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Απεγκλωβισμός 
από τη μνημονιακή 

«θηλιά» 

Στο μικροσκόπιο
και ο «κοριός» 
σε Μητσοτάκη 
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To… συρΙζοτρoλ
γΙωργοσ Κυρτσοσ

η... Παρεξηγηση οδηγεΙ σε
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• Φοβούνται τη διερεύνηση των ανομημάτων 
της  περιόδου 2015-19  • Παύλος Πολάκης 
για  την αθώωση των δέκα πολιτικών: 
«Συνεχίζεται η δικαστική ανωμαλία»

της Δικαιοσύνης
ΣΕΛ. 4-6

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΦΤΙΑΧΝΕΙ
ΚΛΙΜΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ



Ν
α εξεταστούν τα πάντα, να επεκταθεί η
έρευνα χρονικά και να πάει σε βάθος.
Αυτό ζητά το σύνολο των πολιτών, αυτή
είναι η δέσμευση Μητσοτάκη και αυτή

είναι και η κατεύθυνση που δίνει στη διερεύνηση της
υπόθεσης των υποκλοπών, των παρακολουθήσεων
και των παγιδεύσεων ο εισαγγελέας του Αρείου Πά-
γου. Αυτό θα πρέπει να ζητούν και τα κόμματα της αν-
τιπολίτευσης και όχι προς χάριν εντυπώσεων και μι-
κροκομματικών οφελών, αν πράγματι αυτά που τους
ενδιαφέρουν είναι η αποκάλυψη της αλήθειας και η
εκρίζωση ενός συστήματος που απειλεί τη Δημοκρα-
τία, την ελευθερία και τα πολιτικά δικαιώματα.

Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Ισίδωρος Ντογιά-
κος έχει καλέσει ως πρώτους μάρτυρες δημοσιογρά-

φους που «έβγαλαν» πράγματα για τις παρακολουθή-
σεις, όπως είναι ο Τ. Τέλλογλου και ο Θ. Κουκάκης.
Και αν για όσα αποκαλύφθηκαν, που αφορούν τη δη-
μοσιογραφική έρευνα του Θ. Κουκάκη, είναι γνωστά
γιατί «εξυπηρετούσαν» τα Μέσα που πρόσκεινται
στον ΣΥΡΙΖΑ και τα έκαναν «σημαία» για να πλήξουν
την κυβέρνηση, η δημοσιογραφική έρευνα του Τ. Τέλ-
λογλου δεν είναι τόσο γνωστή και έχουν περάσει και
σχεδόν τέσσερα χρόνια από την τέλεση του αδικήμα-
τος που περιγράφει ο δημοσιογράφος.

Τι είχε αποκαλύψει; Πως το 2018 παρακολουθούν-
ταν το κινητό τηλέφωνο του τότε αρχηγού της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης Κυριάκου Μητσοτάκη από
ιδιώτη που είχε στην «υπηρεσία» της η τότε κυβέρνη-
ση, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ. «Ο ιδιώτης που δραστηριοποι-

ούνταν επί της προηγούμενης κυβέρνησης στο να
“ακούει” τον αρχηγό της αντιπολίτευσης στις πιο προ-
σωπικές του στιγμές, όταν μιλάει με τη σύζυγο ή την
κόρη του, κάνει τώρα το ίδιο με άλλους, μερικοί ανή-
κουν και στο ίδιο κόμμα με τους παραιτηθέντες», εί-
ναι η σχετική ανάρτηση Τέλλογλου.

Την αξιοπιστία των στοιχείων και τον τρόπο
αξιοποίησής τους προκειμένου να διευκολυνθεί
το έργο των δικαστικών Αρχών θα τα κρίνει η Δι-
καιοσύνη. Μια Δικαιοσύνη, οι λειτουργοί της οποί-
ας έχουν και πάλι μπροστά τους ένα δύσκολο έρ-
γο, το οποίο και πάλι θα τεθεί στη βάσανο της κρι-
τικής, ανέξοδης και ευκαιριακής στις περισσότε-
ρες περιπτώσεις.
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Στο μικροσκόπιο και ο «κοριός» σε Μητσοτάκη 
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του
Σωτήρη 
ΣταθόπουλουΣ

ε μια περίοδο κατά την οποία η
Ευρώπη πλήττεται από τον πλη-
θωρισμό και την ενεργειακή κρί-
ση, η κυβέρνηση εξακολουθεί να

καταγράφει θετικά στοιχεία, γεγονός που
ισχυροποιεί τη θέση της απέναντι στις αγο-
ρές. Η χώρα μας έπειτα από δώδεκα χρόνια
επιστρέφει στην ευρωπαϊκή κανονικότητα,
καθώς σε εννέα μέρες βγαίνει από την ενι-
σχυμένη εποπτεία και έρχεται ολοένα πιο
κοντά η ένταξή της στην επενδυτική βαθμί-
δα. Παράλληλα, η ανεργία διαρκώς μει-
ώνεται φτάνοντας στο 12,1%, ενώ τα έσοδα
από τον τουρισμό έχουν ξεπεράσει κάθε
προσδοκία.
Με την επιστροφή του πρωθυπουργού από
τις ολιγοήμερες διακοπές αναμένεται να
αρχίσει η προετοιμασία για την επίσκεψή
του στη ΔΕΘ, στην οποία υπάρχουν αρκετές
προσδοκίες για τα μέτρα που θα ανακοινω-
θούν, καθώς ουσιαστικά η χώρα βρίσκεται
σε προεκλογική περίοδο. Τόσο στο Μαξίμου
όσο και στο οικονομικό επιτελείο υπάρχει
συγκρατημένη αισιοδοξία πως παρά τον δύ-
σκολο χειμώνα που περιμένει ολόκληρη η
Ευρώπη, θα υπάρξουν σημαντικοί πόροι
προκειμένου να συνεχιστούν τα μέτρα στή-
ριξης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληρο-

φορίες, τα επιπλέον έσοδα υπολογίζεται
πως θα αγγίξουν τα 2,4 δισ. ευρώ και στο
επίπεδο αυτό αναμένεται να κινηθεί και ο
συμπληρωματικός προϋπολογισμός.

Τα μέτρα ανακούφισης
Το βάρος αναμένεται να δοθεί στην ανα-
χαίτιση των αυξημένων τιμών στα καύσι-
μα αλλά και στους λογαριασμούς του ρεύ-
ματος. Τα πιο πιθανά σενάρια είναι η πε-
ραιτέρω αύξηση του επιδόματος θέρμαν-
σης για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο,
η συνέχιση του Fuel Pass και η νέα επιτα-
γή ακρίβειας. Ωστόσο, το μεγάλο ζητού-
μενο είναι το πόσο θα συνεχιστεί η ανα-
στολή της ρήτρας αναπροσαρμογής στους
λογαριασμούς του ρεύματος, κυρίως την
περίοδο του χειμώνα, όταν θα υπάρξει
κατακόρυφη αύξηση της κατανάλωσης.
Όλα δείχνουν πως ένα σημαντικό μέρος
από τα πρόσθετα έσοδα των 2,4 δισ. ευρώ
θα πάει προς σε αυτή την κατεύθυνση.
Ωστόσο, στην κυβέρνηση έχουν προαναγγεί-

λει πως θα υπάρξει νέα αύξηση του κατώτατου
μισθού -η τρίτη μέσα σε λιγότερο από δύο
χρόνια-, ενώ θα υπάρξει μείωση και στις
ασφαλιστικές εισφορές, γεγονός που θα ενι-
σχύσει τα εισοδήματα των πολιτών. Παράλλη-
λα, ο πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής
έχει ανακοινώσει την κατάργηση της εισφο-
ράς αλληλεγγύης από 1ης/1/2023 για όλους
τους φορολογούμενους, ενώ το ίδιο διάστημα
θα «ξεπαγώσουν» έπειτα από δώδεκα χρόνια
οι συντάξεις. 

Κοντά στους νέους
Σημαντικό μέρος των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ θα αφορά
τους νέους, όπως άλλωστε έγινε και πέρυσι, όταν νέοι πολίτες κάθισαν στην
πρώτη σειρά «σπάζοντας» το πρωτόκολλο. Ένα από τα μέτρα που θα ανακοινώ-
σει ο πρωθυπουργός είναι η φτηνή στέγη για τα νέα ζευγάρια που αδυνατούν να
βρουν σπίτι καθώς τα ενοίκια έχουν φτάσει στα ύψη. Το βέβαιο είναι ότι η πα-
ρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη θα θυμίζει έντονα προ-
εκλογική περίοδο και ήδη στα κεντρικά γραφεία της ΝΔ οι ετοιμασίες είναι πυ-
ρετώδεις. Δεν αποκλείεται μάλιστα πριν από τη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός να πε-
ριοδεύσει σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη τα
μεγάλα έργα υποδομών.

Ο Μητσοτάκης βάζει σε
πρώτο πλάνο την οικονομία 

Παρά τον δύσκολο χειμώνα
που περιμένει ολόκληρη 

η Ευρώπη, η κυβέρνηση θα
συνεχίσει τα μέτρα στήριξης 
από τα πρόσθετα έσοδα που

αναμένεται να αγγίξουν τα 2,4 δισ.
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Κ
λιμακώνει καθημερινά πλέον
την κριτική του προς την κυ-
βέρνηση και προσωπικά προς
τον πρωθυπουργό ο Νίκος Αν-

δρουλάκης με φόντο την παρακολούθη-
ση του κινητού του από την ΕΥΠ. Ακολου-
θώντας μια τακτική που θέλει «ένα βήμα
τη φορά», πιέζει καθημερινά την κυβέρ-
νηση να εξηγήσει δημοσίως τους λόγους
που επέβαλαν τη νόμιμη επισύνδεσή του
από την ΕΥΠ. Μετά τη δημοσίευση της
ΠΝΠ με την οποία η κυβέρνηση επιχειρεί
να θωρακίσει περαιτέρω τον ρόλο και τη
λειτουργία της ΕΥΠ, το ΠΑΣΟΚ απάντησε
με συντονισμένα πυρά. Μάλιστα ο κ. Αν-
δρουλάκης αυτή τη φορά με νέα παρέμ-
βασή του επιχειρεί να δείξει στην κυβέρ-
νηση την «πόρτα της εξόδου». 

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ζήτη-
σε «να διαβιβαστεί αμέσως το σύνολο
του φακέλου στην Επιτροπή Θεσμών και
Διαφάνειας και να ενημερωθούν με τον
πιο επίσημο τρόπο η Αρχή Διασφάλισης
του Απορρήτου των Επικοινωνιών και η
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπι-
κού Χαρακτήρα για τους λόγους της πα-
ράνομης και αντισυνταγματικής παρακο-
λούθησής μου από την ΕΥΠ» και απευθυ-
νόμενος προς τον πρωθυπουργό είπε:
«Αποδείξατε στην πράξη πόσο προσχη-
ματικές ήταν οι εξαγγελίες σας για αλλα-
γή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας
της ΕΥΠ φέρνοντας μια Πράξη Νομοθετι-
κού Περιεχομένου χωρίς διαβούλευση
και διατηρώντας το στρεβλό καθεστώς
υπαγωγής της Υπηρεσίας στο πρωθυ-
πουργικό γραφείο και τη διάταξη για μη
ενημέρωση του παρακολουθούμενου για
λόγους εθνικής ασφαλείας».

«Δεν συζητώ με τις Αρχές της ΕΥΠ»
Ανεβάζοντας τους τόνους της κριτικής

του, εξαπέλυσε ευθείες βολές ότι η παρα-
κολούθησή του έγινε με σκοπό να τεθεί
σε πολιτική ομηρία τόσο ο ίδιος όσο και η
παράταξή του. «Προσπαθήσατε, όπως
αποδεικνύουν τα γεγονότα, να θέσετε σε
ομηρία εμένα και μια ολόκληρη παράταξη
για να πετύχετε τους σκοτεινούς σας σκο-
πούς. Όχι μόνο αποτύχατε παταγωδώς εκ-
θέτοντας διεθνώς τη χώρα, αλλά σήμερα
αυτή η περήφανη παράταξη μαζί με την
πλειοψηφία του δημοκρατικού κόσμου

της χώρας σάς δείχνει την πόρτα της εξό-
δου από την εξουσία».

Αυτή τη φορά, πάντως, ο κ. Ανδρουλά-
κης «ανοίγει και άλλο το παιχνίδι» και βά-
ζει πάνω στο τραπέζι το ενδεχόμενο πα-
ρακολούθησης και άλλων προσώπων.
«Από τον δημόσιο λόγο διαφεύγει ότι, αυ-
τή την κρίσιμη περίοδο για τη δημοκρατι-
κή παράταξη, η ΕΥΠ μέσω της δικής μου
παρακολούθησης παρακολουθούσε και
ένα ολόκληρο κόμμα, πρώην πρωθυ-
πουργούς, βουλευτές και μέλη του κόμ-
ματος, που συνομιλούσαν μαζί μου σε τα-

κτά χρονικά διαστήματα για τις εξελίξεις.
Άρα, δεν παγίδευαν μόνο εμένα αλλά ένα
ολόκληρο δημοκρατικό κόμμα», ανέφερε
χαρακτηριστικά. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ.
Ανδρουλάκης κάνει σαφές σε όλους τους
τόνους ότι δεν πρόκειται να μπει «σε προ-
φορική συζήτηση με τις Αρχές της ΕΥΠ,
που λειτούργησαν παρά το Σύνταγμα και
τους νόμους. Δεν θα νομιμοποιήσω τις
παράνομες πρακτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη συμμετέχοντας σε μια εξωθε-
σμική διαδικασία, που δεν είναι ούτε νό-
μιμη ούτε ηθική. Δεν έχω καμία εμπιστο-
σύνη στους υπουργούς, που ισχυρίζονται
ότι δεν συνεργάζομαι και δηλώνουν ταυ-
τόχρονα ότι μπορεί να έχει καταστραφεί ο
φάκελος της παρακολούθησής μου. Είναι
οι ίδιοι που δεν σεβάστηκαν το ελληνικό
Κοινοβούλιο και παραπλάνησαν τον ελλη-
νικό λαό κατά τη συνεδρίαση της Επιτρο-
πής Θεσμών και Διαφάνειας. Δεν πρόκει-
ται να δεχθώ ενημέρωση “στο αυτί”». 

Συντονισμένα πυρά κατά 
της κυβέρνησης από 
τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ:
«Προσπαθήσατε να θέσετε 
σε ομηρία εμένα  και μια
ολόκληρη παράταξη. 
Δεν πρόκειται να δεχθώ
ενημέρωση στο… αυτί»

Απάντηση σε Οικονόμου 
για την «απώλεια στοιχείων»  
Την ίδια στιγμή θόρυβο έχει προκαλέσει η χθεσινή αναφορά του κυβερνητικού εκπρο-
σώπου σύμφωνα με την οποία ενδέχεται το υλικό της υποκλοπής να
έχει καταστραφεί. Κληθείς να απαντήσει σε σχετική ερώτηση,
είπε «με ρωτάτε πράγματα τα οποία δεν έχω τη δυνατότητα να
γνωρίζω και να απαντώ. Εκείνο που γνωρίζω από το πρωτό-
κολλο αυτού του τύπου των νόμιμων επισυνδέσεων είναι ότι
όταν ολοκληρώνονται και δεν προκύπτει τίποτα, δεν υπάρ-
χει κάποιο αρχείο ή κάτι να κινείται».
Έντονη και άμεση ήταν η απάντηση από τον Νίκο Ανδρουλάκη:
«Ξεκαθαρίζω σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να ανεχθώ
“απώλεια” ή αλλοίωση στοιχείων». Με την ίδια ένταση αναφέρθηκε στο εν λόγω ζήτημα
και ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Δημήτρης Μάντζος: «Επίσης έχει προκύψει από
χθες κάτι ακόμη εξαιρετικά ανησυχητικό και περιμένουμε από την κυβέρνηση να μας
πει τι ισχύει: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μας είπε -ούτε λίγο ούτε πολύ- ότι ο φάκελος
του κ. Ανδρουλάκη στη Βουλή “ενδεχομένως” να έχει καταστραφεί. Θα το πω σε απλά
ελληνικά: Να μη διανοηθεί κανείς στην κυβέρνηση ότι μέσα από τέτοιου είδους τακτικι-
σμούς ή άλλου είδους χειρισμούς θα συσκοτίσει την υπόθεση». 

ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ… ΣΥΣΤΗΜΑ Ο ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

Το γυρίζει σε
«πρέσινγκ» για 
τους κοριούς…
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Οι συνεχείς επιθέσεις του Νίκου Ανδρουλάκη στην
κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό για την
παρακολούθηση του κινητού του τηλεφώνου δείχνουν
ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να εκμεταλλευτεί
το κλίμα που έχει δημιουργηθεί για ένα ευαίσθητο ζή-
τημα. «Με καθημερινές δηλώσεις του επιχειρεί την ερ-
γαλειοποίηση ενός, όντως, πολύ σημαντικού θέματος»,
ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος, ενώ παράλληλα ο Γιάννης Οικονόμου ξεκαθαρίζει

πως δεν πρόκειται να μπει σε ένα παιχνίδι ανταλλαγής
εμπρηστικών δηλώσεων με τη Χαριλάου Τρικούπη.

Άλλωστε, στο Μαξίμου από την πρώτη στιγμή μέχρι
τώρα ακολουθούν χαμηλούς τόνους, δίνοντας έμφαση
στην άμεση αντιμετώπιση των παθογενειών που υπάρ-
χουν στην ΕΥΠ. Κυβερνητικά στελέχη εξέφρασαν την
απορία για το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ κατη-
γορούν τον πρωθυπουργό για τη θεσμική θωράκιση της
ΕΥΠ μέσω της ΠΝΠ, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να

έχουν καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις. «Από την
πρώτη στιγμή που πληροφορήθηκε το ζήτημα, η κυβέρ-
νηση το δημοσιοποίησε και επεδίωξε απολύτως θεσμι-
κά, διά του υπουργού Επικρατείας, να επικοινωνήσει με
τον κ. Ανδρουλάκη προκειμένου να ενημερωθεί από τον
νέο διοικητή της ΕΥΠ. 

Ο κ. Ανδρουλάκης εξακολουθεί να αρνείται», τόνισε ο
Γιάννης Οικονόμου και πρόσθεσε ότι η συνέχεια θα δο-
θεί στη Βουλή, όπως ήδη έχει ανακοινωθεί. 

Κυβέρνηση: Ο Ανδρουλάκης εργαλειοποιεί ένα σημαντικό ζήτημα

Σ
το πρόσφατο τηλεοπτικό μήνυ-
μά του ο πρωθυπουργός είπε
αρκετές αλήθειες, οι οποίες πέ-
ρασαν στα ψιλά, καθώς το ζήτη-

μα που «έκαιγε» -και ορθώς- δεν ήταν άλ-
λο από τα όσα θα έλεγε για την ΕΥΠ. Ωστό-
σο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κλείνοντας
είπε μέσα σε δύο παραγράφους τον τρόπο
που διαχειρίστηκε τις κρίσεις αυτά τα τρία
χρόνια αλλά και το πώς τις αντιμετώπισε ο
ίδιος. «Εγώ προσωπικά δεν κρύφτηκα πο-
τέ μπροστά σε δυσκολίες ή ευθύνες», είπε
χαρακτηριστικά και κανείς δεν μπορεί να
το αμφισβητήσει.

Πρέπει να είναι ο μοναδικός πρωθυ-
πουργός που έχει κάνει τόσα διαγγέλματα
- μάλιστα τις περισσότερες φορές ήταν για
δυσάρεστους λόγους. Ωστόσο, πάντα οι
κινήσεις του ήταν άμεσες προκειμένου να
διορθώσει τα κακώς κείμενα, όπως εκεί-
νος το έκρινε... «Εδώ και τρία χρόνια άλ-
λωστε έχουμε αποδείξει ότι διδασκόμα-

στε από τις αστοχίες μας για να γινόμαστε
καλύτεροι», σημείωσε ο πρωθυπουργός,
υπενθυμίζοντας ουσιαστικά όσα έγιναν
κατά τη διάρκεια της πανδημίας και όχι
μόνο… Είναι ενδεικτικό πως όταν το δεύ-
τερο κύμα ξέφυγε στη Θεσσαλονίκη, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης βγήκε μπροστά
αναγνωρίζοντας τα λάθη που έγιναν.

Αναγνωρίζει τα λάθη του
Το ίδιο έπραξε και στις περσινές κατα-

στροφικές πυρκαγιές. Είδε τα λάθη που
έγιναν και φέτος η Πολιτική Προστασία
δείχνει να είναι πιο έτοιμη και να υπάρχει
καλύτερος συντονισμός. Υπάρχουν πολλά
παραδείγματα σε αυτή την τριετία που δεί-
χνουν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε
σχέση με αρκετούς από τους προκατό-
χους του, ξέρει αν μη τι άλλο να βλέπει και
να αναγνωρίζει δημοσίως τις αστοχίες
που υπήρξαν και να τις διορθώνει. Μάλι-
στα, στο τηλεοπτικό του μήνυμα έκανε λό-

γο για «μοναχική αλλά σταθερή μάχη αυ-
τοκριτικής και προσπάθειας διαρκούς
βελτίωσης».

Ανάλογη ήταν η στάση του πρωθυ-
πουργού με τους λάθος χειρισμούς που
έγιναν με την υπόθεση της ΕΥΠ και την
παρακολούθηση του κινητού του Νίκου
Ανδρουλάκη, καρατόμησε τον διοικητή,
αλλά δεν σταμάτησε εκεί… Θυσίασε και
τον πιο στενό του συνεργάτη, τον Γρηγό-
ρη Δημητριάδη, ο οποίος ουσιαστικά δεν
είχε καμία ευθύνη με την υπόθεση και
είχε στοχοποιηθεί άδικα αρκετές φορές
από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως τόνισε ο ίδιος ο πρωθυπουργός,
μπορεί να χάνει κάποιες «μάχες με χρό-
νιες παθογένειες», αλλά κερδίζει «τον πό-
λεμο των μεγάλων στοιχημάτων», όπως
είπε χαρακτηριστικά, και δεν είναι λίγα
όσα έχει πετύχει μέχρι στιγμής. Η άρτια
οργάνωση του εμβολιασμού, το ψηφιακό
κράτος, οι μειώσεις στους φόρους, οι αυ-

ξήσεις στον κατώτατο μισθό, η έξοδος από
την ενισχυμένη εποπτεία, η αμυντική θω-
ράκιση της χώρας, η ισχυροποίηση των
συμμαχιών και η στάση απέναντι στην Άγ-
κυρα είναι ορισμένα από τα κερδισμένα
στοιχήματα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
μπορεί να χάνει κάποιες
«μάχες με χρόνιες
παθογένειες», όπως
παραδέχεται ο ίδιος, 
ωστόσο πάντα 
οι κινήσεις του ήταν 
άμεσες και καθοριστικές
προκειμένου να διορθώσει
τα κακώς κείμενα

Κερδίζοντας
τον πόλεμο
των μεγάλων
στοιχημάτων



Ε
κλεισε και τυπικά η διερεύνηση
των δέκα πολιτικών προσώπων
για παράνομη εμπλοκή τους
στην υπόθεση Novartis με την

ομόφωνη απαλλαγή και του Ανδρέα Λο-
βέρδου για την κατηγορία δωροληψίας
από τον φαρμακευτικό κολοσσό. Το Δικα-
στικό Συμβούλιο με βούλευμα που εξέδω-
σε έκανε δεκτή την πρόταση της εισαγγε-
λέως Πρωτοδικών Μαρίας Κάψου, η οποία
ζητούσε να μη συσταθεί κατηγορία σε βά-
ρος του Ανδρέα Λοβέρδου.

Τη δικαστική απόφαση ανακοίνωσε και
σχολίασε διαδικτυακά ο υπό διερεύνηση
πρώην υπουργός και βουλευτής του ΠΑ-
ΣΟΚ, κάνοντας λόγο για νίκη της Δημοκρα-
τίας στην ανάρτησή του. «Ημέρα δικαίωσης,
ημέρα νίκης, ημέρα χαράς. Προσωπική δι-
καίωση αλλά και, ας μου επιτραπεί, νίκη της
Δημοκρατίας εναντίον εκείνων που την
υπονόμευαν. Η αλήθεια και το δίκαιο είναι
αήττητοι αντίπαλοι της αδικίας και της συ-
κοφαντίας. Είναι όμως και οι πιο πολύτιμοι
σύμμαχοι εκείνου που βάλλεται αδίκως. Σε
αυτήν τη βδελυρή υπόθεση της σκευωρίας
Novartis είχα πάντοτε με το μέρος μου και
την αλήθεια και το δίκαιο. Η “Δικαιοσύνη
βλέπει και στα σκοτάδια” και ο μεγεθυντι-
κός φακός της ανέδειξε όλη την αλήθεια.
Επιχειρήθηκε έως την τελευταία στιγμή με
τρόπο αδίστακτο η πολιτική, η ηθική και η
προσωπική μου εξόντωση. Δεν τα κατάφε-
ραν. Το βούλευμα της 9ης Αυγούστου 2022
αποκαθιστά μια τεράστια αδικία. Ένα είναι
το μήνυμα προς όσους επιχείρησαν να κλο-
νίσουν το δημοκρατικό μας πολίτευμα: ΠΟ-
ΤΕ ΞΑΝΑ», σημείωσε ο κ. Λοβέρδος. 

«Αντίδωρο» στο ΠΑΣΟΚ
βλέπει η Κουμουνδούρου

Στον ΣΥΡΙΖΑ εκλαμβάνουν ως «δώρο
στο ΠΑΣΟΚ» την αθώωση Λοβέρδου, ένα
δώρο που έχει σημασία για τις από εδώ και
πέρα σχέσεις των δύο κομμάτων. «Ο Αν-
δρουλάκης ζητά εξηγήσεις για τις παρα-
κολουθήσεις και ο Μητσοτάκης για να ενι-
σχύσει την καλή του διάθεση απέναντί του
και απέναντι στο ΠΑΣΟΚ έκανε δώρο την

απαλλακτική απόφαση», σχολίαζαν στελέ-
χη της Κουμουνδούρου, τα οποία βλέπουν
να εντείνονται οι προσπάθειες από την
πλευρά της κυβέρνησης να πέσουν οι τό-
νοι στην αντιπαράθεση με τη Χαριλάου Τρι-
κούπη. Μάλιστα, υπενθυμίζουν με νόημα
την παρέμβαση Βενιζέλου όταν ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής

είχε αναφερθεί στην αθώωση των «γαλά-
ζιων» στελεχών που είχαν εμπλακεί στην
υπόθεση Novartis αλλά είχαν «ξεχαστεί»
τα υπό διερεύνηση πολιτικά πρόσωπα που
προέρχονταν από το ΠΑΣΟΚ.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν πως «σήμερα εί-
ναι άλλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και άλλο
η Νέα Δημοκρατία», επιμένοντας πως

υπάρχει ένα… βουβό αντάρτικο στη «γα-
λάζια» παράταξη, το οποίο όμως δεν έχει
εκδηλωθεί ούτε στο ελάχιστο. Την ίδια
ώρα, με ανακοίνωσή τους το μεσημέρι της
Τετάρτης οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-
Προοδευτική Συμμαχία ζητούν από τον
πρωθυπουργό «να αναλάβει τις ευθύνες
του και να αφήσει το κράτος δικαίου να
λειτουργήσει, αντί να παρεμβαίνει περαι-
τέρω στις λειτουργίες του με Πράξεις Νο-
μοθετικού Περιεχομένου».

Ούτε η καλοκαιρινή ραστώνη είναι ικανή να ανακόψει τις
εσωκομματικές γκρίνιες στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτήν τη φορά η «Ομ-
πρέλα» φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, δυσαρεστημένη
από τον τρόπο που γίνεται η αντιπολίτευση έναντι της κυβέρνη-
σης και με αφορμή τις αποκαλύψεις για την υπόθεση παρακο-
λούθησης Ανδρουλάκη, κυρίως για το ότι η κριτική δεν έχει τον
μαζικό χαρακτήρα που επιβάλλεται λόγω της κρισιμότητας του
ζητήματος. Και έτσι αυγουστιάτικα οι αντιπολιτευόμενοι τον
πρόεδρο Τσίπρα ανοίγουν θέμα «χρησιμότητας» των νέων με-
λών, την ώρα που το κόμμα δίνει τη μάχη συσπείρωσης αλλά

και επικοινωνίας του αντιδεξιού του αφηγήματος.
Μάλιστα, όπως μαθαίνει η «Political», σε σχετικό τραπέζι με-

ταξύ οίνου και τύρου ειπώθηκε από Ομπρελίτες χαριτολογών-
τας και κριτικάροντας τις κινήσεις Τσίπρα: «Πού είναι τώρα
όλοι αυτοί που θα έπαιρναν τον ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια τους; Πάλι σε
εμάς τον άφησαν και πάνε διακοπές. Αναμενόμενο. Θα έλθουν
αύριο να ζητήσουν καμιά καρέκλα στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
και ο Τσίπρας ευχαρίστως θα τους τη δώσει», ήταν τα αιχμηρά
σχόλια των συνδαιτυμόνων, ανάμεσά τους και κορυφαίο στέ-
λεχος της τάσης.
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«Ημέρα δικαίωσης, νίκη 
της Δημοκρατίας», σχολίασε 
ο πρώην υπουργός για 
το απαλλακτικό βούλευμα 
του Δικαστικού Συμβουλίου 

Ομόφωνη απαλλαγή
Λοβέρδου για Novartis

ΣΥΡΙΖΑ: Η «Ομπρέλα»... σήκωσε καλοκαιρινό μπουρίνι

Νέες... τρέλες Πολάκη
Κατά το γνώριμο μότο «επίθεση στη δικαιοσύνη
όταν δεν μας βολεύουν οι αποφάσεις της», ο
Παύλος Πολάκης... ξεσάλωσε σχολιάζοντας
την απαλλαγή Λοβέρδου. «Η
δικαστική ανωμαλία συ-
νεχίζεται. Τελικά φτά-
σαμε στην αθώωση Λο-
βέρδου και ενώ είχαμε
καταθέσει υπόμνημα
που αποδομούσε σημείο
προς σημείο την εισαγγελι-
κή πρόταση και τα αισχρά ψέματα της εισαγγε-
λέως κυρίας Κάψου», είπε ο κ. Πολάκης στον
σταθμό Στο Κόκκινο, επιμένοντας πως «ξέρω
ότι ο Λοβέρδος έχει πάρει λεφτά»! 



Τ
ο πλωτό γεωτρύπανο «Αμπντουλχαμίτ Χαν»
βρίσκεται ήδη στη θέση «Yorukler-1» νότια της
Αττάλειας και εντός τουρκικής υφαλοκρηπί-
δας και για την Ελλάδα πλέει στα… ρηχά. Η

εξέλιξη προκάλεσε, έστω προσωρινά, ανακούφιση σε
Αθήνα και Λευκωσία, όμως εξόργισε την τουρκική αντι-
πολίτευση, που εξαπολύει μύδρους κατά του Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν, κατηγορώντας τον Τούρκο πρόεδρο για
ατολμία και υποταγή στις διεθνείς πιέσεις.

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί ο εμπνευστής
του αναθεωρητικού αφηγήματος της «Γαλάζιας Πατρί-
δας» Τζιχάτ Γιαϊτζί. 

Ο πρώην αξιωματικός του τουρκικού Ναυτικού, τον
οποίο αποστράτευσε ο ίδιος ο Ερντογάν το 2020, υπο-
στήριξε σε ανάρτησή του στο Twitter ότι η επιλογή του
προέδρου να στείλει το γεωτρύπανο στο συγκεκριμένο
οικόπεδο «παγιδεύει» την Τουρκία στον κόλπο της Ατ-
τάλειας, στερώντας από τη χώρα τη δυνατότητα «εξό-
δου» προς την Ανατολική Μεσόγειο. «Οι φόβοι μας έγι-
ναν πραγματικότητα. Ο πρώτος σταθμός υπηρεσίας του
γεωτρύπανου είναι το οικόπεδο Yorukler-1, 55 χιλιόμε-
τρα ανοιχτά του Γκαζί Πασά, δηλαδή εντός του Χάρτη
της Σεβίλλης». 

Διπλωματικό παρασκήνιο
Είναι σαφές ότι η επιλογή του ήπιου σεναρίου από την

πλευρά της Άγκυρας είναι απόρροια των διπλωματικών
ενεργειών της Ελλάδας που οδήγησαν στην άσκηση εντο-
νότατων διεθνών πιέσεων στην Τουρκία. Εδώ και αρκετούς
μήνες, η ελληνική διπλωματία, με πρωτεργάτη τον Νίκο
Δένδια, διεξάγει έναν «μαραθώνιο» ενημέρωσης εταίρων
και συμμάχων για τον αποσταθεροποιητικό ρόλο της Τουρ-
κίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Χρησιμοποιώντας ακόμη και χάρτες που αποτυπώνουν τις
παράλογες και παράνομες τουρκικές αξιώσεις, η Αθήνα
κατάφερε να αφυπνίσει τη διεθνή κοινότητα και κατέστησε
σαφείς τις κόκκινες γραμμές της. Η διεθνοποίηση των
τουρκικών προκλήσεων απέδωσε, καθώς, ο ένας μετά τον
άλλο, οι ηγέτες του δυτικού, και όχι μόνο, κόσμου έστειλαν
αυστηρά μηνύματα στην Άγκυρα, προειδοποιώντας για τις
επιπτώσεις που θα έχει μια προσπάθεια αποσταθεροποί-
ησης της περιοχής. 

Βαρύνουσας σημασίας ήταν η επίσκεψη της Γερμανίδας
υπουργού Εξωτερικών, Αναλένα Μπέρμποκ, η οποία μετέ-
φερε με ξεκάθαρο τρόπο στην Άγκυρα την επιθυμία του
Βερολίνου να αποφευχθεί οποιαδήποτε εστία έντασης
στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και τα μηνύματα από την
Ουάσιγκτον με έμφαση στη διατήρηση της σταθερότητας
στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, ειδικά στην κρίσιμη γε-
ωπολιτική συγκυρία με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρα-
νία. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν φαίνεται ότι «μέτρησε» στους
υπολογισμούς του τις αυστηρές προειδοποιήσεις αλλά και
τους συσχετισμούς στο εσωτερικό, καθώς μια δυναμική
αντίδραση της Αθήνας όπως το καλοκαίρι του 2020 θα
έπληττε έτι περαιτέρω τα προεκλογικά του ποσοστά. 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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Οι διπλωματικές ενέργειες της Ελλάδας
που «ανάγκασαν» τον Ερντογάν να στείλει
στην Αττάλεια το «Αμπντουλχαμίτ Χαν» 
και τα πυρά της τουρκικής αντιπολίτευσης
για την επιλογή του

Γιατί έριξε
στα… ρηχά

το γεωτρύπανο;

Σε εγρήγορση η Αθήνα 
Η Αθήνα ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους ότι
παραμένει σε ετοιμότητα. Άλλωστε, τα μηνύμα-
τα από την επιθετική ρητορική του προέδρου
Ερντογάν αλλά και των στενών συνεργατών του,
Τσαβούσογλου και Ακάρ, δεν αφήνουν περιθώ-
ρια χαλάρωσης. Η εκτίμηση που επικρατεί είναι
πως το γεωτρύπανο θα αποτελεί μέσο συντήρη-
σης της έντασης και ανάλογα με τις εξελίξεις
στο εσωτερικό αλλά και στα Ελληνοτουρκικά, η
Άγκυρα θα απειλεί να το κατευθύνει σε περιο-
χές που επιχειρεί να αμφισβητήσει. Μέχρι τις
αρχές Οκτωβρίου, το «Αμπντουλχαμίτ Χαν» θα
παραμείνει στη θέση «Yorukler-1». Όταν ολο-
κληρωθεί η επιβεβαιωτική γεώτρηση, η Άγκυ-
ρα θα πρέπει να εκδώσει νέα NAVTEX για τον
επόμενο στόχο του πλοίου. Αρμόδιες πηγές,
μάλιστα, διευκρινίζουν ότι το γεωτρύπανο θα
παραμείνει για αρκετούς μήνες στην Ανατολική
Μεσόγειο, ενώ δηλώσεις όπως του Τούρκου
προέδρου ότι «δεν χρειάζεται να πάρουμε την
άδεια κανενός για γεωτρήσεις» καθιστούν επι-
τακτική την ανάγκη διατήρησης του υψηλού
βαθμού ετοιμότητας σε διπλωματικό και στρα-
τιωτικό επίπεδο. 



Κάτι παραπάνω από φανερή ήταν η
ενόχληση του Μαξίμου για τη στάση του
Ευάγγελου Βενιζέλου σχετικά με το
ζήτημα των παρακολουθήσεων. Άλλω-
στε, δεν θα πρέπει να θεωρείται τυχαία
η πρωτοβουλία που πήρε ο Γιώργος Γε-
ραπετρίτης να του απαντήσει και να
αποδομήσει τα επιχειρήματα του συν-
ταγματολόγου. Την ίδια στιγμή, η δήλω-
ση της Προέδρου της Δημοκρατίας,
που είχε διατελέσει και πρόεδρος του
ΣτΕ, απαντούσε στον ίδιο τόνο, χωρίς
φυσικά να αναφέρεται ονομαστικά
στον Ευάγγελο Βενιζέλο. Ορισμένοι
βουλευτές της ΝΔ υπενθύμιζαν με
νόημα ότι με πρόταση της κυβέρνησης
ο Ευάγγελος Βενιζέλος αναβαθμίστη-
κε και πρόσφατα ανέλαβε θέση στο
Συμβούλιο της Ευρώπης. 

ΣΣιγά μη δεν απαντούσε...

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Ευάγγελος
Βενιζέλος δεν θα έχανε την ευκαιρία να αν-
ταπαντήσει στο άρθρο του Γιώργου Γεραπε-
τρίτη, με το οποίο ο υπουργός Επικρατείας
αποδόμησε ένα προς ένα τα πολιτικά, συν-
ταγματικά και νομικά επιχειρήματά του.
Επανήλθε λοιπόν ο ενεργός πολίτης και
έπειτα από μια νέα σειρά συνταγματικής
επιχειρηματολογίας προχώρησε και σε με-
ρικούς χαρακτηρισμούς για την κυβερνητι-
κή πολιτική, περιγράφοντάς την ως μίζερη
και μάταιη και κάνοντας λόγο για αδιέξοδες
διακρίσεις μεταξύ τυπικά επαρκών και πο-
λιτικά μη αποδεκτών ενεργειών. Όχι, δεν θα
δώσει συνέχεια η κυβερνητική πλευρά. Ο κ.
Βενιζέλος έχει άπλετο χρόνο για ενδιαφέ-
ρουσες νομικές καταγραφές, όμως η άλλη
πλευρά πρέπει να κυβερνήσει. 

Αυτό που συμβαίνει στην πλατεία
Εξαρχείων -και με την πολιτική ανοχή
των ψευτοπροοδευτικών των κομμάτων
της αντιπολίτευσης- ξεπερνά τα όρια του
ανθρώπινου νου. Εργαζόμενοι που δου-
λεύουν ντάλα καλοκαίρι μέσα στον ήλιο
για να ολοκληρωθεί ο σταθμός μετρό σε
μια ακόμα γειτονιά της Αθήνας, την οποία
θα αναζωογονήσει και θα καταστήσει πιο
εύκολη την πρόσβαση σε αυτήν, κυρίως
στη νεολαία που χρησιμοποιεί τα ΜΜΜ,
πέφτουν θύματα απειλών και τραμπουκι-
σμών μιας χούφτας «αναρχικών» του
γλυκού νερού. «Θα σας βρούμε, ρε», συ-
νοδεία κοσμητικών επιθέτων, φώναζαν
μέρα μεσημέρι οι «επαναστάτες της πλα-
τείας» στους ανθρώπους που έσκαβαν
και έκοβαν με 38 βαθμούς Κελσίου. Για
να δούμε αν θα καταδικάσουν την τραμ-
πούκικη επίθεση οι... ευαίσθητοι σε θέ-
ματα δημοκρατίας. 

Ο ορισμός 
της... Ελευθερίας 

Στη Λέρο βρίσκεται ο υπουργός Τουρι-
σμού Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος
λόγω και της ιδιότητάς του
προσπαθεί να επισκε-
φτεί έστω και στο πλαί-
σιο των διακοπών όσα
περισσότερα νησιά
μπορεί. Έτσι, μετά την
Πάρο και την Πάτμο
βρέθηκε στο Νότιο Αιγαίο
με τη σύζυγό του Τζένη Μπα-
λατσινού και τον ενός
έτους γιο τους για να
απολαύσουν και τις
μαγικές παραλίες της
παρεξηγημένης Λέ-
ρου. Ο υπουργός Τουρι-
σμός απαθανάτισε τον μι-
κρό Παναγιώτη - Αντώνιο να
απολαμβάνει την καλοκαιρινή του βόλτα
γράφοντας στη λεζάντα της φωτογραφίας
«Ελευθερία», με τα likes να πέφτουν βροχή. 

Αυτοκριτική
Σε «γαλάζιο» πηγαδάκι που είχε στηθεί νωρίς το

πρωί σε καφετέρια πέριξ της πλατείας Κολωνακίου
συζητούσαν τις εξελίξεις με τις παρακολουθήσεις
και πόσο μπορεί να επηρεάσουν το πολιτικό σκηνικό.
Ωστόσο, εκεί που στάθηκαν περισσότερο ήταν στη
μεγάλη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στον Κυριάκο
Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα στον τρόπο που
χειρίζονται τέτοιου είδους καταστάσεις. Ο πρωθυ-
πουργός βγαίνει μπροστά, αναλαμβάνει δημοσίως
τις ευθύνες που του αναλογούν και παίρνει άμεσα
πρωτοβουλίες για να διορθώσει τα κακώς κείμενα,
σε αντίθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, από τον οποίο πε-
ριμένουν εδώ και τρία χρόνια οι ψηφοφόροι του να
μάθουν γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε στις εκλογές. 

Μ
ας έπιασε στο στόμα του ή, μάλλον,
στο πληκτρολόγιό του ο Γιώργος Κύρ-
τσος με αναφορά στα δύο πρωτοσέλι-
δα της «Political»: «Φρένο Μητσοτάκη

στην τοξικότητα» και «Διά χειρός Τσίπρα η χαλάρω-
ση ελέγχου στην ΕΥΠ». Δεν του άρεσαν του Γιώρ-
γου και προχώρησε στο απαράδεκτο σχόλιο ως
(πρώην) δημοσιογράφος σε βάρος συναδέλφων:
«Θα ήταν γέλια, αλλά δυστυχώς είναι για κλάματα».
Για κλάματα, κύριε ευρωβουλευτά, είναι το ότι δεν
βρήκες να πεις κάτι για τον νόμο 4531/2018 που πέ-
ρασε το δίδυμο Τσίπρα - Καλογήρου, με τον οποίο
χαλάρωσε η εισαγγελική επίβλεψη της Υπηρεσίας
Πληροφοριών στην άρση του τηλεφωνικού απορ-
ρήτου και το ανέδειξε η εφημερίδα μας. Για κλάμα-
τα είναι και η προσπάθειά σου να γίνεις «συριζο-
τρόλ», όπως κατηγορούσες τον Αντώναρο το… μα-
κρινό 2018, όταν αγωνιούσες αν θα σε κατεβάσει
υποψήφιο ο Μητσοτάκης. Τώρα προσπαθείς να
προσφέρεις υπηρεσίες στήριξης μέσω social me-
dia στον ΣΥΡΙΖΑ, καθήμενος πάνω στην έδρα του
ευρωβουλευτή που πήρες με τη Νέα Δημοκρατία
και, βέβαια, δεν παρέδωσες όταν διαγράφηκες,
μήπως και σε θυμηθεί ο Τσίπρας στη σύνθεση των
ψηφοδελτίων. Άλλωστε, ξέρεις εσύ από τέτοια δρο-
μολόγια, ΚΚΕ, ΝΔ, ΛΑΟΣ, πάλι ΝΔ και στο μέλλον
ΣΥΡΙΖΑ, ένα τσιγάρο δρόμος. 
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Απειλές και βία
στα Εξάρχεια
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Σιδερένιος ο γιος
Με μια συγκινητική ανάρτηση ο Άκης

Σκέρτσος αναφέρθηκε στη σοβαρή περι-
πέτεια υγείας που είχε ο γιος του Βασίλης
και χρειάστηκε εκτάκτως να χειρουργηθεί
στο έντερο. Όλα ευτυχώς πήγαν καλά, με
τον υπουργό Επικρατείας να επαινεί τη δύ-
ναμη του γιου του με ανάρτησή του στο Fa-
cebook. «Βασίλη μου, εί-
σαι ένας μαχητής και
νικητής της ζωής
ήδη από πολύ μικρή
ηλικία και θέλω να
το βάλεις καλά στο
μυαλό σου αυτό. Η τομή
που σου άφησε αυτή η δοκι-
μασία δεν είναι ούτε άσχημη ούτε κακή.
Είναι ένα παράσημο. Είναι ολόδική σου, εί-
ναι αυτή που σε κάνει ξεχωριστό και πρέ-
πει να την αγαπήσεις». 

Μάλιστα ο Άκης Σκέρτσος εξήγησε τους
λόγους για τους οποίους προχώρησε σε
αυτή την προσωπική αποκάλυψη: «Θέλω
να ξέρει και να πιστέψει ο Βασίλης μας πό-
σο δυνατός είναι αλλά και πόσο πιο δυνα-
τός βγήκε από αυτό το χειρουργείο. Είναι
ένα μεγάλο σοκ για τα παιδιά όταν εκπί-
πτουν από τη σφαίρα του “άτρωτου” που
περιβάλλει την παιδική ηλικία και αθωό-
τητα». Παράλληλα θέλησε να ευαισθητο-
ποιήσει τους γονείς που τα παιδιά τους
έχουν ανάλογα συμπτώματα. 

«Ένα στα πέντε»
Η καμπάνια «Ένα στα πέντε» του

Συμβουλίου της Ευρώπης για τον
τερματισμό της παιδικής σεξουαλι-
κής κακοποίησης βρέθηκε στο Θέ-
ατρο Γης, στη θεατρική παράσταση
«Μαδαγασκάρη, το μιούζικαλ!». 

Για την ενημέρωση και ευαισθη-
τοποίηση παιδιών και γονέων, εθε-
λοντές μοίρασαν σε όλους το έντυ-
πο και οπτικοακουστικό υλικό της
καμπάνιας. Μικροί και μεγάλοι εί-
χαν τη δυνατότητα να απολαύσουν
εξαιρετικούς ηθοποιούς και ερμη-
νευτές να ζωντανεύουν στη σκηνή
την ωραιότερη αλληγορία που γρά-
φτηκε ποτέ για την ανάγκη να ξε-
φύγεις από τα δεσμά και να βρεις
τον εαυτό σου.

Για τον Γιάννη

Μόνο η παρουσία του Γιάννη Αντε-
τοκούνμπο στο φιλικό της Ελλάδας με
την Ισπανία στο ΟΑΚΑ προσέλκυσε 16
χιλιάδες άτομα και μάλιστα στις 9 Αυ-
γούστου. Ανάμεσά τους, όμως, ήταν
και αρκετοί πολιτικοί. Εμείς διακρί-
ναμε τον υπουργό Επικρατείας Γιώρ-
γο Γεραπετρίτη αλλά και τον υφυ-
πουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Θεόδωρο Λιβάνιο να χειροκροτούν
τις προσπάθειες του MVP του ΝΒΑ. 

Τ
ο έχει η μοίρα της, φαίνεται, της
Αφροδίτης Λατινοπούλου όπου
πηγαίνει να δημιουργούνται

προβλήματα. Η αλήθεια είναι πως
αυτή τη φορά δεν πρόλαβε να
κάνει κάτι, αρκούσαν, άλλω-
στε, οι ακραίες τοποθετή-
σεις που ήδη είχε κάνει…
Όμως η διαγραφή δεν αφο-
ρούσε την ίδια αλλά τον πρό-
εδρο του κόμματος στο οποίο
μετακινήθηκε πρόσφατα και
μάλιστα σε θέση αντιπρο-
έδρου.

Ο Θάνος Τζήμερος και ο
Φαήλος Κρανιδιώτης δεν
μπόρεσαν να «χωνέψουν»
την τελευταία κίνηση του
Κωνσταντίνου Μπογδάνου και
αποφάσισαν να χωρίσουν τα τσανάκια
τους με την Εθνική Συμφωνία πριν
καν συμπληρωθούν τρεις μήνες συ-
νεργασίας. «Η λύση της συνεργασίας
μας κατέστη αναπόφευκτη, λόγω της
προσωπικής στρατηγικής του, της

αμετροεπούς και αντιδεολογικής
συμπεριφοράς του, της απαξίωσης
των αρχών μας, της υιοθέτησης, από

μέρους του, της λογικής του πολι-
τικού κόστους, εις βάρος της

συνέπειας, και του αλαζονι-
κού του χαρακτήρα, που
υπονόμευαν την ενότητα
και τις προοπτικές της

προσπάθειάς μας», αναφέ-
ρει χαρακτηριστικά η ανακοί-

νωση του κόμματος. 
Ο Κωνσταντίνος Μπογδά-

νος σήκωσε το γάντι και με
ανάρτησή του στα
social media έκανε λόγο

για «δεκανίκια» και για
«ηχεία του Μαξίμου», απο-

φεύγοντας να αναφερθεί ονομα-
στικά στους Θάνο Τζήμερο και Φαήλο
Κρανιδιώτη. Το βέβαιο είναι πως ο
Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η Αφρο-
δίτη Λατινοπούλου οδεύουν προς ένα
σημαντικό ρεκόρ στις διαγραφές, με
το σκορ να έχει διαμορφωθεί στο 2-1

Στο Άουσβιτς ο Γιώργος Σταμάτης
Αεικίνητος αποδεικνύεται ο γενικός γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γιώργος
Σταμάτης. Συμμετείχε στις εκδηλώσεις μνήμης που πραγματοποιήθηκαν στο Άουσβιτς-
Μπιρκενάου με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για το Ολοκαύτωμα των Ρομά
που θεσπίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2015. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν
η Ευρωπαία Επίτροπος για την Ισότητα, κυρία Ντάλι, Ρομά από όλη την Ευρώπη και αξιω-
ματούχοι άλλων κρατών. Ο κ. Σταμάτης στις δηλώσεις του ανέφερε: «Αυτή την ημέρα
μνήμης, πρέπει να σκεφτούμε πόσο σημαντικό είναι για τις δημοκρατικές κοινωνίες η
κατάρριψη των προκαταλήψεων. Η ιστορία είναι εδώ για να μας θυμίζει την αξία της
συμπερίληψης και της αλληλοαποδοχής στη βάση της ισότητας όλων των πολιτών, ένα
κατοχυρωμένο σήμερα δικαίωμα. Χρειαζόμαστε κοινωνίες δικαιωμάτων, που λειτουρ-
γούν δημοκρατικά και προστατεύουν τους ευάλωτους».

Μπογδάνος - Λατινοπούλου:
2-1 στις διαγραφές 



του
Κων/νου 
Σ. Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος
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Β
ασικό χαρακτηριστικό του άνδρα που διαπράτ-
τει γυναικοκτονία είναι η ανασφάλεια, σε συν-
δυασμό με την πολύ χαμηλή αυτοπεποίθηση

και τα έντονα συμπλέγματα κατωτερότητας. Το οξύμω-
ρο είναι ότι οι άνδρες αυτοί πολλές φορές παρουσιά-
ζουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα: μια πλαστή ει-
κόνα αυτοπεποίθησης, σιγουριάς και ασφάλειας.

Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό των προσωπικοτήτων
αυτών είναι η ανικανότητά τους να αγαπήσουν και να
σχετιστούν με αμοιβαιότητα. Για να αγαπήσει κάποιος
βαθιά, θα πρέπει να μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι το
αντικείμενο αγάπης του υπάρχει ως ξεχωριστή οντότη-
τα και όχι ως υποχείριο ή προέκταση του εαυτού του. Οι
άνδρες αυτοί παρουσιάζονται αρχικά ως πολύ περιποι-
ητικοί και φροντιστικοί. Είναι «πάντα εκεί», πρόθυμοι
να ικανοποιήσουν όλες τις ανάγκες της συντρόφου
τους. Ωστόσο, αυτό είναι ψεύτικο. Η δοτικότητα του
«κακοποιητικού άνδρα» δεν αντανακλά ένα πηγαίο και
αυθεντικό αίσθημα αγάπης και ευγνωμοσύνης, αλλά
είναι μια προσπάθεια να αποκομίσουν δευτερογενή
οφέλη. Με άλλα λόγια, δίνουν όχι γιατί επιθυμούν να
δώσουν, αλλά γιατί επιθυμούν να σαγηνεύσουν το αντι-
κείμενο αγάπης. 

Η εσωτερική ανασφάλεια, τα αισθήματα κατωτερό-
τητας και η έλλειψη αυτοπεποίθησης του γυναικοκτό-
νου αντανακλούν τη «ναρκισσιστική του ευαλωτότη-
τα». Ένα ναρκισσιστικά ευάλωτο άτομο νιώθει συνέ-
χεια απειλή, ταπείνωση και φόβο. Νιώθει συνεχώς να
βρίσκεται κάτω από απειλή και βιώνει έντονη ζήλια. 

Η παθολογική ζήλια του άνδρα που οδηγείται σε γυ-
ναικοκτονία περνάει μέσα από πολλά στάδια. Συνή-
θως, ξεκινά με ήπιες εκδηλώσεις ζήλιας, αλλά γρήγο-
ρα κορυφώνεται σε άλλες, ιδιαίτερα καταπιεστικές
μορφές ελέγχου (έλεγχος του τηλεφώνου, των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.).

Η ζήλια πάει χέρι χέρι με ένα άλλο ψυχικό χαρακτη-
ριστικό, την παράνοια. Ως άλλος Οθέλλος, ο δράστης
της γυναικοκτονίας συνήθως δημιουργεί μια πραγμα-
τικότητα στο μυαλό του την οποία αρχίζει να πιστεύει
ακράδαντα. Προσπαθεί να κατασκευάσει ιστορίες στις
οποίες η σύντροφός του τον βλάπτει ή τον απατά και
ερμηνεύει τα πάντα προς αυτή την κατεύθυνση. Η πα-
ράνοιά του, ωστόσο, αντανακλά την εσωτερική του
πραγματικότητα: μια πραγματικότητα γεμάτη από κα-
ταδιωκτικά συναισθήματα, απειλή και τρόμο. Σιγά σιγά
η εσωτερική του πραγματικότητα διαδέχεται την εξω-

τερική και οι δύο αυτές πραγματικότητες γίνονται μία.
Λόγω της ναρκισσιστικής του ευαλωτότητας, ο άν-

δρας που διαπράττει γυναικοκτονία αδυνατεί να αντέ-
ξει τα συναισθήματά του και να μεταβολίσει τη ζήλια
του και για αυτό τα εκδραματίζει: τα εκδηλώνει, δηλα-
δή, μέσα από τη συμπεριφορά του. Συνήθως αυτή η
εκδραμάτιση ξεκινά με φωνές που σταδιακά κλιμα-
κώνονται σε απόπειρες ξυλοδαρμού και σε ορισμένες
περιπτώσεις σε φόνο. Νιώθει βαθύτατα ταπεινωμένος
και εξευτελισμένος και η βία είναι ο μόνος τρόπος να
αμυνθεί για τον εξευτελισμό τον οποίο υπέστη στον
νου του. Μέσα από τη βία επαναφέρει τη ναρκισσιστι-
κή του ομοιόσταση. 

Οι άνδρες που οδηγούνται σε μια τέτοια αποτρό-
παιη πράξη είναι απόλυτα εξαρτημένοι από τις συν-
τρόφους τους. Ο συζυγοκτόνος μισεί τη σύντροφό του
ακριβώς επειδή τη χρειάζεται. Παράλληλα, μισεί εξί-
σου τον εαυτό του καθώς αντιλαμβάνεται ότι είναι βα-
θύτατα εξαρτημένος και παθολογικά προσκολλημέ-
νος πάνω της.

Στον παρονομαστή κάθε γυναικοκτονίας βρίσκεται η
επιθυμία ολοκληρωτικής κατοχής και απόλυτου ελέγ-
χου της γυναίκας. 

Βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του συζυγοκτόνου

Η
Ελευσίνα αποτελεί την τέταρτη κατά σειρά πολι-
τιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης που φιλοξε-
νείται στην Ελλάδα.

Μία από τις πέντε πιο σημαντικές ιερές πόλεις της αρ-
χαιότητας, η πόλη των Ελευσίνιων Μυστηρίων και γενέ-
τειρα του Αισχύλου, η Ελευσίνα, χάρη στο φυσικό της λι-
μάνι και τη στρατηγική της θέση, 21 χλμ δυτικά της Αθή-
νας, στο Θριάσιο Πεδίο στο βορειοδυτικότερο άκρο του
Σαρωνικού κόλπου, μετατράπηκε από τον 19ο αιώνα και
μετά σε παραγωγική μηχανή της Ελλάδας και ένα από τα
μεγαλύτερα βιομηχανικά της κέντρα. Τα σημάδια της
εκβιομηχάνισης κυριαρχούν στον ιστό της πόλης, επι-
καλύπτοντάς τον και δημιουργώντας συχνά την αντίλη-
ψη ενός τόπου που κρατά καλά φυλαγμένο τον πολιτι-
στικό του πλούτο, ως ένα διαχρονικό μυστήριο.

Ο δήμαρχος Ελευσίνας κ. Αργύρης Οικονόμου επι-
σημαίνει: «Η προσπάθεια που καταβάλλουμε για τις
υποδομές του δήμου μας είναι τεράστια. Αυτήν τη στιγ-
μή, αν είχαν γίνει τα αυτονόητα από την προηγούμενη
διοίκηση, δεν θα μπαίναμε στη διαδικασία μίσθωσης
πολυχώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς θα είχα-
με έτοιμες υποδομές. Αυτό, φυσικά, δεν συνέβη, αφού
το 2019 δεν παραλάβαμε απολύτως τίποτα. Οι υποδο-
μές του δήμου και οι ανακατασκευές κομβικών κτιρίων
για τους πολίτες της πόλης, αλλά και για τις ανάγκες της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, βρίσκονται σε εξέλιξη
έπειτα από αγώνα που καθημερινά καταβάλλουμε. Λί-
γους μήνες πριν από τη διοργάνωση μπήκαμε στη δια-
δικασία μίσθωσης και ενός μεγάλου χώρου για τη φι-
λοξενία εκδηλώσεων. Ο χώρος αυτός τίθεται άμεσα στη

διάθεση των αναγκών της Πολιτιστικής καθώς παρελή-
φθη από τον δήμο μας, πλήρως ανακαινισμένος και
σύγχρονος, έτοιμος προς χρήση».

Ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πολιτιστικής Πρω-
τεύουσας κ. Φώτης Τατάκης τονίζει ότι «γίνεται πραγ-
ματικά ένας αγώνας δρόμου, προκειμένου η Πολιτιστι-
κή Πρωτεύουσα να γίνει με όρους ευρωπαϊκής διοργά-
νωσης και η κληρονομιά που θα αφήσει να είναι ζωντα-
νή στα χρόνια που θα έρθουν. Οι εθελοντές θα παίξουν
κομβικό ρόλο στην επιτυχία της διοργάνωσης. Έχουμε
το καλύτερο ανθρώπινο δυναμικό στον δήμο μας». 

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαρ-
γαρίτης Σχοινάς σε πρόσφατες δηλώσεις του ανέφερε
πως η ιδιαιτερότητα της πρόκλησης για μια πόλη σαν
την Ελευσίνα είναι να δείξει ότι το διαφορετικό είναι
ωραίο.

Η υπουργός Πολιτισμού κα Λίνα Μενδώνη δήλωσε:
«Η ευκαιρία που προσφέρεται στην Ελευσίνα, διά της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, δεν πρέπει να χαθεί».

Μπαίνοντας στην τελική ευθεία για να υποδεχτεί τη
χρονιά της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, η
Ελευσίνα παρουσιάζει το φθινόπωρο ένα πλούσιο πρό-
γραμμα δράσεων και εκδηλώσεων, που
περιλαμβάνει εικαστικές εκθέσεις, θεατρικές παραστά-
σεις, εκπαιδευτικές δράσεις, προγράμματα κατάρτισης,
φεστιβάλ, σύνθετες δράσεις τέχνης και ανοιχτές προ-
σκλήσεις σε πρωτότυπα προγράμματα, αναφέρει ο γενι-
κός καλλιτεχνικός διευθυντής κ. Μιχαήλ Μαρμαρινός.

Δράσεις παρακαταθήκης όπως το πρώτο Φεστιβάλ
Οικοπολιτισμού της ευρύτερης περιοχής στο εγκαταλε-

λειμμένο πρώην κάμπινγκ Όαση και η τρίτη έκδοση του
συνεδρίου για την πολιτιστική βιομηχανία-πολιτισμός
2030, καθώς και πρωτότυπες εκδηλώσεις, όπως η σύν-
θετη δράση της Γεωργίας Μαυραγάνη, μουσική των
σπιτιών με επίκεντρο τα ίδια τα σπίτια της Ελευσίνας, το
αφιέρωμα στη Μικρά Ασία μέσα από την παράσταση
κουκλοθέατρου για το ρεμπέτικο τραγούδι (REBETIKO)
και την παράσταση «E_ΦΥΓΑ Μικρασία» της Γιολάντας
Μαρκοπούλου που επιστρέφει στους συνοικισμούς της
πόλης, αγαπημένες δράσεις όπως οι Νύχτες Βραδύτη-
τας στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου και τα Λόγια του
Ρολογιού μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, είναι μερικές
από τις εκδηλώσεις που φέρνουν αυτό το φθινόπωρο
την Ελευσίνα στο επίκεντρο του εκπαιδευτικού, ερευ-
νητικού και καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος.

Από το πρόγραμμα δεν λείπουν και εκπαιδευτικές
δράσεις για παιδιά όπως το «Mystikit Ελευσίνα - Εκπαι-
δευτική Βαλίτσα», που θα ταξιδέψει σε σχολεία σε όλη
την Ελλάδα, όπως και το εργαστήριο κηποτεχνίας για
παιδιά 7 έως 12 ετών, Αρθρωτοί Κήποι, που συνδυάζει
την καλλιέργεια με τις νέες τεχνολογίες.

Η Ελευσίνα κερδίζει το στοίχημα της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας. Στόχος, η ανάδειξη της πόλης σε περι-
φερειακό κέντρο πολιτιστικής εκπαίδευσης και δημι-
ουργικότητας, μέσω μοντέλων καινοτόμων δράσεων,
προσφέροντας πλατφόρμες και δίκτυα σύνδεσης με
άλλες πόλεις ανάλογης δυναμικής, σε εθνικό και διε-
θνές επίπεδο. Η επιτυχία του θεσμού θα δημιουργήσει
νέες θέσεις εργασίας και θα συμβάλει στην ευρύτερη
ανάπτυξη της περιοχής. 

Το νέο είναι ωραίο για την «Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα - Ελευσίνα 2023»
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Ε
πεισόδιο στο Νοτιοανατολικό
Αιγαίο παραλίγο να προκαλέ-
σει η Άγκυρα με αφορμή την
επιχείρηση έρευνας και διά-

σωσης που στήθηκε από τα ξημερώματα
της Τετάρτης για τον εντοπισμό μετανα-
στών που επέβαιναν σε σκάφος το οποίο
βυθίστηκε ανοιχτά της Ρόδου. 

Με «πειρατικές» μεθόδους, τουρκικές
ακταιωροί προσπάθησαν να προσεγγί-
σουν το σημείο όπου ήδη επιχειρούσαν
εναέρια και πλωτά μέσα των Ενόπλων
Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος,
αγνοώντας του διεθνείς κανόνες ενώ
έθεσαν σε κίνδυνο την επιχείρηση διά-
σωσης. Η εμμονή της Άγκυρας στην αμ-
φισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμά-
των της Ελλάδας και η προσπάθειά της να
«γκριζάρει» περιοχές στο Αιγαίο έφεραν
τις δυνάμεις των δύο χωρών «απέναντι»
και για αρκετά λεπτά, όπως υποστηρί-
ζουν αρμόδιες στρατιωτικές πηγές, η κα-
τάσταση ήταν τεταμένη. 

Το χρονικό της… σύγκρουσης
Τα ανακλαστικά των ελληνικών Αρχών

λειτούργησαν αμέσως και μόλις έγινε
γνωστό ότι το πλοιάριο που μετέφερε
άγνωστο προς το παρόν αριθμό μετανα-
στών βυθίστηκε, ένα ελικόπτερο Super
Puma της Πολεμικής Αεροπορίας απο-
γειώθηκε από τη βάση του στη Ρόδο και
έσπευσε στην περιοχή 38 ναυτικά μίλια
νοτίως του νησιού. Το ίδιο προσπάθησαν

να κάνουν και οι Τούρκοι, αλλά για μία
ακόμη φορά τα ελληνικά μέσα διάσωσης
ήταν ήδη εκεί. Αποτελεί, άλλωστε, πάγια
τακτική της Τουρκίας να αμφισβητεί το
κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας για
έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο, παρά το
γεγονός ότι το ναυάγιο έγινε σε διεθνή
ύδατα εντός του FIR Αθηνών.

Το Super Puma της Πολεμικής Αερο-
πορίας ήταν το πρώτο μέσο που έφτασε
στο σημείο μαζί με το αρματαγωγό «ΙΚΑ-
ΡΙΑ», το οποίο, όπως προβλέπεται στους
κανόνες ναυσιπλοΐας, ανέλαβε τον συν-

τονισμό της επιχείρησης έρευνας και
διάσωσης, «On-scene commander»
σύμφωνα με τον διεθνή όρο. Κατά πάγια
τακτική, ο έχων τον τακτικό συντονισμό
της επιχείρησης ειδοποιεί μέσω ασυρ-
μάτου τα παραπλέοντα σκάφη αλλά και τα
εναέρια μέσα που βρίσκονται στην πε-
ριοχή να αλλάξουν πορεία και να σπεύ-
σουν, ώστε να συνδράμουν τις προσπά-
θειες. Συγκεκριμένα, μοιράζει τους το-
μείς στους οποίους διεξάγονται οι έρευ-
νες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων
ενώ τον γενικό συντονισμό είχε το Εθνικό

Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διά-
σωσης.

Λίγη ώρα αργότερα, και ενώ η επιχεί-
ρηση βρισκόταν σε εξέλιξη, εμφανίστη-
καν δύο τουρκικές ακταιωροί ζητώντας
να αναλάβουν τον συντονισμό της επιχεί-
ρησης. Πληροφορίες, μάλιστα, αναφέ-
ρουν ότι απαίτησαν μέσω ασυρμάτου από
τα εμπορικά σκάφη που συμμετείχαν
στην έρευνα και διάσωση να ακολουθή-
σουν τις δικές τους οδηγίες. Το αίτημα
των Τούρκων έμεινε αναπάντητο σύμφω-
να με τις ίδιες πηγές και η επιχείρηση συ-
νεχίστηκε υπό τις οδηγίες των ελληνικών
μέσων. Οι ακταιωροί παρέμειναν για αρ-
κετή ώρα στο σημείο χωρίς όμως να προ-
καλέσουν περισσότερα προβλήματα και
τελικά αποχώρησαν. 

Η εμμονή της Άγκυρας 
να «γκριζάρει» περιοχές 
στο Αιγαίο έφερε τις δυνάμεις
των δύο χωρών «απέναντι» -
Ακταιωροί των γειτόνων
έθεσαν σε κίνδυνο την
επιχείρηση διάσωσης
μεταναστών στη Ρόδο 
από το ελληνικό Λιμενικό

Άμεση κινητοποίηση Χαρδαλιά, Φλώρου
Η απόπειρα της Άγκυρας να προκαλέσει επεισόδιο νοτίως της Ρόδου σήμανε συ-
ναγερμό στην Αθήνα, με τον υφυπουργό
Εθνικής Άμυνας Νίκο Χαρδαλιά και τον αρ-
χηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο,
να κατεβαίνουν στο Εθνικό Κέντρο Επιχει-
ρήσεων για να ενημερωθούν για την ευρεία
επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Η ηγε-
σία, μάλιστα, συνεχάρη τα στελέχη του ΕΘ-
ΚΕΠΙΧ για την αποτελεσματική διαχείριση
και τον συντονισμό του περιστατικού και
τους ευχαρίστησε για το συνολικό έργο
«που με αφοσίωση και ζήλο καθημερινά
επιτελούν για την ασφάλεια των πολιτών». 
Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, οι Ένοπλες Δυνάμεις συμμετείχαν με το
αρματαγωγό «ΙΚΑΡΙΑ», το ταχύ περιπολικό κατευθυνομένων βλημάτων «ΡΟΥΣ-
ΣΕΝ», με τρία ελικόπτερα, ένα S-70 του Πολεμικού Ναυτικού, ένα Super Puma
και ένα ΑΒ-205 της Πολεμικής Αεροπορίας, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος
Heron καθώς και τη φρεγάτα «ΑΔΡΙΑΣ» του Πολεμικού Ναυτικού. 

Τουρκική «μπαμπεσιά» με
φόντο το Μεταναστευτικό 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης



Η Λέγκα, η Φόρτσα Ιτάλια και τα Αδέλφια της Ιταλίας προ-
βάλλουν πλέον ως το μεγάλο φαβορί των βουλευτικών εκλο-
γών της 25ης Σεπτεμβρίου.  Σύμφωνα με την τελευταία δη-
μοσκόπηση της εφημερίδας «Corriere della Sera», στο σύ-
νολό της η συντηρητική συμμαχία εξασφαλίζει το 45% της
πρόθεσης ψήφου, ενώ η Κεντροαριστερά δεν ξεπερνά το
30%. Πρώτο κόμμα, με 23%, εμφανίζεται το ακροδεξιό Αδέλ-

φια της Ιταλίας, υπό τη 45χρονη Τζόρτζια Μελόνι, η οποία φι-
λοδοξεί να γίνει η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας.

Με τα σημερινά δεδομένα, το προβάδισμα της Δεξιάς δεί-
χνει να μην μπορεί να καλυφθεί από το αντίπαλο μέτωπο της
Κεντροαριστεράς, αν και η συντηρητική παράταξη δεν φαί-
νεται να εξασφαλίζει τα δύο τρίτα των εδρών στο Κοινοβού-
λιο, ώστε να αλλάξει το Σύνταγμα της Ιταλίας.

Αναλυτές εκτιμούν ότι και η αποχή μπορεί να ευνοήσει τη
Δεξιά, διότι οι ψηφοφόροι της δείχνουν πιο συσπειρωμένοι
και αποφασισμένοι να πάνε να ψηφίσουν.

Ο 85χρονος Σίλβιο Μπερλουσκόνι, πρώην πρωθυπουργός
και νυν αρχηγός του κόμματος Φόρτσα Ιτάλια, ανακοίνωσε
χθες ότι θα είναι υποψήφιος γερουσιαστής, καθώς δεν τον
ενδιαφέρει η μάχη για την ηγεσία της Δεξιάς. 

Β
αθύ διχασμό ανάμεσα στα
κόμματα αλλά και έντονες
αντιπαραθέσεις προκαλεί η
έφοδος του FBI στη βίλα του

πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στη
Φλόριντα.

Την ώρα που οι Δημοκρατικοί εκτι-
μούν πως η κίνηση αυτή αποτελεί το
πρώτο βήμα για την προσαγωγή του
Τραμπ σε δίκη, οι Ρεπουμπλικάνοι φω-
νάζουν πως πρόκειται για «πολιτικό
διωγμό» και «κυνήγι μαγισσών». Σε κά-
θε περίπτωση, η έρευνα του FBI έριξε
σκληρό φως στον βαθύ διχασμό στις
ΗΠΑ, την ώρα που ο 76χρονος Τραμπ
φλερτάρει με την πιθανότητα να είναι
ξανά υποψήφιος για την προεδρία. 

Ακόμη δεν έχει υπάρξει απάντηση στο
ερώτημα τι αφορούσε η έρευνα της
ομοσπονδιακής αστυνομίας. Τις κούτες
που πήρε μαζί του ο Τραμπ εγκαταλεί-
ποντας τον Λευκό Οίκο; Τις ευθύνες για
την εισβολή οπαδών του στο Καπιτώλιο;
Τις υποθέσεις οικονομικής απάτης για
τις οποίες διενεργείται έρευνα σε βάρος
του επιχειρηματικού ομίλου του;

Επιπλέον, σύμφωνα με φωτογραφικό
υλικό που είδε το φως της δημοσιότη-
τας, ο Τραμπ πέταγε έγγραφα, τα οποία
προηγουμένως είχε σκίσει, σε λεκάνες
τουαλέτας. 

Ξεσηκώθηκαν οι οπαδοί του 
Είναι επίσης γνωστό ότι, όταν αποχώ-

ρησε από τον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο
του 2021, ο Τραμπ πήρε μαζί του στη
Φλόριντα αρκετές κούτες με έγγραφα,
ανάμεσά τους κάποια με διαβάθμιση
«απόρρητο».

Πρόκειται για παράνομη ενέργεια,
καθώς αντίκεται στη νομοθεσία για τα
προεδρικά αρχεία στις ΗΠΑ, που ορίζει
ρητώς πως όλα τα έγγραφα του εκάστο-

τε αρχηγού τού κράτους αποτελούν δη-
μόσια περιουσία και πρέπει να αρχει-
οθετούνται και να φυλάσσονται.

Ο Τραμπ, ο οποίος διατρανώνει την
αθωότητά του, κατήγγειλε σε οξύ τόνο
την έρευνα, στην οποία δεν ήταν παρών. 

«Κανένας δεν είναι υπεράνω του νό-
μου (…) ακόμα και αν ήταν πρόεδρος»,
απάντησε η Νάνσι Πελόζι, η Δημοκρατι-
κή πρόεδρος της Βουλής των Αντιπρο-
σώπων, την ώρα που Ρεπουμπλικάνοι
καταγγέλλουν πρακτικές «μπανανίας».

Η πόλωση μοιάζει να ενισχύει την
επιρροή του Τραμπ στη ρεπουμπλικανι-
κή παράταξη, που συσπειρώθηκε γύρω
του, αναγορεύοντάς τον σε μάρτυρα. Λί-
γη ώρα αφού ανακοινώθηκε η έρευνα,
οπαδοί του Τραμπ συγκεντρώθηκαν
μπροστά στην έπαυλη του μεγιστάνα για
να εκφράσουν την οργή τους.

Την ίδια στιγμή, δημοσκόπηση του
Reuters δείχνει τη δημοτικότητα του
Τζο Μπάιντεν να έχει αυξηθεί στο 40%.
Πρόκειται, πάντως, για ένα από τα χαμη-
λότερα ποσοστά που έχει καταγράψει
πρόεδρος των ΗΠΑ σε αυτό το στάδιο
της θητείας του.

ΈΈκαναν ευθανασία 
στη λευκή φάλαινα 
μπελούγκα
Τελικά δεν άντεξε τη δοκιμασία απεγ-
κλωβισμού της από τον Σηκουάνα η
λευκή φάλαινα μπελούγκα, καθώς λί-
γες ώρες μετά, όπως αναφέρει η γαλλι-
κή εφημερίδα «Liberation», οι αρμό-
διες Αρχές αποφάσισαν να της κάνουν
ευθανασία, προκαλώντας συγκίνηση
στους ζωόφιλους του πλανήτη.
Η φάλαινα είχε εγκλωβιστεί επί μέρες
σε έναν υδατοφράκτη στον Σηκουάνα,
στο Σεν-Πιερ-λα-Γκαρέν της Βόρειας
Γαλλίας, και δεν αποφάσιζε να κάνει πί-
σω. Κάπως έτσι στήθηκε τα ξημερώμα-
τα της Τετάρτης η επιχείρηση απεγκλω-
βισμού της. Η φάλαινα όντως απεγκλω-
βίστηκε, ωστόσο κατά τη μεταφορά της
η υγεία της επιδεινώθηκε.
Έπειτα από έξι ώρες δουλειάς, το κή-
τος, βάρους σχεδόν 800 κιλών, υψώθη-
κε με δίχτυ από γερανό και αποτέθηκε
σε μαούνα, όπου έσπευσαν να του προ-
σφέρουν φροντίδες περίπου δέκα κτη-
νίατροι με λευκές στολές. Η κατάσταση
της υγείας της φάλαινας, ωστόσο, κρί-
θηκε αμέσως «πολύ ανησυχητική».
Η μπελούγκα, μεγάλο θαλάσσιο θηλα-
στικό που ζει κανονικά σε παγωμένα
νερά και η παρουσία της στον Σηκουάνα
χαρακτηρίστηκε εξαιρετικά σπάνια,
αναμενόταν να τοποθετηθεί σε φορτηγό
ψυγείο και να μεταφερθεί στη συνέ-
χεια στη θάλασσα. 

ΗΠΑ: Πολιτική θύελλα από
την εισβολή στη βίλα Τραμπ
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Η σύμπραξη Δεξιάς - Ακροδεξιάς φαβορί για τις εκλογές στην Ιταλία 

Διχάζει η απόφαση του FBI 
για έφοδο στην κατοικία 
του πρώην προέδρου 
των ΗΠΑ, την ώρα που 
ο 76χρονος φλερτάρει 
με την πιθανότητα να είναι 
ξανά υποψήφιος 



Ε
νώπιον του ανακριτή θα βρε-
θούν το πρωί της Παρασκευής
(12/8) οι δύο άνδρες που εντοπί-
στηκαν έξω από τον σταθμό με-

τρό «Αγία Μαρίνα» στο Αιγάλεω να κυκλο-
φορούν με ένα μωρό ηλικίας μόλις 8 μη-
νών, το οποίο φαίνεται πως άρπαξαν από
τη μητέρα του 

Αν και η αρχική ενημέρωση από την
ΕΛΑΣ ήταν πως επρόκειτο για παρεξήγη-
ση, τελικά η σύλληψη του 33χρονου και
του 30χρονου και ο σχηματισμός δικο-
γραφίας σε βάρος τους για «αρπαγή ανη-
λίκου κάτω των 14 ετών κατά συναυτουρ-
γία για λόγους κερδοσκοπίας» δείχνουν
ότι προανακριτικά εντοπίστηκαν πολλά
«περίεργα» στοιχεία. Την ίδια ώρα, στο
μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και η
31χρονη μητέρα του βρέφους, καθώς
μπορεί να αφέθηκε ελεύθερη, ωστόσο,
ο ρόλος της στην υπόθεση διερευνάται.
Πρόκειται για μια γυναίκα από την Αλβα-
νία, η οποία τους τελευταίους μήνες δια-
μένει στην περιοχή του Κεραμεικού, για
την οποία πληροφορίες αναφέρουν ότι
έχει άλλα τέσσερα παιδιά, την εποπτεία
τους, όμως, την έχει ο πρώην σύζυγός
της, που διαμένει στον Βόλο. 

Όσον αφορά το 8 μηνών βρέφος, οι ίδιες
πηγές αναφέρουν ότι δεν έχει δηλωθεί
πατρώνυμο, ενώ από τα ξημερώματα της
Τρίτης βρίσκεται στο Νοσοκομείο Παίδων
για εξετάσεις και περίθαλψη, μέχρι να
αποφασιστεί από την Εισαγγελία η τύχη

του και συγκεκριμένα εάν πρέπει να επι-
στρέψει στη μητέρα του και εάν το περι-
βάλλον είναι ασφαλές για να μεγαλώσει.

Το χρονικό της υπόθεσης
Το απόγευμα της Δευτέρας 8/8, λίγο

μετά τις 19.00, έξω από τον σταθμό του

μετρό «Αγία Μαρίνα» στο Αιγάλεω, δύο
δημοτικοί αστυνομικοί έκριναν ύποπτους
δύο άνδρες που είχαν φτάσει στο σημείο
με ταξί και περιφέρονταν με ένα μωρό
στην αγκαλιά. Όπως ανέφερε μιλώντας
στην «Political» ο ένας εξ αυτών: «Μου
έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ο τρόπος που ο

ένας κράταγε το μωρό και ότι δεν είχαν
κανένα προσωπικό αντικείμενό του».
Τους προσέγγισαν ενημερώνοντας πα-
ράλληλα και την ΕΛΑΣ. Οι δύο άνδρες
(σ.σ.: Έλληνες ηλικίας 33 και 30 ετών) αρ-
χικά υποστήριξαν ότι το μωρό ήταν μιας
φίλης τους και το… έβγαλαν βόλτα, ωστό-
σο, δεν είχαν εύκαιρο το κινητό της τηλέ-
φωνο για να την καλέσουν. 

Κάπως έτσι οδηγήθηκαν στο τοπικό
Αστυνομικό Τμήμα και από εκεί στη ΓΑΔΑ
και συγκεκριμένα στην Υποδιεύθυνση
Προστασίας Ανηλίκων, όπου υποστήριξαν
ότι είχαν αναλάβει να πουλήσουν το μωρό
έναντι 50.000 ευρώ, κατόπιν συνεννόησης
με τη μητέρα του. Η ίδια από την πλευρά
της αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή της,
παραδέχτηκε ότι γνωρίζει τους δύο άν-
δρες, όμως, κατέθεσε μήνυση σε βάρος
τους καθώς όπως υποστήριξε, την ώρα
που έκανε μπάνιο, άρπαξαν το παιδί και
έφυγαν από το σπίτι της. Τον λόγο έχει
πλέον η Δικαιοσύνη, ενώ γίνεται έρευνα
και στα κινητά τηλέφωνα όλων για να δια-
πιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί, χωρίς να
αποκλείεται και η εμπλοκή της μητέρας
του 8 μηνών βρέφους. 
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Πολλά τα πύρινα μέτωπα χθες, με φωτιές σε διάφο-
ρες περιοχές της Ελλάδας. Η φωτιά που ξέσπασε το
πρωί στο Κορωπί, σε περιοχή με διάσπαρτες κατοι-
κίες, οριοθετήθηκε μέσα σε λίγα λεπτά αφού έκαψε
χαμηλή βλάστηση. Επί τόπου βρέθηκαν 33 πυροσβέ-
στες με 10 οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρων και ένα
ελικόπτερο.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης και στην
περιοχή Σπιάντζα Ηλείας, σε ξηρά χόρτα και καλάμια.
Υπήρξε προληπτική απομάκρυνση κατοίκων από την
περιοχή, καθώς λόγω των ισχυρών ανέμων η κατά-
σταση έγινε ιδιαίτερα δύσκολη για τα σπίτια της πε-
ριοχής, ενώ στιγμές αγωνίας έζησαν και οι πυροσβέ-
στες, όταν ένα όχημα της υπηρεσίας εγκλωβίστηκε σε
δρόμο όπου το τύλιξαν φλόγες. Οι άνδρες του οχήμα-
τος συνέχισαν να επιχειρούν μέχρι τη στιγμή που ένα

ελικόπτερο Erickson έκανε ρίψη στο σημείο, η οποία
αποδείχθηκε σωτήρια. Η φωτιά οριοθετήθηκε σύντο-
μα μετά την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής,
ενώ ένας πολίτης μεταφέρθηκε προληπτικά στο νο-
σοκομείο.

Χθες το πρωί φωτιά ξέσπασε και στην ορεινή Ζά-

κυνθο και συγκεκριμένα στον Ασκό. Η φωτιά εκδη-
λώθηκε σε δασική έκταση με πεύκα, ενώ λίγο πριν
από τις 12.30 δόθηκε εντολή εκκένωσης για όσους
βρίσκονταν στον οικισμό Μεγάλα Αλώνια, με μήνυμα
από το 112. Με την πάροδο των ωρών η κατάσταση
βελτιώθηκε. 

Παράλληλα, η μάχη της κατάσβεσης συνεχίστηκε
στη Φθιώτιδα, σε μια φωτιά που έχει ξεσπάσει από τα
ξημερώματα της Τρίτης. Η πυρκαγιά καίει σε εξαιρε-
τικά δύσβατο σημείο, όπου υπάρχει πυκνή βλάστη,
ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας πραγματοποί-
ησαν ρίψεις τα εναέρια μέσα. Όπως αναφέρει η Πυ-
ροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 4 ελικόπτερα και
4 αεροσκάφη, 106 πυροσβέστες με 37 οχήματα και 4
πεζοπόρα τμήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν και
υδροφόρες ΟΤΑ. 

Σε πύρινο κλοιό η Ελλάδα, πυρκαγιές σε Ηλεία, Ζάκυνθο, Κορωπί, Φθιώτιδα

Συνελήφθησαν δύο άνδρες 
που αποκάλυψαν πως είχαν
αναλάβει να πουλήσουν 
το μωρό έναντι 50.000 ευρώ,
κατόπιν συνεννόησης 
με τη μητέρα του, η οποία
αρνήθηκε οποιαδήποτε
εμπλοκή της και κατέθεσε
μήνυση σε βάρος τους
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«Βρομάει» εμπόριο
βρεφών η αρπαγή…

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Η δημοτική αστυνομικός κρατάει στην αγκαλιά της το οκτώ μηνών μωρό 



A
τομα που ενδεχομένως βρήκαν
ή παρείχαν κρησφύγετο και
στη συνέχεια βοήθησαν να δια-
φύγει στο εξωτερικό ο Πακι-

στανός που δολοφόνησε τη 17χρονη σύν-
τροφό του έχουν μπει στο μικροσκόπιο
των διωκτικών Αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άνδρες της
ΕΛΑΣ που κατάφεραν μέσα σε σύντομο
χρονικό διάστημα να φτάσουν στα ίχνη του
γυναικοκτόνου έχουν βάλει στο κάδρο των
έρευνών τους δύο άνδρες. Πρόκειται για
άτομα τα οποία φέρονται να έδωσαν χρή-
ματα στον 21χρονο, προκειμένου να ταξιδέ-
ψει προς τα σύνορα και στη συνέχεια να πε-
ράσει στη Βόρεια Μακεδονία. Παράλληλα
ερευνάται και εάν υπήρξαν άτομα τα οποία
βοήθησαν τον δολοφόνο της Νικολέτας να
περάσει απαρατήρητος κατά την 24ωρη πε-
ρίπου παραμονή του στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία που
έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικές Αρ-
χές, ο 21χρονος το απόγευμα της 1ης Αυ-
γούστου -μόλις μιάμιση ώρα μετά το έγ-
κλημα- επιβιβάστηκε στην αμαξοστοιχία
του τρένου με προορισμό τη Θεσσαλονί-
κη. Στη συμπρωτεύουσα παρέμεινε μέχρι
και τα ξημερώματα της περασμένης Πέμ-
πτης. Στη συνέχεια πέρασε παράνομα στη
Βόρεια Μακεδονία, όπου και εντοπίστηκε
στις 6 Αυγούστου. Έτσι οι αστυνομικοί
ερευνούν ποιοι τον βοήθησαν να διαφύγει
εκτός των ελληνικών συνόρων, εάν και
πού τον έκρυψαν στη Θεσσαλονίκη και
εάν γνώριζαν ότι ο 21χρονος είχε σκοτώ-
σει τη μόλις 17 ετών σύντροφό του.

Στη φυλακή
Ο Πακιστανός που σκότωσε τη Νικολέτα

από χθες βρίσκεται εντός των φυλακών,
καθώς με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα
και ανακριτή κρίθηκε μετά την απολογία

του προσωρινά κρατούμενος. Αν και ο
ίδιος ισχυρίστηκε ενώπιον της 25ης ανα-
κρίτριας ότι δεν σκόπευε σε καμία περί-
πτωση να αφαιρέσει τη ζωή της συντρό-
φου του, είχε μετατρέψει σε κόλαση τη
ζωή της 17χρονης κοπέλας. «Ο Manasif
εκδήλωνε επιθετική συμπεριφορά και έν-
τονη ζήλια προς το πρόσωπό της, που
έφτανε μέχρι το σημείο να την παρακο-
λουθεί στη δουλειά της. Για τον λόγο αυτό
η Νικολέτα ήταν αγχωμένη το τελευταίο
διάστημα και είχε εκμυστηρευτεί στην οι-

κογένεια και τους φίλους της ότι ήθελε να
διακόψει τη σχέση τους, όμως φοβόταν
την αντίδραση του κατηγορούμενου»,
αναφέρεται στη δικογραφία που σχηματί-
στηκε κατά του 21χρονου γυναικοκτόνου.

Όλα τα παραπάνω έρχονται σε αντίθεση
με όσα ισχυρίστηκε στην απολογία του ο
άνθρωπος που έκλεισε με τα χέρια του το
στόμα και τη μύτη της συντρόφου του μέ-
χρι αφήσει την τελευταία της πνοή. Μάλι-
στα, ο κατηγορούμενος θέλοντας, όπως
φαίνεται, να δείξει ότι δεν υπήρχε το πα-

ραμικρό πρόβλημα στη δεκάμηνη σχέση
του με τη Νικολέτα, είπε στην ανακρίτρια
ότι σκόπευαν να παντρευτούν.
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Με πρωτοβουλία της υφυπουργού Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων Μαρίας Συρεγγέλα, η 26χρονη
που κατήγγειλε για ενδοοικογενειακή βία τον σύντρο-
φό της, ο οποίος στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος,
οδηγήθηκε σε ασφαλή χώρο.

Η υφυπουργός αμέσως μόλις πληροφορήθηκε το πε-
ριστατικό επικοινώνησε με τη μητέρα του 5χρονου παι-
διού στον Βόλο και της έδωσε όλες τις πληροφορίες για
τις δομές που υπάρχουν και μπορούν να της προσφέ-
ρουν τη στήριξη που χρειάζεται. Παράλληλα, όμως, η
κυρία Συρεγγέλα φρόντισε για την άμεση απομάκρυνσή
της, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια της νεαρής μητέ-
ρας αλλά και του παιδιού της. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο το πρώτο εξάμηνο του
2022 241 γυναίκες θύματα βίας έχουν κατευθυνθεί σε
δομές φιλοξενίας που τους προσφέρουν κάλυψη σε
πολύ βασικά ζητήματα.

Η 26χρονη που παρέστη στο δικαστήριο χωρίς δικη-
γόρο, καθώς δεν είχε χρήματα για να τον πληρώσει,
ανέφερε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που έπεσε θύμα
ξυλοδαρμού από τoν σύντροφό της. Υποστήριξε ότι για
οκτώ χρόνια ζει μια κόλαση, ενώ παρουσίασε και φω-
τογραφίες από προηγούμενο περιστατικό βίας που
βίωσε από τον 36χρονο. Μάλιστα τόνισε ότι υπάρχει και

ιατροδικαστική γνωμάτευση, η οποία θα κατατεθεί σε
δικαστήριο το οποίο εκκρεμεί εις βάρος του 36χρονου
στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Από την πλευρά του ο σύντροφός της δεν παραδέχτη-
κε ότι της επιτέθηκε με κατσαβίδι και υποστήριξε ότι τα
τραύματα της 26χρονης «προήλθαν, αφότου της πέταξε
ένα μπουκάλι, στη συνέχεια γλίστρησε και έπεσε».

Τελικά το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείου
Βόλου επέβαλε στον 36χρονο ποινή ενός χρόνου και
δύο μηνών φυλάκιση με τριετή αναστολή και εφέσιμη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμα και ο δικηγόρος του
36χρονου, προκειμένου να μην επαναληφθεί ανάλογο
ή πιο βίαιο περιστατικό, ζήτησε από τη σύνθεση του δι-
καστηρίου να επιβάλει στον πελάτη του περιοριστικούς
όρους. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν μπορούσε να γίνει και για
αυτό η Εισαγγελία Βόλου ζήτησε να φρουρείται το σπίτι
της 26χρονης. 

Σε ασφαλή χώρο η 26χρονη που δέχτηκε επίθεση με κατσαβίδι από τον φίλο της

Η ΕΛΑΣ αναζητά πλέον 
δύο άτομα που βοήθησαν 
τον 21χρονο να αποδράσει 
μετά τη δολοφονία 
της 17χρονης Νικολέτας
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Στο… κάδρο οι συνεργοί
του Πακιστανού φονιά
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Τα ρινικά εμβόλια 
θα μειώσουν 
τη μεταδοτικότητα

«Όπου υπάρχει συνωστι-
σμός … στήνει πάρτι ο κορο-
νοϊός», υπογράμμισε, μεταξύ
άλλων, ο καθηγητής Πνευμο-
νολογίας Θεόδωρος Βασιλα-
κόπουλος,  λέγοντας πως
υπάρχει εκτόξευση των
κρουσμάτων σε δημοφιλείς
τουριστικούς προορισμούς:
«Με βάση τη μέχρι τώρα ει-
κόνα της πανδημίας ο ιός κά-
θε ένα εξάμηνο βγάζει και
ένα καινούργιο στέλεχος.
Αρχές του φθινοπώρου θα
έχει μια ύφεση, η πορεία δεν
θα αλλάξει πάρα πολύ. Έρ-
χονται όμως τα ρινικά εμβό-
λια, που θα είναι σαν σπρέι
στη μύτη και θα μειώνουν τη
μεταδοτικότητα. Η επιστήμη
προχωρά και σιγά σιγά θα
βρεθεί λύση».

«Είμαστε σε μια φάση βρα-
δείας αποκλιμάκωσης της
πανδημίας. Πριν από δύο μή-
νες ήμασταν στις 400, τώρα
είμαστε στις 330, που σημαί-
νει ότι η πανδημία αρχίζει να
χάνει έδαφος. Όμως, ο αριθ-
μός των θανάτων δεν έχει αλ-
λάξει. Αν θα μειωθούν οι ει-
σαγωγές και εκ των υστέρων
θα μειωθούν οι θάνατοι».

Β
ρισκόμαστε στην «καρδιά» του Αυ-
γούστου και το τριήμερο της Πανα-
γιάς αποτελεί για κάποιους αφορ-
μή για ένα τριήμερο διάλειμμα από

την εργασία και για κάποιους άλλους την αρχή
των διακοπών τους. Για αυτό και η Διεύθυνση
Τροχαίας Αττικής και η αντίστοιχη της Θεσσα-
λονίκης έχουν εκπονήσει ειδικά επιχειρησια-
κά σχέδια που θα τεθούν σε εφαρμογή από το
πρωί της Παρασκευής. Σχέδια που προβλέ-
πουν αυξημένη αστυνομική παρουσία, εντατι-
κούς ελέγχους και απαγόρευση κυκλοφορίας
για τα βαρέα οχήματα άνω των 3,5 τόνων.

Πιο αναλυτικά, το πλέγμα των μέτρων περι-
λαμβάνει: αστυνόμευση του οδικού δικτύου
κατά τομείς, βάσει των ιδιαίτερων κυκλοφο-
ριακών συνθηκών κάθε περιοχής, αυξημένη
αστυνομική παρουσία και στοχευμένη αστυ-
νόμευση στα σημεία του οδικού δικτύου,
όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης
τροχαίων ατυχημάτων, εντατικά μέτρα τροχαί-
ας αστυνόμευσης στις εισόδους - εξόδους
μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρεί-
ται αυξημένη ροή διέλευσης, αυξημένα μέτρα
τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζι-
κή συγκέντρωση επιβατών (αεροδρόμια, λι-
μάνια, σταθμοί κ.λπ.) κ.ά.

Επίσης, για την ασφαλή κίνηση των οχημά-

των και τη διευκόλυνση της οδικής κυκλοφο-
ρίας για τον εορτασμό του Δεκαπενταύγου-
στου αποφασίστηκε απαγόρευση κυκλοφο-
ρίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μέγι-
στου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τό-
νων στα τμήματα των αυτοκινητοδρόμων και
εθνικών οδών κατά τις μέρες και ώρες ως
ακολούθως:

1. Παρασκευή 12 Αυγούστου από 16.00 έως
21.00 και το Σάββατο 13 Αυγούστου από ώρα
8.00 έως 13.00 για το ρεύμα εξόδου.

2. Δευτέρα 15 Αυγούστου από 16.00 έως
23.00 για το ρεύμα εισόδου όλου του βασικού
εθνικού δικτύου, ενώ ειδικά επί του Αυτοκι-
νητοδρόμου Α1 (Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύ-
ζωνοι), στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, θα
ισχύσει η απαγόρευση από τις 18.00 έως τις
24.00 από τα διόδια Μακρυχωρίου μέχρι τον
κόμβο Κλειδιού.

Επί ποδός η Τροχαία
ενόψει του τριημέρου
του Δεκαπενταύγουστου

Τα μέτρα περιλαμβάνουν 
αυξημένη αστυνομική παρουσία 
στα σημεία του οδικού δικτύου,
όπου προκαλούνται συχνά
τροχαία ατυχήματα 

«Πράσινο φως» για 
τη μετεγκατάσταση 
των φυλακών 
Κορυδαλλού

Υπεγράφη η σύμβαση για τη μετεγκα-
τάσταση του καταστήματος κράτησης Κο-
ρυδαλλού στον Ασπρόπυργο, διαμορφώ-
νοντας έτσι μια νέα σωφρονιστική πολιτι-
κή για τη χώρα με κατάλληλες συνθήκες
για τη διαμονή των κρατουμένων εντός
των σωφρονιστικών καταστημάτων, σύμ-
φωνες με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρό-
τυπα.

Το ΤΑΙΠΕΔ αναλαμβάνει τη διαδικασία
ανάθεσης του έργου για λογαριασμό του
υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε
ανάδοχο οικονομικό φορέα που θα επι-
λεγεί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθε-
σία, καθώς και την παρακολούθηση της
εκτέλεσης της σύμβασης που θα συνα-
φθεί μεταξύ του υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη και του αναδόχου για την υλο-
ποίησή του.

Το έργο, το οποίο θα υλοποιηθεί μέσω
ΣΔΙΤ, έχει αρχικό προϋπολογισμό κατα-
σκευής που φτάνει τα 130 εκατ. € και
αφορά το αρχικό προ-εκτιμώμενο κόστος
κατασκευής των εγκαταστάσεων χωρίς
τα έξοδα εξοπλισμού, λειτουργίας και
συντήρησης.

Οι νέες κτιριακές εγκαταστάσεις θα
αναπτυχθούν σε έκταση περίπου 100
στρεμμάτων και θα περιλαμβάνουν 14
πτέρυγες, με χωρητικότητα 200 ατόμων η
καθεμία. Προβλέπονται επίσης νοσοκο-
μειακές υποδομές, ψυχιατρική πτέρυγα,
χώροι θεραπευτικών προγραμμάτων, δι-
καστικές αίθουσες, πτέρυγες σχολικής
εκπαίδευσης, γυμναστήριο, βιβλιοθήκη,
πειθαρχικά κελιά, εργαστήρια, ενώ
υπάρχει πρόβλεψη και για χώρους λα-
τρείας.

Οι υπογραφές έπεσαν παρουσία του
υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη
Λευτέρη Οικονόμου, του εντεταλμένου
συμβούλου του ΤΑΙΠΕΔ Παναγιώτη Σταμ-
πουλίδη, του γενικού γραμματέα Αντεγ-
κληματικής Πολιτικής Κωνσταντίνου Πα-
παθανασίου και στελεχών του ΤΑΙΠΕΔ. 

Ρεγγίνα Σαβούρδου



Θεσσαλία

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του
«σώματος» του φράγματος Ληθαίου

Ένα βήμα πριν από την
ολοκλήρωση του φράγματος
Ληθαίου και την πλήρωση
του ταμιευτήρα που θα δημι-
ουργήσει μια νέα λίμνη στην
περιοχή βρίσκεται η Περι-
φέρεια Θεσσαλίας. Μέχρι
σήμερα έχουν ολοκληρωθεί
οι εργασίες κατασκευής του γεωφράγματος που έφτασε στην τελική
στάθμη 331m και η εγκατάσταση των οργάνων ελέγχου του φράγ-
ματος. Παράλληλα, στο ίδιο έργο προβλέπεται να υλοποιηθούν η κα-
τασκευή του πώματος έμφραξης του ταμιευτήρα, οι εργασίες πρώ-
της πλήρωσης, καθώς και οι εργασίες διαμόρφωσης κατάντη του
φράγματος. Με το φράγμα δημιουργείται ταμιευτήρας χωρητικότη-
τας 2.500.000 κμ νερού, για την άρδευση των κατάντη γεωργικών
εκτάσεων των Δήμων Μετεώρων και Τρικκαίων. Το έργο έχει χρη-
ματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» στη
Θεσσαλία και το Πρόγραμμα Επενδύσεων της περιφέρειας με συνο-
λικό προϋπολογισμό ένταξης 13.480.626 ευρώ.

Νάξος

Διαγωνισμός για πολεοδομικό σχέδιο
Σε εξέλιξη βρίσκεται ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του αναδό-

χου εκπόνησης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Νάξου, συ-

νολικής εκτιμώμενης αξίας 1.383.208 ευρώ, και η προθεσμία για την

υποβολή προσφορών ολοκληρώνεται την Παρασκευή 12 Αυγού-

στου 2022. Το πρόγραμμα εκπόνησης μελετών καταρτίστηκε με βά-

ση το αίτημα που υπέβαλε ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όπως επισημαίνει ο

δήμαρχος Δημήτρης Λιανός: «Με συντονισμένες προσπάθειες του

δήμου σε συνεργασία με το υπουργείο ενταχθήκαμε στον σχεδια-

σμό για τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια και δημοπρατήθηκε ένα ση-

μαντικό έργο για την ανάπτυξη και την επίλυση χρόνιων προβλημά-

των του τόπου μας, με χρηματοδότηση για τη νήσο Νάξο ύψους

1.383.208 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης».

Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δήμοι των Ιονίων Νήσων ήταν
το αντικείμενο της συνάντησης που είχε στο υπουργείο Εσωτερικών
αντιπροσωπεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων (ΠΕΔΙΝ) με
τον υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη. Η αντιπροσωπεία αποτελούμενη από
τον πρόεδρο Αλέξανδρο Παρίση και τους δημάρχους Κεντρικής Κέρκυρας &
Διαπόντιων Νήσων Μερόπη Υδραίου, Βόρειας Κέρκυρας Γιώργο Μαχειμάρη,
Νότιας Κέρκυρας Κώστα Λέσση και Λευκάδας Χαράλαμπο Καλό έθεσε θέματα
όπως το μείζον ζήτημα της ναυαγοσωστικής κάλυψης και οι τεράστιες
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δήμοι τόσο στην εύρεση συνεργείων για την
εγκατάσταση ναυαγοσωστών στις πολυσύχναστες παραλίες όσο και στην
κάλυψη του υπέρογκου κόστους της δαπάνης αυτών, μετά και την αλλαγή του
θεσμικού πλαισίου. Επίσης, τονίστηκε η ανάγκη της αύξησης της
χρηματοδότης από το υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη των επιπλέον
εργατοωρών που χρειάζονται όσον αφορά τις σχολικές καθαρίστριες, έτσι
ώστε να παρέχονται ασφαλείς υγειονομικά συνθήκες στα σχολεία.

Δυτική Ελλάδα

Εργασίες στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο 
Ανατολικής Αιγιάλειας

Σημαντικές παρεμβάσεις που διευκο-
λύνουν την πρόσβαση και καθιστούν
ασφαλέστερες τις μετακινήσεις στην Ανα-
τολική Αιγιάλεια βρίσκονται σε πλήρη
εξέλιξη στο πλαίσιο του έργου που αφορά
την άρση επικινδυνότητας επαρχιακού
οδικού δικτύου στη συγκεκριμένη περιο-
χή, στην οποία, ιδιαίτερα στα ορεινά,
έχουν εκδηλωθεί καθιζήσεις. Οι εργασίες
που εκτελούνται τμηματικά από τη Διεύ-
θυνση Έργων της ΠΕ Αχαΐας είναι προ-
ϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ και γίνονται
στη 17η Επαρχιακή Οδό. Το έργο χρηματο-
δοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων της ΠΔΕ και αφορά εργασίες
άρσης της επικινδυνότητας λόγω καθιζή-
σεων/κατολισθήσεων/διαβρώσεων του
ασφαλτοτάπητα και των πρανών, καθώς
και σε αντικατάσταση στηθαίων ασφαλεί-
ας, επέκταση τεχνικών έργων και άλλων
συναφών εργασιών.

!

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Πάτρα

Δωρεάν φροντιστήρια ξένων 
γλωσσών για άπορα παιδιά

Από το Κέντρο Κοινότητας του Κοινωνικού Οργανισμού
του Δήμου Πατρέων γνωστοποιείται ότι ξεκινά την Τρίτη 16
Αυγούστου και θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 2 Σε-
πτεμβρίου η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Δωρεάν
φροντιστήρια ξένων γλωσσών για παιδιά οικονομικά αδύνα-
μων οικογενειών». Το πρόγραμμα στηρίζεται στη συμβολή
ευαισθητοποιημένων συμπολιτών - ιδιοκτητών φροντιστη-
ρίων ξένων γλωσσών, οι οποίοι αφιλοκερδώς δέχονται παιδιά
των συγκεκριμένων οικογενειών να παρακολουθούν δωρεάν
τα μαθήματα που γίνονται στα φροντιστήριά τους. Ο περσινός
απολογισμός είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικός, δεδομένου ότι
172 παιδιά τοποθετήθηκαν σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών,
ενώ επισημαίνεται ότι ο Κοινωνικός Οργανισμός καλύπτει και
την αγορά των ξενόγλωσσων βιβλίων όσων παιδιών εξυπη-
ρετούνται από το πρόγραμμα.

Καρδίτσα

Προχωρά η συνολική ανάπλαση
της πλατείας Δικαστηρίων

Το σημαντικό έργο για τη συνολική ανάπλαση της πλατείας
Δικαστηρίων στην Καρδίτσα εντάχθηκε, με προϋπολογισμό
κατασκευής 1.640.000 ευρώ, στην τελευταία επικαιροποίηση
του σχεδιασμού στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστι-
κής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ). Όπως αναφέρει ο δήμαρχος Καρδί-
τσας Βασίλης Τσιάκος: «Πρόκειται για μια πολύ σημαντική
εξέλιξη, καθώς παρά τις κατά γενική ομολογία πετυχημένες
επεμβάσεις που πραγματοποίησε πριν από έναν περίπου
χρόνο η δημοτική αρχή, η συνολική ανάπλαση του χώρου πα-
ρέμενε ζητούμενο». Το έργο μεταξύ άλλων προβλέπει μετα-
τροπή της οδού Χαρίτου σε οδό ήπιας κυκλοφορίας, περιβαλ-
λοντική αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου νέου δημαρχείου
και αισθητική σύνδεση με άλσος Παυσιλύπου, παρεμβάσεις
βελτίωσης προσβασιμότητας και ασφάλειας στα σχολικά
συγκροτήματα, διαμόρφωση ποδηλατόδρομου στην οδό
Ηρώων Πολυτεχνείου και επέκταση του δικτύου των ποδη-
λατοδρόμων με έργα χαμηλού κόστους. 
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ΠΕΔΙΝ

«Καμπανάκι» στον υπουργό για τους ναυαγοσώστες 



Α
παραίτητη θεωρεί την άμεση
κάλυψη των επιπλέον αναγ-
κών που θα δημιουργηθούν σε
προσωπικό και λειτουργικά

έξοδα των σχολείων από την εφαρμογή
του ολοήμερου η ΚΕΔΕ. Ωστόσο η Κεντρι-
κή Ένωση Δήμων Ελλάδας χαιρετίζει την
παράταση του σχολικού ωραρίου που θα
ισχύσει από την επόμενη σχολική χρονιά
πιλοτικά σε αρκετά νηπιαγωγεία και δη-
μοτικά και η οποία θα δώσει σημαντικές
λύσεις στους εργαζόμενους γονείς. Τονί-
ζει, ωστόσο, πως η παράταση του σχολι-
κού ωραρίου δημιουργεί περαιτέρω
ανάγκες σε προσωπικό και πόρους, που
είναι αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιό-
τητα της Πολιτείας να εξασφαλίσει.
Για τους παραπάνω λόγους η ΚΕΔΕ θεω-
ρεί πως «είναι η απαραίτητη η επιπλέον
χρηματοδότηση των δήμων, προκειμένου
να καλυφθούν οι ανάγκες των σχολικών
μονάδων λόγω των αυξήσεων σε βασικές

λειτουργικές δαπάνες (ηλεκτρική ενέρ-
γεια, πετρέλαιο θέρμανσης, αέριο κ.λπ.)
αλλά και στην κάλυψη του προσωπικού
καθαριότητας, αφού η δαπάνη που το
κράτος καλύπτει είναι ούτως ή άλλως
ανεπαρκής», όπως επισημαίνει στην ανα-
κοίνωσή της, και προσθέτει: «Με τη διεύ-
ρυνση του ωραρίου των σχολικών μονά-
δων, οι παραπάνω δαπάνες πολλαπλασιά-
ζονται, το προσωπικό δεν επαρκεί και εί-
ναι δεδομένο πως οι δήμοι, με τις τρέχου-
σες συνθήκες, είναι αδύνατο να τις καλύ-
ψουν από ίδιους πόρους, κάτι που δεν
αποτελεί, άλλωστε, δική τους αρμοδιότη-
τα αλλά του κεντρικού κράτους». Τέλος, οι
δήμαρχοι τονίζουν: «Είμαστε βέβαιοι πως
τα αρμόδια υπουργεία έχουν ήδη, πριν
από την ανακοίνωση των εκπαιδευτικών
μεταρρυθμίσεων, επεξεργαστεί το σενά-
ριο επιπλέον ενίσχυσης των δήμων και
αναμένουμε άμεσα τις σχετικές ανακοι-
νώσεις».

Πρωτοπορεί 
στη διαχείριση
αδέσποτων γατών 

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου είναι
από τους πρωτοπόρους δήμους στη
διαχείριση των αδέσποτων γατών,
εφαρμόζοντας το πρόγραμμα στει-
ρώσεων και παροχής κτηνιατρικών
υπηρεσιών για γάτες ήδη από το
2014. Το πρόγραμμα του δήμου πε-
ριλαμβάνει περισυλλογή, στείρω-
ση, ηλεκτρονική σήμανση και κτη-
νιατρική περίθαλψη (νοσηλεία, εμ-
βολιασμοί) των αδέσποτων γατών.
Μάλιστα, κατά το πρώτο εξάμηνο
του 2022 έχουν ενταχθεί στο πρό-
γραμμα περί τις 350 αδέσποτες γά-
τες, εκ των οποίων αρκετές έχουν
υιοθετηθεί. Επίσης, στον δήμο Πα-
λαιού Φαλήρου έχει γίνει εντοπι-
σμός και καταγραφή των γατοαποι-
κιών και έχει αναπτυχθεί ένα δυνα-
μικό δίκτυο σημείων σίτισης με την
τοποθέτηση 45 οικίσκων παροχής
τροφής και νερού. Με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Γάτας, ο δήμαρ-
χος Γιάννης Φωστηρόπουλος ευ-
χαρίστησε όλους τους φιλόζωους
δημότες «που στηρίζουν και αγκα-
λιάζουν τις φιλοζωικές δράσεις της
δημοτικής αρχής».

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΠΠιο πλούσια φέτος 
τα «Μενάνδρεια» 
Πιο πλούσιο από ποτέ είναι το φετινό
πολιτιστικό ταξίδι «Μενάνδρεια 2022»
σε γειτονιές της Κηφισιάς, της Νέας
Ερυθραίας και της Εκάλης που προ-
σφέρει ο Δήμος Κηφισιάς. Με 32 βρα-
διές πολιτισμού με θέατρο, μουσική,
χορό και ποίηση για περισσότερο από
έναν μήνα, από τις 23 Αυγούστου έως
και τις 2 Οκτωβρίου υπό την οργάνωση
του ΝΠΔΔ «Δημήτρης Βικέλας», η πό-
λη θα «πλημμυρίσει» πολιτισμό. Όπως
τονίζει ο δήμαρχος Γιώργος Θωμάκος:
«Τα “Μενάνδρεια” αποτελούν σημαν-
τικό θεσμό για τον δήμο μας και ανα-
πόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής
του ιστορίας. Είμαστε διαχρονικά προ-
σηλωμένοι στο πολιτιστικό αγαθό το
οποίο προσφέρεται απλόχερα στους
δημότες και τους επισκέπτες μας». 

ΠΕΣΔΑ: Άρχισε 
η διαβούλευση της ΣΜΠΕ

Ξεκίνησε και επίσημα η διαβού-
λευση για τη Στρατηγική Μελέτη Πε-
ριβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
για την τρίτη αναθεώρηση του Περι-
φερειακού Σχεδίου Διαχείρισης
Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Αττικής.
Έπειτα από σχετική απόφαση του
υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλ-
λοντος, καλούνται όλες οι εμπλεκό-
μενες δημόσιες Αρχές και το Περι-
φερειακό Συμβούλιο να διατυπώ-
σουν γνώμη και ενδεχόμενες παρα-
τηρήσεις για τη ΣΜΠΕ εντός 45 ημε-
ρών. Επισημαίνεται πως ο ΕΔΣΝΑ
έχει ήδη αναρτήσει τη ΣΜΠΕ στον
σύνδεσμο https://www.edsna.gr
/diavoyleysi-stratigikis-meletis-
perivallontikon-epiptoseon-smpe-
gia-tin-3i-anatheorisi-toy-perifer-
eiakoy-schedioy-diacheirisis-
apovliton-pesda-perifereias-at-
tikis/. Σε δήλωσή του, ο περιφερει-
άρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης
καλεί πολίτες, φορείς, περιφερει-
ακούς συμβούλους, Τοπική Αυτοδι-
οίκηση αλλά και τους βουλευτές της
Αττικής «να συνεισφέρουν γραπτώς,
επώνυμα και υπεύθυνα, στην επίση-
μη διαδικασία διαβούλευσης που
μόλις άρχισε».

Νέο πρόγραμμα
ανταποδοτικής 
ανακύκλωσης 

Νέο ανταποδοτικό πρόγραμμα
ανακύκλωσης αξιοποιεί ο Δήμος
Κερατσινίου-Δραπετσώνας, θεω-
ρώντας ότι η ανακύκλωση και η
επαναχρησιμοποίηση είναι μονό-
δρομος για το περιβάλλον. Με πρό-
θεση να μην αφήσει ανεκμετάλλευ-
τη καμία ευκαιρία, και στο πλαίσιο
της προσπάθειάς του να αυξάνει
χρόνο με τον χρόνο τα ποσοστά
ανακύκλωσης, εγκατέστησε συστή-
ματα ανακύκλωσης σε 50 σημεία
της πόλης για να συλλέγει ρούχα,
κουρτίνες, κουβέρτες, λούτρινα
παιχνίδια και δερμάτινα είδη (ζώ-
νες, παπούτσια, τσάντες κ.λπ.).
Υπάρχει πρόβλεψη να πυκνώσει
ακόμα περισσότερο τα σημεία συλ-
λογής ανάλογα με την πρόοδο του
προγράμματος.

Συνεχίζεται η βελτίωση οδικού δικτύου στον Πειραιά 
Η Περιφέρεια Αττικής συνεχίζει τις εκτεταμέ-

νες εργασίες για τη βελτίωση του οδικού δι-
κτύου και την οδική ασφάλεια καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του Αυγούστου, εκμεταλλευόμενη την
αραιή κυκλοφορία των οχημάτων. Στο πλαίσιο
αυτό συνεχίζονται οι εργασίες βελτίωσης του
οδικού δικτύου του Πειραιά και ήδη ολοκληρώ-
θηκαν οι εργασίες αποκατάστασης και συντή-
ρησης του οδοστρώματος της λεωφόρου Σχι-
στού - Σκαραμαγκά, του ρεύματος κυκλοφορίας από Κερατσίνι προς Νέα Εθνική Οδό Αθη-
νών - Κορίνθου και συγκεκριμένα σε τμήμα μετά τον κόμβο του Βιομηχανικού Πάρκου Σχι-
στού. Οι παρεμβάσεις γίνονται στο πλαίσιο του έργου συντήρησης οδοστρωμάτων και απο-
κατάστασης κατεστραμμένων στηθαίων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Πε-
ριφέρειας Αττικής με προϋπολογισμό 4.000.000 ευρώ. Όπως τόνισε ο κ. Πατούλης: «Συνε-
χίζουμε να επενδύουμε στην προστασία της ανθρώπινης ζωής με παρεμβάσεις που ενι-
σχύουν την οδική ασφάλεια σε όλη την Αττική, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο πόρο».
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αλλά χρειαζόμαστε στήριξη»
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Τ
α καύσιμα και η αυξημένη
σε σχέση με το 2021 τιμή
τους αποτελούν ένα από τα
βασικά κεφάλαια της οικο-

νομικής πολιτικής της κυβέρνησης,
δεδομένου ότι κανείς δεν μπορεί να
προβλέψει πώς θα εξελιχθούν τα
πράγματα σε διεθνές επίπεδο μέχρι το
τέλος του έτους.

Για τον λόγο αυτό και με «σύμμαχο»
τα αυξημένα έσοδα από τον τουρισμό
και τη συνεπακόλουθη θετική πορεία
των εσόδων από την αρχή του 2022,
στο οικονομικό επιτελείο εξετάζουν
πολύ σοβαρά να προχωρήσουν και
στην τρίτη εκδοχή της επιδότησης
καυσίμων μετά τον Σεπτέμβριο, οπότε
και λήγει η κάλυψη του Fuel Pass 2.

H εικόνα των αιτήσεων, εξάλλου, τό-
σο για το Fuel Pass 1 όσο και για το
Fuel Pass 2 -που εκτιμάται ότι θα εί-
ναι πιο αυξημένες σε σχέση με την
πρώτη φάση της επιδότησης καυσί-
μων- δείχνουν ότι οι πολίτες «διψάνε»
για μια τέτοια ενίσχυση, μολονότι
υπάρχουν και αυτοί που δεν αξιοποι-
ούν τα χρήματα αυτά για πληρωμή
καυσίμων αλλά για άλλους λόγους,
δεδομένου ότι το πρόγραμμα όπως
έχει στηθεί δεν δεσμεύει τους δι-
καιούχους που θα ζητήσουν πληρωμή
σε τραπεζικό λογαριασμό.

Πάνω από 2 εκατ. αιτήσεις
Από χθες υπήρξε «βροχή» πληρω-

μών για το Fuel Pass 2 μετά την καθυ-

στέρηση που καταγράφηκε σε σχέση
με την πρώτη εκδοχή της επιδότησης
καυσίμων.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία
για το Fuel Pass 2:

Έχουν υποβληθεί συνολικά
1.544.633 αιτήσεις για κατάθεση σε
τραπεζικό λογαριασμό και 581.087 για
έκδοση άυλης ψηφιακής κάρτας.

Έως και προχθές (9/8), είχαν εγκρι-
θεί και αποσταλεί στις τράπεζες για
πληρωμή 333.010 αιτήσεις δικαιού-
χων, για το ποσό των 23.867.235 ευρώ.

Εξ αυτών, οι 221.377 αιτήσεις δι-
καιούχων αφορούν καταθέσεις σε
τραπεζικούς λογαριασμούς, στους
οποίους έχει ήδη καταβληθεί το ποσό
των 14.811.345 ευρώ.

Με τη μορφή της άυλης χρεωστικής
κάρτας, έως και τις 9/8 είχαν αποστα-
λεί στις τράπεζες 111.633 εγκρίσεις για
έκδοσή της, συνολικού ύψους
9.055.890 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι που

έχουν επιλέξει να πάρουν τα χρήματα
σε άυλη ψηφιακή κάρτα αντί του τρα-
πεζικού τους λογαριασμού θα λάβουν
επιπλέον 15 ευρώ.

Πότε λήγει η προθεσμία
Συγκεκριμένα επιδότηση βενζίνης

έως 100 ευρώ δικαιούνται οι ιδιοκτή-
τες που έχουν ένα από τα παρακάτω
οχήματα:
Τρίκυκλο φορτηγό
Επιβατικό δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ-ταξί)
Φορτηγό
Δίκυκλο
Επιβατικό
Τρίκυκλο επιβατικό
Ελκυστήρα
Επιβατικό μεικτό

Δικαιούχοι του Fuel Pass 2 είναι τα
φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανο-
μένων και των ελευθέρων επαγγελ-
ματιών, που είναι φορολογικοί κάτοι-
κοι Ελλάδας με δηλωθέν οικογενει-
ακό εισόδημα φορολογικού έτους

2021 έως 30.000 ευρώ, προσαυξανό-
μενο κατά 3.000 ευρώ για τον/τη σύ-
ζυγο ή μέλος συμφώνου συμβίωσης
και επιπλέον κατά 3.000 ευρώ για κά-
θε εξαρτώμενο τέκνο του νοικοκυριού
και έως του ποσού των 45.000 ευρώ.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι δι-
καιούχοι να έχουν ήδη υποβάλει τη
φορολογική τους δήλωση πριν προ-
χωρήσουν στην υποβολή της αίτησης,
αφού λαμβάνονται υπόψη τα εισοδή-
ματα του 2021. Όσοι δεν έχουν κατα-
θέσει τη φορολογική δήλωση, βγαί-
νουν αυτομάτως εκτός συστήματος. Η
υποβολή των αιτήσεων λήγει την
1η/9/2022. 

Ο χρόνος τρέχει για τις επιχειρήσεις και τους
επαγγελματίες που ενισχύθηκαν την περίοδο της
πανδημίας μέσω των κύκλων της Επιστρεπτέας
Προκαταβολής, αλλά «ξέχασαν» στη συνέχεια να
υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η διορία που τους έχουν δώσει το υπουργείο Οι-
κονομικών και η ΑΑΔΕ για την υποβολή των δικαιο-
λογητικών λήγει στις 31 Αυγούστου 2022. Όσοι δεν
προλάβουν και χάσουν τη συγκεκριμένη προθε-
σμία, θα κληθούν να επιστρέψουν στο κράτος το
100% της ενίσχυσης που έλαβαν και μάλιστα εφά-

παξ και με τόκο. Και αυτό γιατί η υποβολή των απαι-
τούμενων δικαιολογητικών αποτελεί έναν από τους
όρους χορήγησης των κρατικών δανείων.

Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται μέσω
της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ mybusinessSupport
ενώ επιχειρήσεις και επαγγελματίες που έλαβαν τα
ποσά της ενίσχυσης θα πρέπει να γνωρίζουν τα
εξής:
� Στις 31 Αυγούστου 2022 εκπνέει η προθεσμία
πληρωμής της δεύτερης δόσης της Επιστρεπτέας
Προκαταβολής. Σε περίπτωση που τα προς επι-

στροφή ποσά βεβαιώθηκαν μετά την 25η Ιουλίου
2022, η πρώτη και η δεύτερη μηνιαία δόση θα
πρέπει να καταβληθούν έως την 31η Αυγούστου
2022.
� Μέχρι 31 Αυγούστου 2022 έχουν τη δυνατότητα
να καταβάλουν εφάπαξ την οφειλή προκειμένου να
κερδίσουν έξτρα έκπτωση 15% οι επιχειρηματίες
και οι επαγγελματίες για τους οποίους το εκκαθα-
ριστικό της Επιστρεπτέας Προκαταβολής εκδόθηκε
και αναρτήθηκε στον λογαριασμό τους στο Taxisnet
μετά τις 25 Ιουλίου 2022. 

Ετοιμάζεται και η τρίτη φάση
επιδότησης καυσίμου -
«Τρέχουν» οι πληρωμές για
το Fuel Pass 2 

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Ποιοι κινδυνεύουν να δώσουν πίσω όλη την ενίσχυση

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Στα… σκαριά και το Fuel Pass 3



Σ
τις 20 Αυγούστου η Ελλάδα
γίνεται η τελευταία χώρα
των μνημονίων που βάζει
τέλος σε μια 12ετή περίοδο

σκληρών περιορισμών και επιστρέ-
φει στην ευρωπαϊκή κανονικότητα. 

Με 12 σερί θετικές αξιολογήσεις,
την πλήρη εξόφληση του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου καθώς και 5
κρατών με τα οποία είχαν υπογραφεί
διμερείς συμφωνίες χρηματοδότη-
σης, η Ελλάδα έχει πλέον τον ανοι-
χτό ορίζοντα της ανάκτησης της
επενδυτικής βαθμίδας. Η σπουδαι-
ότητα του επιτεύγματος γίνεται ακό-
μη μεγαλύτερη αν ληφθεί υπ’ όψιν
ότι η πρόοδος της ελληνικής οικονο-
μίας έλαβε χώρα μέσα σε ένα εχθρι-
κό περιβάλλον, λόγω της πανδημίας,
αλλά και της ενεργειακής και οικο-
νομικής κρίσης. « Ένας μεγάλος
εθνικός στόχος επετεύχθη: Η Ελλά-
δα επιστρέφει, ύστερα από δώδεκα
χρόνια, στην ευρωπαϊκή κανονικό-
τητα», επεσήμανε με δήλωσή του ο
υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας. 

Πριν από λίγες ημέρες, με επιστο-
λή τους προς τον Έλληνα υπουργό
Οικονομικών, ο εκτελεστικός αντι-
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής Βάλντις Ντομπρόβσκις και ο
επίτροπος Οικονομίας Πάολο Τζεν-
τιλόνι επιβεβαίωσαν την έξοδο της

Ελλάδας από το καθεστώς ενισχυμέ-
νης εποπτείας στις 20 Αυγούστου,
επισημαίνοντας ότι η χώρα μας υλο-
ποίησε τον κύριο όγκο των δεσμεύ-
σεων πολιτικής που είχε αναλάβει
έναντι του Eurogroup. Υπογραμ-
μίζεται, δε, ότι η Ελλάδα
εφάρμοσε αποτελεσμα-
τικά μεταρρυθμίσεις -
παρά τις αντίξοες
συνθήκες που προ-
κάλεσαν η υγειονο-
μική και, πιο πρό-
σφατα, η γεωπολιτική
κρίση- ενισχύοντας ση-
μαντικά την ανθεκτικότητα
της οικονομίας.

Αναπτυξιακή δυναμική
Μαζί με την πρόωρη εξόφληση

των δανείων από το Διεθνές Νομι-
σματικό Ταμείο και την άρση των κε-
φαλαιακών περιορισμών, κλείνει,
ύστερα από δώδεκα χρόνια, ένα δύ-
σκολο κεφάλαιο ενώ ταυτόχρονα
ανοίγει ένα νέο για την οικονομία,
καθώς ενισχύεται η θέση της Ελλά-
δας στις διεθνείς αγορές, δίνεται

πρόσθετη ώθηση στην αναπτυξιακή
δυναμική και στην προσέλκυση
επενδύσεων, ενώ η ελληνική κυβέρ-
νηση έχει περισσότερους βαθμούς
ελευθερίας για να ασκήσει μια οικο-
νομική πολιτική με πιο έντονο κοι-
νωνικό πρόσημο. 

«Μέχρι σήμερα, παρά τις πρωτό-
γνωρες, πολυεπίπεδες κρίσεις και
τις νέες -πανευρωπαϊκές και διε-
θνείς- προκλήσεις, έχουμε αποδεί-

ξει, πολίτες και Πολιτεία, ότι μπο-
ρούμε να τα καταφέρουμε.

Θέτουμε στόχους και με
σχέδιο, ενότητα, απο-
φασιστικότητα, εμ-
πιστοσύνη στις δυ-
νατότητές μας και
σκληρή δουλειά,

τους κατακτούμε και
καθιστούμε την πατρί-

δα μας ολόπλευρα πιο
ισχυρή», καταλήγει στη δήλωσή

του ο υπουργός Οικονομικών Χρή-
στος Σταϊκούρας.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

ΕΛΣΤΑΤ: Σε χαμηλό 
12 ετών η ανεργία, 
στο 12,1% τον Ιούνιο

Στο χαμηλότερο επίπεδο των τε-
λευταίων δώδεκα ετών, και μάλιστα
σε ποσοστό προ μνημονίων, επέστρε-
ψε ο δείκτης της ανεργίας τον Ιούνιο,
καθώς διαμορφώθηκε στο 12,1%. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελλη-
νικής Στατιστικής Αρχής, ο δείκτης
υποχώρησε κατά 2,9 εκατοστιαίες
μονάδες σε σχέση με τον περσινό
Ιούνιο και κατά 0,4 εκατοστιαίες μο-
νάδες σε σχέση με τον Μάιο, όταν εί-
χε διαμορφωθεί στο 12,5%. Ο αριθ-
μός των απασχολουμένων ανήλθε σε
4.148.431 άτομα σημειώνοντας αύ-
ξηση κατά 155.318 άτομα σε σχέση
με τον Ιούνιο του
2021, κάτι που
οφείλεται κα-
τά κύριο λόγο
στην αύξηση
της ζήτησης
για εργατικά
χέρια, ιδίως
στον τουρισμό. 

Ο αριθμός των ανέργων υποχώρη-
σε στα 572.109 άτομα και ήταν μει-
ωμένος κατά 130.976 σε σχέση με
τον περσινό Ιούνιο. Από τα στοιχεία
προκύπτει ότι τα άτομα κάτω των 75
ετών που δεν περιλαμβάνονται στο
εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός
του εργατικού δυναμικού», δηλαδή
τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε
αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε
3.110.882, σημειώνοντας μείωση
κατά 55.254 άτομα σε σχέση με τον
Ιούνιο του 2021.

Με σχετική δήλωσή του ο υπουρ-
γός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης
επεσήμανε ότι «τα επίσημα στοιχεία
της ΕΛΣΤΑΤ για την ανεργία είναι μια
ακόμα απάντηση σε όσους ανεύθυνα
επιδιώκουν να μηδενίσουν το έργο
της κυβέρνησης στον τομέα της οικο-
νομικής και της κοινωνικής πολιτι-
κής. Η ανεργία έπεσε στο 12,1%, δη-
λαδή, περισσότερο από πέντε ποσο-
στιαίες μονάδες σε σχέση με αυτό
που παραλάβαμε από τον ΣΥΡΙΖΑ
(17,3%). Ακόμα πιο σημαντικό είναι το
γεγονός ότι υποχώρησε κατά τρεις
ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον
Ιούνιο πέρσι (15%). Αποκλιμακώνεται
επίσης και η ανεργία των νέων, ενώ
συνολικά ως προς την ανεργία ξανα-
γυρίσαμε στα επίπεδα του 2010».
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Χρήστος Σταϊκούρας: 
«Η Ελλάδα επιστρέφει
ελεύθερη στην
ευρωπαϊκή κανονικότητα
ύστερα από 12 χρόνια»

Πώς επετεύχθη ο άθλος
εξόδου από τα μνημόνια 



Αυτήν τη στιγμή στην ελληνική αγορά ηλεκτρισμού
δεν υπάρχει η δυνατότητα να συναφθούν πράσινα δι-
μερή PPAs μεταξύ βιομηχανίας και παραγωγών ΑΠΕ
λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν. Το
γεγονός αυτό, που οφείλεται σε παθογένειες της αγο-
ράς, δεν επιτρέπει στη βιομηχανία να ξεκινήσει την
υπογραφή τέτοιων συμβάσεων που θα δώσουν λύση
στο ενεργειακό πρόβλημα των ενεργοβόρων μεταποι-
ητικών επιχειρήσεων.

Στο θέμα είχε αναφερθεί η Ένωση Βιομηχανικών
Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ) σε πρόσφατη
επιστολή που απέστειλε προς τον υπουργό ενέργει-

ας Κώστα Σκρέκα και τον πρόεδρο της ΡΑΕ Θανάση
Δαγούμα.

«Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει η δυνατότητα να συνα-
φθούν διμερή συμβόλαια με φυσική παράδοση μετα-
ξύ ενός αγοραστή (βιομηχανία ή προμηθευτής) και κά-
ποιου παραγωγού συμβατικής μονάδας ή μονάδας
ΑΠΕ, χωρίς η ενέργεια να περάσει υποχρεωτικά μέσα
από το χρηματιστήριο και χωρίς οι συναλλαγές να γί-
νουν στην οριακή τιμή (ΟΤΣ), ενώ είναι προφανές ότι η
τιμή που έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο του συμβολαί-
ου δεν συναρτάται με την ΟΤΣ», αναφέρει στην επιστο-
λή η ΕΒΙΚΕΝ.

«Για τους λόγους αυτούς ο παραγωγός και ο αγορα-
στής στο τέλος του μήνα θα πρέπει να εκκαθαρίζουν
μεταξύ τους, βάσει της συμφωνίας τους ανά ώρα, τις
συναλλαγές που έγιναν μέσω του χρηματιστηρίου, ήτοι
ο παραγωγός να επιστρέφει στον αγοραστή το ποσό
που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της τιμής της ΟΤΣ
και της συμφωνημένης τιμής, στην περίπτωση που η
ΟΤΣ είναι υψηλότερη από τη συμφωνημένη τιμή, και ο
αγοραστής να επιστρέφει αντίστοιχο ποσό όταν η συμ-
φωνημένη τιμή είναι υψηλότερη από την ΟΤΣ», υπο-
γραμμίζει η ΕΒΙΚΕΝ.

ΜΜ.Μ.
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Του Μιχάλη Μαστοράκη

Τ
ην ενημέρωση των πελατών
από τους προμηθευτές για
το ενεργειακό μείγμα που
διαθέτουν και εργαλεία σύγ-

κρισης τιμών εισηγείται το υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με νέο
νομοσχέδιο που βρίσκεται στη διαδι-
κασία της δημόσιας διαβούλευσης.

Ειδικότερα, οι προμηθευτές ανα-
λαμβάνουν την υποχρέωση να παρέ-
χουν στους πελάτες τους στοιχεία για
το ενεργειακό μείγμα που διαθέτουν
και τις εκπομπές CO2 κατά το προ-
ηγούμενο έτος. Με τον τρόπο αυτό οι
καταναλωτές θα είναι σε θέση να
έχουν προμήθεια από πιο «καθαρό»
μείγμα εφόσον το επιλέξουν. Επιπλέ-
ον, τίθεται το πλαίσιο για τη δυναμική
τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι τελικοί πελάτες που διαθέτουν
ευφυή μετρητή μπορούν να ζητούν τη
σύναψη σύμβασης δυναμικής τιμολό-
γησης ηλεκτρικής ενέργειας από του-

λάχιστον έναν προμηθευτή και από
κάθε προμηθευτή που έχει περισσό-
τερους από 200.000 τελικούς πελάτες.

Οι προμηθευτές παρέχουν ολοκλη-
ρωμένη ενημέρωση στους τελικούς
πελάτες σχετικά με τις ευκαιρίες, το
κόστος και τους κινδύνους που συνε-
πάγεται η προαναφερόμενη σύμβαση
δυναμικής τιμολόγησης ηλεκτρικής
ενέργειας και ενημερώνουν καταλλή-
λως τους τελικούς πελάτες σχετικά με
την ανάγκη εγκατάστασης κατάλληλου
μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι προμηθευτές εξασφαλίζουν τη
συναίνεση κάθε τελικού πελάτη, προ-
τού η σύμβαση προμήθειας του πελά-
τη αυτού μετατραπεί σε σύμβαση δυ-
ναμικής τιμολόγησης ηλεκτρικής
ενέργειας.

Ποιες απαιτήσεις πληρούν
Οι οικιακοί πελάτες και οι πολύ μι-

κρές επιχειρήσεις με αναμενόμενη
ετήσια κατανάλωση κάτω από 100.000
κιλοβατώρες (kWh) δικαιούνται να

έχουν δωρεάν πρόσβαση σε τουλάχι-
στον ένα εργαλείο σύγκρισης των
προσφορών των προμηθευτών, περι-
λαμβανομένων των προσφορών για
συμβάσεις δυναμικής τιμολόγησης
ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα εργαλεία σύγκρισης πληρούν
τουλάχιστον τις ακόλουθες απαιτήσεις:

Α) Λειτουργούν ανεξάρτητα από
τους συμμετέχοντες στην αγορά και
εξασφαλίζουν ότι όλες οι επιχειρήσεις
ηλεκτρικής ενέργειας έχουν ίση μετα-
χείριση στα αποτελέσματα αναζήτη-
σης.

Β) Αναφέρουν με σαφήνεια τους
ιδιοκτήτες τους και το φυσικό ή νομικό
πρόσωπο που χειρίζεται και ελέγχει το
εργαλείο και παρέχουν πληροφορίες
σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης
των εργαλείων.

Γ) Θέτουν σαφή και αντικειμενικά
κριτήρια, στα οποία βασίζεται η σύγ-
κριση, περιλαμβανομένων και υπηρε-
σιών, και τα κοινοποιούν.

Δ) Χρησιμοποιούν απλή και σαφή

γλώσσα.
Ε) Παρέχουν ακριβή και επικαιρο-

ποιημένη πληροφόρηση και αναφέ-
ρουν την ώρα της τελευταίας ενημέ-
ρωσης.

ΣΤ) Είναι προσβάσιμα στα άτομα με
αναπηρία, όντας αντιληπτά και κατα-
νοητά.

Ζ) Περιλαμβάνουν αποτελεσματική
διαδικασία για την αναφορά εσφαλμέ-
νης πληροφόρησης σχετικά με τις δη-
μοσιοποιούμενες προσφορές.

Η) Πραγματοποιούν συγκρίσεις και
ταυτόχρονα περιορίζουν τις απαιτού-
μενες πληροφορίες προσωπικού χα-
ρακτήρα στα δεδομένα που είναι απο-
λύτως αναγκαία για τη σύγκριση. 

Με νομοσχέδιο υποχρεώνει
τους προμηθευτές να
ενημερώνουν τους πελάτες
για το ενεργειακό μείγμα 

ΥΠΕΝ: Φέρνει
«εργαλεία»
σύγκρισης τιμών

Μετ’ εμποδίων τα πράσινα PPAs που θα εξασφαλίσουν φτηνή ενέργεια για τη βιομηχανία
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της Ρεγγίνας Σαβούρδου 

Η
εικόνα από το γεμάτο
σκουπίδια τσιγαράδικο
«Παναγιώτης», το διάσημο
ναυάγιο πλοίου που βρί-

σκεται στον όρμο Σπιριλί, όπως ονο-
μαζόταν μέχρι το 1981 η ακτή του Αϊ-
Γιώργη στη Ζάκυνθο, έκανε τον γύρο
του Διαδικτύου κηλιδώνοντας τη φή-
μη ολόκληρου του νησιού.

Το «βουνό» που σχημάτιζαν πλαστι-
κά μπουκάλια, κουτάκια αναψυκτικών
και σακούλες πλάι σε ένα ζευγάρι
τουριστών, οι οποίοι πόζαραν μπροστά
από το κουφάρι του πλοίου, έγινε viral
προκαλώντας την αντίδραση του ίδιου
του υπουργού Τουρισμού Βασίλη Κι-
κίλια.

«Εμένα δεν μου αρέσει να πετάγον-
ται μπαλάκια ευθύνης δεξιά και αρι-
στερά. Είναι προφανές ότι το κομμάτι
της καθαριότητας ανήκει συνταγματι-
κά και νομοθετικά στην Τοπική Αυτο-
διοίκηση. Ο ρόλος μου είναι ενωτικός,
όμως δεν τιμούν τη χώρα αυτές οι ει-
κόνες και δεν θα ήθελα να επαναλη-
φθούν», υπογράμμισε ο Έλληνας
υπουργός Τουρισμού μιλώντας σε τη-
λεοπτικό σταθμό, ενώ επεσήμανε πως
σήμερα το ναυάγιο είναι πεντακάθα-
ρο, όπως άλλωστε αρμόζει στο δεύτε-
ρο σε επισκεψιμότητα τουριστικό θέ-
ρετρο της Ελλάδας.

Έκκληση προς όλους
Ο υπουργός ανέφερε πως κατανοεί

τους δημοτικούς άρχοντες αναφορικά
με τις δυσκολίες στην αποκομιδή
απορριμμάτων, όμως τόνισε και τη με-
γάλη σημασία εκσυγχρονισμού του
τρόπου διαχείρισης των στερεών απο-
βλήτων.

Κάθε χρόνο το ναυάγιο υποδέχεται

χιλιάδες τουριστών από όλα τα μήκη
και πλάτη της Γης και η ηγεσία του
υπουργείου κάνει έκκληση προς
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να
συνδράμουν ώστε το ελληνικό τουρι-
στικό προϊόν να παραμείνει σε πολύ
υψηλό επίπεδο.

Ο Βασίλης Κικίλιας δεν παρέλειψε
να αναφερθεί στην πορεία του τουρι-
σμού φέτος και στη στρατηγική του
υπουργείου στην προσέλκυση high
spenders τουριστών, οι οποίοι δαπα-
νούν μεγάλα χρηματικά ποσά στις δια-
κοπές τους, ενισχύοντας τις μικρές

επιχειρήσεις και τη μέση ελληνική οι-
κογένεια.

Την πρώτη εβδομάδα του Αυγού-
στου είχαμε περισσότερους από
1.000.000 επιβάτες εξωτερικού και η
Ελλάδα το 2022 αύξησε κατά 40% τις
αποβιβάσεις από υψηλού επιπέδου
ιδιωτικές πτήσεις σε σύγκριση με το
2019.

Η χώρα μας φέτος αποτελεί τον Νο1
προορισμό για τους Γάλλους, για τους
ταξιδιώτες από το Ισραήλ, από τη Σερ-
βία και τη Ρουμανία, ενώ οι Αμερικα-
νοί τουρίστες κατακλύζουν τα κατα-

στήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

Τα W Hotels, η αμερικανική αλυσίδα ξενοδοχείων
πολυτελείας που ανήκει στο χαρτοφυλάκιο της Mar-
riott Bonvoy, επεκτείνουν και στη χώρα μας την επι-
χειρηματική τους δραστηριότητα ανοίγοντας το
πρώτο W Costa Navarino, το οποίο υποδέχτηκε ήδη
τους πρώτους επισκέπτες.

Το resort απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες
και εφήβους που έχουν κλείσει το 12ο έτος της ηλι-
κίας τους και χωροθετείται στον πανέμορφο και συ-
νάμα ιστορικό κόλπο του Ναβαρίνου, σε μια παρα-
θαλάσσια έκταση 130 στρεμμάτων, κατά μήκος μιας
αμμώδους παραλίας. Στον εσωτερικό σχεδιασμό των
δωματίων πρωταγωνιστούν οι φυσικοί τόνοι με πινε-
λιές έντονων χρωμάτων, αναδεικνύοντας την κληρο-

νομιά της ελληνικής δεξιοτεχνίας, ενώ στα δωμάτια,
στους κοινόχρηστους χώρους και στην Platía κυ-
ριαρχεί μια σύγχρονη προσέγγιση σε παραδοσιακές

τεχνοτροπίες.
Η έντονη προσωπικότητα των W Hotels αντανα-

κλάται στη μουσική που θα έχουν την ευκαιρία να
απολαύσουν οι επισκέπτες, με ήχους funky house,
hot disco και afro-house μέχρι tribal και neo-soul,
ενώ το πρώτο W Escape στην Ελλάδα θα φιλοξενεί
κάθε χρόνο διεθνείς και Έλληνες καλλιτέχνες.

Tο εντυπωσιακό σύμβολο-τοτέμ που χαρακτηρί-
ζει την είσοδο κάθε ξενοδοχείου W ανά τον κόσμο
στο W Costa Navarino εμπνέεται από την ελληνική
παράδοση και έχει δημιουργηθεί από σκαριά πα-
λιών ψαροκάικων, αποτίνοντας φόρο τιμής στην ελ-
ληνική ναυτοσύνη. 

Ρ.Σ.

Ο υπουργός τουρισμού
Βασίλης Κικίλιας
αντέδρασε έντονα 
για τα σκουπίδια 
στο Ναυάγιο της Ζακύνθου:
«Δεν τιμούν τη χώρα μας
αυτές οι εικόνες» 

Το πρώτο ξενοδοχείο της W Hotels στο Costa Navarino

«Να κρατήσουμε ψηλά
το ελληνικό προϊόν μας» 
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Τ
ο stock picking κατά κύριο
λόγο ακολουθούν οι επεν-
δυτές στην παρούσα συγ-
κυρία, καθώς τα στενά εύ-

ρη διακύμανσης δύσκολα θα ακυ-
ρώνονταν με μέτριες συναλλαγές.
Μπορεί, λοιπόν, παραδοσιακά το
τρέχον διάστημα να χαρακτηρίζεται
από επενδυτική ραστώνη, όμως
από την αγορά δεν λείπουν οι επι-
χειρηματικές εξελίξεις, εξαγορές,
συμφωνίες, αυξήσεις κεφαλαίου
και ομολογιακές εκδόσεις, που
μπορούν προσεχώς να δώσουν
ώθηση στο χρηματιστήριο. Προ-
ϋπόθεση, βεβαίως, για την όποια
περαιτέρω βελτίωση των αποτιμή-
σεων στο ελληνικό χρηματιστήριο
είναι να μη χαλάσει εκ νέου δραμα-
τικά το κλίμα στις διεθνείς αγορές,
αλλά και να μην υπάρξει κάποια πε-
ραιτέρω και εκτός… προγράμματος
κλιμάκωση της κρίσης στην κυβέρ-

νηση και ευρύτερα στην πολιτική
σκηνή, είτε με αφορμή τις σοβαρές

αποκαλύψεις των παρακολουθήσε-
ων είτε με κάτι άλλο.

Βουλγαρική εταιρεία
επισκευάζει το μεγαλύτερο
υδροηλεκτρικό εργοστάσιο 
της Ελλάδας 

Η εταιρεία Bulgarian Central Energy Re-
pair Base Group (CERB) πραγματοποίησε
επισκευές μείζονος σημασίας στο μεγαλύτε-
ρο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο της Ελλάδας,
στο Φράγμα Κρεμαστών, σύμφωνα με ανα-
κοίνωση της CERB, όπως μεταδίδει σε τηλε-
γράφημά του το βουλγαρικό πρακτορείο
ΒΤΑ. Το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο βρίσκε-
ται μέσα στο Συγκρότημα Αχελώου, σε ένα
από τα μεγαλύτερα φράγματα της Ευρώπης.
Αναθέτουσα αρχή είναι η Δημόσια Επιχείρη-
ση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), που έχει μερίδιο
αγοράς 99,7% και τροφοδοτεί με ηλεκτρική
ενέργεια 7,4 εκατομμύρια καταναλωτές.

Τους πρώτους επισκέπτες
υποδέχτηκε την Τρίτη
το W Costa Navarino

Τους πρώτους επισκέπτες του υποδέ-
χτηκε την Τρίτη το W Costa Navarino, το
πρώτο ξενοδοχείο της W Hotels στην Ελλά-
δα, μέλος του χαρτοφυλακίου Marriott
Bonvoy. Το νέο W Escape φέρνει μια ξεχω-
ριστή ενέργεια στο Navarino Waterfront,
τη νέα περιοχή ανάπτυξης της Costa
Navarino, και δίνει βήμα στη δημιουργικό-
τητα, τη διαφορετικότητα και την ελευθερία
της έκφρασης, εμπλουτίζοντας την εμπει-
ρία του προορισμού. Το W Costa Navarino -
το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά σε
ενήλικες και εφήβους που έχουν κλείσει
το 12ο έτος της ηλικίας τους- βρίσκεται σε
μια παραθαλάσσια έκταση 130 στρεμμάτων,
κατά μήκος μιας αμμώδους παραλίας 450
μέτρων με θέα στον ιστορικό Κόλπο του
Ναβαρίνου.

Ανδρομέδα: Σήμερα 
στο ταμπλό οι νέες 
μετοχές από την ΑΜΚ

Η εταιρεία Alpha Trust - Ανδρομέδα ανα-
κοίνωσε ότι σήμερα, 11/8/2022, θα αρχίσει η
διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών
των 1.929.725 νέων κοινών ονομαστικών με-
τοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας
3,4375 ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από
την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με
καταβολή μετρητών, όπως αποφασίσθηκε
από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Με-
τόχων στις 25/2/2022 και από 12/7/2022 και
5/8/2022 αποφάσεις του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της. Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λει-
τουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθη-
νών κατά τη συνεδρίασή της στις 9/8/2022
ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευ-
ση στο ΧΑ των 1.929.725 νέων μετοχών.

Θετική στάση εξακολουθεί να κρατάει ο οίκος αξιολόγησης
DBRS απέναντι στις ελληνικές τράπεζες, τονίζοντας σε σχετι-
κή ανάλυση πως καταγράφηκε σημαντική βελτίωση των μεγε-
θών των τεσσάρων συστημικών το πρώτο τρίμηνο του 2022,
ενώ παράλληλα υπογραμμίζει ότι συνεχίζουν να υπάρχουν
κάποιοι παράγοντες κινδύνου που ενδέχεται να ανακόψουν το
θετικό momentum. 

Όπως επισημαίνει ο οίκος στην έκθεσή του, οι μεγάλες ελ-
ληνικές τράπεζες (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική και Πειραι-
ώς) παρουσίασαν συνολικά καθαρά κέρδη 2,3 δισ. ευρώ το

πρώτο εξάμηνο του 2022, έναντι καθαρών ζημιών 4 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2021. Η βελτίωση οφείλεται στα
υψηλότερα έσοδα, τα χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα και το μειωμένο πιστωτικό κόστος, τα οποία αποτελούν από-
δειξη της σημαντικής προόδου που έχει σημειωθεί γύρω από τη μείωση του κινδύνου και την αναδιάρθρωση τα τε-
λευταία χρόνια, μαζί με την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας από την πανδημία του κορονοϊού.

ΧΑ: Επιλεκτικά πονταρίσματα
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Σύντομη ήταν η πορεία της αμερικάνικης αλυσίδας
Domino’s Pizza την πατρίδα της πίτσας, την Ιταλία. Σύμ-
φωνα με το Bloomberg, τα τελευταία από τα 29 υποκα-
ταστήματα της Domino’s που λειτουργούσαν ακόμη
έκλεισαν, με τους Ιταλούς να προτιμούν τα εγχώρια
εστιατόρια σε σχέση με την αμερικανική εκδοχή. Η
εταιρεία έκανε «απόβαση» στην Ιταλία πριν από επτά
χρόνια, προχωρώντας σε ένα μεγάλο δανειακό πρό-
γραμμα, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τη φιλόδοξη
επένδυση που αφορούσε το άνοιγμα 880 καταστημά-
των. Τα προβλήματα δεν άργησαν να φανούν, καθώς η
αλυσίδα αντιμετώπισε σκληρό ανταγωνισμό από τα τοπικά εστιατόρια που επέκτειναν τις υπηρεσίες delivery κατά
τη διάρκεια της πανδημίας. Η εταιρεία αναζήτησε προστασία από τους πιστωτές, αφού έμεινε από μετρητά και
αθέτησε τις υποχρεώσεις της, γεγονός που την έφερε πιο κοντά στο «λουκέτο».

Θετική η DBRS για τις ελληνικές τράπεζες 

Λουκέτο για την Domino’s Pizza στην Ιταλία



Πετρόπουλος: Πτώση 38% 
στα καθαρά κέρδη εξαμήνου

Οι πωλήσεις του Ομίλου της Πετρόπουλος κατά
την περίοδο 1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου μειώθηκαν
κατά 5,5% και ανήλθαν σε 70,24 εκατ. ευρώ, από
74,36 εκατ. ευρώ στις 30/6/2021, που είχαν σημει-
ώσει πολύ μεγάλη αύξηση σε σχέση με το α’ εξά-
μηνο της προηγούμενης χρονιάς, σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση. Παρά τις δυσκολίες των εξω-
τερικών συνθηκών, το περιθώριο κέρδους παρέ-
μεινε στο ίδιο επίπεδο με το 2021. Τα κέρδη μετά
τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας μει-
ώθηκαν κατά 38,1% και ανήλθαν σε 1,69 εκατ. ευ-
ρώ, έναντι 2,73 εκατ. ευρώ στις 30/6/2021. Ο συνο-
λικός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε κατά 31,8%
στα 9,00 εκατ. ευρώ, από 13,20 εκατ. ευρώ στις
31/12/2021, ενώ ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός
ήταν μηδέν (0).
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επέρασαν τις προσδοκίες τα αποτελέσμα-
τα της ολλανδικής τράπεζας ABN Amro,
με άλμα 21% στα καθαρά κέρδη β’ τριμή-
νου, στα 475 εκατ. ευρώ. Αναλυτές σε

έρευνα της ίδιας της τράπεζας προέβλεπαν καθαρά
κέρδη 312 εκατ. ευρώ για το τρίμηνο Απριλίου-Ιου-
νίου, μειωμένα σε σχέση με τα 393 εκατ. ευρώ την
αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Τα κόστη ξεπέρασαν έτσι τη μέση πρόβλεψη των
αναλυτών, ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους «έχα-
σαν» τις προβλέψεις, με μείωση 3%, στο 1,27 δισ.
ευρώ. Στο σύνολο του έτους, η εταιρεία προβλέπει
συνολικά έσοδα από τόκους της τάξης των 5,2 δισ.
ευρώ.

AEGEAN: Εγκρίθηκε από 
το ΓΕΜΗ η μεταφορά έδρας 

Λεμονής: Εγκαινίασε τον 9ο
φούρνο της στη Χαλκιδική

Το ένατο κατάστημά της στην Άθυτο Χαλκιδι-
κής, το οποίο αποτελεί την τέταρτη προσθήκη
στο δίκτυό της από το 2016 και έπειτα, εγκαι-
νίασε η εταιρεία Λεμονής, η οποία την τελευ-
ταία πενταετία έχει επενδύσει πάνω από 2
εκατ. ευρώ στην ανάπτυξη του δικτύου και
την αναβάθμιση του εξοπλισμού της. Πρό-
κειται για μια πετρόκτιστη αποθήκη σιτηρών
του 1950, εμβαδού 180 τμ, η οποία παρέμενε
κλειστή από το 1989. Η εταιρεία την ανακαί-
νισε το τελευταίο εξάμηνο, διατηρώντας όλα
τα παραδοσιακά αρχιτεκτονικά στοιχεία του
κτιρίου, που ανήκε στην οικογένεια Κατσάνη
για περίπου σαράντα χρόνια και χρησίμευε
για τη συγκομιδή, την αποθήκευση και την
εμπορία δημητριακών. Το 1989, η επιχείρηση
μεταφέρθηκε σε νέες εγκαταστάσεις, οπότε
οι αποθήκες έμειναν αναξιοποίητες.

UPS: Εξαγοράζει τον όμιλο
υγειονομικών εφοδιαστικών
υπηρεσιών Bomi Logistics

Τα σχέδιά της για την εξαγορά του Ομίλου Bo-
mi, ενός κορυφαίου πολυεθνικού εφοδιαστι-
κού παρόχου υγειονομικής περίθαλψης που
δραστηριοποιείται διεθνώς, ανακοίνωσε η
UPS. Από την απόκτηση του Ομίλου Bomi, η
UPS Healthcare θα προσθέσει στην κυριότητά
της νέες εγκαταστάσεις σε 14 χώρες με δυνατό-
τητα ελέγχου θερμοκρασίας και σχεδόν 3.000
νέα στελέχη με υψηλή εξειδίκευση στις αγορές
της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής.

Κατηφόρισαν 8,6% 
τα λειτουργικά κέρδη της Honda

Η Honda Motor ανακοίνωσε ότι τα έσοδα
από τις πωλήσεις της το πρώτο τρίμηνο του
τρέχοντος οικονομικού έτους αυξήθηκαν κα-
τά 6,9% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 3,829
δισ. γεν ή περίπου 28,359 δισ. δολάρια. Από
την άλλη πλευρά, τα λειτουργικά κέρδη της
εταιρείας μειώθηκαν κατά 8,6% σε σύγκριση
με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους,
στα 222,2 δισ. γεν ή περίπου 1,645 δισ. δολά-
ρια. Εν τω μεταξύ, τα κέρδη ανά μετοχή (EPS)
υποχώρησαν κατά 32,31% ετησίως, φτάνον-
τας στα 87,23 γεν ανά μετοχή ή περίπου 0,64
δολάρια ανά μετοχή.

Γερμανία: Η fintech Nuri
κήρυξε πτώχευση

Η εταιρεία Nuri έγινε η πρώτη γερμανική
εταιρεία τεχνολογίας παροχής χρηματοπιστω-
τικών υπηρεσιών (fintech) που κηρύσσει πτώ-
χευση, λόγω κυρίως της ύφεσης στην αγορά
των κρυπτονομισμάτων. Η Nuri προσπάθησε να
διασωθεί με έναν τελευταίο κύκλο χρηματοδό-
τησης, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει νέους
επενδυτές ή να πωληθεί και πριν από λίγες
ώρες ανακοίνωσε την πτώχευσή της. Στον
απόηχο της πανδημίας του κορονοϊού και υπό
το βάρος της οικονομικής και πολιτικής αβε-
βαιότητας που προκαλεί στις αγορές ο πόλεμος
στην Ουκρανία, «το παγκόσμιο σύστημα νεο-
φυών εταιρειών βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση»,
αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της και
επισημαίνει τις πρόσφατες αρνητικές εξελίξεις
ειδικά στην αγορά κρυπτονομισμάτων. Μετά
την κήρυξη πτώχευσης, την εταιρεία διευθύνει
ειδικός διαχειριστής. 

Ξεπέρασαν τις προσδοκίες
τα κέρδη της ABN Amro

Δημοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ η αλλαγή έδρας της
AEGEAN στο κτίριο Β57 του Διεθνούς Αερολι-
μένα Αθηνών στα Σπάτα από την οδό Βιλτανιώ-
τη στην Κηφισιά. Η αλλαγή έδρας εγκρίθηκε
στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετόχων της
εταιρείας στις 7 Ιουλίου. Στη ΓΣ, τόσο ο πρό-
εδρος της εταιρείας Ευτύχης Βασιλάκης όσο
και ο διευθύνων σύμβουλος Δημήτρης Γερο-
γιάννης εκτίμησαν ότι η εταιρεία θα περάσει
φέτος σε κέρδη. Επίσης, όπως υποστήριξαν, τη
θερινή περίοδο παρουσιάζονται αυξημένες
πληρότητες και προκρατήσεις που συγκρίνον-
ται με τις αντίστοιχες επιδόσεις του 2019.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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Η
Ελλάδα δίνει εξετάσεις πα-

νευρωπαϊκές σήμερα με τρεις

ομάδες, τον Ολυμπιακό, τον

Παναθηναϊκό και τον Άρη, και τα προ-

γνωστικά δεν είναι υπέρ της, μετά τα

πρώτα ματς που έγιναν την περασμένη

Πέμπτη.

Στο Europa League ο Ολυμπιακός θα

παίξει με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας

(21.30, Cosmote TV) στην πρωτεύουσα

της Σλοβακίας, στη ρεβάνς του 1-1 του

Φαλήρου. Αν περάσει τους Σλοβά-

κους, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει

στα πλέι οφ της διοργάνωσης τον

Απόλλωνα Λεμεσού. Αν αποκλειστεί,

θα υποβιβαστεί στο πλέι οφ του Con-

ference League, όπου θα αντιμετωπί-

σει τη Ζρίνσκι από τη Βοσνία ή την Τόμ-

πολ από το Καζακστάν. 

Επί των αγωνιστικών, ο Ισπανός τε-

χνικός του Ολυμπιακού δεν θα έχει

στη διάθεσή του τον Γκάρι Ροντρίγκεζ,

τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο, τον Σί-

με Βρσάλικο, τον Θανάση Ανδρούτσο

και ίσως και τον Κώστα Μανωλά. 

Στην κατάμεστη Λεωφόρο, ο Πανα-

θηναϊκός έχει δύσκολη αποστολή, κα-

θότι πρέπει να ανατρέψει το 2-0 υπέρ

της Σλάβια Πράγας (20.30, Cosmote

TV). Μια εντελώς άδικη ήττα που προ-

ήλθε από την επίσης άδικη αποβολή

του Παλάσιος. Προφανώς και η απου-

σία του Αργεντινού είναι ένα μεγάλο

πρόβλημα. Τη θέση του θα πάρει ο Βα-

γιαννίδης, ενώ είναι έτοιμοι και οι

απόντες από το πρώτο ματς Σένκε-

φελντ και Αλεξανδρόπουλος. Αν προ-

κριθεί ο Παναθηναϊκός, θα αντιμετω-

πίσει στα πλέι οφ τη σλοβάκικη Σπάρ-

τακ Τρνάβα ή την πολωνική Ρακόφ.

Εξίσου δύσκολη είναι και η αποστο-

λή του Άρη, που υποδέχεται τη Μα-

κάμπι Τελ Αβίβ (21.00, Nova) στο

«Κλεάνθης Βικελίδης», στη ρεβάνς

του 2-0 στην πρωτεύουσα του Ισραήλ.

Κομπλέ θα παίξει ο Άρης, πιθανόν να

βρίσκεται στην κερκίδα και ο νέος αν-

τιπρόεδρος της ΠΑΕ, ο Έλληνας επι-

χειρηματίας του real estate στο Λονδί-

νο Νίκος Τριμμάτης. Σε περίπτωση

πρόκρισης του Άρη στα πλέι οφ του

Conference League, θα βρεθεί αντιμέ-

τωπος με τη γαλλική Νις. 

Αν προκριθούν και οι τρεις ελληνι-

κές ομάδες, οι πρώτοι αγώνες θα διε-

ξαχθούν την Πέμπτη 18 Αυγούστου και

οι δεύτεροι την Πέμπτη 25 Αυγούστου.

Τα τρία σημερινά παιχνίδια έχουν,

φυσικά, και ξεχωριστή σημασία για

την ειδική βαθμολογία της UEFA (UE-

FA Ranking) και την προσπάθεια που

κάνει η Ελλάδα να βελτιώσει τη θέση

της, ώστε να βγάλει μία ακόμα ομάδα

στην Ευρώπη την προσεχή σεζόν. 

Σλόβαν - Ολυμπιακός,
Παναθηναϊκός - Σλάβια, 
Άρης - Μακάμπι Τελ Αβίβ

Η Ελλάδα παίζει τα ρέστα της



Η
Εθνική «επίσημη αγαπημέ-
νη» έδωσε παράσταση υψη-
λών προδιαγραφών στο κα-

τάμεστο από 16.000 θεατές, μέσα
στο κατακαλόκαιρο, κλειστό του
ΟΑΚΑ. Νίκησε εύκολα την Ισπανία
86-70, με τον Γιάννη Αντετοκούνμ-
πο να σημειώνει 31 πόντους με 9/10
δίποντα, 2/3 τρίποντα, 7/10 βολές,
10 ριμπάουντ, 3 ασίστ σε 20 λεπτά
συμμετοχής! Γενικά, όλα τα παιδιά
της Εθνικής υπερέβαλαν εαυτόν
και όπως όλοι επισήμαναν, όταν
επιστρέψουν ο Κώστας Σλούκας με
τον Γιώργο Παπαγιάννη, η ομάδα
θα γίνει πραγματικά αχτύπητη. 

Τα δεκάλεπτα: 31-13, 50-35, 63-
57, 86-70.

Ελλάδα (Ιτούδης): Ντόρσεϊ 11
(4/4 δίποντα, 1/4 τρίποντα), Λα-
ρεντζάκης 3 (1), Αγραβάνης 9 (2/2
τρίποντα), Καλάθης 7 (1 τρίποντο, 4
ασίστ), Καλαϊτζάκης 4, Μποχωρί-
δης 2, Παπανικολάου 5, Παπαπέ-

τρου 2, Γιάννης Αντετοκούνμπο 31
(7/10 βολές, 9/10 δίποντα, 2/3 τρί-
ποντα, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κώ-
στας Αντετοκούνμπο 7 (3/4 δίπον-
τα), Κασελάκης 2, Θανάσης Αντε-
τοκούνμπο 3.

Ισπανία (Σκαριόλο): Γιούστα 2,
Μπράουν 7 (1), Πραντίγια 10 (5/7 δί-

ποντα), Ρούντι Φερνάντεθ 3, Λό-
πεθ-Αροστέγι 4, Χάιμε Φερνάντεθ
3 (1), Κολόμ 3 (1), Σάιθ 8, Βίλι Ερ-
νανγκόμεθ 15 (5/11 δίποντα, 5/6 βο-
λές), Σίμα 3, Χουάντσο Ερνανγκό-
μεθ 4, Πάρα.

Σήμερα η Εθνική παίζει με την
Ισπανία στη Μαδρίτη.

«Μαγική» Εθνική, φανταστικός Γιάννης Κατέρρευσε στο γήπεδο
Σοκάρει η είδηση για την κατάσταση της υγείας

του πρώην παίκτη της ΑΕ Καραϊσκάκης, Ντόνι
φαν Ιπέρεν. Ο παίκτης που αγωνίζεται φέτος στη
Ζίμπρου, κατέρρευσε στην πρόσφατη αναμέτρη-
ση της ομάδας του Κισινάου με την Ντιναμό Άου-
το έπειτα από σύγκρουσή του με αντίπαλο ποδο-
σφαιριστή και έκτοτε βρίσκεται σε κώμα. Σοκα-
ριστικές ήταν οι αντιδράσεις όλων όσων βρί-
σκονταν στον αγωνιστικό χώρο.

Δώρο στον μπαμπά 
Aston Martin 240.000 €

Μια Aston Mar-
tin DBX, 707 ίππων,
με αξία που υπο-
λογίζεται σε πε-
ρισσότερα από
240.000 ευρώ,
έκανε δώρο ο Στέ-
φανος Τσιτσιπάς
στον πατέρα και
προπονητή του,
Απόστολο Τσιτσι-
πά. Όπως αποκα-
λύπτει η γαλλική
ιστοσελίδα or-
ange.fr, ο 23χρο-

νος Έλληνας
πρωταθλητής,
Νο 5 στην παγ-

κόσμια κατάτα-
ξη, ξάφνιασε τον

πατέρα του, όταν ο
παρκαδόρος ξενο-
δοχείου στο Μονακό τού έδωσε τα κλειδιά…

Σταματάει 
η Σερένα Γουίλιαμς 

Το τέλος της καριέρας της προανήγγειλε η Σε-
ρένα Γουίλιαμς, 40 ετών, κάτοχος 23 Grand 
Slam, μετά το US Open της Νέας Υόρκης. Αυτό
που αποτελεί προτεραιότητα για τη Σερένα Γουί-
λιαμς είναι η οικογένειά της και η 5χρονη κόρη
της Ολίμπια. Επίσης, αποκάλυψε πως με τον σύ-
ζυγό της Αλέξις Οχάνιαν προσπαθούν να κάνουν
και δεύτερο παιδί. 

Για Τέγιο, Κογιάδο 
ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να ολοκληρώσει
μια σπουδαία μεταγραφή και, σύμφωνα με τους
Ισπανούς, βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές
για την απόκτηση του Κρίστιαν Τέγιο, πρώην της
Μπαρτσελόνα, που έμεινε ελεύθερος φέτος το
καλοκαίρι από τη Ρεάλ Μπέτις. Ενδιαφέρον
υπάρχει και για τον 23χρονο Άλεξ Κογιάδο της
Μπαρτσελόνα Β. 

Φουρνιέ ο αντι-Μοντέστο
Ο Ζουλιέν Φουρνιέ, πρώην γενικός και τεχνικός διευθυντής της
γαλλικής Νις, συμφώνησε με τον Ολυμπιακό για να αναλάβει το πό-
στο του τεχνικού διευθυντή, στη θέση του Φρανσουά Μοντέστο. Η
«ερυθρόλευκη» ΠΑΕ επίσημα δεν ανακοινώνει κάτι, καθώς προτε-
ραιότητα έχει η ρεβάνς με τη Σλόβαν στην Μπρατισλάβα. Στη Γαλλία
θεωρούν πως ο 48χρονος έδωσε τα χέρια με τους «ερυθρόλευ-
κους» και μετά το ματς της Ευρώπης θα υπάρξουν ανακοινώσεις.

Με φυλάκιση 
κινδυνεύει 
ο Γκιγκς

Με φυλάκιση πέντε χρόνων κινδυνεύει ο άλλοτε σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ουαλός Ράιαν Γκιγκς, μετά την κατάθεση της πρώην συντρόφου του, Κέιτ Γκρέβιλ, που
ισχυρίστηκε ότι την περίοδο που ήταν μαζί ο Ουαλός είχε άλλες οκτώ παράλληλες σχέσεις,
κάτι που ανακάλυψε όταν τσέκαρε το τάμπλετ του. Μάλιστα, όταν εκείνος το αντιλήφθηκε,
της έριξε κουτουλιά στο πρόσωπο!
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Επιμέλεια: 
Ραφαέλα 

Παπαγεωργίου

Α
λλη μία εκδήλωση της αυγουστιάτικης
Πανσελήνου διοργανώνεται και φέτος
από το υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού, αφιερωμένη στο γεγονός

της Εξόδου του Ελληνισμού από τη Μικρά Ασία
και του ίχνους που άφησε στη συλλογική μνήμη,
μετρώντας εκατό χρόνια από τη Μικρασιατική
Καταστροφή.

Το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για
άλλη μία χρονιά θα μας χαρίσει μαγικές συναυ-
λίες, θεατρικές και χοροθεατρικές παραστάσεις,
ποιητικές βραδιές, προβολές, αστροπαρατήρηση
και ξεναγήσεις, που συγκαταλέγονται στις εκδη-
λώσεις της αυγουστιάτικης Πανσελήνου, με
ελεύθερη είσοδο για το κοινό, σε επιλεγμένους
αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, ιστορικούς
τόπους και μνημεία.

Την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022, 105 αρ-
χαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μουσεία και
μνημεία, σε ολόκληρη τη χώρα, θα υποδεχθούν
το κοινό κάτω από το φως της Πανσελήνου. Εκ-
δηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε 50 αρχαι-
ολογικούς χώρους και μουσεία, ενώ 55 θα πα-
ραμείνουν ανοιχτοί για το κοινό με ελεύθερη εί-
σοδο. Η φετινή διοργάνωση θα πλαισιωθεί από
εκδηλώσεις στις 11 Αυγούστου, καθώς επίσης

και στις 13, 19, 20 και 27 Αυγούστου. Το πρό-
γραμμα πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό
της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολι-
τιστικής Κληρονομιάς. 

Η αφίσα των εκδηλώσεων
Ως θέμα της αφίσας των εκδηλώσεων επιλέχ-

θηκε μια φωτογραφία του Φρεντερίκ Μπουασο-
νά με τίτλο «Η Αχειροποίητος ως καταυλισμός
Ελλήνων προσφύγων από τη Θράκη και τη Μικρά
Ασία». Πρόκειται για λήψη του 1919, και τα προ-
σφυγόπουλα που απαθανατίζονται βρέθηκαν
εκεί από άλλες καταστροφές που έφερε ο Α’
Παγκόσμιος Πόλεμος. Ωστόσο, η φωτογραφία
αυτή αποτελεί μια διαχρονική καταγραφή τού
ξεριζωμού, της αναπάντεχης απώλειας, της φυ-
γής και της απορίας μπροστά σε μια επιβεβλημέ-
νη μοίρα.

Αναφορικά με την Αττική, στον Άγιο Γεώργιο
Γαλατσίου θα πραγματοποιηθεί μουσική εκδή-
λωση με τίτλο «Ένας κόσμος τραγούδια». Το μνη-
μείο και ο άμεσος περιβάλλων χώρος θα παρα-
μείνουν ανοικτά για το κοινό, με ελεύθερη είσο-
δο, από τις 17.30 έως το τέλος της εκδήλωσης,
ενώ θα γίνει ξενάγηση στο μνημείο από αρχαι-
ολόγο της ΕΦΑΑΝΑΤ.  Στον Αρχαιολογικό Χώρο

Αμφιαρείου στον Ωρωπό θα φιλοξενηθεί ποιητι-
κή και μουσική εκδήλωση από τις 20.00 έως τις
24.00 με ελεύθερη είσοδο, ενώ το Αρχαιολογικό
Μουσείο Πειραιώς θα παραμείνει ανοικτό για το
κοινό χωρίς διοργάνωση εκδήλωσης από τις
20.00 έως 24.00 με είσοδο ελεύθερη. 

Με πρωτόκολλα ασφαλείας
Παράλληλα, στον Κήπο του Μουσείου του Ιλίου

Μελάθρου θα πραγματοποιηθεί μουσική εκδή-
λωση με τίτλο «Σμύρνη, ξανά γεννήτρες είναι οι
Μοίρες» με την ερμηνεύτρια Ευγενία Γκρίμα, τον
τραγουδοποιό Βαγγέλη Δούβαλη και τον πιανίστα
Νεκτάριο Διονυσάτο. Με φιλική συμμετοχή της
υψιφώνου Λαμπρινής Καρτάλη και του τενόρου
Χρήστου Λάζου και την ευγενική υποστήριξη της
εταιρείας «Μουσείων Εστίαση ΑΕΕ» με ελεύθερη
είσοδο.

Οι εκδηλώσεις και η επίσκεψη του κοινού
στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία θα
διεξαχθούν σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολ-
λα ασφαλείας που έχουν καταρτισθεί για κάθε
αρχαιολογικό χώρο και μουσείο, στο πλαίσιο πε-
ριορισμού της διασποράς του κορονοϊού και
σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα ασφαλείας κατά
την περίοδο πραγματοποίησής τους. 

Οι αρχαιολογικοί χώροι
υποδέχονται την Πανσέληνο

του Αυγούστου



Κορμί… λαμπάδα 
η Λέχου στα 54 της

Και ποιος δεν θα ζήλευε το κορμί της Κατερί-
νας Λέχου, που διαθέτει ένα από τα πιο καλλί-
γραμμα κορμιά στη showbiz. Εκτός από την υπέ-
ροχη σιλουέτα, όμως, η πανέμορφη 54χρονη
ηθοποιός διαθέτει και απίστευτη φυσική ομορ-
φιά. Η ίδια ανήρτησε φωτογραφίες από τις δια-
κοπές της με κόκκινο μαγιό γράφοντας: «Όσο
πιο άγρια τόσο πιο αληθινή…».

Τίτλοι τέλους στη φιλία 
με τον Ουγγαρέζο 

Όπως γνωρίζουμε, η Κατερίνα Καινούργιου
στο παρελθόν διατηρούσε πολύ καλές σχέσεις
με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, ενώ πριν από 13
χρόνια είχαν συνεργαστεί στην εκπομπή
«Όμορφος κόσμος το πρωί». Σε ερώτηση από
follower της για το τέλος της φιλίας τους, η ίδια
απάντησε: «Ρώτα αυτόν καλύτερα. Όπως και
να έχει, εγώ δεν κρατάω κακίες. Καλή καρδιά
και να είναι καλά».

Το φετινό καλοκαίρι της Ευγε-
νίας Σαμαρά είναι το πιο αξιοζή-
λευτο, αφού η ηθοποιός εξάντλη-
σε τον χρόνο που είχε διαθέσιμο
για να πάει σε όσο περισσότε-
ρους προορισμούς μπορούσε.
Μετά τις διακοπές της στα ελλη-
νικά νησιά, σειρά έχει η Αφρική.
Πήγε, λοιπόν, στη Ζανζιβάρη της
Τανζανίας μαζί με τον σύντροφό
της Γιάννη Ποιμενίδη και ανέβα-
σε βίντεο με τους ντόπιους, που
την υποδέχτηκαν με παραδοσια-
κούς χορούς και μια τούρτα που
έγραφε «Karibu Samara», δη-
λαδή «καλώς όρισες».

Το καλωσόρισμα 
των Τανζανών

E
ναν χρόνο γάμου μετρούν η Δανάη Μιχαλάκη και ο Γιώρ-
γος Παπαγεωργίου και η ηθοποιός με μια τρυφερή ανάρ-
τησή της με φωτογραφία από την ημέρα του γάμου τους
στην πανέμορφη Σύρο κατάφερε να μας συγκινήσει. 

Η Δρόσω από τις «Άγριες Μέλισσες» και ο γιος της Φιλαρέτης Κο-
μνηνού επισημοποίησαν τη σχέση τους πέρυσι την ημέρα των γενε-
θλίων της νύφης στο πρώην δημαρχείο Ποσειδωνίας, έχοντας στο
πλευρό τους αγαπημένους φίλους και συγγενείς.

Η Δανάη, θέλοντας να ευχηθεί δημόσια στον σύζυγό της για την
πρώτη επέτειο γάμου τους, ανέβασε στο Instagram μια φωτογρα-
φία από την ημέρα του γάμου τους όπου κρατούνται χέρι χέρι και
έγραψε στη λεζάντα τους στίχους από το «Μονόγραμμα» του Οδυσ-
σέα Ελύτη: «Στον Παράδεισο έχω σημαδέψει ένα νησί, Απαράλλα-
χτο εσύ κι ένα σπίτι στη θάλασσα».

Να σημειωθεί πως αυτό το διάστημα οι δυο τους κάνουν καλοκαι-
ρινή περιοδεία ανά την Ελλάδα με την παράσταση «Αντιγόνη», η
οποία έχει αποσπάσει τις καλύτερες κριτικές.

Η Σμαραγδένια… τούρτα 
Η Σμαράγδα Καρύδη και ο Θοδωρής Αθερίδης είναι από τα πιο
αγαπημένα ζευγάρια της showbiz και δεν κρύβουν τον έρωτά
τους. Η αγαπημένη ηθοποιός είχε τα γενέθλιά της πριν από δυο
μέρες και το γιόρτασε σε κάποια παραλία, αναρτώντας μια φω-
τογραφία της με μαγιό. Η έκπληξη ήρθε από τον Θοδωρή Αθερί-
δη που πρόσφερε στην αγαπημένη του μια τούρτα: «Η τούρτα
έχει μπαλοθιές; “Για πάντα Σμαραγδένια…” Γεννιέσαι ή γίνε-
σαι; Σαν σήμερα γεννήθηκες και κάθε χρόνο γίνεσαι ξανά και
ξανά Σμαραγδένια», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας
που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. 

Η Βάσω Λασκαράκη και ο σύζυγός της Λευ-
τέρης Σουλτάτος απολαμβάνουν τις φετινές
τους διακοπές κάνοντας tour στα ελληνικά
νησιά. Το ζευγάρι αποφάσισε να μη μείνει μό-
νο στην Κρήτη, τόπο καταγωγής του σεφ, αλλά
να απολαύσει τον ήλιο και τη θάλασσα και σε
άλλα νησιά του Αιγαίου. Η ηθοποιός ξεκίνησε
τις διακοπές της από τις Κυκλάδες ανεβάζον-
τας φωτογραφίες, ενώ συνεχίζει με τον Λευ-
τέρη Σουλτάτο σε σκάφος, ποστάροντας αυ-
θόρμητες φωτογραφίες με λεζάντα: «Just 
you, me & the sun».
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Η τρυφερή ανάρτηση για
την πρώτη επέτειο γάμου

Tour στα ελληνικά 
νησιά για το ζεύγος
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Η
εν τω βάθει εγκεφαλική διέγερση
(DBS) είναι η μόνη επεμβατική θερα-
πεία για τη νόσο Πάρκινσον. Πρόκειται
για μια νευροχειρουργική επέμβαση

κατά την οποία, μέσω μικρών οπών στο κρανίο, εμ-
φυτεύονται μικροσκοπικά ηλεκτρόδια σε συγκε-
κριμένες περιοχές του εγκεφάλου (πυρήνες-στό-
χοι), με σκοπό τη διέγερσή τους για την αντιμετώ-
πιση ιδιαίτερων νευρολογικών και ψυχιατρικών
καταστάσεων. 

Τα ηλεκτρόδια αυτά συνδέονται με καλώδια που
κάνουν, κάτω από το δέρμα, μια διαδρομή που ξε-
κινάει πίσω από το αυτί και τελειώνει στον θώρακα
κάτω από την κλείδα, σε έναν νευροδιεγέρτη που
εμφυτεύεται στην περιοχή, επίσης κάτω από το
δέρμα. Ο νευροδιεγέρτης είναι ένας ηλεκτρονικός
βηματοδότης (όμοιος με αυτόν της καρδιάς), ο
οποίος παράγει ηλεκτρικές ώσεις που, μέσω των
καλωδίων, φτάνουν στα εμφυτευμένα ηλεκτρόδια
και αλλάζουν τα νευρικά σήματα που δημιουργούν
το συγκεκριμένο πρόβλημα.

«Τα επιτυχή αποτελέσματα αυτής της επέμβα-
σης ώθησαν τους νευροχειρουργούς, σε όλο πλέ-
ον τον κόσμο, να αρχίσουν όχι μόνο να εφαρμό-
ζουν τη συγκεκριμένη μέθοδο αλλά και να διερευ-
νήσουν την εφαρμογή της σε σχέση με άλλες πα-
θήσεις όπως η δυστονία (κινητική διαταραχή που
χαρακτηρίζεται από ακούσιες συσπάσεις των
μυών), η επιληψία, η ψυχαναγκαστική διαταραχή,
οι διαταραχές επιπέδου συνείδησης και άλλα ψυ-
χιατρικά σύνδρομα και εθισμοί. 

Η επιτυχία της μεθόδου ήταν ανάλογη σε όλα τα

παραπάνω προβλήματα. Γενικά, όμως, η εφαρμο-
γή της μεθόδου DBS θα πρέπει να γίνεται όσο το
δυνατόν πιο νωρίς σε σχέση με την έναρξη της νό-
σου και πάντως πολύ πριν από το τελικό στάδιό της,
έτσι ώστε να αποφεύγονται οι πτώσεις, τα κατάγ-
ματα, ο κλινοστατισμός και η αναπηρία, και να επι-
τυγχάνεται η ανεξαρτητοποίηση του ασθενή και
της οικογένειάς του. Τότε, η μέθοδος DBS επιτυγ-
χάνει κάτι εκπληκτικό: “γυρνάει τη νόσο δέκα χρό-
νια πίσω”, όπως λέγεται. Σύμφωνα με τη διεθνή βι-
βλιογραφία, προσφέρει βελτίωση κατά μέσο όρο
73% των κινητικών συμπτωμάτων, 58% μείωση της
φαρμακευτικής αγωγής και 67% των δυσκινησιών.
Ας σημειωθεί ότι η δοκιμασία LDOPA (LDOPA
TEST) που προηγείται της επέμβασης επιτρέπει σε
ασθενή και ιατρό να γνωρίζουν το ποσοστό βελτίω-
σης που θα προκύψει με την επέμβαση, ενώ η
διάρκεια των αποτελεσμάτων αυτής είναι τουλάχι-
στον δέκα έτη. Δέκα έτη ανεξαρτησίας για τον
ασθενή αλλά και για τα οικεία του άτομα», επιση-
μαίνει ο νευροχειρουργός Νικόλαος Χαλιάσος. 
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Η μέθοδος «γυρνάει τη νόσο 10 χρόνια
πίσω», όπως λέγεται, βελτιώνοντας
κατά μ.ό. το 73% των κινητικών
συμπτωμάτων, ενώ πετυχαίνει 58%
μείωση της φαρμακευτικής αγωγής 
και 67% των δυσκινησιών

Ελάχιστες επιπλοκές
Η επιτυχία της επέμβασης, η κατάκτηση,
δηλαδή, του ποσοστού βελτίωσης που έχει
προσδιοριστεί με τη δοκιμασία LDOPA,
εξαρτάται απόλυτα από: το στάδιο της νό-
σου (σύμφωνα με τη μελέτη EARLYSTIM -
2013-, «όσο πιο νωρίς τόσο πιο καλά»), τη
σωστή επιλογή του ασθενή, την επιτυχη-
μένη τοποθέτηση των ηλεκτροδίων, τη
ρύθμιση των παραμέτρων του νευροδιε-
γέρτη και τη συμμόρφωση του ασθενή στις
οδηγίες των ιατρών. Η διάρκεια νοσηλείας
κυμαίνεται, ανάλογα με τη βαρύτητα της
νόσου και την ηλικία του ασθενούς, από
δύο έως τρεις ημέρες. Για να φύγει ο
ασθενής από το κέντρο νοσηλείας πρέπει
να μπορεί να κινείται με άνεση και αυτό-
νομα. Για χρονικό διάστημα τριών μηνών
μετά την επέμβαση πραγματοποιούνται
από τον νευρολόγο ρυθμίσεις των παρα-
μέτρων του νευροδιεγέρτη. Μετά το εξά-
μηνο η παρακολούθηση γίνεται ετήσια.
«Οι επιπλοκές της επέμβασης DBS είναι
ελάχιστες και συνήθως αναστρέψιμες
υπό την προϋπόθεση ότι αυτή έχει σχεδια-
στεί από έμπειρο νευροχειρουργό, σε ένα
κέντρο με σύγχρονο εξοπλισμό και διαπι-
στευμένο για τη συγκεκριμένη επέμβα-
ση», καταλήγει ο κ. Χαλιάσος. 

Θεραπευτική επανάσταση
με βηματοδότη εγκεφάλου

Νικόλαος Χαλιάσος,
νευροχειρουργός



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Σήμερα θα έχετε μια έντονη επιθυμία να
ξεκαθαρίσετε κάποια συναισθηματικά
σας θέματα που σας έχουν κουράσει. Με
οποιοδήποτε κόστος θα μιλήσετε στους
άλλους για τις λάθος συμπεριφορές που
έχετε υποστεί.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Ο Ουρανός σάς έχει προκαλέσει τη διάλυ-
ση του παρελθόντος, έτσι και σήμερα θέ-
λει να σας δείξει νέα μονοπάτια. Ίσως το
οικογενειακό σας περιβάλλον σας πιέζει
και σας δημιουργεί εντάσεις και ανισορ-
ροπίες. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Ο εκνευρισμός σας θα είναι διάχυτος και
σίγουρα δεν θα πρέπει να βρίσκεστε σε ση-
μεία που το γενικότερο κλίμα μεταξύ των
ατόμων που σας περιβάλλουν είναι προ-
βληματικό. Μία σπίθα αρκεί για να υπάρξει
καβγάς και λόγια που θα μετανιώσετε αρ-
γότερα.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Με πολλή προσοχή θα πρέπει σήμερα
να διαχειριστείτε τα οικονομικά σας. Εί-
ναι πολύ πιθανό να προκληθούν ξαφνι-
κές ανατροπές σε επαγγελματικές συμ-
φωνίες, με αποτέλεσμα να υπάρξει κλι-
μάκωση στις σχέσεις σας με τους άλ-
λους.

Λέων
(23/7-22/8)
Όσοι έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα θα
ζήσετε μια πολύ ανατρεπτική γενέθλια
χρονιά. Γενικότερα η όψη τετραγώνου με
Ήλιο - Ουρανό θα δημιουργήσει μια έντο-
νη δυσφορία στα επαγγελματικά σας, αλ-
λά και στην κοινωνική σας εικόνα.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Βρίσκεστε σε ένα περίεργα αψυχολόγη-
το διάστημα. Ο Ήλιος σχηματίζει δύσκο-
λες όψεις στο δωδέκατο ηλιακό σας σπί-
τι, όπου όλα βρίσκονται σε μια ένταση,
που δεν μπορείτε να διαχειριστείτε με
ευκολία.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η κοινωνική σας ζωή βρίσκεται στο επί-
κεντρο, όμως οι δύσκολες όψεις του Ήλιου
δημιουργούν αστάθμητους παράγοντες,
ώστε να μην έχουν καλή ροή τα γεγονότα.
Μακριά από ανέντιμα πρόσωπα, που έχουν
στόχο να σας εξαπατήσουν σε οικονομικά
θέματα.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Οι ισορροπίες χάνονται και καλό είναι να
μην αντιδράτε με το παραμικρό. Ζείτε σε ένα
τεταμένο κλίμα αλλά πολύ διαφωτιστικό για
τα πρόσωπα που βρίσκονται δίπλα σας και
τον ρόλο τους στη ζωή σας.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Νέες ευθύνες δημιουργούνται με την όψη
τετραγώνου Ήλιου - Ουρανού. Οι αντιπα-
ραθέσεις στον επαγγελματικό σας τομέα
θα σας δημιουργήσουν πίεση και άγχος.
Προσοχή στην υγεία σας.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Σήμερα καλό είναι να μην αφήσετε τις κα-
ταναλωτικές σας ανάγκες να σας δημι-
ουργήσουν έντονα προβλήματα. Κρατή-
στε ισορροπίες με τις σχέσεις σας και χα-
ρείτε τις δημιουργικές σας ασχολίες. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η προσωπική σας ζωή, η οικογένεια και οι
συνεργασίες θα υποστούν αλλαγές. Μην
περιμένετε να σας κατανοήσουν οι άλλοι
και μη γίνεστε άδικοι με τις επιλογές σας,
όποιες και να είναι.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η επικοινωνία σας, οι μετακινήσεις και
γενικότερα οι επαφές σας με τους άλ-
λους σας έχουν προβληματίσει. Είστε σε
μια άβολη θέση, γιατί νιώθετε ότι οι άλλοι
δεν συμμετέχουν στους προβληματι-
σμούς σας και βρίσκονται συνεχώς απέ-
ναντί σας.
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Σήμερα ο Ήλιος από τον Λέοντα δέχεται τη δύσκολη
όψη του Ουρανού. Η ένταση στις σχέσεις και ο
τρόπος επικοινωνίας είναι απρόβλεπτοι και
οδηγούμαστε σε ρήξεις. Η συμβουλή μου είναι

σήμερα να μην ξεκινήσετε τίποτα σημαντικό, ανεξαρτήτως
ζωδίου, γιατί η διάρκειά του θα είναι μικρή. Πολλή προσοχή
για τα ζώδια του Σταθερού Σταυρού, στη 18η μοίρα, όπου
θα υπάρχει έντονη αστάθεια.



Μ
ια ιστορία 4.500 ημερών ταλαι-
πωρίας και φτωχοποίησης ενός
ολόκληρου λαού κλείνει και στη
θέση της ανοίγει μια νέα σελίδα

για τη χώρα. Η επιστολή που πήρε πρόσφατα
στα χέρια του ο υπουργός Οικονομικών Χρή-
στος Σταϊκούρας από τον αντιπρόεδρο της Κο-
μισιόν Βάλντις Ντρομπρόβσκις και τον επίτρο-
πο Οικονομικών Υποθέσεων Πάολο Τζεντιλόνι
είναι ιστορικής αξίας, αφού στις γραμμές της
περικλείει όλη αυτή την περιπέτεια με την
οποία βρέθηκε αντιμέτωπη η χώρα μας από
την αποφράδα μέρα του διαγγέλματος Παπαν-
δρέου στο Καστελόριζο μέχρι σήμερα.

Το «μαρτύριο» τελειώνει και επισήμως στις
20 Αυγούστου, οπότε η χώρα επιστρέφει στην
κανονικότητα και ανακτά το κύρος της διε-
θνώς. Από τότε και μετά η Ελλάδα θα περάσει
σε στάδιο απλής παρακολούθησης, όμοιο με
αυτό που εφαρμόζουν σήμερα η Ιρλανδία, η
Ισπανία, η Κύπρος και η Πορτογαλία.

Το «τέλος στα μνημόνια» δεν συνιστά ένα
από τα συνήθη κομματικά συνθήματα. Είναι
πρώτα από όλα η ηχηρή και αδιάψευστη επι-
βεβαίωση του γεγονότος ότι η χώρα μας, υπό
την ηγεσία της κυβέρνησης της ΝΔ και του
Κυριάκου Μητσοτάκη, όχι απλώς εκπλήρωσε
τις δεσμεύσεις που ανέλαβε, αλλά ξεπέρασε
με επιτυχία πρωτοφανείς δυσκολίες και προ-
κλήσεις χωρίς να κάνει πίσω στις μεταρρυθμί-
σεις.

Πλέον η χώρα μας θα επιτηρείται ανά εξά-

μηνο, όπως ακριβώς και όλες οι υπόλοιπες
χώρες της ΕΕ, κατακτώντας έπειτα από 12
«πέτρινα χρόνια» την ανεξαρτησία στη χάραξη
της κυβερνητικής πολιτικής. Αυτό ουσιαστικά
λύνει τα χέρια της κυβέρνησης, αφού της δίνει
μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας στην εισοδη-
ματική πολιτική και στη στήριξη της κοινωνίας
από τις επιπτώσεις των πολλαπλών διεθνών
κρίσεων, στην κρισιμότερη ίσως συγκυρία.

Παρά τις δυσκολίες και παρά τα συνεχή μέ-
τρα στήριξης που λαμβάνει η κυβέρνηση για
να προστατεύσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις,
όλα δείχνουν ότι και το δεύτερο και τρίτο τρί-
μηνο του χρόνου η Ελλάδα δείχνει να διατηρεί
την αναπτυξιακή δυναμική που ανέπτυξε από
το 2021.

Τη σκυτάλη κρατά, όπως είναι φυσικό, ο
τουρισμός, όπου εκτός από την αύξηση των
αφίξεων για όλη τη φετινή σεζόν, τη διαφορά
για το δεύτερο τρίμηνο του χρόνου για τον του-
ρισμό κάνει το γεγονός ότι ενώ το 2021 η σεζόν
ξεκίνησε σταδιακά από τον Ιούνιο, φέτος η σε-
ζόν «τρέχει» από τις αρχές Απριλίου.

Και βέβαια το δεύτερο «καλό χαρτί» της οι-
κονομίας και κατ’ επέκταση της κυβέρνησης
είναι οι επενδύσεις που μόνο μέχρι σήμερα
έχουν αγγίξει τα 5 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας
πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η Ελλάδα έχει
αναδειχτεί σε πόλο έλξης επενδυτικών προ-
οπτικών διεθνώς.

Ακόμα και αν λόγω συγκυρίας δεν επιβε-
βαιωθεί σε απόλυτο ποσοστό ο στόχος για δι-

πλασιασμό των επενδύσεων έως το τέλος του
χρόνου, ουδείς αμφιβάλλει ότι έχουμε μπει σε
μια αναπτυξιακή ρότα με ιδιαίτερη δυναμική.

Και αυτό επίσης δεν είναι προεκλογικό σύν-
θημα. Αντανακλά στην κοινωνία και στις επι-
χειρήσεις. Ενδεικτικά μόνο, τα προγράμματα
επιδοτήσεων ύψους 1,5 δισ. ευρώ για μικρο-
μεσαίες, το νέο «Εξοικονομώ», θα αποτελέ-
σουν άμεσες επενδύσεις που δεν υπήρχαν πέ-
ρυσι, ενώ τα χαμηλότοκα δάνεια του Ταμείου
Ανάπτυξης έχουν προσελκύσει ήδη επενδυτι-
κές προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού
2,65 δισ. ευρώ, οι οποίες αναμένεται να διπλα-
σιαστούν μέχρι και το τέλος του χρόνου.

Η αλλαγή σελίδας στη χώρα σημειώνεται σε
μια στιγμή που πρώτιστο μέλημα της κυβέρ-
νησης είναι να στηρίξει τους πολίτες από τη
λαίλαπα της ενεργειακής ακρίβειας. Μέχρι
σήμερα υπήρξε η μόνη ευρωπαϊκή κυβέρνη-
ση που πρόσφερε τόσο μεγάλη βοήθεια σε τό-
σο μικρό χρονικό διάστημα. Και συνεχίζει.

Είναι ενδεικτικό ότι μαζί με τα νέα μέτρα
που αναμένεται να ανακοινωθούν τον Σεπτέμ-
βριο και τον Οκτώβριο το πακέτο στήριξης μέ-
χρι και το τέλος του χρόνου αναμένεται να ξε-
περάσει τα 11 δισ. ευρώ.

Και το πιο σημαντικό, τα χρήματα αυτά θα
ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις της ακρίβει-
ας, χωρίς ωστόσο να θέτουν σε κίνδυνο νέου
δημοσιονομικού εκτροχιασμού τη χώρα. Αυτό
στη συμπλήρωση 4.500 ημερών μνημονιακής
«θηλιάς» είναι ίσως το πιο σημαντικό από όλα. 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Πλέον θα υπάρχει
μεγαλύτερος 
βαθμός ελευθερίας
στην εισοδηματική
πολιτική και 
στη στήριξη 
της κοινωνίας από
τις επιπτώσεις 
των πολλαπλών
διεθνών κρίσεων

Απεγκλωβισμός από τη μνημονιακή 
«θηλιά» έπειτα από 4.500 μέρες περιπέτειας 


