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Μ
ία ακόμα συνάντηση Πούτιν - Ερντογάν,
με «γεμάτη» ατζέντα, με κοινά συμφέ-
ροντα και με αποδείξεις. Αποδείξεις του
«δουλέματος» από τουρκικής πλευράς

της Δύσης, αφού ο «σουλτάνος» δεν σταματά να ανα-
ζητά κέρδη, οικονομικά και διπλωματικά, από τον πό-
λεμο στην Ουκρανία και από τις δυσκολίες που έχει
προκαλέσει αυτός σε όλη την Ευρώπη.

Οι δύο πρόεδροι συναντήθηκαν χθες στο Σότσι της
Μαύρης Θάλασσας, προσελκύοντας τα φώτα της δη-
μοσιότητας, καθώς είναι η δεύτερη μέσα σε διάστημα
μικρότερο των τριών εβδομάδων - το προηγούμενο
τετ α τετ ήταν στις 19 Ιουλίου, στην Τεχεράνη. Παράλ-
ληλα, είναι η πρώτη επίσκεψη ηγέτη κράτους-μέλους
του ΝΑΤΟ στη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία
στις 24 Φεβρουαρίου.

Η πλευρά Πούτιν θέλει να χρησιμοποιήσει την

Τουρκία σαν τον «δούρειο ίππο» της σε μια προσπά-
θεια να παρακάμψει τις δυτικές κυρώσεις που απει-
λούν τα θεμέλια της ρωσικής οικονομίας. 

Το «μενού» Πούτιν και Ερντογάν περιλάμβανε τα
του πολέμου στην Ουκρανία, την πορεία υλοποίησης
της συμφωνίας για τις εξαγωγές ουκρανικών σιτη-
ρών από τη Μαύρη Θάλασσα, τις εξελίξεις στη Συρία
και το «ντου» που απειλεί να κάνει ο Ερντογάν με στό-
χο τους Κούρδους. Όλα αυτά είχαν ως «κυρίως πιά-
το» τις διμερείς σχέσεις Ρωσίας - Τουρκίας, τις οποί-
ες οι δύο ηγέτες θέλουν να ενισχύσουν.

«Η Ρωσία έχει πολλά στρατηγικά έργα, που εκτε-
λούνται μαζί με την Τουρκία», δήλωσε ο Πούτιν. Αν
αυτή η δήλωση επιδέχεται ερμηνεία, θα πρέπει να
συνυπολογιστούν και οι συνοδευτικές δηλώσεις Ερν-
τογάν περί ρωσικής συμβολής στον πυρηνικό σταθμό
Ακούγιου, στην εκτόξευση του τουριστικού προϊόν-

τος της Τουρκίας, στην αναβάθμιση της γεωργίας με
όφελος για όλο τον πλανήτη(!) μέσα από συμφωνίες
όπως αυτή με τα ουκρανικά σιτηρά και, βέβαια, στο
να αναδειχθεί σε ενεργειακό hub η Τουρκία με το ρω-
σικό αέριο…

Και οι Βρυξέλλες, που μόλις χθες μέσω Μπορέλ
επιτίμησαν -και καλά έκαναν- τους Κινέζους που
βρήκαν πρόσχημα μια επίσκεψη για να «αγριέψουν»,
τι λένε για τον «συνομιλητή» Ερντογάν; Που βάζει
«πλάτη» στον Πούτιν και του δίνει το δικαίωμα να μας
«τρολάρει» με ατάκες «να είστε ευγνώμονες στην
Τουρκία που μπορεί να αγοράσει ρωσικό αέριο μέσω
του Turkish Stream»; Ή η Ουάσιγκτον που υποστηρί-
ζει τη συνέχεια του πολέμου στην Ουκρανία, μη λαμ-
βάνοντας υπόψη τα δεινά που προκαλεί στους συμ-
μάχους της με αυτή τη στάση; 
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Η
λιτή ανακοίνωση του πρωθυ-
πουργικού γραφείου για την πα-
ραίτηση του Γρηγόρη Δημητριά-
δη, του πιο στενού συνεργάτη

του Κυριάκου Μητσοτάκη, αιφνιδίασε τους
πάντες. Κανείς δεν περίμενε τη συγκεκριμέ-
νη εξέλιξη. Είναι χαρακτηριστικό ότι προτού
δημοσιοποιήσει την απόφασή του απέφυγε
να ενημερώσει ακόμη και τους υπουργούς
που συνομιλήσαν μαζί του νωρίς χθες το
πρωί για τρέχοντα ζητήματα.

Ο μέχρι πρότινος γενικός γραμματέας
του πρωθυπουργού από την πρώτη στιγμή
που ανέλαβε επισήμως τα καθήκοντά του
είχε βρεθεί στο στόχαστρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο
οποίος επιχειρούσε να εμπλέξει το όνομά
του σε διάφορες υποθέσεις με σκοπό να
πληγεί ο πρωθυπουργός, όμως όλες οι
προσπάθειες της Κουμουνδούρου έπε-
φταν στο κενό.

Τα τελευταία δημοσιεύματα που είδαν το
φως της δημοσιότητας για το Predator και
ενέπλεκαν τον Γρηγόρη Δημητριάδη ήταν η
σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, καθώς δεν
άντεξε να σηκώσει το βάρος ενός ακόμη ζη-
τήματος για το οποίο κατηγορείται άδικα. 

Μάλιστα, κυβερνητικές πηγές ξεκαθά-
ριζαν ότι η παραίτησή του δεν έχει να κάνει
με το θέμα των παράνομων παρακολουθή-
σεων αλλά με το τοξικό κλίμα που είχε δη-
μιουργηθεί γύρω από το πρόσωπό του. «Σε
καμία περίπτωση δεν έχει να κάνει με το
Predator, με το οποίο ούτε ο ίδιος ούτε η
κυβέρνηση έχουν καμία σχέση, όπως έχει
κατηγορηματικά δηλωθεί», σημείωναν
κυβερνητικές πηγές.

Παράλληλα, στο Μαξίμου ξεκαθαρίζουν
ότι η κυβέρνηση δεν έχει τίποτα να κρύψει
γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα και θα
απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα που έχουν
τεθεί. Οι ίδιες πηγές σημείωναν πως από
την πρώτη στιγμή που ήρθε στην επιφά-
νεια το επίμαχο θέμα ζητήθηκε η άμεση
διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ ακολού-
θησε η συνεδρίαση της
Επιτροπής Θεσμών
και Διαφάνειας έπει-
τα από αίτημα του ίδι-
ου του πρωθυπουρ-
γού στον πρόεδρο

της Βουλής. Οι ραγδαίες εξελίξεις που
υπήρξαν πυροδότησαν εκ νέου εκλογικά
σενάρια, τα όποια διαψεύδουν με κατηγο-
ρηματικό τρόπο κυβερνητικά στελέχη.

Πλήγμα
Η παραίτηση του Γρηγόρη Δημητριάδη

αναμφισβήτητα δημιουργεί ένα σημαντικό
πλήγμα στη λειτουργία της κυβέρνησης,
καθώς αποτελούσε τον συνδετικό κρίκο
του Μαξίμου με το Υπουργικό Συμβούλιο,
την Κοινοβουλευτική Ομάδα αλλά και με
κορυφαία στελέχη όπως ο Αντώνης Σαμα-
ράς, με τον οποίο συνομιλούσε τακτικά.
Ήταν από τα ελάχιστα πρόσωπα που γνώ-
ριζαν τις προθέσεις του πρωθυπουργού σε
ορισμένα κρίσιμα ζητήματα.

Άλλωστε, σε όλη την πολιτική διαδρομή
του Κυριάκου Μητσοτάκη ο ανιψιός του
Γρηγόρης Δημητριάδης (γιος της Κατερί-
νας Μητσοτάκη) ήταν συνεχώς μαζί του
αναλαμβάνοντας καίρια πόστα, καθώς
ήταν ένα από τα πρόσωπα της απολύτου

εμπιστοσύνης του. «Επί έξι χρόνια
έχει σηκώσει πολύ μεγάλο βά-
ρος και έχει δεχτεί πολύ σκλη-
ρές επιθέσεις από πολλές

πλευρές», τόνιζαν κυβερνητικές πηγές και
αναφέρονται στην περίοδο που ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης ανέλαβε τα ηνία της ΝΔ
μέχρι την εκλογή του στην πρωθυπουργία.

Επίσης, σημείωναν ότι οι συγκεκριμένες
θέσεις μοιάζουν με «ηλεκτρικές καρέ-
κλες», καθώς σε ανάλογες περιπτώσεις στο
εξωτερικό τα πρόσωπα που κάθονται σε
αυτές δεν αντέχουν περισσότερο από ενά-
μιση χρόνο. Σαφώς η τοποθέτηση του Γιάν-
νη Μπρατάκου δεν θα προκαλέσει κλυδω-
νισμούς στη λειτουργία της κυβέρνησης,
καθώς είναι ένα πρόσωπο το οποίο πιστεύει
και εκτιμά ιδιαίτερα για τις ικανότητές του ο
πρωθυπουργός, ενώ διατηρεί άριστες
σχέσεις με τον Γρηγόρη Δημη-
τριάδη αλλά και σχεδόν με όλα
τα κυβερνητικά στελέχη.

Η παρακολούθηση 
που «έκαψε» 
τον Κοντολέοντα

Τελείως διαφορετικό είναι
το κλίμα για τον τέως
επικεφαλής της
ΕΥΠ που του
ζ η τ ή θ η κ ε

άμεσα η παραίτησή του από τον πρωθυ-
πουργό. Ο Παναγιώτης Κοντολέων παρακο-
λουθούσε επί τρεις μήνες το κινητό του Νί-
κου Ανδρουλάκη με επισύνδεση που δεν
έγινε με το λογισμικό Predator και διακόπη-
κε δύο μέρες μετά την εκλογή του στη θέση
του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, χωρίς όμως να
ενημερώσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, «για
να είναι νόμιμη η διαδικασία των επισυνδέ-
σεων απαιτείται εισαγγελική έγκριση για
την παρακολούθηση, η οποία προφανώς
υπήρξε». Ωστόσο, ο Παναγιώτης Κοντολέ-
ων δεν γνωστοποίησε αυτή την κίνηση στο
Μαξίμου, ως όφειλε, από τη στιγμή που

πρόκειται για αρχηγό πολιτικού κόμ-
ματος, ο οποίος θα έπρεπε να το γνω-
ρίζει τι ακριβώς συμβαίνει. Μάλιστα,
τις επόμενες μέρες ο νέος διοικητής
της ΕΥΠ, πρέσβης Θεμιστοκλής Δε-
μίρης, αναμένεται να επισκεφτεί τον

Νίκο Ανδρουλάκη προκειμένου να τον
ενημερώσει αναλυτικά για τους λόγους

που παρακολουθούσαν τις συνομι-
λίες του λίγους μήνες προ-

τού αναλάβει την ηγε-
σία του κόμματος.

ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ: «ΚΑΝΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑ 
ΠΡΟΩΡΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ», ΤΟΝΙΖΕΙ ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ 

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

Πώς φτάσαμε στις παραιτήσεις
Δημητριάδη - Κοντολέοντα 
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Τ
ην άμεση και σε βάθος διερεύ-
νηση της απόπειρας παρακο-
λούθησης του κινητού του και τη
σύσταση εξεταστικής επιτροπής

για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών ζή-
τησε αργά χθες το απόγευμα ο πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης
από την Κρήτη όπου πραγματοποιεί ολι-
γοήμερες διακοπές.

«Πριν από 10 μέρες κατέθεσα μηνυτήρια
αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πά-
γου για την απόπειρα παγίδευσης του κι-
νητού τηλεφώνου μου, σύμφωνα με τα έγ-
γραφα της αρμόδιας υπηρεσίας του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου. Όλες αυτές τις μέ-
ρες η κυβέρνηση και το Μαξίμου προσπά-
θησαν συστηματικά να υποβαθμίσουν το
θέμα με σωρεία δημοσιευμάτων και ψευ-
δών ειδήσεων, ακόμη και από τον κυβερ-
νητικό εκπρόσωπο», σημείωσε ο κ. Αν-
δρουλάκης, για να τονίσει στη συνέχεια τις
κυβερνητικές ευθύνες, συνδέοντας μάλι-
στα την απόπειρα παρακολούθησής του με
τις εσωκομματικές εκλογικές διαδικασίες
στο κόμμα του.

«Το πέπλο σιωπής και απαξίωσης με το
οποίο προσπάθησαν να καλύψουν μια τόσο
σοβαρή υπόθεση καταρρέει. Είναι απαρά-
δεκτο σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία να
αποκαλύπτεται πως, εκτός της απόπειρας
παγίδευσης του κινητού μου τηλεφώνου με
το Predator τον Σεπτέμβριο του 2021, μετά
την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς μου,
σήμερα να μαθαίνουμε ότι η ΕΥΠ, η οποία
υπάγεται απευθείας στον πρωθυπουργό,
προχώρησε στην παρακολούθησή μου κα-
τά τη διάρκεια της εσωτερικής εκλογικής
διαδικασίας για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.

Είναι τυχαία όλα αυτά, κύριε Μητσοτά-
κη; Οκτώ χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο αγωνίστηκα με όλες μου τις δυνά-
μεις για τα εθνικά συμφέροντα της πατρί-
δας μας. Δεν περίμενα ποτέ να με παρακο-
λουθεί η ελληνική κυβέρνηση με τις πιο
σκοτεινές πρακτικές. Όλα αυτά αποδει-
κνύουν ότι ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρ-
νησή του εκθέτουν τη χώρα διεθνώς. Η
Βουλή των Ελλήνων πρέπει να προχωρή-
σει άμεσα στην συγκρότηση εξεταστικής
επιτροπής για τη διερεύνηση πολιτικών
ευθυνών».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στέλνει παράλ-
ληλα μήνυμα προς όλες τις πλευρές -κοι-
τώντας κυρίως προς την πλευρά του ΣΥΡΙ-
ΖΑ- πως δεν θα επιτρέψει σε κανέναν «να
εργαλειοποιήσει αυτό το μείζον ζήτημα
που θίγει τον πυρήνα της λειτουργίας των
θεσμών και της δημοκρατίας στην πατρίδα
μας. Είναι δημοκρατικό μας καθήκον να
προστατεύσουμε τα ανθρωπινά δικαιώμα-
τα και τις ελευθερίες των Ελλήνων πολι-
τών. Σήμερα είναι η ώρα της αλήθειας και
της δικαιοσύνης για όσους η αλαζονεία και

η αίσθηση ατιμωρησίας τούς κάνει ικα-
νούς για όλα».

Κλίμα από νωρίς, αναπάντητες 
κλήσεις Γεραπετρίτη

Μετά τις παραιτήσεις των Δημητριάδη
και Κοντολέοντα, στη Χαριλάου Τρικούπη
είχε σημάνει συναγερμός προκειμένου να
εκτιμηθεί εκ νέου η κατάσταση αλλά και να
ληφθούν οι τελικές αποφάσεις του προ-
έδρου. Ωστόσο, αναρτήσεις και off the
record τοποθετήσεις κορυφαίων στελεχών
του κόμματος έδιναν το κλίμα και το πνεύμα
στο οποίο θα κινούνταν οι δηλώσεις Αν-
δρουλάκη. «Η προσπάθεια υποβάθμισης
του θέματος από την κυβέρνηση και φιλικά
της ΜΜΕ απέτυχε. Οι σημερινές εξελίξεις
αποτελούν μια de facto δικαίωση του Ν. Αν-
δρουλάκη. Με θεσμικό τρόπο, με τις πρω-
τοβουλίες μας στη δικαιοσύνη, φτάσαμε
σήμερα στην παραίτηση του γ. γραμματέα
της κυβέρνησης κ. Δημητριάδη και του επι-
κεφαλής της ΕΥΠ κ. Κοντολέοντα, προσώ-
πων απολύτως συνδεδεμένων με τον πρω-

θυπουργό», ήταν η ανάρτηση του βουλευτή
και αντιπροέδρου της Βουλής Οδ. Κων-
σταντινόπουλου, ενώ ο επικεφαλής της ΚΟ
του ΠΑΣΟΚ Μ. Κατρίνης αρκέστηκε στο λα-
κωνικό: «Από σήμερα οι πολιτικές ευθύνες
του πρωθυπουργού είναι δεδομένες».

Στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι είναι άμεσα θι-
γόμενοι από αυτήν τη βαθιά αντιδημοκρα-
τική πρακτική, ενώ φέρονται ενοχλημένοι
και από όσα διαρρέονται περί «νόμιμης
συνακρόασης με εισαγγελική άδεια», κάτι
για το οποίο θα ζητηθούν εξηγήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο εντοπίζεται και η
«απροθυμία Ανδρουλάκη» να απαντήσει
στις κλήσεις Γεραπετρίτη, ο οποίος, σύμ-
φωνα με κυβερνητικές πηγές, επιχείρησε
να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο του ΠΑ-
ΣΟΚ, αλλά μέχρι αργά χθες το απόγευμα
κάτι τέτοιο δεν είχε καταστεί εφικτό. Κατά
τη Χαριλάου Τρικούπη, τόσο ο κ. Γεραπε-
τρίτης όσο και ο παραιτηθείς διοικητής της
ΕΥΠ είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν για
την υπόθεση στην Επιτροπή Θεσμών και
Διαφάνειας και δεν είπαν την αλήθεια.

ΚΚΕ: «Οι “Ιφιγένειες” δεν κρύβουν 
τις πολιτικές ευθύνες»

Από την πλευρά του ΚΚΕ εξεδόθη ανα-
κοίνωση με την οποία οι παραιτήσεις του
γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού
και του διοικητή της ΕΥΠ «ούτε ακυρώ-
νουν τις ευθύνες του πρωθυπουργού, στον
οποίον άλλωστε λογοδοτούσαν άμεσα τα
παραπάνω πρόσωπα, ούτε αναιρούν την
αναγκαιότητα να ερευνηθούν σε βάθος οι
καταγγελίες», για να καταλήξει πως το ζή-
τημα είναι πολιτικό «που υπερβαίνει τα
πρόσωπα που αναλαμβάνουν τον ρόλο της
“Ιφιγένειας” για να κρυφτούν οι βασικές
πολιτικές ευθύνες».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
εμφανίστηκε προσεκτικός στις
δηλώσεις του και απέφυγε 
τις επικοινωνιακές κορόνες

Νίκος Ανδρουλάκης: 
«Άμεσα εξεταστική,
όχι στην εργαλειοποίηση» 
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Δ
υσκολεύονται να κρύψουν τον εν-
θουσιασμό τους στην Κουμουνδού-
ρου μετά τις εξελίξεις στο πολιτικό
σκηνικό και την παραίτηση-βόμβα

του μέχρι πρότινος γενικού γραμματέα του
πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη. Η αλή-
θεια είναι πως οι εξελίξεις στην υπόθεση Pred-
ator έπεσαν σαν κεραυνός εν αιθρία στο στρα-
τόπεδο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που
δεν τις ανέμενε, τουλάχιστον με αυτήν την τα-
χύτητα. Αυτό αποδεικνύεται, άλλωστε, και από
το γεγονός ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης
Τσίπρας βρισκόταν στα γραφεία της Επιτροπής
Ανταγωνισμού όταν «έσκασε» η είδηση, από
όπου έκανε και μια «χλιαρή» δήλωση. «Η πα-
ραίτηση του γενικού γραμματέα του πρωθυ-
πουργού κάτω από το βάρος των αποκαλύψεων
για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων αποτε-
λεί ομολογία ενοχής. Και σε κάθε περίπτωση
δεν αναιρεί τις ευθύνες του ίδιου του πρωθυ-
πουργού, αντιθέτως τις επιβεβαιώνει. Κάποια
στιγμή, λοιπόν, οφείλει να δώσει εξηγήσεις
στον ελληνικό λαό. Γιατί εδώ δεν είναι ένα
απλό ζήτημα, είναι ζήτημα δημοκρατίας», είπε
ο κ. Τσίπρας και επανέλαβε τα γνωστά για την

108η θέση της ελεύθερης δημοσιογραφίας. 
Η δεύτερη ανάγνωση, ωστόσο, του ζητήμα-

τος έφερε και την πιο σκληρή ανακοίνωση με
αναφορές σε «καθεστώς Μαξίμου» και σε
«ψέματα» όχι μόνο Κοντολέοντα αλλά και
Πιερρακάκη - Γεραπετρίτη: «Το καθεστώς Μα-
ξίμου πιάστηκε επ’ αυτοφώρω και ο επικεφα-
λής του καθεστώτος, ο κ. Μητσοτάκης, προφα-
νώς όχι μόνο γνώριζε αλλά είναι ο ενορχη-
στρωτής των υποκλοπών. Τώρα προσπαθεί να
διασωθεί θυσιάζοντας τους στενότερους και
πιο έμπιστους συνεργάτες του. Οι παραιτήσεις
και των δύο, ωστόσο, αποτελούν και παραδοχή
πως όσα έλεγαν η κυβέρνηση και ο κυβερνητι-
κός εκπρόσωπος κ. Οικονόμου τόσους μήνες
ήταν χυδαία ψέματα. Ακόμα και όσα έλεγαν οι
κ.κ. Κοντολέων, Πιερρακάκης και Γεραπετρί-
της στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας
πριν από μία μόλις εβδομάδα».

Ασφαλείς πληροφορίες της Κουμουνδού-
ρου αναφέρουν πως το βαρύ πολιτικό θέμα
της παρακολούθησης του τηλεφώνου του Νί-
κου Ανδρουλάκη με το λογισμικό Predator
σχετίζεται άμεσα με το όνομα του Γρηγόρη Δη-
μητριάδη. Φημολογείται, μάλιστα, πως στα

στοιχεία αγοράς εμπλέκεται καθαρά το όνομά
του, κάτι που αναμένεται να δημοσιοποιηθεί
άμεσα. Γιατί, όμως, τέτοια πολιτική θύελλα με
τον αρχηγό του τρίτου κόμματος του ελληνικού
κοινοβουλίου; «Τα πράγματα είναι απλά», λένε
στην «Political» στελέχη της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης: «Εάν στο φως της δημοσιότητας
έλθουν στοιχεία που να αποδεικνύουν την εμ-
πλοκή Δημητριάδη στην αγορά του Predator,
τότε θα φανεί για ακόμη μία φορά πως η Δεξιά
συνεχίζει στον δρόμο των σκοτεινών πρακτι-
κών του παρελθόντος. Παρακολουθούσαν τον
Ανδρουλάκη για να τον έχουν στο χέρι την επο-
μένη των εκλογών; Να κλειδώσουν, δηλαδή,
μια κυβερνητική συνεργασία για να μην πέσει
η Νέα Δημοκρατία από την κυβέρνηση; Όσο
σκοτεινό και βρόμικο και αν ακούγεται, δεν εί-
ναι απίθανο», τονίζουν οι ίδιες πηγές. 

Παρέμβαση ηχηρών ονομάτων 
της οικονομίας

Όσο η ιστορία του Predator εξελίσσεται, το
πολιτικό παρασκήνιο έχει πάρει φωτιά. Ο Αν-
δρουλάκης, ως γνήσιο τέκνο του ΠΑΣΟΚ και
με «χιλιόμετρα» ήδη πολλά στην πολιτική, έχει

αναπτύξει ισχυρές συμπάθειες σε ηχηρά ονό-
ματα της ελληνικής οικονομικής ζωής. Πλη-
ροφορίες τονίζουν, μάλιστα, πως πίσω από την
παραίτηση Δημητριάδη κρύβονται δύο τέτοιου
βεληνεκούς παρεμβάσεις, δύο ονόματα με οι-
κονομική δύναμη και μεγάλη επιρροή στα πο-
λιτικά δρώμενα της χώρας, ανεξαρτήτως κόμ-
ματος, αλλά και εκτός από αυτήν. 

Οι παρεμβάσεις αυτές ανάγκασαν τον πρω-
θυπουργό να ζητήσει την παραίτηση Δημη-
τριάδη για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Τώρα,
το κατά πόσο θα ηρεμήσουν ή θα σηκωθεί προ-
εκλογική θύελλα, αυτό θα φανεί πολύ σύντομα. 

Στο γραφείο ο Τσίπρας
Μόλις πληροφορήθηκε την παραίτηση Δη-

μητριάδη, ο Αλέξης Τσίπρας μετέβη στον 7ο
της Κουμουνδούρου, ενώ όλοι οι σύμβουλοί
του βρίσκονται σε επικοινωνία μεταξύ τους,
σχεδιάζοντας το επόμενο βήμα. Η αξιωματική
αντιπολίτευση σηκώνει ήδη το θέμα ψηλά, ενώ
όλοι στον ΣΥΡΙΖΑ μιλούν για μια πρώτης τάξε-
ως ευκαιρία για τον Κυριάκο Μητσοτάκη να
δραπετεύσει από «μια ζοφερή πραγματικότη-
τα που ο ίδιος δημιούργησε». 

Ήξερε η Δεξιά τι ποιεί ο… Δημητριάδης

Στην Κουμουνδούρου
πανηγυρίζουν με τις πολιτικές
εξελίξεις και στοχοποιούν 
τον Μητσοτάκη

ΣΥΡΙΖΑ: 
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Μήπως δεν έχει
αίσθηση η Ελίζα;

Η Ελίζα Βόζεμπεργκ, ευρωβουλευτής
με τη Νέα Δημοκρατία, έκανε μια ρητορι-
κή ερώτηση στο κοινό της στα social me-
dia και αναρωτήθηκε τι θα πάθουμε αν

τρεις μέρες δεν βάλουμε
πλυντήριο, δεν μαγει-

ρέψουμε και φάμε
φρούτα, χυμούς,
σαλάτες ή, στο κάτω
κάτω, να παραγγεί-

λουμε μια πίτσα, με
σκοπό πάντα την εξοι-

κονόμηση ενέργειας. Δι-
καιολογείται η κυρία Βόζεμπεργκ να λέει
ό,τι λέει, διότι ζει πολύ καιρό στις Βρυξέλ-
λες και στο Στρασβούργο και έχει άγνοια
για το πώς ζει μια οικογένεια στις δυτικές
συνοικίες της Αθήνας, για παράδειγμα,
και αν μπορεί να αγοράσει σαλάτες ή πί-
τσα για να εξοικονομήσει ενέργεια.
Απλώς θα της συνέστηνα αυτοσυγκράτη-
ση και ενσυναίσθηση, όπως έχει πει και ο
πρωθυπουργός. 

Νέα συζήτηση για
κατώτατο μισθό 

Για το θέμα της νέας αύξησης του κα-
τώτατου μισθού υπήρξε μια σχετική κου-
βέντα το τελευταίο διάστημα ανάμεσα στο
οικονομικό επιτελείο και το Μαξίμου. Ο
πρωθυπουργός ρώτησε το οικονομικό
επιτελείο πόσο θα είναι το ποσοστό της
ανάπτυξης, διότι έχει δώσει μια δημόσια
υπόσχεση ότι η αύξηση του κατώτατου
μισθού θα είναι διπλάσια από το ποσοστό
της ανάπτυξης. Για το 2022, με αυτή την
πορεία του τουρισμού, οι προβλέψεις
αναμένουν ανάπτυξη μεταξύ 4%-6%, ίσως
και παραπάνω. Αυτό σημαίνει ότι η αύξη-
ση του κατώτατου μισθού για το 2023
μπορεί να είναι άνω του 10%, που σημαί-
νει ένα τελικό ποσό (μεικτό) άνω των 751
ευρώ, δηλαδή στα επίπεδα προ των μνη-
μονίων. Το ποσό αυτό ενδεχομένως να εί-
ναι και μεγαλύτερο από τη στιγμή που θα
υπάρξει και νέα μείωση των ασφαλιστι-
κών εισφορών. Όλα αυτά θα γίνουν αντι-
κείμενο συζήτησης πριν από τη ΔΕΘ, διό-
τι η ανακοίνωση για τον κατώτατο μισθό
θα είναι στο ευρύτερο πακέτο αύξησης
του εισοδήματος των πολιτών. 

Νομοθετική
διάταξη έστειλε 
ο Βερβεσός 
στον Βορίδη 

Ο πρόεδρος της Ολομέλειας των
προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων
Ελλάδος και πρόεδρος του Δικηγο-
ρικού Συλλόγου Αθηνών Δημήτρης
Βερβεσός έθιξε ξανά το θέμα της
εργασίας δικηγόρων ΑμεΑ στον δη-
μόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα
με έμμισθη εντολή. Ειδικότερα, ο κ.
Βερβεσός υπέβαλε αίτημα στον
υπουργό Εσωτερι-
κών Μάκη Βο-
ρίδη για την
α ν ά λ η ψ η
νομοθετι-
κής πρω-
τοβουλίας
σχετικά με
την πρόσληψη
δικηγόρων με
α ν α π η ρ ί α
στον δημό-
σιο τομέα.
Στο σχέδιο
νομοθετι-
κής ρύθμι-
σης που υπο-
βλήθηκε στο υπουρ-
γείο προβλέπεται συγκεκριμένη
ποσόστωση (10%) για την πρόσληψη
δικηγόρων ΑμεΑ σε φορείς που
απασχολούν πάνω από 10 δικηγό-
ρους. Παράλληλα, εισάγεται υπο-
χρέωση των φορέων που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής της να πλη-
ρώσουν τις προβλεπόμενες θέσεις
δικηγόρων ΑμεΑ κατά προτεραι-
ότητα, εφόσον κρίνουν ότι έχουν
ανάγκη πρόσληψης δικηγόρων με
έμμισθη εντολή για την ικανοποί-
ηση των αναγκών τους. Για να δού-
με τι θα κάνει ο Μάκης...

Ζήτησε περισσότερα για την ελληνική οικογένεια
Σύμφωνα με την απογραφή, η βόρεια

Αθήνα είδε μια μικρή αύξηση στους κα-
τοίκους της κατά τη δύσκολη δεκαετία
2011-2021. Πρωταθλητής στην αύξηση
ήταν τα Βριλήσσια με ποσοστό λίγο πά-
νω από 5%, ένας δήμος με πολλές οικο-
γένειες με παιδιά. Το Χαλάνδρι παραμέ-
νει ο μεγαλύτερος δήμος της περιοχής.
Μαζί με το Γαλάτσι και τη Νέα Φιλαδέλ-
φεια-Νέα Χαλκηδόνα ο συνολικός πλη-
θυσμός της βόρειας Αθήνας ξεπερνά

τους 700.000 κατοίκους. Όλα αυτά τα
παρέθεσε σε ανάρτησή του ο Δημήτρης
Καιρίδης για να καταλήξει ότι η κυβέρ-
νηση θα πρέπει να προχωρήσει σε νέες,
πιο γενναίες πολιτικές για τη στήριξη
της οικογένειας και του παιδιού, που
ούτως ή άλλως είναι στα κυβερνητικά
πλάνα με νέες εξαγγελίες αλλά και εν-
δεχομένως με πλήρη αυτονόμηση του
υπουργείου Δημογραφικής και Οικογε-
νειακής Ισότητας. 

Τ
η συμπαράστασή του αλλά και τη διαβεβαίωση ότι ο Δήμος Αθηναίων είναι έτοι-
μος να συμβάλει με κάθε μέσο ώστε το ελληνικό νοσοκομείο «Βαλουκλή» στην
Κωνσταντινούπολη, που καταστράφηκε ολοσχερώς έπειτα από πυρκαγιά, να
αναγεννηθεί ξανά εξέφρασε ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης σε

επικοινωνία που είχε με τον ομόλογό του της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου. Κατά
τη συνομιλία τους ο κ. Μπακογιάννης επισήμανε
ότι η καταστροφή του νοσοκομείου από την πυρ-
καγιά αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την ελλη-
νική ομογένεια. Ξεκαθάρισε όμως ότι το σημαν-
τικότερο όλων είναι ότι δεν υπήρξαν ανθρώπι-
νες απώλειες. Επίσης, ο δήμαρχος ενημερώθη-
κε από τον Τούρκο ομόλογό του για το μέγεθος
της ζημιών αλλά και για την κατάσταση της υγεί-
ας των ασθενών, που απομακρύνθηκαν από τις
εγκαταστάσεις προκειμένου να σωθούν από τις
πύρινες φλόγες. Ο δήμαρχος Κωνσταντινούπο-
λης ευχαρίστησε τον Κώστα Μπακογιάννη για το άμεσο και έμπρακτο ενδιαφέρον του, κα-
θώς και για την ετοιμότητα συνδρομής του Δήμου Αθηναίων με στόχο την ανακατασκευή
του ιστορικού νοσοκομείου. Πάντως, μόνο εγώ βλέπω ότι το δίδυμο Μπακογιάννη - Ιμάμο-
γλου θυμίζει πολύ το δίδυμο Αβραμόπουλου - Ερντογάν; 

Μπακογιάννης - Ιμάμογλου, 
όπως... Αβραμό - Ερντογάν; 



Κάποιοι, όπως μαθαίνω, έχουν αυτή την
απορία... όμως σας διαβεβαιώνω ότι υπάρ-
χει σοβαρός λόγος. Ο Δένδιας δεν είναι
αφελής. Η συγκεκριμένη χώρα, όπως και η
Ελλάδα, υποστηρίζει με κάθε τρόπο το διε-
θνές δίκαιο της θάλασσας. Βλέπετε, και αυ-
τοί, όπως κι εμείς, έχουν προβλήματα με
διάφορους επιθετικούς γείτονες. Οι Βιετνα-
μέζοι με τους Κινέζους και εμείς με τους
Τούρκους. Για αυτό τον λόγο η ελληνική δι-
πλωματία ζεσταίνει τις σχέσεις της με το
Βιετνάμ. Ποιος ξέρει; Μπορεί να μας χρει-
αστούν κάποια στιγμή στο μέλλον ή να τους
χρειαστούμε εμείς! Να χρειαστεί δηλαδή να
είμαστε δίπλα δίπλα στην αίθουσα της Ολο-
μέλειας του ΟΗΕ.

Πολλά χαμόγελα στο οικονομικό επιτελείο
της κυβέρνησης για το ράλι του ελληνικού
τουρισμού τον μήνα Αύγουστο, με τις προ-
βλέψεις να αναφέρουν πως τα νούμερα θα
είναι υψηλότερα και από εκείνα του 2019.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα έσοδα αναμέ-
νεται να φτάσουν ακόμη και τις πιο αισιόδο-
ξες προβλέψεις, που μιλούσαν για 20 δισ.
ευρώ. Και όλα αυτά την ώρα που η κυβέρνη-
ση ετοιμάζεται για έναν επιπρόσθετο προ-
ϋπολογισμό και για ένα νέο πακέτο στήριξης
των πολιτών τον Σεπτέμβριο.

ΟΟ τουρισμός γεμίζει 
τα ταμεία

Την πολιτική της μίας Κίνας με το Κυ-
πριακό συνέδεσε ο εκπρόσωπος Τύπου της
κινεζικής πρεσβείας στην Κύπρο, τονίζον-
τας πως «ούτε η Κίνα ούτε η Κύπρος έχουν
επανενωθεί πλήρως μέχρι σήμερα». Στη
μακροσκελή δήλωση του εκπροσώπου Τύ-
που της κινεζικής πρεσβείας στην Κύπρο
τονίζεται ότι η αρχή της μίας Κίνας και η αρ-
χή της μίας Κύπρου χρησιμεύουν ως το πο-
λιτικό θεμέλιο για τη δημιουργία και ανά-
πτυξη των σχέσεων Κίνας - Κύπρου, όπως
μεταδίδει το ΚΥΠΕ. «Ούτε η Κίνα ούτε η Κύ-
προς έχουν επανενωθεί πλήρως μέχρι σή-
μερα. Η εθνική ενότητα είναι το κοινό βασι-
κό μέλημα και αποστολή των δύο χωρών
μας. Η εξωτερική παρέμβαση υπήρξε το
μεγαλύτερο εμπόδιο για τη διευθέτηση του
ζητήματος της Ταϊβάν και του Κυπριακού, το
οποίο ο κυπριακός λαός γνωρίζει καλύτερα

από οποιονδήποτε άλλον», σημει-

Αποσύρεται ο ΓΑΠ

Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Α. Πα-
πανδρέου δεν θα είναι και πάλι υποψήφιος
της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Όπως ανακοί-
νωσε ο ίδιος, είναι ο μακροβιότερος πρό-
εδρός της, καθώς ηγείται της οργάνωσης
από το 2006 και σεβόμενος τις διατάξεις,
που προβλέπουν συγκεκριμένο αριθμό θη-
τειών, ειδικότερα δύο, δεν θα θέσει εκ νέου
υποψηφιότητα για τη θέση. Εντάξει, δι-
καιούται να ξεκουραστεί ο πρόεδρος. 

Ε
κείνο που ανησυχεί σφόδρα τον
πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αυτή την πε-
ρίοδο είναι το γεγονός ότι δημο-
σκοπικά η Χαριλάου Τρικούπη δεί-

χνει να ξεφουσκώνει τους τελευταίους μή-
νες. Ενώ πριν από δέκα μήνες οι έρευνες της
κοινής γνώμης έδιναν στο κόμμα ποσοστά
μέχρι και 17% με ανοδικές τάσεις, σήμερα
δείχνει να έχει πιάσει ταβάνι στο 12% και χω-
ρίς προοπτική να εκτιναχθεί προς τα πάνω.
Τα όποια προγνωστικά για το τι θα κάνει ο κ.
Ανδρουλάκης είναι μάλλον παρακινδυνευ-
μένα. Στην πολιτική όλα μπορούν να συμ-
βούν. Επίσης, ισχύει ο κανόνας ότι «στην πο-
λιτική ο ίσιος δρόμος είναι αδιάβατος».

Οι φήμες επιμένουν ότι ο Θωμάς
Χανκς, ο Έλληνας πλέον ηθοποι-
ός, αγόρασε και δεύτερο σπίτι

στην Αντίπαρο. Λέγουν ακόμη ότι
αγόρασε και η Μαντόνα εξοχική κα-

τοικία στο νησί. Μακάρι όχι μόνο να αγοράζουν
αλλά και να μετακομίσουν εδώ για μόνιμη κατοι-
κία. Τους θέλουμε…
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Οι Κινέζοι και 
το Κυπριακό

Ζητά εξεταστική αυτός 
που τον βοήθησαν δεξιοί!

Η είδηση σπάει κόκαλα: Ζητάει εξεταστική επιτροπή για υπο-
κλοπές, ενώ στο Ηράκλειο Κρήτης τον ανέδειξε πρώτο ο δεξιός
δήμαρχος! Ο λόγος για τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος, όπως
αποκαλύπτει το Θρακικό Πρακτορείο Ειδήσεων, εκλέχθηκε με
τις ψήφους στελεχών της ΝΔ στο Ηράκλειο Κρήτης και όχι μό-
νο και μάλιστα με τη στήριξη του δεξιού δημάρχου Βασίλη
Λαμπρινού!

Η αποκάλυψη γίνεται από στελέχη του ΠΑΣΟΚ που μετείχαν
και ως πρόεδροι και στελέχη της εφορευτικής επιτροπής διε-
νέργειας των εσωκομματικών εκλογών, που αναφέρουν ότι
«συνεργάτες του νυν δημάρχου του Δήμου Ηρακλείου Βασίλη
Λαμπρινού, δημοτικοί υπάλληλοι, εξυπηρετούσαν ανοιχτά την
εκλογή του νέου προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με μετακίνηση
ψηφοφόρων, πληρωμή εξόδων τους, ενώ πολλοί εξ αυτών είναι
επί χρόνια εγγεγραμμένα μέλη της ΝΔ Ηρακλείου, Χερσονήσου,
Καστελίου, Αποκόρωνα κ.λπ.».  Μάλιστα, πολλά από τα στελέχη
της ΝΔ στο Ηράκλειο θεωρούσαν «κοινό μυστικό» ότι «η κυβέρ-
νηση Μητσοτάκη επιθυμούσε διά των στελεχών της την εκλογή
Ανδρουλάκη στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ…», ενώ οι στενοί συνερ-
γάτες του νέου προέδρου του Κινήματος έριχναν την αντίστοιχη
λάσπη στον έτερο συνυποψήφιο Ανδρέα Λοβέρδο, βάζοντάς του
την πινακίδα του «δεξιού υποψηφίου στο ΠΑΣΟΚ». Συνεπώς,
γιατί να παρακολουθεί τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή το τηλέ-
φωνο του κ. Ανδρουλάκη η κυβέρνηση; Και ποιο το όφελος για
τη ΝΔ να εκτεθεί σε μια τέτοια κίνηση;

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
νο

υ Γιατί ο Δένδιας άνοιξε
παρτίδες με το Βιετνάμ;

Ξεφουσκώνει 
το ΠΑΣΟΚ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ



Τo
...

 Π
ρό

σω
πο

«O
ταν τα κατσίκια αράζουν
στις ξαπλώστρες, η επό-
μενη υποπαραλλαγή θα
είναι μπε». Με ένα αιχ-

μηρό σχόλιο ο επίκουρος καθηγητής Υγι-
εινής και Επιδημιολογίας στην Ιατρική
Σχολή του ΕΚΠΑ Γκίκας Μαγιορκίνης, σε
ανάρτησή του στα social media, προειδο-
ποιεί για την... επόμενη υποπαραλλαγή
του κορονοϊού. 
Συγκεκριμένα, σε ανάρτηση, στην οποία
προσπαθεί να εξηγήσει σε τι οφείλονται
οι παραλλαγές της Covid-19, ο κ. Μαγιορ-
κίνης αναφέρεται σε ένα... κατσίκι που
έγινε viral πρόσφατα στα social media

και γράφει: «Η δεύτερη (λιγότερο πιθα-
νή) θεωρία για τη δημιουργία των παραλ-
λαγών - υποπαραλλαγών Covid-19 είναι
αυτή της μόλυνσης ζώων και της επανα-
μετάδοσης στους ανθρώπους. Όταν
έχεις τα κατσίκια αμολητά μέσα στις πα-
ραλίες και αράζουν στις ίδιες ξαπλώ-
στρες με τους τουρίστες, λογικό και επό-
μενο να σου σκάσει η επόμενη υποπα-
ραλλαγή. Με αυτά τα δεδομένα προβλέ-
πω ότι η επόμενη υποπαραλλαγή της
Όμικρον θα έχει τον κωδικό Μπε!», ανα-
φέρει, υπονοώντας προφανώς αυτούς
που δεν τηρούν τα μέτρα υγειονομικής
ασφάλειας. 

Κορυφαίος υπουργός έλεγε μετά την ανακοίνωση παραίτησης του Γρηγόρη Δημη-
τριάδη ότι το τοξικό κλίμα που αναδύεται τόσο από τον ΣΥΡΙΖΑ όσο και εσχάτως από το
ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη λόγω του θέματος των υποκλοπών έχει κάνει τον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη να σκέφτεται ακόμη και το θέμα των εκλογών, στις οποίες «όλοι θα
πάρουν τις απαντήσεις τους». Η ακραία τοξικότητα και το πολωτικό κλίμα που δημι-
ουργεί η αντιπολίτευση θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Πάντως, ο ίδιος είναι από εκεί-
νους που έλεγαν ότι ο πρωθυπουργός έκλεισε νωρίς το θέμα των εκλογών... 
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Πουλάνε τρέλα 
οι Τούρκοι

Να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα
ζητήματα: Ο όρος «μουσουλμανι-
κή μειονότητα» ήταν απαίτηση
της Τουρκίας κατά τη Συνθήκη
Ειρήνης της Λωζάννης το 1923.
Βλέπετε, στην προσπάθειά της να
επιτύχει την απαιτούμενη εθνική
ομογενοποίηση κατά τη μετάβα-
ση από τον οθωμανισμό στον
τουρκισμό η επιλογή οποιουδή-
ποτε εθνικού κριτηρίου για περι-
γραφή μειονοτήτων θα μπορούσε
να γυρίσει σε βάρος της. 

Τότε οι Τούρκοι (όπως και τώ-
ρα) φοβούνταν σφόδρα τον κουρ-
δικό πληθυσμό και δεν ήθελαν
εθνικές μειονότητες. Αφήστε
που γνώριζαν πολύ καλά ότι  ο
μουσουλμανικός πληθυσμός της
Δυτικής Θράκης δεν είχε ποτέ
τουρκική εθνική συνείδηση στο
σύνολό του, αφού μιλάμε για συ-
νιστώσες Πομάκων και Ρομά αλ-
λά και για διαφορές μεταξύ οθω-
μανιζόντων συντηρητικών πα-
λαιομουσουλμάνων και εθνικι-
στών μεταρρυθμιστών Τούρκων.
Αν επέλεγαν υιοθέτηση εθνικού
κριτηρίου για τον χαρακτηρισμό
της μειονότητας, οι μισοί μου-
σουλμάνοι της Δυτικής Θράκης
θα ήταν «ανταλλάξιμοι». Για να
ισοσκελίσουν λοιπόν τον αριθμό
των Ελλήνων της Κωνσταντινού-
πολης που συμφωνήθηκαν ως
«μη ανταλλάξιμοι» έπρεπε να
συμπεριλάβουν μεγαλύτερο
αριθμό μουσουλμάνων στη Δυτι-
κή Θράκη. Από εκεί λοιπόν προ-
έκυψε το θρησκευτικό κριτήριο.
Το ότι σήμερα ζητούν τουρκική
μειονότητα είναι  απλώς θέμα
κουτοπονηριάς και πολιτικού ξι-
πασμού…

Τι θα κάνει ο Νίκος; 
Με δύο γραμμές στη Χαριλάου Τρι-

κούπη. Η μία εισηγείται τη σύμπραξη
με τη ΝΔ «για να σώσουμε τη χώρα
και να την οδηγήσουμε σε ασφαλές
λιμάνι και πολιτική σταθερότητα»,
ενώ η άλλη κινείται ακριβώς αντίθε-
τα: «Να συνεργαστούμε με τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ για να σώσουμε το κόμμα». Οι
υποστηρικτές της πρώτης εισήγησης
εδράζουν την αισιοδοξία τους από το
γεγονός ότι οποιαδήποτε συνέργεια
με την Πειραιώς θα οδηγήσει ξανά το
Κίνημα στα κέντρα λήψης αποφάσε-
ων και η Χαριλάου Τρικούπη θα γίνει
πάλι αυτό που λέμε
κόμμα εξουσίας.
Το σενάριο μά-
λιστα προσδο-
κά ότι με αυτό
τον τρόπο θα
διαλυθεί ακόμη
περισσότερο ο
ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑ-
ΣΟΚ θα έρθει πιο γρήγο-
ρα στη δεύτερη θέση. Την ακριβώς
αντίθετη άποψη έχουν αρκετοί μέσα
στη Χαριλάου Τρικούπη. Πιστεύουν
ότι η συνεργασία με τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη όχι μόνο δεν θα αποδώσει
καρπούς, αλλά θα οδηγήσει το κόμμα
σε απόλυτη συρρίκνωση, όπως έγινε
με τη συγκυβέρνηση Σαμαρά - Βενι-
ζέλου. Προτείνουν λοιπόν τη συνερ-
γασία με τον ΣΥΡΙΖΑ «για να σωθεί το
ΠΑΣΟΚ». Πάνω σε αυτό τον καμβά
ενισχύουν τη ρητορική τους, λέγον-
τας ότι με αυτό τον τρόπο θα καταφέ-
ρουν κάποια στιγμή νομοτελειακά να
αλώσουν τον ΣΥΡΙΖΑ, να επικρατή-
σουν στον χώρο της Σοσιαλδημοκρα-
τίας και, τρόπον τινά, κάποια στιγμή
να «απομακρύνουν» διά της απο-
στρατείας τον Αλέξη Τσίπρα και να
αναδειχθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης σε
φυσικό ηγέτη τής πάλαι ποτέ δημο-
κρατικής παράταξης. 

Φεύγει με το κεφάλι ψηλά ο Γρηγόρης
Για όσους τον ξέρουν, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, εκτός από καλός «στρατηγός»,

είναι ένας άνθρωπος που κινείται με τρόπο κρυστάλλινο και καθαρό. Η «έξοδός»
του από την κρίσιμη καρέκλα του γραμματέα του πρωθυπουργού τον ελευθερώνει
για να υπερασπιστεί νομικά τον εαυτό του έναντι των τόνων λάσπης που εκτοξεύτη-
καν εναντίον του το τελευταίο διάστημα. Υπήρξε άνθρωπος που συνέβαλε καθορι-
στικά στη νίκη της ΝΔ και εργάστηκε άοκνα για την επίτευξη των κυβερνητικών
στόχων. Υπήρξε πανταχού παρών και πολλές φορές λειτούργησε «πυροσβεστικά»
σε πολιτικές κρίσεις, άλλοτε μικρότερες και άλλοτε μεγαλύτερες. 

Η επιλογή του να παραιτηθεί έχει σχέση με λόγους ευθιξίας και πολιτικού ορθο-
λογισμού, ο οποίος έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσους επιθυμούν τη δημιουργία
τοξικού κλίματος. 

Κορυφαίος υπουργός μίλησε για κάλπες

Σκληρό χιούμορ Γκίκα



Σ
την αποφασιστικότητα της κυ-
βέρνησης απέναντι στην τουρ-
κική προκλητικότητα αναφέρε-
ται με συνέντευξή του στην

«Political» ο βουλευτής Ροδόπης της ΝΔ
Ευριπίδης Στυλιανίδης. 

Παράλληλα, τονίζει ότι στόχος είναι η
αποκατάσταση των σχέσεων με την Άγκυ-
ρα, ωστόσο σημειώνει ότι σε περίπτωση
παραβίασης των κυριαρχικών δικαιωμά-
των της χώρας «θα αισθανθούν τον άλλον
εαυτό μας». Ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, μέ-
λος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας,
αναφέρεται στο ζήτημα της απόπειρας πα-
ρακολούθησης του κινητού του Νίκου Αν-
δρουλάκη, υποστηρίζοντας ότι είναι αβάσι-
μες και άδικες οι επιθέσεις του προέδρου
του ΠΑΣΟΚ εναντίον της κυβέρνησης. 

Σας ανησυχούν οι συνεχείς απειλές
της Άγκυρας και η έξοδος του τουρ-
κικού γεωτρύπανου για θαλάσσιες
έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο;

Η Τουρκία νιώθει φυλακισμένη στη γεω-
γραφία της και στο διεθνές δίκαιο της θά-
λασσας και για αυτό επιδιώκει να δημιουρ-
γήσει ένα δικό της ad hoc διεθνές δίκαιο
που θα το εφαρμόζει όπως τη βολεύει στο
Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Αν η
διεθνής κοινότητα ανεχθεί αυτό τον παρα-
λογισμό, είναι σαν να ξηλώνει το πουλόβερ
της ειρήνης και της σταθερότητας που
έπλεξε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η
Ελλάδα αναζητά έναν γείτονα-συνομιλητή
που να τον χαρακτηρίζουν η σωφροσύνη, ο
αλληλοσεβασμός και η προσήλωση στο
διεθνές δίκαιο. Δεν μπορεί όμως να ανέχε-
ται επ’ αόριστον την τουρκική προκλητικό-
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στον
Σωτήρη Σταθόπουλο 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
Βουλευτής Ροδόπης με τη ΝΔ

«Νιώθει φυλακισμένη
στη... γεωγραφία της η Τουρκία»

Αν αποφασίσουμε 
να απαντήσουμε
είτε στο πεδίο 
της διπλωματίας είτε 
στο πεδίο της άμυνας,
είμαι βέβαιος
ότι η Τουρκία 
θα πονέσει πάρα πολύ



τητα και τη συνεχή αυθαίρετη και μονομε-
ρή διεύρυνση της ατζέντας των διμερών
διαφορών. Αν αποφασίσουμε να απαντή-
σουμε είτε στο πεδίο της διπλωματίας είτε
στο πεδίο της άμυνας, είμαι βέβαιος ότι η
Τουρκία θα πονέσει πάρα πολύ. Θα κινδυ-
νεύσει ακόμη και η εσωτερική της συνοχή
και θα κλονιστεί σοβαρά η εικόνα της περι-
φερειακής δύναμης που έχει καλλιεργή-
σει. Θα αποκαλυφθεί, δε, η δυσαρμονία με-
ταξύ μιας φλύαρης κυβέρνησης και του δο-
κιμαζόμενου λαού της. Στόχος της Ελλάδας
είναι η αποκατάσταση των σχέσεων με τους
γείτονες και η προστασία της νοτιοανατολι-
κής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Αν αγγίξουν όμως
την κυριαρχία ή τα κυριαρχικά δικαιώματά
μας, θα αισθανθούν τον άλλο εαυτό μας. 

Εκτιμάτε πως η ισχυροποίηση της
αμυντικής θωράκισης της χώρας, σε
συνδυασμό με την ενίσχυση των
συμμαχιών που έχει προχωρήσει η
κυβέρνηση, αποτελεί αποτρεπτικό
παράγοντα για την Τουρκία;

Η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη
έχει εργαστεί συστηματικά και αποτελε-
σματικά στα πεδία της διπλωματίας και
της άμυνας. Θωρακίζει τη χώρα, ανατρέ-
πει σταδιακά τη στρατιωτική ισορροπία
στο Αιγαίο και ενισχύει τη διεθνή μας θέ-
ση. Αντιλαμβανόμαστε ότι η Τουρκία δυ-
στυχώς σέβεται μόνο τη λογική της
ισχύος. Μακάρι να ήταν διαφορετικά. Αν
κυριαρχούσαν η σωφροσύνη και η εμπι-
στοσύνη, θα ωφελούνταν και οι δύο λαοί
και τα δύο κράτη. Δεν θα χάνονταν τόσοι
πόροι στους εξοπλισμούς, αλλά θα επεν-
δύονταν στην ανάπτυξη και την ευημερία
των δύο λαών. Αυτό άλλωστε το διαπιστώ-
σαμε μετά το 2004 με την εκτίναξη του όγ-
κου των εμπορικών μας συναλλαγών από
350 εκατ. σε 5,5 δισ. ευρώ. Με τη διαφορά
ότι τότε μιλούσαμε με μια ισλαμοδημο-
κρατική κυβέρνηση ευρωπαϊκού προσα-
νατολισμού, ενώ σήμερα στην τουρκική
ηγεσία έχει κυριαρχήσει ο αναθεωρητι-
κός ισλαμοεθνικισμός. Παρ’ όλα αυτά,
προσωπικά δεν παραιτούμαι από την ελ-
πίδα, γιατί πιστεύω ότι ανάμεσα στους
Τούρκους της νεότερης γενιάς και κυρίως
αυτούς που έχουν αναζητήσει προστασία
στο εξωτερικό σίγουρα πρέπει να υπάρ-
χουν δυνάμεις και πρόσωπα σαν κι εμάς,
που θα ήθελαν, αν μπορούσαν, να επενδύ-
σουν στη συνεργασία και την ειρήνη. Ποι-
ος ξέρει; Η τουρκική ηγεσία του αύριο
ίσως σήμερα να ζει εξόριστη στα νότια
προάστια της Αθήνας, ποιος ξέρει; 

Ποια είναι η θέση σας ως μέλους της
Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας
για τις επιθέσεις που δέχεται η κυ-
βέρνηση από το ΚΙΝΑΛ για την από-

πειρα παρακολούθησης του κινητού
του Νίκου Ανδρουλάκη;

Οι επιθέσεις είναι άδικες και αβάσιμες.
Ο πρωθυπουργός έδειξε έμπρακτη ευαι-
σθησία για το θέμα από την πρώτη στιγμή
ζητώντας την σύγκληση της Επιτροπής
Θεσμών. Το θεσμικό πλαίσιο προστασίας
που διαμορφώθηκε μετά το 2020 προστα-
τεύει τόσο τα δικαιώματα των πολιτών από
την κρατική και νόμιμη συνακρόαση όσο
και την εθνική ασφάλεια από κυβερνοεπι-

θέσεις. Ωστόσο, σε διεθνές επίπεδο έχουν
αναπτυχθεί με 7 διαφορετικά λογισμικά
και οι ιδιωτικές απειλές που είναι υπερτο-
πικές και μπορεί να προέρχονται όχι μόνο
από μη φιλικά ξένα κράτη αλλά και από
φυσικά πρόσωπα ή ιδιωτικές πολυεθνικές
εταιρείες. Όπως προκύπτει, η περίπτωση
του προέδρου του ΠΑΣΟΚ αφορά τη δεύ-
τερη κατηγορία. Θεωρώ καθήκον μου να
καταγγείλω τέτοιες πρακτικές, ιδιαίτερα
όταν αφορούν μια ηγετική πολιτική προ-

σωπικότητα της δημόσιας ζωής. Οφείλω
όμως να επισημάνω ότι θα μπορούσαμε
όλοι να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, αν
θεσμικά την έκθεση της CERT του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου την πληροφορού-
μασταν επισήμως μαζί με το σχετικό αίτη-
μα του ΠΑΣΟΚ προς συζήτηση και διερεύ-
νηση και όχι από μια εφημερίδα. 

Ο χειμώνας που έρχεται θα είναι ιδι-
αιτέρως δύσκολος λόγω της ενερ-
γειακής κρίσης και της ακρίβειας
που έχουν προκαλέσει σημαντικά
προβλήματα στα νοικοκυριά. Πι-
στεύετε πως φτάνουν τα μέτρα που
έχει πάρει μέχρι τώρα η κυβέρνηση;

Δεν μπορεί κανείς να προβλέψει την
ένταση και την έκταση της κρίσης που
θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε, διότι,
πρώτον, είναι πολυσύνθετη και, δεύτε-
ρον, διεθνής. Συνδυάζει ενεργειακή,
υγειονομική, οικονομική, διατροφική
διάσταση και ίσως διάσταση εθνικής
ασφάλειας. Επηρεάζεται από τις διε-
θνείς ισορροπίες και τις κοινές ευρω-
παϊκές αποφάσεις. Αυτό που μπορούμε
να κάνουμε είναι να προετοιμαστούμε
σωστά σε εθνικό επίπεδο, να κρατήσου-
με δυνάμεις και να ετοιμάσουμε διορα-
τικές και εφαρμόσιμες λύσεις για δια-
φορετικά σενάρια. Σίγουρα θα χρει-
αστούν πρόσθετα μέτρα στήριξης της
κοινωνίας, που δεν θα θέτουν όμως σε
κίνδυνο τη σταθερότητα και την ασφά-
λεια της χώρας. Η εμπειρία τής μέχρι
τώρα επιτυχούς διαχείρισης από την κυ-
βέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποδει-
κνύει ότι στην ανηφοριά απαιτείται ισχυ-
ρή και αποφασιστική κυβέρνηση που
προτάσσει το εθνικό και κοινωνικό συμ-
φέρον από το μικροκομματικό όφελος.
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««Η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη έχει εργαστεί
συστηματικά και αποτελεσματικά στα πεδία της
διπλωματίας και της άμυνας. Θωρακίζει τη χώρα,
ανατρέπει σταδιακά τη στρατιωτική ισορροπία 
στο Αιγαίο και ενισχύει τη διεθνή μας θέση»

«Η εμπειρία τής μέχρι τώρα επιτυχούς διαχείρισης
από τη ΝΔ αποδεικνύει ότι στην ανηφοριά
απαιτείται ισχυρή και αποφασιστική κυβέρνηση
που προτάσσει το εθνικό και κοινωνικό συμφέρον
από το μικροκομματικό όφελος»



Ο
Γιάννης Μπρατάκος, για όσους
γνωρίζουν την πορεία και τη
διαδρομή του, είναι ένας άν-
θρωπος αυτοδημιούργητος

που κινείται ξέροντας τα όριά του σε όλο το
φάσμα. Δεν συνηθίζει να «πουλάει» επι-
κοινωνιακά την προσωπική του ζωή στα
media. Μιλάει περισσότερο με τη δουλειά
του, παρά το γεγονός ότι δεν είχε ποτέ
ανάγκη να δουλέψει για επιβίωση. 

Προσέξτε, έχει δυο βασικά χαρακτηρι-
στικά που καθορίζουν το ήθος του ανδρός:
Είναι Μανιάτης και λάτρης της τζαζ μουσι-
κής. Μπήκε στο «κουρμπέτι» νωρίς, από το
λύκειο, από το 4ο Λύκειο Νέας Σμύρνης. Τα
Σαββατοκύριακα και τα καλοκαίρια εργα-
ζόταν σε βίντεο κλαμπ της Νέας Σμύρνης
που εκείνη την εποχή ήκμαζαν. Επίσης κα-
τά καιρούς, ως φοιτητής, δούλευε σε μπαρ
ως σερβιτόρος και μπάρμαν. 

«Ψήθηκε», δηλαδή, από μικρός και για
αυτό πήρε αρκετά επιχειρηματικά ρίσκα
στη ζωή του, παρά το γεγονός ότι ο πατέρας
του τού έλεγε να μην απλώνει τα πόδια του
πέρα από το σεντόνι του. Όσοι τον γνωρί-
ζουν λένε ότι είναι πολύ ισχυρός και πολύ

σταθερός χαρακτήρας. Σπούδασε μηχανι-
κός παραγωγής και έκανε μεταπτυχιακό
στην Πολιτική Οικονομία στο London Sch-
ool of Economics. Η επαγγελματική του
καριέρα είναι βασισμένη στο διεθνές λογι-
σμικό SAP. Ξεκίνησε να δουλεύει στην πο-
λυεθνική εταιρεία SAP HELLAS το 1995,
μετά εργάσθηκε έως το 1999 στις Βρυξέλ-
λες για τη νορβηγική πολυεθνική NORSK
HYDRO και το 1999 ίδρυσε την εταιρεία του
DD SYNERGY που είναι μια εξαιρετικά επι-
τυχημένη εταιρεία πληροφορικής. Δεν
έχει κάποιο χόμπι… «Τι χόμπι να έχει, δου-
λεύει 25 ώρες το 24ωρο», λένε οι φίλοι του.
Το μόνο που κάνει είναι να τρέχει. Τρέχει
μεγάλες αποστάσεις καθημερινά για να
αποφορτιστεί. Από δέκα χιλιόμετρα και
πάνω. Πριν από κάποια χρόνια είχε τρέξει
και στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθή-
νας, τεράστια εμπειρία ζωής και κάτι για το
οποίο δηλώνει περήφανος στις παρέες του.
Στον ελεύθερο χρόνο του προσπαθεί να
πηγαίνει με παλιούς συμμαθητές του και
φίλους που διατηρεί από τον στρατό για κα-
φεδάκι στη Νέα Σμύρνη. 

Η σχέση του με τον πρωθυπουργό Κυ-

ριάκο Μητσοτάκη είναι σχέση καθαρής και
αμοιβαίας εμπιστοσύνης. 

Η αγάπη για τη Μάνη και ο Ολυμπιακός
Όπως κάθε γνήσιος Μανιάτης, λατρεύει

τον τόπο καταγωγής του. Στο χωριό του, την
Κοίτα Λακωνίας, διατηρεί έναν παραδοσια-
κό μανιάτικο πύργο, στον οποίο πηγαίνει τα
καλοκαίρια για να ηρεμεί και να ξεκουρά-
ζεται. Είναι το ησυχαστήριό του και αυτό το
πράγμα το έχει εμφυσήσει στα παιδιά του.
Τη Μάνη την αγαπούν πολύ και οι γιοι του.
Το σημαντικότερο γεγονός της ζωής του εί-
ναι η γέννηση των παιδιών του, του Άγγελου
και του Αλέξανδρου. Με τα παιδιά του ξανα-
ζεί την ίδια λαχτάρα που ένιωθε μικρός να
έρθει το καλοκαίρι και να μπορέσει να ξε-
κλέψει μερικές μέρες στη Μάνη…

Ο Γιάννης Μπρατάκος δεν είναι από τους
ανθρώπους που φοβούνται. Η μόνη ίσως
φορά που «πάγωσε» ήταν όταν έχασε έναν
αδερφικό του φίλο από χρήση ναρκωτικών.

Αυτό τον λύγισε στην κυριολεξία. Σχεδόν τί-
ποτα άλλο δεν μπορεί να τον λυγίσει. Ειδικά
η έπαρση και η αγένεια την οποία αντιμάχε-
ται όπου βρεθεί και όπου σταθεί. Απεχθά-
νεται αυτούς που θεωρούν ότι «τους χρω-
στάει ο Θεός» και αποφεύγει όσους μιλούν
ασταμάτητα και δεν ακούν ποτέ.

Το καλύτερο το αφήνουμε για το τέλος.
Αγαπάει, λένε, τον Πανιώνιο γιατί μεγάλω-
σε στη Νέα Σμύρνη, αλλά είναι Ολυμπια-
κός. Μάλιστα, όταν τον ρωτούν τι ομάδα εί-
ναι, απαντά: «Και εγώ και οι γιοι μου είμα-
στε Ολυμπιακοί». Όπως καταλάβατε, δεν
τους άφησε και κάποιο περιθώριο…
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Ο πρέσβης Θεμιστοκλής Δεμίρης, μέχρι χθες
γενικός γραμματέας του υπουργείου Εξωτερι-
κών, ανέλαβε επικεφαλής της ΕΥΠ μετά την
απομάκρυνση Κοντολέοντα. 

Ο κ. Δεμίρης είναι ο τέταρτος διπλωμάτης
που αναλαμβάνει τη νευραλγική θέση του διοι-
κητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφορίων.
Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο
Πανεπιστήμιο (1971-1975) και έκανε μεταπτυ-
χιακό (master) στη Μεσανατολική Πολιτική στο
Ινστιτούτο Μεσογειακών και Αραβικών Σπου-
δών (1976-1977). Το διάστημα 1978-1981 εργά-
στηκε ως δημοσιογράφος (εξωτερικός συνερ-
γάτης) στην επιθεώρηση «Πολιτικά Θέματα»
και ως διευθυντής σύνταξης στα περιοδικά
«Computer Age», «Plant», «Equip», «Αγροτική
Περιουσία».

Το 1981 εισήλθε στη Διπλωματική Ακαδημία

του υπουργείου Εξωτερικών και ορκίστηκε δι-
πλωματικός ακόλουθος το 1982. Μέχρι και το
1984 εργάστηκε ως ακόλουθος και γραμματέ-
ας Γ’ στην Κρυπτογραφική Υπηρεσία και τη Δι-
εύθυνση Μέσης Ανατολής και Αφρικής. Το
1985 τοποθετήθηκε στην ελληνική πρεσβεία
στη Βαγδάτη.

Το 1989 μετατέθηκε στη Μόνιμη Αντιπρο-
σωπεία της Ελλάδας στην UNESCO. Το 1992
επέστρεψε στην Κεντρική Υπηρεσία, τοποθε-
τούμενος στη Διεύθυνση Τουρκίας-Κύπρου,
αναλαμβάνοντας, το 1994, ως επικεφαλής, το
τμήμα Κύπρου. Από το 1996 υπηρέτησε στην
ελληνική πρεσβεία στη Λευκωσία, ως σύμ-
βουλος Α’ και αναπληρωτής επικεφαλής Αρ-
χής/επιτετραμμένος.

Το 2001 μετατέθηκε στη Μόνιμη Αντιπροσω-
πεία της Ελλάδας στην ΕΕ αναλαμβάνοντας,

διαδοχικά, τα καθήκοντα εκπροσώπου στην
Ομάδα Δυτικών Βαλκανίων και τη διεύθυνση
του Τμήματος Εξωτερικών Σχέσεων της αντι-
προσωπείας. Επανήλθε το 2006 στην Κεντρική
Υπηρεσία, αναλαμβάνοντας ως διευθυντής της
Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Εξωτερικών Σχέσε-
ων και προαγόμενος το 2007 σε πληρεξούσιο
υπουργό Β’. Τον Σεπτέμβριο του 2008 τοποθε-
τήθηκε στις Βρυξέλλες ως μόνιμος αντιπρόσω-
πος στη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση και πρέσβης
στην ΕΕ με καθήκοντα εκπροσώπου της Ελλά-
δας στην Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας.
Το 2013 ορίστηκε ως πρέσβης της Ελλάδας
στην Ιταλία και στον Άγιο Μαρίνο και ως μόνι-
μος αντιπρόσωπος στον Παγκόσμιο Οργανισμό
Τροφίμων (FAO) και τους άλλους διεθνείς ορ-
γανισμούς με έδρα τη Ρώμη. Από το 2019 υπη-
ρετούσε ως γενικός γραμματέας στο ΥΠΕΞ. 

Θεμιστοκλής Δεμίρης: Ο τέταρτος διπλωμάτης στην ηγεσία της ΕΥΠ 

Ποιος είναι
ο Γιάννης
Μπρατάκος 

Η σχέση του με 
τον πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη είναι σχέση καθαρής
και αμοιβαίας εμπιστοσύνης



του
Νότη Μαριά

Καθηγητής 
Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης, πρόεδρος
του κόμματος 
Ελλάδα 
- Ο άλλος δρόμος,
πρώην 
ευρωβουλευτής
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Πλήρης επιβεβαίωση από Aκάρ της ανάλυσής μας για
σχεδιαζόμενο τουρκικό «προληπτικό χτύπημα» κατά
της Ελλάδας υπό τον μανδύα της δήθεν αυτοάμυνας 

Σ
ιγά σιγά αρχίζουν στην Αθήνα να συνειδητοποι-
ούν το πόσο επικίνδυνες είναι οι πρόσφατες
δηλώσεις Ακάρ περί δήθεν αυτοάμυνας της

Τουρκίας λόγω της δήθεν παράνομης στρατιωτικοποί-
ησης των ελληνικών νησιών. Αυτό σημαίνει ότι η Άγκυ-
ρα στήνει σκηνικό εισβολής σε νησιά του Αιγαίου υπό
τον μανδύα της δήθεν αυτοάμυνας.

Η εξέλιξη αυτή, βεβαίως, δεν αποτελεί έκπληξη για
όλους εμάς που ασχολούμαστε συστηματικά και σε
βάθος με την ανάλυση της επεκτατικής τουρκικής πο-
λιτικής. 

Στο πλαίσιο αυτό ήδη στις 13 Σεπτεμβρίου 2020 με το
άρθρο μας «Σχέδιο Ερντογάν να στραγγαλίσει το Κα-
στελόριζο φτάνοντας ακόμα και σε ναυτικό αποκλει-
σμό(;)» είχαμε επισημάνει από τις στήλες της κυριακά-
τικης «Kontra NEWS» τα παρακάτω: «Ταυτόχρονα με
βάση διάφορα δημοσιεύματα και ακριτομυθίες Τούρ-
κων αξιωματούχων έχω την εκτίμηση ότι ο Ερντογάν
σκοπεύει να ζητήσει την άμεση απόσυρση της ελληνι-
κής φρουράς από το Καστελόριζο ισχυριζόμενος ότι η
εν λόγω ελληνική στρατιωτική παρουσία δήθεν απαγο-
ρεύεται από τη Συνθήκη Ειρήνης του 1947 και ότι επι-
πλέον η φρουρά αποτελεί δήθεν κίνδυνο για την άμυνα
και ασφάλεια της Τουρκίας. Στη συνέχεια και δεδομέ-
νου ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί την αποχώ-
ρηση της ελληνικής φρουράς από το Καστελόριζο, η
Τουρκία θα επικαλεστεί δήθεν το άρθρο 51 του ΟΗΕ για
δήθεν αυτοάμυνα και θα επιχειρήσει να σφίξει τη θη-
λιά προχωρώντας ακόμη και σε ναυτικό αποκλεισμό(;)
του Καστελορίζου, προσφεύγοντας ενδεχόμενα και
στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και ας μην ξεχνά-
με ότι ο τουρκικός Τύπος ήδη προαναγγέλλει εισβολή
στο Καστελόριζο!».

Στη συνέχεια, σε νέο άρθρο μας στην «Political» στις
11 Ιουνίου 2022, σελ. 10 και με τίτλο «Σκηνικό εισβολής
σε νησιά του Αιγαίου στήνει ο Ερντογάν», είχαμε ανα-
λύσει το νέο τουρκικό αφήγημα επισημαίνοντας ότι
σύμφωνα με την Άγκυρα τα ελληνικά στρατιωτικοποι-

ημένα νησιά «αποτελούν δήθεν “απειλή για την εθνική
ασφάλεια της Τουρκίας” (www.dailysabah.com
20/9/2020), με τον Ερντογάν να διαμηνύει από την
Έφεσο στις 9/6/2022 ότι “δεν κάνει πλάκα”
(www.tanea.gr 9/6/2022) αλλά αντίθετα απαιτεί εδώ
και τώρα την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών μας,
αλλιώς θα ενεργήσει με βάση δήθεν τις διεθνείς συν-
θήκες (www.dailysabah.com 9/6/2022) και τον Τσελίκ
να προαναγγέλλει απροκάλυπτα εισβολή δηλώνοντας
“μπορεί να έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ” (www.cnn.gr
9/6/2022). Ερμηνεύοντας, λοιπόν, το απειλητικό κρε-
σέντο του Ερντογάν και της παρέας του, είναι σαφές ότι
η Άγκυρα επιχειρεί να δικαιολογήσει τις επόμενες πα-
ράνομες επεκτατικές της κινήσεις στη βάση διάφορων
έωλων, ανυπόστατων, αβάσιμων και παράνομων αιτιά-
σεων. Ότι, δηλαδή, καθώς η δήθεν παράνομη στρατιω-
τικοποίηση των ελληνικών νησιών αποτελεί δήθεν
απειλή για την άμυνα και ασφάλεια της Τουρκίας, η Άγ-
κυρα πλέον ασκώντας το δήθεν δικαίωμα αυτοάμυνάς
της που, μάλιστα, δήθεν προβλέπεται από το άρθρο 51
του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ έχει δήθεν το δι-
καίωμα να αμυνθεί και, μάλιστα, η άμυνα αυτή δήθεν
νομιμοποιείται να είναι και προληπτική. Όπερ σημαί-
νει, σύμφωνα με την τουρκική προπαγάνδα, ότι η Άγ-
κυρα έχει δήθεν το δικαίωμα να εισβάλει στα παραπά-
νω δήθεν παρανόμως στρατιωτικοποιηθέντα ελληνικά
νησιά προκειμένου να τα αφοπλίσει, καταστρέφοντας
τις στρατιωτικές τους δυνατότητες και εγκαταστάσεις.

Έτσι, λοιπόν, η Τουρκία προετοιμάζει το διεθνές κλί-
μα, προκειμένου στο πλαίσιο μιας “δήθεν ειδικής
στρατιωτικής επιχείρησης” να εισβάλει στα παραπάνω
ελληνικά νησιά. Όμως οι εν λόγω έωλες, ανυπόστατες,
αβάσιμες και παράνομες τουρκικές αιτιάσεις δεν στα-
ματούν εδώ, καθώς η Άγκυρα πλέον θεωρεί ότι η στρα-
τιωτικοποίηση των παραπάνω ελληνικών νησιών έχει
οδηγήσει στη δήθεν απώλεια της ελληνικής κυριαρ-
χίας επί των εν λόγω νησιών. Ως εκ τούτου, συνεχίζει το
νέο υπό διαμόρφωση τουρκικό αφήγημα, η Τουρκία

έχει δήθεν δικαίωμα όχι μόνο να εισβάλει στη βάση
μιας δήθεν προληπτικής άμυνας δήθεν στη βάση του
άρθρου 51 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, αλλά επι-
πλέον έχει δήθεν και το δικαίωμα ενσωμάτωσης των εν
λόγω ελληνικών νησιών στην Τουρκία, αφού δήθεν
έχει παύσει η εκεί ελληνική κυριαρχία. Όλο το παρα-
πάνω σκηνικό έχει προετοιμαστεί από τουρκικής
πλευράς στη βάση διάφορων έωλων, ανυπόστατων,
αβάσιμων και παράνομων επιχειρημάτων που εμπε-
ριέχονται και εμμέσως πλην σαφώς υπονοούνται όχι
μόνο στις δηλώσεις του Ερντογάν και της παρέας του
αλλά και στις σχετικές δύο επιστολές που απέστειλε η
Τουρκία τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο 2021 στον γενι-
κό γραμματέα του ΟΗΕ, ενώ ετοιμάζεται να στείλει και
τρίτη επιστολή (www.tanea.gr 9/6/2022). 

Ειδικότερα στην πρώτη τουρκική επιστολή, αφού
επισημαίνεται ότι η “εγγύτητα” των παραπάνω ελληνι-
κών νησιών δήθεν “έχει αντίκτυπο στην άμυνα και
ασφάλεια” της Τουρκίας, στη συνέχεια καταλήγει ότι η
στρατιωτικοποίηση των νησιών αυτών δήθεν “αποτελεί
σοβαρή απειλή για την ασφάλεια της Τουρκίας”
(https://documents-dds-ny.un.org 14/7/2021). 

Βέβαια, οι παραπάνω τουρκικές επιστολές απαντή-
θηκαν διεξοδικά με στέρεα επιχειρήματα από την Αθή-
να με δύο επιστολές της στον γενικό γραμματέα του
ΟΗΕ τον Ιούλιο του 2021 και τον Μάιο του 2022 αντί-
στοιχα.

Η τουρκική υποκρισία, διγλωσσία και υστεροβουλία
αποδεικνύονται επίσης και από τα ίδια τα γεγονότα. Και
αυτό γιατί όπως αποκάλυψε το Nordic Monitor η Τουρ-
κία από το 2014 έχει διαμορφώσει το σχέδιο “Τσάκα
Μπέης”, το οποίο προβλέπει τουρκική εισβολή στα νη-
σιά του Αιγαίου (www.notismarias.gr 1/7/2020). Επι-
πλέον, πρόσφατα έγινε άσκηση κατάληψης ελληνικού
νησιού (www.cnn.gr 25/4/2022), για να ακολουθήσει
μετά βαΐων και κλάδων μπροστά στα τηλεοπτικά συ-
νεργεία η τουρκική αποβατική στρατιωτική άσκηση
στο πλαίσιο της “ΕΦΕΣ 2022” παρουσία του Ερντογάν
με στολή παραλλαγής και με τις τουρκικές εφημερίδες
στις 10/6/2022 επί της ουσίας να προαναγγέλλουν με
πηχυαίους τίτλους αλλά και φωτογραφίες επικείμενη
τουρκική εισβολή σε νησιά του Αιγαίου.

Τα παραπάνω δεν αποκλείουν, βέβαια, και άλλα
τουρκικά εναλλακτικά σχέδια, στα οποία θα μπορούσε
να συμπεριλαμβάνεται τόσο η άσκηση τουρκικής προ-
σφυγής στη Χάγη για αποστρατιωτικοποίηση των νη-
σιών όσο και σενάρια ναυτικού αποκλεισμού κάποιου
κυρίως μικρού ελληνικού νησιού και δη απομακρυ-
σμένου, όπως είναι η περίπτωση του Καστελορίζου»,
όπως αναλύσαμε παραπάνω.

Αυτά, λοιπόν, εκτιμούσαμε αναλύοντας την τουρκική
επεκτατική πολιτική, εκτιμήσεις οι οποίες επιβεβαι-
ώθηκαν πλήρως διά στόματος Ακάρ στις 2/8/2022. 
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Σ την πολιτική ο όρος «αυτοδημιούργη-
τος» δεν είναι κάτι που συναντάς εύκο-
λα. Στο πρόσωπο όμως του Άδωνι Γε-

ωργιάδη η έννοια παίρνει σάρκα και οστά. Η δε
αγάπη του για την πολιτική αγγίζει τα όρια της
ψυχοπαθολογίας αφού, όπως λένε οι φίλοι
του, ασχολείται 24 ώρες το 24ωρο με τα κοινά.
Σε γενικές γραμμές, ως χαρακτήρας είναι αυ-
τό που λέμε ανοιχτό βιβλίο. Δεν κρύβεται, δεν
υποκρίνεται και λέει πάντα αυτό που πιστεύει
ανεξάρτητα από το όποιο πολιτικό κόστος. Για
αυτό έχει και ανθρώπους που ή τον λατρεύουν
ή είναι ορκισμένοι εχθροί του.

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 6 Νοεμβρίου
1972, αλλά κατάγεται από το Αμύνταιο της
Φλώρινας και μεγάλωσε στην Εκάλη της Αθή-
νας. Φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο και στο
Λύκειο της Νέας Ερυθραίας και αργότερα στο
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσο-
φικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εκεί οργανώθη-
κε αρχικά στη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και έπειτα στους
«Νέους Ορίζοντες», την οργάνωση νεολαίας
της Πολιτικής Άνοιξης. 

Ο Άδωνις βρήκε, όπως λέμε, την… Ιθάκη
του νωρίς, σε ηλικία 15 ετών «ψήθηκε» επαγ-
γελματικά όταν ο πατέρας του τού έδωσε την
ευθύνη του περιπτέρου των Εκδόσεων Γεωρ-
γιάδη στην έκθεση βιβλίου που γινόταν στην
Κηφισιά. Από εκεί ξεκίνησε να «γράφει» έν-
σημα στη δουλειά και λίγο αργότερα του μπή-
κε το μικρόβιο του «εθνικού βιβλιοπώλη», αν
και δεν ήταν ο πρώτος. Επηρεάστηκε σαφέ-
στατα από τον Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος
ήταν ο πρώτος που ξεκίνησε τηλεπωλήσεις
στη Θεσσαλονίκη.

Όσοι γνωρίζουν τον Άδωνι ξέρουν ότι στη
ζωή του έχει εργαστεί σκληρά για να ζήσει την
οικογένειά του και, όπως λέει ο ίδιος, τη δου-
λειά δεν τη φοβάται ούτε και τώρα. Αν ο λαός
αποφασίσει κάποια στιγμή να κλείσει ο κύ-
κλος του στην πολιτική, ο Άδωνις δεν είναι
ανεπάγγελτος, θα ξαναγυρίσει στη δουλειά
του, όπως λέει σε φίλους του. Η ζωή του δεν
ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα… 

Ο Άδωνις Γεωργιάδης γεννήθηκε και μεγά-
λωσε στην Εκάλη, παρότι οι γονείς του δεν
ήταν εύποροι. Τη δεκαετία του ’30 ο παππούς
του Σπύρος Βλασόπουλος, αρχισυντάκτης της
εφημερίδας «Η Πρωία», ευνοήθηκε από μια
αγοραπωλησία. Εκείνη την εποχή η Ένωση
Συντακτών Αθήνας αγόρασε μια μεγάλη έκτα-
ση στην Εκάλη και τα οικόπεδα πουλήθηκαν
σε μέλη της. Ένας από τους αγοραστές οικο-
πέδων ήταν και ο παππούς Σπύρος Βλασόπου-
λος. Κάπως έτσι βρέθηκε η οικογένειά του στα
βόρεια προάστια.

Ένας πολιτικός που 
δεν φοβήθηκε τη δουλειά

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Άδωνις Γεωργιάδης
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O
ταν το 1990 απεβίωσε ο πατέρας του και ιδρυτής
των εκδόσεων Αθανάσιος Γεωργιάδης, το έργο
του ανέλαβε για τα επόμενα τρία χρόνια η μητέ-
ρα του Παρασκευή Βλασοπούλου, όμως ο Άδω-

νις μπήκε στα βαθιά και τα κατάφερε, κολύμπησε μια χαρά.
Όταν το 1993 απεβίωσε η μητέρα του, ο Άδωνις Γεωργιάδης
έγινε επικεφαλής των εκδόσεων. Από τότε είναι και διευ-
θυντής των περιοδικών «Ελλήνων Ιστορία» και «Ελληνική
Αγωγή». Το 1994 ίδρυσε το Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών
«Ελληνική Αγωγή» με σκοπό τη διδασκαλία των αρχαίων
ελληνικών. Το 1998, σε συνεργασία με τον δημοσιογράφο
Κώστα Χούντα, διηύθυνε τον ραδιοφωνικό σταθμό Ηρόδο-
τος 107,4. Αργότερα συνεργάστηκε με τηλεοπτικούς σταθ-
μούς παρουσιάζοντας τις εκπομπές «Ελληνική Αγωγή»
στον Blue Sky και «Ελλήνων Έγερσις» αρχικά στο Τηλεά-
στυ και έπειτα στο Kontra Channel, με αντικείμενο τον πο-
λιτικό σχολιασμό και την προώθηση βιβλίων του, κυρίως
ιστορικού και φιλολογικού περιεχόμενου. Τα βιβλιοπωλεία
των Εκδόσεων Γεωργιάδη έχουν αποτελέσει επανειλημμέ-
νως στόχο εμπρηστικών και τρομοκρατικών επιθέσεων,
όμως, παρ’ όλα αυτά, δεν το έβαλε ποτέ κάτω.

Ο πρώτος άνθρωπος που πίστεψε στα βιβλία του ήταν ο
Κωνσταντίνος Πλεύρης και μάλιστα ήταν αυτός που τα ανέ-
δειξε μέσα από το κανάλι του Καρατζαφέρη, με αποτέλε-
σμα να αυξηθούν θεαματικά οι πωλήσεις. Η γνωριμία τους
ήταν τυχαία σε μια έκθεση βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως,
όταν του είπε: «Θα τα δείξω στην εκπομπή μου». Από εκεί
ξεκίνησαν όλα. Αργότερα το 2003 τον τσίμπησε ο Γιώργος
Καρατζαφέρης και τον κάλεσε ένα βράδυ στο ξενοδοχείο
«Caravel». 

Του είπε ότι έβλεπε τις εκπομπές τηλεπωλήσεων και του
πρότεινε να γίνει εκπρόσωπος Τύπου του ΛΑΟΣ. Από τότε
ξεκινά ουσιαστικά και η πολιτική του σταδιοδρομία και
τούτο διότι ο Άδωνις εκτός από τη λατρεία του για την αρ-
χαία ελληνική γλώσσα έχει και μια ιδιαίτερη έφεση στην
τέχνη της πειθούς. 

Παρά την πολιτική του ανέλιξη ο Άδωνις παραμένει
απλός και λιτός χωρίς κανένα ίχνος ελιτισμού. Έχει ισχυ-
ρές φιλίες από τα παιδιά του χρόνια, είναι κοντά στη λαϊκή
βάση, η πόρτα του είναι ανοικτή για όλους και -κάτι που δεν
γνωρίζουν αρκετοί- στην προσωπική του ζωή δεν είναι ού-
τε οξύθυμος ούτε παρορμητικός. Στην πολιτική διατηρεί

ισχυρή φιλία με τον Ανδρέα Λοβέρδο, με τον Αντώνη Σαμα-
ρά αλλά και με τον Θανάση Πλεύρη. Επιπροσθέτως, έχει τη
μοναδική δυνατότητα να μπορεί να συνομιλεί με τους βου-
λευτές όλων των κομμάτων χωρίς να έχει παρωπίδες. 

Είναι γεγονός ότι κάποια συγκεκριμένα γεγονότα επηρέ-
ασαν πολύ τη ζωή του και τον λύγισαν. Μεταξύ αυτών, ο θά-
νατος του πατέρα του, που επιτάχυνε την άνδρωσή του, αλ-
λά και αργότερα ο θάνατος της μητέρας του, την οποία λά-
τρευε. Ένα ακόμη γεγονός που τον πίκρανε πάρα πολύ
ήταν η εμπλοκή του ονόματός του στο σκάνδαλο της No-
vartis, αν και, όπως λέει ο ίδιος, δεν είχε ούτε έχει καμία
διάθεση ρεβανσισμού. 

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του Άδωνι είναι ότι
έχει μάθει να ζητάει συγγνώμη όταν κάνει λάθος, ενώ έχει
απίστευτο χιούμορ, σε σημείο που πολλές φορές δεν δι-
στάζει να τρολάρει και τον εαυτό του. Σιχαίνεται το ψέμα
και είναι, όπως λέει, ευέξαπτος όταν ακούει «ουρανομή-
κεις ανοησίες». Λατρεύει τον Παναθηναϊκό, την οικογένειά
του και το τένις, άθλημα που του έμαθε ο Ανδρέας Λοβέρ-
δος και με το οποίο καταφέρνει να εκτονώνεται όταν βρί-
σκει ελεύθερο χρόνο.

Οι πωλήσεις βιβλίων και τα γεγονότα που τον πίκραναν
Στον ελεύθερο χρόνο του παίζει τένις

Σε πολύ μικρή ηλικία, αλλά 
πάντα με το ίδιο χαμόγελο

Με κιθάρα και στολή χίπις 
στις Απόκριες

Με τις πόζες στον φακό 
το «είχε» από μικρός Στη θάλασσα με τα αδέρφια του

Με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη Με την αείμνηστη μητέρα του Με τους γιους και τη σύζυγό του
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Μ
ε μια επικοινωνιακή φιέστα,
από την οποία δεν θα λείπουν
οι προκλητικές αναφορές
εναντίον της Ελλάδας και της

Κύπρου, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα ξεδι-
πλώσει το αναθεωρητικό αφήγημα της Άγ-
κυρας, δίνοντας το έναυσμα για τον από-
πλου του τουρκικού γεωτρύπανου «Αμ-
πντουλχαμίτ Χαν» με προορισμό την Ανα-
τολική Μεσόγειο. 

Την Τρίτη ο Τούρκος πρόεδρος αναμένε-
ται να επισκεφθεί την επαρχία της Μερσί-
νης και συγκεκριμένα το λιμάνι Τασούκου
όπου βρίσκεται αγκυροβολημένο το πλω-
τό γεωτρύπανο. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
θα συνοδεύεται από τον υπουργό Ενέργει-
ας Φατίχ Ντονμέζ και ένα ευρύ κυβερνητι-
κό κλιμάκιο, αφού η τελετή, εκτός από σα-
φή στόχευση εναντίον της Αθήνας και της
Λευκωσίας, θα έχει και έντονο προεκλογι-
κό άρωμα. 

Τείχος αποτροπής
Η Αθήνα εδώ και μέρες εκπέμπει μήνυ-

μα ετοιμότητας, έχοντας κινητοποιήσει
τόσο τους διπλωματικούς όσο και τους
αποτρεπτικούς της μηχανισμούς. Η διε-

θνοποίηση των τουρκικών προκλήσεων
συνεχίζεται και με κάθε ευκαιρία ο Νίκος
Δένδιας ενημερώνει εταίρους και συμμά-
χους για την επιθετική συμπεριφορά της
Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική
Μεσόγειο. Ο επικεφαλής της ελληνικής
διπλωματίας, στις επαφές που είχε στην
Καμπότζη, φρόντισε να θέσει στην ατζέν-
τα τις εξελίξεις στα Ελληνοτουρκικά αλλά
και τον αποσταθεροποιητικό ρόλο που
έχουν αναλάβει οι γείτονες. Επί τάπητος
τέθηκαν ακόμη οι απειλές της Άγκυρας
αλλά και η αμφισβήτηση της ελληνικής
κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιω-
μάτων, με την ελληνική πλευρά να ξεκα-
θαρίζει ότι γνώμονας της Αθήνας παραμέ-
νει το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δί-
καιο της Θάλασσας. 

Σε στρατιωτικό επίπεδο, η Αθήνα έχει
δείξει ήδη τις προθέσεις της να στήσει τεί-
χος αποτροπής σε περίπτωση που η Άγκυ-
ρα επιχειρήσει να επαναλάβει την κρίση
του 2020. Μόνο την τελευταία εβδομάδα,
οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν πραγματοποι-
ήσει συνεκπαιδεύσεις και κοινές ασκή-

σεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκε-
κριμένα με το αεροπλανοφόρο «Harry S.
Truman» που βρίσκεται στην Ανατολική
Μεσόγειο, με τη Γαλλία, την Αίγυπτο και το
Ισραήλ. Η απόφαση, μάλιστα, του Τελ Αβίβ
να ζητήσει άδεια από την Ελλάδα για
ασκήσεις νοτίως της Κρήτης ήταν ίσως η
σημαντικότερη εξέλιξη των τελευταίων
ημερών, αφού αποτελεί, και στην πράξη,
απόρριψη των μονομερών τουρκικών αι-
τιάσεων πάνω στις οποίες στηρίχθηκε το
παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. 

Μπαράζ επαφών
Τις τελευταίες ώρες, μάλιστα, έχουν πυ-

κνώσει οι επαφές Ελλήνων αξιωματούχων
με Αμερικανούς, προκειμένου να υπάρξει
συντονισμός σε περίπτωση που η κατά-
σταση με την Τουρκία εκτραχυνθεί. Ο
υπουργός Εθνικής Άμυνας συνάντησε
χθες τον ανώτατο διοικητή Συμμαχικών
Δυνάμεων στην Ευρώπη, στρατηγό Κρί-
στοφερ Καβόλι, όπου εκτός από τις εξελί-
ξεις στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ,
συζητήθηκαν οι εξελίξεις στην Ανατολική

Μεσόγειο, ενώ υπογραμμίστηκε η σημα-
σία αποφυγής ενεργειών που θίγουν τη
συνοχή της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας
και δεν προάγουν το πνεύμα συλλογικής
ασφάλειας. Από την πλευρά του, ο Αμερι-
κανός στρατηγός τόνισε τον στρατηγικό
ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα ασφάλειας
και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. 

Τον κ. Καβόλι υποδέχτηκε ο αρχηγός
ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος,
με τις δύο πλευρές να έχουν συνάντηση
εργασίας όπου τέθηκαν επί τάπητος θέμα-
τα στρατιωτικής συνεργασίας αλλά και οι
εξελίξεις στα Ελληνοτουρκικά και την
Ανατολική Ευρώπη. Ο στρατηγός Φλώρος
είχε συνάντηση και με τον Αμερικανό βου-
λευτή Τζέισον Κρόου, ο οποίος επισκέ-
φθηκε την Αθήνα ως επικεφαλής αντιπρο-
σωπείας του Κογκρέσου. Στην ατζέντα της
συζήτησης βρέθηκαν οι κοινές διακλαδι-
κές δραστηριότητες Ελλάδας - Ηνωμένων
Πολιτειών αλλά και η άσκηση «Poseidon’s
Rage» κατά τη διάρκεια της οποίας φιλο-
ξενήθηκαν αμερικανικά F-35 στη βάση
της Σούδας. 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Με τις ευλογίεςΕρντογάν
σηκώνειάγκυρα την Τρίτη 

Ο Τούρκος πρόεδρος ετοιμάζει
και το σχετικό επικοινωνιακό

σόου με το γεωτρύπανο 

«ΑΜΠΝΤΟΥΛΧΑΜΙΤ ΧΑΝ»



Η αναβάθμιση της στρατιωτικής, οικονομικής και
ενεργειακής συνεργασίας Ρωσίας και Τουρκίας κυ-
ριάρχησε στην ατζέντα της κατ’ ιδίαν συνάντησης που
είχαν χθες Πούτιν και Ερντογάν στο ρωσικό θέρετρο
Σότσι στη Μαύρη Θάλασσα. Σύμφωνα με τα τουρκικά
ΜΜΕ, η Μόσχα στοχεύει σε παραγωγή ή και αγορά
τουρκικών drones Bayraktar, τα οποία χρησιμοποιεί
στον πόλεμο η Ουκρανία.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων ήταν επίσης ο πόλε-

μος στην Ουκρανία, το ενδεχόμενο νέας τουρκικής
επέμβασης στη Συρία και ενεργειακά ζητήματα, καθώς
η Τουρκία είναι γέφυρα για διέλευση ρωσικού φυσικού
αερίου μέσω του αγωγού TurkStream, ενώ στοχεύει να
συμμετάσχει δυναμικά στο μέλλον των εξαγωγών προς
την Ευρώπη.

Η «Washington Post» γράφει ότι η Μόσχα ζήτησε τη
βοήθεια του Ερντογάν προκειμένου να παρακάμψει
κάποιους από τους περιορισμούς με τους οποίους βρί-

σκεται αντιμέτωπη λόγω των δυτικών κυρώσεων στους
τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας και του χρημα-
τοπιστωτικού κλάδου.

Πούτιν και Ερντογάν μίλησαν επίσης για τον πυρηνι-
κό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο σει-
σμογενές Ακούγιου της Τουρκίας, τον οποίον κατα-
σκευάζει η ρωσική Rosatom. Τα συνολικά κονδύλια
που θα μεταφερθούν στην Τουρκία για την κατασκευή
του σταθμού θα ανέλθουν στα 15 δισ. δολάρια.

Σ
κηνικό πολέμου θύμιζε και
χθες η κατάσταση στο Στενό της
Ταϊβάν, καθώς κινεζικοί πύραυ-
λοι πέρασαν για πρώτη φορά

πάνω από το νησί, στο πλαίσιο των τερά-
στιων ασκήσεων που πραγματοποιεί η
Λαϊκή Κίνα, σε αντίποινα για την επίσκε-
ψη της προέδρου της Βουλής των ΗΠΑ
Νάνσι Πελόζι στην Ταϊβάν.

Το υπουργείο Άμυνας στην Ταϊπέι ανα-
κοίνωσε ότι κινεζικά αεροσκάφη και πο-
λεμικά πλοία πέρασαν τη «διάμεση
γραμμή» του Στενού της Ταϊβάν που χω-
ρίζει το νησί από την ηπειρωτική Κίνα. Οι
πύραυλοι διαπέρασαν τμήμα του εναέρι-
ου χώρου, όπου είναι ανεπτυγμένες συ-
στοιχίες Patriot, που θεωρούνται κρίσιμο
στοιχείο της άμυνας της Ταϊβάν έναντι
της Κίνας.

Περισσότερα από 100 στρατιωτικά αε-
ροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων κατα-
διωκτικών και βομβαρδιστικών, και 13
αντιτορπιλικά και φρεγάτες συμμετέχουν
στα τετραήμερα κινεζικά αεροναυτικά
γυμνάσια που προβλέπεται να διαρκέ-
σουν μέχρι αύριο.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν, την ίδια ώρα,
ανέβαλε μια δοκιμαστική εκτόξευση διη-
πειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου Minu-
teman III, που έχει δυνατότητα να φέρει
πυρηνική κεφαλή, σε μια προσπάθεια
αποτροπής της κλιμάκωσης των εντάσεων.

Προσχέδιο επέμβασης
Αναλυτές εκτιμούν ότι οι έξι ζώνες

ναυτικού αποκλεισμού που δέσμευσε το
Πεκίνο για τις ασκήσεις μπορεί να προ-
σφέρουν πολύτιμη ευκαιρία στον κινεζι-
κό στρατό για μια «πρόβα τζενεράλε»

ενόψει της εισβολής στο νησί, το οποίο η
Κίνα θεωρεί αποσχισθείσα επαρχία της
και την οποία δεν αποκλείει να ενσωμα-
τώσει με τη βία.

Οι ΗΠΑ διατηρούν μια «στρατηγική
ασάφεια» απέχοντας από την απερίφρα-
στη δήλωση αν θα επέμβουν στρατιωτικά
ή όχι για να υπερασπιστούν την Ταϊβάν σε
περίπτωση κινεζικής εισβολής. Αξιωμα-
τούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης
εκτιμούν ότι ο πλήρης αποκλεισμός της
Ταϊβάν είναι αμφίβολος, εν μέρει εξαι-
τίας της ζημίας που θα προκαλούσε στην
κινεζική οικονομία. Αλλά εκφράζουν
φόβους ότι τα κινεζικά γυμνάσια μπορεί
να αποτελέσουν θρυαλλίδα μιας ένοπλης

αντιπαράθεσης μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας,
ιδίως αν αεροσκάφη των δύο κρατών εμ-
πλακούν σε αερομαχίες.

Πριν από είκοσι χρόνια κινεζικό μαχη-
τικό είχε συγκρουστεί στον αέρα με αμε-
ρικανικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος,
δημιουργώντας διπλωματική ένταση.

Η Κίνα ανακοίνωσε χθες ότι αναστέλ-
λει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ σε μια σει-
ρά από τομείς, όπως ο διάλογος μεταξύ
υψηλόβαθμων στρατιωτικών και οι συ-
νομιλίες για την κλιματική κρίση. Σε ξε-
χωριστή ανακοίνωση το Πεκίνο κάνει
γνωστό ότι επιβάλλει κυρώσεις σε βάρος
της Πελόζι ως απάντηση στις «μοχθη-
ρές» και «προκλητικές» ενέργειές της.

ΞΞανά πυρηνικές
δοκιμές από
τη Βόρεια Κορέα
Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι η Βόρεια Κορέα
ετοιμάζεται να προχωρήσει στην πρώτη
της δοκιμή πυρηνικού όπλου από το
2017.
«Τα έργα στο πεδίο δοκιμών Πούνγκε-ρι
ανοίγουν τον δρόμο για να διεξαχθούν
επιπλέον δοκιμές για την ανάπτυξη πυ-
ρηνικών όπλων», αναφέρει εμπιστευτι-
κό έγγραφο ειδικών του ΟΗΕ, σύμφωνα
με το Reuters.
Δορυφορικές φωτογραφίες υποδει-
κνύουν ότι αποκαθίσταται το δίκτυο των
υπόγειων στοών και σηράγγων, ενώ
ανοικοδομούνται δομές που είχαν κατα-
στραφεί το 2018, όταν η Βόρεια Κορέα
διεξήγαγε διαπραγματεύσεις με τις
ΗΠΑ.
Κατά την έκθεση του ΟΗΕ, η οποία αφο-
ρά τη δραστηριότητα των τελευταίων μη-
νών, έχει επίσης αυξηθεί σημαντικά η
παραγωγή σχάσιμου υλικού στον πυρη-
νικό σταθμό στη Γιονγκμπγιόν.
ΗΠΑ και Νότια Κορέα εκφράζουν ανη-
συχία εδώ και μήνες για το ενδεχόμενο
η Βόρεια Κορέα να προχωρήσει σε νέα
δοκιμή πυρηνικού όπλου έπειτα από
σειρά εκτοξεύσεων πυραύλων. Η διε-
θνώς απομονωμένη χώρα του 38χρονου
«πυρηνικού δικτάτορα» Κιμ Γιονγκ Ουν
έχει πραγματοποιήσει έξι δοκιμές ατο-
μικών όπλων το διάστημα 2006-2017.

Πρόβα τζενεράλε ενόψει
εισβολής στην Ταϊβάν 
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Ο Πούτιν χρησιμοποιεί τον Ερντογάν για «γέφυρα» προς τη Δύση

ΚΙΝΑ

Παιχνίδια πολέμου από 
τον «κόκκινο δράκο» 
- Εκφράζονται φόβοι ότι 
τα γυμνάσια μπορεί να αποτελέσουν 
θρυαλλίδα ένοπλης 
αντιπαράθεσης με τις ΗΠΑ 
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Πέθανε το τρίχρονο 
κοριτσάκι που είχε 
διαγνωσθεί θετικό 
στον κορονοϊό!

Δεν τα κατάφερε τελικά το
τρίχρονο κοριτσάκι που έπα-
σχε από κορονοϊό και νοση-
λευόταν στο Νοσοκομείο Παί-
δων «Αγλαΐα Κυριακού». Πα-
ρά τις ηρωικές προσπάθειες
των γιατρών, η μικρή κατέληξε
το μεσημέρι της Παρασκευής
(5/8) σκορπώντας απέραντη
θλίψη στην οικογένειά της. Εί-
χε διακομιστεί αρχικά στο
Θριάσιο με καρδιακή ανακοπή
και πολύ υψηλό πυρετό (πάνω
από 40) χωρίς επαφή με το πε-
ριβάλλον, όπου έγινε ανάταξη
και διασωλήνωση και στη συ-
νέχεια στο Νοσοκομείο Παί-
δων. Νοσηλεύθηκε στη Μονά-
δα Εντατικής Θεραπείας για 24
ώρες, αλλά έχασε τη μάχη για
τη ζωή της. 

Πρόκειται για το όγδοο παιδί
που χάνει τη ζωή του από κο-
ρονοϊό στη χώρα μας, από την
αρχή της πανδημίας. 

Μ
ε αστυνομική επιχείρηση στην
«καρδιά» των Εξαρχείων, για
την εκκένωση υπό κατάληψη
κτιρίου, ξεκίνησε το πρωί της

Παρασκευής (5/8) και ο υπουργός Προστα-
σίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος
έσπευσε να διαμηνύσει ότι «πουθενά στην
Ελλάδα δεν υπάρχουν άβατα».
Το κτίριο βρίσκεται επί της οδού Μιχαήλ Ψελ-
λού, πολύ κοντά στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, με
την ιδιοκτήτριά του να καταγγέλλει ότι αλλοδα-
ποί έχουν βρει καταφύγιο και αρνούνται να
εγκαταλείψουν τον χώρο. Τον σχεδια-
σμό της επιχείρησης ανέλαβε η
Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφά-
λειας, ενώ η έφοδος έγινε σε συ-
νεργασία με την ΟΠΚΕ και το
Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων.
Εντός του χώρου εντοπίστηκαν
οκτώ αλλοδαποί και συγκεκριμένα
τρεις Αιγύπτιοι, δύο Παλαιστίνιοι, ένας
Ιρακινός, ένας Σύρος και ένας Τυνήσιος, σε βά-
ρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για
διατάραξη οικιακής ειρήνης και παραβάσεις
της νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς. Οι εσω-
τερικοί χώροι του κτιρίου ήταν ένας πραγματι-
κός σκουπιδότοπος, εγκυμονώντας κινδύνους
τόσο για την υγεία αυτών που είχαν βρει κατα-
φύγιο εκεί όσο και για τη γειτονιά. 

«Σταθερά στο πλευρό των πολιτών» 
Ο κ. Θεοδωρικάκος, με ανάρτησή του στο Twit-
ter, έστειλε μήνυμα αποφασιστικότητας της κυ-
βέρνησης: «Εκκένωση κατάληψης παράνομων
μεταναστών από την ΕΛΑΣ στα Εξάρχεια. Έχουν
προσαχθεί 8 αλλοδαποί, ανάμεσά τους και ο
φερόμενος ως δράστης απόπειρας βιασμού

πριν από λίγες ημέρες στην ίδια περιοχή. Που-
θενά στην Αττική, πουθενά στην Ελλάδα δεν
υπάρχουν άβατα. Βρισκόμαστε σταθερά στο
πλευρό των πολιτών και συνεχίζουμε αποφασι-
στικά τις προσπάθειες για την ασφάλειά τους».

Αξίζει να σημειώσουμε ότι στο συγκε-
κριμένο κτίριο διέμενε και ο 26χρο-

νος Μαροκινός που την Τετάρτη
(3/8) συνελήφθη και κατηγορεί-
ται για απόπειρα βιασμού μιας
41χρονης δημοσιογράφου, την
οποία τελικά λήστεψε. Το περι-

στατικό συνέβη πριν από περίπου
είκοσι ημέρες στην περιοχή των

Εξαρχείων, ενώ τότε είχε συλληφθεί επ’
αυτοφώρω ένας 21χρονος Αιγύπτιος που εκτε-
λούσε χρέη τσιλιαδόρου. Σε βάρος του νεαρού
Μαροκινού σχηματίστηκε βαρύτατη δικογρα-
φία και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της δι-
καιοσύνης, που θα αποφασίσει την περαιτέρω
ποινική του μεταχείριση.

«Στην Ελλάδα δεν
υπάρχουν άβατα»

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Η ΕΛΑΣ εκκένωσε κτίριο 
στα Εξάρχεια, όπου  διέμενε 
και 26χρονος Μαροκινός που 
κατηγορείται για απόπειρα βιασμού
σε βάρος  δημοσιογράφου

Στη φυλακή για απάτες 
ο... φίλος του σεΐχη που 
ήθελε ΑΕΚ και Ηρακλή

Απατεώνας… ολκής αποδείχτηκε ένας
57χρονος -ο οποίος κατά το παρελθόν εί-
χε εκφράσει ενδιαφέρον για την αγορά
της ΠΑΕ ΑΕΚ και της ΠΑΕ Ηρακλής-, κα-
θώς σε βάρος του εκκρεμούσε ποινή κά-
θειρξης 18 ετών από παράνομες δραστη-
ριότητες με περιουσιακό όφελος άνω
των 240.000 ευρώ. Ο κατά τ’ άλλα άριστος
γνώστης των χρηματοοικονομικών διέ-
φευγε της σύλληψης, παρά το γεγονός
ότι σε βάρος του εκκρεμούσαν τρεις κα-
ταδικαστικές αποφάσεις του Α’ Πενταμε-
λούς Εφετείου Κακουργημάτων για τα
αδικήματα της υπεξαίρεσης αντικειμέ-
νων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και της απά-
της σε βάρος τρίτων προσώπων. Ο
57χρονος τελικά εντοπίστηκε από αστυ-
νομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων
της Ασφάλειας Αττικής, οδηγήθηκε ενώ-
πιον της δικαιοσύνης και τελικά διατάχ-
θηκε ο εγκλεισμός του στις φυλακές Λά-
ρισας, προκειμένου να εκτίσει την ποινή
του. Κατά το παρελθόν, εμφανιζόταν ως
πρόεδρος ομίλου που διαχειριζόταν δε-
κάδες εταιρείες ανά τον κόσμο με δρα-
στηριότητες όπως εξόρυξη χρυσού, οι-
κοδομές, θαλάσσιες μεταφορές με δεξα-
μενόπλοια, επενδυτικές τράπεζες κ.ά.
Τελικά, ούτε ποδοσφαιρική ομάδα αγό-
ρασε ούτε λεφτά -δικά του- εμφάνισε
ποτέ, παρά το γεγονός ότι συνήθιζε να
φωτογραφίζεται δίπλα σε πανάκριβα αυ-
τοκίνητα, γιοτ και ελικόπτερα, ενώ δήλω-
νε και προσωπικός φίλος βαθύπλουτου
σεΐχη ενός εκ των Ηνωμένων Αραβικών
Εμιράτων. 

Παπ.

ΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ:
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Χίλιους κινδύνους κρύβει
μια διέλευση με αυτοκίνητο
από τους δρόμους του Μενι-
δίου, ακόμα και χωρίς στά-
ση, καθώς ανήλικοι Ρομά
στήνουν μπλόκα σε ΙΧ και
ανυποψίαστους οδηγούς
για να τους κλέψουν. Χωρι-

σμένοι σε ομάδες, οι μικροί
Ρομά μπαίνουν μπροστά
από αυτοκίνητα σε στροφές
όπου δεν μπορούν να ανα-
πτύξουν ταχύτητα, αναγκά-
ζουν τους οδηγούς να ακι-
νητοποιηθούν για να μην
τραυματίσουν κάποιον και

στη συνέχεια ο πιο τολμη-
ρός ανοίγει την πόρτα του
συνοδηγού και αρπάζει οτι-
δήποτε υπάρχει στο κάθι-
σμα, ακόμη και στο πάτωμα.
Στη συνέχεια τρέχουν και
εξαφανίζονται στα γύρω
χωράφια της περιοχής. 

Μενίδι: Νεαροί Ρομά σκορπούν τον τρόμο

Σ
το νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς»
βρίσκεται από τα ξημερώματα της
Παρασκευής η 45χρονη Αγγελι-
κή-Ειρήνη Καπετανάκη, η οποία

είχε εξαφανιστεί από τις 25 Ιουλίου. Τα ίχνη
της χάθηκαν την ώρα που πήγαινε στη δου-
λειά της, ενώ περπατούσε στην περιοχή του
Αγίου Νικολάου στα Κάτω Πατήσια.

Η 45χρονη γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών,
είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και
καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας αστυνομικοί
της Ασφάλειας -παρουσία ψυχολόγου- επι-
χειρούσαν να της πάρουν κατάθεση. Αυτό
καθώς, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Silver
Alert - Γραμμή Ζωής Γεράσιμος Κουρούκλης,
η 45χρονη φέρεται να έχει πέσει θύμα απα-
γωγής και βιασμού από άγνωστα άτομα: «Κά-
λεσε η ίδια την αστυνομία και έχει καταγγεί-
λει πως την απήγαγαν και τη βίασαν κάπου
στη Σαρωνίδα». 

Πήγαινε στη δουλειά της
«Κατάφερε να ξεφύγει και αμέσως κά-

λεσε την αστυνομία. Έτσι ενημερωθήκαμε
κι εμείς», είπε σε δημοσιογράφους ο κ.

Κουρούκλης και πρόσθεσε: « Έχει μετα-
φερθεί αυτή την ώρα στο νοσοκομείο. Η
γυναίκα πήγαινε στη δουλειά της όταν την
απήγαγαν. Είναι τραγικό αυτό που έχει
συμβεί σε μια γυναίκα που έχει υποφέρει
τα πάντα».

Αξίζει να σημειώσουμε ότι την εξαφάνι-
ση της 45χρονης είχε καταγγείλει στο
Αστυνομικό Τμήμα Πατησίων ο πατέρας
της, ο οποίος φέρεται να είπε ότι η κόρη
του αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα
υγείας. 

Ο ίδιος είχε αναφέρει στους αστυνομι-
κούς ότι η κόρη του το πρωί της 25ης Ιουλί-
ου ξεκίνησε, όπως κάθε μέρα, για να πάει
στην εργασία της στην οδό Πατησίων, ενώ
ήταν απολύτως φυσιολογική και δεν του
έδωσε κάποιο σημάδι ότι δεν θα επιστρέ-
ψει. Είπε μάλιστα στους αστυνομικούς ότι
κράταγε μια μικρή τσάντα με τα προσωπικά
της αντικείμενα.

Για τον εντοπισμό της είχε εκδοθεί Silver
Alert, καθώς κινδύνευε η ζωή της.

Μια 45χρονη μητέρα δύο
παιδιών, που είχε εξαφανιστεί
από τις 25 Ιουλίου, κατήγγειλε
τον εφιάλτη που πέρασε 
στα χέρια αγνώστων

Την απήγαγαν και τη βίασαν

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Με την απειλή μαχαιριού λήστεψαν 
ανήλικο έξω από την πλαζ της Βάρκιζας 

Απίστευτο περιστατικό ληστείας, μέρα μεσημέρι, έλαβε χώρα την περασμένη
Τετάρτη στην περιοχή της Βάρκιζας. Συγκεκριμένα, γύρω στις 4 το απόγευμα
τέσσερα άτομα με την απειλή μαχαιριού περικύκλωσαν έναν ανήλικο, τον
οποίο ακινητοποίησαν έξω από πλαζ και του πήραν ό,τι είχε στις τσέπες του: το
κινητό του τηλέφωνο και χρήματα. Στη συνέχεια ανενόχλητοι τράπηκαν σε φυ-
γή χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από κανέναν. Η αστυνομία της περιοχής διενερ-
γεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.



Δυτική Ελλάδα

Σύμβαση με το Πανεπιστήμιο 
Πατρών για τους υδάτινους πόρους

Στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για την ωρίμαν-
ση δράσεων σχετικά με υδάτινους πόρους της Δυτικής Ελλά-
δας προχώρησαν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Πανε-
πιστήμιο Πατρών. Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης
είναι η προστασία της ποιότητας και ποσότητας υδάτινων πό-
ρων της Δυτικής Ελλάδας,
με την επιστημονική υπο-
στήριξη του πανεπιστημίου,
και ιδίως του Τμήματος Γε-
ωλογίας. Ο προϋπολογι-
σμός ανέρχεται στο ύψος
των 37.200 ευρώ και βάσει
της προγραμματικής σύμβασης, η Περιφέρεια αναμένεται να
ωριμάσει τρεις δράσεις για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ 2021-27 που
αφορούν την εποπτεία και προσδιορισμό της στάθμης και δια-
κύμανσης των φυσικών λιμνών της Αιτωλοακαρνανίας, τον
καθορισμό περιοχών με κακή ποιοτική κατάσταση υδάτων στη
Βόρεια Αχαΐα και μελέτες και υλοποίηση έργων τεχνητού εμ-
πλουτισμού στο υπόγειο υδάτινο σύστημα του Λαρισσού στη
Δυτική Αχαΐα.

Πάτρα

Αυξήθηκαν οι διαθέσιμες θέσεις
για βρέφη και νήπια

Νέα βρεφικά και νηπιακά τμήματα δημιούργησε ο Δήμος Πα-
τρέων σε δύο παιδικούς σταθμούς μετά την αναβάθμισή τους σε
βρεφονηπιακούς, φτάνοντας τον συνολικό αριθμό διαθέσιμων
θέσεων για βρέφη στις 214 και για νήπια στις 770. Στόχος, όπως
εξηγεί ο Κοινωνικός Οργανισμός του δήμου, η ικανοποίηση των
αναγκών των νέων ζευγαριών, λόγω του προβλήματος που δη-
μιουργείται κάθε χρόνο με τα εκατοντάδες βρέφη που μένουν
εκτός σταθμών. Έτσι, τα τελευταία τρία χρόνια δημιουργήθηκαν
δώδεκα νέα βρεφικά τμήματα και πλέον στον Δήμο Πατρέων
λειτουργούν οκτώ βρεφονηπιακοί σταθμοί και επτά παιδικοί
σταθμοί καλύπτοντας το κέντρο και την περιφέρεια του δήμου.

Υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας και του ΤΕΕ Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας για την υλοποίηση δράσεων
καλύτερης διαχείρισης των αποβλήτων που προέρχονται από εκσκαφές και κατεδαφίσεις. Το έργο
εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Interreg Europe Condereff και σκοπός του
είναι να επιχειρηθεί για πρώτη φορά στη Θεσσαλία η ανάπτυξη τεχνικών προδιαγραφών στην
προσπάθεια αξιοποίησης ανακυκλωμένων αδρανών σε συγκεκριμένες εφαρμογές τεχνικών
έργων, όπως για την παραγωγή σκυροδέματος σε στρώσεις έδρασης οδοστρώματος από ασύνδετα
εδαφικά υλικά, σε συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων και ως συστατικό
κονιάματος για τη διαμόρφωση χυτού δαπέδου. Όπως επισήμανε ο περιφερειάρχης Κώστας
Αγοραστός: «Συνεχίζουμε να αξιοποιούμε ευρωπαϊκά προγράμματα με προστιθέμενη αξία και
απτά, μετρήσιμα αποτελέσματα που χρησιμοποιούν με έξυπνο τρόπο τους φυσικούς πόρους,
σέβονται το περιβάλλον και δημιουργούν νέες, “πράσινες” ευκαιρίες βιώσιμης ανάπτυξης».

Θεσσαλονίκη

«Πάρκο για Όλους» 
στην Τούμπα

Παρουσία του δημάρχου Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνου Ζέρβα άρχισαν οι εργασίες για
την κατασκευή του πρώτου «Πάρκου για
Όλους» στην περιοχή της Τούμπας. Ήδη τα συ-
νεργεία εγκαταστάθηκαν στον χώρο, προχω-
ρώντας στην κατεδάφιση τμήματος της περί-
φραξης αλλά και σε πρόδρομες εργασίες για
τον καθαρισμό του οικοπέδου, το οποίο θα
αποδοθεί στους πολίτες ως ένας χώρος συνύ-
παρξης και ως ένας νέος πνεύμονας πρασίνου. 

«Με συντονισμένες ενέργειες φτάσαμε στην
ευχάριστη θέση να ξεκινάμε ένα “Πάρκο για
Όλους”, που από τη μία πλευρά θα αποτελέσει
έναν πνεύμονα πρασίνου και από την άλλη
πλευρά θα είναι ένας χώρος συνύπαρξης για
όλους. Είμαστε πολύ περήφανοι που για πρώτη
φορά στην Ελλάδα δημιουργείται ένα πάρκο
για όλους. Παιδιά τυπικής ανάπτυξης και παι-
διά με αναπηρίες είναι μαζί στο παιχνίδι, μαζί
στη ζωή», ανέφερε ο δήμαρχος Κωνσταντίνος
Ζέρβας.

!

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Κιλελέρ

Νέα γέφυρα ΟΣΕ στη Χάλκη
Επιτόπιο έλεγχο στη στένωση του ρέματος της

Χάλκης που δίνει πλημμυρικά φαινόμενα πραγμα-
τοποίησε ο δήμαρχος Κιλελέρ Αθανάσιος Νασιακό-
πουλος μαζί με υψηλόβαθμο κλιμάκιο του ΟΣΕ. Η
συγκεκριμένη επίσκεψη έγινε μετά τη συνάντηση
του δημάρχου με τον πρόεδρο του ΟΣΕ Σπύρο Πατέ-
ρα προ τριμήνου στην Αθήνα. Το κλιμάκιο κατανόη-
σε το θέμα και συμφωνήθηκε να υπάρξει νέα συνάν-
τηση μέσα στον Σεπτέμβριο στο γραφείο του προ-
έδρου του ΟΣΕ στην Αθήνα, προκειμένου να υπάρξει
λύση στο πρόβλημα που ταλανίζει την περιοχή με
την άμεση εύρεση τρόπου εκκίνησης των διαδικα-
σιών με την εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία της
νέα γέφυρας που θα λύσει το πρόβλημα.

Λαμία

Ίδρυση Παραρτήματος
Πολεμικού Μουσείου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολεμικού Μουσεί-
ου αποφάσισε ομόφωνα την ίδρυση Παραρτήματος
του μουσείου στην πόλη της Λαμίας και συγκεκριμέ-
να στον χώρο του Μουσείου Νεότερης Ελληνικής
Ιστορίας Λαμίας, έπειτα από σχετικό αίτημα της Δη-
μοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λα-
μιέων. Έτσι, το επόμενο διάστημα αναμένεται η από-
φαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης για την υπο-
γραφή μνημονίου συνεργασίας, στο οποίο και θα
εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει σε
σχέση με το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης
του κτιρίου, καθώς και όλες τις σχετικές μελέτες
(μουσειογραφική, μουσειολογική, αρχιτεκτονική
μελέτη εφαρμογής) που θα απαιτηθούν, προκειμέ-
νου να ξεκινήσει τη λειτουργία του.

Το Πολεμικό Μουσείο, από την πλευρά του, ανα-
λαμβάνει τη διαχείριση και την ευθύνη λειτουργίας
του παραρτήματος, που περιλαμβάνει την καταγρα-
φή, τεκμηρίωση, φύλαξη, συντήρηση, έκθεση και
προβολή των εκθεμάτων.
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Θεσσαλία

Πρόγραμμα ανακύκλωσης αποβλήτων 
από αδρανή υλικά



Μ
εγάλο πρόγραμμα τοποθέτη-
σης εκατοντάδων νέων με-
ταλλικών κάδων απορριμμά-
των βρίσκεται σε εξέλιξη αυ-

τή την περίοδο σε όλες τις γειτονιές αλλά
και στο κέντρο της πρωτεύουσας. Κάποιοι
από αυτούς αντικαθιστούν τους παλιούς,
μη λειτουργικούς κάδους, ενώ οι υπόλοι-
ποι τοποθετούνται σε σημεία της Αθήνας
που έχουν μεγάλη ανάγκη για νέο και λει-
τουργικό αστικό εξοπλισμό. 
Οι νέοι κάδοι είναι μεταλλικοί με πράσινο
πλαστικό καπάκι, διαθέτουν ειδικό ποδο-
μοχλό που επιτρέπει στους πολίτες να ενα-
ποθέτουν τα απορρίμματά τους εύκολα,
ενώ έχουν ενισχυθεί με υλικό αντιγκράφι-
τι, έτσι ώστε να προστατεύονται από βαν-
δαλισμούς. Εκτός από τους μεταλλικούς
κάδους, οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κα-
θαριότητας συνεχίζουν να τοποθετούν
όπου χρειάζεται στις γειτονιές επιδαπέδια
καλαθάκια, κάδους σύμμεικτων απορριμ-

μάτων (πράσινοι), αλλά και ανακύκλωσης
(μπλε), διαμορφώνοντας σταδιακά ένα
σύγχρονο δίκτυο που διευκολύνει σημαν-
τικά τους κατοίκους και τους επισκέπτες
της πόλης να τη διατηρούν καθαρή.

Με αφορμή το συγκεκριμένο πρόγραμ-
μα, ο δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης τό-
νισε: «Από την πρώτη στιγμή εστιάσαμε
στον πολιτισμό της καθημερινότητας, που
για εμάς αποτελεί στρατηγική πυξίδα. Αλ-
λάξαμε τη φιλοσοφία του δήμου και τον
τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε στο κέν-
τρο και τις γειτονιές. Είπαμε όχι στον επι-
φανειακό και αποσπασματικό καθαρισμό,
τοποθετώντας στην κορυφή της καθημερι-
νής ατζέντας μας τις σαρωτικές δράσεις
καθαριότητας, αλλά και την ουσιαστική
ανανέωση του αστικού εξοπλισμού. Γιατί η
Αθήνα είναι το σπίτι μας από άκρη σε άκρη
και η καθαριότητά της δεν αποτελεί διεκ-
περαίωση αλλά αφετηρία για να ζούμε κα-
λύτερα σε αυτήν».

Ζητούμενο 
η λειτουργία 
των ναυπηγείων 

Με τον υπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη συ-
ναντήθηκε ο δήμαρχος Ελευσίνας
Αργύρης Οικονόμου στο πλαίσιο των
εξελίξεων που αφορούν τα Ναυπη-
γεία Ελευσίνας. Ο κ. Οικονόμου εξέ-
φρασε την αδιαπραγμάτευτη ανάγκη
να επαναλειτουργήσουν τα ναυπη-
γεία, σε ένα υγιές πλαίσιο, τόσο για
τους εργαζομένους όσο και για όφε-
λος της τοπικής και εθνικής οικονο-
μίας. Όπως επισήμανε, από το 2019 η
Δημοτική Αρχή έχει εκφράσει τις
σταθερές της απόψεις για τη στήριξη
των Ναυπηγείων Ελευσίνας, την από-
δοση των δεδουλευμένων των εργα-
ζομένων, την επαναφορά της εργα-
σιακής ασφάλειας και τη διαφύλαξη
των θέσεων εργασίας. Πρόκειται για
στάση που έχει επικοινωνηθεί με κά-
θε τρόπο σε όλους τους αρμόδιους
φορείς αλλά και στους ίδιους τους
εργαζομένους.

Παράλληλα, συζητήθηκαν και ανα-
πτυξιακά έργα που δρομολογεί ο Δή-
μος Ελευσίνας, για τα οποία ζητήθη-
κε η υποστήριξη του υπουργείου.

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

««Πάμε πακέτο» 
από τον Διόνυσο
Την έγκριση προγράμματος «Πάμε
πακέτο» για τη στήριξη των φοιτη-
τών της πόλης ψήφισε το δημοτικό
συμβούλιο του Διονύσου ύστερα
από πρόταση του δημάρχου Γιάννη
Καλαφατέλη. Το πρόγραμμα απευ-
θύνεται σε πρωτοετείς φοιτητές οι
οποίοι φοιτούν σε πόλεις της επαρ-
χίας και ειδικότερα προβλέπει την
τακτική μηνιαία διανομή τροφίμων
και προϊόντων πρώτης ανάγκης
στους ίδιους και στις οικογένειές
τους που πληρούν τις προϋποθέ-
σεις. Για την υλοποίηση του προ-
γράμματος οι ωφελούμενοι θα πρέ-
πει να στέλνουν ηλεκτρονικά τα δι-
καιολογητικά έως και τη Δευτέρα 26
Σεπτεμβρίου 2022. Μεταξύ των δι-
καιολογητικών συμπεριλαμβάνον-
ται η βεβαίωση σπουδών τρέχοντος
ακαδημαϊκού έτους, αποδεικτικό
μόνιμης κατοικίας στον δήμο,  αντί-
γραφο φορολογικής δήλωσης και το
τελευταίο εκκαθαριστικό. 

Νέες καινοτόμες ψηφιακές
υπηρεσίες στο Ίλιον

Σε νέες καινοτόμες ψηφιακές
υπηρεσίες προχωρά ο Δήμος Ιλίου,
διευκολύνοντας την καθημερινότητα
των πολιτών και δίνοντας τέλος στην
αναμονή, στις ουρές και τις χρονοβό-
ρες διαδικασίες. Συγκεκριμένα, μέ-
σω της νέας πλατφόρμας https://es-
ervices.ilion.gr/ οι πολίτες με ένα
κλικ από την οθόνη του υπολογιστή ή
το κινητό τους θα μπορούν να απο-
λαμβάνουν ψηφιακά τις εξής, επι-
πλέον, υπηρεσίες: αίτηση για νέα πα-
ροχή ρεύματος, αίτηση επανασύνδε-
σης ηλεκτρικού ρεύματος, δήλωση
μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου,
μεταβίβαση κυριότητας ακινήτων
κ.λπ. Όπως επισημαίνει ο δήμαρχος
Νίκος Ζενέτος: «Ο Δήμος Ιλίου έχει
δημιουργήσει, εδώ και πολλά χρόνια,
τις προϋποθέσεις ώστε να διευκολύ-
νει τη ζωή των πολιτών. Με ασφάλεια,
ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και
αμεσότητα, παρέχουμε καινοτόμες
λύσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνη-
σης, με απώτερο στόχο ψηφιακές
υπηρεσίες εξ ορισμού».

Πρόσκληση 
για ψηφιακό
μετασχηματισμό 

Εκδόθηκε και αναρτήθηκε στην
ιστοσελίδα και της ΚΕΔΕ η πρόσκλη-
ση υποβολής προτάσεων για χρημα-
τοδότηση προμήθειας νέων εφαρ-
μογών και τεχνολογικών μέσων με
τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός
ΟΤΑ». Καλούνται οι δήμοι με πληθυ-
σμό μικρότερο των 100.000 κατοί-
κων για την υποβολή προτάσεων έρ-
γων, προκειμένου να ενταχθούν και
να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο
επιχειρησιακού προγράμματος για
την προμήθεια νέων εφαρμογών και
τεχνολογικών μέσων που θα βελτιώ-
σουν τη διαχείριση και λειτουργικό-
τητα του αστικού περιβάλλοντος. Οι
προτάσεις υποβάλλονται στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση http://
logon.ops.gr/ έως και τις 30 Νοεμ-
βρίου 2022.

Η περιφέρεια Αττικής σταθερός σύμμαχος 
του Πυροσβεστικού Σώματος  

Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Πυροσβεστικού
Σώματος με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των πυρκαγιών με βασικό όπλο
την πρόληψη, αλλά και οι ανάγκες του σώματος, βρέθηκαν στο
επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο περιφερειάρχης Αττικής
Γιώργος Πατούλης με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Δημήτρη
Σταθόπουλο και τον πρόεδρο της Ένωσης Υπαλλήλων Πυρο-
σβεστικού Σώματος Περιφέρειας Αττικής Παναγιώτη Ψαλτάκο.
Ο κ. Πατούλης διατύπωσε τη βούλησή του για περαιτέρω συνδρομή της περιφέρειας, στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά και ενίσχυσή
του μέσα από την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως έγινε πρόσφατα με
την ενίσχυση με 35 οχήματα διάφορων τύπων που χρηματοδοτήθηκαν από το ΠΕΠ Αττικής,
με συνολικό προϋπολογισμό 5 εκατ. ευρώ.
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Αθήνα

Πάνω από 2.200 νέοι κάδοι 
στις γειτονιές και το κέντρο 
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22 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΛΑΤΣΗ
Η «σιδηρά κυρία» 
με ζωή σαν παραμύθι

Η
δέσμευση χιλιάδων διαμερισμάτων
στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μί-
σθωσης λόγω της τουριστικής σεζόν
εξακολουθεί να ωθεί τις τιμές των

ενοικίων προς υψηλότερα επίπεδα εξαιτίας της
έλλειψης διαθέσιμων χώρων.

Την ίδια στιγμή, μεγάλο είναι το πρόβλημα στην
αναζήτηση φοιτητικής στέγης, καθώς άλλοι θέ-
λουν να κλείσουν διαμέρισμα εδώ και τώρα και
άλλοι προτιμούν να περιμένουν τον Σεπτέμβριο,
όταν θα αρχίσουν να απελευθερώνονται διαμερί-
σματα, καθώς θα έχουμε βγει και από τη φουλ
τουριστική σεζόν. Η ακρίβεια και η μεγάλη πίεση
στα νοικοκυριά οδηγούν πολλές οικογένειες
στην αναζήτηση συγκατοίκων, έτσι ώστε να μοι-
ραστούν τα έξοδα, ενώ από την άλλη πλευρά
υπάρχει και το φοιτητικό επίδομα, το οποίο ανέρ-
χεται σε 1.000 ευρώ ετησίως και μπορεί να δώσει
πολύτιμη ανάσα σε όσους σπουδάζουν παιδιά σε
άλλη πόλη από τον τόπο διαμονής.

Περιμένοντας να αδειάσουν τα Airbnb
Σύμφωνα με τα στοιχεία των μεσιτικών γρα-

φείων, στην παρούσα φάση παρατηρείται έντονη

έλλειψη μικρών διαμερισμάτων έως 50 τμ σε
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Χανιά, ενώ είναι
μικρότερη σε πόλεις όπως τα Ιωάννινα, η Λάρισα
και το Ηράκλειο Κρήτης. 

Οι τιμές κοντά στα πανεπιστήμια ή σε σταθμούς
του μετρό στην Aθήνα κινούνται σε υψηλά επίπε-
δα και πιο συγκεκριμένα για γκαρσονιέρες ή
δυάρια έως 55-60 τμ στα 350-550 ευρώ! Μπρο-
στά στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, πολ-
λοί μεσίτες συστήνουν στους υποψήφιους ενοι-
κιαστές να περιμένουν τον Σεπτέμβριο, όταν θα
αρχίσουν να βγαίνουν στην αγορά τα κενά διαμε-
ρίσματα που σήμερα είναι νοικιασμένα σε τουρί-
στες, κυρίως μέσω του Airbnb. 

Ωστόσο, σε χειρότερη... μοίρα φαίνεται να είναι
οι οικογένειες με παιδιά που πηγαίνουν στο σχο-
λείο, καθώς «καίγονται» για να μπουν σε διαμέρι-
σμα το συντομότερο δυνατό, αρκεί να βρουν κάτι

που να είναι σε προσιτή τιμή. Τους τελευταίους
μήνες, λόγω της εκτόξευσης των ενοικίων στις
περιζήτητες περιοχές, παρατηρείται μετατόπιση
σε άλλες περιοχές, όπου η προσφορά χώρων εί-
ναι μεγαλύτερη και οι τιμές δεν είναι τόσο υψη-
λές όσο στις περιοχές που είναι κοντά σε κομβι-
κά σημεία. 

Οι μεσίτες συστήνουν προσεκτική έρευνα
αγοράς προς τους ενδιαφερομένους, επισημαί-
νοντας ότι πρέπει να είναι στοχευμένη η επιλογή
της περιοχής για την ενοικίαση διαμερίσματος
με βάση τις ανάγκες της οικογένειας (πρόσβαση
στην εργασία, σχολεία, αγορές κ.λπ.). 

Επιπλέον, πρέπει στο κόστος του ενοικίου να
προστεθούν και τα υπόλοιπα έξοδα, όπως κοινό-
χρηστα, λογαριασμοί ρεύματος, δαπάνες καυσί-
μων για τη μετακίνηση με αυτοκίνητο κ.λπ. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Ο γρίφος με τις υψηλές
τιμές των ενοικίων

Τι πρέπει να γνωρίζουν 
οι ενδιαφερόμενοι 
- Πώς κινούνται οι τιμές
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Eurobank
Τα 10 «κλειδιά» για 
τα μεγέθη α’ εξαμήνου 
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Ι
σχυρή ποσοτική αλλά και ποιοτική
βελτίωση των μεγεθών κατέγραψε
ο Όμιλος Eurobank στο α’ εξάμηνο
του έτους, αφήνοντας υποσχέσεις

για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο β’
εξάμηνο και σε ετήσια βάση λόγω και
της δυναμικής που εξακολουθεί να
διατηρεί η οικονομία.

Η τράπεζα ανακοίνωσε κέρδη 941
εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο του έτους,
γεγονός που, σύμφωνα με τον διευθύ-
νοντα σύμβουλο Φωκίωνα Καραβία,
«επιβεβαιώνει το επιχειρηματικό μον-
τέλο». Σημαντικό στήριγμα στα μεγέθη
του α’ εξαμήνου παρείχαν τα έκτακτα
έσοδα από χρηματοοικονομικές συ-
ναλλαγές, ενώ η τράπεζα έχει δημιουρ-
γήσει ένα σημαντικό απόθεμα «λί-
πους», καθώς, σύμφωνα με τον κ. Κα-
ραβία, «το 2023 θα είναι ένα δύσκολο
έτος». Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρ-
δη απογειώθηκαν στα 760 εκατ. ευρώ
από 195 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περ-
σινό διάστημα. Ενδεικτικό γεγονός της
εντυπωσιακής βελτίωσης των μεγεθών
της τράπεζας αποτελεί η επίτευξη κερ-
δών, ύψους 0,25 ευρώ ανά μετοχή,
όταν το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο
ήταν 0,05 ευρώ! Ο πενταπλασιασμός
των κερδών εναρμονίστηκε και με την
απόδοση των ιδίων κεφαλαίων, η οποία
διαμορφώθηκε στο 27,5% έναντι 7,7%
πέρυσι.

Οι λόγοι των υψηλών επιδόσεων
Οι αυξημένες χορηγήσεις και κατα-

θέσεις, η αύξηση των επιτοκιακών εσό-
δων, ο έλεγχος των κόκκινων δανείων
και η μεγάλη βελτίωση της κεφαλαι-
ακής επάρκειας αποτέλεσαν τους κινη-
τήριους μοχλούς για την επίτευξη των
εντυπωσιακών κερδών της τράπεζας
κατά το α’ εξάμηνο.

Ειδικότερα, τα «κλειδιά» για την επί-
τευξη των σημαντικών επιδόσεων ήταν
τα εξής:
1. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυ-

ξήθηκαν κατά 4,5% έναντι του α’ εξαμή-
νου 2021 και διαμορφώθηκαν σε 700
εκατ. ευρώ από 670 εκατ. ευρώ την αν-
τίστοιχη περσινή περίοδο.
2. Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και

προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 22,4%
σε 256 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των
εσόδων από τις χορηγήσεις, τις εργα-

σίες του δικτύου και τις υπηρεσίες
καρτών. Τα έσοδα από αμοιβές και
προμήθειες αντιστοιχούσαν σε 65 μο-
νάδες βάσης επί του συνολικού ενερ-
γητικού έναντι 61 μονάδων βάσης το α’
εξάμηνο 2021.
3. Τα οργανικά έσοδα ενισχύθηκαν

κατά 8,8% σε 956 εκατ. ευρώ το α’ εξά-
μηνο του έτους, ενώ τα λοιπά έσοδα
αυξήθηκαν κατά 572 εκατ. ευρώ. από
45 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή
περίοδο, κυρίως λόγω των χρηματοοι-
κονομικών κερδών από προϊόντα αντι-
στάθμισης. 
4. Ο δείκτης κόστους - οργανικών

εσόδων βελτιώθηκε στο 47,1% από
49,3% πέρυσι, ενώ ο δείκτης κόστους -
εσόδων μειώθηκε σημαντικά στο 29,5%
λόγω των υψηλών χρηματοοικονομι-
κών κερδών.
5. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέ-

ψεων αυξήθηκαν κατά 13,5% και δια-
μορφώθηκαν στα 506 εκατ. ευρώ, ενώ

τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων
υπερδιπλασιάστηκαν στο 1,078 δισ.
ευρώ. 
6. Τα οργανικά λειτουργικά κέρδη

αυξήθηκαν κατά 71,7% και διαμορφώ-
θηκαν στα 380 εκατ. ευρώ έναντι 221
εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό εξά-
μηνο. 
7. Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό

ήταν κερδοφόρες, με τα προσαρμο-
σμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνον-
ται στα 102 εκατ. ευρώ τους πρώτους
έξι μήνες του τρέχοντος έτους από 73
εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διά-
στημα. 
8. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέ-

ψεων ενισχύθηκαν κατά 11,5% και
ανήλθαν σε 142 εκατ. ευρώ και τα οργα-
νικά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κα-
τά 41,7% στα 127 εκατ. ευρώ. Το περίπου
45% των καθαρών κερδών προήλθε από
τις δραστηριότητες στη Βουλγαρία και
το 44% από αυτές στην Κύπρο.

9. Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμε-
νων ανοιγμάτων μειώθηκε στο 5,9% στο
τέλος Ιουνίου, με τα συνολικά ανοίγμα-
τα να περιορίζονται στα 2,5 δισ. ευρώ. 
10. Οι δείκτες CET1 και συνολικής

κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) διαμορ-
φώθηκαν σε 14,7% και 17% στο τέλος του
α’ εξαμήνου 2022 και ήταν αυξημένοι
κατά 150 και 140 μονάδες βάσης αντί-
στοιχα έναντι του α’ εξαμήνου 2021. Οι
δείκτες αυτοί είναι σημαντικά υψηλό-
τεροι των αντίστοιχων ελαχίστων επο-
πτικών ορίων για το 2022, οι οποίοι,
σύμφωνα με τη Βασιλεία ΙΙΙ, έχουν ορι-
στεί σε 6,2% και 11%.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης
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Ανεβαίνει φέτος ο πήχης
των στόχων - Ποιοι ήταν 
οι κινητήριοι μοχλοί 
για την επιτυχία

Τα 10«κλειδιά» για
τα μεγέθη α’ εξαμήνου 
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της Ρεγγίνας Σαβούρδου 

Τ
ο 33% των αναγκών για την
υδροδότηση της Χαλκιδικής
θα καλύπτει το έργο ΣΔΙΤ του
φράγματος Χαβρία, εξασφα-

λίζοντας παράλληλα και την άρδευση
σε 24.000 στρέμματα, ένα έργο το
οποίο οι κάτοικοι περιμένουν σχεδόν
είκοσι χρόνια.

Για τις Δημοτικές Ενότητες Πολυγύ-
ρου και Ορμύλιας, Κασσάνδρας και
Παλλήνης, Σιθωνίας και Τορώνης, κα-
θώς και των Τοπικών Κοινοτήτων Αγί-
ου Μάμαντα και Πυργαδικίων  εξα-
σφαλίζονται επαρκείς ποσότητες αλ-
λά και καλής ποιότητας πόσιμου νε-
ρού, ενώ θα βελτιωθούν σημαντικά
και τα υφιστάμενα μεγέθη αποθήκευ-
σης νερού και δημιουργίας νέων.

Με τρεις «μνηστήρες» προχωρά ο
διαγωνισμός ΣΔΙΤ για το φράγμα Χα-
βρία με καταληκτική ημερομηνία για
τις δεσμευτικές προσφορές τη Δευτέ-
ρα 17 Οκτωβρίου. Εμβληματικό χαρα-
κτηρίζει το έργο το υπουργείο Υποδο-
μών, καθώς είναι η πρώτη φορά που
φράγμα θα υλοποιηθεί μέσω ΣΔΙΤ, με
συνολικό προϋπολογισμό τα
85.400.000 ευρώ.

Έργα πάνω από 4 δισ. 
«Το έργο του φράγματος Χαβρία θα

δώσει τέλος στο πρόβλημα της λει-
ψυδρίας, ιδιαίτερα τους καλοκαιρι-
νούς μήνες, που η ζήτηση αυξάνεται
κατακόρυφα. Με το έργο αναβαθμί-
ζουμε το τουριστικό προϊόν της πε-
ριοχής, κάτι το οποίο συνεπάγεται
και οικονομική ανάπτυξη τόσο για τη
Χαλκιδική όσο και για την Ελλάδα γε-
νικότερα. Τα οφέλη για την κοινωνία
και την οικονομία της περιοχής θα εί-
ναι μεγαλύτερα, μιας και θα δημι-
ουργηθούν νέες θέσεις εργασίας για
την περάτωση του έργου», σημείωσε

χαρακτηριστικά ο υπουργός Υποδο-
μών Κώστας Καραμανλής.

Στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδι-
κής το υπουργείο υλοποιεί έργα, συ-
νολικού ύψους 165.000.000 ευρώ, τα
οποία θα λύσουν ζητήματα μείζονος
σημασίας για την Περιφερειακή Ενό-
τητα της Χαλκιδικής, όπως είναι η εύ-
κολη και ασφαλής μετακίνηση και η
υδροδότηση. 

«Τα ΣΔΙΤ είναι εργαλεία που επιλέ-
ξαμε να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο
και πλέον δικαιωνόμαστε. Στο υπουρ-
γείο Υποδομών και Μεταφορών έχου-
με ένα portfolio έργων που υλοποιούν-
ται μέσω ΣΔΙΤ με συνολικό προϋπολο-

γισμό άνω των 4 δισ. ευρώ, τα οποία,
στην πλειονότητά τους, θα βρίσκονται
σε διαγωνιστική διαδικασία έως το
φθινόπωρο. Εξασφαλίζουμε, έτσι, ότι
θα παραδώσουμε στην ώρα τους ποι-
οτικές υποδομές, καλοσυντηρημένες
για πολλά χρόνια και λειτουργικές»,
ανέφερε ο υφυπουργός Υποδομών
Γιώργος Καραγιάννης, τονίζοντας τη
σημασία για την τοπική κοινωνία και
την εθνική οικονομία των έργων ΣΔΙΤ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο κάμπος
της Ορμύλιας για την ανάπτυξη αρ-
δευτικών δικτύων έχει δεσμευτεί με
πίστωση 3.000.000 ευρώ, χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα της αναγκαιότητας

ολοκλήρωσης του φράγματος με το
χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του
να έχει ορίζοντα τριετίας.

Κομβικός αποδεικνύεται ο ρόλος της Διώρυγας
Κορίνθου για τις θαλάσσιες συγκοινωνίες, καθώς,
μόνο τον πρώτο μήνα επαναλειτουργίας, τη διέσχι-
σαν πλωτά από 45 χώρες, με κυριότερες τη Γαλλία, τη
Γερμανία, τις ΗΠΑ, την Εσθονία, τη Νορβηγία, την
Ισπανία και τη Νέα Ζηλανδία, ενώ έχουν πραγματο-
ποιηθεί πάνω από 1.743 διελεύσεις πλωτών, εκ των
οποίων οι 160 ήταν εμπορικής κατηγορίας όπως
φορτηγών πλοίων, δεξαμενόπλοιων και ρυμουλκών,
και οι 1.583 τουριστικής, δηλαδή κρουαζιερόπλοιων,
επαγγελματικών σκαφών αναψυχής και ιδιωτικών
σκαφών αναψυχής. Οι διελεύσεις κρουαζιερόπλοι-

ων αυξήθηκαν κατά 60%, από τα ιδιωτικά σκάφη ση-
μειώθηκε αύξηση 3%, ενώ οι διελεύσεις επαγγελμα-
τικών σκαφών αυξήθηκαν σε ποσοστό 23%, σε σχέση

με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, όταν η διώρυγα
ήταν σε πλήρη λειτουργία.

Η ΑΕΔΙΚ (Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου)
τέθηκε σε πρώτη φάση λειτουργίας αρχές Ιουλίου,
ενώ το φθινόπωρο, που θα ολοκληρωθεί η θερινή πε-
ρίοδος και η διέλευση των πλοίων θα είναι πολύ πε-
ριορισμένη, η διώρυγα θα διακόψει τη λειτουργία της
για διάστημα λίγων μηνών, με στόχο να ολοκληρωθεί
και η δεύτερη φάση του έργου. Η επαναλειτουργία της
σημαίνει νέα αναπτυξιακή πνοή και σημαντικά οφέλη
στην τοπική κοινωνία και την εθνική οικονομία.

Ρ.Σ.

Φράγμα (Χαβρία) στη... 
λειψυδρία της Χαλκιδικής

Στα 85 εκατ. 
ο προϋπολογισμός 
του έργου - Καραμανλής:
«Αναβαθμίζουμε 
το τουριστικό προϊόν 
της περιοχής, κάτι 
το οποίο συνεπάγεται 
και οικονομική ανάπτυξη»

Αυξημένες οι διελεύσεις τον πρώτο μήνα επαναλειτουργίας της Διώρυγας Κορίνθου



Η
πιο πλούσια γυναίκα του κόσμου είναι
μια Ελληνίδα, με μια ζωή που ορίζεται
από δύο μεγάλους έρωτες, έντονες δια-
φωνίες με τον ισχυρό πατέρα της και πο-

λυσχιδή επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Η Μαριάννα Λάτση είναι η μοναχοκόρη του μεγι-
στάνα Γιάννη Λάτση και της Εριέττας Τσουκαλά. Από
μικρή δείχνει ενδιαφέρον για τις οικογενειακές επι-
χειρήσεις, αφού μόλις τελειώνει τις σπουδές της στο
Λονδίνο και στη Γενεύη ασχολείται, όπως και ο
αδερφός της Σπύρος, με την οικογενειακή αυτοκρα-
τορία. Η Μαριάννα, όμως, εκτός από τις επιχειρή-
σεις, έχει και μεγάλη αγάπη στον αθλητισμό και ιδι-
αίτερα στο θαλάσσιο σκι. Έτσι αποφασίζει να κάνει
μαθήματα. Κάπου στις αρχές του 1980, λοιπόν, πη-
γαίνει στη Βουλιαγμένη και εκεί με τον δάσκαλό της
Γρηγόρη Κασιδόκωστα προσπαθεί να ισορροπήσει
στα πέδιλα του σκι αλλά και στον έρωτα, αφού η έλξη
μεταξύ τους είναι μεγάλη και δεν μπορεί να αντιστα-
θεί στα γαλάζια μάτια του και στο έντονο φλερτ του.
Οι δυο τους συνάπτουν σχέση αρχικά κρυφά από τον
πατέρα της, αφού η Μαριάννα γνωρίζει καλά ότι ο
μπαρμπα-Γιάννης, όπως συνήθιζαν να τον αποκα-
λούν, δεν θα επέτρεπε ποτέ η σχέση αυτή να οδηγη-

θεί στον γάμο. Τα όνειρά του για τη μοναχοκόρη του
ήταν να παντρευτεί κάποιον γόνο πλούσιας κυρίως
αλλά και καλής οικογένειας.

Το 1982, όμως, η Μαριάννα κάνει την πρώτη της
επανάσταση. Αντιδρά στον πατέρα της και παντρεύε-
ται τον Γρηγόρη Κασιδόκωστα, που αργότερα θα γί-
νει δήμαρχος Βουλιαγμένης, και μαζί αποκτούν
έναν γιο, τον Πάρη-Χρήστο. Ο γάμος, όμως, λήγει
πολύ σύντομα, το 1985, με μια αίτηση διαζυγίου από
την πλευρά της Μαριάννας.

Ο μεγάλος έρωτας
Έπειτα από λίγο καιρό γνωρίζει από κοντά σε κά-

ποια κοινωνική εκδήλωση τον γόη του ελληνικού κι-
νηματογράφου και του θεάτρου Νίκο Κούρκουλο
και γοητεύεται από τον τρόπο που μιλάει. Ο Κούρ-
κουλος, όμως, είναι ήδη παντρεμένος σχεδόν είκοσι
χρόνια και έτσι δεν συμβαίνει τίποτα μεταξύ τους
παρ’ όλη την έντονη εκείνη πρώτη γνωριμία! Τα
πράγματα, ωστόσο, εξελίσσονται πολύ διαφορετικά.
Μέσα σε λίγους μήνες ο Κούρκουλος αρχίζει να

διεκδικεί έντονα τη Μαριάννα και για χάρη της χωρί-
ζει τη γυναίκα του και μένει μαζί της. Ο πατέρας της,
όμως, απαγορεύει να γίνει ο γάμος. Το ζευγάρι ζει
σαν παντρεμένο, αποκτά δύο παιδιά, τον Φίλιππο και
την Εριέττα, και όταν ο Γιάννης Λάτσης πεθαίνει, η
Μαριάννα και ο Νίκος ενώνονται και με τα δεσμά του
γάμου και ζουν και οι δύο τον μεγάλο τους έρωτα.

Μένουν ερωτευμένοι σαν την πρώτη φορά μέ-
χρι τη στιγμή που τους χωρίζει ο θάνατος στις 30
Ιανουαρίου το 2007, όταν ο Νίκος Κούρκουλος
χάνει ύστερα από πέντε χρόνια τη μάχη με τον
καρκίνο. Η Μαριάννα νιώθει να χάνει τη γη κάτω
από τα πόδια της, αφού δεν μπορεί να φανταστεί
τη ζωή της χωρίς τον Νίκο, και βρίσκει παρηγοριά
στα παιδιά της. 
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Το LATSCO Family Office 
και η πολυσχιδής επιχειρηματική
δραστηριότητα 

Η «σιδηρά 
κυρία» με
ζωή σαν
παραμύθι

Μαριάννα
Λάτση

Οι επενδύσεις του «οικογενειακού της γραφείου»
Στον επιχειρηματικό στίβο η Μαριάννα Λάτση δραστηριοποιείται μέσω του LATSCO Family Office. Οι
επενδύσεις του fund περιλαμβάνουν υφιστάμενες από δεκαετίες επενδύσεις στη ναυ-
τιλία (τα περίπου 30 πλοία της Latsco Shipping), τη διύλιση και εμπορία πετρελαιοει-
δών μέσω μεριδίου στα ΕΛΠΕ, την ενέργεια και την ακίνητη περιουσία, παράλληλα με
μια σειρά από πρόσφατες, άμεσες και έμμεσες, επενδύσεις στους τομείς των υπηρε-
σιών ηλεκτρονικών πληρωμών και ψηφιακής τραπεζικής (ποσοστό στη VivaWallet), σε
εταιρείες παροχής σύγχρονων υπηρεσιών ασφαλείας και κυβερνοασφάλειας (πλει-
οψηφικό μερίδιο στην ESA security solutions), σε εταιρείες τεχνολογίας καθώς και στον τομέα της
ψυχαγωγίας (εταιρεία κινηματογραφικών παραγωγών). Πρόσφατα απέκτησε το 5,35% του μετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας Dimand και, όπως γίνεται γνωστό, η τοποθέτηση αυτή, παράλληλα με τις άλ-
λες υφιστάμενες και σχεδιαζόμενες επενδύσεις στον χώρο του real estate, θα διαμορφώσει και το συ-
νολικό χαρτοφυλάκιο του Family Office σε αυτόν τον τομέα οικονομικής δραστηριότητας.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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Μ
άχη για τρεις έδωσε το
ελληνικό χρηματιστή-
ριο, προκειμένου να
κατακτήσει υψηλά δύο

μηνών, αλλά πλέον δεν φαίνεται ότι
διαθέτει τα καύσιμα που απαιτούν-
ται για να μπορέσει να εδραιωθεί
πάνω από τις 867 - 868 μονάδες. Οι
εγχώριοι αναλυτές εμφανίζονται
ελαφρώς επιφυλακτικοί για τη με-
σοβραχυπρόθεσμη τάση, επισημαί-
νοντας πως για νέα ανοδική κίνηση
είναι αναγκαία η αύξηση της συναλ-
λακτικής δραστηριότητας. Τεχνικά,
αν χαθούν οι 783 μονάδες, οι επόμε-
νες στηρίξεις τίθενται στις 780 και
740 μονάδες. Οι επόμενες αντιστά-
σεις στις 866 - 884 μονάδες (συγκλί-
νουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών). Για
τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποί-
ησης, κρίσιμες θεωρούνται οι 1.870
μονάδες, με τις επόμενες στηρίξεις
να 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.

Motor Oil: Το ΔΣ ενέκρινε
τη συμφωνία με την ΕΛΛΑΚΤΩΡ
για το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Motor Oil, στη
συνεδρίασή του της 4ης Αυγούστου 2022, πα-
ρείχε ειδική άδεια, προκειμένου η θυγατρική
της, MORE, να προβεί σε απόκτηση ποσοστού
75% του μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας που
θα συσταθεί και θα έχει ως περιουσιακά στοι-
χεία το χαρτοφυλάκιο των Ανανεώσιμων Πη-
γών Ενέργειας (ΑΠΕ) της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, συνολι-
κής ισχύος 493 ΜW, καθώς επίσης και σειρά
έργων υπό κατασκευή συνολικής ισχύος άνω
του 1,6 GW.

Αποχώρηση από Ρωσία και
lockdowns στην Κίνα, πλήγμα
για τις πωλήσεις της Adidas

Σημαντικά επηρεασμένες από πιέσεις στην
προσφορά λόγω των lockdowns στην Κίνα και
από την αποχώρηση από τη Ρωσία ήταν οι πω-
λήσεις β’ τριμήνου της Adidas. Οι τριμηνιαίες
πωλήσεις του γερμανικού κολοσσού αθλητι-
κών ειδών αυξήθηκαν 4% στα 5,6 δισ. ευρώ κυ-
ρίως λόγω της αγοράς της Ευρώπης και της
Αμερικής, ενώ τα έσοδα στην Κίνα μειώθηκαν
κατά 35% εν μέσω των αυστηρών περιορισμών
της πανδημίας που «στραγγάλισαν» τη ζήτηση
σε μια αγορά-κλειδί. 

ΕΙ Παπαδόπουλος: 
Σε ανοδική τροχιά το 2021

Σε ανοδική τροχιά παρέμεινε και το 2021 η ΕΙ
Παπαδόπουλος. Ειδικότερα, ο τζίρος της δια-
μορφώθηκε σε 185 εκατ. ευρώ, αυξημένος κα-
τά 3,5% σε σχέση με το 2020, ενώ το μεικτό
αποτέλεσμα ανήλθε σε 90,5 εκατ. ευρώ (+3%).
Ακόμη, τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά
6,25% (στα 15,84 εκατ. ευρώ), ενώ η καθαρή
κερδοφορία ενισχύθηκε σε διψήφια ποσοστά
(10,6%, στα 12,82 εκατ. ευρώ). Στις εξαγωγές,
παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες, συνεχίστη-
κε η εφαρμογή μακροχρόνιας στρατηγικής, με
αποτέλεσμα η εταιρεία να έχει πλέον παρουσία
σε 61 χώρες με σημαντικά αυξημένη δραστη-
ριότητα.

Αυξήθηκαν τα έσοδα
της Παπουτσάνης στο α’ εξάμηνο

Στο ίδιο επίπεδο (2,5 εκατ. ευρώ) με το εξά-
μηνο του 2021 διαμορφώθηκαν τα κέρδη μετά
από φόρους της Παπουτσάνης στο εξάμηνο,
ενώ σημαντική ήταν η αύξηση των εξαγωγών
και του κύκλου εργασιών κατά την ίδια περίο-
δο. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών διαμορφώ-
θηκε στα 33,6 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύ-
ξηση 39%, τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν 9%
στα 3,3 εκατ. ευρώ και τα EBITDA αυξήθηκαν
22% στα 4,9 εκατ. ευρώ.

Δυναμικά αναπτύσσεται, για δεύτερο συνε-
χόμενο τρίμηνο, το βιβλίο χορηγήσεων της
Alpha Bank προς τις επιχειρήσεις, σύμφωνα
με τα αποτελέσματα β’ τριμήνου 2022, γεγο-
νός που την επαναφέρει στην πρώτη θέση με-
ταξύ των ελληνικών τραπεζών στη χρηματο-
δότηση της επιχειρηματικότητας, υποστηρί-
ζουν πηγές της τράπεζας. Ειδικότερα, οι νέες
εκταμιεύσεις δανείων ανήλθαν σε 1,9 δισ. ευ-
ρώ στην Ελλάδα το β’ τρίμηνο του έτους, με
έμφαση στους κλάδους του εμπορίου, της με-

ταποίησης, του τουρισμού και των υποδομών. Παράλληλα, κατά τις ίδιες πηγές, περαιτέρω ενίσχυση κατά 3%
σε τριμηνιαία βάση, ή 0,9 δισ. ευρώ, σημείωσε και το χαρτοφυλάκιο Εξυπηρετούμενων Δανείων του ομίλου.
Τα Εξυπηρετούμενα Δάνεια διαμορφώθηκαν σε 30,6 δισ. ευρώ, ως αποτέλεσμα σημαντικής αύξησης των νέ-
ων εκταμιεύσεων προς επιχειρήσεις.

ΧΑ: Κλειδί η αύξηση του τζίρου για ανοδική κίνηση 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Μια εντελώς διαφορετική εταιρεία, σε σχέση με δυο χρόνια πριν, εί-
ναι κατά γενική ομολογία η ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Και έξι κινήσεις-ματ, με τελευ-
ταία τη χθεσινή πρόταση επαναγοράς του ομολόγου των 670 εκατ. ευ-
ρώ, ήταν αρκετές για να κάνουν τη διαφορά. Η πρώτη ήταν η είσοδος
της Reggeborgh στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Στη συνέχεια, η
δεύτερη ήταν η εξασφάλιση ενδιάμεσης χρηματοδότησης, που ήταν
αναγκαία για τη λειτουργία της. Η τρίτη ήταν η ίδια η αύξηση του μετο-
χικού κεφαλαίου, που έδειξε τον νέο δρόμο. Τέταρτη κίνηση ήταν η εί-
σοδος της Motor Oil με την ταυτόχρονη αποχώρηση των εφοπλιστών
Μπάκου και Καϋμενάκη. Προτελευταία η δημόσια πρόταση της Reggeborgh, μέσω της οποίας το ποσοστό της στο
μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 46%. Και πλέον, με την πρόταση της επαναγοράς του ομολόγου, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ απαλ-
λάσσεται από το βαρίδι ενός πανάκριβου χρέους, ώστε να εστιαστεί στο ανεκτέλεστο έργο της που ξεπερνά τα 3
δισ. ευρώ, αλλά και στις νέες ευκαιρίες που ανοίγονται στον κατασκευαστικό τομέα.

Alpha Bank: Νέες εκταμιεύσεις δανείων €1,9 δισ. το β’ τρίμηνο

Αυτές είναι οι έξι κινήσεις-ματ που έκανε η ΕΛΛΑΚΤΩΡ



ΟΠΑΠ: 2.040 μέτοχοι
επανεπένδυσαν στην εταιρεία 

Θερμή υπο-
δοχή γνώρισε
το πρόγραμμα
επανεπένδυ-
σης μετόχων
του ΟΠΑΠ, κα-
θώς, όπως
ανακοίνωσε,
2.040 μέτοχοι
ανταποκρίθη-
καν θετικά επι-
λέγοντας να επανεπενδύσουν στην εταιρεία, με απο-
τέλεσμα η συμμετοχή στο πρόγραμμα να ανέλθει στο
61,41% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου εξαιρου-
μένων των ιδίων μετοχών. Σημειώνεται ότι η Allwyn
International a.s., ο μεγαλύτερος μέτοχος στον
ΟΠΑΠ, επέλεξε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα επα-
νεπένδυσης με το σύνολο των μετοχών που ελέγχει.
Ως αποτέλεσμα της πλήρους συμμετοχής στο πρό-
γραμμα επανεπένδυσης καθώς και αγοράς μετοχών,
το τρέχον συνολικό ποσοστό συμμετοχής της Allwyn
International ανέρχεται σε 49,80% του συνολικού με-
τοχικού κεφαλαίου. 
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ύξηση περίπου 3% κατέγραψαν οι πωλή-
σεις του Ομίλου Jumbo τον Ιούλιο, σε
αντίθεση με τη γενικότερη εικόνα της
αγοράς, ενώ συνολικά οι πωλήσεις κατά

το πρώτο επτάμηνο του έτους (Ιανουάριος-Ιούλιος
2022) καταγράφονται αυξημένες κατά +11% περί-
που. Όπως σημειώνει, ωστόσο, η εισηγμένη σε
ανακοίνωσή της, η διατάραξη της παγκόσμιας τρο-
φοδοτικής αλυσίδας με βίαιο τρόπο ανέτρεψε
ισορροπίες ετών, προκαλώντας σοβαρή κρίση στο
λιανεμπόριο, η οποία συνεχίζεται. Υπό αυτές τις
συνθήκες, οι λιανικές πωλήσεις δεν μπορούν να
συντηρήσουν τα μεγέθη των προ πανδημίας ετών
και δεν ευνοούν φιλόδοξες επιχειρηματικές στο-
χεύσεις.

Συμφωνία Ομίλου ΤΙΤΑΝ -
Ελληνικού ΜΑΕ

Μηχανισμό έκτακτης στήριξης
πυρόπληκτων ενεργοποίησε 
η Generali
Η συχνότητα εμ-
φάνισης πυρκα-
γιών και φυσικών
φαινομένων στην
Ελλάδα, καθώς
και τα νέα δεδο-
μένα που επιφέ-
ρει η κλιματική αλλαγή, κατέστησαν ανα-
γκαίο τον σχεδιασμό ενός μηχανισμού έκτα-
κτης ανάγκης με σκοπό τη στήριξη των πλη-
γέντων σε περιπτώσεις φυσικών καταστρο-
φών. Στο πλαίσιο αυτό, η Generali δημιούρ-
γησε ένα ειδικό πλαίσιο ανταπόκρισης μέσω
του οποίου δύναται να παρέχει άμεσα ένα
σύνολο υπηρεσιών προς τους ασφαλισμέ-
νους της, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Η εταιρεία προχώρησε στην απλοποίηση των
διαδικασιών αποζημίωσης με σκοπό την τα-
χύτατη καταγραφή των ζημιών και τον μηδε-
νισμό του χρόνου καταβολής αποζημιώσεων
για την αποκατάστασή τους.

Επιροπή Κεφαλαιαγοράς:
Εγκρίσεις για Ideal και
Elikonos Capital

Το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κε-
φαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίασή του την Πέμ-
πτη αποφάσισε: 
� Την έγκριση του περιεχομένου του πληροφο-
ριακού δελτίου σχετικά με την προαιρετική δη-
μόσια πρόταση της εταιρείας Ideal Holdings AE
προς τους μετόχους της εταιρείας Byte Com-
puter ΑΒΕΕ. 
� Τη χορήγηση σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν.
4706/2020 -για πρώτη φορά μετά την υιοθέτηση
των διατάξεων του νόμου αυτού για σύσταση νέ-
ου τύπου ΟΕΕ- άδειας σύστασης του Οργανι-
σμού Εναλλακτικών Επενδύσεων με την επωνυ-
μία Ε3 και την έγκριση της εταιρείας Elikonos
Capital ΑΕΔΟΕΕ ως εταιρείας διαχείρισης του
ως άνω ΟΕΕ.

Νέα υπηρεσία διανομής
φέρνει στην Ελλάδα 
το shopflix.gr

Το καταναλωτικό κοινό, παραγγέλνοντας μέσω
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του shopflix.gr,
απολαμβάνει την εμπειρία ενός one-stop-shop.
Βρίσκει συγκεντρωμένα προϊόντα από διάφορες
κατηγορίες και καταστήματα πανελλαδικά, τα πα-
ραγγέλνει «σε ένα καλάθι» και τα παραλαμβάνει
στην πόρτα του σε όποιο σημείο της Ελλάδας και
αν βρίσκεται. Τώρα, και για πρώτη φορά στην Ελ-
λάδα, το shopflix.gr δημιουργεί τη νέα υπηρεσία
παράδοσης «Shopflix Με τη Μία» με πολλαπλά
οφέλη για τον πελάτη, αλλά και το περιβάλλον,
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Συγκεκριμένα,
αναβαθμίζει τη διαδικασία αγοράς, προσφέρον-
τας τη δυνατότητα στον καταναλωτή να παραλαμ-
βάνει ολόκληρη την παραγγελία του με τη μία, και
όχι σε διαφορετικές παραδόσεις.

doValue: Προς νέο διαγωνισμό
για project «Αριάδνη»,
πιθανόν με λιγότερα ακίνητα

Θα υπάρξει νέος διαγωνισμός για το χαρτοφυ-
λάκιο «Αριάδνη», που αφορά την πώληση εμ-
πράγματων απαιτήσεων από δάνεια μεικτής λογι-
στικής αξίας 5,2 δισ. ευρώ και συνολικής απαίτη-
σης περίπου 14 δισ. ευρώ, ανέφερε ο CEO της
doValue Andrea Mangoni, στην τηλεδιάσκεψη με
τους αναλυτές μετά την ανακοίνωση των αποτελε-
σμάτων. Σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός που προ-
κήρυξε ο ειδικός εκκαθαριστής PQH κηρύχθηκε
άγονος, με τις δυο δεσμευτικές προσφορές (η μία
από το σχήμα Bain-Fortress-Davidson Kempn-
er-doValue-Cepal και η άλλη από την Ellington) να
ανακοινώνεται ότι δεν πληρούσαν τις προϋποθέ-
σεις και ότι ήταν μη αποδεκτές ως προς το ύψος
των προσφερόμενων τιμημάτων. 

Jumbo: Αύξηση πωλήσεων
11% στο 7μηνο 
- Σε σοβαρή κρίση 
το λιανεμπόριο

Την υπογραφή συμφωνίας με την Ελληνικό
ΜΑΕ ανακοίνωσε ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ για την εγ-
κατάσταση υπερσύγχρονης μονάδας ετοίμου
σκυροδέματος εντός του ακινήτου του Ελλη-
νικού. Πρόκειται για ένα ακόμη ορόσημο στη
μακρά παράδοση της συμμετοχής του ομίλου
σε έργα υποδομών εθνικής σημασίας. Η πλή-
ρως αυτοματοποιημένη μονάδα, η οποία θα
εξυπηρετεί την εκτέλεση των απαιτούμενων
κατασκευαστικών εργασιών εντός του Μη-
τροπολιτικού Πόλου, θα αποτελεί πρότυπο σε
ό,τι αφορά την υψηλή περιβαλλοντική υπευ-
θυνότητα, την τεχνολογία, τους αυτοματι-
σμούς και τις δυνατότητες διαχείρισης πολ-
λαπλών πρώτων υλών, ώστε να εξυπηρετείται
η παραγωγή των καινοτόμων σκυροδεμάτων
που θα απαιτηθούν για τα έργα αυτά.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου



ΟΒΕ: «Πρέπει άμεσα 
να υπάρχει ηλεκτρονική
διασύνδεση όλων των
σταδίων, διυλιστήρια,
εταιρείες, 
πρατήρια, μέχρι 
τον τελικό καταναλωτή,
μήπως και σταματήσει
επιτέλους ή περιοριστεί 
η παραβατικότητα».

Χ ωρίς πολιτική βούληση και
ένα ολιστικό ψηφιακό σύ-
στημα ελέγχου της παραβα-

τικότητας και λαθρεμπορίας στα
καύσιμα, αποτέλεσμα ουσιαστικό
δεν θα έχουμε, τονίζει ο πρόεδρος
της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών
Ελλάδος Μιχάλης Κιούσης, τις από-
ψεις του οποίου καταγράψαμε:

Μιχάλης Κιούσης: Το νομικό σύστη-
μα είναι απίστευτα πολύπλοκο. Οι έλεγ-
χοι για παράβαση πραγματοποιούνται

μέσα από τα υπουργεία, όπως το Υπο-
δομών και Μεταφορών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Οικονομικών, ΑΑΔΕ, Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, Προστα-
σίας του Πολίτη. Τα περισσότερα από
αυτά τα υπουργεία έχουν παραρτήματα
στις Περιφέρειες και τις περιφερειακές
ενότητες. Οι έλεγχοι όμως πρέπει να γί-
νονται προληπτικά και να είναι συνε-
χείς, ώστε να λειτουργούν αποτρεπτι-
κά. Παρά τις διακηρύξεις όλων των κυ-
βερνήσεων, το λαθρεμπόριο, η νοθεία,
η αισχροκέρδεια εξακολουθούν να
υπάρχουν, αφανίζοντας τα νομίμως λει-
τουργούντα πρατήρια. 

Η ΑΑΔΕ προβλέπεται να δημοσιοποι-
εί τα στοιχεία παραβατών στον ιστότο-
πό της για έναν χρόνο. Οι ημέρες σφρά-
γισης, ανάλογα με την ποσότητα των

νοθευμένων καυσίμων, που θα προκύ-
πτει από εργαστηριακό έλεγχο του Γενι-
κού Χημείου του Κράτους, είναι για μέ-
χρι 5.000 λίτρα 10 ημέρες, για άνω
των 5.000-20.000 λίτρων 30 ήμερες,
για άνω των 20.000-45.000 λίτρων
50 ήμερες, για άνω των 45.000 λίτρων
90 ημέρες. Το πρόστιμο για τους εκ συ-
στήματος παραβάτες είναι «χάδι»,
αφού τα κέρδη τους είναι μεγάλα! 

Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε για το
τι συμβαίνει ανά πάσα στιγμή σε
όλη την εφοδιαστική αλυσίδα καυ-
σίμων;

Οι μόνοι μηχανισμοί ελέγχου που λει-
τουργούν είναι το σύστημα εισροών –

εκροών στα πρατήρια (τελευταίως έχει
παραβιαστεί από διάφορους «συνά-
δελφους», αλλά σε μικρό αριθμό) και
το Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων
των πρατηρίων. Όταν αλλάζουμε τιμές,
πρέπει ταυτόχρονα να ενημερώνουμε
και το Παρατηρητήριο, ειδάλλως σε
έλεγχο επιτόπιο ή απομακρυσμένο επι-
βάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ ανά
προϊόν. 

Τα διυλιστήρια αναρτούν κάθε μέρα σε
ειδική πλατφόρμα του υπουργείου Ανά-
πτυξης τις τιμές τους, με αποτέλεσμα οι
πρατηριούχοι αλλά και οι καταναλωτές
να μπορούν να βλέπουν τις τιμές και των
πρατηρίων και των διυλιστηρίων. 

Ο νόμος προβλέπει την εγκατάσταση

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος: «Ζητάμε, όταν
αποδειχθεί ότι κάποιο πρατήριο νοθεύει, κάνει λαθρεμπόριο 
ή έχει “πειραγμένο” το σύστημα εισροών – εκροών, να κλείνει 
για μεγάλο διάστημα. Μόνο έτσι θα μπει φρένο 
σε κάθε είδους παραβατικότητα στα πρατήρια»

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 AΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

ΡOLITICAL EΝΕΡΓΕΙΑ28

O Μιχάλης Κιούσης, 
πρόεδρος OBE

Χρειάζεται πολιτική βούληση 
για έλεγχο καυσίμων



του συστήματος στο σύνολο της εφοδια-
στικής αλυσίδας, αλλά δεν λειτουργεί
ολοκληρωμένα λόγω συνεχών αναβολών
με διάφορες δικαιολογίες. 

Συμφωνείτε με τη δημοσιοποίηση
ονομάτων παραβατών;

Η δημοσιοποίηση των ονομάτων δεν
είναι και τόσο αποτελεσματική, όπως
ισχυρίζονται οι αρμόδιοι παράγοντες.
Υπάρχει η πρακτική των «αχυρανθρώ-
πων». Τους βάζουν μπροστά εκείνοι
που λειτουργούν παραβατικά πρατή-
ρια. Όταν αποκαλυφθεί η παράβαση,
αλλάζουν οι «αχυράνθρωποι»! Ζητάμε,
όταν αποδειχθεί ότι κάποιο πρατήριο
νοθεύει, κάνει λαθρεμπόριο ή έχει «πει-
ραγμένο» το σύστημα εισροών – εκρο-
ών, να κλείνει για πολύ μεγάλο διάστη-
μα. Μόνο τότε μπορεί να μπει φρένο σε
κάθε είδους παραβατικότητα.

Πώς μπορεί να ελαχιστοποιηθεί το
λαθρεμπόριο καυσίμων, αν και
εδώ γελάμε…

Για να «χτυπηθεί» το λαθρεμπόριο, το
παραεμπόριο και γενικά η παραβατικό-
τητα, προέχει η πολιτική βούληση. Εί-
ναι αναγκαίο να εφαρμοστεί, εκτός
των συστημάτων εισροών – εκροών σε
όλα τα επίπεδα, ένα ολιστικό σύστημα
ελέγχου με χρήση κάθε νέας ψηφιακής
τεχνολογίας, ηλεκτρονικής, τεχνητής
νοημοσύνης κ.ά., για να υπάρχει άμεση
πρόσβαση και έλεγχος των ελεγκτικών
μηχανισμών και να απεικονίζεται σε
χάρτη το σύνολο των καυσίμων στη χώ-
ρα σε πραγματικό χρόνο. Μόνο έτσι ού-
τε σταγόνα καυσίμου δεν θα μπορεί να
διαφύγει του ελέγχου. 

Θέλετε τον καταναλωτή σύμμαχο,
με ποιον τρόπο;

Οι καταναλωτές μπορούν να τσεκά-
ρουν συνεχώς τα πρατήρια της γειτο-
νιάς και να βάζουν σε αυτά που εμπι-
στεύονται. Να μην τρέχουν στις δήθεν
φθηνές τιμές που μετατρέπονται σε
ακριβές. Η προτροπή «ψάξε να βρεις
το φθηνότερο» σηματοδοτεί κίνδυνο,
παρότι έτσι αδικούνται συνάδελφοι
καθ' όλα νόμιμοι, οι οποίοι με την με-
γάλη πελατεία που έχουν μπορούν να
έχουν και φθηνές τιμές. Ευτυχώς είναι
λίγοι! Λύση, πάντως,  κοινωνικής δι-
καιοσύνης είναι η δραστική μείωση
των ειδικών φόρων κατανάλωσης. 

Ποιο θεωρείτε λογικό κέρδος
και πώς σχολιάζετε το πλαφόν
για έναν χρόνο που επέβαλε το
ΥΠΕΝ για να πουλάτε σε τιμές
Αυγούστου 2021;

Έχουμε βαρεθεί να ακούμε για «λο-

γικό κέρδος», «ελεγχόμενο κέρδος»,

«πλαφόν στο κέρδος», παράλληλα με

ύμνους στην ελευθερία του εμπορί-

ου. Επίσημα σήμερα ισχύει ως

31/12/2022 το πλαφόν με το ποσο-

τικό κέρδος Αυγούστου 2021 και ο

μέσος όρος κερδών καταγράφεται

στο Παρατηρητήριο Τιμών. Το Παρα-

τηρητήριο, λοιπόν, στις 22 Ιουλίου

2022 μας λέει ότι στα πρατήρια της

χώρας ο μέσος όρος των κερδών των

εταιρειών εμπορίας, των μεταφορέ-

ων υγρών καυσίμων και των πρατη-

ρίων ήταν π.χ. στη βενζίνη –αμόλυ-

βδη 95άρα– στο 6,79%. Αυτό πώς να

το μοιράσεις και να μιλήσεις για «λογι-

κό κέρδος»; Ας πούμε ότι τα περισσό-

τερα κέρδη (60%) του 6,79 πηγαί-

νουν στα πρατήρια. Τότε το μέσο μει-

κτό κέρδος του πρατηρίου θα είναι

4,07%. Βάση της ΥΑ όμως, αυτό είναι

και το ποσοτικό πλαφόν κέρδους! Με

βάση ποιο ποσοστό στο εμπόριο πρέ-

πει να το συγκρίνουμε, για να το πού-
με υπερβολικό; Λογικό είναι μόνο το
κέρδος που μας κλείνει. Μιλάνε για
αισχροκέρδεια, ενώ εμείς χάνουμε το
κεφάλαιο κάθε φορά που αυξάνονται
οι τιμές και μας επιβάλλουν, με βάση
τον νόμο, να κερδίσουμε τα ίδια λίγα
λεπτά που κερδίζαμε τον Αύγουστο
του 2021. Τι θα γίνει στο τέλος, θα
χάνουμε και το κεφάλαιο; Θα έλεγα
όμως εδώ ότι η μεγαλύτερη αισχρο-
κέρδεια μπορεί να γίνεται στις «φθη-
νότερες τιμές». Αν είναι αφορολόγη-
τες, τα κέρδη είναι τρελά! Τα δικά μας
μεικτά κέρδη υπόκεινται και σε προ-
μήθεια των τραπεζών (γιατί δεν μπαί-
νει πλαφόν στις τράπεζες;), που υπο-
λογίζεται στο σύνολο της τιμής με μέ-
σο όρο 0,60%. Αποτέλεσμα είναι, σε
μια τιμή 2,20 (με τιμές 22/7) η προ-
μήθεια να είναι 1,32 λεπτά, τα οποία
πρέπει να αφαιρεθούν από το ποσοτι-
κό πλαφόν των μεικτών κερδών του
Αυγούστου 2021. Όταν τον Αύγουστο
του 2021 το αντίστοιχο ποσό ήταν
0,93 λεπτά. Φυσικά έχουμε μεγάλη
αύξηση και εμείς στα λειτουργικά μας
έξοδα, με τέτοιους όρους πώς να λει-
τουργήσεις;
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Μονοπώληση 
αγοράς
Η ΟΒΕ (Ομοσπονδία Βενζινο-
πωλών Ελλάδος) με έδρα την
Αθήνα ιδρύθηκε το 1978. Τα
εγγεγραμμένα μέλη-ενώσεις
(όχι φυσικά πρόσωπα) ανέρ-
χονται σε 36 από όλη την Ελλά-
δα (στους νομούς Αττικής, Βοι-
ωτίας, Φωκίδος, Κυκλάδων,
Δωδεκαννήσων, Κεφαλονιάς,
Ευρυτανίας). Από τα περίπου
8.500 πρατήρια πριν από την
οικονομική κρίση, τον Ιούλιο
του 2022 λειτουργούσαν
4.878 (περιλαμβάνονται τα
πρατήρια ΟΒΕ και του ΠΟΠΕΚ -
Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρα-
τηριούχων Εμπόρων Καυσί-
μων). Το κλασικό επαγγελματι-
κό και συχνά οικογενειακό
πρατήριο εκτοπίζεται από την
αγορά. Θα έχουμε, συνεπώς,
μονοπώληση της αγοράς και
εξάρτηση των καταναλωτών,
αφού δεν θα λειτουργεί ο αντα-
γωνισμός –πολλά σε λίγους.
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Η Nike ανανέωσε με τον Ντε Ρόζαν και συνεχίζει τη σειρά του Κόμπι
Μπορεί ο Κόμπι Μπράιαντ να έφυγε από τη ζωή, έπειτα

από το τραγικό δυστύχημα με το ελικόπτερο στις 26 Ιανουα-
ρίου 2020, όμως η Nike διατηρεί τη σειρά με το όνομα του
αδικοχαμένου σταρ του NBA. Μάλιστα, ο Ντεμάρ Ντε Ρόζαν
ανανεώνοντας το συμβόλαιό του με τη Nike θα συνεχίσει να
είναι το πρόσωπο της σειράς του Κόμπι Μπράιαντ για τα επό-
μενα τέσσερα χρόνια.

Ο Ντεμάρ Ντε Ρόζαν και η Nike συνεχίζουν την κοινή τους
πορεία, αφού οι δύο πλευρές ανανέωσαν τη συνεργασία τους
για ακόμη τέσσερα χρόνια, με τον άσο των Σικάγο Μπουλς να
είναι το πρόσωπο της καμπάνιας παπουτσιών του Κόμπι
Μπράιαντ για την εταιρεία από το 2016, όταν και αποσύρθηκε
ο «Black Mamba» από την ενεργό δράση.

Μετά την υπογραφή του νέου του συμβολαίου, ο σταρ των
Σικάγο Μπουλς θα εμφανίζεται με το brand του προτύπου
του μέχρι και το 2026.

Ο Ντε Ρόζαν, που έχει συμβόλαιο που του αποφέρει 26,54
εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο, θα συνεχίσει να προσθέτει
αρκετά μηδενικά στους τραπεζικούς του λογαριασμούς
έπειτα από την επέκταση της συνεργασίας του με τον αμερι-
κανικό κολοσσό στα αθλητικά είδη.

Με τη Nike, βέβαια, συνεργάζεται και ο «δικός μας» Γιάν-
νης Αντετοκούνμπο. Από το 2017 το ποσό του συμβολαίου
του έχει ανέβει στα 9 εκατ. δολάρια, μετά και την κατάκτηση
του τίτλου του MVP, ενώ έχει και το δικό του signature shoe,
το «Nike Zoom Freak», που του αποφέρει περίπου 10 εκατ.
δολάρια κάθε χρονιά από τις πωλήσεις του.

Μάλιστα, πριν από την έναρξη της φετινής σεζόν παρου-
σιάστηκαν οι 4 εκδόσεις των νέων παπουτσιών του Έλληνα
σταρ, με την εμπορική ονομασία «Nike Zoom Freak 2».

Η εκ των κορυφαίων εταιρειών βότκας Smirnoff
βρίσκεται σε αναζήτηση της διαφημιστικής εταιρεί-
ας που θα αναλάβει τον παγκόσμιο δημιουργικό λο-
γαριασμό της.

Στο παρελθόν, η εταιρεία 72andSunny δημιούρ-
γησε καμπάνιες για τη Smirnoff, όμως με τα δεδο-
μένα που προέκυψαν λίγους μήνες πριν, οι δύο
εταιρείες δεν θα συνεχίσουν την εννιάχρονη κοινή
πορεία τους.

Υπενθυμίζεται ότι σε καμπάνιες της 72andSunny
συμμετείχαν celebrities όπως ο Ted Danson και η
Chrissy Teigen, αλλά και transgender καλλιτέχνες
όπως οι Lucy Fizz, DJ Honey Dijon και Laverne
Cox, με πολλές από τις καμπάνιες να έχουν στηριχ-
θεί στο θέμα της συμπερίληψης. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, 20 agencies φέρεται
να έλαβαν αρχικά πρόσκληση συμμετοχής στον
διαγωνισμό ανάθεσης, ενώ το τελικό στάδιο με
εκτιμώμενη αξία 3 εκατ. δολάρια φαίνεται πως
διεκδικούν τρεις εταιρείες. Η τελική απόφαση, που
θα σηματοδοτήσει την αλλαγή σελίδας στον κλάδο
της διαφήμισης της Smirnoff, αναμένεται μέσα στο
φθινόπωρο.

Η DAO, που αποτελείται από κάποια από τα κορυφαία brands
του Web3, έχει ως στόχο να ενισχύσει τη συμπερίληψη, τη διαφά-
νεια και τη διαλειτουργικότητα στο Metaverse. 

Την Open Metaverse Alliance για το Web3 (OMA3) έχουν δημι-
ουργήσει από κοινού εταιρείες που βασίζονται σε τεχνολογία
blockchain. Ένας οργανισμός που έχει σχεδιαστεί για να κατευ-
θύνει την εξέλιξη του μετασύμπαντος έτσι ώστε να ευθυγραμμί-
ζεται με ορισμένες από τις βασικές αρχές του Web3, όπως τη
συμπερίληψη, τη διαφάνεια και τη διαλειτουργικότητα.

Η διαλειτουργικότητα, η ικανότητα πολλαπλών blockchains να συνυπάρχουν, να συνεργάζονται και να μοιρά-
ζονται πληροφορίες απρόσκοπτα μεταξύ τους, αποτελεί εδώ και καιρό ένα «αγκάθι» για το Web3. Πολλά brands
οραματίζονται ένα διαλειτουργικό μετασύμπαν στο οποίο τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία και τα είδωλα μπο-
ρούν να κινούνται μεταξύ των πλατφορμών διατηρώντας τα μοναδικά χαρακτηριστικά τους.

Όπως αναφέρει η OMA3 για το εγχείρημα: «Πιστεύουμε σε ένα μετασύμπαν χωρίς περιορισμούς, όπου μεμο-
νωμένες πλατφόρμες είναι διασυνδεδεμένες και πλήρως διαλειτουργικές».

Αλλαγή σελίδας 
για τη Smirnoff 
στη διαφήμιση � Διαγωνισμό για την υλοποίηση των Υποέργων 2-6 της Πρά-

ξης «Πρόγραμμα Προώθησης Κατεψυγμένων Αλιευμάτων»
πραγματοποιεί η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού
Εμπορίου ΑΕ (Εnterprise Greece). Η σύμβαση εκτιμάται ότι θα
φτάσει περίπου στα 2,5 εκατ. ευρώ (εκτιμώμενη αξία συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ: 2.489.920,00 ευρώ), με τις προσφορές να
υποβάλλονται για το σύνολο της σύμβασης μέχρι την Παρασκευή
2 Σεπτεμβρίου.

� Η Bugatti αποκάλυψε τη νέα ταυτότητά
της, καθώς θέλει να προχωρήσει πέρα

από την «αποκλειστική» θέση της και να γί-
νει ένα «ευρύτερο brand πολυτελείας». Το
«Create the Incomparable» αποτελεί τη βά-
ση της επανατοποθέτησης, η οποία εμπνέε-
ται από το μότο του ιδρυτή Ettore Bugatti,
«Αν είναι συγκρίσιμο, δεν είναι Bugatti».

� Τη Leo Burnett Greece του Publicis Groupe Greece επέλεξε
η εταιρεία FG Europe / Όμιλος Φειδάκης, ύστερα από διενέρ-

γεια κλειστού διαγωνισμού, για την επόμενη ATL επικοινωνία του
brand Eskimo.

� Η Leo Burnett Greece είναι ένα από τα creative comm
brand του πμίλου που επαναλανσαρίστηκε στην ελληνική

αγορά πριν από έναν χρόνο περίπου και κατέχει ήδη ένα port-
folio πολύ σημαντικών multinational και local πελατών. 

� Την επικοινωνία και στρατηγική της ανέθεσε στη Minds η
αλυσίδα Σαββίκος. Η γνωστή αλυσίδα εστίασης μετρά πάνω

από 70 χρόνια ιστορίας και έχει πέντε καταστήματα στη Θεσσαλο-
νίκη και δύο στη Λευκωσία της Κύπρου. 

� Ηλεκτρονικό διαγωνισμό προκήρυξε ο Δήμος Ιωαννιτών για
την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης,

δράσεις ενημέρωσης, δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης στον
Δήμο Ιωαννιτών για τις Παρεμβάσεις Αστικής Αναζωογόνησης
του Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Ιωαννιτών». Η σύμβαση
εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 100.000 ευρώ. Καταληκτική
ημερομηνία είναι η 25η Αυγούστου 2022.

Τα brands του Web3 δημιουργούν 
την Open Metaverse Alliance

Mικρά - μικρά

Επιμέλεια: Νικόλας Καμπάς-Κορωναίος
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ΜΙΚΡΑ... ΜΙΚΡΑ... 

Η
κίνηση που κάνει η ΕΡΤ να
επενδύσει στην πρωινή ψυ-
χαγωγία από τη νέα σεζόν -

το EΡΤ NEWS θα αναλάβει να σηκώ-
σει το μεγαλύτερο βάρος της ενημέ-
ρωσης- ξαναβάζει έπειτα από χρό-
νια την ΕΡΤ1 στο παιχνίδι του αντα-
γωνισμού με «πρωινάδικο». Η καθη-
μερινή ζώνη 10.00-12.00 γίνεται ψυ-
χαγωγική και το μυστήριο της πα-
ρουσίασης αναμένεται να λυθεί σύν-
τομα, αν και τα πράγματα δείχνουν
να έχουν πάρει ήδη τον δρόμο τους. 

Εδώ και αρκετές εβδομάδες κυκλο-
φορούσε πολύ έντονα η φήμη ότι η
Ρούλα Κορομηλά θα επέστρεφε στην
τηλεόραση εκεί από όπου ξεκίνησε,
στην ΕΡΤ. Η αλήθεια είναι πως οι συζη-
τήσεις μεταξύ των δύο πλευρών ήταν
αρκετά προχωρημένες και πως από την

πλευρά της παρουσιάστριας υπήρχε
πολύ έντονο ενδιαφέρον να αναλάβει
τη νέα εκπομπή που ετοιμάζεται. Ωστό-
σο, η ΕΡΤ ήταν πάντα συγκρατημένη
στις πληροφορίες που άφηνε να βγουν
προς τα έξω, επειδή τίποτα δεν ήταν σί-
γουρο και, κυρίως, επειδή υπήρχαν και
άλλοι ενδιαφερόμενοι… 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι το τελευταίο
διάστημα ο Φώτης Σεργουλόπουλος
απέκτησε προβάδισμα στη διεκδίκηση
της θέσης και αν όλα πάνε καλά και
οριστικοποιηθεί η συμφωνία, θα μιλά-
με για τη δική του μεγάλη επιστροφή
στην πρωινή ζώνη. Θυμίζουμε ότι Σερ-
γουλόπουλος και Μπακοδήμου πα-
ρουσίαζαν το «Σαν στο σπίτι σας» στο
Mega, από το 1999 έως το 2002, φέρ-
νοντας άλλον αέρα σε αυτό το είδος
εκπομπών. 

Ο ΑΝΤ1 υποδέχτηκε, λοιπόν, και επισήμως τη Μα-
ρία Αναστασοπούλου στο κανάλι. Η δυναμική δη-
μοσιογράφος, η οποία ξεχώρισε τα τελευταία χρό-
νια στο πλευρό του Δημήτρη Οικονόμου στην εκ-
πομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, πήρε τη μεγάλη από-
φαση και το ρίσκο να λέει από το ερχόμενο φθινόπωρο «Καλη-
μέρα Ελλάδα», μαζί με τον Γιώργο Παπαδάκη. 
Παρότι πολλά λέγονται και άλλα τόσα γράφονται για την τηλεο-
πτική τους συνύπαρξη, ο «βασιλιάς» της πρωινής ζώνης πήρε
την απόφαση να γυρίσει ένα τρέιλερ βασισμένο ακριβώς σε όσα

διαδίδονται προκαταβολικά για αυτή τη συνεργα-
σία. Ο Γιώργος Παπαδάκης, στο πρώτο τρέιλερ για
το «Καλημέρα Ελλάδα», ξυρίζεται στον καθρέφτη
του και ξαφνικά ακούγεται μια φωνή που λέει:
«Γιώργο, αυτή μέχρι και μουστάκι θα σε βάλει να

ξυρίσεις». Ο δημοσιογράφος δείχνει να συμφωνεί και κάνει την
κίνηση να αφαιρέσει το μουστάκι του.  Δίχως αμφιβολία, πρό-
κειται για μία από τις πιο πολυαναμενόμενες νέες προτάσεις της
πρωινής ζώνης και, βέβαια, περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον να δούμε και το αποτέλεσμα αυτής. 

Η Φαίη Μαυραγάνη επιστρέφει
σε ένα… Στούντιο με θέα  

Ύστερα από έντεκα χρόνια, η Φαίη Μαυρα-
γάνη επιστρέφει στην οικογένεια του ΑΝΤ1

και στην εκπομπή «Στούντιο με θέα». Οι
διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο
πλευρών είχαν ξεκινήσει από το φθινό-
πωρο του 2021, το deal έκλεισε τον χει-

μώνα του 2022 και πριν από λίγες ημέρες,
μετά το τέλος της εκπομπής της δημοσιο-

γράφου στο Open, ήρθε και η επίσημη ανακοίνω-
ση.  «Θα συνεχίσουμε από τον Σεπτέμβριο κάπου αλλού», είπε χα-
ρακτηριστικά η παρουσιάστρια στην τελευταία της εκπομπή και το
«κάπου αλλού» είναι φυσικά ο σταθμός του Αμαρουσίου. 

Η Φαίη Μαυραγάνη έχει ταυτίσει την επιτυχημένη δημοσιογρα-
φική της πορεία με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα και μέσα από
τη συχνότητα του ΑΝΤ1, αυτή τη φορά, αναμένεται να συνεχίσει να
δίνει το δικό της ισχυρό στίγμα στην πρωινή ενημερωτική ζώνη του
Σαββατοκύριακου.  Το κενό που αφήνει η Μαυραγάνη στο Open θα
κληθούν να αναπληρώσουν τη νέα σεζόν η Ευλαμπία Ρέβη και ο
Γιώργος Σιαδήμας. 

�Η μεγάλη επιτυχία και απήχηση της σειράς «Σασμός»
συνεχίζεται και μέσα από τη μουσική της. Το ομότιτλο

τραγούδι, σε μουσική Νίκου Τερζή και στίχους Γιάννη
Κότσιρα, με ερμηνευτή τον Γιάννη Κότσιρα, ξεπέρασε το
1 εκατομμύριο streams και έγινε χρυσό σε ψηφιακές
πωλήσεις. 

�Μια νέα σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ
του ΣΚΑΪ 100,3 αφιερωμένη στα 100 χρόνια

από τη Μικρασιατική Καταστροφή με τον Άρη Πορ-
τοσάλτε ξεκινά από σήμερα και κάθε Σάββατο, στις
9.00 το πρωί. Καταξιωμένοι καθηγητές και ιστορι-
κοί επιστήμονες συζητούν με υπευθυνότητα και
δίνουν τις δικές τους απαντήσεις σε μια σειρά από
κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τον ελληνισμό της
Μικράς Ασίας και τους παράγοντες που οδήγησαν
στην καταστροφή, στο τέλος της Μεγάλης Ιδέας και
στην προσφυγιά.  

� Πριν από λίγες ημέρες ξεκίνησαν τα γυρίσματα της
νέας κωμικής σειράς του ΑΝΤ1 «Εκτός Υπηρεσίας».

Αστυνομικοί, τοπικοί «άρχοντες» και απλοί πο-
λίτες, «ύποπτοι» σε ένα νησί όπου ακό-
μα και αν δεν υπάρχει το «κακό»…
θα πρέπει να το εφεύρουν! Το Τμή-
μα πρέπει να κλείσει λόγω… αδρά-
νειας και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι
σκηνοθετούν ψεύτικα εγκλήματα για
να το κρατήσουν ανοιχτό. Στους πρωτα-
γωνιστικούς ρόλους: Πάνος Βλάχος, Βασιλική Ανδρί-
τσου, Άνδρη Θεοδότου, Νίκος Ορφανός, Αλέξανδρος Αν-
τωνόπουλος και Αλίκη Αλεξανδράκη. 

�Εντυπωσιακό το τρέιλερ για τον Β’ κύκλο της
δημοφιλούς σειράς «Η γη της ελιάς». Η με-

γάλη παραγωγή του MEGA επιστρέφει νωρίς τον
Σεπτέμβρη με ακόμα πιο δυνατές ιστορίες και νέ-
ους χαρακτήρες που θα ανακατέψουν την τράπου-
λα και θα ανατρέψουν την εξέλιξη της ιστορίας.

� Το «Deal» συνεχίζεται για έβδομη χρονιά στο νέο
πρόγραμμα του Alpha με επεισόδια… του κουτιού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τη χρονιά που πέρασε 222 παί-
κτες μοιράστηκαν περισσότερα από 1.220.000 ευρώ και
ένας υπερτυχερός κέρδισε το μαγικό 60άρι! 

�Οι κλασικές κωμωδίες του MEGA που μετα-
δίδονται σε επανάληψη στο πρόγραμμα του

σταθμού διατηρούν ακόμα την ξεχωριστή τους θέ-
ση στις καρδιές των τηλεθεατών. Με τις σειρές
«Ευτυχισμένοι Μαζί», «Μαύρα Μεσάνυχτα» και
«Είσαι το ταίρι μου», το κανάλι κατάφερε να πιάσει
την πρωτιά στην prime time ζώνη, μες στο κατακα-
λόκαιρο.

� Διεθνής διάκριση για τον Αλέξη Κουβέλη. Στο πλαί-
σιο της συνεργασίας του Εθνικού Καποδιστριακού

Πανεπιστημίου Αθηνών με το Πανεπιστήμιο Harvard, ο
δημοσιογράφος του Alpha έλαβε την τιμητική πρόσκλη-
ση να πραγματοποιήσει ομιλία στους φοιτητές του κορυ-
φαίου πανεπιστημίου που βρέθηκαν στη χώρα μας. Ο
Αλέξης Κουβέλης κλήθηκε να μιλήσει για τα όσα έζησε
ως ανταποκριτής στην εμπόλεμη ζώνη της Ουκρανίας.

Με Χατζίδου και Παύλου
το Star για την ανατροπή  

έπειτα από τρίμηνη αναζήτηση πα-
ρουσιαστών και ενώ πολλά πρό-

σωπα βρέθηκαν κοντά στην πα-
ρουσίαση, τελικά, η Ελένη Χα-
τζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου
είναι αυτοί που θα σηκώσουν

στην πλάτη τους το νέο «Break-
fast@Star». 

Ζευγάρι στη ζωή, ζευγάρι και στην TV,
η Ελένη και ο Ετεοκλής από τη νέα τηλεοπτική σεζόν
αναλαμβάνουν και επισήμως την παρουσίαση του καθη-
μερινού, ψυχαγωγικού και… αρκετά ταλαιπωρημένου
πρωινού του καναλιού της Κηφισιάς, σε μια προσπάθεια
να μετατρέψουν τα μονοψήφια νούμερα τηλεθέασης σε
διψήφια. Η εκπομπή θα είναι ανανεωμένη, σύμφωνα με
την ανακοίνωση του Star, ενώ πολύς κόσμος εργάζεται
το τελευταίο διάστημα, ώστε η νέα πρόταση να κεντρίσει
το τηλεοπτικό ενδιαφέρον και να μη… σφυρίξει το κοινό
αδιάφορα, όπως έκανε την περασμένη χρονιά. 

Επιμέλεια: Γιώργος Σκρομπόλας

O Γιώργος Παπαδάκης σε ρόλο… Φαίδωνα Γεωργίτση

ΕΡΤ: Η Κορομηλά… φεύγει,
ο Σεργουλόπουλος έρχεται
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Το αργότερο μέσα σε έξι μήνες θα πρέπει οι κατά τόπους Διευθύνσεις Μεταφορών
σε όλη την επικράτεια να έχουν προμηθευτεί και εγκαταστήσει στις αίθουσες διεξα-
γωγής των θεωρητικών εξετάσεων οδήγησης τον hitech εξοπλισμό που θα εξασφαλί-
σει τη διαφάνεια στις εξετάσεις των υποψήφιων οδηγών.

Ο υφυπουργός Μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος δήλωσε: «Η χρήση των τεχνο-

λογικών μέσων θα συμβάλει, ώστε να εξαλειφθεί το περιθώριο προσφυγής σε αθέμι-
τες πρακτικές που έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν». Η σχετική εγκύκλιος προβλέ-
πει την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, εντός έξι μηνών, του εξής
εξοπλισμού: Φορητή συσκευή ανίχνευσης επικοινωνίας, οθόνη αναπαραγωγής οπτι-
κοακουστικού υλικού, φορητή κάμερα λήψης φωτογραφιών και κάρτες μνήμης. 
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Πότε αλλάζουν οι θεωρητικές εξετάσεις οδήγησης

Δοκιμάζουμε 
το Honda HR-V e:HEV 

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής

Ξ
εχάστε ό,τι ξέρατε για το Honda HR-V,
καθώς η νέα γενιά αποτελεί ένα hitech
υβριδικό SUV με εξαιρετικά χαμηλή
κατανάλωση, κορυφαία ποιότητα κατα-

σκευής και βέβαια συνοδεύεται από την αξιοπι-
στία που διακρίνει τα ιαπωνικά μοντέλα.

Το πρώτο HR-V παρουσιάστηκε για πρώτη φορά
το 1998 ως ένα compact 3θυρο ή 5θυρο crossover
με ξεχωριστή σχεδίαση και τονισμένη πρακτικότη-
τα και έκτοτε αποτελεί best-seller μοντέλο για τη
Honda. Ωστόσο, εξαιτίας του πληθωρισμού, οι τι-
μές όλων των αυτοκινήτων έχουν αυξηθεί σημαν-
τικά και, όπως είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς,
αυξήθηκε και η τιμή στο νέο HR-V, η οποία με ένα
πλήρες πακέτο εξοπλισμού ανέρχεται σε 33.800
ευρώ. Βέβαια, το χαμηλό κόστος χρήσης χρυσώνει
το χάπι της τιμής…

Εντελώς νέα σχεδίαση
Σχεδιασμένο από λευκό χαρτί, το νέο Honda HR-

V εξελίχθηκε με γνώμονα τις ανάγκες του ευρω-
παϊκού αγοραστικού κοινού, με αποτέλεσμα να
κερδίζει τις εντυπώσεις από την πρώτη κιόλας μα-
τιά. Το μήκος του αγγίζει τα 4,34 μέτρα, ίδιο με του
προκατόχου του, γεγονός που του εξασφαλίζει
αξιόλογους χώρους στο εσωτερικό, αλλά και αξιο-
σημείωτη ευελιξία όσον αφορά τον δρόμο.

Η σχεδόν κάθετη μάσκα με τη μεγάλη εισαγωγή
ενισχύει την αίσθηση του πλάτους, κάτι που ισχύει
και στο πίσω μέρος χάρη στο ενιαίο φωτιστικό σώ-
μα, ενώ η κυρτή οροφή στο τελείωμά της του δίνει
τη σύγχρονη κουπέ διαμόρφωση, με την πίσω πόρ-
τα που διαθέτει κρυφή χειρολαβή να δίνει την αί-
σθηση ενός 3θυρου και πιο σπορ αμαξώματος.

Το εσωτερικό του νέου HR-V αποτελεί μια καμ-
πίνα που έγινε από λευκό χαρτί. Όλα δείχνουν
όμορφα, με πολύ καλή ποιότητα κατασκευής,

ωστόσο, υπάρχουν κάποια σκληρά πλαστικά που
δεν καταφέρνουν να χαλάσουν την καλή συνολική
εικόνα. Στο κέντρο του ταμπλό ξεχωρίζει η στάνταρ
έγχρωμη οθόνη αφής των 9,0 ιντσών με το αναβαθ-
μισμένο infotainment HMI της Honda. Τα πειστικά
γραφικά και το πιο εύχρηστο μενού του συστήμα-
τος infotainment συνδυάζεται άψογα με τους φυ-
σικούς διακόπτες, που υπάρχουν πιο χαμηλά για το
σύστημα κλιματισμού. Ψηφιακός είναι και ο πίνα-
κας οργάνων με ταχύμετρο δεξιά, δείκτη ισχύος
και ανάκτησης ενέργειας αριστερά και υποπίνακα
πληροφοριών ανάμεσα.

Οι 131 ίπποι
Κάτω από το καπό του νέου Honda HR-V έχει το-

ποθετηθεί μια παραλλαγή του υβριδικού συστήμα-
τος που πρωτοείδαμε στο νέο Jazz. Το σύστημα
αποτελείται από τον ατμοσφαιρικό κινητήρα 1.5 i-
VTEC που λειτουργεί σε κύκλο «Atkinson» και δύο
ηλεκτροκινητήρες. O θερμικός κινητήρας αποδίδει
107 PS/6.000-6.400 rpm και η μέγιστη ροπή φτάνει
τα 131 Nm/4.500-5.000 rpm. Ο πρώτος ηλεκτροκι-
νητήρας, ο οποίος δίνει κίνηση στους τροχούς,
αποδίδει 131 PS και μέγιστη ροπή 253 Nm. Ο δεύ-
τερος ηλεκτροκινητήρας λειτουργεί ως γεννήτρια
για να φορτίζει τις μπαταρίες ιόντων λιθίου, οι
οποίες, σύμφωνα με την εταιρεία, αποτελούνται
από 60 στοιχεία έναντι 48 στο Jazz.

Η κίνηση μεταδίδεται μέσω του ηλεκτρονικά
ελεγχόμενου CVT κιβωτίου μίας σχέσης, στο οποίο
η τελική σχέση μετάδοσης είναι πιο «κοντή» συγ-
κριτικά με αυτή στο Jazz. Τα προγράμματα που έχει
διαθέσιμα ο οδηγός είναι: EV Drive (η μπαταρία
ιόντων λιθίου παρέχει άμεση ισχύ στον ηλεκτροκι-
νητήρα), Hybrid Drive (ο βενζινοκινητήρας παρέχει
ισχύ σε ένα μοτέρ/γεννήτρια, το οποίο με τη σειρά
του παρέχει ισχύ στον ηλεκτροκινητήρα κίνησης)

και Engine Drive (ο βενζινοκινητήρας συνδέεται
άμεσα με τους τροχούς μέσω ενός συμπλέκτη
κλειδώματος). Ο οδηγός επίσης μπορεί να επιλέξει
ανάμεσα σε 3 λειτουργίες: Eco, Normal και Sport.

Χαμηλό κόστος χρήσης
Το νέο HR-V κινείται ως αμιγώς ηλεκτρικό εντός

πόλης, δηλαδή, με ταχύτητα που δεν ξεπερνά τα 40
km/h. Μόλις ο ρυθμός ξεπεράσει το εν λόγω όριο,
και μέχρι τα 80 km/h, ενεργοποιείται, όποτε χρει-
άζεται, ο κινητήρας εσωτερικής καύσης για να
φορτίζει τις μπαταρίες και δίνει κίνηση στους τρο-
χούς μόνο σε έντονη επιτάχυνση ή σε κίνηση σε
ανηφόρα. Όταν η ταχύτητα του οχήματος κυμαίνε-
ται μεταξύ 80 και 120 km/h, η κίνηση στους τρο-
χούς γίνεται από τον 1.5 VVT-i κατά κύριο λόγο, με
τον ηλεκτροκινητήρα να έχει μικρό ποσοστό συμ-
μετοχής. Τέλος, όταν η ταχύτητα του οχήματος ξε-
περάσει τα 120 km/h, την κίνηση αναλαμβάνει
αποκλειστικά ο θερμικός κινητήρας.

Στο εθνικό οδικό δίκτυο, το Honda HR-V απέδειξε ότι
είναι απόλυτα οικονομικό και μπορεί να κινηθεί με
όποιο ρυθμό επιλέξει ο οδηγός του χωρίς να τον προ-
βληματίσει. Μάλιστα, ακόμη και όταν κινείται κανείς με
ταχύτητες που ξεπερνούν τα 150 km/h και πνέουν ισχυ-
ροί πλευρικοί άνεμοι, το Honda HR-V παραμένει ευθύ-
βολο και σταθερό. Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνε-
χείς στροφές, το καλοζυγισμένο τιμόνι αλλά και το εξαι-
ρετικά στιβαρό και άκαμπτο πλαίσιο, καθώς και η σχετι-
κά σφιχτή ρύθμιση της ανάρτησης προσδίδουν υψηλά
περιθώρια πρόσφυσης. Στην πόλη, το HR-V είναι εύ-
χρηστο και ευκολοδήγητο, ενώ τα 188 χλστ. από το έδα-
φος εξασφαλίζουν απρόσκοπτη αντιμετώπιση όλων των
κακοτεχνιών της καθημερινότητας, ακόμα και σε έναν
χωματόδρομο. Τέλος, η ύπαρξη κάμερας οπισθοπορίας
κάνει τη διαδικασία παρκαρίσματος παιχνιδάκι ακόμη
και για έναν άπειρο οδηγό.

32
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Α
υτό τον Σεπτέμβριο η ΕΚΟ, η κορυφαία ελλη-
νική εταιρεία εμπορίας στην κατηγορία της,
τηρεί τη δέσμευσή της και βρίσκεται ξανά
στο «EKO Acropolis Rally». Η εταιρεία στηρί-

ζει για ακόμη μια χρονιά τη διοργάνωση, φτάνοντας τα
δέκα χρόνια υποστήριξης του θεσμού πλέον «EKO
Acropolis Rally». Μια ακόμα εκδήλωση που εξυψώνει
τη χώρα μας στην κορυφή του κόσμου και την καθιστά
επίκεντρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η μεγάλη διοργάνωση έρχεται για δεύτερη συνεχό-
μενη χρονιά, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Πρωταθλή-
ματος Ράλλυ της FIA. Οι λάτρεις του μηχανοκίνητου
αθλητισμού θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την
κορυφαία στιγμή του Ράλλυ από τις 8 έως και τις 11 Σε-
πτεμβρίου. Η Ελλάδα θα γίνει η πρωτεύουσα του μηχα-
νοκίνητου αθλητισμού για το τετραήμερο του Σεπτέμ-
βρη, με τις συναρπαστικές τις διαδρομές, που γεννούν
σπάνιες συγκινήσεις και ανεβάζουν την αδρεναλίνη, να
προσκαλούν ανθρώπους από κάθε γωνιά της Γης.

Όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, η διευθύντρια Marke-
ting Εγχώριας Εμπορίας του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕ-
ΤΡΕΛΑΙΑ Χριστίνα Μηλιαράκη για το «EKO Acropolis

Rally» 2022: «Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια στη-
ρίζουμε και το 2022 τον μεγαλύτερο αγώνα Ράλλυ, το
“ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις”. Η ΕΚΟ, ως Μεγάλος Χορηγός,
δεσμεύεται να στηρίξει για άλλη μια χρονιά έναν άρτια
οργανωμένο αγώνα με πολλές συγκινήσεις, ανεβάζον-
τας την αδρεναλίνη στα ύψη. Το φετινό “ΕΚΟ Acropolis
Rally” -με το ΕΚΟ Super Special Stage στο ΟΑΚΑ- ανα-
μένεται να προσφέρει περισσότερες μοναδικές στιγ-
μές, μεγαλύτερες συγκινήσεις, ανεβάζοντας ακόμα πιο
ψηλά τον πήχη των προσδοκιών και προσφέροντας
στους θεατές την ευκαιρία να ζήσουν μια δυναμική και
πολυδιάστατη εμπειρία με πρωταγωνιστή το μηχανοκί-
νητο σπορ».

Η ΕΚΟ είναι ο Μεγάλος Χορηγός τόσο του «EKO Acro-
polis Rally» όσο και της Υπερ-Ειδικής Διαδρομής «EKO
Super Special Stage», που θα πραγματοποιηθεί την
Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθή-
νας. Η Υπερ-Ειδική Διαδρομή θα πραγματοποιηθεί
αμέσως μετά την Τελετή Έναρξης του Ράλλυ.

Το πρόγραμμα «ΕΚΟ Smile»
Η ΕΚΟ ανακοίνωσε το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης

της ΕΚΟ, το «EKO Smile». Το «ΕΚΟ Smile» είναι το νέο
πρόγραμμα επιβράβευσης από την ΕΚΟ με το οποίο
μπορεί κανείς να συλλέξει πόντους με κάθε αγορά στα
πρατήρια ΕΚΟ και να τους εξαργυρώσει σε δώρα, προ-
σφορές αλλά και μοναδικές εμπειρίες.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, «βάζεις βενζίνη ή φορτί-
ζεις με ηλεκτρικό ρεύμα; Παίρνεις Smile πόντους! Πλέ-
νεις το όχημά σου; Παίρνεις Smile πόντους; Ψωνίζεις
από τα καταστήματα EKO εντός πρατηρίων; Παίρνεις
Smile πόντους! Και μιας και μιλάμε για μοναδικές εμ-
πειρίες… όλα τα νέα μέλη του ΕΚΟ Smile μπορούν να
κερδίσουν ένα από τα 500 διπλά εισιτήρια για την υπε-
ρειδική διαδρομή του “ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις” στο ΟΑ-
ΚΑ την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου για να ζήσουν από κοντά
το πάθος, την ένταση και την ατελείωτη δράση του “ΕΚΟ
Ράλλυ Ακρόπολις”!».

Για να λάβει κανείς μέρος πρέπει να κατεβάσει το
EKO Smile App ή να επισκεφθεί το ekosmile.gr και να
εγγραφεί εντελώς δωρεάν. Στη συνέχεια χρειάζεται να
δηλώσει συμμετοχή για να μπει στην κλήρωση. Η ΕΚΟ
τονίζει ότι με την εγγραφή δίνονται 100 Smile πόντοι και
δωροεπιταγή καυσίμου αξίας 3€.

Το εμβληματικό «EKO Acropolis Rally»
επιστρέφει με Μέγα Χορηγό την ΕΚΟ
και με την EKO Super Special Stage στο ΟΑΚΑ
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O ταν έγιναν οι κληρώσεις στα
ευρωπαϊκά Κύπελλα, οι διά-
φοροι «ειδήμονες» και «με-

λετητές» του σύγχρονου ευρωπαϊ-
κού ποδοσφαιρικού γίγνεσθαι, με
μια αδικαιολόγητη έπαρση, προεξο-
φλούσαν προκρίσεις παντού! Ο θυ-
μόσοφος λαός ωστόσο προέβλεψε
την υπερβολή στα όρια της αλαζονεί-
ας, ότι ο «λογαριασμός του σπιτιού
στον μανάβη δεν βγαίνει». Και δεν
βγήκε. Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός,
με νέο τεχνικό στον πάγκο τον Ισπα-
νό Κάρλος Κορμπεράν, αγκομαχών-
τας κατάφερε να πάρει ισοπαλία 1-1
από τη Σλόβαν Μπρατισλάβας μέσα
στο «Καραϊσκάκης» στο πρώτο ματς
του 3ου προκριματικού γύρου του
Europa League και να… πανηγυρί-
ζει. Οι πιθανότητες πρόκρισης δεν
είναι υπέρ του.

Ο Παναθηναϊκός στον 3ο προκριματι-

κό γύρο του Conference League
έπεσε θύμα και διαιτητικής απόφα-
σης-καταδίκης στο ματς με τη Σλά-
βια Πράγας στην τσεχική πρωτεύου-
σα και έχασε 2-0. Του έμεινε το αί-
σθημα αδικίας στη γεύση που είναι
σύμμαχος ενόψει της ρεβάνς στη
Λεωφόρο, αλλά αγωνιστικά δεν
έδειξε κάτι το ιδιαίτερο. Άδικη η
αποβολή του Παλάσιος, ο οποίος δεν
θα παίξει στη ρεβάνς. Με το ίδιο
σκορ έχασε και ο Άρης από τη Μα-
κάμπι Τελ Αβίβ στην πρωτεύουσα
του Ισραήλ για την ίδια διοργάνωση,
έχοντας σε μεγάλη βραδιά τον γκολκί-
περ του Κουέστα. Την τραγική συγκομι-
δή βαθμών συμπλήρωσε και ο ΠΑΟΚ, ο
οποίος αποκλείστηκε από τη Λέφσκι
Σόφιας και δεν συνεχίζει στην Ευρώπη.

Συνέπεια όλων αυτών και προς απο-
δοκιμασία των υπερφίαλων «ειδημό-
νων», η Ελλάδα πήρε φόρα, κατηφόρα

στην ειδική βαθμολογία της UEFA (UE-
FA Ranking). Βρίσκεται πλέον στη 16η
θέση και μπορεί να πιάσει και άλλον
πάτο, τη 20ή, αν μείνει χωρίς εκπροσώ-
πηση. Διότι αν αποκλειστούν Παναθη-
ναϊκός και Άρης, τελειώνουν από την
Ευρώπη. Αν αποκλειστεί ο Ολυμπια-
κός, θα υποβιβαστεί στα πλέι οφ του
Conference League, όπου θα αντιμε-
τωπίσει μία εκ των Ζρίνσκι από τη Βοσ-

νία-Ερζεγοβίνη ή την Τόμπολ από το
Καζακστάν. Εκεί ίσως υπάρξει ελπίδα.

Τι προβλέπει ο καταστατικός χάρ-
της της UEFA για τις χώρες που βρί-
σκονται σε αυτές τις πίσω θέσεις του
ranking; Ότι θα συνεχίσουν με μία
ομάδα στα προκριματικά του Cham-
pions League, καμία στο Europa Le-
ague και τρεις στο Conference Lea-
gue. Καμία πρόοδος, δηλαδή. Στον
σχετικό πίνακα βλέπετε το UEFA
Ranking, πόσους βαθμούς έχει η κά-
θε χώρα και πόσες ομάδες της εξα-
κολουθούν να αγωνίζονται στα ευ-
ρωπαϊκά Κύπελλα. 

Η Ελλάδα κατρακύλησε και
πάλι στο UEFA Ranking γιατί
«ο λογαριασμός του σπιτιού
στον μανάβη δεν βγαίνει»

H βαθμολογία της UEFA
12η ..........Ρωσία ..............26.215............(0)
13η ..........Νορβηγία ........25.875..........(4/4)
14η ..........Ουκρανία ........25.500..........(4/5)
15η ..........Ελβετία ............24.675..........(4/4)
16η ..........Ελλάδα ............23.975..........(3/4)
17η ..........Τσεχία..............23.925..........(3/4)
18η ..........Δανία ..............23.225..........(5/5)
19η ..........Κροατία............23.125..........(2/4)
20ή ..........Τουρκία............21.600..........(5/5)

Σλάβια Πράγας - Παναθηναϊκός 2-0

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Άρης 2-0Ολυμπιακός - Σλόβαν Μπρατισλάβας 1-1

Όταν παίρνει φόρα... κατηφόρα
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του Άλκη Φιτσόπουλου

Π
ερί τα τέλη Μαρτίου του 2021
η κυβέρνηση, χωρίς να δε-
σμεύεται από προεκλογικές
εξαγγελίες της ή άλλο τι, προ-

χώρησε σε μια απόφαση-οξυγόνο για τον
ελληνικό επαγγελματικό και ερασιτεχνικό
αθλητισμό. Να μοιράσει χρήματα από το
ποσοστό των κερδών των παικτών του
Στοιχήματος με ένα ποσό της τάξης των
περίπου 50 εκατ. ευρώ. 

Ήταν μια υπουργική απόφαση, η 114021,
που συνυπέγραψαν στις 19 Μαρτίου οι
υπουργοί Σκυλακάκης, Βεσυρόπουλος
και Αυγενάκης προκειμένου να ενισχυ-
θούν τα επαγγελματικά και ερασιτεχνικά
σωματεία που είχαν πληγεί οικονομικά
από την πανδημία. Η απόφαση αυτή χει-
ροκροτήθηκε από φίλους και εχθρούς.

Τον Αύγουστο του 2022 το ποδόσφαιρο, το
μπάσκετ και το βόλεϊ εκβιάζουν την κυβέρ-
νηση, απειλώντας να βάλουν «λουκέτο» για-
τί ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊ-
κούρας δήλωσε ότι η δεύτερη δόση από το
Στοίχημα θα καταβληθεί στις αρχές του επό-
μενου χρόνου. Για προφανείς λόγους.

Αλλάξαν οι προτεραιότητες
Η κυβέρνηση στο μεταξύ έβαλε άλλες

προτεραιότητες διαχείρισης του κρατικού
κορβανά, όπως οι αποζημιώσεις των πυ-
ρόπληκτων, η ενίσχυση των οικονομικά
ασθενέστερων από τις εκρηκτικές αυξή-
σεις στην ενέργεια λόγω της εισβολής των
Ρώσων στην Ουκρανία, η συγκράτηση του
πληθωρισμού κ.λπ.

Οι ευεργετηθέντες… αχάριστοι βγήκαν
στα κάγκελα. Προφανώς και έχουν δίκιο με
τα ανταποδοτικά οφέλη από τη χρησιμοποί-
ηση των brand names στο Στοίχημα, αλλά
σε τελείως θεωρητικό επίπεδο. Δικαστικές
εξορμήσεις χρόνων από μεγάλους συλλό-
γους και ομοσπονδίες στην Ευρώπη για πο-
σοστό από τα κέρδη των εταιρειών του Στοι-
χήματος απορρίφθηκαν από τα κατά τό-
πους δικαστήρια των κρατών. Η κυβέρνηση
του Κυριάκου Μητσοτάκη το τόλμησε και
ποιο είναι το αποτέλεσμα; Οι απειλές. Διότι
αν δεν διεξαχθούν τα πρωταθλήματα, το
όλο θέμα στην κοινή γνώμη θα χρεωθεί
στην κυβέρνηση. Το γνωρίζουν αυτό οι εκ-
βιάζοντες. Όπως γνωρίζουν φυσικά ότι οι
πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας είναι
άλλες με όσα συμβαίνουν γύρω μας, αλλά
αδιαφορούν κοιτώντας την τσέπη τους. Για
την ιστορία, έχουν εκταμιευτεί περίπου 31
εκατ. ευρώ για την πρώτη δόση.

Γιατί δεν βγαίνουν στην αγορά 
να πουλήσουν το προϊόν τους;

Υπάρχει ωστόσο μια ακόμη παράμετρος,
επίσης σοβαρή. Χρόνια τώρα το κράτος

χρησιμοποιείται από το ποδόσφαιρο κυ-
ρίως ως «η ιερή αγελάδα». Μέσω της ΕΡΤ
χρηματοδοτεί επαγγελματικές ομάδες, κά-
τι που αντιβαίνει στους κανόνες που θέτουν
οι ντιρεκτίβες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η καλή πρόθεση μεταλλάσσεται σε εκ-
βιασμό. Δεν έχει προηγούμενο.

Το κράτος δεν μπορεί να είναι κατα-
φύγιο και στόχος εκβιασμού. Αν θεω-
ρούν ότι το ποδόσφαιρο είναι «προϊόν»

(τι;), όπως και το μπάσκετ και το βόλεϊ,
τότε γιατί δεν βγαίνουν αγορά να το
«πουλήσουν»; Πολύ απλά διότι κανένα
τηλεοπτικό κανάλι δεν το αγοράζει και
τα βαρβάτα πορτοφόλια των χορηγών
είναι απρόθυμα να ανοίξουν.

Πώς ωστόσο να πληρωθεί ένα «προϊόν»
για το οποίο τα τελευταία πέντε χρόνια η
εταιρεία ανίχνευσης παράνομου στοιχη-
ματισμού, η Sports Radar της UEFA, έχει

στείλει 160 φακέλους με παιχνίδια «ύπο-
πτα προς χειραγώγηση»; Τα 40 από αυτά
αφορούν ομάδα της Super League 1 και
τα υπόλοιπα τη Super League 2. Οι περισ-
σότερες ομάδες της SL2 δεν πληρώνουν
τους ποδοσφαιριστές, παρότι υπάρχουν
τελεσίδικες αποφάσεις των δικαιοδοτι-
κών οργάνων. Και απειλούν με «λουκέτο»
γιατί η κυβέρνηση θα καθυστερήσει πέντε
μήνες τη δεύτερη δόση!

Ποδόσφαιρο, μπάσκετ 
και βόλεϊ απειλούν να
κατεβάσουν ρολά γιατί θα
αργήσει η δεύτερη δόση 
από το Στοίχημα, όταν 
η κυβέρνηση χωρίς να έχει
υποχρέωση αποφάσισε να
τους βοηθήσει, αλλά πλέον
δίνει προτεραιότητα 
στην κοινωνία και όχι στον
επαγγελματικό αθλητισμό

Εκβιάζουν με «λουκέτο»
το κράτος-ευεργέτη τους

Απλώνουν το χέρι και κουνάνε το δάκτυλο
Όλα τα επαγγελματικά σωματεία τι ακριβώς έκαναν για να βελτιώσουν το προϊόν

τους; Απολύτως τίποτα. Στο ποδόσφαιρο σοβεί η κόντρα του προέδρου της ΕΠΟ Τά-

κη Μπαλτάκου με τον ομόλογό του της Super League 1 Βαγγέλη Μαρινάκη για τον

«έλεγχο» της επαγγελματικής διαιτησίας. Στο μπάσκετ για δύο ολόκληρα χρόνια ο

Ολυμπιακός απείχε από το πρωτάθλημα της Basket League εξαιτίας της διαιτη-

σίας. Είναι όλοι αυτοί που όχι απλώς απλώνουν επιδεικτικά το χέρι στην κυβέρνηση

αλλά της κουνάνε και το δάκτυλο για να πέσει χρήμα.

Διότι οι ίδιοι δεν μπορούν να παράξουν χρήμα και υπεραξίες. Πρώτον, γιατί

έχουν απολέσει χρόνια τώρα την αξιοπιστία τους και, δεύτερον και πλέον σημαντι-

κό, γνωρίζουν ότι όποιος φωνάζει προς το κράτος κάτι θα πάρει στο τέλος. Διότι τα

επαγγελματικά σωματεία κουβαλούν μάζες πίσω τους που είναι πρόθυμες να υπα-

κούσουν στα κομματικά κελεύσματα του κάθε «επενδυτή».



Με αυτοσχέδια
τούρτα τα γενέθλια

Η πολυαγαπημένη ηθοποιός Ευδοκία Ρουμε-
λιώτη είχε τα γενέθλιά της και τα γιόρτασε με τον
καλύτερο τρόπο. Άλλος ένας χρόνος πέρασε και
είχε κοντά αγαπημένους της ανθρώπους, οι
οποίοι δεν είναι άλλοι από τον σύζυγό της και τον
γιο της. Όσο για την τούρτα; Πρόκειται για μια αυ-
τοσχέδια τούρτα από κρέπες και παγωτό που
έφτιαξε με πολλή αγάπη το λατρεμένο της αγόρι.

Έγκυος μετά 
την απώλεια

Το μοντέλο Chrissy Teigen και ο σύζυγός της
John Legend περιμένουν μωρό έπειτα από μια
απώλεια εγκυμοσύνης πριν από σχεδόν δύο χρό-
νια. Η ίδια ποζάροντας με τη φουσκωμένη της
κοιλίτσα στον καθρέφτη γνωστοποίησε πως πε-
ριμένει το τέταρτο παιδί της έπειτα από προσπά-
θειες εξωσωματικής. Στις αναρτημένες φωτο-
γραφίες φοράει ένα crop top και δαντελένια
εσώρουχα.

Η Ματίνα Νικολάου μετά την
απαιτητική σεζόν με το «Καλό
Μεσημεράκι» απομακρύνθηκε
από την Αθήνα και πήγε να χαλα-
ρώσει σε ένα πανέμορφο και
ήρεμο νησί. Η γνωστή ηθοποιός
βρίσκεται τις τελευταίες μέρες
με τον σύντροφό της, τον τρα-
γουδιστή Βασίλη Πορφυράκη,
στην πανέμορφη Κύθνο, όπου
περνούν όμορφες, ξέγνοιαστες
και χαλαρές στιγμές. «Λίγο πριν
από τη θάλασσα μια μικρή σιέ-
στα», έγραψε χαρακτηριστικά η
Ματίνα Νικολάου στην ανάρτησή
της στο Instagram.

«Μεσημεράκια»
στην Κύθνο

Τ
ον απόλυτα έρωτα ζουν η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης
Μπισμπίκης, καθώς οι δυο τους είναι αχώριστοι πλέον.
Παρόλο που στην αρχή το ζευγάρι διατηρούσε τη σχέση
του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, τώρα πλέον

δεν κρύβονται και οι κοινές τους εμφανίσεις είναι πολυάριθμες.
Παρά τις αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις λόγω των καλο-
καιρινών περιοδειών, το ζευγάρι βρίσκει πάντα χρόνο για να απο-
λαύσει στιγμές μαζί. Από τη μεριά του, ο Βασίλης Μπισμπίκης
φροντίζει να στηρίζει την αγαπημένη του σε κάθε της βήμα, καθώς
συχνά πηγαίνει εκεί όπου η τραγουδίστρια εμφανίζεται, αλλά και η
Δέσποινα Βανδή είναι πιστή ακόλουθός του.

ΜΜε γλειφιτζούρι στα Ματογιάννια
Η Αθηνά Οικονομάκου επέστρεψε στο αγαπημένο της νησί, τη
Μύκονο, και συνεχίζει τις οικογενειακές διακοπές στο ξενοδο-
χείο του συζύγου της, Φίλιππου Μιχόπουλου. Το λαμπερό ζευ-
γάρι εθεάθη σε βραδινή έξοδό του στα Ματογιάννια. Η ηθοποι-
ός, πέρα από εκπληκτικό μακιγιάζ και χτένισμα, είχε στα χέρια
της και ένα γλειφιτζούρι σε σχήμα καρδιάς, που τράβηξε την
προσοχή. Η ίδια εντυπωσίασε με το λευκό σακάκι και την ασημί
παντελόνα, τα οποία και συνδύασε άψογα με τα κοτσιδάκια.

Η αγαπημένη ηθοποιός Κλέλια Ρένεση
μαζί με την κόρη της ξεκίνησε τις φετινές
της διακοπές μετά το τέλος των γυρισμάτων
της σειράς «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα».
Η ηθοποιός και η κόρη της κάνουν κάμπινγκ
και η φωτογραφία τους έχει κλέψει τις εν-
τυπώσεις. «Ελευθερία… να έχεις μόνο τα
απαραίτητα και να τα εκτιμάς... Νερό, τρο-
φή, σκιά, δροσιά και τον έρωτά σου αγκα-
λιά», σημείωσε η ίδια στη λεζάντα.
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Η Δέσποινα και ο «Κρέοντας»
πήγαν Επίδαυρο

Οι εναλλακτικές
διακοπές της Ρένεση



Η
νόσος Cushing είναι μια σοβαρή εν-
δοκρινολογική ασθένεια που χαρα-
κτηρίζεται από την υπερβολική έκ-
κριση κορτιζόλης, η οποία προκαλεί

ποικίλα συμπτώματα στους ασθενείς. Η νόσος
Cushing θεωρείται σχετικά σπάνια, καθώς προ-
σβάλλει 10-15 ανθρώπους ανά εκατομμύριο
πληθυσμού τον χρόνο. Ωστόσο οι πάσχοντες συ-
νήθως είναι αναπαραγωγικής ηλικίας (20-50
ετών), με τις γυναίκες να αντιπροσωπεύουν πε-
ρίπου το 70% από αυτούς. Όπως εξηγούν ειδικοί
από την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία-
Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων (ΕΕΕ-
ΠΕΕ), η νόσος Cushing προκαλείται από όγκο
(αδένωμα) στην υπόφυση του εγκεφάλου, που
συνήθως είναι καλοήθης.

Το αδένωμα της υπόφυσης υπερπαράγει μια
ορμόνη (φλοιοεπινεφριδιοτρόπος ορμόνη -
ACTH), η οποία διεγείρει τη λειτουργία των επινε-
φριδίων. Το επακόλουθο είναι υπερέκκριση κορ-
τιζόλης από τα επινεφρίδια και ανάπτυξη σημαν-
τικών σωματικών και ορμονικών προβλημάτων. Η
κορτιζόλη φυσιολογικά είναι μια ορμόνη ζωτικής
σημασίας για τον οργανισμό. Συμβάλλει στη ρύθ-
μιση του μεταβολισμού και της καρδιαγγειακής
λειτουργίας και ελέγχει τη χρήση υδατανθράκων,
λιπών και πρωτεϊνών. Ρυθμίζει επίσης την αντί-
δραση του ανοσοποιητικού στη φλεγμονή, την αρ-
τηριακή πίεση και την ισορροπία υγρών.

Σε καταστάσεις στρες η παραγωγή της αυξάνε-
ται για να κινητοποιηθεί ο οργανισμός και να αντι-
μετωπίσει τη δυνητική απειλή. Έτσι, αυξάνεται ο
καρδιακός παλμός, η αρτηριακή πίεση και η μυϊ-
κή τάση, ενώ αδρανοποιούνται μηχανισμοί όπως

η πέψη και η αναπαραγωγή που δεν διαδραματί-
ζουν πρωτεύοντα ρόλο στην αντιμετώπιση του
στρεσογόνου γεγονότος. Η υπερέκκριση κορτιζό-
λης, όμως, είναι επικίνδυνη για τον οργανισμό,
διότι μπορεί να έχει σοβαρές επιπλοκές, στις

οποίες συμπεριλαμβάνονται σημαντικά καρδιαγ-
γειακά προβλήματα. Στη ρύθμιση της παραγωγής
της κορτιζόλης συμμετέχουν τα επινεφρίδια, η
υπόφυση και ο υποθάλαμος του εγκεφάλου. Οι
περισσότεροι πάσχοντες από νόσο Cushing έχουν
μικρούς όγκους (μικροαδενώματα) στην υπόφυ-
ση. Παρ’ όλα αυτά, τα συμπτώματα που προκα-
λούνται είναι σημαντικά και συχνά μη ειδικά, με
συνέπεια να αποδίδονται αρχικά σε άλλα αίτια
που καθυστερούν σημαντικά τη διάγνωση. 

Έχει βρεθεί ότι η διάγνωση μπορεί να καθυστε-
ρήσει έως έξι χρόνια, ενώ συχνά απαιτούνται
πολλαπλές επισκέψεις σε ιατρούς διάφορων ει-
δικοτήτων και σειρά ειδικών εξετάσεων. Οι ασθε-
νείς μπορεί να εκδηλώσουν και πιο χαρακτηριστι-
κά συμπτώματα, όπως το πανσεληνοειδές προ-
σωπείο ή πορφυρές ραβδώσεις  στο δέρμα της
κοιλιάς, στους μηρούς, στα μπράτσα και στους
μαστούς. Άλλες δερματικές εκδηλώσεις είναι ο
εύκολος μωλωπισμός, η ακμή, οι δερματικές λοι-
μώξεις και η υπερβολική τριχοφυΐα στο πρόσω-
πο, στον λαιμό, στο στήθος, στην κοιλιά και στους
μηρούς (συχνά στις γυναίκες).  
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kpapakosto@yahoo.gr

Η ορμόνη ζωτικής σημασίας 
για τον οργανισμό και η σπάνια
ασθένεια που προκαλεί 
η υπερέκκρισή της σε πάσχοντες 
-συνήθως- αναπαραγωγικής
ηλικίας 20-50 ετών

Μυοσκελετικές
εκδηλώσεις
Η νόσος Cushing μπορεί να έχει και μυο-
σκελετικές εκδηλώσεις, όπως πόνο στη μέ-
ση κατά τη διεκπεραίωση καθημερινών δρα-
στηριοτήτων, πόνους ή ευαισθησία στα οστά,
συσσώρευση λίπους ψηλά στη ράχη (μεταξύ
των ώμων), αδυναμία των οστών που οδηγεί
σε κατάγματα των πλευρών και της σπονδυ-
λικής στήλης, και μυϊκή αδυναμία ιδίως
στους μηρούς (δυσκολεύονται να σηκωθούν
από την καρέκλα). Η νόσος μπορεί να προ-
καλέσει επίσης προβλήματα ψυχικής υγεί-
ας (π.χ., κατάθλιψη, αγχώδης διαταραχή,
αλλαγές στη συμπεριφορά), κόπωση, συ-
χνές λοιμώξεις, πονοκεφάλους κ.λπ. Υπο-
ψία της νόσου πρέπει να τίθεται σε κάθε
ασθενή νεαρής ηλικίας, με εύκολα κατάγ-
ματα ή οστεοπόρωση. Για τη διάγνωση θα
απαιτηθεί κλινική εξέταση, λήψη λεπτομε-
ρούς ιατρικού ιστορικού και εξειδικευμένες
διαγνωστικές εξετάσεις. Τα προβλήματα αυ-
τά αποτελούν σοβαρές επιπλοκές της νόσου
Cushing που πρέπει να αντιμετωπιστούν, ει-
δάλλως μπορεί να απειλήσουν τη ζωή.

Κορτιζόλη και νόσος Cushing



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Αυτό το διήμερο θα έχει κάτι σημαντικό να
σας μάθει, με έναν τρόπο που σίγουρα δεν
θα σας αρέσει, γιατί όταν σας μειώνουν τη
δράση και την ελεύθερη βούληση, εσείς, τα
άρια παιδιά, νιώθετε ότι είστε σε φυλακή.
Από την άλλη, η οικογένεια στηρίζει τις προ-
σπάθειες σας.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Σίγουρα δεν είναι η καλύτερη περίοδος για
να ηρεμήσετε, αλλά όλα για κάποιο λόγο γί-
νονται, όταν μάλιστα εμπλέκεται ο δάσκαλος
Κρόνος, που αργότερα θα τον ευγνωμονείτε.
Μια μετακίνηση, αλλά με αρκετή προσοχή
στον προγραμματισμό της, θα σας δώσει με-
γάλη ικανοποίηση.  

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Νιώθετε έντονη ανησυχία για καθετί, κάνετε
σπασμωδικές κινήσεις και σίγουρα τα πράγ-
ματα δεν είναι ήρεμα. Καλό είναι να μην περι-
μένετε από τους άλλους να στηρίξουν τα σχέ-
διά σας, γιατί θα απογοητευτείτε από το πόσο
γρήγορα αλλάζουν διάθεση απέναντί σας.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Με την Αφροδίτη στο τρίτο δεκαήμερό σας,
έχετε την επιθυμία να απομακρυνθείτε από
ό,τι σας έχει στενοχωρήσει. Από την άλλη, το
φιλικό περιβάλλον σάς δημιουργεί έντονους
προβληματισμούς και θα πάρετε μια απάν-
τηση που δεν περιμένατε. 

Λέων
(23/7-22/8)
Αυτές τις μέρες καλύτερα είναι να κάνετε
μια εποικοδομητική παύση σε σχέσεις,
επαγγελματικά θέματα και σε ό,τι θέλει να
σας εξαντλεί με πείσμα. Βοηθήστε τον εαυτό
σας κάνοντας ό,τι πραγματικά σας ευχαρι-
στεί και σας δημιουργεί τα σταθερά σας, που
τα έχετε μεγάλη ανάγκη αυτή την περίοδο.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Ίσως να έχετε κουραστεί αρκετά με την πίεση
των επαγγελματικών σας υποχρεώσεων και
ήρθε η στιγμή να περιφρουρήσετε καλύτερα
τον οργανισμό σας και την ψυχική σας υγεία.
Ανανεωθείτε την Κυριακή, με καλούς φίλους. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Όσοι έχετε γεννηθεί 15, 16 Οκτωβρίου, προ-
σοχή μεγάλη να δώσετε στα οικονομικά σας.
Είναι μια αρκετά δύσκολη περίοδος σε οικο-
νομικές συναλλαγές και σε κάθε συμφωνία,
με απώτερο σκοπό το κέρδος.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η περίοδος αυτή σας δοκιμάζει από κάθε
άποψη. Οι σχέσεις σάς κουράζουν ή σας
έχουν απογοητεύσει, ενώ η οικογένεια και οι
στόχοι σας έχουν αισθητά απομακρυνθεί, ή
δεν έχετε πλέον διάθεση να εξηγείτε τα ευκο-
λονόητα στους άλλους.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Με πολλή προσοχή να εκφράζετε τον λόγο
σας, γιατί μπορεί άθελά σας να υποτιμήσε-
τε τις προσπάθειες ή το κύρος κάποιων, με
αποτέλεσμα να υπάρξουν έντονοι διαπλη-
κτισμοί ή κακές σχέσεις με πρόσωπα από
το περιβάλλον σας.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η Αφροδίτη απέναντι από το δικό σας ζώδιο
θα σας δώσει μεγάλες συναισθηματικές
εξάρσεις, από την άλλη όμως η πραγματικό-
τητα είναι πιο πεζή και κάπως σκληρή, με
ό,τι έχετε προγραμματίσει ή περιμένετε να
συμβεί.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Αν πρέπει να αποφασίσετε τώρα για σημαντι-
κά πράγματα στη ζωή σας, σίγουρα δεν είναι
η πιο κατάλληλη στιγμή. Το καλύτερο που θα
μπορούσατε να κάνετε αυτό το διήμερο είναι
να ξεκουραστείτε και να αφήσετε στην ανα-
μονή σχεδόν τα πάντα.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η Αφροδίτη σχηματίζει μια πολύ βοηθητική
όψη για εσάς, όπου τα συναισθήματά σας
έχουν αποδέκτη. Από την άλλη, αποφύγετε
λόγια και καταστάσεις που σας πιέζουν και
αρκεστείτε στα απλά αλλά πολύ όμορφα της
ζωής, όπως την αγκαλιά ενός αγαπημένου
σας ανθρώπου.
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A υτό το Σαββατοκύριακο δεν διαφέρει από το
υπόλοιπο σκηνικό της τρέχουσας περιόδου.
Είναι δύσκολο, απαιτητικό και αναβλύζουν
πύρινα μέτωπα, κυρίως στα ζώδια του

Σταθερού Σταυρού. Σήμερα ο Άρης με τον Κρόνο σε
δύσκολη όψη περιορίζει την ελεύθερη βούληση, από
την άλλη πλευρά έχουμε την Αφροδίτη από τον
Καρκίνο να δημιουργεί ένα υπέροχα αισιόδοξο τρίγωνο
με τον Ποσειδώνα, όπου φροντίζει τα δύο από τα τρία
ζώδια του Νερού, Καρκίνο και Ιχθύς, να ανανεώσουν
τα συναισθήματά τους. 



O
σοι προβληματίζονται για τα μελλού-
μενα στην ΕΕ καλό είναι να σταθούν σε
όσα συμβαίνουν αυτή την περίοδο στην
Ουγγαρία και κυρίως στην απάθεια με

την οποία αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι τα γκεμ-
πελικά παραληρήματα του πρωθυπουργού Όρμ-
παν, ο οποίος όσο νιώθει «λάσκα» το σκοινί τόσο το
τεντώνει.

Η τελευταία ομιλία του περί φυλετικής καθαρό-
τητας ήταν τόσο προκλητική και κυρίως τόσο βαθιά
τοξική που ακόμη και η επί 20ετίας στενή του συ-
νεργάτιδα Ζούζα Χέγκεντους εξερράγη παραιτού-
μενη. Στην επιστολή της μάλιστα προς τον πρωθυ-
πουργό της Ουγγαρίας κατακεραύνωσε τον Όρμ-
παν για μια «ξεκάθαρα ναζιστική διατριβή, άξια
του Γιόζεφ Γκέμπελς» που θα είχε απήχηση
«στους πιο αχρείους ρατσιστές».

«Εμείς (οι Ούγγροι) δεν είμαστε μεικτή φυλή
και δεν θέλουμε να γίνουμε μεικτή φυλή. […]
Υπάρχει ένας κόσμος στον οποίο ευρωπαϊκοί
πληθυσμοί αναμειγνύονται με όσους φτάνουν
από εκτός Ευρώπης. Τώρα αυτός είναι ένας κό-
σμος μεικτής φυλής. […] Οι χώρες αυτές δεν είναι
πλέον έθνη», διακήρυξε το προηγούμενο Σάββα-
το ο εθνολαϊκιστής πρωθυπουργός της Ουγγα-
ρίας μιλώντας στην Τρανσιλβανία της Ρουμανίας,
όπου κατοικεί πολυπληθής ουγγρική κοινότητα.
Μεταξύ πολλών άλλων ανατριχιαστικών, ο Ούγ-
γρος πρωθυπουργός επανήλθε και στην υποτιθέ-
μενη «μεγάλη αντικατάσταση»: τη ρατσιστική και
συχνά δολοφονική θεωρία συνωμοσίας περί ορ-
γανωμένου σχεδίου δημογραφικής αλλοίωσης

του λευκού πληθυσμού σε Ευρώπη και ΗΠΑ μέ-
σω της μετανάστευσης. Εμμέσως πλην σαφώς
έκανε νύξη για τους ναζιστικούς θαλάμους αε-
ρίων στη Γερμανία, όταν στηλίτευσε το σχέδιο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για (οικειοθελή τελικά)
μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου κατά
15% στα κράτη-μέλη της ΕΕ (σχέδιο που όντως ευ-
νοεί κυρίως τα γερμανικά συμφέροντα).

«Δεν βλέπω πώς μπορεί να επιβληθεί παρότι,
όπως το καταλαβαίνω, το παρελθόν μάς δείχνει τη
γερμανική τεχνογνωσία σε αυτό», είπε σαρκαστικά
ο φιλορώσος Όρμπαν, επικρίνοντας ευρύτερα τη
Δύση και για την αποστολή όπλων στην Ουκρανία
και για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Η νέα παρέμβαση του Ούγγρου πρωθυπουργού
προκάλεσε τον εύλογο αποτροπιασμό της διε-
θνούς κοινότητας. Και λοιπόν; Θα μετριάσει αυτό
τα κολλητιλίκια του Όρμπαν με τον Πούτιν και τους
απανταχού τραμπιστές; Η κατάσταση αρχίζει να
ξεφεύγει στην Ουγγαρία και αν δεν γίνει κάτι δρα-
στικό, το «μικρόβιο» θα εξαχθεί εκτός των συνό-
ρων της.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία, σημειωτέον,
γνωρίζει εδώ και μήνες ότι της έρχεται ενεργειακή
χιονοστιβάδα και παρά ταύτα αναβάλλει διαρκώς
για αργότερα τις κρίσιμες αποφάσεις περιοριζό-
μενη σε πρωτοβουλίες αμφίβολης αποτελεσματι-
κότητας, εμφανίζεται και στο θέμα Όρμπαν επικίν-
δυνα αμήχανη και «πλαδαρή». Μοιραία και άβου-
λη. Ανίκανη να αντιδράσει δυναμικά και αποφασι-
στικά σε ένα φαινόμενο που αποτελεί «βόμβα» στα
ίδια της τα πόδια.

Μόλις προ ολίγων εβδομάδων ο Μαγυάρος πρω-
θυπουργός εμπόδισε το «6ο πακέτο κυρώσεων»
της Κομισιόν με προφανή στόχο να προστατεύσει
τον πατριάρχη της Μόσχας. Οι Ευρωπαίοι εξοργί-
στηκαν με την απαίτηση του Όρμπαν να διαγραφεί
από τη μαύρη λίστα των κυρώσεων το όνομα του
πατριάρχη Μόσχας Κυρίλλου, αλλά έδειξαν κατα-
νόηση για τις ενεργειακές ανάγκες των Ούγγρων.

Η πραγματικότητα δείχνει με τρόπο αμείλικτο
και εκκωφαντικό ότι ούτε η έξοδός του από το Ευ-
ρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ούτε η απειλή της απομό-
νωσης τον κάνουν να «ιδρώνει». Το αντίθετο. Μάλ-
λον αποθρασύνεται και με τρόπο πομπώδη και
άκρως προκλητικό. Το μόνο που θα τον έκανε να
πονέσει θα ήταν το μπλοκάρισμα του πακτωλού
των δισ. που αναλογούν στη χώρα του από το Τα-
μείο Ανάκαμψης.

Ή η Ευρώπη εννοεί τα περί σεβασμού του κρά-
τους δικαίου ή όχι. Η δική μας χώρα, οι Έλληνες
πολίτες ταλαιπωρήθηκαν επί χρόνια επειδή παρα-
βίασαν το Σύμφωνο Σταθερότητας και τις αρχές
που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη και με
έξοδο από την Ευρώπη και μετατροπή της σε απο-
διοπομπαίο τράγο απειλήθηκε ευθέως η Αθήνα
από τους εταίρους. Πονέσαμε ως χώρα αλλά συμ-
μορφωθήκαμε. Ανασυνταχθήκαμε και σήμερα
ατενίζουμε ξανά το μέλλον με ευοίωνους, ευρω-
παϊκούς όρους.

Όχι όμως δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ειδικά όταν
πρόκειται για ηγετικές συμπεριφορές που ανασύ-
ρουν στη συλλογική μνήμη τις πιο μαύρες σελίδες
της ευρωπαϊκής Ιστορίας.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Η κατάσταση
στην Ουγγαρία
αρχίζει να
ξεφεύγει και 
αν δεν γίνει
κάτι δραστικό,
το «μικρόβιο»
θα εξαχθεί
εκτός των
συνόρων της

Η αταραξία της Ευρώπης 
και τα δύο μέτρα και σταθμά




