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Η
υπόθεση της παρακολούθησης του κινη-
τού του Νίκου Ανδρουλάκη και όσα τη συ-
ναπαρτίζουν ενέχει κίνδυνο να λειτουρ-
γήσουν ως θρυαλλίδα για την πορεία της

χώρας συνολικά, σε μια εποχή που το μείζον ζητού-
μενο είναι η σταθερότητα.

Όσα βγαίνουν στην επιφάνεια -κάποια αφορούν
την πραγματικότητα, όμως τα περισσότερα δυστυχώς
τη σφαίρα της φαντασίας- και σχετίζονται με μια υπό-
θεση, στην οποία εμπλέκονται από τη μια η πλέον
νευραλγική δημόσια υπηρεσία και από την άλλη ένας
πολιτικός αρχηγός, «λερώνουν» την εικόνα του δη-
μόσιου βίου, «φορτώνουν» με τοξικότητα το πολιτικό
κλίμα και σε καμία περίπτωση δεν εξυπηρετούν τη
χώρα συνολικά.

Όσα γράφονται σε αυτό το σημείωμα δεν συνιστούν
σε καμία περίπτωση παραίνεση ώστε να μείνει κάτι
αθέατο σε αυτήν τη δύσοσμη υπόθεση. Το «όλα στο
φως», που εξαρχής δεσμεύτηκε ο πρωθυπουργός,
που ακούγεται από όλες τις πολιτικές πτέρυγες, που
σε τελική ανάλυση είναι αυτό που περιμένουν και οι
πολίτες, πρέπει να αποτελεί τον οδηγό για όλες τις
πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν στην πορεία σε
όλα τα επίπεδα. Ούτως ή άλλως, θα είναι τόσο εξονυ-
χιστική η διερεύνηση σε κοινοβουλευτικό, δικαστικό
αλλά και εντός της υπηρεσίας πληροφοριών επίπεδο,
που η κάθε πλευρά θα μπορεί να «τσεκάρει» την ειλι-
κρίνεια των προθέσεων για την εξακρίβωση της αλή-
θειας. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να αποφευχθεί είναι
η λογική τής εκ προοιμίου «ενοχής» της κυβέρνησης,

του πρωθυπουργού, του συστήματος Μαξίμου, υπό το
πρίσμα της αντιπολιτευτικής τακτικής «να πέσουν
τώρα». Όχι γιατί πρέπει ο Μητσοτάκης «σώνει και
ντε» να φτάσει μέχρι το τέλος της κυβερνητικής δια-
δρομής, αλλά επειδή μπροστά μας υπάρχουν τα δύ-
σκολα. Υπάρχει ένας χειμώνας με ενεργειακή ανα-
σφάλεια, υπάρχουν φόβοι για νέες ανατιμήσεις σε εί-
δη πρώτης ανάγκης, υπάρχει ανησυχία για το διεθνές
περιβάλλον και κυρίως για το πού έχει σκοπό να το
πάει ο Ερντογάν ενόψει τουρκικών προεδρικών
εκλογών. 

Προτού λοιπόν διαπιστωθεί το μέγεθος του προ-
βλήματος που «κρύβει» η υπόθεση παρακολούθησης
Ανδρουλάκη, το «εκλογές τώρα» δεν είναι φρόνιμο
να ακούγεται από τα χείλη κανενός.
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Α
ποφασισμένος να αντιμετωπίσει
τις παθογένειες που διαπιστώ-
θηκαν στην Εθνική Υπηρεσία
Πληροφοριών είναι ο πρωθυ-

πουργός, που εξετάζει το ενδεχόμενο να
προχωρήσει σε νέες παρεμβάσεις, προκει-
μένου να μην υπάρξουν ανάλογα περιστατι-
κά. Παράλληλα ετοιμάζονται να αποκρού-
σουν τις συνεχείς επιθέσεις που δέχονται
από την αντιπολίτευση, απαντώντας με συγ-
κεκριμένα επιχειρήματα σε κάθε ερώτημα
που θέτουν.

Στο Μαξίμου αποφεύγουν να σηκώσουν
τους τόνους παρά τους σκληρούς χαρακτη-
ρισμούς που χρησιμοποιούν τόσο ο Νίκος
Ανδρουλάκης όσο και ο Αλέξης Τσίπρας
εναντίον του πρωθυπουργού και της κυβέρ-
νησης, καθώς εκτιμούν πως τη συγκεκριμέ-
νη χρονική στιγμή απαιτείται από όλες τις
πολιτικές δυνάμεις να επιδείξουν υπευθυ-
νότητα και σοβαρότητα. Ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης, μετά τις τέσσερις αλλαγές που ανα-
κοίνωσε για την ενίσχυση των ασφαλιστι-
κών δικλίδων στις νόμιμες επισυνδέσεις,
αναμένει πλέον τις προτάσεις των κομμά-
των του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. 

Περίεργες εμμονές Ανδρουλάκη 
Στο Μαξίμου εκφράζουν την απορία

τους για το γεγονός πως ο Νίκος Ανδρου-
λάκης αρνείται να ενημερωθεί από τους
αρμόδιους θεσμικούς παράγοντες για το
ζήτημα της παρακολούθησης του κινητού
του, ενώ εξακολουθεί να κατηγορεί την

κυβέρνηση για το κακόβουλο λογισμικό
Predator, αν και o κυβερνητικός εκπρό-
σωπος έχει ξεκαθαρίσει από την πρώτη
στιγμή πως καμία δημόσια αρχή ασφαλεί-
ας δεν το χρησιμοποιεί. «Ο κ. Ανδρουλά-
κης απορρίπτει και δεν αξιοποιεί καμία
θεσμική δυνατότητα ενημέρωσης: ούτε
από την κυβέρνηση ούτε από το Κοινοβού-
λιο ούτε από τις δημόσιες Aρχές. Και ενώ
αρνείται να ενημερωθεί αρμοδίως και εν-
δελεχώς, προβαίνει σε μια πλειάδα δηλώ-
σεων που βασίζονται σε συμπεράσματα

αυθαίρετα, χωρίς να έχει γνώση όλων των
γεγονότων», τόνισε ο Γιάννης Οικονόμου. 

Δεν είναι η πρώτη φορά, άλλωστε, που ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος καλεί τον πρό-
εδρο του ΠΑΣΟΚ να ενημερωθεί από τους
θεσμικούς φορείς και εκείνος το αρνείται.
Όπως έπραξε και με τον υπουργό Επικρα-
τείας Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος προ-
σπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του, αλλά ο
Νίκος Ανδρουλάκης δεν σήκωνε τα τηλέ-
φωνα. «Καλούμε τον κύριο Ανδρουλάκη να
αξιοποιήσει αυτές τις δυνατότητες πριν ξε-
κινήσουν οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες,
όπου και εκεί θα συζητηθούν θέματα», επα-
νέλαβε ο Γιάννης Οικονόμου, προκειμένου
ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να γνωρίζει τον λό-
γο για τον οποίο η ΕΥΠ παρακολουθούσε επί
τρεις μήνες το κινητό του τηλέφωνο. 

Θα ανακατέψει την τράπουλα;
Η άσχημη κατάσταση που έχει δημιουρ-

γηθεί στο κυβερνητικό στρατόπεδο επανέ-
φερε τα σενάρια ανασχηματισμού πριν από
τη ΔΕΘ, προκειμένου να αλλάξει το κλίμα
αλλά και να σταλεί ένα μήνυμα επανεκκί-
νησης προς την κοινωνία. Σύμφωνα με
πληροφορίες της «Political», μέχρι στιγμής
δεν υπάρχει κάποια τέτοια σκέψη στο τρα-
πέζι του πρωθυπουργού, αλλά, όπως ση-
μειώνουν με νόημα κυβερνητικά στελέχη,
κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι θα πράξει
όταν θα επιστρέψει μετά τις ολιγοήμερες
διακοπές. «Γαλάζιοι» βουλευτές αφήνουν
όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για το τελευταίο
δεκαήμερο του Αυγούστου, το οποίο ανα-
μένεται ιδιαίτερα θερμό. Την ίδια στιγμή, ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος διέψευσε για
άλλη μία φορά το ενδεχόμενο πρόωρων
εκλογών. Ανάλογη κίνηση είχε γίνει και την
ημέρα της αποπομπής του διοικητή της
ΕΥΠ και της παραίτησης του γενικού γραμ-
ματέα του πρωθυπουργικού γραφείου,
ωστόσο  μέσω διαρροών κυβερνητικές πη-
γές τόνιζαν με κατηγορηματικό τρόπο πως
ο εκλογικός σχεδιασμός της κυβέρνησης
δεν έχει αλλάξει.
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Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

Φυγή προς τα εμπρός 
για αλλαγή του κλίματος
επιχειρεί το Μαξίμου 

Στο... τραπέζι 
τα σενάρια περί
ανασχηματισμού 

Η ερμηνεία για τη θέση της ΠτΔ 
Η αναφορά της Προέδρου της Δημοκρατίας, που σε παρέμβασή της για το ζή-
τημα των παρακολουθήσεων έκανε λόγο για την «ανάγκη προστασίας της χώ-
ρας σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον που προϋποθέτει εγρήγορση και
δύσκολες σταθμίσεις», προκάλεσε συζητήσεις, καθώς έρχεται να προστεθεί
στα όσα υποστήριξε στη δήλωσή του ο πρωθυπουργός, που μίλησε για «σκο-
τεινές» δυνάμεις εκτός Ελλάδας και για σχέδιο αποσταθεροποίησης της χώ-
ρας. «Υπάρχουν πολλοί εχθροί της πατρίδας που καραδοκούν και θα ήθελαν
μια αδύναμη Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Και αν κάποιες σκοτεινές δυνά-
μεις εκτός Ελλάδας απεργάζονται οποιοδήποτε σχέδιο αποσταθεροποίησης
της χώρας, να ξέρουν ότι η Ελλάδα είναι και ισχυρή και θεσμικά θωρακισμέ-
νη», ενώ στην ίδια γραμμή κινήθηκε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συν-
τακτών και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. 
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«Φρένο» στο αίτημα σύγκλησης της Επιτροπής Θεσμών
και Διαφάνειας… Δεκαπενταύγουστο έβαλε ο πρόεδρος
της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας. Ο πρόεδρος με επι-
στολή του στις Κοινοβουλευτικές Ομάδες των κομμάτων
για συνεδρίαση των μελών του προεδρείου του Κοινο-
βουλίου στις 22 Αυγούστου, προκειμένου να καθορίσουν
τον προγραμματισμό συζήτησης όλων των αιτημάτων που
έχουν κατατεθεί για την υπόθεση της παρακολούθησης
Ανδρουλάκη, επί της ουσίας «σφυρίζει» την έναρξη των
διαδικασιών σε αυτήν την ημερομηνία. 

Είχε προηγηθεί το αίτημα πέντε βουλευτών-μελών της
Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ για άμεση
σύγκληση της ειδικής μόνιμης Επιτροπής αυτήν την
εβδομάδα.

Οι βουλευτές της Επιτροπής στην επιστολή που κατέ-
θεσαν ζητούν να κληθούν στην έκτακτη αυτή συνεδρίαση

ο νέος διοικητής της ΕΥΠ, ο πρόεδρος της Αρχής Διασφά-
λισης Απορρήτου των Επικοινωνιών, ο πρώην διοικητής
της ΕΥΠ κ. Κοντολέων, ο πρώην γγ του πρωθυπουργού κ.
Δημητριάδης και η εισαγγελέας αποσπασμένη στην ΕΥΠ
σε ακρόαση.

Σύμφωνα με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, υπάρ-
χουν σοβαρότατοι λόγοι κατεπείγοντος για την άμεση
σύγκληση της Επιτροπής, τόσο λόγω αυτού καθαυτoύ του
σκανδάλου παρακολουθήσεων από την ΕΥΠ και μέσω του
λογισμικού Predator, όσο και λόγω των προσπαθειών
συγκάλυψής του από την κυβέρνηση.

Ο πρόεδρος της Βουλής αναμένεται να θέσει το αίτημα
αυτό στη διάσκεψη των προέδρων της Βουλής αλλά στις
22 Αυγούστου. 

Ο Τασούλας… φρέναρε τη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών τον Δεκαπενταύγουστο 

Κ
αι χθες διατηρήθηκαν οι υψηλοί
τόνοι από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
σε κάθε δημόσια αναφορά τους
για την υπόθεση παρακολούθη-

σης Ανδρουλάκη, στοχεύοντας στον ίδιο τον
πρωθυπουργό. Ξεχωρίζει αυτή του πρώην
προέδρου της Βουλής Ν. Βούτση, προφανώς
σε συνεννόηση με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ,
που αναφέρεται στο αν παρακολουθούνται
ακόμα πολιτικά πρόσωπα από την ΕΥΠ: «Πέ-
ραν των προφανών αποσιωπήσεων και της
προσπάθειας να δοθεί νομικός μανδύας σε
σαφώς παράνομες και αντισυνταγματικές
ενέργειες από την ΕΥΠ, υπηρεσία της οποίας
ο ίδιος φρόντισε να έχει την απόλυτη ευθύνη

σε θεσμικό επίπεδο και στην επιλογή προσώ-
πων, ανακύπτει ευθέως το ερώτημα, που βε-
βαίως δεν πρέπει να περιμένει για να απαν-
τηθεί μετά τις 22 Αυγούστου: Ποια πολιτικά
πρόσωπα ή και κόμματα ήταν ή ακόμη είναι
σε καθεστώς δήθεν “νόμιμης παρακολούθη-
σης”;». 

Αξίζει να σημειωθεί πως από την Αρχή
Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοι-
νωνιών (ΑΔΑΕ) έγινε γνωστό ότι ο έλεγχος
που αφορά την καταγγελία του προέδρου
του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κ. Νίκου Ανδρουλάκη
έχει ήδη αποφέρει τα πρώτα ευρήματα, βρί-
σκεται σε εξέλιξη και θα συνεχιστεί για την
πλήρη και από πάσης απόψεως διερεύνηση

της υποθέσεως, στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων της. 

«Θα αναγκαστεί σε… εκλογές»
Η αξιωματική αντιπολίτευση κλιμακώνει

την επίθεση προς την κυβέρνηση, με στελέχη
της Κουμουνδούρου να ζητούν την παραίτηση
Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντας μέγα σκάνδαλο
την παρακολούθηση Ανδρουλάκη, που πλη-
γώνει τη δημοκρατία και τους θεσμούς της. 

Μάλιστα, στην Κουμουνδούρου εκτιμούν
πως η «νόμιμη επισύνδεση» σε βάρος του
προέδρου του ΠΑΣΟΚ είναι μόνο η κορυφή
του παγόβουνου και ενδεικτική του τι θα ακο-
λουθήσει, μιας και, όπως αναφέρουν, υπάρ-

χουν μια σειρά τέτοιου είδους παρατυπίες-
παρανομίες, που θα δουν σύντομα το φως της
δημοσιότητας και θα επιβαρύνουν την κυ-
βέρνηση. 

«Ο πρωθυπουργός όσο και αν δεν θέλει
τις εκλογές σε αυτή τη χρονική στιγμή, θα
αναγκαστεί να πάει σε αυτές. Το βάρος από
την ιστορία των παρακολουθήσεων είναι με-
γάλο και ήδη μέσα στη ΝΔ υπάρχουν φωνές
αντίδρασης απέναντι στον Μητσοτάκη που
πυκνώνουν. Δεν υπάρχουν νόμιμες παρακο-
λουθήσεις. Και αυτό θα πρέπει και να το κα-
ταλάβουν στη ΝΔ και να δώσουν πειστικές
απαντήσεις», υπογραμμίζουν μιλώντας στην
«Political» πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. 

Συνεχίζει το σκληρό ροκ ο ΣΥΡΙΖΑ

Καθημερινά τα χτυπήματα 
στον πρωθυπουργό από 
την Κουμουνδούρου, 
που βλέπει σκάνδαλα παντού 
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Παρέμβαση 
Σακελλαροπούλου

Σε ηχηρή παρέμβαση για την
υπόθεση των τηλεφωνικών παρα-
κολουθήσεων προχώρησε η Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα
Σακελλαροπούλου, ζητώντας άμε-
ση διαλεύκανση. Η εξαίρεση που
προβλέπει το Σύνταγμα για λό-
γους εθνικής ασφάλειας στην προ-
στασία του απορρήτου της επικοι-
νωνίας πρέπει «να ερμηνεύεται
στενά και η εφαρμογή της να είναι
σύμφωνη με τις αρχές του κράτους
δικαίου και της αναλογικότητας»,
σημείωσε με νόημα η κυρία Σακελ-
λαροπούλου. Αφού επισήμανε ότι η
προστασία του απορρήτου της επι-
κοινωνίας είναι θεμελιώδης συν-
θήκη μιας δημοκρατικής και φιλε-
λεύθερης κοινωνίας, τόνισε πως «η
εξαίρεση που προβλέπει το Σύνταγ-
μα για λόγους εθνικής ασφά-
λειας συναρτάται με
την ανάγκη προστα-
σίας της χώρας σε
ένα απαιτητικό
διεθνές περιβάλ-
λον που προϋπο-
θέτει εγρήγορση και
δύσκολες σταθμίσεις».
Στο σημείο αυτό υπογράμμισε με
ένταση ότι «πρέπει ωστόσο να ερ-
μηνεύεται στενά και η εφαρμογή
της να είναι σύμφωνη με τις αρχές
του κράτους δικαίου και της αναλο-
γικότητας. Η απαρέγκλιτη τήρηση
της νομιμότητας και η διαφάνεια
της κρατικής δράσης δεν συνιστούν
μόνον εγγύηση των ατομικών δι-
καιωμάτων αλλά τον πιο κρίσιμο
δείκτη της ποιότητας της δημοκρα-
τίας μας. Θεμελιώνουν την εμπιστο-
σύνη στο πολιτικό μας συμβόλαιο
και την αντοχή του πολιτεύματός
μας. Επιβάλλουν την άμεση και
πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης
των τηλεφωνικών παρακολουθή-
σεων, καθώς και τη θωράκιση της
λειτουργίας της Εθνικής Υπηρεσίας
Πληροφοριών. Με αυτοσυγκράτη-
ση και προσήλωση στις κοινοβου-
λευτικές διαδικασίες και τους θε-
σμούς», για να καταλήξει στο ίδιο
ύφος λέγοντας με νόημα πως «ο
σεβασμός και η προάσπιση της δη-
μοκρατίας υπερβαίνουν κόμματα
και παρατάξεις,  πρόσωπα και
αξιώματα. Αποτελούν το πιο υψηλό
καθήκον όλων μας απέναντι στον
ελληνικό λαό». 

Κ
υβέρνηση και ΠΑΣΟΚ βρί-
σκονται στα χαρακώματα σε
μια ιδιότυπη αντιπαράθεση.
Από τη μια πλευρά η κυβέρνη-

ση που παραδέχεται τους λανθασμένους
χειρισμούς στην υπόθεση και καλεί τον Νί-
κο Ανδρουλάκη να ενημερωθεί για την
υπόθεση αρμοδίως και από την άλλη ο
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και προβεβλημένα
στελέχη του κόμματος που ζητούν από την
κυβέρνηση να δώσει εξηγήσεις για τους
λόγους που οδήγησαν την ΕΥΠ να προχω-
ρήσει σε νόμιμη επισύνδεση του τηλεφώ-
νου του κ. Ανδρουλάκη.

«Επίμονα και περιέργως αρνείται να ενη-
μερωθεί από την κυβέρνηση για όσα έγιναν.
Στην ουσία, ο κ. Ανδρουλάκης απορρίπτει
και δεν αξιοποιεί καμιά θεσμική δυνατότητα
ενημέρωσης: ούτε από την κυβέρνηση, ούτε
από το Κοινοβούλιο, ούτε από τις δημόσιες
Αρχές. Και ενώ αρνείται να ενημερωθεί αρ-
μοδίως και ενδελεχώς, προβαίνει σε μια
πλειάδα δηλώσεων που βασίζονται σε συμ-
περάσματα αυθαίρετα, χωρίς να έχει γνώση
όλων των γεγονότων», είπε χθες ο κυβερνη-

τικός εκπρόσωπος προσθέτοντας πως «η
νομιμότητα της επισύνδεσης στο τηλέφωνο
του κ. Ανδρουλάκη δεν αμφισβητείται, αν και
πολιτικά, όπως πολλές φορές έχουμε πει,
αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να
έχει συμβεί. Θα προτρέψω τον κ. Ανδρουλά-
κη και όλους όσοι προσποιούνται ότι αμφι-
βάλλουν για τη νομιμότητα να ανατρέξουν σε
σειρά νομικών εγγράφων αλλά και στον νό-
μο 2225/1994. Εκεί θα βρουν όλα τα σχετικά
με τις νόμιμες επισυνδέσεις για λόγους
εθνικής ασφάλειας, που δεν εξαιρούν κανέ-
να πρόσωπο, κανένα υποκείμενο από το πε-
δίο εφαρμογής. Γιατί στη Δημοκρατία, όσον
αφορά τον νόμο, δεν υπάρχουν πατρίκιοι και
πληβείοι. Στον νόμο 2225/1994 βρίσκονται
επίσης και οι υπογραφές όλων όσοι τον ει-
σηγήθηκαν».

Με εντελώς διαφορετική οπτική αντιμετωπί-
ζει το θέμα το ΠΑΣΟΚ, με τον γραμματέα του
κόμματος να υποστηρίζει ότι «το Σύνταγμα μι-
λάει ξεκάθαρα στο άρθρο 19 παρ. 1 για την ιδιω-
τικότητα και την προστασία βουλευτών και ευ-
ρωβουλευτών ώστε να μην παρακολουθούνται
οι συνομιλίες. Είναι όμως και πολιτικά απαρά-
δεκτο και αδιανόητο για ένα ευρωπαϊκό κρά-
τος, το οποίο θέλει να σέβεται τα ανθρώπινα δι-
καιώματα, την ελευθερία του λόγου, των τηλε-
πικοινωνιών, της Δημοκρατίας, να θεωρούμε
νόμιμο ότι οποιοσδήποτε πρωθυπουργός ή
οποιαδήποτε κυβέρνηση μπορεί να παρακο-
λουθεί τους πολιτικούς τους αντιπάλους».

«Δεν είμαστε 
καφενείο»
Αναφερόμενος στις
κυβερνητικές διαρ-
ροές περί προσπά-
θειας επικοινωνίας
του υπουργού Επικρατεί-
ας Γιώργου Γεραπετρίτη με τον πρό-
εδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής,
ο Ανδρέας Σπυρόπουλος δεν έκρυψε
τη δυσφορία του: «Δεν είμαστε καφε-
νείο. Ο ελληνικός λαός πρέπει να μάθει
την αλήθεια θεσμικά». Στη Χαριλάου
Τρικούπη, όπως φαίνεται, δεν θέλουν
να «σύρονται» από τις εξελίξεις και
πολύ περισσότερο, όπως λένε, δεν θέ-
λουν να παρασυρθούν από την προ-
σπάθεια που γίνεται για να κοπάσει ο
θόρυβος και να αποτραβηχτεί η υπόθε-
ση από την επικαιρότητα. Στο πλαίσιο
αυτό, ακολουθούν μια στρατηγική βή-
μα βήμα βάζοντας στο στόχαστρο τον
πρωθυπουργό: «Δεν ξέρω αν o κ. πρω-
θυπουργός έπεισε ότι ήταν ανήξερος,
πάντως απέδειξε ότι είναι ανήμπορος
να διαχειριστεί αυτή την κρίση και να
εγγυηθεί τη θεσμική θωράκιση της
χώρας για την ασφάλεια των επικοινω-
νιών και των ατομικών ελευθεριών». 

Αρνείται να
στήσει... αυτί
στην ενημέρωση

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

Ο Νίκος Ανδρουλάκης 
δεν κάθεται να ακούσει 

τις κυβερνητικές εξηγήσεις 
για το θέμα των

παρακολουθήσεων 



Σ
ε περιοχή που ανήκει στην τουρ-
κική υφαλοκρηπίδα και βρίσκε-
ται εκτός της Αποκλειστικής Οι-
κονομικής Ζώνης της Κύπρου

ξεκινά τις εργασίες του το πλωτό γεωτρύ-
πανο «Αμπντουλχαμίτ Χαν».

Ο στόχος στον οποίο αναμένεται να τρυ-
πήσει μέσα στις επόμενες μέρες είναι το
υποθαλάσσιο πηγάδι «Yorukler-1» που
βρίσκεται περίπου 55 χιλιόμετρα νότια του
Γκαζί Πασά της Αττάλειας. Το γεωτρύπανο
θα παραμείνει στην περιοχή μέχρι τις 7
Οκτωβρίου, οπότε και αναμένεται να εκδο-
θεί νέα Navtex. Άλλωστε, η Άγκυρα έχει
προαναγγείλει τη διερεύνηση έξι ακόμη
στόχων, για τους οποίους ισχυρίζεται ότι
διαθέτει σεισμογραφικά δεδομένα. Αυτό
πρακτικά σημαίνει ότι το «Αμπντουλχαμίτ
Χαν» θα ξεκινήσει τις επιβεβαιωτικές γε-
ωτρήσεις και αν προκύψουν αποτελέσμα-
τα, τότε η Άγκυρα θα επιστρέψει για νέα
γεώτρηση. Ακόμη ωστόσο δεν είναι σαφές
αν η Τουρκία στοχεύει στην αξιοποίηση
υδρογονανθράκων ή στην εργαλειοποίηση
του πλωτού γεωτρύπανου ώστε να συντη-
ρεί την ένταση με την Ελλάδα και την Κύ-
προ για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης
ενόψει των προεδρικών εκλογών.

Μοχλός πίεσης
Στην Αθήνα υπάρχει η εκτίμηση ότι η

Άγκυρα επέλεξε να στείλει το γεωτρύπανο
αρχικά σε μη αμφισβητούμενα νερά ώστε
να «μετρήσει» τις ελληνικές και διεθνείς
αντιδράσεις. Δεν αποκλείεται μάλιστα οι
επόμενες Navtex να φέρουν το «Αμ-
πντουλχαμίτ Χαν» ακόμη δυτικότερα στα
όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας ή και
εντός της οριοθέτησης που έχει συμφωνή-
σει η Αθήνα με το Κάιρο. Αυτό βέβαια θα

οδηγούσε σε ταχεία και ανεξέλεγκτη κλι-
μάκωση, αφού η ελληνική πλευρά είναι
αποφασισμένη να μην επιτρέψει την πα-
ραβίαση της κυριαρχίας ή των κυριαρχι-
κών δικαιωμάτων της.

Αρμόδιες διπλωματικές πηγές δεν
απορρίπτουν και το σενάριο της ελεγχόμε-
νης έντασης ανάλογα με τις πολιτικές εξε-
λίξεις στην Τουρκία. Η δίμηνη Navtex που
εξέδωσε χθες η Αττάλεια και κρατάει το
«Αμπντουλχαμίτ Χαν» στην τουρκική υφα-
λοκρηπίδα δείχνει την πρόθεση της Άγκυ-
ρας να διατηρήσει το πλοίο στην Ανατολική
Μεσόγειο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Σε αυτό το σενάριο η Άγκυρα αναμένεται
να κλιμακώσει κοντά στην ημερομηνία
διεξαγωγής των τουρκικών προεδρικών

εκλογών, με σκοπό τη συσπείρωση ψηφο-
φόρων γύρω από τον Ερντογάν ή ακόμη
και την αναβολή των εκλογών σε περίπτω-
ση μείζονος κρίσης με την Ελλάδα.

Πολεμική ρητορική
Αν και η ανάπτυξη του «Αμπντουλχαμίτ

Χαν» νότια του Γκαζί Πασά χαρακτηρίζεται
κίνηση χαμηλής έντασης, στην τελετή
απόπλου που πραγματοποιήθηκε ο Τούρ-
κος πρόεδρος φρόντισε να κρατήσει υψη-
λούς τους τόνους, εξαπολύοντας απειλές
και προκλήσεις εναντίον της Ελλάδας. Ο
Ερντογάν μίλησε ξανά για τη «Γαλάζια Πα-
τρίδα» και ισχυρίστηκε ότι «δεν χρειάζεται
να πάρουμε την άδεια ή την έγκριση κανε-
νός, γιατί οι γεωτρήσεις που κάνουμε γί-

νονται στις δικές μας περιοχές κυριαρ-
χίας».

Δεν έλειψαν όμως και οι πολεμικές κο-
ρόνες του Τούρκου προέδρου, με αναφο-
ρές μάλιστα στον πόλεμο του 1897. «Κά-
ποιοι που θα συναντήσουν στη Μεσόγειο
το όνομα “Αμπντουλχαμίτ Χαν” ίσως θυμη-
θούν τον Ετχέμ Πασά και τη μάχη του Δο-
μοκού. Εκείνοι το κατάλαβαν. Ας θυμη-
θούν τον εθνικό μας αγώνα μόλις πριν από
100 χρόνια», είπε ο Ερντογάν.

Σε κάθε περίπτωση, η Αθήνα παρακο-
λουθεί με ψυχραιμία τις εξελίξεις, διατη-
ρώντας σε εγρήγορση διπλωματικούς αλ-
λά και στρατιωτικούς μηχανισμούς. Εκτός
από τις ασκήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων
που πραγματοποιεί σε σταθερή βάση στο
Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, η
Αθήνα βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία
με τους συμμάχους της στην ευρύτερη πε-
ριοχή, ενώ ανοιχτή γραμμή υπάρχει με τις
Βρυξέλλες και την Ουάσιγκτον για την
ανάδειξη της τουρκικής επιθετικότητας. 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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«Δεν χρειαζόμαστε να
πάρουμε την άδεια κανενός»,
είπε ο Τούρκος πρόεδρος
στην τελετή απόπλου 
του «Αμπντουλχαμίτ Χαν» 

Στο… κόκκινο 
μέχρι
τον Οκτώβριο 
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Μ
ε απόβαση στο Καστελόριζο
απειλεί την Αθήνα ο Τούρκος
υπουργός Άμυνας Χουλουσί
Ακάρ, ο οποίος ανήμερα την

έξοδο του πλωτού γεωτρύπανου «Αμ-
πντουλχαμίτ Χαν» δεν δίστασε να ανεβά-
σει στο κόκκινο το θερμόμετρο των ελλη-
νοτουρκικών σχέσεων.

«Ο Ακάρ υπερέβη τα εσκαμμένα», τονί-
ζουν πηγές των Ενόπλων Δυνάμεων, που
χαρακτηρίζουν απαράδεκτη τη ρητορική
του Τούρκου υπουργού Άμυνας. Δεν είναι
βέβαια η πρώτη φορά που το «γεράκι της
Άγκυρας» μιλά για σπουδαστές των τουρ-
κικών στρατιωτικών σχολών που μπορούν
να φτάσουν κολυμπώντας στο Καστελόρι-
ζο, αλλά τώρα ο αυθάδης υπουργός προ-
χωρά ένα βήμα μπροστά τις προκλήσεις
και ουσιαστικά εύχεται να έρθει η ώρα
που οι Τούρκοι θα αποπειραθούν να κατα-
λάβουν το ελληνικό νησί. «Το νησί αυτό, το
Καστελόριζο, απέχει 580 χιλιόμετρα από
την ηπειρωτική χώρα της Ελλάδας, ενώ
από εμάς απέχει μόλις 1.950 μέτρα. Είναι
σε απόσταση κολύμβησης των σπουδα-
στών των στρατιωτικών μας σχολών», είπε
ο Ακάρ και συνέχισε: «Αν θέλει ο Θεός,
μια μέρα μπορεί να συμβεί και αυτό».

Αυτό που δεν υπολογίζει ο Χουλουσί
Ακάρ βέβαια είναι ότι το Καστελόριζο δεν
βρίσκεται στην άκρη αλλά στην καρδιά της
Ελλάδας και, όπως κατά καιρούς έχει δια-
μηνύσει η πολιτική και στρατιωτική ηγε-
σία, το νησί είναι απροσπέλαστο και θω-
ρακισμένο απέναντι σε οποιαδήποτε
απειλή. Αρμόδιες πηγές μάλιστα σχολιά-
ζουν ότι τέτοιες δηλώσεις αποτελούν την

καλύτερη απάντηση σχετικά με το αφήγη-
μα της Άγκυρας περί αποστρατιωτικοποί-
ησης, καθώς η απειλή κατάληψης ελληνι-
κού εδάφους δικαιολογεί απολύτως την
παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων στο
Καστελόριζο αλλά και σε όλα τα νησιά του
Ανατολικού Αιγαίου.

«Δεν κάνουμε βήμα πίσω»
Απάντηση στο παραλήρημα του Τούρ-

κου υπουργού Άμυνας έδωσε και ο κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος, διαμηνύοντας
ότι «δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνου-
με βήμα πίσω σε ό,τι αφορά τα κυριαρχικά
μας δικαιώματα και την εθνική μας κυ-
ριαρχία». Ο Γιάννης Οικονόμου τόνισε ότι

η Αθήνα έχει τη δυνατότητα να εξασφαλί-
σει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην
περιοχή, ενώ στις εμπρηστικές δηλώσεις
Ακάρ για τους Τούρκους κολυμβητές
απάντησε ότι «θα ήταν καλή ιδέα να γίνει
ένας αγώνας ειρήνης ανοιχτής θαλάσσης
με τη συμμετοχή και Τούρκων και Ελλή-
νων κολυμβητών».

Οι απειλές Ακάρ εντάσσονται στο γενι-
κότερο κλίμα έντασης που καλλιεργεί τις
τελευταίες μέρες η Τουρκία, φανερώνον-
τας τον εκνευρισμό της για την εξοπλιστική
υπεροχή της Ελλάδας. Άλλωστε, απέναντι
στους κολυμβητές του Ακάρ η χώρα μας
προτάσσει αεροσκάφη 4,5 γενιάς, τα Rafa-
le, που ήδη πετούν πάνω από το Αιγαίο και

σε λίγους μήνες τα αναβαθμισμένα F-16
Viper, ενώ σε περίπου δύο χρόνια θα ετοι-
μάζεται να παραλάβει την πρώτη γαλλική
Φρεγάτα Belharra. Ο Τούρκος υπουργός
άλλωστε προσπάθησε για μια ακόμη φορά
να πείσει το εσωτερικό ακροατήριο ότι η
σημαντική ενίσχυση του ελληνικού οπλο-
στασίου δεν είναι ικανή να ανατρέψει τις
ισορροπίες στο Αιγαίο, δείχνοντας ταυτό-
χρονα την αγωνία του για την υστέρηση της
Τουρκίας στο θέμα αυτό. Προανήγγειλε
μάλιστα νέο γύρο συζητήσεων με τις Ηνω-
μένες Πολιτείες για το θέμα των τουρκικών
F-16, το οποίο παραμένει «παγωμένο» από
το αμερικανικό Κογκρέσο.

Είχε προηγηθεί η προσωπική επίθεση
κατά του Έλληνα πρωθυπουργού από τον
στενό συνεργάτη του Τούρκου προέδρου
και εκπρόσωπο του Κόμματος Δικαιοσύ-
νης και Ανάπτυξης Ομέρ Τσελίκ. «Κατηγο-
ρούν την Τουρκία, όπως οι ανόητες δηλώ-
σεις του Μητσοτάκη πως τρέχουμε πίσω
από τα όνειρα του νεο-οθωμανισμού. Τότε
και εσείς να κινηθείτε εντός του πλαισίου
της Συνθήκης της Λωζάννης», είπε ο Τσε-
λίκ, ενώ αναφέρθηκε και σε δήθεν «τουρ-
κική» μειονότητα στη Θράκη. Η Αθήνα
εκτιμά ότι οι υψηλοί τόνοι θα συνεχιστούν
και το επόμενο διάστημα όσο πλησιάζου-
με στην ημερομηνία διεξαγωγής των προ-
εδρικών εκλογών στην Τουρκία.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

«Να γίνει κολυμβητικός 
αγώνας ειρήνης Ελλήνων -
Τούρκων», του απάντησε 
ο Οικονόμου - 
Η προσωπική επίθεση Τσελίκ
στον Μητσοτάκη δείχνει 
τον εκνευρισμό των γειτόνων

Απειλή Ακάρ
για απόβαση
στο Καστελόριζο

ΞΕΦΥΓΕ ΤΟ «ΓΕΡΑΚΙ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ»



Σαν να μου φαίνε-
ται πως άρχισε ξανά
ο εναγκαλισμός του
ΣΥΡΙΖΑ με κάποιους
«ορφανούς καραμαν-
λικούς». Και δεν χρει-
άζονται βαθυστόχα-
στες αναλύσεις,
απλώς μια ματιά στα
podcasts της «Αυ-
γής» των τελευταίων
24ώρων. Αντώναρος,
Καραχάλιος και Τσιτου-
ρίδης παρέλασαν από
το Κόκκινο για να
μιλήσουν για το πό-
σο επικίνδυνο είναι
για τη Δημοκρατία
να παρακολουθούνται
πολίτες, για τις ευθύνες
Μητσοτάκη κ.λπ. Ποιος Παππάς, ποιος
Χαρίτσης και ποιος Τζανακόπουλος, φουλ
του καραμανλισμού στα ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ.
Και να είχε καμία σχέση ο ίδιος ο Κ. Κα-
ραμανλής, να το καταλάβω. Όμως, ο
πρώην πρωθυπουργός έχει αναφέρει
κατ’ επανάληψη πως κανείς δεν μπορεί
να μιλήσει εξ ονόματός του και σε καμία
περίπτωση δεν ενδιαφέρεται να κάνει αν-
τιπολίτευση στον Μητσοτάκη. Τι το πα-
λεύουν τώρα όλοι αυτοί; 

ΔΔεν σταματάει
το τηλέφωνο

Σε αναμμένα κάρβουνα βρίσκονται υπουργοί
και βουλευτές μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Οι
περισσότεροι είναι στις παραλίες, με τα τηλέ-
φωνα να χτυπούν διαρκώς, όπως ο υπουργός
Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, ο οποίος περνάει
αυτές τις λίγες μέρες χαλάρωσης με την οικογέ-
νειά του στην αγαπημένη του Μάνη, αλλά οι συ-
νεχείς κλήσεις που δέχεται μαθαίνουμε πως
δεν τον έχουν αφήσει να ηρεμήσει και πολύ.

Έχουν ξεσηκωθεί συλλογικότητες της
Αριστεράς -με τα γνωστά πλοκάμια στη
Βουλή- γιατί, λέει, θα γίνει μετρό στην
πλατεία Εξαρχείων. Χθες μάλιστα κάποιοι
γνωστοί... άγνωστοι βρέθηκαν στην πλα-
τεία-χώρο διακίνησης ναρκωτικών για να
δείξουν την αντίδρασή τους για την ανά-
πλαση και τον εκσυγχρονισμό της περιο-
χής των Εξαρχείων. Να περπατάει ο κό-
σμος που ζει στα Εξάρχεια 10 λεπτά για
την Ομόνοια, μη και «χαλαστούν» 5-10 θα-
μώνες της πλατείας που τη νομίζουν σπίτι
τους. Παίρνουν θέση και βουλευτές υπε-
ρασπιζόμενοι, δήθεν, την πλατεία απο-
σκοπώντας σε μικροπολιτικά κέρδη.

Καμία αλλαγή 
στον σχεδιασμό

Στις αλλεπάλληλες συσκέψεις που πραγ-
ματοποιήθηκαν τα τελευταία 24ωρα στο Μα-
ξίμου για το ζήτημα των τηλεφωνικών παρα-
κολουθήσεων, αποφασίστηκε να μην αλλά-
ξει ο σχεδιασμός. Η κυβέρνηση είναι απο-
φασισμένη να μην επιτρέψει το ζήτημα της
τηλεφωνικής παρακολούθησης να μονοπω-
λήσει την πολιτική ατζέντα, κάτι που επιθυ-
μούν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Για αυτό τον
λόγο το επόμενο διάστημα θα συνεχιστούν
οι συζητήσεις ενόψει ΔΕΘ, καθώς το θέμα
της ακρίβειας είναι εκείνο που απασχολεί
τους πολίτες. Παράλληλα, με το άνοιγμα της
Βουλής θα κατατεθεί και το νομοσχέδιο για
το Ασφαλιστικό. 

Οι... εμψυχωτές
Εντάξει, μια σχετική μουρμούρα στις τά-

ξεις της «γαλάζιας» ΚΟ υπάρ-
χει. Σε καμία περίπτωση

ακραία, όμως υπάρχουν
ένας προβληματισμός,
μια αμηχανία, ένα «κο-

κτέιλ» συναισθημάτων
που χρειάζεται «δουλειά»

για να μη μετατραπεί σε ητ-
τοπάθεια. Και αυτό που
μαθαίνω είναι πως πριν
αρχίσουν οι εργασίες της
Ολομέλειας θα πέσουν

τηλέφωνα στους βουλευ-
τές, με ρόλο στην ανύψωση

του ηθικού να έχουν η Ντόρα
Μπακογιάννη και ο Γιάννης Μπρατάκος. 

Θλίψη σκόρπισε στους κόλπους του ΠΑ-
ΣΟΚ η είδηση του αδόκητου χαμού του πρώην
βουλευτή Άρτας του Κινήματος Δημήτρη Τσι-
ρώνη, «η απώλεια του οποίου αφήνει ένα με-
γάλο κενό στη Δημοκρατική Παράταξη»,
όπως ανέφερε η ανακοίνωση του κόμματος,
τονίζοντας ότι «βρέθηκε στην πρωτοπορία
των αγώνων για κοινωνική δικαιοσύνη και η
πολιτική του διαδρομή αποτελεί φάρο ήθους
και εντιμότητας». Ο εκλιπών διετέλεσε βου-
λευτής Άρτας την περίοδο 2007-2012 και
υπηρέτησε άοκνα τον δημόσιο βίο ως πρό-
εδρος και αντιπρόεδρος της Διαρκούς Κοινο-
βουλευτικής Επιτροπής Παραγωγής και Εμ-
πορίου, πρόεδρος Προανακριτικής και μέλος
Εξεταστικών Επιτροπών της Βουλής. Το τε-
λευταίο αντίο θα δοθεί σήμερα στην ιδιαίτερη
πατρίδα του που τόσο αγάπησε. 
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Τα μικροπολιτικά
κέρδη πάνω από όλα

Χ
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υ Φουλ του...
καραμανλισμού 
στην «Αυγή»

Σήμερα το
τελευταίο αντίο
στον Δημήτρη
Τσιρώνη 

Αναχωρεί για Χανιά
Για ολιγοήμερες διακοπές αναχωρεί σήμερα -

εκτός απροόπτου- ο πρωθυπουργός με προορισμό
την ιδιαίτερη του πατρίδα, τα Χανιά.
Η επιστροφή στο Μαξίμου ανα-
μένεται αμέσως μετά τον Δεκα-
πενταύγουστο, καθώς οι εξελί-
ξεις τρέχουν σε όλα τα μέτωπα.
Με τον προγραμματισμό που
υπάρχει μέχρι στιγμής δεν φαίνε-
ται να επισκεφτεί αυτό το διάστημα άλ-
λη περιοχή, εκτός από την ημέρα της Παναγίας που
δεν αποκλείεται να επισκεφτεί την Τήνο ή να κάνει
την έκπληξη και κατευθυνθεί βορειότερα… 



Ο πρόεδρος και 
η αντιπροεδρίνα

Ο «γάμος» που είχε προαναγγελθεί επιβε-
βαιώθηκε και λίγες μέρες μετά την προσχώρη-
ση της Αφροδίτης Λατινοπούλου στο «ΕΣΥ» ο
Κωνσταντίνος Μπογδάνος τής επιφύλασσε μια
έκπληξη. Συγκεκριμένα, η πρώην πολιτεύτρια
της ΝΔ αναβαθμίστηκε εντός του κόμματος και
μάλιστα αναλαμβάνει πλέον τη θέση της αντι-
προέδρου. Ο κομματάρχης Μπογδάνος ήθελε
να βρει κάτι στα μέτρα του και το βρήκε μάλλον
στο πρόσωπο της Λατινοπούλου. Όπως λέει και
η παροιμία, «κύλησε ο τέντζερης και βρήκε το
καπάκι». Πάντως, τα... ευχάριστα τα μάθαμε
μέσω Instagram, αφού ο Κωνσταντίνος Μπο-
γδάνος δεν κρατήθηκε και το μαρτύρησε το νέο. 

Έτρεξε για την οδική
ασφάλεια

Η βουλευτής Κυ-
κλάδων της ΝΔ Κα-
τερίνα Μονογυιού
κατάφερε να μετα-
τρέψει τη θλίψη της
για τον χαμό του
αδερφού της -υπενθυμίζεται ότι είχε χάσει τη
ζωή του σε τροχαίο- σε εφαλτήριο μιας σημαντι-
κής προσπάθειας που απευθύνεται σε όλους
τους οδηγούς και ακούει στο όνομα
safedrive.org, στοχεύοντας να σώσει ανθρώπι-
νες ζωές. Στο πλαίσιο της καμπάνιας για την οδι-
κή ασφάλεια που διοργανώνει η Nazionale Piloti
στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στη Μύκονο, η βου-
λευτής έτρεξε συμβολικά μαζί με παγκοσμίου
φήμης αθλητές της Formula 1 στην πίστα για
καρτ και δώρισε στους επισκέπτες του νησιού
υπογεγραμμένα κράνη από τους αστέρες του μη-
χανοκίνητου αθλητισμού, περνώντας το ηχηρό
μήνυμα της οδικής ασφάλειας. 

Τo
...

 Π
ρό

σω
πο

Μ
ε συγκεκριμένα νομικά
επιχειρήματα ο υπουργός
Επικρατείας Γιώργος Γε-
ραπετρίτης αποδόμησε

έναν προς έναν τους ισχυρισμούς του
Ευάγγελου Βενιζέλου, ο οποίος δεν
έχασε την ευκαιρία να ασκήσει κριτική
στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι οι
πολιτικοί δεν πρέπει για κανένα λόγο
να παρακολουθούνται. Ξέχασε
όμως ότι τις διατάξεις που
ισχύουν μέχρι σήμερα τις
έχει στηρίξει ο ίδιος και
του το υπενθύμισε ο μετρ
του είδους Γιώργος Γερα-
πετρίτης.

Με άρθρο του στο Prota-
gon ο υπουργός αναφέρθηκε
στον νόμο του 1994, από τον οποίο
δεν εξαιρείται κανένας από την άρση
του απόρρητου των επικοινωνιών και
φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του
συνταγματολόγου και πρώην υπουρ-
γού. «Ο νόμος αυτός, τον οποίο υπέγρα-

ψε ως συναρμόδιος υπουργός ο κ. Βε-
νιζέλος, ισχύει περίπου με το ίδιο πε-
ριεχόμενο έως σήμερα. Ούτε βεβαίως
στο σύγγραμμά του αναφέρει οτιδήποτε
σχετικά με την επέκταση της προστα-
σίας των βουλευτών πέρα από τη μη
υποχρεωτική μαρτυρία. Αν, όπως δια-
τείνεται ο κ. Βενιζέλος, δεν υπάρχει καν

νομιμοφάνεια στην άρση απορρήτου
ενός βουλευτή επειδή αυτός

αυτονοήτως προστατεύεται
συνολικά, είναι απορίας
άξιο πώς δεν είχε μνημο-
νευτεί η εξαίρεση αυτή
στον νόμο και στο σύγ-

γραμμά του», ανέφερε
μεταξύ άλλων ο υπουργός

Επικρατείας. «Λογικά και ερ-
μηνευτικά σφάλματα», «λανθάνου-

σα παραδοχή», «ερμηνευτικό άλμα»,
κάποιοι από τους χαρακτηρισμούς Γε-
ραπετρίτη στα όσα ισχυρίστηκε ο Βενι-
ζέλος. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τη
συνέχεια... 
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Μαρινάκης 
για τα δύσκολα

Σαφή θέση για τη διαδικασία που
ακολουθήθηκε στην επισύνδεση
τηλεφώνου του κ. Ανδρουλάκη πή-
ρε και ο γραμματέας της Πολιτικής
Επιτροπής της ΝΔ Παύλος Μαρι-
νάκης με ανάρτησή του στο Face-
book, υποστηρίζοντας πλήρως τις
πρωτοβουλίες του πρωθυπουργού,
τον οποίο συνεχάρη για τη γενναι-
ότητα που υπέδειξε με το να παρα-
δεχτεί τα λάθη που υπήρξαν στον
χειρισμό της υπόθεσης της νόμι-
μης επισύνδεσης του τηλεφώνου
του κ. Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ.

Ο ίδιος λόγω
ιδιότητας

σ η μ ε ι -
ώνει ότι
η διαδι-
κ α σ ί α

που ακο-
λουθήθη-

κε, σε αντί-
θεση με κάποια νο-

μικά επιχειρήματα που ακούστη-
καν τις τελευταίες μέρες, είναι
απολύτως νόμιμη, προβαίνοντας
και στην αιτιολόγηση της πρότα-
σής του με ερείσματα στα άρθρα
του Συντάγματος. Ειδικότερα, το
άρθρο 19 παρ. 1 μνημονεύει την
άρση απορρήτου για λόγους εθνι-
κής ασφάλειας ή για διακρίβωση
ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων
μέσα από ειδική διάταξη, ενώ το
άρθρο 61 παρ. 3 αναφέρεται στη μη
υποχρέωση παροχής μαρτυρίας
από πλευράς ενός βουλευτή για
ζητήματα που προέκυψαν κατά την
άσκηση των καθηκόντων του.

Ο Μαρινάκης αποδεικνύει για
ακόμη μια φορά ότι δεν κρύβεται
στα δύσκολα, βάζοντας... πλάτη
εκεί όπου άλλοι λιποψυχούν και
πάνε... παραπίσω.

Πώς τα φέρνει η ζωή... Από τους λίγους που έχουν μείνει στην Αθήνα για να
παρακολουθεί και να σχολιάζει την πολιτική επικαιρότητα εκ του σύνεγγυς είναι
ο Σταύρος Θεοδωράκης στον Alpha. Στα γνώριμα λημέρια του δηλαδή, αυτά της
δημοσιογραφίας, αφού από πέρσι συνεργάζεται με τον τηλεοπτικό σταθμό της
Παιανίας, εγκαταλείποντας -προσωρινά ή μόνιμα, θα δείξει- την πολιτική. Θεω-
ρητικά, ο διπλός ρόλος του, αυτός του δημοσιογράφου και του πρώην πολιτικού
αρχηγού, ενισχύει τη σημασία των όσων λέει. Ωστόσο, οι χρόνιες «εκλεκτικές
συγγένειές του» λίγο πολύ οδηγούν στο τι θα πει ο Σταύρος, ο οποίος, ειρήσθω
εν παρόδω, θα παρουσιάζει και φέτος τους «Πρωταγωνιστές» του στον Alpha. 

Τον πλήρωσεμε το ίδιο
νόμισμα ο Γεραπετρίτης

Από «Πρωταγωνιστής» έγινε 
σχολιαστής ο Σταύρος



του
Χρίστο 
Χ. Λιάπη

MD, MSc, PhD
Ψυχίατρος -
Διδάκτωρ Παν/μίου
Αθηνών
Πρόεδρος ΔΣ
ΚΕΘΕΑ,
Μέλος Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων
Δημόσιας Υγείας
chliapis@yahoo.gr
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Η
ιδέα της βιβλιοθεραπείας υπήρχε από τα αρ-
χαία χρόνια. Η βιβλιοθήκη της Θήβας στην
αρχαία Ελλάδα είχε γράψει πάνω από την

πόρτα της «Θεραπευτικός Τόπος της Ψυχής».
Το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί ότι οι άν-

θρωποι λόγω των γεγονότων με τον κορονοϊό στρά-
φηκαν με εμμονή στις ειδήσεις και σταμάτησαν να
διαβάζουν βιβλία. Πολλοί από αυτούς, μάλιστα, πα-
ραπονιούνται ότι απλώς δεν μπορούν να εστιάσουν ή
έχασαν την επιθυμία να διαβάσουν ένα βιβλίο. 

Αυτό, όμως, έχει ένα τίμημα.
Η τηλεόραση μας δίνει τη δυνατότητα να ψυχαγω-

γηθούμε στο σπίτι μας από άτομα που δεν θα είχαμε
στο σπίτι μας.

Οι ιστορίες ενός βιβλίου όχι μόνο διασκεδάζουν
και ενημερώνουν, αλλά έχουν επίσης τη δύναμη να

προκαλούν, να παρηγορούν και να καθοδηγούν. Η τη-
λεόραση μπορεί να είναι ισχυρή και ακόμη και να μας
δίνει μια αίσθηση άνεσης όταν όλα πάνε εντάξει στο
τέλος, αλλά η παρακολούθηση είναι παθητική.

Η τηλεόραση διασκεδάζει. Αυτό σαφώς και δεν εί-
ναι κακό. Στην πραγματικότητα, μπορεί να είναι καλό,
αλλά δεν είναι τόσο ωφέλιμο όσο η ανάγνωση ενός
βιβλίου.

Η ανάγνωση είναι ενεργή. Μας εμπλέκει με έναν
βαθύτερο τρόπο από το να παρακολουθούμε. Η ανά-
γνωση είναι ισχυρή. Μας προκαλεί να δούμε τον κό-
σμο και τον εαυτό μας διαφορετικά.

Ένα πραγματικά καλό βιβλίο παρέχει δύο πράγμα-
τα: μια πόρτα και έναν καθρέφτη. Η πόρτα είναι εκείνη
η στιγμή της ιστορίας όπου ο αναγνώστης εμπλέκεται
και ασχολείται με την αφήγηση. Οι αναγνώστες συχνά

αναφέρονται σε αυτή τη στιγμή σαν γαντζωμένοι,
όπως «από την πρώτη σελίδα ήμουν γαντζωμένος και
δεν μπορούσα να σταματήσω να διαβάζω».

Μόλις γαντζωθεί από την ιστορία, ο αναγνώστης
αρχίζει να ασχολείται με την ιστορία σε ένα βαθύτερο
επίπεδο: πλησιάζουν τον καθρέφτη της αφήγησης και
αρχίζουν να βλέπουν την αντανάκλαση της δικής τους
ζωής στην ιστορία. Ο αναγνώστης βγαίνει από τη ζωή
του για μια στιγμή και αναρωτιέται τι θα έκανε στην
ίδια κατάσταση που αντιμετωπίζει ο κεντρικός
ήρωας.

Όταν βλέπουμε έναν χαρακτήρα να αναπτύσσεται
και να αλλάζει, πολλές φορές μάς βοηθά να πιστέ-
ψουμε ότι σε μια παρόμοια κατάσταση μπορούμε και
εμείς να επιβιώσουμε, να αλλάξουμε, να μεγαλώσου-
με και να αγκαλιάσουμε τους εαυτούς μας. 

Βιβλιοθεραπεία: Η θεραπευτική δύναμη της ανάγνωσης

Σ
τις 10 Φεβρουαρίου 2002, φοιτητής Ιατρικής του
ΑΠΘ, έγραφα -τότε- χωρίς να μπορώ να φαντα-
στώ πως είκοσι χρόνια μετά θα βρισκόμουν στο

τιμόνι του ΚΕΘΕΑ, του οργανισμού για την καταπολέμη-
ση όλων των εξαρτήσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνε-
ται και ο τζόγος, με αφορμή δημοσιεύματα που προ-
σπαθούσαν να εμπλέξουν τον, εκείνη την περίοδο, Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας, αείμνηστο, πλέον, Κωστή Στε-
φανόπουλο, σε υπόθεση ενοικίασης μαγαζιού που χρη-
σιμοποιήθηκε ως παράνομος χώρος για «φρουτάκια»,
με αρκετές προσμείξεις από κρυφές κάμερες, παρακο-
λουθήσεις και… «Big Brother». Είκοσι χρόνια μετά, δεν
έχουν αλλάξει και πολλά, παρά τις δραματικές αλλαγές
που μεσολάβησαν, στη σύγχρονη Ελλάδα. Ακόμη ασχο-
λούμαστε με τις σαγιονάρες, τις προσκλήσεις και τα
κοντά φορέματα που απαθανατίστηκαν κατά την πρό-
σφατη δεξίωση για την επέτειο αποκατάστασης της Δη-
μοκρατίας, αντί να κρατούμε τον θεσμό υπεράνω σχο-
λίων και παρασεναρίων ως οφείλουμε και αντί να ασχο-
λούμαστε με τα ουσιαστικά προβλήματα της σύγχρονης
ελληνικής Δημοκρατίας και κοινωνίας. Όπως έγραψε
και ο Κικέρων στον 2ο «Φιλιππικό» του, εναντίον του
Αντώνιου: «Ας υποκλιθεί, λοιπόν, η εξουσία στο φου-
στάνι, ας προσκυνήσουν οι δάφνες την κυρία…».

Ο Ντίνος, ο πρόεδρος και
η Φρουτοπία της σύγχρονης Ελλάδας

Στην αρχή ήταν μια κρυμμένη κάμερα που κατέγρα-
φε τη μιζέρια της βαρεμάρας και τη μικρότητα της αλ-
ληλοεκδίωξης δώδεκα εγκλείστων σε ένα σπίτι, προ-
σπαθώντας να καλύψει το έλλειμμα ποιότητας και την
απουσία εναλλακτικών στο τηλεοπτικό πρόγραμμα.
Ύστερα ήταν μια άλλη κρυφή κάμερα που κατέγραφε
(χωρίς εκείνος, φυσικά, να το ξέρει) έναν θεσμικό πα-
ράγοντα να παίζει παράνομα «φρουτάκια» και ένας
δημοσιογράφος που προσπαθούσε να καλύψει το λει-
τουργικό έλλειμμα της Δικαιοσύνης υποκαθιστώντας
την εισαγγελική έρευνα. Στη συνέχεια η τηλεοπτική
σύγχυση ρόλων, σκοπών, μεθόδων και επιπέδων ποι-
ότητας έφτασε να εμπλέξει σε σκοτεινές δραστηριό-
τητες τζόγου τον ύπατο άρχοντα του πολιτεύματός μας
και να απειλεί εξωθεσμικά την ομαλή λειτουργία και

το κύρος της δημοκρατικής μας Πολιτείας.
Από αυτό το σημείο και μετά, η κοινή γνώμη άρχισε

να κινείται στην ειδησεογραφική τροχιά των τυχερών
παιχνιδιών. Τα τηλεοπτικά παράθυρα γέμισαν καταγ-
γέλλοντες που επιδείκνυαν, πανικόβλητα, τα δημοκρα-
τικά και θεσμικά τους αντανακλαστικά, καταγγελλόμε-
νους που παραληρούσαν αυτοϋπερασπιζόμενοι και δη-
μοσιογράφους που κυνηγούσαν με κρυφοκάμερες το
«τζακ ποτ» της αποκλειστικής αποκάλυψης.

Ανοίγοντας την τηλεόραση έχεις την αίσθηση πως
ολόκληρη η πολιτική, η θεσμική και η κοινωνική ζωή
αυτού του τόπου είναι εγγεγραμμένη μέσα στο κύκλω-
μα του παράνομου τζόγου. Οι προβληματισμοί, οι σκέ-
ψεις και οι προτεραιότητές μας έχουν κατακλυσθεί από
άνομα «φρουτάκια» και η χώρα όλη έχει μετατραπεί σε
μια απέραντη «φρουτοπία» που -όπως στην τηλεοπτική
σειρά των παιδικών μας χρόνων- την απειλούν εξωθε-
σμικοί, κακόβουλοι, έκνομοι «μανάβηδες».

Εκτός από την αμέριστη και καθολική μας υποστήρι-
ξη στον ανώτατο άρχοντα του πολιτεύματος, ο οποίος
υπέστη μια επίθεση που είναι σίγουρο ότι υποκρύπτει
σκοπιμότητες σκοτεινής ευτέλειας, έχουμε να κάνουμε
ορισμένες παρατηρήσεις.

Πριν από λίγο διάστημα γίναμε όλοι μάρτυρες -πάλι
μέσω των τηλεοπτικών φακών- ενός γεγονότος τραγικά
κωμικού και θεατρικά παράλογου: κατά τη διάρκεια της
επίσημης πρεμιέρας μιας θεατρικής παράστασης όπου
είχαν προσκληθεί εκτός από τους άρχοντες της Πολιτεί-
ας μας και οι νεόκοποι τηλεοπτικοί αστέρες του «Big
Brother», εις εξ αυτών, ο γνωστός μας Ντίνος, έσπευσε
να χαιρετήσει διά χειραψίας τον Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας, ενώ η έναρξη της παράστασης καθυστερούσε για-
τί, ενώ είχαν προσέλθει όλοι οι επίσημοι, δεν είχαν ακό-
μα τελειώσει το φλερτάρισμα με τις κάμερες τα αστέρια
του «Μεγάλου Αδερφού».

Είναι αλήθεια συγκλονιστικά αποκαλυπτικός ο τρα-
γέλαφος του «θεάτρου του παραλόγου» που περιγρά-
ψαμε. Οι προηγούμενες σκηνές σκιαγραφούν το περί-
γραμμα της παρακμιακής απειλής που συνιστά, για το
κοινωνικοπολιτικό μας σύστημα, η ποιοτική έκπτωση
της τηλεόρασης. Μιας τηλεόρασης που εξισώνει το ποι-
οτικό με το ευτελές, που εξομοιώνει το σημαντικό με το

ασήμαντο και που χαρίζει άπλετη δημοσιότητα στον
άγνωστο με τίμημα την αξιοπρέπεια και τη διακριτικό-
τητα. Μιας τηλεόρασης που ευδοκιμεί παρασιτικά στο
έλλειμμα των θεσμών και οργάνων της Πολιτείας και
στην απουσία δυνατοτήτων ποιοτικής ψυχαγωγίας της
κοινωνίας. Το «Big Brother» μάς προετοίμασε επαρκώς
για μια κοινωνία όπου κρυφές κάμερες θα καταγρά-
φουν τη ζωή μας είτε γιατί δεν μπορεί αλλιώς να δια-
σφαλισθεί η νομιμότητα, είτε γιατί το σύνολο δεν έχει τί-
ποτε καλύτερο να κάνει για να «διασκεδάσει» τη βαρε-
μάρα του.

Ο κοινός παρονομαστής που προκύπτει από τη χαοτι-
κή παραδοξολογία των ευτελισμένων τηλεπαιχνιδιών
τύπου «Big Brother» και των καταγγελτικών δημοσιο-
γραφικών εκπομπών που αποκαλύπτουν τα παράνομα
τυχερά παιχνίδια είναι η αναγκαιότητα για μια ποιοτικό-
τερη και διαυγέστερη τηλεόραση αφενός και για μια
διαφανέστερη και πιο λειτουργική κοινωνικοπολιτική
πραγματικότητα αφετέρου. Χρειαζόμαστε άμεσα μια τη-
λεόραση που θα σέβεται τον ρόλο της ως ποιοτικός δεί-
κτης της κοινωνίας και που θα αναγνωρίζει τα όρια που
της υπαγορεύουν η αξιοπρέπεια του κάθε πολίτη (χωρι-
στά) αλλά και ολόκληρης της δημοκρατικής μας Πολι-
τείας (συνολικά). Χρειαζόμαστε δυναμικούς και σύγ-
χρονους πολιτικούς φορείς ικανούς να προνοούν και να
ανταποκρίνονται στα ουσιώδη ζητήματα της κοινωνίας
αντί να πανικοβάλλονται αιφνιδιασμένοι μπροστά στην
ευτέλεια της παραδημοσιογραφίας.

Χρειαζόμαστε επίσης μια εύρωστη συντεταγμένη Πο-
λιτεία που θα διαθέτει ρωμαλέους θεσμούς, διακριτι-
κούς ρόλους και όργανα που θα περιφρουρούν και θα
εγγυώνται την τήρηση των νόμων και την πάταξη της πα-
ρανομίας, ώστε να μη χρειάζονται οι ντετεκτιβίστικες
παρεμβάσεις δημοσιογράφων που λειτουργούν ως αυ-
τόχριστοι εισαγγελείς.

Θυμάμαι ότι στην ομώνυμη τηλεοπτική σειρά, τη
Φρουτοπία την είχε σώσει από τους μανάβηδες ο δαι-
μόνιος δημοσιογράφος Πίκος Απίκος. Στη Φρουτοπία,
όμως, της σύγχρονης Ελλάδος, η προστασία της δημο-
κρατικής μας ποιότητας και λειτουργίας από τους «μα-
νάβηδες» της περιπεπλεγμένης ευτέλειας πρέπει να εί-
ναι έργο τής θεσμικά κατοχυρωμένης Πολιτείας.

Ένας φοιτητής Ιατρικής έγραφε…

της
Νάνσυς 

Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 

του Reggio 
Thessaloniki
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Μ
έχρι και την παραίτηση Δη-
μητριάδη ενέταξαν κάποι-
οι στη διατεταγμένη υπη-
ρεσία τους, να στοχεύσουν

δηλαδή τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνο
Φλώρο προκειμένου να ικανοποιήσουν
τα «αφεντικά» τους, καθώς οι ενέργειες
και ο ρόλος του στρατηγού ενοχλούν.

Κάποιοι στo υπουργείο Εθνικής Άμυ-
νας θα προτιμούσαν έναν αρχηγό των
Ενόπλων Δυνάμεων άβουλο και άμοιρο
ευθυνών, χωρίς άποψη για τα επιχειρη-
σιακά σχέδια ή τα εξοπλιστικά προ-
γράμματα, προκειμένου να μπορούν να
κάνουν τα παιχνίδια τους ανενόχλητοι.
Όμως, ο Φλώρος ούτε είχε ούτε έχει
σκοπό να σιωπήσει όταν διακυβεύονται
το εθνικό συμφέρον και η άμυνα της χώ-
ρας, έχοντας στο πλευρό του το σύνολο
των αξιωματικών όλων των Όπλων, που
στο πρόσωπό του αναγνωρίζουν έναν
στρατιωτικό ηγέτη.

Σύμφωνα με διαδικτυακά δημοσιεύ-
ματα και με αφορμή την παραίτησή του,
ο μέχρι πρόσφατα γενικός γραμματέας
του πρωθυπουργού εμφανίζεται ενο-
χλημένος από τη συμπεριφορά και τις
πρωτοβουλίες του αρχηγού ΓΕΕΘΑ.
Μάλιστα, τα συγκεκριμένα δημοσιεύμα-
τα θέλουν την πολιτική ηγεσία του
υπουργείου «στα κάγκελα» με τον αρ-
χηγό, κατηγορώντας τον από τη μία ότι
πολιτικολογεί και από την άλλη ότι
υπερβαίνει τα θεσμικά του καθήκοντα,
δυστυχώς με ανιστόρητες συγκρίσεις,
όπως αυτή του Φλώρου με τον Φαίδωνα
Γκιζίκη... Και θα είχε ενδιαφέρον να μα-
θαίναμε τι λένε για αυτά οι «κύκλοι» του
υπουργείου.

Συμβολισμός με παρουσία
δίπλα σε Δένδια - Χαρδαλιά

Ανάμεσα στα όσα χρεώνουν στον αρ-
χηγό είναι και η σχέση του με την άλλη
πλευρά του Ατλαντικού και οι επαφές
του με μερίδα του ελληνοαμερικανικού
λόμπι. Προφανώς και ενόχλησε η ανα-
γνώριση της επιτυχημένης θητείας του
αρχηγού ΓΕΕΘΑ κατά την επίσημη επί-
σκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Προφανώς και ξεχνούν ότι το ΓΕΕΘΑ
μαζί με το ΓΕΑ σχεδίασε και εκτέλεσε
μια από τις πιο σημαντικές διμερείς
στρατιωτικές δραστηριότητες ανάμεσα
στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτεί-
ες. Η άσκηση «Poseidon’s Rage» όχι
μόνο έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα απο-
τροπής απέναντι στην Τουρκία με πτή-

σεις ελληνικών και αμερικανικών μαχη-
τικών αεροσκαφών σε όλο το εύρος του
FIR Αθηνών, ακόμη και πάνω από τα νη-
σιά που επιχειρεί να αμφισβητήσει η
Τουρκία, αλλά αποτέλεσε και την καλύ-
τερη ευκαιρία για να γνωρίσουν οι Έλ-
ληνες πιλότοι και τα επιτελεία το «αόρα-
το» μαχητικό F-35 που σε λίγα χρόνια θα
ανήκει στο ελληνικό οπλοστάσιο. Η πο-
λύ σημαντική άσκηση, καθώς έβαλε την
Ελλάδα στο επίκεντρο του αμερικανικού
αλλά και του διεθνούς ενδιαφέροντος,
οργανώθηκε με την προσωπική επιμε-
λητεία του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού
Κωνσταντίνου Φλώρου, ο οποίος άλλω-
στε διατηρεί άριστες σχέσεις με τον
Αμερικανό ομόλογό του, στρατηγό
Μαρκ Μίλεϊ. Αυτό αποτυπώθηκε και στη
συνάντηση που είχαν οι δύο στρατηγοί
στο Αμερικανικό Πεντάγωνο, κατά την
επίσημη επίσκεψη του στρατηγού Φλώ-
ρου στην Ουάσιγκτον, η οποία έλαβε χώ-
ρα σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, με τους
δύο αρχηγούς να συζητούν τόσο για τις
εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και
τη διμερή στρατιωτική συνεργασία όσο

και για τα εξοπλιστικά προγράμματα
που ενδιαφέρουν την Ελλάδα, μεταξύ
των οποίων και η ένταξη της χώρας μας
στο πρόγραμμα των αεροσκαφών 5ης
γενιάς F-35.

Η Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών,
κατά την οποία ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ συνό-
δευσε τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο
Δένδια αλλά και τον υφυπουργό Εθνι-
κής Άμυνας Νίκο Χαρδαλιά στην 115
Πτέρυγα Μάχης στην Αεροπορική Βάση
της Σούδας, είχε έναν ισχυρό συμβολι-
σμό, αφού εξέπεμψε ηχηρό μήνυμα
αποτροπής αλλά και συνεργασίας. 

Η αναγνώριση 
της επιτυχημένης θητείας 
του αρχηγού ΓΕΕΘΑ και 
οι επαφές του στις ΗΠΑ
«ενόχλησαν» τους γνωστούς
κύκλους του υπουργείου
Εθνικής Άμυνας 

Η άριστη διαχείριση
στις 41 υπερπτήσεις
και οι άλλες «νίκες»
του στρατηγού
Ουκ ολίγες φορές ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ,
στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, έχει
σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, απο-
δεικνύοντας πως δεν βρίσκεται τυχαία σε
αυτήν τη θέση, καθώς χαίρει της εκτίμη-
σης του πρωθυπουργού και του κυβερνη-
τικού επιτελείου, όπως βέβαια και των
Ενόπλων Δυνάμεων. Πρόσφατα μάλιστα,
στις 27 Απριλίου, όταν η Τουρκία εξαπέλυ-
σε μια υβριδικού τύπου «επίθεση» εναν-
τίον της Ελλάδας με 41 υπερπτήσεις πάνω
από νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, πολλά
εκ των οποίων κατοικημένα, ο αρχηγός
ΓΕΕΘΑ διαχειρίστηκε από την πρώτη στιγ-
μή την κατάσταση με ψυχραιμία και πλήρη
συναίσθηση του καθήκοντος.
Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ μαζί με τους αρχηγούς
των Κλάδων έμειναν έως τα ξημερώματα
στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων, μετα-
φέροντας διαρκώς τις εξελίξεις στον
πρωθυπουργό, ενώ, σύμφωνα με πληρο-
φορίες, έφυγε από ΕΘΚΕΠΙΧ πολύ αφότου
βεβαιώθηκε ότι και το τελευταίο ελληνικό
μαχητικό προσγειώθηκε με ασφάλεια.
Άλλωστε, ο έμπειρος αρχηγός έχει στην
πλάτη του την επιτυχημένη διαχείριση
της ελληνοτουρκικής κρίσης του 2020,
όταν η χώρα όχι μόνο άντεξε στις πιέσεις
και τις προκλήσεις της Τουρκίας, αλλά η
υποδειγματική ανάπτυξη των Ενόπλων
Δυνάμεων σε αέρα, ξηρά και θάλασσα
«βύθισε» τα σχέδια της Τουρκίας, που
επιδίωξε να παραβιάσει την ελληνική κυ-
ριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα.
Άλλη μια «νίκη» που μετράει ο στρατηγός
Φλώρος είναι και η επιτυχημένη διαχεί-
ριση του Προσφυγικού στον Έβρο. Υπό τις
εντολές του ένας τεράστιος μηχανισμός
κινητοποιήθηκε ακαριαία και έκλεισε την
πόρτα στους επίδοξους «εισβολείς». Οι
οδηγίες του αρχηγού στα επιτελεία θω-
ράκισαν όχι μόνο τη χώρα αλλά και τα ευ-
ρωπαϊκά σύνορα, ενώ η Ελλάδα απέσπα-
σε διθυραμβικά σχόλια και κατάφερε να
αφυπνίσει τα ανακλαστικά των Βρυξελ-
λών. Είναι γεγονός ότι ο αρχηγός στα 2,5
χρόνια της θητείας του έχει ανεβάσει τον
πήχη ψηλά, πολύ ψηλά και πολλοί «προ-
ηγούμενοι» περνάνε από κάτω... Και αυτό
το ξέρουν και το βλέπουν όλοι. Ενοχλούν-
ται οι Τούρκοι και κάποιοι εντός και «εν-
τός». Άρα κάνει καλά τη δουλειά του.

Βάζουν στο στόχαστρο τον Φλώρο 



Ο υπουργός Εξωτερικών της Ταϊβάν κατήγγειλε ότι η Κίνα
προχώρησε στα στρατιωτικά γυμνάσια γύρω από το νησί για
να «προετοιμάσει» εισβολή και να «μεταβάλει το status
quo» στην περιφέρεια Ασίας - Ειρηνικού.

Σύμφωνα με την Ταϊπέι, το Πεκίνο αναζητούσε προσχή-
ματα για να προχωρήσει σε γυμνάσια και η επίσκεψη της
προέδρου της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων
Νάνσι Πελόζι τού έδωσε την ευκαιρία. 

Τουλάχιστον 20 πολεμικά πλοία της Κίνας και της Ταϊβάν
παρέμεναν χθες κοντά στη διάμεση γραμμή στο Στενό, ενώ
κάποια κινεζικά αποπειράθηκαν να την περάσουν.

Νωρίτερα, οι ένοπλες δυνάμεις της Ταϊβάν άρχισαν δι-
κές τους ασκήσεις με πραγματικά πυρά, προσομοιώνον-
τας την άμυνα του νησιού σε περίπτωση κινεζικής επίθε-
σης. Στις ασκήσεις, οι οποίες θα συνεχιστούν και σήμερα,
συμμετέχουν αρκετές εκατοντάδες στρατιωτικοί και πε-

ρίπου 40 οβιδοβόλα, διευκρίνισε ο στρατός.
Τα κινεζικά γυμνάσια επρόκειτο να ολοκληρωθούν την

Κυριακή, αλλά συνεχίστηκαν και χθες, με ανθυποβρυχια-
κές επιχειρήσεις και εφόδους στη θάλασσα, αυξάνοντας τη
στρατιωτική πίεση στο νησί. Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν των
23 εκατομμυρίων κατοίκων, που έχει αυτόνομη κυβέρνη-
ση, σαν αποσκιρτήσασα επαρχία της προορισμένη να επα-
νενωθεί με την ηπειρωτική χώρα, διά της βίας αν χρειαστεί. 

Σ
υναγερμός έχει σημάνει σε
όλη την Ευρώπη για τους βομ-
βαρδισμούς στον πυρηνικό
σταθμό της Ζαπορίζια στη Νο-

τιοανατολική Ουκρανία, την ώρα που η
Ρωσία εκτοξεύει ιρανικό δορυφόρο, τον
οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει για μή-
νες στο πλαίσιο της επίθεσής της στην
Ουκρανία.

Η Ρωσία εκτόξευσε χθες από το Κα-
ζακστάν έναν ιρανικό δορυφόρο παρα-
τήρησης, προκαλώντας φόβους στη Δύ-
ση ότι η Μόσχα μπορεί να τον χρησιμο-
ποιήσει για να υποστηρίξει την επίθεσή
της στην Ουκρανία, κάτι που η Τεχεράνη
αρνείται.

Ο δορυφόρος τηλεανίχνευσης Καγιάμ
εκτοξεύθηκε με πύραυλο Σογιούζ από
το ρωσικό κοσμοδρόμιο του Μπαϊκο-
νούρ και τέθηκε στη συνέχεια σε τροχιά.
Σύμφωνα με την ιρανική διαστημική
υπηρεσία, στόχος του είναι κυρίως «να
παρακολουθεί τα σύνορα της χώρας»,
να συμβάλλει στη βελτίωση της αγροτι-
κής παραγωγής και να ελέγχει τους
υδάτινους πόρους και τις φυσικές κατα-
στροφές. 

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ιρανι-
κό διαστημικό πρόγραμμα προορίζεται
μάλλον για στρατιωτικούς παρά για εμ-
πορικούς σκοπούς, ενώ η Τεχεράνη
υποστηρίζει ότι οι αεροδιαστημικές
δραστηριότητές της είναι ειρηνικές.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, οι ιρανικές
Αρχές χρειάστηκε να αποκρούσουν κα-
τηγορίες διαφορετικού τύπου, αφού η
αμερικανική εφημερίδα «The Washing-
ton Post» έγραψε ότι η Ρωσία «εξετάζει
το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει για
μήνες τον δορυφόρο» στο πλαίσιο της
επίθεσής της στην Ουκρανία, προτού
παραχωρήσει τον έλεγχό του στο Ιράν.

«Εντελώς εκτός ελέγχου»
Πυρηνικοί ειδικοί προειδοποιούν για

τους κινδύνους των συνεχιζόμενων
βομβαρδισμών γύρω από τον πυρηνικό
σταθμό της Ζαπορίζια, ο οποίος βρίσκε-
ται τώρα υπό ρωσικό έλεγχο. 

Ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρε-
σίας Ατομικής Ενέργειας Ραφαέλ Γκρό-
σι περιέγραψε τη συνεχιζόμενη κρίση
της εποπτείας της ασφάλειας ως τρομε-
ρή απειλή, λέγοντας ότι η κατάσταση
βρίσκεται «εντελώς εκτός ελέγχου».

Κίεβο και Μόσχα αλληλοκατηγορούν-
ται για τις επιθέσεις στον μεγαλύτερο
πυρηνικό σταθμό στην Ευρώπη. Η Ρω-
σία ισχυρίζεται ότι ο ουκρανικός στρα-
τός έβαλε φωτιά στο εργοστάσιο και
ανάγκασε το προσωπικό να μειώσει την
παραγωγή σε δύο αντιδραστήρες, ενώ η
Ουκρανία κατηγόρησε τα ρωσικά στρα-
τεύματα ότι χρησιμοποίησαν την περιο-
χή σαν αποθήκη όπλων και τοποθέτη-
σαν εκρηκτικά στο εργοστάσιο για να

αποτρέψουν μια αναμενόμενη ουκρανι-
κή αντεπίθεση στην περιοχή.

Ο ΟΗΕ ζήτησε να δοθεί πρόσβαση σε
διεθνείς επιθεωρητές στον πυρηνικό
σταθμό ηλεκτροπαραγωγής μετά τον
βομβαρδισμό του το Σαββατοκύριακο,
ενώ οι ΗΠΑ κατηγόρησαν τους Ρώσους
ότι χρησιμοποιούν το εργοστάσιο σαν
«πυρηνική ασπίδα».

ΚΚυνήγι θησαυρού 
πράσινης ενέργειας 
στη Γροιλανδία από 
Γκέιτς και Μπέζος…
Οι πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου
χρηματοδοτούν ένα τεράστιο «κυνήγι
θησαυρού» για ορυκτά μέταλλα στη δυ-
τική ακτή της Γροιλανδίας.
Η κλιματική κρίση λιώνει τους πάγους
στο νησί με ταχύτατους ρυθμούς, προ-
σφέροντας μια μοναδική ευκαιρία σε
επενδυτές και εταιρείες εξόρυξης που
αναζητούν ένα «θησαυροφυλάκιο» φυ-
σικών πόρων, όπως νικέλιο και κοβάλ-
τιο, ικανών να τροφοδοτήσουν τη μετά-
βαση στην πράσινη ενέργεια.
Δισεκατομμυριούχοι όπως ο Τζεφ
Μπέζος, ο Μάικλ Μπλούμπεργκ και ο
Μπιλ Γκέιτς εκτιμούν ότι κάτω από τους
λόφους και τις κοιλάδες στο νησί Ντί-
σκο της Γροιλανδίας υπάρχουν ορυκτά
που θα μπορούσαν να «κινήσουν» εκα-
τοντάδες εκατομμύρια ηλεκτρικά οχή-
ματα.
Αναζητούν ένα κοίτασμα μετάλλων που
πιστεύεται ότι θα είναι το πρώτο ή το
δεύτερο μεγαλύτερο κοίτασμα νικελίου
και κοβαλτίου στον κόσμο. Αρκετοί δι-
σεκατομμυριούχοι χρηματοδοτούν την
KoBold Metals, μια αμερικανική εται-
ρεία που ειδικεύεται στην εξόρυξη
ορυκτών, με στόχο να εντοπιστούν τα
σπάνια και πολύτιμα μέταλλα στη Γροι-
λανδία, τα οποία είναι απαραίτητα για
την κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων
και μπαταριών. 

Παγκόσμια ανησυχία για 
τη συνεργασία Ρωσίας - Ιράν 
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Ταϊβάν: Το Πεκίνο αναζητούσε προσχήματα για να προετοιμάσει «εισβολή» 

Για τις ΗΠΑ, το ιρανικό
διαστημικό πρόγραμμα
προορίζεται μάλλον για
στρατιωτικούς σκοπούς, ενώ 
η Τεχεράνη λέει ότι 
οι αεροδιαστημικές
δραστηριότητές της 
είναι ειρηνικές
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Α
ποφασισμένοι να χτυπήσουν
στη ρίζα του το πρόβλημα της
οπαδικής βίας εμφανίζονται
πολιτική και φυσική ηγεσία της

ΕΛΑΣ, ενόψει της έναρξης σε λίγες ημέρες
των ποδοσφαιρικών πρωταθλημάτων και
μερικές εβδομάδες αργότερα αυτά του
μπάσκετ, του βόλεϊ και των άλλων ομαδι-
κών αθλημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε ευ-
ρεία σύσκεψη στην Κατεχάκη, υπό τον
υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θε-
οδωρικάκο, παρουσία του υφυπουργού
Λευτέρη Οικονόμου, του γενικού γραμμα-
τέα Δημόσιας Τάξης Κωνσταντίνου Τσου-
βάλα και του αρχηγού της ΕΛΑΣ, αντιστρά-
τηγου Κωνσταντίνου Σκούμα. Στην εισήγη-
σή του ο κ. Θεοδωρικάκος ξεκαθάρισε πως
«το πρωτάθλημα της Super League 2022-
2023 θα ξεκινήσει με πλήρη εφαρμογή της
νομοθεσίας». Στη σύσκεψη για την αντιμε-
τώπιση της οπαδικής βίας συμμετείχαν
επίσης ο υπαρχηγός της ΕΛΑΣ, αντιστρά-
τηγος Γεώργιος Γιάννινας, ο γενικός επιθε-
ωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος αντι-
στράτηγος Γεώργιος Κανέλλος, ο προϊστά-
μενος του Κλάδου Τάξης, υποστράτηγος
Ελευθέριος Γκαρίλας, και ο γενικός αστυ-
νομικός διευθυντής Αττικής, υποστράτη-
γος Εμμανουήλ Δουρβετάκης. 

Η ΕΛΑΣ εγγυήτρια 
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη

ενημερώθηκε για τους ελέγχους που
πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες
υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας στις
λέσχες φιλάθλων, ώστε αυτές να λειτουρ-
γούν υπό τις προϋποθέσεις του νόμου,
ενώ ζήτησε τον τεχνικό έλεγχο, έως τις 17
Αυγούστου, όλων των καμερών ασφαλεί-
ας και των control rooms στα 14 γήπεδα
όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες του πρω-
ταθλήματος ποδοσφαίρου. «Η ΕΛΑΣ είναι
εγγυητής της εφαρμογής του νόμου. Πέ-
ρυσι, συνέβη ένα γεγονός που συγκλόνισε
της ελληνική κοινωνία, η δολοφονία του
19χρονου Άλκη. Συνελήφθησαν όλοι οι
ένοχοι, όμως απόλυτη προτεραιότητά μας
πρέπει να είναι να μη συμβεί ποτέ ξανά τέ-
τοιο περιστατικό. Οι έλεγχοι θα είναι αυ-

στηροί, ώστε η νομοθεσία να εφαρμοστεί
κατά γράμμα. Κανένα από τα μαγαζιά χου-
λιγκανισμού που υπήρχαν δεν πρέπει να
ανοίξει πάλι», επεσήμανε χαρακτηριστικά
ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

Καλυμμένα πρόσωπα τέλος!
Αξίζει να σημειώσουμε ότι ήδη από τον

Φεβρουάριο είχαμε την αυστηροποίηση
του νομοθετικού πλαισίου για τα αδικήμα-
τα που εντάσσονται στην οπαδική βία, κα-
θώς αυξήθηκε το πλαίσιο ποινής από 6 μή-
νες έως 5 έτη. Σε διακεκριμένες περιπτώ-
σεις επικίνδυνων δραστών, μάλιστα, θα
προβλέπεται ποινή από 2 έως 5 έτη. Επί-
σης, καθιερώθηκε ειδικό ποινικό αδίκημα
για όσους κατά τη διάρκεια αθλητικού
αγώνα έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστι-
κά του προσώπου τους, με ποινή φυλάκι-
σης τουλάχιστον 6 μηνών. Απαγορεύτηκε η
αναστολή έκτισης ποινής για εγκλήματα
οπαδικής βίας, τα οποία θα εκδικάζονται

κατά προτεραιότητα, ενώ σε περίπτωση
αναβολής της δίκης, καθίσταται υποχρεω-
τική η επιβολή περιοριστικών όρων.

Την ίδια ώρα, πολλή δουλειά θα έχει και
η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας
στους Αθλητικούς Χώρους, καθώς στόχος
είναι να περιοριστούν στο ελάχιστο τα
«ραντεβού» αντίπαλων οπαδών, αλλά και
οι καταδρομικές επιθέσεις σε συνδέ-
σμους. Έργο διόλου εύκολο, καθώς απαι-
τείται αξιοποίηση του πληροφοριακού δι-
κτύου, το οποίο πολύ δύσκολα «χτίζεται»,
καθώς οι εμπλεκόμενοι κρατούν κλειστά
τα στόματά τους σε μια ιδιότυπη «ομερτά».

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη
που πραγματοποιήθηκε 
στο υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη για την οπαδική βία 

«Να μη θρηνήσουμε άλλον Άλκη»
ΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ: 

Το τρίπτυχο των μέτρων 
για το νέο πρωτάθλημα
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη,
έχοντας πολύ ψηλά στην ατζέντα του
την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας,
ξεκαθάρισε ότι τη σεζόν 2022-23 θα
ισχύσουν τα εξής τρία μέτρα: 

1Όλα τα εισιτήρια θα είναι ηλε-
κτρονικά και ονομαστικοποιημέ-

να, ενώ θα πραγματοποιούνται έλεγ-
χοι ταυτοπροσωπίας από την Ελληνι-
κή Αστυνομία κατά την είσοδο στα
γήπεδα, με την επιβολή των ανάλο-
γων ποινών που προβλέπει ο νόμος
στους παραβάτες.

2 Κανένας φίλαθλος δεν θα μπορεί
να εισέρχεται στο γήπεδο χωρίς

εισιτήριο.

3 Οι λέσχες φιλάθλων θα λειτουρ-
γούν με τις προϋποθέσεις που

προβλέπει ο νόμος. 



Σ
τα 100.421 ανήλθαν τα συνολικά
κρούσματα για την εβδομάδα
από 1η έως 7η Αυγούστου, σύμ-
φωνα με την εβδομαδιαία επιδη-

μιολογική έκθεση που ανακοίνωσε χθες,
Τρίτη 9 Αυγούστου, ο ΕΟΔΥ, με τους νε-
κρούς να ανέρχονται σε 314 και τους δια-
σωληνωμένους σε 120.

Ακόμα μια «μαύρη» εβδομάδα κατέ-
γραψε η έκθεση του ΕΟΔΥ για την επιδη-
μιολογική πορεία του κορονοϊού, με τον
αριθμό των κρουσμάτων να είναι αισθητά
χαμηλότερος από την αμέσως προηγού-
μενη έκθεση για την εβδομάδα 25 έως 31
Ιουλίου, όπου είχαν καταγραφεί 122.230
κρούσματα. Ο αριθμός των νεκρών εξα-
κολουθεί να σοκάρει, καθώς κατά την
προηγούμενη έκθεση είχαν καταγραφεί
355 νεκροί, ενώ η χθεσινή ανακοίνωση
του ΕΟΔΥ κατέγραψε 314 νεκρούς για την
εβδομάδα 1-7 Αυγούστου, κάτι που «με-
ταφράζεται» σε 45 νεκρούς την ημέρα.

Όσον αφορά τους διασωληνωμένους,
έπεσαν σε 120 (από 138), με μέσο όρο ηλι-
κίας τα 70 έτη και το 95% να έχει υποκεί-
μενο νόσημα ή να είναι 70 ετών και άνω.

Την εβδομάδα αναφοράς, το ποσοστό
θετικότητας ήταν 13,79% σε σύνολο
728.373 εργαστηριακών ελέγχων σε RT-
PCR και Rapid-Ag, με τον μέσο όρο εβδο-
μάδας να είναι 104.053 δείγματα. Το σύνο-
λο των εισαγωγών στα νοσοκομεία της
επικράτειας ήταν 2.343 ασθενείς. Ο συνο-
λικός αριθμός των λοιμώξεων από την
έναρξη της πανδημίας ανέρχεται πλέον σε
4.577.675.

Βαρύ φορτίο 
Η Αττική εξακολουθεί να σηκώνει το

φορτίο των περισσότερων κρουσμάτων,
με την τελευταία επισκόπηση να δείχνει
25.647 κρούσματα, και 10.941 στη Θεσσα-
λονίκη. Επίσης, 23 περιφέρειες κατέγρα-
ψαν την εβδομάδα 1-7 Αυγούστου τετρα-
ψήφιο αριθμό κρουσμάτων. 

Συγκεκριμένα οι Περιφερειακές Ενότη-
τες: Αιτωλοακαρνανίας 1.797, Αχαΐας
3.229, Βοιωτίας 1.043, Δράμας 1.282,
Έβρου 2.139, Εύβοιας 2.350, Ηλείας 1.644,
Ημαθίας 1.464, Ηρακλείου 3.046, Ιωαννί-
νων 2.014, Καβάλας 1.740, Κέρκυρας
1.095, Κοζάνης 1.416, Κορινθίας 2.036,
Λάρισας 2.762, Λέσβου 1.090, Μαγνησίας
1.819, Μεσσηνίας 2.169, Ξάνθης 1.202,
Πέλλας 1.446, Πιερίας 1.817, Ρόδου 1.131,
Σερρών 1.529, Φθιώτιδας 1.478, Χαλκιδι-
κής 1.896, Χανίων 1.830.

Σε ό,τι αφορά το μέσο εβδομαδιαίο ιικό

φορτίο του SARS-CoV-2, καταγράφηκαν
αυξητικές τάσεις σε σχέση με την εβδο-
μάδα 25-31 Ιουλίου 2022 στα αστικά λύ-
ματα σε δύο από τις δώδεκα περιοχές που
ελέγχθηκαν, με την Πάτρα να καταγράφει
καθαρά αυξητική τάση και την Αττική
οριακή. Αντίθετα, καθαρά πτωτικές τάσεις
διαπιστώθηκαν στα Χανιά, στη Λάρισα,
στην Ξάνθη και στο Ηράκλειο, ενώ οριακή
ήταν η μείωση στο ιικό φορτίο των αστι-
κών λυμάτων στην Αλεξανδρούπολη, στον
Βόλο, στην Κέρκυρα, στη Θεσσαλονίκη
και στον Άγιο Νικόλαο.

Σχετικά με τις μεταλλάξεις του κορονοϊ-
ού, τις τελευταίες δύο εβδομάδες επικρα-
τούν κατά 76,6% η Όμικρον 5 και κατά 11%
η Όμικρον 4.
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Θα προσμετρώνται με διαφορετικά δεδομένα πλέον οι ανθρώπινες
απώλειες στις επιδημιολογικές εκθέσεις του ΕΟΔΥ για τον κορονοϊό,
διευκρίνισε μιλώντας στο OPEN ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης,
συμπληρώνοντας επίσης πως βρισκόμαστε σε φάση αποκλιμάκωσης
του παρόντος κύματος της πανδημίας.

«Από εδώ και στο εξής, στους θανάτους που θα δηλώνουμε, θα
αναφέρουμε πόσοι από αυτούς είναι με αιτία την Covid και πόσοι εί-
ναι με άλλη αιτία αλλά τα άτομα είχαν Covid», δήλωσε ο υπουργός
Υγείας και συμπλήρωσε: «Αυτό το κύμα είχε την ιδιαιτερότητα ότι
αφορούσε νοσηλείες σε απλές κλίνες και όχι σε ΜΕΘ, και για αυτό
δεν υπήρχε πίεση στο σύστημα υγεία ως προς τον σκληρό δείκτη των
διασωληνώσεων».

Για τον μεγάλο αριθμό θανάτων που καταγράφεται τις τελευταίες

ημέρες ο υπουργός επεσήμανε: «Η χώρα μας ακολουθεί το εξής
μοντέλο καταγραφής, βάσει του ΠΟΥ:

Όταν κάποιος έχει νοσήσει από Covid, ακόμη και όταν η αιτία θανά-
του δεν είναι ο κορονοϊός και απλώς έχει βγει θετικός, τότε καταγρά-
φεται ως θάνατος από Covid. Από δω και στο εξής, στους θανάτους
που θα δηλώνουμε, θα αναφέρουμε πόσοι από αυτούς είναι με αιτία
την Covid και πόσοι είναι με άλλη αιτία, αλλά τα άτομα είχαν Covid.

Συνεπώς, δεν είχαμε αύξηση θανάτων, απλώς το ποσοστό των θα-
νάτων από τον Μάιο και μετά συνδυάζεται με περιστατικά ήταν με
οποιαδήποτε αιτία και είχαν και Covid. Αυτά όλα τα στοιχεία θα ανα-
λυθούν και θα συνεχίσουμε να λέμε επακριβώς τους θανάτους, όμως
και απόδειξη αυτού που λέμε είναι πως δεν υπήρχε αύξηση στους
σκληρούς δείκτες της πανδημίας». 

Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των θανάτων από κορονοϊό 

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 
314 νεκρούς από
1 έως 7 Αυγούστου, κάτι 
που «μεταφράζεται» 
σε 45 νεκρούς την ημέρα

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

«Μαύρη» εβδομάδα παρά 
τη μείωση των κρουσμάτων
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Υπό την επήρεια αλκοόλ ήταν ο χει-
ριστής τού ταχυπλόου που χτύπησε
και τραυμάτισε έναν 15χρονο που εί-
χε πάει για ψαροντούφεκο στην πα-
ραλία της Γριάς το Πήδημα στην Άν-
δρο.  Σύμφωνα με τα στοιχεία που
έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής το
ανακριτικό τμήμα του Λιμενικού Σώ-
ματος, ο ανήλικος είχε πάρει όλα τα
προβλεπόμενα μέτρα ενόσω βρισκό-
ταν στη θάλασσα, καθώς μεταξύ άλλων είχε μαζί του και τη
σημαδούρα που χρησιμοποιείται από όλους όσους ασχο-
λούνται με την ερασιτεχνική αλιεία με ψαροντούφεκο. 

Ο 33χρονος χειριστής μαζί με τους δύο φίλους του που
επέβαιναν στο σκάφος, κατά τη διάρκεια των καταθέσεών
τους στους άνδρες του Λιμεναρχείου της Άνδρου, ανέφε-
ραν ότι δεν είδαν τον 15χρονο και άκουσαν μόνο το χτύπη-
μα από το σώμα του ανηλίκου στη γάστρα του ταχυπλόου. 

Ο ανήλικος όταν βγήκε στην επιφάνεια άρχισε να ζητά

βοήθεια και τότε ο χειριστής τού
σκάφους του προσέφερε τις πρώτες
βοήθειες και τον μετέφερε στην
ακτή. Εκεί τον παρέλαβε ασθενοφό-
ρο του ΕΚΑΒ, ενώ στη συνέχεια με
ελικόπτερο έφτασε στην Ελευσίνα. Ο
15χρονος διακομίστηκε στο Νοσο-
κομείο ΚΑΤ, όπου υποβλήθηκε σε
χειρουργείο στο χέρι. Σύμφωνα με
τους γονείς του, η πρώτη επέμβαση

πήγε καλά, ωστόσο, θα ακολουθήσουν και άλλες για να
αποκατασταθούν πλήρως οι τραυματισμοί του. Οι άνδρες
του Λιμεναρχείου του κυκλαδίτικου νησιού, εκτός από την
κατάθεση που πήραν από τον 33χρονο, του έκαναν και αλ-
κοτέστ. Οι μετρήσεις έδειξαν ότι το ποσοστό αλκοόλης που
εντοπίστηκε στον οργανισμό του ήταν πάνω από τα προβλε-
πόμενα όρια, ενώ εξετάζεται και εάν το ταχύπλοο κινούταν
σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 μέτρων που προβλέπε-
ται βάσει της νομοθεσίας από τη στεριά. 

Νεκρός ο 69χρονος 
που είχε εξαφανιστεί 
από το Παλαιό Φάληρο

Με έναν τραγικό επίλογο έκλεισαν οι έρευνες
για τον εντοπισμό του 69χρονου ο οποίος είχε εξα-
φανιστεί από το σπίτι του στο Παλαιό Φάληρο την
Κυριακή 7 Αυγούστου. Ο ηλικιωμένος άνδρας είχε
φύγει από την οικία του με το αυτοκίνητό του μάρ-
κας Ford Focus και για σχεδόν δύο ημέρες οι δικοί
του άνθρωποι και οι άνδρες της ΕΛΑΣ είχαν κινήσει
γη και ουρανό για να τον εντοπίσουν, ενώ είχε εκ-
δοθεί και Silver Alert. Χθες το μεσημέρι το σώμα
του 69χρονου βρέθηκε σε γκρεμό βάθους περίπου
50 μέτρων, πλησίον της οδού Εθνάρχου Μακαρίου
στο Πόρτο Ράφτη, ενώ το αυτοκίνητό του ήταν παρ-
καρισμένο λίγα μέτρα πιο μακριά. 

Οι αστυνομικές Αρχές πλέον ερευνούν τις συν-
θήκες θανάτου του 69χρονου, ενώ δεν αποκλείεται
ο άνδρας να έχασε τον προσανατολισμό του, να
βγήκε από το αυτοκίνητο και περπατώντας σε ένα
μικρό μονοπάτι να έπεσε στον γκρεμό. 

Μεθυσμένος ο χειριστής του ταχύπλοου 
που τραυμάτισε τον 15χρονο ψαροντουφεκά

«Η
Νικολέτα μού ζήτησε να γίνω χριστιανός και
λογομαχήσαμε», είπε στην ανακρίτρια ο Πα-
κιστανός που την περασμένη Δευτέρα δολο-
φόνησε τη 17χρονη σύντροφό του μέσα στο

σπίτι της στο Περιστέρι. Ο 21χρονος που χθες το πρωί έφτασε
για τρίτη φορά στα δικαστήρια της Σχολής Ευέλπιδών για να
απολογηθεί, καθώς είχε πάρει δύο αναβολές, άργησε να πε-
ράσει την πόρτα του γραφείου του ανακριτή. Και αυτό γιατί ο
δικηγόρος που τον εκπροσωπούσε παραιτήθηκε, με αποτέ-
λεσμα να διοριστεί αυτεπαγγέλτως νέα συνήγορος, παρουσία
της οποίας ο κατηγορούμενος απολογήθηκε. Οι ισχυρισμοί
του ανθρώπου που με τα χέρια του έκλεισε το στόμα και τη
μύτη της 17χρονης κοπέλας έως ότου εκείνη σταματήσει να
αναπνέει δεν ελάφρυναν σε καμία περίπτωση τη θέση του.
Έτσι, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, κρίθηκε
προσωρινά κρατούμενος. Κατά τη διάρκεια της απολογίας
του περιέγραψε τη γνωριμία του με τη Νικολέτα, ενώ ανέφε-
ρε ότι όλα ξεκίνησαν ύστερα από έναν καβγά με θρησκευτικό
περιεχόμενο. «Η Νικολέτα ήταν η αγάπη της ζωής μου, έχω
μετανιώσει, δεν έχω συνέλθει ακόμα από το σοκ», φέρεται να
είπε στην ανακρίτρια, ενώ περιγράφοντας το μοιραίο από-
γευμα της 1ης Αυγούστου υποστήριξε: «Ξύπνησα τη Νικολέ-
τα στις 5.30 το απόγευμα για να πάει για δουλειά. Ζήτησα για
μία ακόμα φορά από τη Νικολέτα να με βοηθήσει με τα χαρ-
τιά μου. Σκεφτόμασταν να παντρευτούμε στην Ιταλία». 

«Ζήτα συγγνώμη»
Τότε, σύμφωνα με τον γυναικοκτόνο, η Νικολέτα τού ανέ-

φερε ότι για να γίνει ο γάμος θα πρέπει να αλλάξει θρησκεία.
«Μου ζήτησε να γίνω χριστιανός και εκεί λογομαχήσαμε. Η
Νικολέτα μίλησε άσχημα για τον Μωάμεθ. Εκεί της έκανα κε-
φαλοκλείδωμα από πίσω για ελάχιστα δευτερόλεπτα και της
έλεγα “ζήτα συγγνώμη, ζήτα συγγνώμη”, μέχρι που είδα τα
μάτια της κλειστά και να μην αντιδράει. Νόμιζα ότι λιποθύμη-
σε, για αυτό και της έριξα νερό και άναψα τον ανεμιστήρα.
Την άφησα έτσι, μάζεψα τα πράγματά μου και έφυγα. Πήγα
στη Θεσσαλονίκη για να μείνω μακριά της και την επόμενη
ημέρα έμαθα από την τηλεόραση τι έγινε», φέρεται να είπε
στην ανακρίτρια ο κατηγορούμενος.  Ο 21χρονος, σε αντίθεση
με τα όσα έχουν ακουστεί από το περιβάλλον της Νικολέτας,
αρνήθηκε ότι τη ζήλευε και ότι εξαιτίας του βίαιου χαρακτή-
ρα του η κοπέλα τού ζητούσε να χωρίσουν. 

Όσον αφορά τώρα τα διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας που
είχε δηλώσει στις ελληνικές Αρχές, ο κατηγορούμενος ισχυ-
ρίστηκε ότι ήταν λάθος των αστυνομικών που τα σημείωναν. 

Σοκάρουν τα λόγια του Πακιστανού στην απολογία
του, ενώ για τα στοιχεία της ταυτότητάς του είπε
πως ήταν λάθος των… αστυνομικών

«Μίλησε άσχημα 
για τον Μωάμεθ
και τη σκότωσα»



Δυτική Ελλάδα

Παραχώρηση ακινήτου 
για Μουσείο Σταφίδας

Στην παραχώρηση του
ακινήτου στον περιβάλλον-
τα χώρο του παλιού σταθ-
μού του ΟΣΕ στην παραλία
Αιγίου προχωρά, ύστερα
από σχετική απόφαση, η
Περιφέρεια Δυτικής Ελλά-
δας προς τον Δήμο Αιγια-
λείας, για τα επόμενα τριάντα χρόνια. Στόχος της παραχώρησης
είναι η δυνατότητα εκ μέρους του δήμου, εντός της προσεχούς
πενταετίας, υποβολής πρότασης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα
μέσω ευρωπαϊκών πόρων, ώστε ο χώρος να μετατραπεί σε Μου-
σείο Σταφίδας και παράλληλα σε πολυχώρο εκδηλώσεων και εκ-
θέσεων. Το ακίνητο είναι εμβαδού περίπου 1.500 τμ και μετά την
ολοκλήρωση του έργου, εκτός από το Μουσείο Σταφίδας, θα φι-
λοξενεί μεταξύ άλλων εκθέσεις προϊόντων από ντόπιες επιχειρή-
σεις, διοργανώσεις με ευρύ καλλιτεχνικό ενδιαφέρον, εκθέσεις
έργων τέχνης κ.ά.

Κεντρική Μακεδονία

Έξι νέες ψηφιακές υπηρεσίες 
Με έξι νέες υπηρεσίες ενισχύεται η ψηφιακή διακυβέρνηση

στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που αποτελεί μια από
τις βασικές προτεραιότητες της διοίκησης της περιφέρειας.
Σκοπός είναι ο μετασχηματισμός του οργανισμού σε e-περιφέ-
ρεια, η διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών αλλά και
η βελτίωση της παραγωγικότητας και της διαφάνειας στη δημό-
σια διοίκηση. Οι νέες υπηρεσίες αφορούν δήλωση εγκατάστα-
σης/απεγκατάστασης υγραεριοκίνησης σε επιβατικά οχήματα
ιδιωτικής χρήσης, αλλαγή χρώματος επιβατικού ή δίκυκλου
οχήματος, μεταβίβαση ενάριθμου οχήματος επιβατικού ή δικύ-
κλου λόγω κληρονομιάς, άρση ακινησίας για επανακυκλοφορία
φορτηγού οχήματος, άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατι-
κού ή δικύκλου οχήματος ιδιωτικής χρήσης και έκδοση δελτίου
στάθμευσης ΑμεΑ.  

Ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης
παρέστη στα εγκαίνια της Πύλης Σένγκεν στο Πλωμάρι Λέσβου,
την οποία χρηματοδότησε η περιφέρεια με το ποσό των 100
χιλιάδων ευρώ, συμβάλλοντας καθοριστικά στη λειτουργία της.
Στα εγκαίνια έδωσαν το «παρών» και ο υφυπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, ο υφυπουργός
Προστασίας του Πολίτη Ελευθέριου Οικονόμου και ο
αντιπρόεδρος της Βουλής Χαράλαμπος Αθανασίου.
Όπως τόνισε ο κ. Μουτζούρης: «Η λειτουργία της Πύλης Σένγκεν
Πλωμαρίου ίσως απαιτεί περαιτέρω συντονισμένες ενέργειες και
θα είμαστε και πάλι εδώ ως περιφερειακή αρχή για να
προτάξουμε κάθε δράση προς αυτή την κατεύθυνση. Η κοινωνία
της Λέσβου είναι μια δυναμική κοινωνία και μπορεί να αποδείξει
ότι μπορεί να φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα, όταν της δοθούν
οι ευκαιρίες και προϋποθέσεις».

Λάρισα

Διεθνών προδιαγραφών 
το δημοτικό κολυμβητήριο

Σε αθλητική εγκατάσταση διεθνών προδια-
γραφών μετατρέπεται το Ανοιχτό Δημοτικό
Κολυμβητήριο της Νέας Πολιτείας, στο οποίο
εδώ και μερικές ημέρες εξελίσσονται εργα-
σίες για τη διεξαγωγή του Παγκοσμίου Πρω-
ταθλήματος υδατοσφαίρισης κορασίδων Κ16,
το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα από
τις 21 έως τις 28 Αυγούστου, με τη συμμετοχή
13 εθνικών ομάδων.

Στο κολυμβητήριο πραγματοποιούνται ερ-
γασίες από τον Δήμο Λαρισαίων που ακολου-
θούν τις κατευθύνσεις της Κολυμβητικής
Ομοσπονδίας Ελλάδας, που είναι ο διοργανω-
τής των αγώνων σε συνεργασία με την Παγκό-
σμια Ομοσπονδία. Υπενθυμίζεται πως η κατα-
σκευή του Ανοιχτού Κολυμβητηρίου της Νέας
Πολιτείας ξεκίνησε το 2002, στο πλαίσιο του
προγράμματος «Ελλάδα 2004», ωστόσο η κα-
τασκευή του σταμάτησε. Όπως επισημαίνει η
δημοτική αρχή: «Η ολοκλήρωσή του αποτέλε-
σε μία από τις πρώτες προτεραιότητες του δη-
μάρχου Απόστολου Καλογιάννη, που τελικά
κατάφερε, με χρηματοδότηση Περιφέρειας
Θεσσαλίας και Δήμου Λαρισαίων, να ολοκλη-
ρωθεί το 2017».

!

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Πρόσθετοι πόροι για 
δύο έργα υποδομής
στην Ενότητα Δράμας

Δύο νέες χρηματοδοτήσεις, συνολικού ύψους 1,5 εκατ.
ευρώ, από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας ενέκρινε ο περιφε-
ρειάρχης ΑΜΘ Χρήστος Μέτιος στην Περιφερειακή Ενό-
τητα Δράμας. Η πρώτη χρηματοδότηση είναι ύψους 1,2
εκατ. ευρώ και αφορά το έργο της αναβάθμισης της οδι-
κής ασφάλειας του δρόμου από τον οικισμό Πλατανιά μέ-
χρι τα όρια του Νομού Ξάνθης στον Δήμο Παρανεστίου.
Πρόκειται για έργο που προβλέπει ασφαλτοστρώσεις,
διαγραμμίσεις, τοποθέτηση νέων στηθαίων ασφαλείας
και πινακίδων σε συνολικό μήκος 21 χιλιομέτρων της
Εθνικής Οδού Δράμας-Ξάνθης. Η δεύτερη χρηματοδότη-
ση είναι της τάξης των 300.000 ευρώ και πρόκειται για
συμπληρωματικούς πόρους που διαθέτει η περιφέρεια
από το ΕΣΠΑ για το έργο της αντικατάστασης των εγκατα-
στάσεων επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Κάτω Νευ-
ροκοπίου.

Καλαμαριά

Στρατηγικές αστικές
παρεμβάσεις

Αναπλάσεις πράσινων διαδρομών, οι οποίες προβλέ-
πονται στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της περιοχής
επέμβασης, αφορά το έργο που πρόκειται να υλοποιηθεί,
μετά την έγκριση της πρότασης που κατέθεσε ο Δήμος
Καλαμαριάς στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας. Η πρόταση υποβλήθηκε στο πρόγραμμα που χρημα-
τοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ποσό ένταξης
ανέρχεται σε 9.000.000 ευρώ. Το προτεινόμενο δίκτυο
μπορεί να συνδέσει κοινωφελείς, κοινόχρηστες και άλ-
λες κύριες τοποθεσίες της Καλαμαριάς, όπως οι σταθμοί
του μετρό, και να προσφέρει βελτιωμένες συνθήκες για
την κίνηση των πεζών και των ποδηλάτων. Το συνολικό
μήκος των προτεινόμενων παρεμβάσεων ανέρχεται σε
περίπου 3.370,53 μέτρα, ενώ η συνολική επιφάνεια ανά-
πλασης σε περίπου 62.000 τμ. 
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Βόρειο Αιγαίο

Εγκαινιάστηκε η Πύλη Σένγκεν στο Πλωμάρι 



E
να πρόγραμμα προληπτικής
οδοντιατρικής για τα παιδιά οικο-
γενειών που υποστηρίζονται από
το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγ-

γύης του Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ) εγκαι-
νιάζεται από τον δήμο, ενόψει της νέας σχο-
λικής χρονιάς. Το πρόγραμμα, που έχει
διάρκεια τρεις εβδομάδες, από 17 Αυγού-
στου έως 9 Σεπτεμβρίου, υλοποιείται από
την Κοινωνική Υπηρεσία του ΚΥΑΔΑ σε συ-
νεργασία με το Κοινωνικό Οδοντιατρείο, στο
πλαίσιο της συμμετοχής της Αθήνας στο
πρόγραμμα της UNICEF «Πόλεις Φιλικές
προς τα Παιδιά», με στόχο την αναπροσαρ-
μογή των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντί-
δας στις ανάγκες των παιδιών και των εφή-
βων. Τα ραντεβού του Κοινωνικού Οδοντια-
τρείου θα είναι διαθέσιμα αποκλειστικά για
παιδιά ηλικίας 6-14 ετών, ενώ η οδοντίατρος
της δομής θα υποδέχεται καθημερινά παι-
διά οικονομικά ευάλωτων οικογενειών που
εξυπηρετούνται από το ΚΥΑΔΑ, προσφέ-

ροντάς τους δωρεάν στοματικούς ελέγχους
και οδοντιατρικές εργασίες, όπως φθοριώ-
σεις ή προληπτικά σφραγίσματα.

Όπως επισημαίνει ο δήμαρχος Κώστας
Μπακογιάννης: «Η φροντίδα των παιδιών
και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους
βρίσκονται στο επίκεντρο της κοινωνικής
μας πολιτικής. Η πρωτοβουλία αυτή, μέσω
του κοινωνικού οδοντιατρείου του ΚΥΑΔΑ,
υπογραμμίζει τη διαρκή προσπάθειά μας να
στηρίξουμε και να ενδυναμώσουμε τις ευά-
λωτες οικογένειες της πόλης. Δεν θα επι-
τρέψουμε κανείς να μείνει πίσω».

Υπενθυμίζεται ότι το Κοινωνικό Οδοντια-
τρείο στεγάζεται στο κεντρικό κτίριο του
ΚΥΑΔΑ, Πειραιώς 35, και παρέχει οδοντια-
τρικές υπηρεσίες σε ευάλωτες ομάδες του
πληθυσμού. Προσφέρει πλήρη οδοντοστο-
ματολογικό έλεγχο και έχει ως αποστολή
του την πρόληψη και τη θεραπεία των συ-
χνότερων παθολογικών καταστάσεων του
στόματος.

Αναβάθμιση του
οδικού δικτύου σε
Τροιζηνία - Μέθανα 

Το πράσινο φως για το ευρείας
έκτασης έργο που αφορά τη βελ-
τίωση/συντήρηση του οδικού δι-
κτύου του Δήμου Τροιζηνίας-Με-
θάνων και την ανάπλαση της πλα-
τείας Καρατζά άναψε με την υπο-
γραφή της σχετικής προγραμματι-
κής σύμβασης από τον περιφερει-
άρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη και
τον δήμαρχο Σπύρο Πολλάλη. Το
έργο, που είναι προϋπολογισμού
900.000 ευρώ και χρηματοδοτείται
εξ ολοκλήρου με πόρους της Περι-
φέρειας Αττικής, έχει στόχο τη
βελτίωση της βατότητας, τη μείωση
της επικινδυνότητας στην κυκλο-
φορία πεζών και οχημάτων, αλλά
και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
των κατοίκων του δήμου. Στην προ-
γραμματική σύμβαση περιλαμβά-
νεται και η ανάπλαση της πλατείας
Καρατζά. Όπως τόνισε ο κ. Πατού-
λης: «Ύστερα από πολλά χρόνια ο
Δήμος Τροιζηνίας-Μεθάνων απο-
κτά ένα σύγχρονο ασφαλές οδικό
δίκτυο. Συνεχίζουμε να επενδύου-
με στην προστασία της ανθρώπινης
ζωής».

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΔΔιαβούλευση 
για το ΣΦΗΟ  
Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματε-
ρού, στο πλαίσιο προώθησης της ηλε-
κτροκίνησης και μείωσης εκπομπών
των ρύπων, εκπόνησε Σχέδιο Φόρτι-
σης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ), το
οποίο αφορά τη χωροθέτηση σημείων
φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων κα-
νονικής ή υψηλής ισχύος και αντί-
στοιχα θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εν-
τός των διοικητικών ορίων του δήμου
με πλήρη χρηματοδότηση από το Πρά-
σινο Ταμείο. Για την εκπόνηση του
ΣΦΗΟ ακολουθήθηκε η απαιτούμενη
διαδικασία σύμφωνα με τις τεχνικές
οδηγίες και όπως προβλέπουν αυτές,
ο δήμος πέρα από τις θέσεις φόρτισης
ηλεκτρικών οχημάτων ΙΧ και μικροκι-
νητικότητας, πρέπει να μεριμνήσει για
θέσεις φόρτισης ειδικών θέσεων, ήτοι
ΑμεΑ, φορτοεκφόρτωσης και τουρι-
στικών λεωφορείων. Ήδη αναπτύχθη-
καν δύο εναλλακτικά σενάρια, τα
οποία τέθηκαν σε διαβούλευση.

Παρεμβάσεις στα σχολεία
Παπάγου-Χολαργού

Τις συμβάσεις για τα έργα που
αφορούν τη συντήρηση και επι-
σκευή σχολικών κτιρίων και αύλει-
ων χώρων του Παπάγου-Χολαργού
υπέγραψε ο δήμαρχος Ηλίας Απο-
στολόπουλος. Τα έργα θα υλοποι-
ηθούν στο σύνολο των σχολείων του
δήμου (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυ-
μνάσια και λύκεια), θα έχουν διάρ-
κεια περίπου δύο χρόνια και είναι
προϋπολογισμού 1.110.039,68 ευρώ.
Για τα συγκεκριμένα έργα ο δήμος
είχε καταθέσει πρόταση στο πρό-
γραμμα «Αντώνης Τρίτσης», η οποία
και εγκρίθηκε από το υπουργείο
Εσωτερικών. Όπως τονίζεται από
τον κ. Αποστολόπουλο: «Η αναβάθ-
μιση των σχολικών κτιρίων ήταν και
είναι μία από τις προτεραιότητες της
δημοτικής αρχής, που από την αρχή
της θητείας της έχει ως στόχο οι μα-
θητές της πόλης να βρίσκονται σε
ασφαλείς και όμορφους χώρους».

Ανάδειξη 
των παλαιών
φυλακών Ωρωπού

Στην υλοποίηση του σχεδίου για
την ανάδειξη και την αξιοποίηση
των παλαιών φυλακών ως Κέντρου
Ιστορίας, Δημοκρατίας και Δομών
Πολιτισμού προχωρά ο Δήμος
Ωρωπού. Ήδη ψηφίστηκε η διενέρ-
γεια διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονι-
κού διαγωνισμού για το έργο, προ-
ϋπολογισμού 6.696.000 ευρώ.

«Η Ιστορία γράφεται με έργα που
θα μείνουν για πάντα και με παρεμ-
βάσεις που πραγματικά αλλάζουν
τους τόπους και τα δεδομένα τους»,
τόνισε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος
Γιώργος Γιασημάκης και πρόσθεσε:
«Προχωράμε μπροστά, μαζί με την
κοινωνία του Ωρωπού, για να κά-
νουμε πράξη όσα σχεδιάσαμε και
ονειρευτήκαμε».

Καταφύγια αδέσποτων ζώων σε Μοσχάτο-Ταύρο 
Αξιοποιώντας τόσο ιδίους πόρους όσο και του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», ο Δήμος

Μοσχάτου-Ταύρου θα προχωρήσει στη δημιουργία εγκαταστάσεων που θα λειτουργούν ως
καταφύγια αδέσποτων ζώων. Στο έργο εντάσσονται η κατασκευή, η επισκευή, η συντήρηση
των εγκαταστάσεων και ο εξοπλισμός τους, ενώ στην προμήθεια θα περιλαμβάνεται και ένα
όχημα περισυλλογής και μεταφοράς αδέσποτων ζώων, το οποίο θα διαθέτει κλουβιά διά-
φορων μεγεθών για την προσωρινή διαμονή των ζώων, κτηνιατρική ζυγαριά και σετ πρώτων
βοηθειών. Ο δήμαρχος Ανδρέας Ευθυμίου επεσήμανε: «Πιστεύω ακράδαντα ότι ο πολιτι-
σμός της καθημερινότητας περιλαμβάνει και την ευαισθητοποίηση για την προστασία των
αδέσποτων ζώων. Η προσπάθειά μας για τα αδέσποτα είναι συστηματική και σε καθημερινή
βάση, επιδιώκοντας τη στενή συνεργασία με τις φιλοζωικές οργανώσεις της περιοχής».
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Αθήνα

Πρόγραμμα δωρεάν
οδοντιατρικών εξετάσεων
για παιδιά 6-14 ετών
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ναν μηχανισμό, που θα κατα-
γράφει για κάθε πολίτη και
επιχείρηση τις οφειλές που
έχουν σε εφορία, ΕΦΚΑ,

ΟΤΑ, δημόσιους οργανισμούς και τρά-
πεζες, τα εισοδήματα και τα περιου-
σιακά στοιχεία τους, θα παρακολουθεί
την οικονομική συμπεριφορά τους και
θα βαθμολογεί την πιστοληπτική τους
συμπεριφορά, δημιουργεί το υπουρ-
γείο Οικονομικών.

Πρόκειται για την Ανεξάρτητη Αρχή
Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ενώ την
ίδια ώρα συστήνεται στην Τράπεζα της
Ελλάδος ένα Κεντρικό Μητρώο Πιστώ-
σεων που θα καταγράφει σε λεπτομε-
ρή βάση το ιστορικό πληρωμών κάθε
δανείου που χορηγείται.

Ο διπλός μηχανισμός που στήνεται
για τα χρέη των νοικοκυριών και των
επιχειρήσεων προβλέπεται σε νομο-
σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών,
το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβού-
λευση και στοχεύει στη δημιουργία
μιας τεράστιας δεξαμενής πληροφό-
ρησης και χαρτογράφησης των οφει-
λών επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

Πότε θα λειτουργήσει
Η οικονομική συμπεριφορά και η

βαθμολογία που θα συγκεντρώνει κάθε
πολίτης ή επιχείρηση θα ανοίγουν την
«πόρτα» των ρυθμίσεων οφειλών, ενώ
οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρι-
σης μη εξυπηρετούμενων οφειλών θα
αποφασίζουν βάσει της βαθμολογίας
για τη χορήγηση ή μη δανείων και δια-
κανονισμών. Οι συνεπείς θα έχουν ευ-
κολότερη πρόσβαση στον δανεισμό.

Ο εν λόγω μηχανισμός θα αρχίσει να
λειτουργεί από το επόμενο έτος και ο
βαθμός πιστοληπτικής συμπεριφοράς
θα μπορεί να χρησιμοποιείται και από

άλλους φορείς του ιδιωτικού τομέα,
όπως πχ εταιρείες τηλεφωνίας, ηλε-
κτρικής ενέργειας, προτού προβούν σε
σύναψη συμβολαίου, ώστε να αποκλεί-
ουν όσους έχουν μεγάλες οφειλές.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του
υπουργείου Οικονομικών, η Ανεξάρτη-
τη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης
θα συγκεντρώνει και θα ομαδοποιεί
πληροφορίες σχετικά με τις ληξιπρό-
θεσμες υποχρεώσεις και τις συμπερι-
φορές πληρωμών προς όλες τις οντό-
τητες του δημόσιου τομέα, με σκοπό
την παραγωγή πιστοληπτικής βαθμο-
λόγησης για φυσικά και νομικά πρό-
σωπα. Επίσης, θα ανταλλάσσει πληρο-
φορίες και βαθμολογίες με άλλους φο-
ρείς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικα-
νότητας.

Πώς θα γίνει η βαθμολόγηση
Η βαθμολόγηση για φυσικά και νομι-

κά πρόσωπα θα παράγεται από το σύ-

στημα μέσω της επεξεργασίας, με αυ-
τοματοποιημένη διαδικασία, των δεδο-
μένων οικονομικής συμπεριφοράς
που αντλούνται από τους φορείς του
δημόσιου τομέα με τη χρήση αλγορίθ-
μων. Η πιστοληπτική βαθμολόγηση γί-
νεται με αριθμητική κλίμακα και αφο-
ρά την τήρηση και την αθέτηση υπο-
χρέωσης έναντι των φορέων του δημό-
σιου τομέα για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα.

Η βαθμολογία που θα λαμβάνουν τα
φυσικά και νομικά πρόσωπα θα μπορεί
να χρησιμοποιηθεί από φορείς του δη-
μόσιου και ιδιωτικού τομέα. Οι φορείς
του δημόσιου τομέα παρέχουν στην
Αρχή με ακρίβεια, σε ηλεκτρονική
μορφή, και επικαιροποιούν ανά μήνα
τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφο-
ράς που τηρούνται στα αρχεία τους για
τους οφειλέτες τους για το χρονικό
διάστημα των τελευταίων 24 μηνών.

Στα στοιχεία οικονομικής συμπερι-

φοράς που συλλέγονται περιλαμβά-
νονται τα εξής:
� Για τα φυσικά πρόσωπα: Όνομα και
επώνυμο, όνομα και επώνυμο πατέρα,
αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότη-
τας, ΑΦΜ, ημερομηνία γέννησης, διεύ-
θυνση της κύριας κατοικίας και του τό-
που εργασίας, τηλέφωνα επικοινω-
νίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου, ΑΜΚΑ.
� Για τα νομικά πρόσωπα: Επωνυμία,
νομική μορφή, αριθμός στο ΓΕΜΗ,
ΑΦΜ, πληροφορίες ταυτοποίησης των
εκπροσώπων τους, διεύθυνση και τη-
λεφωνικός αριθμός της έδρας τους.

Τη δυνατότητα εφάπαξ πληρωμής του φόρου εισο-
δήματος φυσικών προσώπων με πιστωτικές κάρτες
μέχρι και σε 12 μηνιαίες άτοκες δόσεις δίνουν οι τρά-
πεζες στους φορολογούμενους. Παράλληλα, παρέ-
χεται η δυνατότητα εφάπαξ εξόφλησης εντός της
προβλεπόμενης προθεσμίας τού φόρου εισοδήμα-
τος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2021
με έκπτωση 3% επί του συνολικού οφειλόμενου φό-

ρου. Μέσω των πιστωτικών καρτών των τραπεζών και
με άτοκες δόσεις μπορούν επίσης να εξοφληθούν ο
ΕΝΦΙΑ και λοιπές βεβαιωμένες οφειλές εκτός ρύθ-
μισης έως και σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις.

Γενικότερα, οι φορολογούμενοι διαθέτουν πλέον
μια ευρεία επιλογή ψηφιακών αλλά και φυσικών ση-
μείων, εκτός τραπεζικών καταστημάτων, για την
αποπληρωμή φορολογικών υποχρεώσεων. Ειδικό-

τερα, ολοένα και περισσότεροι φορολογούμενοι
εξοφλούν τις οφειλές τους από το internet και mo-
bile banking των τραπεζών, με τα στοιχεία να δεί-
χνουν ότι τα τελευταία χρόνια ανοίγονται σε σταθερή
βάση νέοι λογαριασμοί, με αποτέλεσμα ο αριθμός
των ενεργών χρηστών τόσο στο internet όσο και στο
mobile banking να έχει ξεπεράσει πλέον τα 3,7 εκα-
τομμύρια.

Προς νομοθετικό πλαίσιο
που θα βαθμολογεί 
την πιστοληπτική ικανότητα
των φορολογουμένων 
αλλά και των εταιρειών

Έως πότε και πώς θα εξοφληθεί o φόρος εισοδήματος

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

«Τειρεσίας» για τα χρέη
πολιτών - επιχειρήσεων



Α
υξήσεις από 5% έως 7%
αναμένεται να λάβουν
τουλάχιστον 1.300.000
συνταξιούχοι που δεν

έχουν προσωπική διαφορά από
1ης/1/2023 λόγω του υψηλού πληθω-
ρισμού. 

Χθες ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στον
τηλεοπτικό σταθμό Mega, δήλωσε ότι
«είναι δεδομένη η αύξηση των συντά-
ξεων το 2023, η οποία θα είναι πολύ
μεγαλύτερη από τις αρχικές εκτιμή-
σεις λόγω του πληθωρισμού». Πρα-
κτικά, αυτό σημαίνει ότι με βάση τα
σενάρια του φετινού προϋπολογι-
σμού και την αναθεώρηση των στοι-
χείων του πληθωρισμού εκτιμάται ότι
η ανάπτυξη θα κινηθεί μεταξύ 4% και
6%, ενώ ο μέσος πληθωρισμός μεταξύ
8% και 10%. Το ποσοστό της αύξησης

καθορίζεται από το 50% του αθροί-
σματος των δύο μεγεθών. Λαμβάνον-
τας υπ’ όψιν το κατώτατο επίπεδο
ΑΕΠ και πληθωρισμού (4%+8%), προ-
κύπτει ότι η αύξηση θα διαμορφωθεί
στο 6% (αντιστοιχεί στο 50%), ενώ με
βάση τα ανώτατα όρια (6%+10%) θα
διαμορφωθεί στο 8%.

Τέλος στο καθεστώς εποπτείας
Οι εισοδηματικές αυξήσεις από 6%

έως 8%, εκτός από την πραγματική
αύξηση των μηνιαίων αποδοχών
όσων δεν έχουν προσωπική διαφορά,
θα «σβήσει» σε μικρό ή μεγαλύτερο

βαθμό και τη διαφορά όσων λαμβά-
νουν υψηλότερες συντάξεις με βάση
τον επανυπολογισμό. Αυτό σημαίνει
ότι, πέραν των 1.300.000 συνταξιού-
χων που θα πάρουν... ατόφια την αύ-
ξηση της εισοδηματικής πολιτικής,
θα προκύψει πραγματική αύξηση
έστω 0,1% και άνω για όσους έχουν
αρνητική προσωπική διαφορά. 

Σε κάθε περίπτωση, θα πρόκειται
για την πρώτη αύξηση αποδοχών για
το μεγαλύτερο τμήμα των συνταξιού-
χων έπειτα από δώδεκα χρόνια λόγω
των περιορισμών που ίσχυαν στο
πλαίσιο των μνημονίων. Ο κ. Σταϊκού-
ρας δήλωσε ότι στις 20 Αυγούστου θα
αρθεί επισήμως το καθεστώς ενισχυ-
μένης εποπτείας, καθώς ήδη το
υπουργείο Οικονομικών έχει λάβει
σχετική επιστολή από τους αρμόδι-
ους επιτρόπους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Τέλος, ο υπουργός Οικονο-
μικών ανέφερε ότι τα μέτρα έχουν
ποσοτικοποιηθεί, αλλά το τελικό πε-
ριεχόμενο θα το αποφασίσει ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Στοίχημα Χατζηδάκη
η έκδοση... 1.400
συντάξεων τη μέρα!

Περίπου 1.400 συντάξεις θα πρέπει
να εκδίδουν ημερησίως κατά τις εργά-
σιμες μέρες οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ
και οι πιστοποιημένοι λογιστές και δι-
κηγόροι προκειμένου να επιτευχθεί ο
στόχος που έχει ο θέσει ο υπουργός
Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης για την
εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων
έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Υπολογίζεται ότι οι εκκρεμείς αιτή-
σεις ανέρχονται αυτήν τη στιγμή σε
61.000, ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνεται
στην έκδοση περίπου 18.000 συντάξε-
ων του Δημοσίου, οι οποίες έχουν κα-
ταστεί ληξιπρόθεσμες. Για τις 40.000
από τις 61.000 αιτήσεις το μεγαλύτερο
πρόβλημα εντοπίζεται στις υποθέσεις
που αφορούν δυνητικούς συνταξιού-
χους του Δημοσίου, ενώ από την άλλη
πλευρά υπάρχει και το ζήτημα με τις
συντάξεις που υπόκεινται στο καθε-
στώς διαδοχικής
α σ φ ά λ ι σ η ς ,
όπου εμπλέ-
κονται τα τέ-
ως ταμεία
Δ η μ ο σ ί ο υ,
ΙΚΑ και ΟΑΕΕ.

Στις παραπά-
νω εκκρεμότητες
πρέπει να προστεθούν και
οι περίπου 25.000 αιτήσεις συνταξιο-
δότησης από δικαιούχους διεθνών
συντάξεων, οι οποίες έχουν μπει στην
τελική ευθεία εκκαθάρισης από ειδική
ομάδα στελεχών του ΕΦΚΑ από τις αρ-
χές Ιουλίου. Η διαδικασία εκκαθάρι-
σης των αιτήσεων κύριας σύνταξης θα
ανοίξει στη συνέχεια τον κύκλο εκκα-
θάρισης των επικουρικών και των
εφάπαξ, που υπολογίζονται σε περί-
που 100.000 περιπτώσεις και θα πρέ-
πει να απονεμηθούν έως το τέλος του
έτους στους δικαιούχους. Όπως δή-
λωσε πρόσφατα ο υπουργός Εργασίας
Κωστής Χατζηδάκης, μετά την επίσκε-
ψη στο «πράσινο κτίριο» του ΕΦΚΑ
στο Μαρούσι, ο Αύγουστος είναι ο πλέ-
ον καθοριστικός μήνας για να υπάρξει
η τελική... αντεπίθεση σχετικά με την
έκδοση των εκκρεμών αιτήσεων συν-
ταξιοδότησης. Σύμφωνα με τις εκτιμή-
σεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουρ-
γείου, έως το τέλος του έτους θα έχει
ολοκληρωθεί η εκκαθάριση για το
συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό των
αιτήσεων συνταξιοδότησης.

Mπαίνει στους λογαριασμούς το Fuel Pass2
Σταδιακά πιστώνονται από χθες στην ψηφιακή κάρτα και στους τραπεζι-

κούς λογαριασμούς των δικαιούχων τα ποσά που αφορούν την επιδότηση
καυσίμου Fuel Pass 2. Παράλληλα, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Mega ο
κ. Σταϊκούρας, θα υπάρξουν νέες παρεμβάσεις πριν από τα Χριστούγεννα,
αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο νέας σημαντικής αύξησης του επιδό-
ματος θέρμανσης, παράλληλα με τα μέτρα στήριξης των συνταξιούχων και
των δημόσιων υπαλλήλων (κατάργηση Εισφοράς Αλληλεγγύης κ.λπ.). Οι
παρεμβάσεις της κυβέρνησης θα αποτυπωθούν στο προσχέδιο του Προ-
ϋπολογισμού 2023, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή την πρώτη εβδομάδα
του Οκτωβρίου. 
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Χρήστος Σταϊκούρας: 
«Για πρώτη φορά έπειτα
από δώδεκα χρόνια τέτοια
κίνηση, δεδομένη λόγω
πληθωρισμού» 

Αυξήσεις συντάξεων
5%-8% από 1ης/1/2023
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Του Μιχάλη Μαστοράκη

Τ
ον κώδωνα του κινδύνου
κρούει η Ρυθμιστική Αρχή
Ενέργειας για την εγχώρια
αγορά προμήθειας, προειδο-

ποιώντας για «υποψήφιους» προς έξο-
δο από την αγορά ως αποτέλεσμα της
κρίσης και της ανόδου των ληξιπρόθε-
σμων οφειλών των καταναλωτών. 

Σε επιστολή του προς το ΥΠΕΝ που
εστάλη προ ημερών, ο Ρυθμιστής
υπογραμμίζει τη σκοπιμότητα άμεσης
λήψης μέτρων για την ενίσχυση της
ρευστότητας των προμηθευτών, κα-
θώς «ο κλάδος αντιμετωπίζει οξύτατα
προβλήματα χρηματοοικονομικής
ρευστότητας, που επαπειλούν τη βιω-
σιμότητα των δραστηριοποιούμενων
επιχειρήσεων και δύνανται να οδηγή-
σουν συμμετέχοντες στην έξοδο από
την αγορά, με απώτερη συνέπεια την
υποβάθμιση του ανταγωνιστικού της
χαρακτήρα και τη διαμόρφωση εκ νέ-
ου (μετά το 2011 και τις υποθέσεις
«Energa - Hellas Power») συνθηκών

ολιγοπωλίου ή/και μονοπωλίου».
Όπως σημειώνει η Αρχή, η ελληνική

αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, λόγω της δομής της και των
χρόνιων προβλημάτων-προκλήσεων
που αντιμετώπιζε, διαθέτει πλέον πο-
λύ στενότερα περιθώρια επιτυχούς
ανταπόκρισης στην παρούσα συγκυ-
ρία, σε σύγκριση με τη λιανική αγορά
φυσικού αερίου. 

Η διόγκωση των ληξιπρόθεσμων
οφειλών, που εντοπίζεται μόνο στην
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αναδει-
κνύεται δυνητικά σε παράγοντα απο-
σταθεροποίησης.

Πληγή ο ενεργειακός…
τουρισμός

Συγκεκριμένα, ήδη πριν από την
ενεργειακή κρίση, πελάτες διατηρού-
σαν σημαντικού ύψους οφειλές προς
τους προμηθευτές, οι οποίες αλυσι-
δωτά επιβάρυναν όλη την αγορά ηλε-
κτρικής ενέργειας. Παράλληλα, είχε
παρατηρηθεί το φαινόμενο του ενερ-
γειακού τουρισμού και των στρατηγι-

κών κακοπληρωτών.
Χαρακτηριστικό είναι ότι, από τα

στοιχεία που έχει συλλέξει η ΡΑΕ στο
πλαίσιο της εποπτικής της αρμοδιότη-
τας, προκύπτει ότι οι ληξιπρόθεσμες
οφειλές καταναλωτών προς τους προ-
μηθευτές είναι άνω του 1 δισ. ευρώ.

Η πιθανότητα συσσώρευσης νέων
ληξιπρόθεσμων οφειλών, που θα χα-
ρακτηρίζονται από υψηλές επισφά-
λειες ως προς την είσπραξή τους, δε-
δομένης της μετακίνησης των κατα-
ναλωτών από πάροχο σε πάροχο
ακόμη και σε μηνιαία βάση, συντείνει
στην υιοθέτηση από τους προμηθευ-
τές συντηρητικών προσεγγίσεων ως
προς το «κόστος της δραστηριότητας
εμπορίας και διαχείρισης πελατών».
Το εν λόγω κόστος επιδρά καθοριστι-
κά στη διαμόρφωση των τιμολογίων
λιανικής. Ως εκ τούτου, η ασυνέπεια
και οι καταχρηστικές πρακτικές (βλ.
ενεργειακός τουρισμός) πλήττουν το
σύνολο των καταναλωτών, παρατηρεί
η Αρχή. 

Για τους ανωτέρω λόγους, η ΡΑΕ

θεωρεί ότι η προκαταβολή του μεγα-
λύτερου δυνατού ποσού (75%) εκ της
επιδότησης ΤΕΜ του επόμενου μήνα
είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για να διασφα-
λισθεί ότι δεν θα ανακύψουν περαιτέ-
ρω επιβαρύνσεις της ταμειακής ρευ-
στότητας και επισφάλειες ως προς τη
χρηματοοικονομική σταθερότητα των
προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας. 

Αντίστοιχα, τονίζει ότι είναι δυνατό
να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την
ενίσχυση της ρευστότητας των προ-
μηθευτών μέσω της παροχής κρατι-
κών εγγυήσεων, ώστε να διευκολυν-
θεί ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός
τους από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύ-
ματα. Η ανωτέρω υποστήριξη είναι
συμβατή με το πνεύμα του πλαισίου
RepowerEU.

Άμεσα μέτρα ζητά η ΡΑΕ 
από το ΥΠΕΝ: Κίνδυνος 
για τη βιωσιμότητα 
των επιχειρήσεων 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Την αντίθεσή τους να αξιοποιηθούν οι ιταλικές εγ-
καταστάσεις για την αποθήκευση φυσικού αερίου στο
πλαίσιο του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης που εκπό-
νησε η ΡΑΕ, εξέφρασαν μεγάλοι καθετοποιημένοι
παίκτες όπως η Μυτιληναίος και η Ήρων, χαρακτηρί-
ζοντας την εν λόγω επιλογή ως περιττή και υψηλού
κόστους. 

Όπως τονίζουν με σχόλιά τους στη σχετική διαβού-
λευση του σχεδίου, το προσδοκώμενο όφελος από
την προτεινόμενη δράση είναι απολύτως αμελητέο
(μόλις 7,5 GWh/d), και κατά τούτο κρίνεται εντελώς

δυσανάλογη η επιβάρυνση της εγχώριας ενεργειακής
αγοράς.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ο Κανονισμός που
θέτει τους στόχους πλήρωσης των υποδομών υπόγει-
ας αποθήκης της ΕΕ δεν αναφέρει πουθενά την ανα-
γκαιότητα θέσπισης παράλληλης υποχρέωσης τήρη-
σης στρατηγικού αποθέματος από τα κράτη-μέλη.

Ένα ακόμη στοιχείο στο οποίο στέκονται οι καθετο-
ποιημένοι είναι ότι η θέσπιση αυτού του μέτρου θέτει
υποχρεώσεις στις μονάδες φυσικού αερίου με μονα-
δικό καύσιμο το φυσικό αέριο που θίγουν την αντα-

γωνιστικότητά τους σε σχέση με τις άλλες θερμικές
μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. 

Αυτό ισχύει καθώς -ακόμα και αν αυτές καταφέ-
ρουν μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να δια-
πραγματευτούν τους όρους τήρησης στρατηγικού
αποθέματος σε μια τρίτη χώρα- το κόστος που θα
επωμιστούν για την προμήθεια του καυσίμου θα επι-
βαρύνει αναιτιολόγητα και υπέρμετρα την οικονομική
τους κατάσταση σε σημείο αμφισβήτησης της ίδιας
τους της βιωσιμότητας.

Μ.Μ.

Διαφωνούν οι καθετοποιημένοι παίκτες με την αποθήκευση αερίου στην Ιταλία

Σφίγγουν τη «θηλιά» 
τα ληξιπρόθεσμα 
χρέη 1 δισ. ευρώ
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tης Ρεγγίνας Σαβούρδου

Σ
την πανέμορφη πόλη των
Χανίων αποβιβάστηκαν συ-
νολικά 47.043 τουρίστες από
τα κρουαζιερόπλοια που

έδεσαν τόσο στο ενετικό λιμάνι των
Χανίων όσο και στο βασικό λιμάνι της
Σούδας, τους δύο πρώτους μήνες του
φετινού καλοκαιριού.

Συνολικά 29 πλοία προσέγγισαν τη
Σούδα και ακόμη 4 το ενετικό λιμάνι
τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο.

Οι επισκέπτες της κρουαζιέρας
αποτελούν σημαντικό κομμάτι για την
τοπική οικονομία και καθώς προστί-
θενται στη συνολική τουριστική κίνη-
ση της περιοχής, στη μεγάλη τους
πλειοψηφία, επιλέγουν την πόλη των
Χανίων για περιήγηση και αγορές.

Οι περιηγήσεις τους, κατά βάση,
αφορούν σημεία τουριστικού ενδια-
φέροντος και μετακινούνται είτε μέσω
του αστικού ΚΤΕΛ, είτε με τουριστικά
λεωφορεία, ενώ σημαντικός αριθμός
επιλέγει να μετακινηθεί και με ταξί.

Ευοίωνες ενδείξεις 
Τα αισιόδοξα μηνύματα επιβεβαι-

ώνει και ο πρόεδρος του Λιμενικού
Ταμείου του Νομού Χανίων, Δημήτρης
Βιριράκης, ο οποίος, μιλώντας στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναφέρει πως «για την
κρουαζιέρα το 2022 υπάρχει μια πολύ
θετική εικόνα. Οι πληρότητες των
πλοίων μεγιστοποιούνται και μεγαλύ-
τερα κρουαζιερόπλοια προσεγγίζουν
τη φετινή χρονιά το λιμάνι της Σούδας.
Παράλληλα, οι ενδείξεις και οι πρώτες
πληροφορίες για το 2023 είναι πολύ
ευοίωνες», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Από τα έως τώρα στοιχεία, τα οποία
προκύπτουν από τους μήνες Ιούνιο και
Ιούλιο, φαίνεται πως η κρουαζιέρα
«επιστρέφει», με τη δυναμική που είχε
την περίοδο πριν από την υγειονομική
κρίση της πανδημίας της Covid-19.

Στα στατιστικά στοιχεία που ανακοί-

νωσε η Ένωση Λιμένων Ελλάδος και
αφορούν συνολικά για το 2021 τα Χα-
νιά, αναφέρεται πως καταγράφηκαν
76 αφίξεις με 45.619 επιβάτες, το
2020 πραγματοποιήθηκαν μόλις 10
αφίξεις με 105 επιβάτες, ενώ το 2019
είχαν καταγραφεί 132 αφίξεις με
265.956 συνολικά επιβάτες.

Το 2018 στη Σούδα είχαν αφιχθεί 78
πλοία με 139.944 επιβάτες, το 2017 ο
αριθμός των πλοίων ήταν 84 και οι

επιβάτες 128.067. Το 2016 είχαν αφιχ-
θεί 86 πλοία με 147.915 επιβάτες και
το 2015 οι αφίξεις των κρουαζιερό-
πλοιων ήταν 59 και οι επιβάτες 96.612.

Για τον μήνα Αύγουστο, τον μήνα
που κορυφώνεται η τουριστική κίνηση
στα Χανιά, έχουν προγραμματιστεί 12
προσεγγίσεις πλοίων κρουαζιέρας,
ενώ ακολουθούν τον Σεπτέμβριο 18,
τον Οκτώβριο 18, τον Νοέμβριο 11 και
τον Δεκέμβριο 5 προσεγγίσεις.

Για τη μετατόπιση των δικτύων κοινής ωφέλειας
στις εργασίες κατασκευής του σταθμού «Δικαστή-
ρια» της νέας γραμμής 4 του μετρό «Άλσος Βεΐκου -
Γουδή», στην περιοχή της Ευελπίδων, τέθηκαν σε
ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 9 Αυγού-
στου, οι οποίες εκτιμάται πως θα διαρκέσουν συνο-
λικά 4 εβδομάδες. Τμηματικά και σε 7 φάσεις θα
πραγματοποιηθούν οι ρυθμίσεις χωρίς, ωστόσο, να
παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων και
των λεωφορείων του ΟΑΣΑ.

Κατά την πρώτη φάση, κλειστή θα παραμείνει η
δεξιά λωρίδα της οδού Μουστοξύδη από την οδό
Ευελπίδων μέχρι την οδό Μπούσγου, στο ρεύμα με
κατεύθυνση τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Σε αυτή τη
φάση οι εργασίες θα διαρκέσουν 4 εβδομάδες.

Η Αττικό Μετρό θα επανέλθει ενημερώνοντας για
την ακριβή ημερομηνία της επόμενης φάσης των
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Η Αττικό Μετρό και η
ανάδοχος ΕΡΕΤΒΟ θα είναι στη διάθεση των κατοί-
κων για την εξυπηρέτησή τους. 

Στο τραμ, τα δρομολόγια στη γραμμή 7 «Ασκληπι-
είο Βούλας - Ακτή Ποσειδώνος» θα διεξάγονται στο
τμήμα «Ασκληπιείο Βούλας - ΣΕΦ» με προσωρινό
τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ», λόγω τεχνικών
εργασιών στον Δήμο Πειραιά. 

Η κυκλοφορία των συρμών θα διακοπεί στο τμήμα
«Γήπεδο Καραϊσκάκη - Αγία Τριάδα - Ομηρίδου Σκυ-
λίτση» και το δίκτυο θα λειτουργήσει εκ νέου στο σύ-
νολό του την Παρασκευή 12 Αυγούστου.

Ρ.Σ. 

Ο τουρισμός αποτελεί
σημαντικό στήριγμα 
για την τοπική οικονομία,
καθώς στη μεγάλη 
τους πλειονότητα 
οι επισκέπτες επιλέγουν 
τα Χανιά και για αγορές

Ευελπίδων: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων σε μετρό και τραμ 

Κρουαζιερόπλοια στα Χανιά,
πλατιά χαμόγελα… ξανά! 
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O
ι εγχώριες και διεθνείς
εξελίξεις θα καθορίσουν
την τάση το επόμενο διά-
στημα στο ελληνικό χρη-

ματιστήριο, ενώ λόγω της κορύφω-
σης των θερινών διακοπών αναμέ-
νονται συρρίκνωση του τζίρου και
περιορισμένο επενδυτικό ενδιαφέ-
ρον. Δεν αποκλείεται ωστόσο οι
ενεργοί traders να προχωρήσουν σε
επιλεκτικές κινήσεις και αυτό απο-
τελεί το κλειδί για ήπια ανοδική αν-
τίδραση και διατήρηση των κεκτη-
μένων. Τεχνικά ο Γενικός Δείκτης
έχει δώσει ημερήσιο αγοραστικό
σήμα, το οποίο ακυρώνεται με επι-
στροφή και κλείσιμο χαμηλότερα
των 783 και με ενδιάμεση στήριξη
στις 845, 835 (εκθετικός ΚΜΟ 30
μηνών), 820 (εκθετικός ΚΜΟ 200
εβδομάδων), 805 και 790 μονάδες
(απλός ΚΜΟ 200 εβδομάδων). Οι
επόμενες αντιστάσεις στις 865 (εκ-

θετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων), 866 -
884 μονάδες (συγκλίνουν οι δύο
ΚΜΟ 200 ημερών). Οι 900 μονάδες
παραμένουν το απόλυτο σημείο

αναφοράς. Σε περίπτωση αρνητικής
εξέλιξης και κλεισίματος χαμηλότε-
ρα των 783, οι επόμενες στηρίξεις
στις 780 και 740 μονάδες.

Μνημόνιο Συνεργασίας ΔΕΠΑ
Εμπορίας με Advent
Technologies

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν η ΔΕ-

ΠΑ Εμπορίας ΑΕ και η Advent Technologies

Holdings Inc., ηγέτιδα στον χώρο της τεχνο-

λογίας κυψελών καυσίμου και υδρογόνου,

εγκαινιάζοντας τη στρατηγική συνεργασία

τους σε έργα υδρογόνου κοινού ενδιαφέρον-

τος. Συγκεκριμένα, τα μέρη συμφώνησαν

προκαταρκτικά για την ολοκλήρωση των

ακόλουθων ενεργειών: 
� Συνεργασία για την παραγωγή φιλικού
προς το περιβάλλον και πράσινου υδρογόνου
ως καυσίμου, με τη συμμετοχή άλλων μεγά-
λων βιομηχανικών εταίρων.
� Από κοινού ανάπτυξη συστήματος Συμπα-
ραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερμό-
τητας (ΣΗΘ) βασισμένο σε κατοχυρωμένη και
άκρως διαφοροποιημένη τεχνολογία, το
οποίο θα είναι έτοιμο για μαζική παραγωγή
με απόδοση που πλησιάζει το 90%.
� Δημιουργία ενός «κόμβου» για την ελληνι-
κή βιομηχανία υδρογόνου και κυψελών καυ-
σίμου και ανάπτυξη συνεργειών για την προ-
ώθηση του υδρογόνου και των συναφών τε-
χνολογιών.

ΕΛΒΕ: Δεν διανέμει μέρισμα
για τη χρήση 2021

Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση
2021 ενέκρινε η ετήσια τακτική Γενική Συ-
νέλευση των μετόχων της ΕΛΒΕ.  Παράλλη-
λα, η συνέλευση εξέλεξε τον Πασχάλη Κα-
γιά ως ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ σε αντικα-
τάσταση της Ελένης Παπαγάκη και τον
Ιωάννη Εγγλέζο ως ανεξάρτητο μέλος του
ΔΣ σε αντικατάσταση του Henry Ronald
Barkshire.

Lavipharm: ΕΓΣ στις 30/8 για
ΑΜΚ ύψους 58 εκατ. ευρώ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων

της Lavipharm για τις 30 Αυγούστου με αντι-

κείμενο την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

της εταιρείας κατά 58 εκατ. ευρώ υπέρ των

υφιστάμενων μετόχων, καθώς και για τροπο-

ποίηση του καταστατικού συγκαλεί το διοι-

κητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Αίτημα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκειμένου να ασκήσει το δι-
καίωμα εξαγοράς του εναπομείναντος 2,81% του μετοχικού κεφαλαίου της
Ευρωπαϊκής Πίστης, αφού ελέγχει ήδη, μετά την προαιρετική δημόσια πρό-
τασή της, το 97,19% του μετοχικού της κεφαλαίου, υπέβαλε η Allianz. Ειδι-
κότερα, σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 16 του Ν. 3461/2006, όπως ισχύει (ο
Νόμος), η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ευρωπαϊκή Πίστη Ανώνυμος
Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων (η Εταιρεία), έπειτα από ενημέρωση που έλα-
βε από την εταιρεία με την επωνυμία Allianz SE (ο Προτείνων), ανακοινώνει
στο επενδυτικό κοινό ότι στις 8/8/2022 ο Προτείνων υπέβαλε προς έγκριση
αίτημα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η ΕΚ) για την άσκηση του δι-
καιώματος εξαγοράς των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών
της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,63 ευρώ έκαστη, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 27 του Νόμου, όπως ισχύει (το Δικαίωμα Εξαγοράς).

ΧΑ: Ζητούμενο η διατήρηση των κεκτημένων
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η Praktiker Hellas ανακοίνωσε ότι είναι η πρώτη
εταιρεία που εφαρμόζει την καινοτόμο τεχνολογία της
Brink’s Hellas στα καταστήματά της. Όπως ανέφερε σε
σχετική ανακοίνωση η Praktiker, προχωρά στον εξο-
πλισμό των καταστημάτων της με υψηλή τεχνολογία για
τη φύλαξη και επεξεργασία χρημάτων, έχοντας πάντοτε
ως στόχο να εξυπηρετεί τις ανάγκες των εργαζομένων
της και να συμβάλλει καθημερινά και με κάθε τρόπο
στη διευκόλυνση της εργασίας τους και την αύξηση της
παραγωγικότητάς τους, αλλά και να βελτιώνει την εμ-
πειρία εξυπηρέτησης των πελατών της. Σε αυτό το πλαί-
σιο, η Praktiker προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία
με την Brink’s, πρωτοπόρα εταιρεία στη συνολική δια-
χείριση μετρητών με χρήση υψηλής τεχνολογίας χρη-
ματοκιβωτίων «smart safes», επεξεργασία χρημάτων και ασφαλείς υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

Ευρωπαϊκή Πίστη: Αίτημα για squeeze out από την Allianz

Praktiker Hellas: Στρατηγική συνεργασία με την Brink’s σε 16 καταστήματα



Εξαγοράζει τη Three Cents 
η Coca Cola

Η Coca Cola HBC ανακοίνωσε ότι η θυγατρική
της, CC Beverages Holdings II BV, κατέληξε σε
συμφωνία για την εξαγορά της ESM Effervescent
Sodas Management Limited (Three Cents) από την
SICC Holding Limited, θυγατρική κατά 100% της
Ideal Holdings. Η συμφωνία έκλεισε με enterprise
value στα 45 εκατ. ευρώ και υπόκειται σε συγκε-
κριμένες προσαρμογές ως προς το κλείσιμο. Η
ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται το β’
εξάμηνο του 2022 υπό την προϋπόθεση λήψης των
σχετικών εγκρίσεων. Η εταιρεία είναι ο ιδιοκτήτης
της δημοφιλούς σειράς προϊόντων με την επωνυ-
μία «Three Cents», ροφήματα κατασκευασμένα
χωρίς συντηρητικά ή τεχνητές χρωστικές.
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μφαση στη στήριξη και στην αναβάθμιση
του τουριστικού προϊόντος μέσω της χρη-
ματοδότησης και της παροχής ολοκληρω-
μένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στις

τουριστικές επιχειρήσεις δίνει η Alpha Bank. Στο
πλαίσιο αυτό, η Alpha Bank τα τελευταία τέσσερα
χρόνια, όπως έχει ανακοινωθεί, έχει διοχετεύσει
πόρους ύψους 2,2 δισ. ευρώ στον ελληνικό τουρι-
στικό τομέα, ενώ, όπως έχει τονίσει ο διευθυντής
Εμπορικής Τραπεζικής της τράπεζας Τηλέμαχος Γε-
ωργάκης, είναι η πρώτη τράπεζα που δημιούργησε
μια εξειδικευμένη διεύθυνση Χρηματοδότησης
Τουριστικών και Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων. Εν-
δεικτικό της έμφασης που δίνει η Alpha Bank στον
συγκεκριμένο τομέα αποτελεί το γεγονός ότι μόνο
τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2022 στελέχη της τράπε-
ζας επισκέφτηκαν τουριστικές επιχειρήσεις σε πε-
ρισσότερους από 20 προορισμούς στην Ελλάδα με
σκοπό να ακούσουν από κοντά τις ανάγκες τους.

Δύο έργα για τον ΔΕΔΔΗΕ
ανέλαβε η ΕΚΤΕΡ

ΤΕΜΕΣ: Νέο γήπεδο γκολφ
στο Costa Navarino
Την ολοκλήρωση επένδυσης της ΤΕΜΕΣ, που
αφορά την κατασκευή νέου γηπέδου γκολφ
στο Costa Navarino στην Πύλο, πιστοποίησε
η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων
και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων του υπουρ-
γείου Ανάπτυξης. Η εν λόγω επένδυση αφο-
ρά την κατασκευή γηπέδου γκολφ 18 οπών
δυναμικότητας 260 παικτών ημερησίως και
των απαραιτήτων κτιριακών εγκαταστάσεων,
εξοπλισμού και υποδομών στην περιοχή της
ΠΟΤΑ Πύλου. Η επένδυση ανήλθε σε 20,8
εκατ. ευρώ και επιχορηγήθηκε από τον ανα-
πτυξιακό με 11,4 εκατ. ευρώ, ήτοι κατά 55%.
Το ύψος του τραπεζικού δανεισμού της ΤΕ-
ΜΕΣ ανήλθε σε 4,16 εκατ. ευρώ. Και η ίδια
συμμετοχή ανήλθε σε 5,2 εκατ. ευρώ. Με την
πιστοποίηση του υπουργείου αποδεσμεύεται
πλέον και η δεύτερη δόση της κρατικής επι-
χορήγησης ύψους 5,7 εκατ. ευρώ.

Attica Group: Ξεκίνησαν δρομολόγια
τα Aero Highspeed

Η Attica Group ανακοίνωσε την έναρξη δρο-
μολογίων των τριών νεότευκτων Catamaran
Aero Highspeed, τα οποία ναυπηγήθηκαν στα
ναυπηγεία Brodrene Aa της Νορβηγίας. Τα
Aero Highspeed ξεκίνησαν δρομολόγια τη
Δευτέρα 8 Αυγούστου στις γραμμές του Αργο-
σαρωνικού και θα καλύπτουν τις συνδέσεις του
Πειραιά με την Αίγινα, το Αγκίστρι, τον Πόρο,
την Ύδρα, τις Σπέτσες, την Ερμιόνη και το Πόρ-
το Χέλι με έως 17 καθημερινά δρομολόγια, αν-
τικαθιστώντας παλαιότερης τεχνολογίας πλοία
του ομίλου στους συγκεκριμένους προορι-
σμούς. Το συνολικό κόστος της επένδυσης
ανέρχεται σε 21 εκατ. ευρώ και καλύφθηκε με
ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό.

AIG: Σημαντική πτώση 
της κερδοφορίας στο β’ τρίμηνο

Σημαντική υποχώρηση κερδοφορίας πα-
ρουσίασε στο β’ τρίμηνο του έτους ο ασφαλι-
στικός κολοσσός American International
Group, εξέλιξη που η εταιρεία αποδίδει στη
μείωση των εσόδων από επενδύσεις και στην
καθυστέρηση της αρχικής δημόσιας προ-
σφοράς της μονάδας ζωής και συνταξιοδότη-
σης ως απόρροια της μεταβλητότητας που
επικρατεί στην αγορά. Ειδικότερα, η εταιρεία
ανακοίνωσε συνολικά ενοποιημένα καθαρά
κέρδη από επενδύσεις ύψους 2,6 δισ. δολα-
ρίων για το β’ τρίμηνο του έτους, μειωμένα
κατά 29%, εν μέρει λόγω της εξασθένησης
των εναλλακτικών επενδύσεων.

ΑΕΓΕΚ: Πούλησε τη θυγατρική
Ελαφόνησος ΑΕ έναντι 1,75
εκατ. ευρώ

Η ΑΕΓΕΚ ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο της
επιχειρηματικής πολιτικής της και προς τον
σκοπό της μείωσης δανειακών υποχρεώσεών
της από την αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευ-
θύνη της, ως εγγυήτρια, της συνδεδεμένης
εταιρίας ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική ΑΕ, προέβη
την Παρασκευή 5 Αυγούστου στην πώληση της
συμμετοχής της 100% στη θυγατρική εταιρεία
με την επωνυμία «Ανώνυμος Εταιρεία Τουρι-
στικών Επιχειρήσεων και Αναπτύξεων Η Ελα-
φόνησος ΑΕ. 

Alpha Bank: Έμφαση 
στη στήριξη του τουρισμού

Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ ΑΕ ανακοίνωσε ότι η Ένωση
Οικονομικών Φορέων «ΕΚΤΕΡ ΑΕ - ΕΡΤΕΚΑ
ΑΕ» ανακηρύχθηκε ανάδοχος στα έργα «Δί-
κτυα περιοχής Φιλοθέης - Κηφισιάς» και «Δί-
κτυα περιοχών Πύργου, Ζακύνθου & Κεφαλο-
νιάς», ενώ στις 5 Αυγούστου 2022 υπογράφη-
καν οι σχετικές συμβάσεις. Κύριος του έργου
είναι ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Δια-
νομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ). Η
ΕΚΤΕΡ ΑΕ συμμετέχει στην ανωτέρω Ένωση
Οικονομικών Φορέων και στην εκτέλεση και
των δύο έργων με ποσοστό 50%. Το ποσό της
σύμβασης του έργου «Δίκτυα περιοχής Φιλο-
θέης - Κηφισιάς» ανέρχεται σε 52.948.000€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και ο χρό-
νος αποπεράτωσης του έργου καθορίστηκε
στους 48 μήνες. Το ποσό της σύμβασης του έρ-
γου «Δίκτυα περιοχών Πύργου, Ζακύνθου &
Κεφαλονιάς» ανέρχεται σε 42.160.000€ (συμ-
περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ο
Άρης αλλάζει επίπεδο. Ο

Νίκος Τριμμάτης, εκ των

επιφανών οικονομικά της

ελληνικής παροικίας του Λονδίνου, με

business δισεκατομμυρίων ευρώ στο

real estate, το δήλωσε ξεκάθαρα ότι θα

αναμειχθεί στα διοικητικά της ΠΑΕ.

Δεν αποσαφήνισε, ωστόσο, το καθε-

στώς εμπλοκής, αν, δηλαδή, θα αγορά-

σει ή όχι την ΠΑΕ από τον Θόδωρο Κα-

ρυπίδη. Σημασία έχει ότι έκανε και…

προγραμματικές δηλώσεις, μιλώντας

στην οικονομική εφημερίδα «Deal»:

«Το ποδόσφαιρο με ενδιαφέρει γενι-

κότερα. Θέλω να βοηθήσω να έχει πο-

λιτιστικό ενδιαφέρον και να μην είναι

τόπος ξεσπάσματος. Ξέρετε, στον Άρη

υπάρχει ένα μεγαλόπνοο σχέδιο και

θα βοηθήσω στην υλοποίησή του. Η δι-

οίκηση έχει κάνει φιλότιμες προσπά-

θειες σε όλα τα επίπεδα και αυτές θα

ευοδωθούν. Θέλουμε το ποδόσφαιρο

να είναι μια μέρα έξω με την οικογέ-

νεια».

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν λίγες μόνο

ώρες μετά τον επαναληπτικό αγώνα

του Άρη με την Γκόμελ, τον οποίο πα-

ρακολούθησε παρέα με τον Καρυπίδη.

Το ματς έγινε δίχως κόσμο, καθότι

ήταν γηπεδούχος η ομάδα από τη Λευ-

κορωσία, και αυτό ήταν επιλογή του

Τριμμάτη. Δεν ήθελε να αναρωτιέται ο

κόσμος του Άρη ποιος συνόδευε τον

Καρυπίδη κ.λπ.

Το προφίλ του
Ποιος είναι ο Νίκος Τριμμάτης; Γεν-

νήθηκε στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής,

όπου κατασκεύασε δώδεκα υπερπο-

λυτελείς βίλες χρόνια αργότερα. Ο πα-

τέρας του υπήρξε μεταπολεμικά ένας

από τους πιο γνωστούς κατασκευα-

στές στη Θεσσαλονίκη, όπου έφτιαχνε

και πουλούσε κατοικίες. 

Ο Τριμμάτης μετακόμισε στο Λονδί-

νο, από όπου διευθύνει τις επιχειρή-

σεις του. Για να γίνει, δε, αντιληπτό το

μέγεθος του Έλληνα επιχειρηματία, τα

τελευταία πέντε χρόνια έχει καταγρά-

ψει συμφωνίες 2,7 δισ. ευρώ! Είναι και

πρόεδρος επί τιμή του ελληνικού οι-

κονομικού φόρουμ του Λονδίνου.

Ο Νίκος Τριμμάτης ενδιαφέρθηκε

και για την αγορά του ιστορικού ξενο-

δοχείου «Πόρτο Καρράς» στη Χαλκιδι-

κή από τον Όμιλο Στέγγου τον Μάρτιο

του 2019, με τη σύμπραξη και Ελλήνων

επενδυτών. Σύμφωνα με πληροφο-

ρίες, θεώρησαν αρκετά μεγάλο το τί-

μημα και τελικά το εμβληματικό ξενο-

δοχείο κατέληξε στον Ιβάν Σαββίδη. 

Η σίγουρη ανάμειξη του Τριμμάτη

στον Άρη δημιουργεί μια νέα κατάστα-

ση στην πόλη όσον αφορά την πρωτο-

καθεδρία του ποδοσφαίρου. Ο ΠΑΟΚ

την έχει, ασφαλώς, αλλά ο Τριμμάτης

προφανώς και θα προσπαθήσει να αλ-

λάξει αυτό το στάτους, όχι μόνο στη

Θεσσαλονίκη αλλά γενικότερα. 

Τα βρήκε με τον Καρυπίδη 
ο επιχειρηματίας με έδρα 
το Λονδίνο Νίκος Τριμμάτης 

Ο «κροίσος 
των real estate» 
μπαίνει στον Άρη



Το πόλο, μακράν το κορυφαίο
εθνικό μας σπορ, μας έδωσε ένα
ακόμα μετάλλιο στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα στο Βελιγράδι. Το
κατέκτησε η Εθνική νεανίδων, που
ηττήθηκε 10-8 στον τελικό από τις
ΗΠΑ. «Κι εδώ που έφθασες, λίγο
δεν είναι, τόσο που έκαμες, μεγά-
λη δόξα» τα λόγια του ποιητή των
ποιητών Κωνσταντίνου Καβάφη. 

Φυσικά, μόνο περηφάνια για τις
Ελληνοπούλες, που συνέχισαν
μια παράδοση χρόνων και χρό-
νων. Στο πρόσφατο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα υγρού στίβου στη
Βουδαπέστη η Εθνική ανδρών κα-
τέκτησε το αργυρό μετάλλιο, όπως
και στους Ολυμπιακούς Αγώνες
του Τόκιο. Τα οκτάλεπτα: 2-5, 4-1,
1-2, 1-2. Η σύνθεση της Ελλά-

δας (Ευτυχία Καραγιάννη): Καρα-
γιάννη, Σάντα, Καλογεροπούλου
1, Σιούτη 2, Ευφρ. Τσιμάρα, Χαλ-
δαίου 2, Τορνάρου, Κουρέτα 2,
Ανδρεάδη, Τριχά 1, Λασκαρίδου,
Καραμπέτσου, Κωνσταντοπούλου.
Το χάλκινο μετάλλιο πήρε η Ουγ-
γαρία που επικράτησε της Ιταλίας
στον μικρό τελικό με σκορ
10-5.

«Ασημένιες» πολίστριες στο Παγκόσμιο Ο Αντωνίου παρουσιαστής
στα εγκαίνια

Ο γνωστός από το «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα»
σκηνοθέτης, ηθοποιός και ένθερμος υποστηρι-
κτής της ΑΕΚ Αντώνης Αντωνίου θα είναι ο παρου-
σιαστής στα εγκαίνια της «OPAP Arena - Αγιά Σο-
φιά» στις 17 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για προσωπι-
κή επιλογή του Δημήτρη Μελισσανίδη. Ο καταξιω-
μένος καλλιτέχνης γεννήθηκε το 1945 στη Νέα Ιω-
νία της Αθήνας και από τις μεγαλύτερες επιτυχίες
του ήταν η ερμηνεία του στον ρόλο του ισοβίτη Νί-
κου Κοεμτζή στην ταινία «Παραγγελιά» (1980) του
Παύλου Τάσιου.

Τραυματίας και πάλι 
ο Γκάρι Ροντρίγκεζ

Πρόβλημα στον Ολυμπιακό ενόψει του αυ-
ριανού αγώνα με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας

στην πρωτεύουσα της Σλοβακίας. Ο Γκάρι
Ροντρίγκεζ, που απουσίασε και από τα παι-

χνίδια με τη Μακάμπι Χάιφα λόγω μυϊκών
τραυματισμών, δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί.

Θα τον αντικαταστήσει ο Ραντζέλοβιτς. Όπως είναι
γνωστό, στο πρώτο ματς στο Φάληρο, Ολυμπιακός -
Σλόβαν 1-1, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Eu-
ropa League.

Πορεία και για 
τη λαχανί φανέλα

Αφού πρώτα συνεπλάκησαν μεταξύ τους στην κερ-
κίδα μετά την ήττα 2-1 από την Μπράιτον μέσα στο
Ολντ Τράφορντ, οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάι-
τεντ έκαναν και πορεία στο κέντρο της πόλης κατά
των Αμερικανών ιδιοκτητών, αδερφών Γκλέιζερ. Οι
οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βγήκαν από τα
ρούχα τους και για έναν ακόμα λόγο. Η τρίτη φανέλα
της ομάδας τους έχει χρώμα… λαχανί. 

Φεύγουν στον ΠΑΟΚ
Το ρόστερ του ΠΑΟΚ έχει 38 παίκτες και ο Πορ-

τογάλος τεχνικός διευθυντής Ζοσέ Μπότο με τον
Ραζβάν Λουτσέσκου άρχισαν το ξεσκαρτάρισμα.
Έφυγαν Τέιλορ και Ζάμπα, ενώ τον ίδιο δρόμο θα
πάρουν ο Κούρτιτς με τον Ντόγκλας Αουγκούστο.
Ο «δικέφαλος του Βορρά» κινείται για να πάρει
έναν σέντερ φορ, έναν χαφ δημιουργικό και έναν
κόφτη στη μεσαία γραμμή.

«Ινδός» ο Στάικος Βεργέτης
Στην Ινδία μετακομίζει ο Στάικος Βεργέτης, καθώς ανέλαβε την πο-
δοσφαιρική ομάδα Ράουντ Γκλας Πουνγιάμπ. Πρόκειται για ομάδα
που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Ινδίας, με το πρωτάθλη-
μα να μην έχει ξεκινήσει ακόμα. Μάλιστα, στα μέσα της χώρας γί-
νεται λόγος για το επιτυχημένο πέρασμα του Βεργέτη από τον
Αστέρα αλλά και το γεγονός πως είχε οδηγήσει τους Αρκάδες
στους ομίλους του Europa League τη σεζόν 2015-16. 

Έγινε viral το… κουρασμένο σκυλάκι

Όπως ήταν αναμενόμενο, το βίντεο έγινε viral. Ένα συμπαθέστατο σκυλάκι ήταν τόσο
κουρασμένο, που μόλις ο διαιτητής σφύριξε ημίχρονο στον αγώνα Αμέρικα - Γκουαρανί για
το πρωτάθλημα της Παραγουάης, αυτό άραξε κι αποκοιμήθηκε πάνω στο χορτάρι. Όταν οι
δυο ομάδες βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο, κανένας δεν ήθελε να ξυπνήσει το σκυλάκι.
Τελικά, ξύπνησε μόνο του και έτσι συνεχίστηκε ο αγώνας.

SPORTS
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Επιμέλεια: 
Ραφαέλα 

Παπαγεωργίου

Η
μεγάλη καλοκαιρινή παραγωγή του
Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος
«Ελένη» του Ευριπίδη, μετά τις διθυ-
ραμβικές κριτικές που απέσπασε, πά-

ει Επίδαυρο την Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13
Αυγούστου 2022, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθη-
νών-Επιδαύρου 2022. 

Μολονότι οι περσινές προγραμματισμένες πα-
ραστάσεις της στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου
είχαν ακυρωθεί λόγω των εκτεταμένων πυρκα-
γιών, η «Ελένη», την οποία υποδύεται άψογα η
Έμιλυ Κολιανδρή, επέστρεψε δυναμικά και υπό-
σχεται να μας συγκλονίσει. Και πώς αλλιώς, αφού
τη μετάφραση του κειμένου υπογράφει ο Παντε-
λής Μπουκάλας και τη σκηνοθεσία ο Βασίλης Πα-
παβασιλείου, ενώ ακολουθεί ένας εξαιρετικός
θίασος με τον Θέμη Πάνου στον ρόλο του Μενελά-
ου και την Αγορίτσα Οικονόμου να ερμηνεύει τη
Θεονόη. 

Μια εναρμονισμένη κωμικοτραγωδία
Μια αντιτραγική τραγωδία, μια κωμικοτραγω-

δία θα λέγαμε, που υποδεικνύει ότι η ένωση των
Ελλήνων γεννήθηκε από το είδωλο μιας γυναί-
κας, της Ωραίας Ελένης. Σύμφωνα με τον Ευριπί-
δη, ο Τρωικός Πόλεμος έγινε λόγω του ειδώλου
μιας γυναίκας και όχι μιας πραγματικής γυναίκας,
καθώς η πραγματική Ελένη δεν πήγε ποτέ στην
Τροία. Μόνο το είδωλό της πήγε εκεί, καθώς την
έκλεψε ο Ερμής, ακολουθώντας τη βούληση της
Ήρας.

Το έργο «Ελένη» του Ευριπίδη διακρίνεται τόσο
για τον αντιπολεμικό χαρακτήρα του όσο και για
την ανάδειξη αρετών όπως η δύναμη του όρκου
και η ευφυΐα, που προσωποποιούνται στη μορφή
της κεντρικής ηρωίδας.

Αντίθεση «φαίνεσθαι» και «είναι»
Μια πολύχρωμη γιορτή ειρήνης και ταυτόχρονα

ένα γοητευτικό παιχνίδι αντίθεσης ανάμεσα στο
φαίνεσθαι και το είναι καταδεικνύει με συγκίνηση
και χιούμορ τη ματαιότητα του πολέμου, αφού τό-
σο για τους νικητές όσο και για τους νικημένους οι
συνέπειές του διαχρονικά είναι εξίσου ολέθριες. 

«Είναι ευτυχής συγκυρία και νιώθω συγκινημέ-
νος που βρήκα σαν προίκα τη συγκεκριμένη πα-
ράσταση. Το ρεπερτόριό μας έχει συγκεκριμένο
όραμα και στόχο και η “Ελένη” αποτελεί μέρος της
σημειολογικής μας πρότασης», τονίζει ο καλλιτε-
χνικός διευθυντής του ΚΘΒΕ Αστέρης Πελτέκης.

Η «Ελένη» είναι απόλυτα εναρμονισμένη στις
συνθήκες που επικρατούν παγκοσμίως, στέλ-
νοντας ένα δυνατό μήνυμα ενότητας και αλλη-
λεγγύης. Αυτή τη σχεδόν καταχρηστικά θεωρού-
μενη «τραγωδία», καθώς διακρίνεται για τα κω-
μικά στοιχεία της, που παρουσιάζεται από το
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος δεν πρέπει να
τη χάσετε!

«Ελένη»: Με μήνυμα 
αλληλεγγύης και
στην Επίδαυρο



Γέννησε 
η Μαντώ Γαστεράτου

Μανούλα για δεύτερη φορά έγινε η Μαντώ Γα-
στεράτου και μαζί με τον σύζυγό της Νίκο Ισηγό-
νη πλέει σε πελάγη ευτυχίας. Η γνωστή παρου-
σιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός γέννησε
τη Δευτέρα (8/8) σε ιδιωτική κλινική των βορεί-
ων προαστίων της Αθήνας και δημοσίευσε μια
τρυφερή φωτογραφία, στην οποία απεικονίζεται
η ίδια να κρατάει επιτέλους στην αγκαλιά της τη
μικρή πριγκιπέσα της. Η ίδια έγραψε στη λεζάν-
τα: «Ήρθες, λιονταράκι μου δυνατό. 8/8/2022».

Αχώριστοι παρά τις φήμες 

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Κωνσταντίνος
Βασάλος με αναρτήσεις τους στο Instagram
φρόντισαν να διαψεύσουν τις φήμες χωρι-
σμού, ανεβάζοντας φωτογραφίες από τα Χα-
νιά. Μαζί τους είναι και ο Κώστας Κοκκινάκης
με τη σύντροφό του Χριστίνα Κανελλοπούλου
και, από ό,τι φαίνεται, τα ζευγάρια περνούν
υπέροχες στιγμές. 

Η Νάντια Μπουλέ από τότε που
έφερε στον κόσμο την κόρη της
είναι πιο ευτυχισμένη από ποτέ
και αυτό φαίνεται και από τις φω-
τογραφίες τους που δημοσιεύει
ολοένα και πιο συχνά το τελευ-
ταίο διάστημα. Η μικρή Σεμέλη
γεννήθηκε τον Ιούλιο του 2021
και η αδυναμία που της έχει η μη-
τέρα της δεν κρύβεται. Αυτή τη
φορά η ηθοποιός πόσταρε μια
φωτογραφία όπου κρατά αγκαλιά
την κόρη της δίπλα στη θάλασσα,
γράφοντας: «Ο έρωτας της ζωής
μου».

Ο έρωτας 
της ζωής της 

Ο
δήμαρχος Ρόδου και ιδιοκτήτης του «Rodos Palace» Αν-
τώνης Καμπουράκης και η σύζυγός του Εύη πραγματο-
ποίησαν ένα dinner party στο εντυπωσιακό ρεστοράν
«Amalfi Coast» με αφορμή τα γενέθλιά του και υποδέχ-

θηκαν προσωπικότητες από τον πολιτικό, επιχειρηματικό, καλλιτε-
χνικό και δημοσιογραφικό χώρο, που ταξίδεψαν στο «νησί των ιππο-
τών» για να δώσουν το «παρών» στο λαμπερό γεγονός.

Η οικογένεια Καμπουράκη ευχαρίστησε όλους τους καλεσμένους
για την αγάπη τους αλλά και την προτίμησή τους στο «Rodos Pala-
ce», που εδώ και σαράντα ολόκληρα χρόνια αποτελεί τον νούμερο
ένα προορισμό πολυτέλειας και φιλοξενίας για όσους επισκέπτονται
το νησί. Οι καλεσμένοι επισκέφθηκαν τα ορόσημα της Ρόδου, όπως
την Παλιά Πόλη, την ιστορική Λίνδο και άλλες ομορφιές του τόπου.

Ως ένας ανέκαθεν κορυφαίος προορισμός των επωνύμων και όχι
μόνο, η Ρόδος εντυπωσίασε και αυτήν τη χρονιά με την έντονη νυ-
χτερινή της ζωή και το «Rodos Palace» με την υποδειγματική φιλο-
ξενία του.

H Ελένη Μενεγάκη, αφού απόλαυσε έναν
ολόκληρο μήνα τον επίγειο παράδεισό της,
στα Άχλα της Άνδρου, αποφάσισε να συνεχί-
σει τις διακοπές της κάνοντας tour στα ελλη-
νικά νησιά με σκάφος μαζί με τα παιδιά της
και τον σύζυγό της Μάκη Παντζόπουλο. Οι
φωτό από το σκάφος ήταν και αυτές που
έκλεψαν τις εντυπώσεις και μας έκαναν να
ζηλέψουμε.
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«Rodos Palace»: 
Νο1 προορισμός 
επωνύμων και όχι μόνο

Διακοπές σε σκάφος

Ο δήμαρχος 
Αντώνης 
Καμπουράκης 
με τη σύζυγό 
του Εύη και 
την κόρη του 
Αναστασία

Ο Νίνο, 
η Εύη 
Καμπουράκη, 
η Εύη Ρουμπέτη
και ο Χάρης 
Σιανίδης



Ο
ι επεμβάσεις στους άνδρες που αφο-
ρούν τον προστάτη είναι πολύ συχνές.
Οι εγχειρήσεις που γίνονται για να αν-
τιμετωπιστεί η καλοήθης υπερπλασία

του προστάτη, όμως, δεν είναι άμοιρες επιπλο-
κών. Αντιθέτως, μπορεί να έχουν σοβαρές ή ακό-
μα και μακροχρόνιες συνέπειες, για τις οποίες
πρέπει εκ των προτέρων να ενημερώνονται οι
ασθενείς. Ο χειρουργός-ουρολόγος δρ Ηρακλής
Δ. Πούλιας, τέως διευθυντής της Ουρολογικής
Κλινικής Νοσοκομείου Κοργιαλένειο-Μπενά-
κειο ΕΕΣ και τέως πρόεδρος της Ελληνικής Ου-
ρολογικής Εταιρείας, συνοψίζει τα ευρήματα της
πρόσφατης ανασκόπησης της ιατρικής βιβλιο-
γραφίας από το Τμήμα Ουρολογίας του Πανεπι-
στημίου Tulane, στη Νέα Ορλεάνη, στο ιατρικό
περιοδικό «Current Urology Reports».

Όπως εξηγούν οι ερευνητές στο άρθρο τους, η
ανάλυσή τους βασίζεται στα ευρήματα 79 εργα-
σιών οι οποίες δημοσιεύθηκαν την περίοδο
2005-2021 και αφορούν τη διάγνωση και διαχεί-
ριση των επιπλοκών έπειτα από εγχειρήσεις για
καλοήθη υπερπλασία του προστάτη. Η καλοήθης
υπερπλασία του προστάτη είναι μία από τις συ-
χνότερες νόσους στους άνδρες. Η συχνότητά της
αυξάνεται προοδευτικά μετά την ηλικία των 40
ετών και υπολογίζεται ότι φθάνει στο 80% των αν-
δρών στις ηλικίες άνω των 80 ετών. Η υπερπλα-
σία εκδηλώνεται με συμπτώματα από το ουρο-
ποιητικό σύστημα. Η εγχείρηση εκτελείται σε
ασθενείς οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στις
συντηρητικές θεραπείες ή σε όσους έχουν επι-
πλοκές στην υπερπλασία που αντιμετωπίζονται

με χειρουργική παρέμβαση. Ωστόσο, η παγκό-
σμια τάση είναι να χειρουργούνται ασθενείς και
σε πρωιμότερα στάδια της πάθησής τους. Σε αυ-
τό συνέβαλαν οι ελάχιστα επεμβατικές χειρουρ-
γικές τεχνικές (MIST), οι οποίες έχουν παρόμοια
ποσοστά αποτελεσματικότητας αλλά χαμηλότε-
ρη σχετιζομένη με την επέμβαση νοσηρότητα
από ό,τι οι παλαιότερες μέθοδοι. 

Οι ενδοσκοπικές τεχνικές που εφαρμόζονται
σήμερα συμπεριλαμβάνουν εκτομή του διογκω-

μένου τμήματος του προστάτη, εξάχνωση, εκπυ-
ρήνιση, μηχανική μετατόπιση ή θερμική κατα-
στροφή. Η μέθοδος εκλογής είναι η διουρηθρική
εκτομή του αδενώματος (αδένωμα λέγεται το
διογκωμένο τμήμα του προστάτη, που προκαλεί
τα συμπτώματα). Συναντώνται, όμως, και διάφο-
ρες επιπλοκές, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται
αιμορραγία, στο 4% των ασθενών κατά μέσον
όρο, στένωση της ουρήθρας, κάκωση στο στόμιο
του ουρητήρα, διαταραχή της εκσπερμάτισης
(παλίνδρομη εκσπερμάτιση, μία από τις συχνό-
τερες επιπλοκές των επεμβάσεων για τον προ-
στάτη), σύνδρομο απορρόφησης υγρών (TUR).
Το σύνδρομο αυτό είναι μια δυνητικά επικίνδυνη
επιπλοκή που σχετίζεται με τη διουρηθρική
εκτομή του αδενώματος προστάτη. Άλλες επι-
πλοκές που μπορεί να παρατηρηθούν είναι στε-
νώματα στον αυχένα της ουροδόχου κύστης,
υποτροπιάζοντα συμπτώματα υπερδραστήριας
κύστης και, σε σπάνιες περιπτώσεις, κάκωση
του ορθού εντέρου και δημιουργία συμφύσεων. 
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Κατερίνα

Παπακωστοπούλου
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kpapakosto@yahoo.gr

Το 4% των ασθενών κατά μέσο όρο
παρουσιάζει αιμορραγία μετά 
την επέμβαση, ενώ άλλα προβλήματα
είναι στένωση της ουρήθρας, 
κάκωση στο στόμιο του ουρητήρα,
παλίνδρομη εκσπερμάτιση…

Εξατομικευμένη τεχνική
για κάθε ασθενή
Τα δεδομένα αυτά υποδηλώνουν ότι ο κλι-
νικός ουρολόγος έχει στη διάθεσή του πολ-
λές χειρουργικές τεχνικές για τους ασθε-
νείς με συμπτωματική καλοήθη υπερπλα-
σία του προστάτη. Η επιλογή της κατάλλη-
λης τεχνικής για κάθε ασθενή πρέπει να εί-
ναι εξατομικευμένη και να βασίζεται στους
στόχους κάθε παρέμβασης, στο μέγεθος
και την ανατομία του προστάτη, στις προ-
ηγούμενες θεραπείες που έχει κάνει ο
ασθενής και στις δυνητικές μετεγχειρητι-
κές επιπλοκές. 
Η βούληση του ασθενούς είναι καθοριστι-
κή και για αυτό τον λόγο πρέπει να ενημε-
ρώνεται αναλυτικά για τα δυνητικά οφέλη
αλλά και τους κινδύνους τους.

Κ Α Λ Ο Η Θ Η Σ  Υ Π Ε Ρ Π Λ Α Σ Ι Α  Π Ρ Ο Σ Τ Α Τ Η

Οι επιπλοκές μετά το χειρουργείο

Δρ Ηρακλής Δ. Πούλιας,
χειρουργός-ουρολόγος, 
τ. πρόεδρος Ελληνικής
Ουρολογικής Εταιρείας



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)
Επαγγελματικά θέματα θα σας δημιουρ-
γήσουν αγχωτικές καταστάσεις, ενώ θα
πρέπει να γίνετε πιο υποψιασμένοι με τα
πρόσωπα που αποτελούν το φιλικό σας
περιβάλλον.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Οι σκέψεις σας γίνονται πολύ στενάχωρες,
κάτι που είναι άδικο να σας συμβαίνει,
επειδή έχετε κακή ψυχολογία. Ανήκετε
στα τέσσερα ζώδια του Σταθερού Σταυρού,
όπου οι καταστάσεις δεν βοηθούν να κά-
νετε το καλύτερο για εσάς. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Κάποια οικονομικά θέματα θα σας απα-
σχολήσουν, αλλά μη σταθείτε σε λεπτομέ-
ρειες, που σας είναι περιττές. Φροντίστε,
επίσης, να μην αφήσετε την ψυχική κούρα-
ση να γίνει η αιτία να απομακρυνθείτε από
τους στόχους σας.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η προσωπική σας ζωή θα σας απασχο-
λήσει με κάποια κρυφά και περίεργα
γεγονότα που έχουν αρχίσει να σας
κουράζουν. Είστε έντονα συναισθημα-
τικοί σήμερα και μην αφήσετε τους άλ-
λους να εκμεταλλευτούν τις ευαίσθητες
χορδές σας.

Λέων
(23/7-22/8)
Βρίσκεστε σε μια αρκετά έντονη περίοδο,
όπου όλα, δυστυχώς, δοκιμάζουν τις αν-
τοχές σας. Φροντίστε να έχετε δύναμη
για να αντιμετωπίσετε την κάθε πρόκλη-
ση.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Αυτές τις μέρες σας συμβαίνουν περίερ-
γα γεγονότα, που θα σας βοηθήσουν να
καταλάβετε κάποιες κρυφές καταστά-
σεις, που συμβαίνουν για εσάς αλλά χω-
ρίς τη φυσική σας παρουσία.

Ζυγός
(23/9-23/10)

Έντονα γεγονότα θα συμβούν στο οικογε-

νειακό σας περιβάλλον, εφόσον ανήκετε

στο τρίτο δεκαήμερο. Κάποια εξέλιξη θα

υπάρξει στην προσωπική σας ζωή.

Σκορπιός
(24/10-21/11)

Η επικοινωνία και γενικότερα οι συζητήσεις

που θα κάνετε με κάποια πρόσωπα θα

έχουν κρυφά σημεία, που θα τα ανακαλύ-

ψετε ύστερα από πολύ καιρό. Προσοχή στις

μετακινήσεις σας.

Τοξότης
(22/11-21/12)

Οικονομικά θέμα θα σας απασχολήσουν

σήμερα. Ίσως κάποια χρέη σας, ή κάποιες

εκκρεμότητες που δεν έχετε κλείσει, να

σας προκαλέσουν έντονους προβληματι-

σμούς.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)

Η Σελήνη στο δικό σας ζώδιο, σε σύνοδο

με τον Πλούτωνα, θα δημιουργήσει μια

έντονη τάση να ανανεώσετε την προσωπι-

κή και επαγγελματική σας ζωή.

Υδροχόος
(20/1-18/2)

Ίσως να έχετε να επιλύσετε πολλά θέματα,

αλλά εκείνα που θα σας δημιουργήσουν

περισσότερη ένταση είναι οι προσωπικές

σας σχέσεις, αλλά και τα επαγγελματικά

σας βήματα.

Ιχθύες
(19/2-20/3)

Σήμερα θα σας απασχολήσουν τα σχέδιά

σας για το μέλλον, οι φίλοι και γενικότερα

οι ουσιαστικές σας σχέσεις. Θα έχετε την

αίσθηση ότι κάποιο μυστικό δεν σας αφή-

νει να πάρετε σωστές αποφάσεις. 
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Σήμερα, αν και δεν υπάρχουν σημαντικές
πλανητικές όψεις, η επιρροή της Πανσελήνου στις
12 Αυγούστου είναι πλέον πολύ ενεργή και δείχνει
τις έντονες προθέσεις της. Η Σελήνη στο τρίτο

δεκαήμερο του Αιγόκερου χρωματίζεται από τη σκοτεινή και
βαθιά παρουσία του Πλούτωνα.



Ο
Ερντογάν συνεχίζει να παίζει με τα
νεύρα όλων των διεθνών και ευρω-
παϊκών παικτών, παίρνοντας το με-
γαλύτερο ίσως ρίσκο στη μακρά του

πολιτική διαδρομή.
Μέσα σε ένα άκρως προεκλογικό σκηνικό,

με την οικονομία να καταρρέει, την ανέχεια
των πολιτών να αυξάνεται δραματικά και την
πίεση από κυβερνητικούς εταίρους και αντι-
πάλους να κλιμακώνεται, παίζει κυριολεκτικά
τα «ρέστα του», διότι στο ορατό πλέον ενδεχό-
μενο που βγει ηττημένος από τις κάλπες στη
γειτονική χώρα τον περιμένει όχι μόνο η δημό-
σια απομόνωση αλλά ίσως και το ειδικό δικα-
στήριο. Κάτι που έσπευσε να του υπενθυμίσει
πρόσφατα η πρόεδρος του Καλού Κόμματος,
κυρία Ακσενέρ.

Εξ ου και οι συνεχιζόμενες πιρουέτες, με την
προσπάθειά του αφενός να επαναπροσεγγίσει
τις ΗΠΑ για το ξεπάγωμα της αγοράς από την
Άγκυρα των F-16, αφετέρου να διατηρήσει
ανεπηρέαστη τη στενή του σχέση με τον Ρώσο
πρόεδρο Πούτιν. Δύο επιδιώξεις άκρως αντι-
κρουόμενες.

Χθες σε μια ακόμη κακόγουστη φιέστα ο Ερν-
τογάν ανακοίνωσε ότι το γεωτρύπανο
«Απντουλχαμίτ Χαν» θα αρχίσει την πρώτη του
αποστολή στα ανοιχτά της Αττάλειας. Aν και
προειδοποίησε πως αυτό είναι «το πρώτο βήμα
στην Ανατολική Μεσόγειο», η επιλογή να στεί-
λει το γεωτρύπανό του -σε πρώτο σταθμό,
έστω- σε τουρκικά ύδατα έχει τη σημασία του.

Για τον Τούρκο πρόεδρο η Ανατολική Μεσό-
γειος αποτελεί πρόσφορο έδαφος για τις στρα-

τηγικές του επιδιώξεις. Γνωρίζει ωστόσο καλύ-
τερα από τον καθένα ότι η Δύση, με πρώτες τις
ΗΠΑ, έχουν εκφράσει -και θα το πράξουν και
τώρα, αν απαιτηθεί- την απόλυτη αντίθεσή τους
σε μια ακόμη εστίαση έντασης στην περιοχή.

Βεβαίως, αυτό δεν τον φρέναρε από το να
απειλήσει ότι «ούτε οι μαριονέτες ούτε αυτοί
που κρατούν τα νήματά τους θα μπορέσουν να
μας εμποδίσουν να πάρουμε αυτό που μας ανή-
κει δικαιωματικά στη Μεσόγειο». Ωστόσο, άλλο
οι λεκτικοί λεονταρισμοί και άλλο η πρόκληση
στο πεδίο.

Η Αθήνα παρακολουθεί με ψυχραιμία και
εγρήγορση την προαναγγελθείσα κλιμάκωση
της έντασης εκ μέρους της Άγκυρας. Ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται σε
διαρκή επαφή με όλους τους συμμάχους μας,
στους οποίους το προηγούμενο διάστημα έχει
εξηγήσει με τρόπο που δεν επιδέχεται παρερ-
μηνείες το παράλογο των τουρκικών ισχυρι-
σμών και κυρίως τον κίνδυνο που αυτές υπο-
κρύπτουν για την ασφάλεια και τη σταθερότητα
στην ευρύτερη περιοχή.

H Αθήνα έχει λάβει τις απαραίτητες διαβεβαι-
ώσεις ότι, σε περίπτωση κλιμάκωσης από τον
Ερντογάν στο πεδίο, η αντίδραση δεν θα είναι
μεμονωμένη αλλά ευρεία και ηχηρή.

H Toυρκία από την πλευρά της, όσο και αν
επιμένει επιθετικά, δεν παραγνωρίζει ούτε τη
διεθνώς αναβαθμισμένη θέση της Ελλάδας ού-
τε πολύ περισσότερο την εντυπωσιακή αμυντι-
κή θωράκιση που συντελέστηκε στη χώρα επί
των ημερών της σημερινής κυβέρνησης του
Κυριάκου Μητσοτάκη - κόντρα στην επίμονη

άρνηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης να
στηρίξει τις αμυντικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ
και τη Γαλλία.

Πλέον με συστηματική και κοπιώδη προερ-
γασία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν υπάρχει
ούτε ένας Ευρωπαίος ή διεθνής παράγοντας
που να μη γνωρίζει ότι ο πρόεδρος Ερντογάν
επέλεξε επανειλημμένως να υπονομεύσει το
ΝΑΤΟ με εμπρηστική ρητορική και αποσταθε-
ροποιητικές ενέργειες ως μέρος της εγωιστι-
κής, στενόμυαλης στρατηγικής του να αποσπά-
σει παραχωρήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες
και τους συμμάχους μας.

Επίσης, πλέον άπαντες έχουν εμπεδώσει ότι
ένας πραγματικά αξιόπιστος σύμμαχος των
ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ δεν απειλεί άλλα μέλη του
ΝΑΤΟ, όπως η Ελλάδα, με πόλεμο, δεν αγοράζει
ρωσικά συστήματα πυραύλων S-400 που απει-
λούν την αρχιτεκτονική ασφάλειάς μας και δεν
εκμεταλλεύεται την αλληλεγγύη του ΝΑΤΟ στην
Ουκρανία.

Αν απαιτηθεί -που όλοι απευχόμαστε- τότε
θα πρέπει να αποδείξουν ότι όσα διατυπώνουν
με λόγια μπορούν να τα υπερασπιστούν και με
πράξεις. Θα πρέπει να αποδείξουν ότι αυτό που
λένε για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
ισχύει για κάθε ρεβιζιονιστική δύναμη που
σκοπεύει να ξαναγράψει την ιστορία, να παρα-
βιάσει την κυριαρχία του γείτονά της και να αλ-
λάξει βίαια σύνορα μέσω εκφοβισμού και ξε-
κάθαρων απειλών πολέμου.

Σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης από
την Άγκυρα, το μήνυμα πρέπει να είναι σαφές
και ξεκάθαρο.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Ενιαίο μέτωπο κατά 
των τουρκικών προκλήσεων


