλά και με
το εν γένει Διεθνές Δίκαιο ως προς τα
κάθε είδους δικαιώματα των μειονοτήτων, θρησκευτικά ή μη. Εξ ου και η Μουσουλμανική Μειονότητα της Δυτικής
Θράκης όχι μόνο δεν έχει απομειωθεί
αλλά, όλως αντιθέτως, ευημερεί και αυξάνεται, αφού από τα 110.000 μέλη κατά
το 1923 -χρόνο σύναψης της Συνθήκης
της Λωζάννης- σήμερα αριθμεί περί τα
130.000 μέλη. Τα όσα δε ισχυρίζεται περί
του αντιθέτου η Τουρκία, όσον αφορά τα
ζητήματα των μουφτήδων και του δικαιώματος αυτοπροσδιορισμού, είναι
παντελώς έωλα», έγραψε στο βιβλίο του
«Μελέτες για τα Εθνικά Θέματα» ο τέως
Πρόεδρος.

ΚΕΝΤΡΙ

Για να μην ξεχνιόμαστε, πριν από πολύ καιρό σάς είχα γράψει από τη στήλη ότι ο ΓΑΠ κινδυνεύει
να χάσει την προεδρία της Σοσιαλιστικής Διεθνούς από δύο νέους υποψηφίους. Η είδηση επιβεβαιώνεται και συγκεκριμενοποιείται από την «El Pais». Ο φίλος μου ο ΓΑΠ, ο οποίος βρίσκεται στην
ηγεσία της Σοσιαλιστικής Διεθνούς από το 2006, όπως σημειώνει η ισπανική «El Pais», θα αποσυρθεί και για τη θέση του προαλείφεται ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Ο επικεφαλής της
ισπανικής κυβέρνησης βρίσκεται στην κορυφή του καταλόγου των υποψηφίων και έχει ήδη λάβει
την υποστήριξη πολλών αντιπροσωπειών. «Είναι μια από τις πιο αναγνωρισμένες φωνές παγκοσμίως στον σοσιαλδημοκρατικό χώρο και αποτελεί σημείο αναφοράς», λένε στο Ισπανικό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (PSOE), του οποίου ηγείται ο Σάντσεθ. Το επόμενο συνέδριο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς (SI), που θα πραγματοποιηθεί στη Μαδρίτη μεταξύ 24 και 27 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους, θα εκλέξει τον νέο της πρόεδρο.

Ο Λαφαζάνης
κάνει έρανο
για τον Πούτιν!

LOCK
Σε ορισμένα πολιτικά γραφεία
υποψηφίων έχει πέσει κατήφεια, μαύρες πλερέζες. Βλέπεις, τους έχουν στο περίμενε
τόσο καιρό τους ανθρώπους
για το πού θα κατέλθουν τελικά
και εκεί που νόμιζαν για Αθήνα, τους βλέπω για επαρχία…
Μπλέξιμο.

A

λλο πάλι και τούτο. Το άκουσα και δεν το πίστευα, όμως
είναι αλήθεια... Σε οικονομική ενίσχυση για τη φιλορωσική του προπαγάνδα καλεί το Δημοκρατικό Κίνημα Εθνικής Απελευθέρωσης του Παναγιώτη Λαφαζάνη. Αφού
τύπωσε αφίσες με το σύμβολο «Ζ», με
τις οποίες καλεί σε στήριξη στα φιλοπόλεμα σχέδια της Ρωσίας, διαμηνύοντας
«Η Ρωσία έχει δίκιο», τώρα οι σύντροφοι του ΔΗΚΕΑ κάνουν έρανο για να συνεχίσουν το θεάρεστο έργο τους.
Στην ιστοσελίδα iskra γράφει: «Φίλοι
και φίλες, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, το Δημοκρατικό Κίνημα Εθνικής

Απελευθέρωσης (ΔΗΚΕΑ), που έχει
επικεφαλής τον Παν. Λαφαζάνη, για να
μπορέσει να τυπώσει και να κολλήσει σε
όλη την Ελλάδα την αφίσα “Η Ρωσία έχει
δίκιο” με το “Ζ” έχει απόλυτη ανάγκη
από χρήματα».

Πήρε 5 δισ. ζεστά
από τον Βλαδίμηρο

Κάθε μέρα... παντού
Στον χώρο του αρχαίου θεάτρου των Φθιωτίδων Θηβών
βρέθηκε πριν από λίγες μέρες
ο Χρήστος Τριαντόπουλος,
υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ -πριν από μέρες ήταν
στην Κεφαλονιά συνοδεία του
Κυρ. Μητσοτάκη- μαζί με την
υπουργό Πολιτισμού και
Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη
και τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό για
να παρακολουθήσει την πορεία εξέλιξης του σημαντικού
έργου που υλοποιείται στην περιοχή και χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους.
Χθες βρέθηκε στο αναπτυξιακό συνέδριο «Ηλεία 2030» στην Αρχαία Ολυμπία, όπου
ανέπτυξε την πορεία υλοποίησης του σχεδίου στήριξης και αποκατάστασης στην περιοχή μετά την πυρκαγιά του περσινού καλοκαιριού. Όταν είσαι υφυπουργός παρά
τω πρωθυπουργώ, τρέχεις παντού… Κυριολεκτικά.

Η είδηση είναι μία! Ο Πούτιν έδωσε στον Ερντογάν 5 δισ. ευρώ για το
πυρηνικό εργοστάσιο που ετοιμάζει ο Τούρκος. Σύμφωνα με τα
τουρκικά μέσα ενημέρωσης, την
εβδομάδα αυτή πραγματοποιήθηκε
εκ μέρους της ρωσικής υπηρεσίας
ενέργειας Rosatom η μεταφορά
των πρώτων 5 δισ. δολαρίων από τα
προγραμματισμένα 20 δισ. δολάρια,
παρέχοντας στιγμιαία υποστήριξη
στην καταβυθιζόμενη τουρκική λίρα και υπενθυμίζοντας ότι ο Ερντογάν βαδίζει σε ένα επικίνδυνο οικονομικό, γεωπολιτικό και πολιτικό
τεντωμένο σκοινί, εν μέσω οικονομικής κρίσης, περιφερειακής σύρραξης και με τις προεδρικές εκλογές στον κοντινό ορίζοντα.
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ΘΕΣΕΙΣ

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ταϊβάν

Η

του

Αντώνη
Στ. Στυλιανού
Λέκτορας
Νομικής στο
Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας, LL.B
Law (Bristol),
Ph.D in Law International Law
and Human
Rights (Kent),
διευθυντής
Μονάδας
Νομικής Κλινικής
Πανεπιστημίου
Λευκωσίας

επίσκεψη της προέδρου της Αμερικανικής
Βουλής Νάνσι Πελόζι στην Ταϊβάν -η πρώτη
επίσκεψη υψηλόβαθμου Αμερικανού αξιωματούχου τα τελευταία 25 χρόνια- σηματοδότησε
έντονες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή, οι
οποίες στην παρούσα φάση μεταφράζονται σε μεγάλου εύρους στρατιωτικές ασκήσεις της Κίνας με
πραγματικά πύρα σε έξι τομείς περιμετρικά του νησιωτικού συμπλέγματος της Ταϊβάν, που σε κάποιες
μάλιστα περιπτώσεις επικαλύπτουν τα 12 ναυτικά μιλιά από τις ακτές της Ταϊβάν. Η διεθνής κοινότητα
παρακολουθεί με ανησυχία τα γεγονότα ως εξελίσσονται, με τον κίνδυνο κλιμάκωσης να είναι μεν ορατός αλλά στο παρόν στάδιο απομακρυσμένος.
Οι στρατιωτικές ασκήσεις της Κίνας αποτελούν τις
μεγαλύτερες ασκήσεις στην περιοχή, μάλιστα σε
ακτίνα που αγγίζει τα 12 ναυτικά μίλια από το νησί το πλησιέστερο σημείο όπου έχουν πραγματοποιηθεί τέτοιου είδους ασκήσεις. Η δέσμευση περιοχών από την Κίνα για την πραγματοποίηση των στρατιωτικών της ασκήσεων περιμετρικά της Ταϊβάν ουσιαστικά δημιουργεί ένα τείχος που μπλοκάρει σε
αρκετά μεγάλο βαθμό τους ναυτικούς και αεροπορικούς διαδρόμους προς την αποσχισθείσα περιοχή.
Οι πιο πάνω γεωπολιτικές εξελίξεις σημειώνονται
σε μια περίοδο κατά την οποία η ένταση στις σχέσεις

μεταξύ ΗΠΑ - Κίνας εντείνεται και σε διάφορα μέτωπα υπάρχουν σαφείς ρήξεις στην καθεστηκυία τάξη
πραγμάτων, με τον πόλεμο στην Ουκρανία να συνεχίζεται, την ενεργειακή κρίση να κάνει ήδη εμφανή
τα σημάδια της, τα προβλήματα που παρατηρούνται
στην εφοδιαστική αλυσίδα και την άνοδο του πληθωρισμού σε παγκόσμιο (και ειδικότερα σε ευρωπαϊκό) επίπεδο. Σε συνάρτηση με την πολιτική του
προέδρου Σι της Κίνας -οι στρατιωτικές δυνάμεις
της Κίνας θα αναβαθμιστούν μέχρι το 2035 και θα
καταστούν ικανές να πολεμούν και να κερδίζουν πολέμους μέχρι το 2049- τα πιο πάνω γεγονότα ανακατεύουν τη γεωπολιτική τράπουλα και δύνανται να αλλάξουν τα υφιστάμενα γεωπολιτικά δεδομένα, δημιουργώντας πολλά γεωπολιτικά μέτωπα ικανά να
επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών παγκοσμίως.
Ένα από τα σημαντικά δεδομένα που προκύπτουν
ενόψει των πιο πάνω είναι η παγκόσμια κούρσα εξοπλισμών. Όπως έχει αναφερθεί, η Κίνα επιζητεί την
αναβάθμιση της στρατιωτικής της ισχύος, αλλάζοντας την παγκόσμια ισορροπία των στρατιωτικών δυνάμεων ξοδεύοντας το μεγαλύτερο ποσό στη στρατιωτική της ισχύ σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη
χώρα εκτός από τις ΗΠΑ, με όσες επιπτώσεις αυτό
έχει στη γεωπολιτική σκηνή της υφηλίου. Υπενθυμί-

ζεται ότι η Κίνα ξεπέρασε σε αριθμό το Πολεμικό
Ναυτικό των ΗΠΑ το 2014, χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει ότι ποιοτικά, με στρατιωτικούς όρους, υπάρχει ουσιαστική διαφοροποίηση. Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για προσπάθεια τετραπλασιασμού
των πυρηνικών κεφαλών της Κίνας που, αν και αρκετά λιγότερες από τις δυνατότητες των ΗΠΑ, αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες απειλές για τη δυτική
στρατιωτική κυριαρχία. Τέλος, οι δυνατότητες χρήσης διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων και υπερηχητικών πυραύλων εντείνουν την ένταση της δυνητικής απειλής σε περίπτωση εμπλοκής σε σύγκρουση, την ίδια στιγμή που η Κίνα επενδύει στη
χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης σε στρατιωτικό υλικό της και χρησιμοποιεί κατά κόρον, σύμφωνα με δυτικές αναλύσεις, μεθόδους κυβερνοεπιθέσεων εναντίον δυτικών οργανισμών.
Το σκηνικό του 1996 -την τελευταία φορά που η
ένταση μεταξύ Πεκίνου και Ταϊπέι έφτασε σε αυτό
το σημείο- φαίνεται να επαναλαμβάνεται σήμερα.
Αν και το ενδεχόμενο άμεσης σύρραξης φαίνεται
απομακρυσμένο, σε περιπτώσεις όπου συμβαίνουν
αυτού του εύρους στρατιωτικές ασκήσεις και έντασης οι προκλήσεις παραμένουν σε αυξημένο επίπεδο και η πιθανότητα εμπλοκής παραμένει στο
προσκήνιο.

Οι Τούρκοι δεν έχουν τον... Θεό τους!

Π

άντοτε προκαλούσαν οι Τούρκοι (και όταν λέμε Τούρκοι αναφερόμαστε στην ηγεσία και
όχι στον λαό, που στην πλειονότητά του επιθυμεί, θέλουμε να πιστεύουμε, ειρηνικές σχέσεις με
την Ελλάδα), αλλά το τελευταίο διάστημα έχουν ξεπεράσει κάθε όριο.
Ωστόσο, οι Έλληνες έχουμε αποδείξει ότι, παρά τις
διαφορές και τις διχόνοιές μας, δεν είμαστε μικροί
στις μεγάλες ώρες. Βεβαίως, κανείς από τους Έλληνες δεν θέλει πόλεμο με τους Τούρκους, γιατί ο πόλεμος δεν λύνει ουσιαστικά κανένα πρόβλημα. Μόνο αιματοχυσία και μίσος δημιουργεί...
Αποτελεί όμως αδιαπραγμάτευτη θέση μας, βασισμένη στο διεθνές δίκαιο και αναγνωρισμένη από αυτό, ότι το Αιγαίο είναι και θα παραμείνει ελληνικό, την
οποία οφείλουμε να υπερασπιστούμε ανυποχώρητα.
Κάτι που διαχρονικά και υπό οποιοδήποτε κυβερνητικό καθεστώς -δεν είναι μόνο ο Ερντογάν αλλά και το
υπόλοιπο πολιτικό σύστημα- αμφισβητούν οι Τούρκοι.
Πλέον διεκδικούν απροκάλυπτα νησιά του Αιγαίου, επιχειρούν έρευνες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο εκτός των χωρικών
τους υδάτων, βεβηλώνουν την Αγια-Σοφιά όλο και
περισσότερο, επιδίδονται σε θρασείες πολεμικές
δηλώσεις. Και προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την
αναστάτωση που επικρατεί στα Βαλκάνια αλλά και
από τον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας
σε βάρος της Ελλάδας.
Αλλά και η πρόσφατη ιστορία είναι αποκαλυπτική.

Το 1974 οι Τούρκοι κατέλαβαν τη μισή Κύπρο. Το 1983
ανακήρυξαν το ψευδοκράτος του Ντενκτάς. Το 1987
προκάλεσαν κρίση στο Αιγαίο. Το 1996 έγινε η προβοκάτσια των Ιμίων, ενώ καθημερινές είναι οι παραβιάσεις των εναέριων και θαλάσσιων συνόρων μας.
Οι χώρες της Ευρώπης, κοντά σε αυτές και η Ελλάδα, δεν πρέπει να λησμονήσουν όλα αυτά, ούτε να
αγνοήσουν την τουρκική επιθετικότητα. Ναι στον διάλογο και στις καλές σχέσεις αναμφισβήτητα, να μην
ξεχνάμε όμως το ρίγος, την ανατριχίλα και τη φρικίαση που φέρνει η γειτονία με την Τουρκία, η οποία λειτουργεί σαν μάστιγα με αποκλειστικά μέσα επεκτάσεων τον βαρβαρισμό της ψυχής και το σκοτάδι του
πνεύματος.
Η Ελλάδα, που έζησε σχεδόν 500 χρόνια αβάσταχτης σκλαβιάς, σφαγών, βιασμών, μαρτυρίων και καταπιέσεων, πώς να μην αισθάνεται το σύγκρυο που
προκαλεί η ανάσα του βάρβαρου γείτονα. Αυτού που
ανερυθρίαστα επιδιώκει να καταπατήσει πέρα από
κάθε στοιχειώδη νόμο τον τόπο μας, τη θάλασσά μας,
την τιμή μας.
Ο φιλόσοφος της Ιστορίας Όσβαλντ Σπέγκλερ στο
βιβλίο του «Η παρακμή της Δύσης» επεσήμανε ότι
υπάρχουν έθνη έργο των οποίων είναι να δημιουργούν πολιτισμούς. Και υπάρχουν έθνη έργο των οποίων είναι να σβήνουν πολιτισμούς. Στα έθνη των φωτοσβεστών μνημονεύει «τιμητικά» πρώτο το τουρκικό.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και οι συνεχείς βανδαλισμοί της Αγια-Σοφιάς, που δεν έχουν

τελειωμό από τότε που μετατράπηκε σε τζαμί και καταγγέλλονται ακόμη και από τουρκικά μέσα ενημέρωσης! Κι όμως, η Αγια-Σοφιά, το χριστιανικό και
καλλιτεχνικό αυτό θαύμα και όραμα, τι και αν βρίσκεται στα χέρια των Μουσουλμάνων, δεν έχασε και
δεν θα χάσει ούτε σπιθαμή από το μεγαλειώδες
«ανάστημά» της.
Η Αγια-Σοφιά συνδέεται στενά, αληθινά και άρρηκτα με την ιστορία της Πόλης και όλου του Ελληνισμού, τη θρησκευτική και όχι μόνο. Η ονειροφάνταστη
αίγλη της αλλά και η αρχιτεκτονική της έξαρση, με
τους μαρμάρινους λειμώνες και τα γεμάτα κάλλος δάπεδά της, όπου συμπλέκονται πολύτιμοι λίθοι, δεν
αμαυρώνονται όσο σκοτάδι και αν πέφτει πάνω της,
γιατί «βαστάζει» και εκφράζει έναν ασύλληπτο ουρανό ελευθερίας απέναντι σε οποιοδήποτε πικρό «νανούρισμα».
Αν με τη φαντασία μας ταξιδέψουμε στην Αγια-Σοφιά και κοιτάξουμε προς την Πλατυτέρα του αγίου
Βήματος, θα νομίσουμε όχι ότι βρισκόμαστε σε έναν
βεβηλωμένο ναό που τον έκαναν παράνομα τζαμί, αλλά ότι τα αυτιά μας συνέλαβαν κάτι που πρόφεραν τα
χείλη της Παναγίας για τα δεινά, τα παλαιά και τα νέα,
του Ελληνισμού.
Όμως, την ίδια στιγμή θα δούμε και τα Σεραφείμ
στις γωνιές του θόλου με τις χρυσές τους πτέρυγες
σαν να ανακινούνται, σαν να θέλουν να πετάξουν για
να φέρουν κάποιο ελπιδοφόρο μήνυμα. Αλλά και πάλι
μένουν καθηλωμένα, ωστόσο «ζωντανά»...

του
πατέρα

Ηλία Μάκου
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Στο Οικόπεδο 6 της ΑΟΖ
θα κατευθυνθεί μάλλον
το «Αμπντουλχαμίτ Χαν»

Σ

το λιμάνι Τασούκου και το τουρκικό γεωτρύπανο «Αμπντουλχαμίτ Χαν» βρίσκεται καρφωμένο
το βλέμμα της Αθήνας και της
Λευκωσίας εν αναμονή του απόπλου του
για την Ανατολική Μεσόγειο, που σύμφωνα με την Άγκυρα θα πραγματοποιηθεί
στις 9 Αυγούστου.
Όλα τα σενάρια συγκλίνουν πως το γεωτρύπανο θα κινηθεί αρχικά προς την Κύπρο, με τις επικρατέστερες θέσεις να είναι το Τεμάχιο 6 της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Λευκωσίας, δηλαδή
εντός της οριοθετημένης περιοχής, αλλά
και η θέση «Karpaz-1» στα ανοιχτά της
κατεχόμενης Καρπασίας, όπου η Τουρκία
είχε πραγματοποιήσει σεισμικές έρευνες
στο παρελθόν.
Σε αυτό το συμπέρασμα συνηγορεί και η
παραδοχή του συμβούλου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ιμπραχίμ Καλίν, ο οποίος μιλώντας στο τουρκικό Kanal 7, υποστήριξε
ότι η Άγκυρα πήρε «άδεια» για γεώτρηση

Όλα δείχνουν... Κύπρο
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

από το καθεστώς της τουρκοκυπριακής
πλευράς. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα
έγγραφο χωρίς καμία ισχύ, μια ψεύτικη
άδεια από το κατοχικό καθεστώς που
ελέγχεται πλήρως από την Τουρκία. Άλλωστε, και ο απόστρατος αξιωματικός του
τουρκικού Ναυτικού και εμπνευστής του
αφηγήματος της «Γαλάζιας Πατρίδας»
Τζιχάντ Γιαϊτζί πρότεινε να τοποθετηθεί η
σημαία του ψευδοκράτους στο «Αμπντουλχαμίτ Χαν», υποστηρίζοντας ότι με
τον τρόπο αυτό θα αναγνωριστούν de facto

τα δικαιώματα της τουρκοκυπριακής
πλευράς.
Στην Αθήνα επικρατεί η εκτίμηση ότι
η Άγκυρα θα κλιμακώσει σταδιακά την
ένταση και πάντα σε συνάρτηση με το
προεκλογικό κλίμα στην Τουρκία. Με
άλλα λόγια, η ανάπτυξη του γεωτρύπανου στην κυπριακή ΑΟΖ θεωρείται κίνηση περιορισμένης έντασης, με την
οποία οι γείτονες θα «μετρήσουν» τις
αντιδράσεις της ελληνικής πλευράς.
Όσο, όμως, θα πλησιάζουμε στο τέλος
του έτους, η στρατηγική της Άγκυρας
μπορεί να αλλάξει και να οδηγήσει σε
επανάληψη της κρίσης του 2020, με το
γεωτρύπανο να επιχειρεί τη διεξαγωγή
ερευνών εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.
Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση και

«Δουλειές» και στη Μαύρη Θάλασσα
Παράλληλα με τις ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, το ενδιαφέρον της Άγκυρας είναι
στραμμένο και στη Μαύρη Θάλασσα, όπου σύμφωνα
με το υπουργείο Ενέργειας της γείτονος έχει εντοπιστεί μεγάλο κοίτασμα φυσικού αερίου. Εκεί βρίσκονται και τα υπόλοιπα τρία πλωτά γεωτρύπανα που διαθέτει η Τουρκία, ενώ δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα επιχειρήσει να παρουσιάσει
ως «επιτυχία» τον εντοπισμό υδρογονανθράκων ενόψει των προεδρικών εκλογών.

Την ίδια ώρα, πάντως, ο Ερντογάν καλείται και τον
εσωτερικό ανταγωνισμό με βασικούς διεκδικητές του
«θρόνου» τον υπουργό Άμυνας Χουλουσί Ακάρ και
τον υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου.
Πρόκειται για τους δύο πιο προβεβλημένους και λαλίστατους αξιωματούχους της Άγκυρας, οι οποίοι έχουν
αναγάγει σε προσωπική υπόθεση την υποστήριξη του
αφηγήματος της «Γαλάζιας Πατρίδας» αλλά και γενικότερα την προώθηση της αναθεωρητικής ατζέντας
της Τουρκίας.

Επιτελεία ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα επιτρέψουν στην Άγκυρα την παραβίαση
της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.
Έμπειροι αναλυτές, πάντως, σημειώνουν ότι ένα μη στρατιωτικό πλοίο δεν
μπορεί να αντιμετωπιστεί με χρήση βίας,
ακόμη και αν συνοδεύεται από πολεμικές
μονάδες του τουρκικού Ναυτικού. Αυτό
που αναμένεται να πράξει η ελληνική
πλευρά, όμως, είναι η παρεμπόδιση μιας
ενδεχόμενης γεώτρησης με τρόπους και
μέσα που γνωρίζουν καλά στις ελληνικές
Ένοπλες Δυνάμεις.
Παρόμοιες μέθοδοι είχαν εφαρμοστεί
και εναντίον του «Ορούτς Ρέις», αν και
επρόκειτο για σεισμογραφικό πλοίο και
όχι για γεωτρύπανο.
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TO ΘΕΜΑ

Στη δίνη του…
«κινεζικού κυκλώνα»
και η Ιαπωνία

Τ

ο στενό της Ταϊβάν είναι πλέον
και με τη βούλα η νέα εστία τρόμου για ολόκληρο τον πλανήτη.
Στο περιθώριο της επίσκεψης
Πελόζι στην Ταϊπέι, οι κινεζικές ένοπλες
δυνάμεις άρχισαν ευρείας κλίμακας
στρατιωτικές ασκήσεις «περικυκλώνοντας» το νησί της Ταϊβάν, σε μια επίδειξη
πυγμής και αποφασιστικότητας του Πεκίνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πέντε από
τους βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από την Κίνα, στο πλαίσιο των
στρατιωτικών γυμνασίων, έπεσαν στη θαλάσσια περιοχή εντός της ΑΟΖ της Ιαπωνίας, στην οποία βρίσκεται ήδη η πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής…
Στην πραγματοποίηση των όσων είχαν
προαναγγελθεί, οι κινεζικές ένοπλες δυνάμεις εκτόξευσαν εννέα βαλλιστικούς
πυραύλους ανοιχτά της Ταϊβάν, ανακοινώνοντας ότι η άσκηση και οι βολές στέφθηκαν από επιτυχία. «Η άσκηση με πραγματικά πυρά ολοκληρώθηκε με επιτυχία και
ο σχετικός έλεγχος της εναέριας και θαλάσσιας περιοχής έχει πλέον αρθεί», ανέφερε η ανακοίνωση της Διοίκησης Ανατολικού Θεάτρου. Τις ασκήσεις με πραγματικά πυρά αλλά και τις εκτοξεύσεις των πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς επιβεβαίωσαν και στρατιωτικές πηγές της Ταϊπέι.
Αεροναυτικές δυνάμεις της Κίνας έπαιξαν στην κυριολεξία με τη φωτιά, με την
Ταϊβάν να καταγγέλλει ότι πάνω από 20
μαχητικά αεροσκάφη της Κίνας παραβία-

Σε κατάσταση συναγερμού το Τόκιο
Στο τέλος της περιοδείας της στην Ασία, η Νάνσι Πελόζι επισκέφτηκε την Ιαπωνία, την ώρα που και «στη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου» πυκνώνουν οι
φωνές για στρατιωτικές ετοιμασίες, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης στην ένταση
με την Κίνα. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η κυρία Πελόζι προσγειώθηκε στην αεροπορική βάση Γιόκοτα
του Τόκιο και αφού είχε προηγηθεί η επίσκεψή της στη Νότια Κορέα, όπου συναντήθηκε με την πολιτική ηγεσία της Σεούλ.
Η άφιξή της συνέπεσε με την πληροφορία
ότι πέντε βαλλιστικοί πύραυλοι, που εκτοξεύτηκαν από την Κίνα, έπεσαν στην ΑΟΖ
της Ιαπωνίας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο
Ιάπωνας υπουργός Άμυνας Νομπούο Κίσι. Και το Τόκιο βρίσκεται σε αυξημένα
επίπεδα συναγερμού, παρακολουθώντας τη στρατιωτική δράση της Κίνας. «Είμαστε ανήσυχοι για την ένταση που επικρατεί στην περιοχή με ευθύνη της Κίνας», είχε πει από την αρχή των στρατιωτικών γυμνασίων ο Ιάπωνας αξιωματούχος, δημοσιοποιώντας ότι οι ιαπωνικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε
επαυξημένη επιφυλακή.
Τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) η Νάνσι Πελόζι ήταν προγραμματισμένο να συναντηθεί με τον Ιάπωνα πρωθυπουργό Φουμίο Κισίντα.
σαν τη μέση γραμμή του στενού που καθορίζει τα θαλάσσια σύνορα των δύο χωρών. Στο Πεκίνο εξακολουθεί να επικρατεί
οργή για την επίσκεψη Πελόζι, η οποία,
όπως υποστηρίζουν οι Κινέζοι, παραβίασε τα συμπεφωνημένα από τη Συνθήκη
των Έξι Σημείων. Από την πλευρά της, η
Ταϊπέι έχει θέσει τις Ένοπλες Δυνάμεις σε
συναγερμό και τους πολίτες σε επαγρύπνηση. Χθες άρματα μάχης κυκλοφορού-

σαν στους δρόμους της πρωτεύουσας,
ενώ έχουν δοθεί οδηγίες τι να κάνουν οι
πολίτες σε περίπτωση ένοπλης σύγκρουσης με την Κίνα.

Παίρνει θέση η Ευρώπη
«Η Ταϊβάν δεν θα προκαλέσει συγκρούσεις, αλλά θα υπερασπιστεί σθεναρά την
κυριαρχία και την εθνική της ασφάλεια»,
δήλωσε η πρόεδρος Τσάι Ινγκ-γουέν, η

οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει
επικοινωνήσει εκ νέου με την Ουάσιγκτον.
Οι Βρυξέλλες τάσσονται στο πλευρό της
ειρήνης και παρακολουθούν με ανησυχία
όσα συμβαίνουν στο στενό της Ταϊβάν. Ο
επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζοζέπ Μπορέλ μίλησε με
σκληρή γλώσσα σε βάρος του Πεκίνου, σε
μια περίοδο που από τη μια οι σινοευρωπαϊκές εμπορικές και οικονομικές σχέσεις βρίσκονται σε καλό σημείο, αλλά από
την άλλη παρατηρείται καχυποψία για τον
ρόλο της Κίνας στη ρωσοουκρανική κρίση
και για τις σχέσεις Πεκίνου - Μόσχας.
«Δεν υπάρχει δικαιολογία για την επιθετική δραστηριότητα της Κίνας, η επίσκεψη
Πελόζι ήταν απλώς πρόσχημα», ήταν η
ανάρτηση του Επιτρόπου Μπορέλ, ο οποίος βρίσκεται και αυτός στην Πνομ Πενχ,
στο περιθώριο συνόδου των ΥΠΕΞ της
ASEAN.

Βαλλιστικοί πύραυλοι
έπεσαν στη δική της ΑΟΖ,
την ώρα που η Πελόζι
επισκεπτόταν τη χώρα
- Φωνές από Ταϊβάν
για παραβιάσεις από
τον «Δράκο»
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ΚΟΣΜΟΣ

Σκοτώθηκε σε τροχαίο η Αμερικανίδα βουλευτής Τζάκι Γουαλόρσκι
Τραγικό θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα
βρήκε η Αμερικανίδα βουλευτής Τζάκι Γουαλόρσκι την Τετάρτη στην Ιντιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο ABC57, επικαλούμενο αστυνομική
πηγή. Η είδηση του θανάτου της επιβεβαιώθηκε με ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Να σημειωθεί ότι η Αμερικανίδα βουλευ-

τής διετέλεσε στέλεχος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων από το 2013, ενώ η μοιραία κατάληξη τη βρήκε στα 58 της έτη.
H Τζάκι Γουαλόρσκι εκλεγόταν από το 2013
στην Ιντιάνα, ενώ το 2021 ψήφισε κατά της
δεύτερης παραπομπής του Ντόναλντ Τραμπ
και κατά της επικύρωσης των προεδρικών
εκλογών του 2020 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τρίτη φάση πολέμου με
αντεπίθεση της Ουκρανίας

Ο

πόλεμος στην Ουκρανία εισέρχεται πλέον στην τρίτη
φάση του, καθώς ο στρατός
του Κιέβου αντεπιτίθεται
στον νότο της χώρας, σε μια επιχείρηση ανακατάληψης εδαφών που θα
μπορούσε να κρίνει την τελική έκβαση
της σύρραξης.
Σύμφωνα με ανάλυση του πρακτορείου Bloomberg, η πρώτη φάση ήταν
το αποτυχημένο blitzkrieg της Ρωσίας
που έστειλε τις δυνάμεις της να απειλήσουν ως και το Κίεβο, τον περασμένο Φεβρουάριο - Μάρτιο. Η δεύτερη
φάση, που συνεχίζεται, ήταν οι ρωσικές επιχειρήσεις για την κατάληψη
ολόκληρης της περιοχής του Ντονμπάς, στην Ανατολική Ουκρανία.
Η τρίτη φάση περιλαμβάνει την ουκρανική αντεπίθεση στον νότο. Εάν η
Ουκρανία καταφέρει να ανακτήσει αρκετά εδάφη, μπορεί να γείρει την πλάστιγγα των εξελίξεων υπέρ της. Εάν
δεν τα καταφέρει, τότε το Κίεβο θα έχει
μπροστά του έναν δύσκολο χειμώνα,
σημειώνει το Bloomberg.
Ο Πούτιν θεωρεί ότι έχει τον χρόνο
με το μέρος του. Ως το τέλος της χρονιάς που διανύουμε, η Δύση θα έχει,
σύμφωνα με τις ρωσικές εκτιμήσεις,
περιορίσει τα όπλα και πυρομαχικά
που στέλνει στην Ουκρανία. Παράλληλα, κάποια στιγμή θα υπάρξει «κόπωση» και ως προς τα ολοένα περισσότερα χρήματα που στέλνουν οι δυτικές
δημοκρατίες υπέρ της ουκρανικής οικονομίας.

Τρέμει η Ευρώπη
Παρά την επανέναρξη των εξαγωγών σιτηρών από τα ουκρανικά λιμάνια

της Μαύρης Θάλασσας, τα προβλήματα εφοδιασμού θα παραμείνουν, ενώ η
Ευρώπη θα «τρέμει» καθώς θα μπαίνει
ο χειμώνας και τα αποθέματα φυσικού
αερίου θα εξαντλούνται.
«Το στοίχημα τώρα για τον Πούτιν είναι ότι η οικονομική δυσφορία θα κάνει τη Δύση να υποχωρήσει προτού η
Ρωσία βυθιστεί σε μια δική της οικονομική καταστροφή», τονίζει το Bloomberg.
Η ρωσική πλευρά εκτιμά πως η βοήθεια που λαμβάνει η Ουκρανία από τη
Δύση θα μειωθεί και πως, στον αντίποδα, θα αρχίσουν να εντείνονται οι πιέσεις προς την πλευρά του Κιέβου να
αποδεχθεί μια κατάπαυση του πυρός.
Σε μια τέτοια περίπτωση, η Μόσχα

θα μπορούσε να δηλώσει ότι κέρδισε
τον πόλεμο, καθώς θα ελέγχει περισσότερα ουκρανικά εδάφη από ό,τι πριν
από την εισβολή στις 24 Φεβρουαρίου.
Επομένως, μια επιτυχημένη αντεπίθεση στον νότο είναι απολύτως απαραίτητη για το Κίεβο: μόνο έτσι θα δείξει η Ουκρανία στους δυτικούς υποστηρικτές της ότι μπορεί τελικά να νικήσει τον πόλεμο.

Επιχειρεί να ανακαταλάβει
τα εδάφη της - Ποια θα είναι
η αντίδραση της Ρωσίας

Παράλληλα, άλλοι τρεις άνθρωποι έχασαν
τη ζωή τους στο τροχαίο που σημειώθηκε
όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες κοντά στην πόλη Ναπανί, βόρεια της Ιντιανάπολις.
Σύμφωνα με το ABC57, μεταξύ των θυμάτων είναι η Έμα Τόμσον, διευθύντρια Επικοινωνίας της Γουαλόρσκι, και ο συνεργάτης της
Ζάκερι Ποτς.

Το Κάνσας με 63%
αρνήθηκε
την απαγόρευση
των αμβλώσεων
Ηχηρό «όχι» στην απαγόρευση των αμβλώσεων είπαν οι πολίτες στο Κάνσας,
στην πρώτη σημαντική ψηφοφορία για
το ζήτημα αυτό μετά την απόφαση του
Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ.
Οι ψηφοφόροι της μεσοδυτικής, συντηρητικής πολιτείας απέρριψαν την πρόταση αναθεώρησης του πολιτειακού
Συντάγματος που θα άνοιγε τον δρόμο
είτε για αυστηρότερους περιορισμούς
των αμβλώσεων, είτε για την απαγόρευσή τους. Το 62% των ψηφοφόρων απέρριψε την πρόταση, έναντι 38% που την
υποστήριξε.
Ήταν το πρώτο δημοψήφισμα σε πολιτειακό επίπεδο και παρακολουθήθηκε στενά, καθώς θεωρείται πρώιμος δείκτης
για το κατά πόσον το ζήτημα της άμβλωσης θα κινητοποιήσει τους ψηφοφόρους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών
του Νοεμβρίου.
Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο
Μπάιντεν υπέγραψε δεύτερο διάταγμα
με στόχο τη στήριξη του δικαιώματος
των γυναικών στην άμβλωση. Η εντολή
ζητά από το ομοσπονδιακό σύστημα
υγείας να επιτραπεί η χρήση κεφαλαίων
του Medicaid για τη διευκόλυνση ταξιδιών εκτός πολιτείας γυναικών που επιθυμούν να υποβληθούν σε άμβλωση.
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ΕΛΛΑΔΑ

«Θα σε σκοτώσω και
εγώ με τα χέρια μου»

Τ

ο ενδεχόμενο να ψάχνει δίοδο διαφυγής προς τα Βαλκάνια εξετάζει η ΕΛΑΣ
για τον 22χρονο Πακιστανό ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή ο νούμερο ένα ύποπτος για τη δολοφονία της 17χρονης Νικολέτας
στο Περιστέρι. Αρχικά, υπήρχε η εκτίμηση ότι ενδεχομένως να εμφανιζόταν στις Αρχές με κάποιον δικηγόρο, κάτι που μοιάζει να απομακρύνεται
ύστερα από τρία 24ωρα που δεν έχει δώσει σημεία ζωής.

Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

Την ίδια ώρα, από την ΕΛΑΣ «τρέχουν» δύο παράλληλες έρευνες: η πρώτη για τον εντοπισμό του
22χρονου Πακιστανού και η δεύτερη για την ταυτοποίηση του δράστη της άγριας δολοφονίας.

Γενετικό υλικό
Στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια βρίσκεται το
κινητό τηλέφωνο της 17χρονης, όπου επιχειρείται
ανάκτηση δεδομένων για να φανεί εάν είχε προστριβές και εάν είχε δεχτεί απειλητικά μηνύματα
από τον σύντροφό της.
Επίσης, έχει ληφθεί γενετικό υλικό από τη σορό
της κοπέλας και συγκεκριμένα τα νύχια, τα οποία
κάθε άτομο που αμύνεται χρησιμοποιεί. Το γενετικό υλικό αυτό θα συγκριθεί με το DNA του νεαρού Πακιστανού, εάν και όταν εντοπιστεί ή παρα-

Ρόδος: Κατηγορείται για ασέλγεια
στα 5χρονα βαφτιστήρια της…
Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Ρόδου μετά την καταγγελία ότι μια 55χρονη γυναίκα
από τη Βουλγαρία ασέλγησε σε βάρος δύο πεντάχρονων διδύμων, τα οποία, μάλιστα, είχε βαφτίσει η ίδια. Η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών
Ρόδου αφαίρεσε προσωρινά την επιμέλεια δύο
δίδυμων αδελφών από τους γονείς τους, ενώ
απαγόρευσε τη συναναστροφή τους με τη νονά
τους. Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της δικαιοσύνης, όταν η δασκάλα των παιδιών διέκρινε περίεργη συμπεριφορά, με το αγοράκι και το κοριτσάκι να δίνουν καταθέσεις παρουσία παιδοψυχολόγου της ΕΛΑΣ και να αναφέρουν ότι, μεταξύ
άλλων, η νονά τους τα υποχρέωνε να βλέπουν
πορνογραφικό υλικό και προέβαινε σε ασελγείς
πράξεις. Η 55χρονη Βουλγάρα συνελήφθη και σε

βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βιασμού και αποπλάνηση ανηλίκων, ενώ κατασχέθηκε το κινητό της τηλέφωνο για να ελεγχθεί από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Αξίζει, πάντως, να
σημειώσουμε ότι από την ιατροδικαστική εξέταση που έγινε στα παιδιά δεν βρέθηκαν ευρήματα
σεξουαλικής κακοποίησης, για αυτό και η ποινική δίωξη αφορά απόπειρα και όχι τετελεσμένη
πράξη. Την υπόθεση χειρίστηκε προανακριτικά η
Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου.
Παπ.

δοθεί στις Αρχές. Πληροφορίες, πάντως, που
έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων Κατά Ζωής κάνουν λόγο για καβγάδες τελευταία ανάμεσα στο ζευγάρι.
Η αδερφή της Νικολέτας σε κλίμα οργής ξεσπάει κατά του 22χρονου (σ.σ. τον θεωρεί βέβαιο
δράστη) λέγοντας: « Έτσι όπως σκότωσες την
αδελφή μου που την έπνιξες, έτσι θα σε σκοτώσω
κι εγώ, με τα ίδια μου τα χέρια».
«Όπου κι αν βρίσκεσαι, θα σε βρω. (…) Για να
πάρω δικαιοσύνη για την ψυχή της καρδούλας
μου», τονίζει κόμη η αδερφή της 17χρονης, που
μαζί με τα άλλα μέλη της οικογένειας αποχαιρέτησαν τη Νικολέτα σε κοιμητήριο στην Ημαθία.
Η 17χρονη κοπέλα από την τρυφερή ηλικία των
11 ετών είχε γνωρίσει το πιο σκληρό ανθρώπινο
πρόσωπο, καθώς μαζί με τον 8χρονο τότε αδερφό
της είχαν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από
έναν ηλικιωμένο άνδρα και δύο αλλοδαπούς. Οι
δύο Αλβανοί αρχικά συνελήφθησαν και προφυλακίστηκαν το 2018, αλλά αποφυλακίστηκαν έναν
χρόνο αργότερα, καθώς το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Θεσσαλονίκης τους έκρινε αθώους λόγω αμφιβολιών.

Απειλεί η αδελφή της
δολοφονημένης 17χρονης Νικολέτας,
ενώ η αστυνομία εκτιμά πως ο
Πακιστανός σύντροφος του θύματος
ψάχνει δίοδο διαφυγής στα Βαλκάνια

Κυψέλη: Εφιαλτικός θάνατος
για ηλικιωμένο ζευγάρι
Η μακροσκοπική εξέταση του ιατροδικαστή Γιώργου Ντιλέρνια και
η διερεύνηση του χώρου από τους αστυνομικούς της Ασφάλειας
έδωσαν τέλος στο «θρίλερ» της Κυψέλης με τους δύο νεκρούς ηλικιωμένους το μεσημέρι της Πέμπτης. Πρόκειται για μια τραγωδία,
καθώς ο 91χρονος άνδρας φαίνεται ότι απεβίωσε πριν από περίπου
7-8 μέρες κάτω από άθλιες συνθήκες. Ο κλιματισμός στο διαμέρισμα της οδού Γεωργίου Κεδρηνού δεν δούλευε και πιθανότατα -τις
μέρες που ο υδράργυρος χτύπαγε κόκκινο- ο ηλικιωμένος να έπαθε θερμοπληξία και να κατέληξε. Για αυτό και βρέθηκε γυμνός στο
χολ του σπιτιού, ενώ οι μώλωπες που είχε στο σώμα πιθανότατα
προήλθαν από την πτώση του. Όσον αφορά τον θάνατο της 90χρονης, εκτιμάται ότι προήλθε πριν από περίπου μια μέρα, κάτι που σημαίνει για αρκετά 24ωρα ζούσε μαζί με τον νεκρό σύζυγο της χωρίς
να μπορεί να κάνει κάτι ούτε για αυτόν ούτε και για την ίδια.
Παπ.
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Δάσος Δαδιάς:
Μικρότερη
η οικολογική ζημιά
Μικρότερη σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις είναι η -κατά τ’ άλλα
τεράστια- καταστροφή που υπέστη
το δάσος της Δαδιάς στον Έβρο, καθώς, όπως προκύπτει από τις δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης,
στάχτη έγιναν συνολικά 45.412
στρέμματα. Οι ζώνες του Εθνικού
Πάρκου που επηρεάστηκαν περισσότερο ήταν η Α2 με 26.367 καμένα
στρέμματα, ενώ στην κρίσιμη ζώνη
Α1 -εκεί όπου ζει ο μαυρογύπας- η
πυρκαγιά επηρέασε 4.590 στρέμματα. Αρμόδιες πηγές εκφράζουν αισιοδοξία για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των σπάνιων αρπακτικών και πτωματοφάγων ειδών
στην περιοχή, καθώς σχεδόν το 50%
της περιοχής που πλήγηκε από τη
φωτιά αποτελούνταν από άκαυτες
νησίδες ή η σφοδρότητα της πυρκαγιάς ήταν χαμηλή έως μέτρια. Για την
επόμενη ημέρα, ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής
Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) καταρτίζει ένα
ολοκληρωμένο σχέδιο μεταπυρικής
αποκατάστασης της περιοχής, το
οποίο αναμένεται να αρχίσει να υλοποιείται τις επόμενες ημέρες. Τα
αποτελέσματα της χαρτογράφησης
θα επαληθευτούν και θα εμπλουτισθούν ως προς τη θεματική τους
πληροφορία από εκτεταμένες εργασίες πεδίου.

ΕΛΛΑΔΑ

Η μάχη του Θύμιου
να βρει και πάλι
το… πρόσωπό του
του Νικόλα Καμπά-Κορωναίου

Σ

την Αθήνα βρίσκεται ο 39χρονος από τον Πύργο που είχε
εξαφανιστεί και ο οποίος, με τη
βοήθεια των εθελοντών του φόρουμ «Στο επίκεντρο ο Άνθρωπος», βρίσκεται σε πρόγραμμα αποκατάστασης.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο
Θύμιος Μπουγάς πραγματοποιεί καθημερινά επισκέψεις σε δημόσια νοσοκομεία και ιδιωτικά ιατρικά κέντρα με γιατρούς και επιστημονικές ομάδες που
έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για
την αποκατάστασή του.
Αυτή τη στιγμή, έχουν ήδη γίνει οι
απαιτούμενες εξετάσεις, κυρίως ενδοστοματικές ακτινογραφίες, ώστε να
έχουν οι γιατροί μια πρώτη εικόνα και να
μπορέσουν έτσι να σχεδιάσουν τις απαιτούμενες χειρουργικές επεμβάσεις και
το μοντέλο θεραπείας που θα ακολουθήσει στη συνέχεια.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες,
υπάρχει ιδιαίτερη αισιοδοξία από την
πλευρά των γιατρών, καθώς διαπίστωσαν
ότι υφίσταται ικανοποιητική οστική μάζα
στο πρόσωπό του, η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για τις επεμβάσεις που
πρόκειται να πραγματοποιηθούν τους
επόμενους μήνες.
Τον συντονισμό των ενεργειών
έχουν το Ευγενίδειο Θεραπευτήριο
και το Mediterraneo Hospital, τα
οποία ανέλαβαν όλες τις εξειδικευμένες διαγνωστικές εξετάσεις που θα

χρειαστούν οι θεράποντες γιατροί του,
ενώ ενδέχεται να συνδράμουν και πανεπιστημιακοί γιατροί.

Η τραγική ιστορία και η εξαφάνιση
Οι αποκαλύψεις που είδαν το φως της
δημοσιότητας μετά την εξαφάνιση του
Θύμιου, που διήρκεσε 49 μέρες χωρίς
όμως ο ίδιος να γνωρίζει ότι έχει δηλωθεί
ως εξαφανισθέντας, συγκίνησαν όλη τη
χώρα και έγινε σύμβολο ενάντια στο bullying. Όλα ξεκίνησαν έπειτα από ένα τροχαίο με τη μηχανή, το οποίο του άφησε
σοβαρότατα τραύματα και μόνιμα προβλήματα. Μάλιστα το πρόσωπό του υπέστη σοβαρή παραμόρφωση, με αποτέλεσμα να χρειάζεται μηχανική υποστήριξη
για να φάει και να μιλήσει. Έχασε δουλειά και φίλους, μετακόμισε στον Πύργο
για να ξαναχτίσει τη ζωή του, όμως εκεί
δέχτηκε αλλεπάλληλες επιθέσεις με πέτρες και ύβρεις, βιώνοντας μια κατάσταση συνεχούς bullying. Πριν από την εξαφάνισή του, είχε καταφύγει στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του για να καταγγείλει το περιστατικό. Ο Θύμιος εντοπίστηκε στις 18 Ιουνίου και η ζωή του ξεκίνησε από την αρχή.

Στην Αθήνα ο μέχρι πρότινος
εξαφανισμένος 39χρονος από
τον Πύργο, όπου ακολουθεί
πρόγραμμα αποκατάστασης

Στα 200 κορυφαία
πανεπιστήμια
του κόσμου το ΕΚΠΑ
Το ΕΚΠΑ βρέθηκε ξανά στα κορυφαία
πανεπιστήμια του πλανήτη, κατακτώντας
αυτή τη φορά την 186η θέση της σχετικής
κατάταξης. Για δεύτερη φορά τα τελευταία δύο χρόνια, το ΕΚΠΑ καταφέρνει να
πλασαριστεί στα 200 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, σε μια ιδιαίτερη διάκριση, που βασίζεται και αξιολογεί την
ποιότητα, ποσότητα και επιδραστικότητα
του ερευνητικού έργου των ιδρυμάτων
παγκοσμίως.
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών κατέλαβε την 186η θέση
για το 2022 ανάμεσα στα 1.000 καλύτερα
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τον διεθνώς αναγνωρισμένο πίνακα κατάταξης «Performance Ranking
of Scientific Papers for World Universities». Τον Ιανουάριο του 2021 είχε καταφέρει μια ανάλογη επιτυχία, με το ίδρυμα
να βρίσκεται στην 182η θέση στην κατάταξη της Webometrics.
Η θέση που έλαβε είναι η υψηλότερη
στη δεκαπενταετία (2007-2022) στην
οποία η εν λόγω κατάταξη δημοσιεύει
αποτελέσματα. Η δεύτερη υψηλότερη
επίδοση ήταν η 199η θέση το 2013.
Ακόμα, το ΕΚΠΑ καταλαμβάνει την 1η
θέση μεταξύ των επτά ελληνικών πανεπιστημίων που βρίσκονται επίσης στον
συγκεκριμένο πίνακα κατάταξης. Στη 2η
θέση στην Ελλάδα και την 350ή θέση
παγκοσμίως βρίσκεται το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και ακολουθούν το Πανεπιστήμιο Κρήτης στην
493η θέση, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
στις θέσεις 601-650, το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο στις θέσεις 651-700, το Πανεπιστήμιο Πατρών στις θέσεις 801-850,
και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στις θέσεις 901-950.
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Θεσσαλία

Κάλεσμα σε επαγγελματίες
των εναλλακτικών μορφών τουρισμού
Με γνώμονα την επιστροφή στις εκθέσεις τουρισμού με φυσική παρουσία στο εξωτερικό, η
Περιφέρεια Θεσσαλίας θα συμμετάσχει δυναμικά στη διεθνή έκθεση «TOUR NATUR 2022», που
θα λάβει χώρα από τις 26 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο του
Ντίσελντορφ. Η διεθνής έκθεση αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εκθέσεις εναλλακτικού
τουρισμού παγκοσμίως και τη σημαντικότερη στην Ευρώπη και, σύμφωνα με την ενημέρωση,
έχουν προετοιμαστεί παρουσιάσεις των προορισμών της Θεσσαλίας σε ειδικά διαμορφωμένο
χώρο μέσα στην έκθεση, όπου θα τις παρακολουθήσουν οι επισκέπτες και executive tour
operators. Η συγκεκριμένη έκθεση είναι κυρίως έκθεση κοινού και αναμένεται να την
επισκεφτούν πάνω από 150.000 επισκέπτες.
Αυτοί είναι οι λόγοι που η Περιφέρεια Θεσσαλίας καλεί τους επαγγελματίες του τουρισμού με
σχέση με εναλλακτικές μορφές τουρισμού, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας των δραστηριοτήτων
τους, αν επιθυμούν, να φιλοξενηθούν στον χώρο που θα δημιουργήσει.

Ηράκλειο

Σχέδια για το αεροδρόμιο
Ο ρόλος του ΤΑΙΠΕΔ στην
αξιοποίηση της έκτασης του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης» όταν αυτό πάψει να λειτουργεί ήταν το επίκεντρο της
συνάντησης που είχε ο δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός με τον εντεταλμένο σύμβουλο του ΤΑΙΠΕΔ Παναγιώτη
Σταμπουλίδη, ύστερα από αίτημα του δεύτερου. Πάντως διευκρινίστηκε ότι ουδεμία παραχώρηση ή εκποίηση της έκτασης
στο Ταμείο έχει γίνει, ούτε και πρόκειται να γίνει. Το ΤΑΙΠΕΔ
ουσιαστικά θα αναλάβει να εκπονήσει και να ωριμάσει τις σχετικές μελέτες, όταν παραλάβει το τοπογραφικό του ακινήτου
από τα αρμόδια υπουργεία. Μάλιστα, ο κ. Σταμπουλίδης διαβεβαίωσε ότι οι προτάσεις που έχει ήδη καταθέσει ο Δήμος Ηρακλείου στο πλαίσιο του Ειδικού Χωρικού για τη Νέα Αλικαρνασσό θα ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν από τους μελετητές και σε
μεγάλο βαθμό θα ενσωματωθούν στο τελικό σχέδιο.

Ναύπλιο

Πώς θα είναι η πλατεία Αγίας
Τριάδας μετά την ανάπλαση
Την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας της Αγίας Τριάδας
(Μέρμπακα), που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», δημοπρατεί ο Δήμος Ναυπλιέων. Η περιοχή θα αναβαθμιστεί ως χώρος πρασίνου, με ασφαλτοστρώσεις περιμετρικά της
πλατείας, διαβάσεις πεζών, διαμόρφωση επιτρεπόμενων σημείων στάθμευσης, δημιουργία υποδομών για την εξυπηρέτηση των
ΑμεΑ (ράμπες, όδευση τυφλών), τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού για τη λειτουργική αναβάθμιση του χώρου (κάδοι απορριμμάτων, παγκάκι) κ.ά., μια ανάπλαση με ήπια χαρακτηριστικά, για
εξωραϊσμό και αναψυχή κατοίκων και επισκεπτών. Όπως τονίζει
ο δήμος, σε σύντομο χρονικό διάστημα, η Τοπική Κοινότητα της
Αγίας Τριάδας θα αλλάξει ριζικά εικόνα, δημιουργώντας τις συνθήκες για την περιοχή ενός ποιοτικού υποδοχέα πολλαπλών και
διαφορετικών ατομικών δράσεων και συλλογικών συνευρέσεων.

!

Γρεβενά

Έργα ύδρευσης
για αντιμετώπιση
της λειψυδρίας
Την οριστική επίλυση χρόνιων προβλημάτων λειψυδρίας και ομαλής υδροδότησης σε
κοινότητες του Δήμου Γρεβενών δρομολογεί ο
δήμος, υλοποιώντας σειρά κομβικών έργων
ύδρευσης, συνολικού προϋπολογισμού 14
εκατομμυρίων ευρώ. Οι παρεμβάσεις που
εκτελούνται αφορούν τη βελτίωση και επέκταση του εξωτερικού υδραγωγείου Γρεβενών για
την ομαλή υδροδότηση 27 χωριών, προϋπολογισμού 9,2 εκατομμυρίων ευρώ, την κατασκευή του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης των
οικισμών Κηπουρείου και Πριονίων, προϋπολογισμού 3 εκατομμυρίων ευρώ, την υδροδότηση της κοινότητας Μεγάλου Σειρηνίου, προϋπολογισμού 1,1 εκατομμυρίου ευρώ, και την
αντιμετώπιση προβλημάτων λειψυδρίας στα
Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Γρεβενών,
προϋπολογισμού 280 χιλιάδων ευρώ. Ο δήμαρχος Γιώργος Δασταμάνης επισήμανε:
«Στόχος μας είναι η εξασφάλιση και προσφορά καθαρού πόσιμου νερού σε όλες τις συνδημότισσες και όλους τους συνδημότες μέσω της
τεχνογνωσίας και εμπειρίας που απέκτησε η
ΔΕΥΑΓ, όλα αυτά τα χρόνια, στη χρηστή διαχείριση των πολύτιμων υδάτινών μας πόρων».

Καρδίτσα

Έτσι αλλάζει η νοτιοδυτική
είσοδος-έξοδος της πόλης

Ένα μεγάλο έργο που θα αλλάξει την εικόνα στη
νοτιοδυτική έξοδο και είσοδο της πόλης της Καρδίτσας προωθεί η δημοτική αρχή. Πρόκειται για
την κατασκευή οδικού κυκλικού κόμβου στη έξοδο της πόλης προς Μητρόπολη και Λίμνη Πλαστήρα και θεωρείται μείζονος σημασίας, καθώς βελτιώνει σημαντικά την οδική ασφάλεια τόσο των
οδηγών όσο και των πεζών και κυρίως των μαθητών, που θα χρησιμοποιούν τον εν λόγω κόμβο.
Όπως επισημαίνει ο δήμαρχος Βασίλης Τσιάκος:
«Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη παρέμβαση που
γίνεται σε μια από τις βασικότερες εισόδους και
εξόδους της πόλης. Έχουμε πει από την πρώτη
στιγμή που αναλάβαμε ότι θα κάνουμε την Καρδίτσα μια πόλη που αξίζει να ζεις και παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε, υλοποιούμε σταδιακά την υπόσχεσή μας».
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Φυλή

Ζητά σχολικό
λεωφορείο
Την επαναδρομολόγηση των λεωφορειακών γραμμών 715 και 716
στα Άνω Λιόσια, κατά το νέο σχολικό έτος, ζητά από τον ΟΑΣΑ ο Δήμος Φυλής.
Πρόκειται για δύο δρομολόγια,
πρωί και μεσημέρι, στη διαδρομή
Ζωφριά - Άγιος Γιάννης που θα
εξυπηρετήσουν όλα τα γυμνάσια
και λύκεια των Άνω Λιοσίων. Στην
ουσία πρόκειται για κοινό αίτημα
της σχολικής κοινότητας και του
συνδικαλιστικού οργάνου των καθηγητών (ΕΛΜΕ), για την ικανοποίηση του οποίου ενώνει τις δυνάμεις
του και ο Δήμος Φυλής.

Αττική

Η περιφέρεια στο πλευρό
του Πολεμικού Μουσείου

Ενίσχυση ασφάλειας
του Μαραθώνα

Τ

Τα ζητήματα ασφάλειας του Δήμου Μαραθώνα, ειδικά στις περιοχές όπου παρατηρούνται παραβατικές συμπεριφορές, για την ενίσχυση του αισθήματος ασφαλείας των
δημοτών, ήταν το αντικείμενο της
συνάντησης που είχε ο δήμαρχος
Στέργιος Τσίρκας με τον υπουργό
Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκο. Ο δήμαρχος τόνισε την
επιτακτική ανάγκη στελέχωσης με
ανθρώπινο δυναμικό και τεχνικά
μέσα του Αστυνομικού Τμήματος
Μαραθώνα και του Τμήματος Ασφαλείας Μαραθώνα. Σύμφωνα με τον
κ. Τσίρκα, ο υπουργός κατανόησε
τις ανάγκες και τα προβλήματα του
δήμου και ενημέρωσε ότι άμεσα θα
ενισχύσει τις περιπολίες σε όλες
τις περιοχές.
Όπως τονίζει ο δήμαρχος: «Βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τα
αρμόδια υπουργεία και εργαζόμαστε καθημερινά για έναν ασφαλέστερο δήμο. Συνεχίζουμε τις ενέργειες ενίσχυσης της προστασίας
των δημοτών μας».

ην ισχυρή πολιτική του βούληση να
συνδράμει η περιφέρεια στα έργα
αποκατάστασης και ανάδειξης
κεντρικών χώρων του Πολεμικού
Μουσείου διατύπωσε ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης υποδεχόμενος τον
πρόεδρο του ΔΣ του Μουσείου Αναστάσιο
Λιάσκο στα γραφεία της περιφέρειας.
Στο πλαίσιο της συζήτησης ο κ. Λιάσκος
ενημέρωσε τον κ. Πατούλη για τα έργα ανάπλασης που ήδη έχουν γίνει αλλά και σχεδιάζονται στους εξωτερικούς ανοιχτούς
χώρους του μουσείου. Ωστόσο, επικαλούμενος και την ευαισθησία αλλά και την έμφαση που δίνει ο περιφερειάρχης σε έργα
ανάδειξης χώρων πολιτισμού, με κύριο παράδειγμα τη ριζική ανακαίνιση της Πινακοθήκης από την περιφέρεια, εστίασε στη σημασία αποκατάστασης των κύριων χώρων
του μουσείου, με πρώτο το αμφιθέατρο, και

ζήτησε την υποστήριξή του. Όπως μάλιστα
του τόνισε, έχουν ήδη ολοκληρωθεί κάποιες προμελέτες για τα έργα που χρειάζεται
να γίνουν στον χώρο του μουσείου.
Από την πλευρά του, ο κ. Πατούλης και
αφού υπογράμμισε την ιστορική και πολιτιστική σημασία του μουσείου για την Αττική,
του διαμήνυσε την πρόθεσή του να συνδράμει η περιφέρεια, σε συνεργασία και με το
υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, στα
έργα ανακαίνισης και ανάδειξης, των οποίων, όπως ανέφερε, η ένταξη θα δρομολογηθεί στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Αττική 2021-2027», το οποίο αναμένεται
να εγκριθεί το προσεχές διάστημα.
Επισημαίνεται πως ήδη έχουν δοθεί από
το ΕΣΠΑ 2014-2020 πόροι που ξεπερνούν
τα 5,5 εκατ. ευρώ για έργα ενεργειακής
αναβάθμισης και ψηφιοποίησης στο Πολεμικό Μουσείο.

Νέος σύγχρονος βρεφονηπιακός στην Αγ. Παρασκευή
Την επίσημη τελετή θεμελίωσης και αγιασμού του νέου πρότυπου βρεφονηπιακού σταθμού στην περιοχή Πευκάκια του Δήμου Αγίας Παρασκευής, που κατασκευάζεται με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής ύψους 1.570.000 ευρώ, πραγματοποίησαν ο περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης και ο δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς. Το υπό κατασκευή κτίριο
περιλαμβάνει υπόγειο, ισόγειο και έναν όροφο, όπου το ισόγειο επιφάνειας 294,93 τμ θα
στεγάσει το νηπιακό τμήμα, την τραπεζαρία, λειτουργίες διοίκησης και υποστήριξης, καθώς και χώρους υγιεινής. Ο όροφος επιφάνειας 204,74 τμ θα έχει αίθουσες ύπνου νηπίων,
χώρους για το προσωπικό και χώρους υγιεινής, και το υπόγειο προορίζεται για βοηθητικούς χώρους. Όπως επισήμανε ο κ. Πατούλης: «Πρόκειται για έναν σύγχρονο και πρότυπο
διώροφο βρεφονηπιακό σταθμό που προχωρά με ταχείς ρυθμούς, με χρηματοδότηση της
περιφέρειας. Αποτελεί άλλο ένα παράδειγμα πως, όταν συνεργάζονται αρμονικά ο Α’ και ο
Β’ Βαθμός Αυτοδιοίκησης, τα οφέλη για τους πολίτες είναι πολλαπλά».

ΕΣΠΑ για το Ειδικό
Σχολείο Γλυφάδας
Στο ΕΣΠΑ, με χρηματοδότηση 10
εκατ. ευρώ, εντάχθηκε το έργο της
ανέγερσης του Ειδικού Σχολείου
Γλυφάδας, το οποίο, όπως σημειώνει εμφατικά ο δήμαρχος Γιώργος
Παπανικολάου, «είναι ένα έργο εμβληματικό που θα αποτελέσει σταθμό για την εκπαίδευση στη χώρα
μας. Ένα αρχιτεκτονικό κομψοτέχνημα που θα λειτουργήσει και ως
συνεδριακό και πολιτιστικό κέντρο.
Ένα έργο ζωής ξεκινάει και σύντομα
θα είναι πραγματικότητα». Σύμφωνα
με το σχέδιο, το ειδικό σχολείο θα
γίνει στον χώρο όπου στεγαζόταν το
παλιό, εγκαταλελειμμένο πλέον, 2ο
Δημοτικό Σχολείο, το οποίο σύντομα
θα γκρεμιστεί, και θα είναι αρχιτεκτονικά πρωτοποριακό με την καλύτερη δυνατή ποιότητα κατασκευής
σε όλες τις υποδομές του, ενώ θα
έχει και αμφιθέατρο περίπου 400
θέσεων, που θα καλύψει και πολιτιστικές και άλλες ανάγκες της πόλης.

Πάρκο Σκοπευτηρίου:
Η ανάπλαση προχωρά
Έτοιμη για δημοπράτηση είναι η ανάπλαση του Πάρκου Σκοπευτηρίου Καισαριανής, καθώς η σχετική μελέτη
έχει εξασφαλίσει της απαραίτητες
αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις. Η ανάπλαση του ιστορικού πάρκου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δημιουργία
ανοιχτού θεάτρου 800 θέσεων, ανάπλαση του ιστορικού κέντρου διασκέδασης «Χάραμα», ανάπλαση των γραφείων της Σκοπευτικής Εταιρείας, δημιουργία μικρού στίβου με ανοιχτές
αθλητικές εγκαταστάσεις και ανάπλαση των χώρων πρασίνου και τοποθέτηση ανοιχτών αθλητικών εγκαταστάσεων με υπερσύγχρονα όργανα εκγύμνασης. Όπως επισημαίνεται: «Η νομική κατοχύρωση του πάρκου, το πολεοδομικό του σχέδιο και η ανάπλασή
του, και μάλιστα ως εμβληματικού έργου του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης.” δίνει τη δυνατότητα στον δήμο
να αναδείξει και να αξιοποιήσει προς
όφελος της πόλης, των κατοίκων και
των επισκεπτών έναν χώρο ευρωπαϊκής ιστορικής σημασίας».
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ΚΟΣΜΟΣ

Το… μετέωρο βήμα των αγορών

Ο

ι πληθωριστικές πιέσεις, η
σύσφιγξη της νομισματικής
πολιτικής από τις κεντρικές
τράπεζες και η σοβαρή πιθανότητα οι οικονομίες να βρεθούν
αντιμέτωπες με την ύφεση είναι οι βασικοί παράγοντες ανησυχίας για την
πορεία των αγορών. Και μπορεί οι μετοχές να ανακάμπτουν το τελευταίο
διάστημα, ωστόσο οι αναλυτές προειδοποιούν πως το κλίμα παραμένει εύθραυστο και ότι το bear market δεν
έχει τελειώσει.
Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

ωμα εξέφρασε την άποψη ότι η ανάκαμψη των αγορών τον Ιούλιο είναι
απίθανο να αποδειχθεί μακροχρόνια
και συμβουλεύει τους επενδυτές να
μην αισιοδοξούν υπερβολικά από την
κάπως πιο θετική εικόνα του περασμένου μήνα.
Όπως ανέφερε ο Haefele, ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος είναι πιθανόν
να αποδειχθούν πτωτικοί, με τη Fed
να λαμβάνει σημαντικό όγκο νέων δεδομένων πριν από την επόμενη συνεδρίασή της. Για αυτό τον λόγο ο επικεφαλής επενδύσεων της UBS παραμένει ουδέτερος στις μετοχές.
Σύσταση υποαπόδοσης για τις μετοχές δίνει η BlackRock, σημειώνοντας
σε ανάλυσή της ότι οι επενδυτές είναι

παγιδευμένοι σε ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας, με την αγορά να ομοιάζει με τρενάκι του τρόμου.
Με τις απόψεις για την επιτοκιακή
πολιτική που θα ακολουθήσει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να αλλάζουν από τη μία στιγμή στην άλλη εκ
μέρους των Αμερικανών policy makers, όπως έδειξε η αντίδραση της
Wall Street την περασμένη εβδομάδα
όταν ανακοινώθηκε αύξηση 75 μβ, το
κλίμα στις αγορές θα παραμείνει ευμετάβλητο.
Υπό αυτές τις συνθήκες, η Black
Rock θεωρεί πως η επενδυτική κοινότητα πρέπει να είναι προσεκτική
και τα χαρτοφυλάκια να μειώνουν το
ρίσκο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

amaliakatzou@gmail.com

Η Nomura εμφανίζεται επιφυλακτική στο ράλι των αγορών και προειδοποίει τους επενδυτές να μην παρασύρονται, καθώς η προσδοκία που τροφοδοτεί την άνοδο στη Wall Street ότι
οι αυξήσεις των επιτοκίων μπορεί να
επιβραδυνθούν νωρίτερα από το αναμενόμενο δεν ανταποκρίνεται στην
πραγματικότητα.
Σύμφωνα με την ιαπωνική τράπεζα,
η Fed είναι σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση,
δεδομένου ότι η αγορά, αντανακλαστικά, προεξόφλησε πως η νομισματική
σύσφιξη δεν θα συνεχιστεί με τον ίδιο
ρυθμό στο μέλλον και ότι τα επιτόκια
θα μειωθούν και πάλι, αρχής γενομένης από το 2023, με αποτέλεσμα να σημειώνεται ράλι στις μετοχές. Ωστόσο η
Fed δεν θα μπορέσει να μειώσει τα
επιτόκια λόγω του υψηλού πληθωρισμού, κάτι που θα απογοητεύσει τους
επενδυτές. Σε αυτό το πλαίσιο, η Nomura χτυπά καμπανάκι πως τα χειρότερα δεν έχουν παρέλθει και ότι η πρόσφατη αποκλιμάκωση στις αποδόσεις
των ομολόγων θα αντιστραφεί.

Αστάθεια και μεταβλητότητα
Στο ίδιο μήκος κύματος και η UBS, η
οποία προβλέπει πως τους επόμενους
μήνες τα βασικά χαρακτηριστικά στις
αγορές θα είναι η αστάθεια και η μεταβλητότητα. Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής επενδύσεων της τράπεζας, που
διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία
αξίας 1,1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων,
Mark Haefele, σε ενημερωτικό σημεί-

Σημαντικές ζημίες για τα hedge funds
Ολοταχώς προς μία από τις χειρότερες χρονιές απόδοσής τους οδεύουν τα
hedge funds, με τους επενδυτές σε απόγνωση, βλέποντας τα υπό διαχείριση
assets τους να καταγράφουν κολοσσιαίες ζημίες. Σύμφωνα με το HFR, τα
funds σημείωσαν απώλειες, κατά μέσο όρο, -5,6% τους πρώτους έξι μήνες
του 2022. Και ενώ ανέκαμψαν περίπου 0,5% τον περασμένο μήνα, ο κλάδος
βαίνει προς το χειρότερο έτος στην ιστορία του, αρχής γενομένης από το
1990. Οι μεγαλύτερες απώλειες παρουσιάζονται στα λεγόμενα long-short
hedge funds, τα οποία διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία 1,2 τρισ. δολάρια
και που στοιχηματίζουν στην άνοδο και την πτώση των τιμών των μετοχών.

Υπό τον φόβο ότι οδηγούμαστε σε περίοδο στασιμοπληθωρισμού, οι επενδυτές αναρωτιούνται όλο και περισσότερο πώς θα πρέπει να τοποθετηθούν
σε ένα τέτοιο περιβάλλον.

Ο στασιμοπληθωρισμός
θα διαρκέσει χρόνια
Όπως επισημαίνει με ανάλυσή της η
Bridgewater, πολλά μπορούν να αλλάξουν τα επόμενα χρόνια, αλλά η ιστορία μάς δείχνει ότι μια δεκαετία πληθωρισμού θα είναι πολύ κακή για τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων. Η
πορεία της παγκόσμιας οικονομίας θα
εξαρτηθεί, σε μεγάλο βαθμό, από το
πώς οι κεντρικοί τραπεζίτες θα κινηθούν, επομένως δεν πρέπει κανείς να
είναι σταθερά προσηλωμένος στο ένα
ή το άλλο σενάριο. Σε κάθε περίπτωση,
όπως έχουν τα πράγματα, οι πιθανότητες ευνοούν ένα στασιμοπληθωριστικό
περιβάλλον που θα μπορούσε να διαρκέσει για χρόνια.

Επιφυλακτικοί οι αναλυτές
- Ύφεση και πληθωρισμός
τα μεγάλα αγκάθια
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ΕΛΛΑΔΑ
Κωστής Χατζηδάκης:
«Τον Αύγουστο
τελειώνουμε με
τις εκκρεμείς συντάξεις»

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟYΡΑΣ

Έρχεται χρήμα για
νοικοκυριά, επιχειρήσεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ν

έα σημαντικά ποσά επιδοτήσεων για το ρεύμα
αλλά και το πετρέλαιο
θέρμανσης θα περιλαμβάνει ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός που θα κατατεθεί τις προσεχείς ημέρες στη Βουλή.
Το στίγμα των παρεμβάσεων για
την αντιμετώπιση της ακρίβειας
έδωσε ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας, στην εκπομπή της ΕΡΤ «Συνδέσεις», τονίζοντας ότι η οικονομία κινείται ικανοποιητικά, με αιχμή τον τουρισμό.
Ωστόσο, δεν θέλησε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά
με το ύψος των παρεμβάσεων, οι
οποίες υπολογίζονται περίπου στα
2 δισ. ευρώ.
«Κλειδί» για τη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών, σύμφωνα με
τον κ. Σταϊκούρα, είναι η αυξημένη
ανταπόκριση των φορολογουμένων
στην πληρωμή του ΕΝΦΙΑ, του Φόρου Εισοδήματος και της Επιστρεπτέας, τους οποίους μάλιστα ευχαρίστησε! Όπως πρόσθεσε, στο τέλος
Ιουλίου πληρώθηκαν φόροι ύψους 3
δισ. ευρώ, χωρίς μάλιστα να μειωθούν οι καταθέσεις. Ο κ. Σταϊκούρας διευκρίνισε ότι «η έννοια του
συμπληρωματικού προϋπολογισμού είναι καθαρά τεχνική έννοια»,

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

επισημαίνοντας ότι το μείζον ζήτημα
είναι η ορθή πορεία της οικονομίας
και το δημοσιονομικό περιθώριο
που υπάρχει, ώστε να βοηθηθούν τα
νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις.

Τελικές ανακοινώσεις στη ΔΕΘ
Σύμφωνα με τον υπουργό, «δημιουργείται ο δημοσιονομικός χώρος
για να γίνουν περισσότερες δαπάνες, προκειμένου να ενισχυθούν
νοικοκυριά και επιχειρήσεις μετά
τον Σεπτέμβριο». Επιπλέον, άφησε
ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει
και νέο πρόγραμμα Fuel Pass 3 το
φθινόπωρο, προσθέτοντας ότι πρώτα θα αξιολογηθεί η πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου και στη
συνέχεια θα παρθούν οι σχετικές
αποφάσεις.
Ταυτόχρονα, το υπουργείο Οικονομικών θα μετρήσει τις συνέπειες
της διεθνούς αύξησης του πετρελαίου στο πετρέλαιο θέρμανσης και
σχεδόν ο κ. Σταϊκούρας, χωρίς να το
πει ευθέως, προανήγγειλε αυξημένα ποσά και διεύρυνση των κριτη-

ρίων για τη χορήγηση του σχετικού
επιδόματος τον προσεχή χειμώνα.
Πάντως, οι τελικές ανακοινώσεις
αναμένεται να γίνουν από τον πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης σε έναν μήνα, αφού ληφθούν υπ’ όψιν η πορεία του ΑΕΠ
κατά το α’ εξάμηνο του έτους και οι
προβλέψεις για το τελευταίο τρίμηνο, το οποίο αναμένεται να είναι πολύ δύσκολο.
Σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο χορήγησης «επιταγής ακρίβειας» ή την επίσπευση στη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, ο
υπουργός απάντησε αινιγματικά,
«όλα στην ώρα τους». Τέλος, ο κ.
Σταϊκούρας επεσήμανε ότι η κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης
για τους συνταξιούχους και τους
δημόσιους υπαλλήλους θα κοστίσει
στον προϋπολογισμό την απώλεια
εσόδων ύψους 450 εκατ. ευρώ.

Προς νέα αύξηση της
επιδότησης σε ρεύμα
και θέρμανση, ανοιχτό
το ενδεχόμενο να υπάρξει
και νέο πρόγραμμα Fuel
Pass το φθινόπωρο

Το σήμα για την τελική… αντεπίθεση,
ώστε να εκδοθούν οι εκκρεμείς συντάξεις, έδωσε χθες από το «πράσινο κτίριο» του ΕΦΚΑ στο Μαρούσι ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης.
Ο υπουργός είχε συνάντηση με τον
επικεφαλής του e-ΕΦΚΑ και την ομάδα
η οποία θα συνεχίσει να εργάζεται τον
Αύγουστο για την επιτάχυνση της έκδοσης των συντάξεων. Σύμφωνα με τα
στοιχεία που παρουσίασε ο υπουργός
σε ανάρτησή του στο Facebook, οι αιτήσεις συνταξιοδότησης του 2019 τείνουν
να μηδενιστούν, οι εκκρεμείς αιτήσεις
του 2020 είναι κάτω του 3%, ενώ μέσα
στο α’ τετράμηνο του 2022 εκδόθηκε το
75% των φετινών αιτήσεων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στις συντάξεις του Δημοσίου, για τις οποίες ακολουθείται πιο αυτοματοποιημένη διαδικασία από τον περασμένο Μάιο.
Στις επικουρικές συντάξεις, για τις
οποίες επίσης υπάρχει μικρή αποκλιμάκωση, αναμένεται η επιτάχυνση της
έκδοσής τους μέσα στους προσεχείς
μήνες. Σημειώνεται ότι από τη στιγμή
που εκδίδεται η κύρια σύνταξη, εντός
90 ημερών, πρέπει να εκδοθεί και η
επικουρική. Για τις «παράλληλες» συντάξεις (δηλαδή για την προσαύξηση της
σύνταξης που δικαιούται, πχ, ένας γιατρός ή ένας δικηγόρος του Δημοσίου οι
οποίοι ήδη λαμβάνουν σύνταξη από το
Δημόσιο και προσδοκούν σχετική προσαύξηση από το ΤΣΑΥ ή το Ταμείο Νομικών) έχει εγκατασταθεί πλέον το λογισμικό, όχι μόνο για τις πιο πρόσφατες
αλλά και για τις παλαιότερες περιπτώσεις. Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, είναι θέμα 4-5 μηνών η ολοκλήρωση της σχετικής προσπάθειας. Τέλος, στις διεθνείς
συντάξεις (δηλαδή, στις συντάξεις
ασφαλισμένων που διέμεναν και στο
εξωτερικό) επίσης παρατηρήθηκε σημαντική πρόοδος τον Ιούλιο, ενώ ο κ.
Χατζηδάκης αναγνώρισε ότι υπάρχουν
προβλήματα και καθυστερήσεις στη
συνεργασία με άλλες χώρες.
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Κόμβος για φτηνό ρεύμα
στην Ευρώπη η Ελλάδα

Τ

ο κέντρο της... Γης αναμένεται να γίνει η Ελλάδα ως κόμβος υδρογόνου μετά την υλοποίηση της συμφωνίας που
υπογράφηκε πρόσφατα με τη Σαουδική Αραβία, στο πλαίσιο της επίσκεψης
του πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν
στην Αθήνα.
Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

loukas1972@gmail.com

Το νέο ενεργειακό και γεωπολιτικό
story προβλέπει μαζικές εισαγωγές
υδρογόνου από τη Μέση Ανατολή και
τη Βόρεια Αφρική, οι οποίες θα κατευθυνθούν προς την Ευρώπη, μέσω
Ελλάδας, για την κάλυψη μεγάλους
μέρους των ενεργειακών αναγκών. Τα
πρώτα μεγάλα έργα υδρογόνου που
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές ξεκινούν στη Σαουδική Αραβία,
καθώς, όπως αναφέρει ο διευθύνων
σύμβουλος της Hydrogen Europe και
πρώην ευρωβουλευτής των Γερμανών
Φιλελευθέρων Γιώργος Χατζημαρκάκης, «στα βορειοδυτικά της χώρας
υπάρχει μια περιοχή με έκταση ίση με
αυτήν του Βελγίου, η οποία έχει ανακηρυχθεί αποκλειστική ζώνη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και υδρογόνου. Πρόκειται για την ευρύτερη περιοχή της πόλης Νίομ, η οποία αναμένεται να μετατραπεί σε παγκόσμια
πρωτεύουσα του υδρογόνου, όπου
μέσω ΑΠΕ η ενέργεια θα μετατρέπεται σε υδρογόνο που θα μεταφέρεται
στη συνέχεια σε όλο τον κόσμο».

«Δεν θα έρχομαι με άδεια χέρια»
Η συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία
έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία
οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται
σε ιδανικό επίπεδο μετά και την αποστολή πυραύλων από την Ελλάδα για
την αμυντική θωράκισή της. Η κίνηση
αυτή έχει προκαλέσει αίσθηση και εν-

Τα οφέλη του υδρογόνου και οι ανατροπές που θα φέρει
Η μετατροπή της Ελλάδας σε κόμβο υδρογόνου για την Ευρώπη, μέσω Σαουδικής Αραβίας, θα προκαλέσει ένα ντόμινο θεαματικών ανατροπών σε γεωπολιτικό και ενεργειακό
επίπεδο. Συγκεκριμένα, τα οφέλη είναι τα εξής:
Η χρήση υδρογόνου από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας θα δώσει τέλος στην εξόρυξή του μέσα από την
κλασική και μόνη διαθέσιμη πηγή που υπάρχει σήμερα και
είναι τα ορυκτά καύσιμα.
Το υδρογόνο θα δώσει στην Ευρώπη καθαρή ενέργεια
και θα την καταστήσει κλιματικά ουδέτερη και με εξασφαλισμένη επάρκεια, χωρίς εξαρτήσεις από καύσιμα
όπως το φυσικό αέριο και χώρες όπως η Ρωσία.
Το υδρογόνο αντιπροσωπεύει το 2% του ενεργειακού
μείγματος της ΕΕ, εκ του οποίου το 95% παράγεται από
ορυκτά καύσιμα που απελευθερώνουν 70-100 εκατομμύρια τόνους CΟ2 ετησίως. Σύμφωνα με έρευνες, ένα σημαντικό μέρος του ενεργειακού μείγματος της ΕΕ θα μπο-

1.
2.

θουσιασμό στους Σαουδάραβες και
είναι ενδεικτική η φράση του πρίγκιπα
Μπιν Σαλμάν προς τον Έλληνα πρωθυπουργό ότι «κάθε φορά που θα έρχομαι στην Ελλάδα δεν θα έρχομαι με
άδεια χέρια».
Το «story του υδρογόνου» δεν είναι
κάτι που προέκυψε ξαφνικά, καθώς
ήδη η Ελλάδα συμμετέχει στο μεγάλο
project «White Dragon» («Άσπρος
Δράκος») στη Δυτική Μακεδονία, που
μας εντάσσει δυναμικά στον χάρτη
των έργων του συγκεκριμένου καυσίμου. Το «White Dragon» αποτέλεσε
έναυσμα για τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες ενέργειας να αναπτύξουν και να προσαρμόσουν τα εταιρι-

ρούσε να προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
το 2050, εκ των οποίων το υδρογόνο θα μπορούσε να καλύπτει το 20% και ειδικότερα το 20%-50% της ενεργειακής
ζήτησης στον τομέα των μεταφορών και το 5%-20% στον
βιομηχανικό τομέα.
Το υδρογόνο είναι αέριο και μεταφέρεται πιο αποτελεσματικά μέσω αγωγών, καθώς αυτός είναι ο φθηνότερος
τρόπος μεταφοράς μεγάλων όγκων σε μεγάλες αποστάσεις. Σύμφωνα με τον κ. Χατζημαρκάκη, αυτό το γεγονός
καθιστά την κατασκευή του αγωγού EastMed επιβεβλημένη, από τη στιγμή που ο πόλεμος στην Ουκρανία άλλαξε
τις γεωπολιτικές ισορροπίες. Επιπλέον, ο ήδη προγραμματισμένος αγωγός TAP θα παίξει επίσης ιδιαίτερο ρόλο
στη στρατηγική της Ευρώπης για το υδρογόνο. Έτσι, στο
μέλλον όλοι οι δρόμοι θα οδηγούν μέσω Ελλάδας όσον
αφορά τη σύνδεση του νοτιοανατολικού δυναμικού παραγωγής υδρογόνου.

κά χαρτοφυλάκιά τους και να στρέψουν την προσοχή τους σε έργα που
σχετίζονται με τις τεχνολογίες υδρογόνου.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που
έχει γίνει, το υδρογόνο έχει τη δυνατότητα να μετατρέψει την Ελλάδα από
εισαγωγέα ενέργειας σε ενεργειακά
αυτάρκη, με τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας να αντικαθιστούν την προηγουμένως κυρίαρχη ορυκτή ενέργεια. Αυτό γίνεται πολύ σαφές στη Δυτική Μακεδονία, όπου ο λιγνίτης πρόκειται να αντικατασταθεί πλήρως από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε
συνδυασμό με το υδρογόνο. Μάλιστα,
μαζί με την Πορτογαλία η Ελλάδα είναι

μια από τις δύο ευρωπαϊκές χώρες
που έχουν εξίσου υψηλές δυνατότητες αιολικής και ηλιακής ενέργειας,
κατέχοντας το συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το «ντιλ» Μητσοτάκη με
τον πρίγκιπα της Σαουδικής
Αραβίας προβλέπει μαζικές
εισαγωγές υδρογόνου
στη χώρα μας,
που στη συνέχεια θα
μοιραστούν στην ΕΕ
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της Ρεγγίνας Σαβούρδου

«Κ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ατάληψη» έκαναν στο
Νότιο Αιγαίο οι τουρίστες τον μήνα Ιούλιο,
με αποτέλεσμα κυρίως η Ρόδος, η Κως, η Μύκονος και η
Σαντορίνη να «βουλιάξουν» από τον
κόσμο, αποδεικνύοντας έτσι τη μεγάλη προτίμηση που έχουν οι Ευρωπαίοι
σε αυτά τα νησιά.
Οι αφίξεις των τουριστών ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο, αγγίζοντας έτσι
το +20% του Ιουλίου του 2019. Τα ποσοστά αύξησης ανά αεροδρόμιο στο
Νότιο Αιγαίο διαμορφώνονται ως
εξής: 13% για τη Ρόδο, 8% για την Κω,
31% για τη Μύκονο και 65% για τη Σαντορίνη.
Το αεροδρόμιο «Διαγόρας» της Ρόδου υποδέχτηκε περίπου 40.000 επιβάτες από το εξωτερικό τα Σαββατοκύριακα.
Το αεροδρόμιο της Κω εξυπηρέτησε σε μία μέρα περισσότερους από
10.000 επισκέπτες από το εξωτερικό
και τα μικρότερα αεροδρόμια της Μυκόνου και της Σαντορίνης πάνω από
6.000 και 7.000, αντίστοιχα.
Από την αρχή της τουριστικής σεζόν
οι προορισμοί του Νοτίου Αιγαίου βρίσκονται αδιάλειπτα ψηλότερα από τις
επιδόσεις της τελευταίας κανονικής
χρονιάς (2019) κατά ένα μέσο όρο που
φτάνει, από τις 27 Μαρτίου μέχρι το
τέλος Ιουλίου, στο 13%.
Πάνω από 3.000.000 επισκέπτες
από το εξωτερικό επισκέφτηκαν τις
Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, όσοι
περίπου αφίχθηκαν στα αεροδρόμια
του Νοτίου Αιγαίου κατά τη διάρκεια
όλης της περσινής τουριστικής περιόδου, σύμφωνα με την «Πρωτοβουλία
του Νοτίου Αιγαίου».
Η Μεγάλη Βρετανία παραμένει η
μεγαλύτερη αγορά για τη Ρόδο, ξεπερνώντας τη Γερμανία, η οποία βρίσκεται στη δεύτερη θέση, ενώ αισθητή

Βούλιαξε από επισκέπτες
το Νότιο Αιγαίο τον Ιούλιο
έκαναν την παρουσία τους οι Ιταλοί
στο «νησί των Ιπποτών» τον Ιούλιο, καθώς αναδείχθηκαν τέταρτη αγορά μετά τους Πολωνούς. Αντιστοίχως και
στην Κω η Γερμανία παραμένει σταθερά η δημοφιλέστερη αγορά, ακολουθούμενη από τη Μεγάλη Βρετανία, με
τους Ιταλούς να κάνουν την είσοδό
τους στις πέντε κορυφαίες αγορές για
το «νησί του Ιπποκράτη».

Για το «νησί των ανέμων» ακόμη
μεγαλύτερο μερίδιο σημείωσαν οι
Ιταλοί παραμένοντας η πρώτη αγορά,
με τους Γάλλους να σημειώνουν επίσης αύξηση ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση.
Τέλος, στην πρώτη θέση και για τη
Σαντορίνη βρέθηκε η ιταλική αγορά,
ξεπερνώντας για πρώτη φορά φέτος
τη βρετανική.

Εκτοξεύτηκε η κίνηση
σε σχέση με το 2019
- Ρεκόρ αφίξεων
στα αεροδρόμια
Ρόδου, Κω, Μυκόνου,
Σαντορίνης

Και νέα κλήρωση για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους»
Από τις 16 Σεπτεμβρίου και μετά θα
ανακοινωθεί και νέα κλήρωση για το πρόγραμμα του υπουργείου Τουρισμού «Τουρισμός για Όλους», σύμφωνα με δηλώσεις της αρμόδιας υφυπουργού Τουρισμού Σοφίας Ζαχαράκη.
Με στόχο να στηριχθεί περαιτέρω η μέση ελληνική οικογένεια, η οποία αντιμετωπίζει δυσκολίες, η Πολιτεία φέτος προσφέρει μια σειρά προγραμμάτων ώστε να

κάνουν διακοπές όλοι οι Έλληνες, ακόμη
και εκείνοι που δεν μπορούν ή δυσκολεύονται. Στο πρόγραμμα «Τουρισμός για
όλους» θα προστεθούν και άλλοι δικαιούχοι, ενώ τις λεπτομέρειες θα γνωρίζουμε
στις αρχές του Σεπτεμβρίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για το νέο πρόγραμμα, όπως ίσχυσε φέτος, καταγράφηκε ρεκόρ αιτήσεων, καθώς μέσα σε μόλις
τέσσερις ώρες από την ενεργοποίηση της

πλατφόρμας είχαν συμπληρωθεί περισσότερες από 50.000 αιτήσεις.
Η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε και
στην εικόνα που καταγράφεται στα αεροδρόμια της χώρας και μάλιστα υπογράμμισε πως οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στα αεροδρόμια της Ευρώπης
αφορούν τα ελληνικά αεροδρόμια, με την
εικόνα να είναι σαφώς καλύτερη.
Ρ.Σ.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

ΧΑ: Stock picking και… βλέπουμε

Σ

ε stock picking επιδίδονται
οι αναλυτές στο ελληνικό
χρηματιστήριο και το ερώτημα είναι αν θα συνεχίσουν να το κάνουν και στις επόμενες
συνεδριάσεις. Πάντως, για να υπάρξει ουσιαστική ανοδική κίνηση,
απαιτείται η διάχυση του ενδιαφέροντος σε όλο το ταμπλό. Τεχνικά,
για να διατηρηθεί η θετική εικόνα
για τον γενικό δείκτη, δεν πρέπει να
υπάρξει κλείσιμο χαμηλότερα των
783 και με ενδιάμεση στήριξη στις
852, 845, 835 (εκθετικός ΚΜΟ 30
μηνών), 820 (εκθετικός ΚΜΟ 200
εβδομάδων), 805 και 790 μονάδες
(απλός ΚΜΟ 200 εβδομάδων). Οι
επόμενες αντιστάσεις στις 865 (εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων) 866 884 μονάδες (συγκλίνουν οι δύο
ΚΜΟ 200 ημερών). Οι 900 μονάδες
παραμένουν το απόλυτο σημείο
αναφοράς. Σε περίπτωση αρνητικής

Η Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 ορίστηκε ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού 0,12
ευρώ ανά μετοχή της Intracom. Σύμφωνα με
το οικονομικό ημερολόγιο της εισηγμένης,
ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων της επιστροφής κεφαλαίου (record date)
ορίστηκε η Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022,
ενώ η καταβολή θα ξεκινήσει την Παρασκευή
30 Σεπτεμβρίου 2022. Η καταβολή της επιστροφής του κεφαλαίου θα γίνει μέσω πληρώτριας τράπεζας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου
Αθηνών. Οι λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της εισηγμένης.
εξέλιξης και κλεισίματος χαμηλότερα των 783, οι επόμενες στηρίξεις
στις 780 και 740 μονάδες. Για τον
δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης οι
επόμενες στηρίξεις εντοπίζονται
στις 1.850, 1.800 και 1.753 μονάδες

και με ενδιάμεση στήριξη στις 2.085
(εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων),
2.050 (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων), 2.042, 1.943 (απλός ΚΜΟ 200
εβδομάδων), 1.922 και 1.917 – 1.907
μονάδες.

ΔΕΗ: Η ΕΓΣ ενέκρινε πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών
Εγκρίθηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της
ΔΕΗ το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών που είχε αναγγείλει ο
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Γιώργος Στάσσης.
Σύμφωνα με την απόφαση, που υιοθετεί τη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρεία μπορεί να αγοράσει μετοχές που αντιστοιχούν μέχρι το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της, μετά την αφαίρεση των 1.856.000 ιδίων μετοχών που έχουν ήδη αποκτηθεί από προηγούμενο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών, δηλαδή μέχρι και
36.344.000 μετοχές. Οι μετοχές θα αποκτηθούν σε τιμή μεταξύ 2,48
ευρώ κατ’ ελάχιστον, η οποία ισούται με την ονομαστική αξία της μετοχής, και 17 ευρώ κατά το μέγιστο. Το πρόγραμμα επαναγοράς θα ενεργοποιηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και θα χρηματοδοτηθεί από διαθέσιμα της εταιρείας.

Λάμψα: Στην ισπανική Azora το ξενοδοχείο Sheraton στη Ρόδο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Intracom: Στις 23 Σεπτεμβρίου
η αποκοπή της επιστροφής
κεφαλαίου 0,12 ευρώ ανά μετοχή

Η Λάμψα με ανακοίνωσή της ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής πολιτικής της και προς τον σκοπό να επικεντρωθεί η δραστηριότητά της σε κεντρικά ξενοδοχεία πόλεων και να ενισχύσει τη θέση της τόσο επιχειρηματικά όσο και κεφαλαιακά, προέβη την 3η Αυγούστου 2022 στην υπογραφή
συμβολαίων για την πώληση του ακινήτου επί του οποίου λειτουργεί το ξενοδοχείο Sheraton Rhodes Resort,
που βρίσκεται στην κοινότητα Ιαλυσού Ρόδου, έναντι τιμήματος 43.800.000 ευρώ, το οποίο συμπεριλαμβάνει
το ακίνητο και τον εξοπλισμό, προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Azora FCR Rhodes Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Azora
FCR Rhodes AE». Η ως άνω εταιρεία είναι θυγατρική του ισπανικού ομίλου «Azora Group» που δραστηριοποιείται
σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και επενδύσεις ακινήτων.

BC Partners - Βain
εξαγοράζουν ιταλικό κολοσσό
στον τομέα της συσκευασίας
Σε στρατηγική συμφωνία με την Bain
Capital προχώρησε πριν από λίγες μέρες η
BC Partners, και από κοινού αποκτούν πλέον την ιδιοκτησία και τον έλεγχο της
Fedrigoni, διεθνούς φήμης ιταλικού οίκου
παραγωγής χαρτιών πολυτελείας, ετικετών
και προϊόντων συσκευασίας. Σύμφωνα με
πληροφορίες, μετά τη συναλλαγή η αξία
της Fedrigoni αποτιμάται σχεδόν στα 3 δισ.
ευρώ. Όπως αναφέρουν οι εταιρείες σε
σχετική ανακοίνωση, η συμφωνία αναμένεται να δώσει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση
στην πορεία ανάπτυξης της Fedrigoni, η
οποία έχει έσοδα που ξεπερνούν τα 2,2 δισ.
ευρώ. Σημειώνεται πως η εταιρεία έχει
υπερδιπλασιάσει τις καθαρές πωλήσεις
και σχεδόν έχει τριπλασιάσει τα προσαρμοσμένα EBITDA από το 2017.

Crédit Agricole: Υψηλότερα
των εκτιμήσεων κέρδη και έσοδα
Η Crédit Agricole ανακοίνωσε ότι τα κέρδη
και έσοδα ήταν υψηλότερα των εκτιμήσεων
στο β’ τρίμηνο λόγω της ισχυρής δραστηριότητας στις δραστηριότητες δανείων παρά τις
μακροοικονομικές αβεβαιότητες. Τα καθαρά
κέρδη της γαλλικής τράπεζας διαμορφώθηκαν στο 1,98 δισ. ευρώ στο τρίμηνο μέχρι το
τέλος Ιουνίου, ελαφρώς υψηλότερα από το
1,97 δισ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα έσοδα αυξήθηκαν 8,8% στα 6,33 δισ.
ευρώ, εν μέσω ισχυρής δραστηριότητας στις
δραστηριότητες στεγαστικών δανείων και
των δραστηριοτήτων καταναλωτικής χρηματοδότησης. Τα αποτελέσματα ήταν υψηλότερα των εκτιμήσεων για καθαρά κέρδη 1,26
δισ. ευρώ και έσοδα 5,64 δισ. ευρώ.

ΡOLITICAL

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

23

BUSINESS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Intralot: Στο 32,424% αύξησε
το ποσοστό του ο Σωκράτης Κόκκαλης

Πειραιώς: Στα 614 εκατ.
τα καθαρά κέρδη το α’ εξάμηνο

Η

Premier Capital Ελλάς συνεχίζει το
επενδυτικό της πρόγραμμα για το δίκτυο
McDonald’s στην Ελλάδα, με το νέο
εστιατόριο στη Δυτική Θεσσαλονίκη, το
οποίο άνοιξε στις 29 Ιουλίου 2022, στην οδό Γεωργίου Τσόντου, Δυτικής Εισόδου και Αλεξανδρουπόλεως 7. Πρόκειται για το τρίτο εστιατόριο McDonald’s στη Θεσσαλονίκη και το 27ο McDonald’s που
λειτουργεί η Premier Capital Ελλάς στην Ελλάδα. Η
επένδυση για το νέο εστιατόριο ανήλθε σε 2 εκατ.
ευρώ, ενώ σε αυτό απασχολούνται 60 εργαζόμενοι.
Το νέο εστιατόριο McDonald’s στη Δυτική Θεσσαλονίκη ενσωματώνει το πιο πρόσφατο μοντέλο
υπηρεσιών του brand «Experience of the Future»,
φέρνοντας μια σειρά καινοτόμων ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσιών που ενισχύουν την εμπειρία
του πελάτη.

Allianz: Η συμμετοχή
στην Ευρωπαϊκή Πίστη
ανέρχεται σε 97,16%

H Allianz ανακοίνωσε ότι η συμμετοχή της στην
Ευρωπαϊκή Πίστη αυξήθηκε σε 97,16%, έπειτα από
την ολοκλήρωση της προαιρετικής δημόσιας πρότασης για τις υπόλοιπες μετοχές της Ευρωπαϊκής
Πίστης. Συγκεκριμένα, η Allianz SE απέκτησε μέσω της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης ποσοστό
8,55% της Ευρωπαϊκής Πίστης ή 2.270.192 μετοχές
και μέσω της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου
Αθηνών, συνολικά 4.334.108 μετοχές της εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 16,33%
του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Ευρωπαϊκής Πίστης, σε τιμή 7,80 ευρώ ανά μετοχή. Τα ποσοστά αυτά προστίθενται στο ποσοστό 72,27% της
Ευρωπαϊκής Πίστης που απέκτησε η Allianz με την
εκτέλεση των Συμβάσεων Αγοραπωλησίας Μετοχών.

Καθαρά κέρδη
της τάξης των
614 εκατ. ευρώ
κατέγραψε η
Τράπεζα Πειραιώς στο α’ εξάμηνο του 2022, με
τα κέρδη ανά μετοχή για την ίδια περίοδο να
διαμορφώνονται στα 0,47 ευρώ. Ο δείκτης Μη
Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPE) υποχώρησε στο 9,1% (στα 3,4 δισ. ευρώ) από 24,6% την
ίδια περίοδο πέρυσι, ενώ οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε νέα ιστορικά υψηλά,
στα 56,1 δισ. ευρώ. Ο δείκτης κεφαλαιακής
επάρκειας fully loaded Common Equity Tier 1
(CET1) του ομίλου στο τέλος Ιουνίου 2022 διαμορφώθηκε στο 9,5%, ενώ σε επίπεδο pro-forma ο δείκτης διαμορφώθηκε στο 10,2%. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων διαμορφώθηκε
στο 15,8% (pro-forma στο 16,7%), υψηλότερα
από τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Έναρξη λειτουργίας
έξι νέων καταστημάτων
για την Carrefour

Σε συνέχεια της πρώτης φάσης επέκτασης
του δικτύου της, όταν και εγκαινίασε τη νέα
εποχή παρουσίας της στη χώρα, με το άνοιγμα των πρώτων πέντε καταστημάτων σε Ζάκυνθο και Χαλκιδική, η Carrefour ξεκίνησε
τη λειτουργία έξι νέων καταστημάτων, συμπληρώνοντας πλέον τα έντεκα καταστήματα
πανελλαδικά. Τα νέα καταστήματα Carrefour
δημιουργήθηκαν στη Θάσο -δύο καταστήματα τύπου Carrefour Express και Carrefour
Market-, στη Θεσσαλονίκη, όπου λειτουργεί
το πρώτο κατάστημα Carrefour Express, στο
Καμάρι και την Οία Σαντορίνης με τα καταστήματα Carrefour Express και Carrefour
Market αντίστοιχα και στην Κω, όπου εγκαινιάστηκε το πρώτο στο νησί κατάστημα Carrefour Market.

Στο 32,424% από 28,023% ανήλθε το ποσοστό
των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στην Intralot ο Σωκράτης Κόκκαλης, μετά
την απόκτηση 78.776.368 μετοχών της εισηγμένης, την 1η/8/2022, από την AlphaChoice Services Limited, η οποία ελέγχεται από την Κ-Systems, της οποίας μοναδικός μέτοχος είναι ο Σ.
Κόκκαλης.

ΟΤΕ: Αύξηση 7,2% στα
προσαρμοσμένα EBITDA
το β’ τρίμηνο
Αύξηση στα ενοποιημένα έσοδα του β’ τριμήνου κατά 2,7% ανακοίνωσε ο Όμιλος ΟΤΕ, ενώ
η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) του
ομίλου αυξήθηκε κατά 7,2% και διαμορφώθηκε
σε 332,8 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, το β’ τρίμηνο του 2022, τα
ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE αυξήθηκαν
κατά 2,7% και διαμορφώθηκαν σε 849,6 εκατ. ευρώ. Στην Ελλάδα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 1,9%,
στα 773,1 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας την αυξημένη βάση σύγκρισης λόγω των πωλήσεων επιδοτούμενων συσκευών που πραγματοποιήθηκαν το β’ τρίμηνο του 2021.

Ματαιώθηκε η τακτική ΓΣ
της Μπλε Κέδρος
Η Μπλε Κέδρος ανακοίνωσε ότι στην Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
3ης/8/2022 παρέστησαν αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 20 μέτοχοι, εκπροσωπούντες
36.607.715 κοινές ονομαστικές μετοχές, επί συνόλου 43.200.000 κοινών ονομαστικών μετοχών,
ήτοι ποσοστό 84,74% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση
των μετόχων αποφάσισε ομοφώνως να μην εισέλθει στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας
Διάταξης και στη λήψη αποφάσεων και να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει εκ νέου την Τακτική Γενική Συνέλευση με δημοσίευση νέας πρόσκλησης.

Ford: Μεγάλο άλμα 36,6%
στις πωλήσεις του Ιουνίου
Σημαντική βελτίωση παρουσίασαν οι πωλήσεις οχημάτων της αμερικανικής Ford Motor, για
τον όγκο και τη διαθεσιμότητα των φορτηγών,
καθώς η βιομηχανία των αυτοκινήτων συνεχίζει
να παλεύει με την παγκόσμια έλλειψη μικροτσίπ
και άλλων προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Η αυτοκινητοβιομηχανία με έδρα το Ντιτρόιτ των ΗΠΑ ανακοίνωσε άνοδο 36,6% στις πωλήσεις νέων οχημάτων για τον Ιούλιο, σε σχέση
με την ίδια περίοδο το 2021. Σημαντικά αυξημένες σε σχέση με τις πωλήσεις του κλάδου, οι
οποίες εκτιμάται πως έχουν μειωθεί κατά 10,5%.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Premier Capital Ελλάς
ανοίγει νέο εστιατόριο
McDonald’s στη Θεσσαλονίκη
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SPORTS
Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ένας πατριώτης
για την Ξάνθη;
Τ

ο ερώτημα είναι εξόχως πολιτικό
και ελάχιστα ποδοσφαιρικό. Σε
μια ευαίσθητη περιοχή όπως είναι η Ξάνθη, με τους Τούρκους να
εργαλειοποιούν μικρό -έστω- κομμάτι
του μουσουλμανικού στοιχείου ως μέρος
των απροκάλυπτων προκλήσεων του Ερντογάν, η ΠΑΕ Ξάνθη αποτελεί έναν ιδανικό
στόχο αγοράς για τους γείτονες. Μια αγορά, έστω και μέσω τρίτων… προθύμων,
που θα έχει τεράστια ψυχολογική επίδραση στους κατοίκους της πόλης. Στη δε κυβέρνηση έχει σημάνει συναγερμός για τη
σωτηρία της ΠΑΕ.
Μόλις βγήκε η είδηση ότι τον προσεχή
Νοέμβριο αρχίζει ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός της ΠΑΕ, όπου θα της κατάσχουν ακόμα και το τρακτέρ και το μηχάνημα που κουρεύει το χορτάρι, αναδείχθηκαν και πάλι τα σενάρια περί παρέμβασης των Τούρκων να την αγοράσουν.
Εξάλλου, το είχε επισημαίνει πριν από λί-

γο καιρό ο στρατηγός Φράγκος Φραγκούλης, ότι τουρκικές εταιρείες κινούνται
υπόγεια για την αγορά τόσο της ποδοσφαιρικής ομάδας της Ξάνθης όσο και του
Πανθρακικού, που εδράζεται στην Κομοτηνή.
Ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ξάνθη είναι από τον
Απρίλιο του 2020 ο Ελληνοαυστραλός
Μπιλ Πάπας (Βασίλης Παπαδημητρίου),
που κατηγορείται από τρεις τράπεζες της
Αυστραλίας για απάτη εκατομμυρίων δολαρίων. Μάλιστα, από την Ελλάδα όπου
βρισκόταν ακριβώς πριν από έναν χρόνο,
ο Μπιλ Πάπας είχε καταθέσει εγγράφως
στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Αυστραλίας ότι είχε πουλήσει τις μετοχές της
ΠΑΕ Ξάνθη! Και την ίδια στιγμή, στην πόλη, καλούσε τον κόσμο να μην ανησυχεί!
Πριν από δυο μήνες, απαντώντας σε δημοσιεύματα πως δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά του στοιχεία, τα διέψευσε. Για τους
πλειστηριασμούς δεν πήρε θέση. Ακόμα.

Έξι εκατ. ευρώ έξοδα,
ένα εκατ. ευρώ έσοδα

Την περασμένη σεζόν η ΠΑΕ Ξάνθη, η
ομάδα της οποίας συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Super League 2, είχε έσοδα
931.000 ευρώ. Οι 470.000 ευρώ από επιχορηγήσεις, 346.000 ευρώ από τηλεοπτικά δικαιώματα, 85.000 ευρώ από διαφημίσεις και 30.000 ευρώ από συνδρομές,
εισιτήρια κ.λπ. Τα έξοδά της έφτασαν σχεδόν στα 6 εκατ. ευρώ.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα έξι ποδοσφαιριστές της ομάδας να προσφύγουν
στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης
Οικονομικών Διαφορών της ΕΠΟ και να
διεκδικήσουν δεδουλευμένα 500.000 ευρώ, με την επισήμανση ότι είναι απλήρωτοι από τον περασμένο Ιανουάριο. Πρόκειται για τους Θυμιάνη, Μπάτζιο, Παπάζογλου, Γιακουμή, Τζανακάκη, Δεληγιαννίδη. Η ΠΑΕ Ξάνθη δεν εκπροσωπήθηκε
στην ακροαματική διαδικασία για να

απαντήσει στις αναφορές του δικηγόρου
Ζελλίδη ότι έγιναν απάτες και υπεξαιρέσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων.
Άνθρωποι που γνωρίζουν άριστα την
πραγματικότητα στην ΠΑΕ Ξάνθη, αλλά
και στη Θράκη γενικότερα, επισημαίνουν
ότι αν δεν βρεθεί ένας Έλληνας πατριώτης να αγοράσει την ΠΑΕ, όπως είχε κάνει κάποτε ο Χρήστος Πανόπουλος, τότε η
ομάδα θα καταλήξει νομοτελειακά στους
Τούρκους και η συγκυρία είναι σαφώς
υπέρ τους. Ο δε Μπιλ Πάπας αγνοείται…

Έτοιμοι να την αγοράσουν οι
Τούρκοι - Χρεοκόπησε η ΠΑΕ,
κατάσχεση ακόμα και
στο τρακτέρ, άφαντος
ο Μπιλ Πάπας
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«Τι κάνατε με τα στημένα στην Ελλάδα;»

O

πρόεδρος της ΕΠΟ Τάκης
Μπαλτάκος συνάντησε τον
ομόλογό του της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν στο Λονδίνο και το
πρώτο πράγμα που άκουσε ήταν το
εξής: «Τι γίνεται με τα στημένα παιχνίδια στην Ελλάδα; Σας έχουμε
στείλει 160 φακέλους». Οι 40 από
αυτούς αναφέρονται σε παιχνίδια
στα οποία είχαν συμμετοχή ομάδες
από τη Super League 1, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Μπαλτάκος στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Οι υπόλοιποι
120 αφορούν παιχνίδια της Super
League 2. Αλήθεια, γιατί τα αρμόδια
δικαιοδοτικά όργανα δεν κινούν τη
διαδικασία; Από τι… κωλύονται και
ποιος τους εμποδίζει; Τα δικαιοδοτικά όρανα είναι τακτικοί δικαστές.
Και ο πειθαρχικός κώδικας διαφέ-

Μαθήματα σεξουαλικής
συναίνεσης
Πρωτοποριακή κίνηση από την Premier
League. Με αφορμή την περίπτωση του Μεντί της
Μάντσεστερ Σίτι, που κατηγορείται για βιασμό, η
εφημερίδα «Telegraph» έγραψε ότι αποφασίστηκε μαζί με συλλογικότητες που αγωνίζονται για
την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών να
οργανωθεί υποχρεωτική εκπαίδευση για τη σεξουαλική συναίνεση για όλους τους παίκτες και το
προσωπικό του πρωταθλήματος.

Πάτι Σμιθ με
Λουίτζι Ντατόμε
ρει από τον ποινικό. Ένα «ύποπτο
προς χειραγώγηση» παιχνίδι μπορεί
να θεωρηθεί «στημένο» μόνο από
ενδείξεις και πιθανολογήσεις, δεν
χρειάζονται αποδείξεις. Η Επιτροπή
Δεοντολογίας της ΕΠΟ έχει διερευνήσει τους φακέλους που έρχονται

από την εταιρεία ανίχνευσης παράνομου στοιχηματισμού Sports
Radar; Η απάντηση είναι «όχι». Γιατί
δεν ισχύει το point system όπως
στην Κύπρο, δηλαδή μια ομάδα να
υποβιβάζεται αν έρθει τρεις φορές
σχετικός φάκελος;

Τον Ζόνας
Τόρο πήρε
ο Παναθηναϊκός
Την απόκτηση του Βραζιλιάνου εξτρέμ Ζόνας Τόρο για τρία χρόνια ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Είναι 23 ετων και τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Σαν Πάολο, στην
οποία αγωνίστηκε 30 φορές και σημείωσε τέσσερα γκολ. Επίσης, μετρά και οκτώ παρουσίες σε διεθνείς διοργανώσεις (4 στο Κόπα Λιμπερταδόρες και 4 στο Κόπα Σουδαμερικάνα)
και φόρεσε οκτώ φορές τη φανέλα της εθνικής Βραζιλίας Κ20.

Ρωσικό καψόνι στον Ολυμπιακό;
Ο διεθνής Νοτιοκορεάτης μέσος Ιν Μπέομ Χουάνγκ, ο οποίος
αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό, δεν είχε συμμετοχή στο
χθεσινό παιχνίδι με τη Σλόβαν, γιατί η ρωσική ομοσπονδία
ποδοσφαίρου δεν έστειλε ηλεκτρονικά τα σχετικά έγγραφα.
Ενδεχομενως να υπήρξε και σκόπιμη καθυστέρηση, υποστηρίζουν κάποιοι, καθότι έχουν περάσει δέκα μέρες από τη
μεταγραφή. Ο Χουάνγκ έπαιζε στη Ρούμπιν Καζάν προτού
πάει στον Ολυμπιακό.

Η έκπληξη στη συναυλία της Πάτι Σμιθ στο Μιλάνο ήταν ο Ιταλός διεθνής μπασκετμπολίστας Λουίτζι Ντατόμε. Η θρυλική καλλιτέχνιδα, 75 ετών
πλέον, κάλεσε στη σκηνή τον Ιταλό άσο για να
τη συνοδεύσει με την κιθάρα του στο εμβληματικό τραγούδι της «People have the
power». Ο Ντατόμε ανέβηκε και έδειξε πως
όσο καλά χειρίζεται την πορτοκαλί μπάλα τόσο
καλά γνωρίζει να παίζει και κιθάρα.

Λάρσον: Στη Σάλκε,
όχι στον Ολυμπιακό
Στη γερμανική Σάλκε και όχι στον Ολυμπιακό
προτίμησε να υπογράψει τελικά ο διεθνής Σουηδός επιθετικός Τζόρνταν Λάρσον, γιος του τεράστιου σκόρερ του παρελθόντος Χένρικ Λάρσον,
άλλοτε παίκτη της Μπαρτσελόνα. Και ο Τζόρνταν
από τους πιτσιρικάδες της Μπάρτσα ξεκίνησε. Τελευταίος του σταθμός η Σπάρτακ Μόσχας, από την
οποία έμεινε ελεύθερος και τον πλησίασε ο Ολυμπιακός και κατ’ άλλους η Νότιγχαμ Φόρεστ.

Η Μακάμπι Χάιφα διέλυσε
4-0 τον Απόλλωνα Λεμεσού
Όπως ήταν αναμενόμενο, η Μακάμπι Χάιφα όχι
μόνο νίκησε τον Απόλλωνα Λεμεσού, αλλά τον ισοπέδωσε με 4-0 στο πρώτο ματς του 3ου προκριματικού γύρου του Champions League. Που σημαίνει
ότι ο Ολυμπιακός θα τεθεί αντιμέτωπος με τους Κύπριους στα πλέι οφ του Europa League, αν φυσικά
καταφέρει και προκριθεί σε βάρος της Σλόβαν
Μπρατισλάβας. Αν είχε περάσει ο Απόλλων, οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετώπιζαν και πάλι τη Μακάμπι.
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Επιμέλεια:
Ραφαέλα
Παπαγεωργίου

«Αντιγόνη»

POLITICAL ΑRT

Η σύγχρονη, ανατρεπτική
τραγωδία πάει Επίδαυρο

Υ

στερα από μια σειρά πετυχημένων παραστάσεων, η πολυαναμενόμενη παράσταση «Αντιγόνη» έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου στις 5 και 6 Αυγούστου στις 21.00. Η ζωή της Αντιγόνης ζωντανεύει
σε μια σύγχρονη αντιπολεμική τραγωδία με την
υπογραφή του σκηνοθέτη Τσέζαρις Γκραουζίνις.
Ένας all star θίασος θα ενσαρκώσει πρόσωπα
μιας περασμένης εποχής, οικείους και μη της
Αντιγόνης. Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους της
Αντιγόνης και του Κρέοντα ενσαρκώνουν οι εξαιρετικοί Έλλη Τρίγγου και Βασίλης Μπισμπίκης
αντίστοιχα, ενώ την Ισμήνη υποδύεται η Δανάη
Μιχαλάκη και τον Κορυφαίο του Χορού ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης. Πρόκειται για μια ανατρεπτική
τραγωδία με συγκλονιστικά ονόματα ηθοποιών
και οι ερμηνείες τους θα σας καθηλώσουν. Η παράσταση παρουσιάζεται σε παραγωγή του πολιτιστικού οργανισμού «Λυκόφως» και περιοδεύει
σε όλη την Ελλάδα έχοντας ξεκινήσει τις παρα-

στάσεις της από τον φορτισμένο συμβολικά χώρο
της Θήβας, τη γενέτειρα της Αντιγόνης.
Αναφορικά με την υπόθεση της τραγωδίας, την
επόμενη ημέρα του Εμφυλίου στη Θήβα οι χθεσινοί προστάτες της πόλης γιορτάζουν τη νίκη τους
προσπαθώντας να σβήσουν από τη μνήμη τους
τις μέρες της ανασφάλειας και της δυστυχίας. Ο
νέος ηγεμόνας, ο Κρέοντας, συμμετέχει στη
γιορτή με στόχο να εδραιώσει την εξουσία του,
εκφοβίζοντας τους συμπολίτες του με απειλές.
«Γιορτάζει» και η νεαρή Αντιγόνη -εσωτερικά,
προσωπικά, μοναχικά- μια γιορτή ανυπακοής,
φωτισμένη με τον ενθουσιασμό της αντίστασης
στην ηθική του «πολιτικού πραγματισμού» της
ανδρικής εξουσίας.

To φαινόμενο της... χαράς
Στο τέλος της τραγωδίας το γλέντι συνεχίζεται
υπό νέο καθεστώς· τώρα οι άνδρες της Θήβας
γιορτάζουν τον γάμο της Αντιγόνης και του Αίμο-

να στον Κάτω Κόσμο και, ταυτόχρονα, την ίδια τη
ζωή, τη συνέχιση της ζωής της πόλης, μιας και
άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Αυτό το γλυκόπικρο
γλέντι πλαισιώνει ανελέητα και ειρωνικά τη βαθιά
οδύνη του Κρέοντα για την όψιμη συνειδητοποίηση της ύβρεως που διέπραξε τυφλωμένος.
Το σκεπτικό της παράστασης διαμορφώθηκε
με στόχο να αντικατοπτρίσει ποιητικά την τρέχουσα νέα πραγματικότητα της ζωής της κοινωνίας και υπό αυτό το νέο πρίσμα να αναστοχαστεί
και να εξερευνήσει τις έννοιες του αρχαίου δράματος, καθώς και να εδραιώσει την επικοινωνία
με το κοινό όχι μόνο σε αισθητικό ή πνευματικό
αλλά και σε συναισθηματικό επίπεδο. Ο ίδιος ο
σκηνοθέτης σημείωσε χαρακτηριστικά για το θεατρικό έργο: «Η τραγωδία της Αντιγόνης και του
Κρέοντα μας έδωσε την ανεκτίμητη δυνατότητα
να ξανασκεφτούμε και να αναζητήσουμε τα φαινόμενα της... χαράς. Ναι, προπάντων τη χαρά, ως
βάση της ανθρώπινης ύπαρξης».
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Δείτε πώς είναι η Αγγελική
έξω από το… τούνελ

Η

Πυργιώτισσα δημοσιογράφος Αγγελική Νικολούλη, μετά το τέλος της εκπομπής της «Φως στο Τούνελ» στο
MEGA, ξεκίνησε τις διακοπές της στην Πάρο με φίλους
και γνωστούς της και έκλεψε τις εντυπώσεις.
Χαλαρώνοντας και περνώντας τις ομορφότερες στιγμές του καλοκαιριού της, η παρουσιάστρια απαθανατίστηκε να πίνει το κρασί
της, να τραγουδάει και να χορεύει με την παρέα της. Με ελαφρύ μακιγιάζ, επιμελώς ατημέλητα τα ξανθά της μαλλιά και πάντα σικάτη,
πίνει το κρασί της, ενώ έρχεται στο τσακίρ κέφι τραγουδώντας και
χορεύοντας, κάτι που δεν το περιμέναμε και μας εξέπληξε.
Η σικάτη δημοσιογράφος φροντίζει πάντα να μας εντυπωσιάζει
μέσα από την εκπομπή της «Φως στο Τούνελ» με τις αποκαλύψεις
της και την προσήλωσή της στον επαγγελματικό τομέα, αλλά και με
το πόσο καλά καταφέρνει να συνδυάζει τη διασκέδαση και τη δουλειά της, χωρίς να στερείται όμορφες στιγμές με τα αγαπημένα της
πρόσωπα.

27
Συμπαράσταση
στην Τούνη

GOSSIP
«Χαζογιαγιά» η Πόπη

Η Μαρία Ηλιάκη θέλησε να
στείλει ένα μήνυμα στήριξης προς
την Ιωάννα Τούνη, δεδομένης της
δύσκολης περιόδου που διανύει
με την εγκυμοσύνη της. Η γνωστή
influencer, όπως έχει γνωστοποιήσει, δεν έχει εύκολη εγκυμοσύνη, με πολλές αδιαθεσίες και εμετούς. Από τη μεριά της η Μαρία
Ηλιάκη τής ευχήθηκε: «Κουράγιο
στην Ιωάννα Τούνη. Δεν είναι τίποτα οι τρεις τέσσερις πρώτοι μήνες. Πέντε μου πήρε εμένα. Πέντε
μήνες μού πήρε εμένα τάβλα, να
κοιτάζω το ταβάνι».
Η Πόπη Τσαπανίδου πλέει σε πελάγη ευτυχίας, καθώς απολαμβάνει τις διακοπές της στην
Ολλανδία, όπου βρίσκεται η κόρη της, περνώντας ξέγνοιαστες στιγμές με τον εγγονό της. Σε
ανάρτηση της δημοσιογράφου στο Instagram, τη
βλέπουμε να λιώνει τη στιγμή που παίρνει αγκαλιά το εγγονάκι της, γράφοντας στη λεζάντα:
«Πώς μια μπουκιά ανθρωπάκι με σέρνει από τη
μύτη; Και πόσα μαθαίνουμε από τα παιδιά…».

«Αν είναι να ’ρθει
το παιδί…»

Η Ζέτα που λατρέψαμε
Η καλλονή παρουσιάστρια του ΑΝΤ1 Ζέτα
Μακρυπούλια, μετά το τέλος του «Rouk
Zouk», απολαμβάνει τις διακοπές της σε
άγνωστο προορισμό με έναν απλό, λιτό και
μοναδικό τρόπο, όπως η ίδια γνωρίζει πολύ
καλά να κάνει. Η λαμπερή Ζέτα πόσταρε μια
σειρά από απίθανες φωτογραφίες σε μια
ερημική παραλία, με την ίδια να γεύεται λιχουδιές από το ταπεράκι της.

Ένα άλμπουμ γεμάτο έρωτα
Η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός διανύουν το πιο ερωτικό καλοκαίρι, καθώς μετά τις ολιγοήμερες διακοπές τους στη
Νάξο, έφυγαν για Σύρο και από ό,τι φαίνεται -μέσα από τις φωτογραφίες της influencer- το ζευγάρι έζησε μαγικές στιγμές,
πλούσιες από έρωτα και αγάπη.
Μετά την πρόταση γάμου του Νικήτα, το ζευγάρι κινείται σε
ρυθμούς προετοιμασίας, χωρίς όμως να έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Ανυπομονούμε, λοιπόν, για αυτή την
ημέρα, καθώς πρόκειται να είναι από τους πιο λαμπερούς γάμους της ελληνικής σόουμπιζ.

Ο γνωστός ηθοποιός Γιάννης Τσιμιτσέλης,
σε πρόσφατη συνέντευξή του στη Νίκη Κώτσου, μίλησε για την προσωπική του ζωή και
για το αν κάνει σχέδια γάμου. Αναφορικά με
τον γάμο, απάντησε πως δεν το έχει σκεφτεί
ακόμη, ενώ για την πιθανότητα απόκτησης
δεύτερου παιδιού είπε: «Δεν προγραμματίζω,
δεν λέω “τώρα θα κάνω παιδί”. Αν είναι να ’ρθει
το παιδί, θε να ’ρθει».
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Αριστέα Βελεγράκη,
καθηγήτρια της Ιατρικής
Σχολής ΕΚΠΑ

Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου

POLITICAL ΥΓΕΙΑ

kpapakosto@yahoo.gr

Όλα όσα πρέπει να ξέρουμε
για τον μύκητα Candida auris

Μ

ετά τη συνέντευξη Τύπου της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων, ο κόσμος έμαθε για έναν θανατηφόρο
μύκητα που έχει το όνομα Candida
auris και, δυστυχώς, φωλιάζει στα νοσοκομεία
προκαλώντας και αυτός, όπως και άλλα ανθεκτικά μικρόβια, ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις. Η
καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Αριστέα
Βελεγράκη μάς δίνει χρήσιμες πληροφορίες για
αυτό τον μύκητα, που έχει ανιχνευθεί χρόνια
πριν και σε νοσοκομεία του εξωτερικού.
Ο μύκητας Candida auris (εν συντομία C. auris) πρωτοαπομονώθηκε και ταυτοποιήθηκε σε
ασθενή με μυκητίαση στο αυτί, στην Ιαπωνία το
2009. Όμως, αναδρομικές μελέτες έδειξαν ότι
προϋπήρχε ως αίτιο σηψαιμίας από το 1996, αλλά δεν μπορούσε να αναγνωριστεί με τα τότε
διαθέσιμα εργαστηριακά μέσα. Ο μύκητας C.
auris βρίσκεται σε νοσοκομειακούς χώρους
αλλά και στην κοινότητα.
Την τελευταία τριετία, τα προηγμένα συστήματα ανάλυσης που χρησιμοποιούν τα εξειδικευμένα μυκητολογικά εργαστήρια κάνουν ακόμη
ευκολότερη την ταυτοποίηση του μύκητα. Αυτό
έχει συνεισφέρει στην αύξηση της συχνότητάς
του που παρατηρείται τελευταία. Δημοσιευμένες
ή υπό δημοσίευση μελέτες από το Εργαστήριο
Ερευνητικής Μυκητολογίας της Ιατρικής Αθηνών καταδεικνύουν ότι οι κλώνοι C. auris που
απαντώνται συχνότερα στην Ελλάδα προέρχονται από την Ινδία και ακολουθούν αυτοί από την
Αυστρία και το Κουβέιτ.

Ο κόσμος αναρωτιέται πόσο επικίνδυνος είναι αυτός ο μύκητας. «Το παθογόνο συνιστά
απειλή για τη δημόσια υγεία, διότι έχει την ικανότητα να αποικίζει εύκολα το δέρμα, να μετα-

Μέτρα υγιεινής
και πρόληψης
Προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία που
να στοιχειοθετούν μεγάλη αύξηση ή σοβαρή έξαρση των μυκητιάσεων που οφείλονται σε C. auris. «Καλό είναι να παραμένουμε ψύχραιμοι και να ακολουθούμε τις συμβουλές των ειδικών. Η τήρηση των βασικών
κανόνων υγιεινής και η σχολαστική καθαριότητα των χώρων όπου κινούμαστε είναι
τα πιο αποτελεσματικά μέτρα προστασίας
και πρόληψης για κάθε λοίμωξη. Πλένουμε
τακτικά και σχολαστικά τα χέρια μας, με
σαπούνι και νερό και ακολούθως με αλκοολούχο διάλυμα, ιδίως πριν από το φαγητό
και μετά την τουαλέτα. Απολυμαίνουμε τακτικά τα χέρια μας με αλκοολούχο διάλυμα,
εάν δεν έχουμε πρόσβαση σε σαπούνι και
νερό. Καθαρίζουμε και απολυμαίνουμε
σχολαστικά τις επιφάνειες των χώρων
όπου ζούμε και εργαζόμαστε. Σύμφωνα με
τα διαθέσιμα δεδομένα, το χλώριο είναι
αποτελεσματικό στην καταπολέμηση του C.
Auris», αναφέρει η κυρία Βελεγράκη

δίδεται ταχέως από ασθενή σε ασθενή στον νοσοκομειακό χώρο και να προκαλεί λοίμωξη
βαριάς πρόγνωσης, ιδιαίτερα σε ασθενείς με
ανοσοκαταστολή. Επιπλέον, παραμένει για αρκετό χρονικό διάστημα στις επιφάνειες αντικειμένων, ενώ κάποια απολυμαντικά δεν τον εξουδετερώνουν. Επίσης, κάποια στελέχη C. auris
εμφανίζουν αντοχή στα αντιμυκητιασικά φάρμακα, με αποτέλεσμα να γίνεται δύσκολη η θεραπεία της λοίμωξης», τονίζει η καθηγήτρια.
Χώροι φροντίδας βρεφών, παιδιών και υπερηλίκων, καθώς και ασθενών, όπως τα νοσοκομεία,
οφείλουν να ακολουθούν τα ειδικά πρωτόκολλα
καθαριότητας και απολύμανσης. Εφόσον διαγνωσθεί μυκητίαση με C. auris σε μη νοσηλευόμενο ασθενή, θα πρέπει να γίνει πλήρης και
ακριβής ταυτοποίηση του μύκητα καθώς και αντιμυκητόγραμμα, το οποίο δείχνει την ευαισθησία του μύκητα στα διαθέσιμα φάρμακα. Σε κάθε
περίπτωση, θα πρέπει να ακολουθούνται πιστά οι
οδηγίες του θεράποντος ιατρού.

Συναντάται κυρίως στα νοσοκομεία,
προκαλώντας λοιμώξεις
- Παραμένει για αρκετό χρονικό
διάστημα στις επιφάνειες αντικειμένων,
ενώ κάποια απολυμαντικά δεν
τον εξουδετερώνουν
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ΖΩΔΙΑ

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας
Γράφει

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

η Αλεξάνδρα Καρτά

Κριός

(21/3-20/4)
Παράπονα και έντονες σκέψεις θα έχει η
μέρα σας, όπου ίσως να νιώσετε πληγωμένα συναισθήματα να σας κυριεύουν. Είναι πολύ ξεκάθαρο ότι δεν πρέπει να εμπιστεύεστε αυτές τις μέρες πρόσωπα που
θέλουν να σας εκμεταλλευτούν με κάθε
τρόπο.

Ταύρος

(21/4-20/5)
Για εσάς τους Ταύρους υπάρχουν τριγμοί
αυτές τις μέρες, σε σχέσεις, φιλικές, συναισθηματικές, οικογενειακές, συγγενικές. Είναι η χρονική περίοδος που, σε
όποιο δεκαήμερο και να ανήκετε, θα απογοητευτείτε με τις συμπεριφορές κάποιων.

Δίδυμοι

(21/5-21/6)
Εσείς οι δραστήριοι του ζωδιακού σαν να
έχετε ρίξει ταχύτητα, κυρίως σε προσωπικά θέματα. Βέβαια, έχετε ενεργοποιήσει
την επαγγελματική σας εξέλιξη και αυτό θα
έχει καλά αποτελέσματα σε βάθος χρόνου.

Καρκίνος

(22/6-22/7)
Κάποια πράγματα σας έχουν προβληματίσει και ίσως να πρέπει να γεμίσετε
πρώτα τα συναισθηματικά σας κενά και
μετά να προχωρήσετε σε αποφάσεις
που θα καθορίσουν την επόμενη περίοδο. Για τους γονείς, οι σχέσεις με τα
παιδιά σας θα περάσουν κρίση.

Λέων

Σ

(23/7-22/8)
Κάτι δεν είναι όπως το έχετε σκεφτεί,
ένας έντονος προβληματισμός θα σας
προστατέψει από περίεργες και τοξικές
καταστάσεις με τους άλλους. Αν υπάρξει
μια αλλαγή στα σχέδιά σας, μη στενοχωρηθείτε, γιατί θα έρθει άλλη ευκαιρία, πιο
σημαντική για εσάς.

ήμερα η Σελήνη περνά στο ζώδιο του Σκορπιού, μια

θέση που μας δείχνει την τοξικότητα αυτής της
περιόδου, με την Πανσέληνο στις 12 του μήνα να
κορυφώνει

τα

γεγονότα

ξεκαθαρίσματα σε κάθε περίπτωση.

και

να

ακολουθούν

Παρθένος

(23/8-22/9)
Έντονη αυτή η περίοδος σε συζητήσεις
και μετακινήσεις. Ίσως, μάλιστα, να θέλετε χρόνο για ξεκούραση, αλλά για τους
περισσότερους από εσάς θα είναι ένα
όνειρο… θερινό.

Ζυγός

(23/9-23/10)
Οικονομικά θέματα σας απασχολούν και,
μάλιστα, σκέφτεστε τρόπους, ώστε να βγείτε από δυσκολίες που έχουν δημιουργηθεί,
ίσως και από δική σας κακή διαχείριση.

Σκορπιός

(24/10-21/11)
Η Σελήνη στο δικό σας ζώδιο θα σας δημιουργήσει ένα συναισθηματικά ανασφαλές
περιβάλλον. Ίσως να νιώσετε έντονα την
ανάγκη να φύγετε από μια κατάσταση που
δεν σας ταιριάζει και σας προκαλεί συναισθηματική παλινδρόμηση.

Τοξότης

(22/11-21/12)
Η Σελήνη στο δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι
δημιουργεί ένα μεγάλο εύρος σκέψεων,
ανασφαλειών και παρασκηνιακών καταστάσεων. Προσοχή σε ό,τι λέτε αυτές τις
μέρες, ίσως να παρεξηγηθεί από τους άλλους και να εκτεθείτε στο περιβάλλον σας.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Συναισθήματα έντονα, συναισθήματα
πληγωμένα, συναισθήματα που ελπίζουν
και επιβιώνουν. Φροντίστε αυτό το διάστημα να μην αφήσετε τον εαυτό σας να
πιστέψει και κυρίως να επενδύσει σε λάθος πρόσωπα.

Υδροχόος

(20/1-18/2)
Η Σελήνη βρίσκεται σήμερα στο ζενίθ του
ωροσκοπίου σας, μια θέση που χρειάζεται
αναγνώριση και καλή επαφή με τους άλλους για να νιώθει κυριαρχία. Άραγε, πόσο
εφικτό είναι αυτό σε μια τόσο ηλεκτρισμένη περίοδο;

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Ταξιδάκια, μετακινήσεις, συζητήσεις και
εκπαίδευση. Ήρθε ο καιρός να κάνετε
διαφορετικά πράγματα, να ανανεωθείτε
και να σκεφτείτε τα επόμενά σας βήματα
στον επαγγελματικό τομέα αλλά και στην
προσωπική σας ζωή.
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#ELLI
Πώς είναι
δυνατόν
ο οργανισμός
να διαπιστώνει
την ακριβή εστία
του προβλήματος
και ταυτόχρονα
να ζητάει από τις
κυβερνήσεις να
«καρατομήσουν»
το επίπεδο
διαβίωσης
των πολιτών
τους;

Το ΔΝΤ, ο λαϊκισμός, η Γερμανία
και η άγνοια κινδύνου

Τ

Της
Έλλης
Τριανταφύλλου

ο ΔΝΤ «χτύπησε» για μια ακόμη φορά
παροτρύνοντας ουσιαστικά τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να μετακυλίσουν
το αβάστακτο κόστος της ενεργειακής
ακρίβειας στους πολίτες τους. Το σκεπτικό του
βασίζεται στην τεκμηρίωση του συμπεράσματος ότι οι υψηλές τιμές της ενέργειας «χτυπούν» περισσότερο τα ευάλωτα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και αυξάνουν τις οικονομικές ανισότητες. Κατατάσσει, δε, την Ελλάδα στην πέμπτη
θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών με τη μεγαλύτερη αύξηση στο κόστος ζωής των φτωχότερων νοικοκυριών.
Ο οργανισμός προτρέπει τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αποσύρουν τις οριζόντιες ενισχύσεις και να επικεντρώσουν την προσοχή τους
αποκλειστικά στη στήριξη των φτωχότερων Ευρωπαίων πολιτών, γιατί, όπως ισχυρίζεται, αυτό
είναι δημοσιονομικά εφικτό και για τις δημοσιονομικά πιο αδύναμες χώρες.
Επίσης -και αυτό είναι το εξωφρενικό της
ιστορίας- διαπιστώνει αδιανόητα υπερκέρδη
από τις εταιρείες στις τιμές της χονδρικής. Και
στοχοποιεί το σύστημα (Target) με βάση το οποίο
η υψηλότερη τιμή προσφοράς από τους παραγωγούς ενέργειας έχει εκτινάξει την τιμή χονδρικής, δημιουργώντας ουρανοκατέβατα κέρδη
για τις εταιρείες. Ιδίως σε χώρες με υψηλή συμμετοχή του φυσικού αερίου στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (...το είδαμε στη χώρα μας).
Πώς όμως είναι δυνατόν ένας παγκόσμιος
οργανισμός να διαπιστώνει την ακριβή εστία
του προβλήματος και ταυτόχρονα να ζητάει από

τις κυβερνήσεις, αντί να πάρουν τα πιο αυστηρά
μέτρα για την πάταξη της αισχροκέρδειας, να
στρέψουν από την άλλη το κεφάλι τους «καρατομώντας» το επίπεδο διαβίωσης των πολιτών
τους; Προβλέπει -όπως όλοι, άλλωστε- πως αν
διακοπούν πλήρως οι προμήθειες φυσικού αερίου από τη Ρωσία, τότε θα υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη αύξηση του κόστους διαβίωσης και,
ως εκ τούτου, θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση τα φτωχότερα νοικοκυριά.
Δεν έχει ακούσει τίποτα όμως για το πολιτικό
πρόβλημα που ήδη «μολύνει» την ΕΕ και είναι
θέμα χρόνου να εξελιχθεί σε νέα «πανδημία»;
Στη Γερμανία όλοι φοβούνται κοινωνικές εκρήξεις τους επόμενους μήνες με απρόβλεπτες
διαστάσεις. Στη Γαλλία ο πρόεδρος Εμανουέλ
Μακρόν έχασε την πλειοψηφία στις κοινοβουλευτικές εκλογές, σε αντίθεση με την ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν που ενίσχυσε σημαντικά τη θέση της. Στην Ιταλία το Κίνημα των Πέντε Αστέρων απέσυρε τη στήριξή του από τον κυβερνητικό συνασπισμό του Μάριο Ντράγκι, καθώς
έκρινε ότι το πακέτο μέτρων ύψους 26 δισ. ευρώ ήταν ανεπαρκές, οδηγώντας τη χώρα σε
πρόωρες εκλογές. Δεν τους φοβίζει εκεί στο
ΔΝΤ ο ορατός κίνδυνος μιας λαϊκιστικής λαίλαπας στη Γηραιά Ήπειρο;
Και κάτι ακόμη. Δεν έχουν καταλάβει, άραγε,
οι τεχνοκράτες του οργανισμού ότι σε αυτήν τη
συγκυρία το «πρόβλημα», ο «ασθενής» που κινδυνεύει να «διασπείρει τον κίνδυνο» στην υπόλοιπη Ευρώπη, δεν είναι μια μικρή, αμελητέα
χώρα του Νότου αλλά η πάλαι ποτέ «ατμομηχα-

νή» της ΕΕ, η χώρα που επί δεκαετίες κουνούσε
το δάκτυλο στους πάντες και τα πάντα, από τους
δημοσιονομικούς κανόνες μέχρι τις αποφάσεις
του Eurogroup και τις πολιτικές εξελίξεις άλλων χωρών.
Σε αυτήν τη στροφή της Ιστορίας, που από αυτή την οπτική μοιάζει με φάρσα, η απόλυτα
εξαρτημένη από το ρωσικό φυσικό αέριο Γερμανία ζητεί αλληλεγγύη από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ. Και σωστά, διότι αυτό πρεσβεύει η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Μόνο που
κρατάει για τον εαυτό της τη «μυστική συνταγή»
που της επέτρεπε για χρόνια να έχει μια εντυπωσιακή ανάπτυξη όλα τα προηγούμενα χρόνια, όταν κουνούσε το δάκτυλο. Κρατάει ως
επτασφράγιστο μυστικό τους όρους και τις τιμές με τις οποίες προμηθευόταν το ρωσικό φυσικό αέριο όλα αυτά τα χρόνια. Καλά κάνει.
Δεν μπορεί όμως να πληρώνουν όλοι τον λογαριασμό του ενός, ούτε η ποιότητα ζωής και η
ευημερία του ενός να είναι σημαντικότερες από
εκείνες των υπολοίπων. Αυτά είναι θέματα που,
όταν το κακό περάσει, η ΕΕ θα πρέπει να συζητήσει ανοικτά και χωρίς περιστροφές. Μέχρι
τότε, καλό είναι άπαντες, περιλαμβανομένου
και του ΔΝΤ, το οποίο έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι μόνο το αλάθητο δεν διαθέτει -εμείς το
μάθαμε με σκληρό τρόπο- να λαμβάνουν θέση
βλέποντας τα πράγματα από ευρύτερη οπτική
γωνία. Οι συνταγές τύπου «να πληρώσουν οι
πολίτες το τίμημα της σύγκρουσης Δύσης - Ρωσίας», εκτός από απάνθρωπες, δείχνουν και
άγνοια κινδύνου...

