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ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Πού
θα φτάσει
η βία κατά
των γυναικών;

E

λληνας, Αλβανός, Πακιστανός, χριστιανός,
μουσουλμάνος… Ηλικιωμένος, 25χρονος,
σαραντάρης με τρία παιδιά, 21χρονος. Με
μαχαίρι, με τσεκούρι, με θηλιά από σεντόνια, με τα χέρια, με οξύ... Σύζυγος, πρώην σύζυγος,
σύντροφος ή επειδή απλώς του «γυάλισε»... Η βία
κατά των γυναικών από το θεωρητικά ισχυρότερο
φύλο θεριεύει, γίνεται ανεξέλεγκτη και απειλεί πλέον
την ίδια την κοινωνική ισορροπία. Έχει χαθεί το μέτρημα στις γυναικοκτονίες και στις απόπειρες γυναικοκτονιών, ενώ για τα περιστατικά ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας σε συγγενικό περιβάλλον οι
στατιστικές είναι εφιαλτικές.
Προτού συνέλθει το πανελλήνιο από τη δολοφονία
της 17χρονης από τον 21χρονο φίλο της στο Περιστέρι, προτού ξεχαστούν τα εγκλήματα στο Ρέθυμνο και
τη Δράμα ή προτού σβηστούν από τη μνήμη οι εικόνες
από τις τελευταίες στιγμές της φαρμακοποιού στη
Ζάκυνθο που διέρρευσαν στο διαδίκτυο, ένας ακόμη
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«πρώην» πήρε την κατάσταση στα χέρια του και έλυσε τις διαφορές του με οξύ στο πρόσωπο της πρώην
συζύγου του.
Η ψυχολογική προσέγγιση για να εξηγηθούν οι δολοφονίες γυναικών από άνδρες με τους οποίους διατηρούσαν σχέση ακόμη και κατά την τέλεση του εγκλήματος εστιάζει κυρίως στο ότι ο θύτης δεν μπορεί να δεχτεί
την απόφαση της συμβίας του, της φιλενάδας, της συντρόφου, της συζύγου του να θέσει τέρμα στη σχέση, η
οποία σε συντριπτικά ποσοστά είναι τραυματική. Μια
σχέση που καθ’ όλη τη διάρκειά της ήταν κακοποιητική,
μες στη βία, τις απειλές και τη χειροδικία.
Και η απόφαση να την αφήσουν πίσω και να συνεχίσουν είναι και η θανατική καταδίκη τους. Σε αυτό
συμφωνούν και οι αναλυτές της ΕΛΑΣ αλλά και η
παγκόσμια βιβλιογραφία βάσει παραδειγμάτων σε
όλο τον πλανήτη.
Αρκεί όμως αυτή η εξήγηση του φαινόμενου, αν
δεν συνοδευτεί με μέτρα περιορισμού, αν όχι εξαφά-
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νισής του; Η διεθνής αφύπνιση των τελευταίων ετών
μείωσε τις γυναικοκτονίες, την ενδοοικογενειακή
βία, τις κακοποιητικές συμπεριφορές σε βάρος γυναικών του συγγενικού περιγύρου των θυτών;
Η απάντηση είναι σίγουρα «όχι», αφού στη δράση
ευαισθητοποίησης λειτουργεί σαν αντίδραση η αύξηση των σοκαριστικών περιστατικών. Και μην πει κανείς για τη ενεργοποίηση των μηχανισμών της Πολιτείας, γιατί έχει αποδειχτεί ότι ένα νομοθετικό πλαίσιο ή η εκπαίδευση των αστυνομικών από μόνες
τους, αποσπασματικά, δεν μπορούν να βοηθήσουν.
Το κλειδί είναι η μηδενική ανοχή, η άμεση καταγγελία, η εγρήγορση των τοπικών Αρχών με αφετηρία
τη γειτονιά, την πολυκατοικία ή το διπλανό σπίτι. Η
συνολική δράση της κοινωνίας μπορεί να θέσει τέλος
στο πρόβλημα, όταν όλοι αναλάβουμε δράση και θεωρήσουμε ότι πίσω από τον καβγά που ακούγεται
στον επάνω όροφο βρίσκεται μια πιθανή δολοφονία.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ία σειρά από σημαντικές
παρεμβάσεις ετοιμάζει ο
πρωθυπουργός αμέσως μετά τον Δεκαπενταύγουστο,
προκειμένου να μην επιτρέψει στο ΠΑΣΟΚ την εργαλειοποίηση της υπόθεσης
των παρακολουθήσεων που ήδη επιχειρεί
ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά και για να μη
σταθεί το επίμαχο ζήτημα εμπόδιο στην
προώθηση των μεταρρυθμίσεων και της
ανάδειξης του κυβερνητικού έργου.

Ποιες παρεμβάσεις ετοιμάζει
ο πρωθυπουργός για να…
φρενάρει την εργαλειοποίηση
της αντιπολίτευσης στο θέμα
των υποκλοπών, αλλά
και να προχωρήσει σε
μεταρρυθμίσεις αναδεικνύοντας
το κυβερνητικό έργο

Γράφει
ο Σωτήρης
Σταθόπουλος

θεία των εκλογών. Ήδη ο νέος γενικός
γραμματέας του πρωθυπουργικού γραφείου Γιάννης Μπρατάκος και η Ντόρα
Μπακογιάννη έχουν ξεκινήσει κύκλο
επαφών με «γαλάζιους» βουλευτές, τους
οποίους ενημερώνουν για το τι έχει συμβεί με την υπόθεση των παρακολουθήσεων, τις κινήσεις που έκανε η κυβέρνηση
αλλά και τη στρατηγική που θα ακολουθήσει. Ήταν μια κίνηση επιβεβλημένη, καθώς τα περισσότερα κοινοβουλευτικά
στελέχη θα βρεθούν αυτές τις ημέρες στις
εκλογικές τους περιφέρειες και θα συναντηθούν με τους ψηφοφόρους τους. Σε
αντίθεση με όσα διαρρέουν καθημερινά
από τα αντιπολιτευόμενα μέσα ενημέρωσης, η «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομάδα
στηρίζει απόλυτα τις κινήσεις του πρωθυπουργού, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν
υπάρχει προβληματισμός για τον αντίκτυπο που θα έχει η υπόθεση στην κοινωνία.

Μια πρώτης τάξεως ευκαιρία προς αυτή
την κατεύθυνση εκτιμούν στο Μαξίμου
πως είναι η 20ή Αυγούστου, η οποία θα
αποτελέσει ένα ιστορικό σημείο αναφοράς για τη χώρα μας που ύστερα από δώδεκα χρόνια βγαίνει και με τη βούλα από
την ενισχυμένη εποπτεία, ενώ ήδη έχει
αποπληρωθεί -νωρίτερα- και το ΔΝΤ.
Το σημαντικό αυτό γεγονός, καθώς η
χώρα μας γυρίζει σελίδα επιστρέφοντας
στην ευρωπαϊκή κανονικότητα, αναμένεται να αναδείξει επικοινωνιακά η κυβέρνηση, προκειμένου να σταλεί ένα μήνυμα
στην κοινωνία πως παρά τις πρωτοφανείς
κρίσεις και τις αντιξοότητες που υπήρξαν
ο στόχος επετεύχθη. Παράλληλα, όμως,
θα ξεκινήσουν οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, με την αντιπαράθεση να χτυπά «κόκκινο». Ωστόσο η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να μονοπωλήσει
την πολιτική επικαιρότητα το επίμαχο θέμα, κάτι που επιζητούν, ωστόσο, τόσο το
ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ.
Στο Μαξίμου δεν υποβαθμίζουν σε καμία περίπτωση τη συγκεκριμένη υπόθεση
και το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από
την άμεση αντίδραση του πρωθυπουργού,
από την άλλη, όμως, σημειώνουν πως
υπάρχουν επίσης σοβαρά ζητήματα που
απασχολούν την κοινωνία όπως είναι η
ακρίβεια και η αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Ήδη, πάντως, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης έχει αναλάβει μία σειρά από
πρωτοβουλίες θωρακίζοντας περαιτέρω
θεσμικά την ΕΥΠ και αναμένει τις προτάσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Υπουργικό και ΚΟ
Με την επιστροφή του πρωθυπουργού
από τις ολιγοήμερες διακοπές θα ανακοινωθούν οι ημερομηνίες για τις συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου αλλά και
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ,
προκειμένου να τεθούν οι στόχοι για την
τελευταία στροφή πριν από την τελική ευ-

Οικονομία, ασφαλιστικό, παιδεία

Αντεπίθεση από
τον Κυριάκο σε
όλα τα μέτωπα...

Μεγάλο στοίχημα για το κυβερνητικό
επιτελείο αποτελεί η παρουσία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, καθώς τα όσα ειπωθούν και οι εξαγγελίες από τον Κυριάκο
Μητσοτάκη αναμένεται να αποτελέσουν
βαρόμετρο για τις πολιτικές εξελίξεις. Η
στρατηγική δεν αποκλείεται να αλλάξει
μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ωστόσο, αυτό θα αποφασιστεί στα τέλη Αυγούστου
και ανάλογα με το κλίμα που θα έχει διαμορφωθεί.
Παράλληλα, το πρώτο νομοσχέδιο που
θα κατατεθεί με το άνοιγμα της Ολομέλειας θα αφορά τις αλλαγές στο ασφαλιστικό,
το οποίο έχει ήδη παρουσιαστεί σε εκδήλωση που έγινε τον Ιούνιο.
Επίσης, αναμένεται να μπουν σε εφαρμογή οι αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όπως είναι η αστυνόμευση των πανεπιστημίων. Πρόκειται για δύο σημαντικές μεταρρυθμίσεις πάνω στις οποίες
ποντάρει η κυβέρνηση, προκειμένου να
αλλάξει την κατάσταση που επικρατεί στο
συνταξιοδοτικό αλλά και στα πανεπιστήμια, ενώ θα αναδειχθούν και οι σημαντικές ιδεολογικές διαφορές που υπάρχουν
με τον ΣΥΡΙΖΑ σε αυτά τα δύο κομβικά ζητήματα που αφορούν τη νεολαία.
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Κ

αθαρές διαχωριστικές γραμμές
στην κριτική που ασκείται στην
κυβέρνηση για το θέμα των
υποκλοπών βάζει το ΠΑΣΟΚ.
Στόχος είναι το μήνυμα να είναι καθαρό αλλά κυρίως να μην επιχειρηθεί από διάφορα
κέντρα, που όπως λένε η αφετηρία τους είναι σε κυβερνητικές πηγές, να τους εντάξουν σε ένα κοινό μέτωπο με τον ΣΥΡΙΖΑ.
του
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com

Κληθείς να σχολιάσει τις «φωνές» που
κάνουν λόγο για ταύτιση με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο
εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Δημήτρης Μάντζος τη χαρακτήρισε «εσφαλμένη και εντελώς υποδηλωτική της ταραχής
και του πανικού στον οποίο βρίσκεται η
κυβέρνηση», την οποία κάλεσε «να ανατρέξει στο τι έχουμε πει και έχουμε κάνει
όλη την περασμένη περίοδο και, αν θέλει,
για τη δική της χρήση, ας κάνει και τις δέουσες συγκρίσεις με τον ΣΥΡΙΖΑ».
Στη Χαριλάου Τρικούπη εκείνο που επιδιώκουν είναι να παραμείνουν επικεντρωμένοι στην ουσία της υπόθεσης και να
μην πέσουν σε παγίδες αποπροσανατολισμού. «Εμείς κάνουμε μια θεσμική, πολύ
προσεκτική και με ιδιαίτερη αξιοπρέπεια
και σοβαρότητα προσπάθεια να καταδείξουμε τη γύμνια της κυβέρνησης, την ανεπάρκεια και την επικινδυνότητά της για τη
δημοκρατία και το κράτος δικαίου.
Δεν επιτρέπεται ούτε η κυβέρνηση ούτε
η αξιωματική αντιπολίτευση να εργαλειοποιούν την υπόθεση αυτή για να εξαγάγουν παραπολιτικά συμπεράσματα για μικροκομματικό όφελος. Ούτε πρόκειται να
μεταφέρουν τη σημασία από το βασικό διακύβευμα: την απόπειρα παγίδευσης και την
παρακολούθηση ενός ευρωβουλευτή και
αρχηγού του τρίτου κοινοβουλευτικού
κόμματος», πρόσθεσε ο Δημήτρης Μάντζος μιλώντας χθες στον τ/σ ΣΚΑΪ.

«Δεν στεκόμαστε
στο κομματικό όφελος»
Επειδή κυριαρχεί η βεβαιότητα ότι η
«σκόνη που έχει σηκωθεί» από την υπόθεση αυτή δεν πρόκειται να «κάτσει» εύκολα
και ότι ακόμη υπάρχουν πολλά επεισόδια,
η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να επικοινωνήσει στην κοινή γνώμη ότι η συντήρηση αυτού του θέματος δεν έχει να κάνει με
τη συγκομιδή πολιτικού οφέλους αλλά ότι
αποτελεί ένα μείζον ζήτημα δημοκρατίας.
«Συνηθίζεται παγκοσμίως από κυβερνήσεις που είναι υπεύθυνες για τέτοιου είδους παρακολουθήσεις να προσπαθούν

ΠΑΣΟΚ

«Ξορκίζει» την ταύτιση με
ΣΥΡΙΖΑ στη μάχη του κοριού
να δείξουν προς την πλευρά του θύματος
ως τον φταίχτη και πως αυτός τελικά έχει
το βάρος να βγει στους πολίτες και να τους
πει τι έχει κάνει. Ε, λοιπόν, εμείς λέμε ότι
δεν στεκόμαστε στο κομματικό όφελος. Το
κάνουμε γιατί είναι το ελάχιστο καθήκον
μας απέναντι στη δημοκρατία, στο κράτος
δικαίου και στον τρόπο που έχουμε επιλέξει ως ελεύθεροι άνθρωποι να ζούμε σε
αυτήν τη χώρα», είπε ο κ. Μάντζος.
Μάλιστα, τις τελευταίες ώρες τα στελέχη
του ΠΑΣΟΚ ανοίγουν την ομπρέλα των παρακολουθήσεων και εκτός του Νίκου Ανδρουλάκη. Μετά την προχθεσινή επισήμανση από τον κ. Ανδρουλάκη, τη σκυτάλη
πήραν χθες ο επικεφαλής της ΚΟ Μιχάλης
Κατρίνης και ο εκπρόσωπος Τύπου, υποστηρίζοντας ότι «στην πράξη παρακολουθήθηκε μια ολόκληρη παράταξη, πρώην
πρωθυπουργοί, πρώην υπουργοί, βουλευτές, μέλη και στελέχη του Κινήματος!».
Μάλιστα, ο κ. Μάντζος υπενθύμισε ότι
στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής
Θεσμών και Διαφάνειας «ο τότε διοικητής
της ΕΥΠ, που αποδεδειγμένα γνώριζε, αλλά και οι υπουργοί που τον συνόδευσαν

δεν είπαν την αλήθεια στη Βουλή» και
έθεσε τα ακόλουθα ερωτήματα: «Ποιοι
του ζητούν σήμερα να τον ενημερώσουν;
Ο υπουργός Επικρατείας που ήταν ένας
από εκείνους που αρνήθηκαν να πουν την
αλήθεια; Τι εμπιστοσύνη μπορεί να έχει
απέναντι σε αυτά τα πρόσωπα ο αρχηγός
μιας παράταξης που ολόκληρη παρακολουθήθηκε;».

«Όχι στη μάχη εντυπώσεων
που θέλει η κυβέρνηση»
Κλείνοντας, ο Δημήτρης Μάντζος εξέφρασε τον φόβο του Κινήματος ότι «η
Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δεν
θα προτιμηθεί χρονικά από την προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στην Ολομέλεια. Υπάρχει μια άλλη πρόσληψη των
πραγμάτων από την κυβέρνηση. Προτιμούν να πάνε σε μια μάχη εντυπώσεων
παρά στην ουσία και στην παροχή των
ουσιαστικών εξηγήσεων και διευκρινίσεων στους πολίτες. Εμείς επιμείναμε
και θα επιμείνουμε στον πρόεδρο της
Βουλής να γίνει δεκτό το αίτημά μας.
Και αύριο το πρωί θα πηγαίναμε στην

Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας».
Την ίδια στιγμή οι ευρωβουλευτές του
ΚΚΕ Κώστας Παπαδάκης και Λευτέρης
Νικολάου-Αλαβάνος κατέθεσαν ερώτηση
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας να
μάθουν: «Πώς τοποθετείται η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για το γεγονός ότι το ίδιο το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ, το οποίο έχει ενσωματωθεί από τις κυβερνήσεις και στις
εθνικές νομοθεσίες, έχει καταστήσει νόμο και επιτρέπει τη γενικευμένη παρακολούθηση των επικοινωνιών, την παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, τη συλλογή, επεξεργασία και ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων σε όλα τα κράτη-μέλη της;».

Στη Χαρ. Τρικούπη εκείνο που
επιδιώκουν είναι να παραμείνουν
επικεντρωμένοι στην ουσία της
υπόθεσης και να μην πέσουν σε
παγίδες αποπροσανατολισμού
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δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου κατέθετε για τρεισήμισι
ώρες χτες, Πέμπτη 11/8, στον
εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
Ισίδωρο Ντογιάκο, στο πλαίσιο της έρευνας για τις παρακολουθήσεις.
Ο δημοσιογράφος κλήθηκε, προκειμένου να καταθέσει στον εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου σχετικά με αναφορές του
για παράνομες παρακολουθήσεις τα προηγούμενα χρόνια και με αφορμή τις παρακολουθήσεις Ανδρουλάκη, Κουκάκη, Μιχαλούδη. Όλα ξεκίνησαν με την προ ημερών ανάρτησή του στο Twitter, με την
οποία υποστήριζε πως ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολουθείτο
από ιδιώτη το 2018 όταν ήταν τότε αρχηγός
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε προσωπικές του στιγμές που μιλούσε με τη
γυναίκα και την κόρη του.
Στην ανάρτησή του είχε γράψει: «Ο Ιδιώτης, που δραστηριοποιείτο επί της προηγούμενης κυβέρνησης στο να “ακούει”
τον αρχηγό της αντιπολίτευσης στις πιο
προσωπικές του στιγμές, όταν μιλάει με τη
σύζυγο ή την κόρη του, κάνει τώρα το ίδιο
με άλλους, μερικοί ανήκουν και στο ίδιο
κόμμα με τους παραιτηθέντες».

«Από το ’13 ήθελαν
να αγοράσουν λογισμικά»
Στα της κατάθεσης τώρα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο κ. Τέλλογλου δεν
εισέφερε κανένα νέο στοιχείο ενώ ο ίδιος
δεν κατονόμασε κανένα πρόσωπο. Μετά
την ολοκλήρωση της κατάθεσής του προχώρησε σε δήλωση στην οποία υποστήριξε ότι κλήθηκε από τον εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου στο πλαίσιο της έρευνας
που αφορά το πώς γνωστοποιήθηκαν και
αν γνωστοποιήθηκαν στις περιπτώσεις
των νόμιμων συνακροάσεων μυστικά που
αφορούν την εθνική ασφάλεια.
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν
όσα είπε ο κ. Τέλλογλου σε ερώτηση για
το εάν παρακολουθούταν ο Κυριάκος
Μητσοτάκης: «Υπήρχαν ενδείξεις εκείνη
την εποχή ότι τα τηλέφωνά του δεν ήταν
ασφαλή όπως ενδείξεις υπήρχαν και από
το ΚΚΕ το 2017. Οι ελληνικές υπηρεσίες
προσπαθούν να αγοράσουν αυτά τα λογισμικά από το 2013, έχουμε βρει προσπάθειες των ελληνικών υπηρεσιών και το
2015, έχει γίνει μια τεράστια διαρροή στο
Wikileaks της ιταλικής εταιρείας που
ήταν όλες οι διαπραγματεύσεις με την ελληνική κυβέρνηση από το 2013 έως το
2015. Άρα, μιλάμε για κάτι που δεν είναι
σημερινό, απλώς η έκθεση που έχει
υπάρξει σήμερα και το γεγονός ότι αυτά
χρησιμοποιούνται συνδυαστικά δίνει μια
καινούργια ποιότητα στο πρόβλημα».
Κάπως έτσι ο δημοσιογράφος «έδειξε»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΕΛΛΟΓΛΟΥ ΣΕ ΝΤΟΓΙΑΚΟ:

«Δεν παρακολουθείτο
μόνο ο Μητσοτάκης…»
τον ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνησή του ως
«παίκτες» στην παρτίδα του Predator και
το ερώτημα που γεννάται είναι αν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποιούταν το
Predator για να παρακολουθεί πολιτικά
πρόσωπα και κόμματα, με την αποκάλυψη
του δημοσιογράφου για το -όχι και τόσο
μακρινό- 2017 να προκαλεί πολλά ερωτηματικά και να πετάει το «μπαλάκι» στην
πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

γραμμα Pegasus, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Δεν ήταν από την αρχή η επιλογή
να αγοραστεί το Predator, οι πρώτες βολιδοσκοπήσεις αφορούσαν ένα άλλο πρόγραμμα, το Pegasus, το οποίο κάηκε
όμως το 2018».
Οι καταθέσεις στην Εισαγγελία του
Αρείου Πάγου θα συνεχιστούν, με τον δημοσιογράφο Θ. Κουκάκη, ο οποίος έχει
καταγγείλει ότι έχει πέσει θύμα παρακολούθησης, να προσέρχεται για κατάθεση
την επόμενη Τρίτη.

Πώς το Pegasus έγινε Predator
Παράλληλα, μιλώντας για το λογισμικό
και την αγορά του από την ΕΥΠ, ο Τάσος
Τέλλογλου υποστήριξε: «Οι ελληνικές
υπηρεσίες έχουμε αποδείξεις ότι προσπαθούν να αγοράσουν αυτά τα λογισμικά και πιο παλιά από το 2013. Δεν αγοράστηκαν αυτά τα λογισμικά για λόγους που
δεν ξέρω. Υπήρχαν καταγγελίες για την
ασφάλεια των τηλεπικοινωνιών το 2017
και το 2018 που δεν αφορούν μόνο τον
κύριο Μητσοτάκη. Για αυτές τις καταγγελίες δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα και
δεν μπορεί να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα από τη στιγμή που υπάρχει ο νόμος
του 2021. Ο νόμος του 2021 έχει αναδρομική ισχύ, ισχύει δηλαδή και για τις επισυνδέσεις που έχουν γίνει πριν από τον

νόμο, άρα, η συζήτηση είναι αδιέξοδη αν
δεν αλλάξει αυτός ο νόμος».
Ο δημοσιογράφος αποκάλυψε πως αρχική επιλογή ήταν να αγοραστεί το πρό-

O δημοσιογράφος, χωρίς
να κατονομάσει πρόσωπο,
«έδειξε» τον ΣΥΡΙΖΑ και την
κυβέρνησή του ως «παίκτες»
στην παρτίδα του Predator,
λέγοντας πως «υπήρχαν
καταγγελίες για την ασφάλεια
των τηλεπικοινωνιών
το 2017 και το 2018»
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι παρακολουθήσεις
στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ

Σ

τα… κάγκελα είναι οι βουλευτές
και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ με
αφορμή την αποκάλυψη της παρακολούθησης του κινητού τηλεφώνου του Νίκου Ανδρουλάκη, σηκώνοντας το θέμα και αναμένοντας πολιτικά
οφέλη από τη στήριξη της δημοκρατίας,
της ελευθερίας στην επικοινωνία και της
προστασίας των δικαιωμάτων του πολίτη.
Στα κάγκελα αντί να… ποιούν την νήσσαν γιατί «στο σπίτι του κρεμασμένου δεν
μιλάνε για σχοινί», απαντούν με παροιμίες
γνωρίζοντες το τι έγινε την περίοδο 201519 στον τομέα των παρακολουθήσεων και
των υποκλοπών.
Μια σειρά υποθέσεων, καταγγελιών και
ύποπτων «αλληλοκαρφωμάτων» που
έμειναν στα σκοτεινά ξαναβγαίνουν στο
προσκήνιο με αφορμή την υπόθεση Ανδρουλάκη. Τα όσα είπε ο Τέλλογλου κατά
την έξοδό του από τον Άρειο Πάγο για τις
παρακολουθήσεις 2017-18 πέραν του Μητσοτάκη ίσως να είναι απλώς η αρχή από
όσα πρόκειται να αποκαλυφθούν για την
περίοδο διακυβέρνησης αυτών που τώρα
ωρύονται για την καταπάτηση των δικαιωμάτων των πολιτών.

Τι έλεγε ο Πανούσης το ’15
Τώρα στην Κουμουνδούρου μπορεί να
φωνάζουν για τη σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής για τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη σύγκληση της Επιτροπής Θε-

σμών και Διαφάνειας. Πρέπει, όμως, να
θυμούνται τι είχε συμβεί το καλοκαίρι
του 2015, όταν η πρώην αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών Ν.
Βαλαβάνη κατήγγελλε ότι «με
ακούνε “βαλιτσάκια” όταν μιλάω
με τη μάνα μου». Τότε ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του
Πολίτη Γ. Πανούσης την παρέπεμπε
στην Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου
Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) να καταθέσει τα στοιχεία της για να εξετασθούν οι καταγγελίες της.
Και μια και αναφερθήκαμε
στον κ. Πανούση, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Προστασίας
του Πολίτη ήταν αυτός που κατήγγειλε πως έλαβε πληροφορίες από την ΕΥΠ
σχετικά με σχέδιο σε βάρος της ζωής του

εξυφασμένο στις φυλακές Κορυδαλλού
από τρομοκρατικές οργανώσεις, κατονομάζοντας μάλιστα και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ (τον κ. Π. Λάμπρου, συνεργάτη τότε του υπ.
Δικαιοσύνης κ. Παρασκευόπουλου) ότι είχε επαφή με
τους φυλακισμένους. Σε συνεργασία τού τότε υπουργού με τον
τότε διοικητή της ΕΥΠ Γ. Ρουμπάτη
ενημερώθηκε και ο πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας.

Γιατί δεν κάλεσαν
τον Ρουμπάτη
Το θέμα πήρε διαστάσεις, η
Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας
συγκλήθηκε και εξέτασε τον κ. Πανούση,
όχι όμως και τον διοικητή της Υπηρεσίας Γ.

Ρουμπάτη. Γιατί, όπως διερωτήθηκε και η
τότε πρόεδρος της Επιτροπής Τασία Χριστοδουλοπούλου, «να φωνάξουμε τον κ.
Ρουμπάτη να μας πει τι; Ότι κάνει παρακολουθήσεις;».
Και για τις παρακολουθήσεις πολιτικών
και κομμάτων που διαμαρτύρεται σήμερα
ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να θυμηθεί τις απανωτές καταγγελίες του ΚΚΕ, από το 2016
μέχρι το 2018, για συνακροάσεις και παρακολουθήσεις του τηλεφωνικού κέντρου.

Από τις καταγγελίες
Βαλαβάνη στους κοριούς
στον Μητσοτάκη

Πυρ ομαδόν κατά Αθανασίου για τον «μουσουλμάνο βουλευτή»
Τα πυρά της αντιπολίτευσης συγκέντρωσε ο αντιπρόεδρος της Βουλής Χαράλαμπος Αθανασίου με την αναφορά του στους λόγους που επιβάλλουν την παρακολούθηση
πολιτών, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα μουσουλμάνους βουλευτές. «Ας πούμε ένας μουσουλμάνος βουλευτής της Βορείου Ελλάδος,
δεν λέμε ότι υπάρχει καμία αιχμή, προς Θεού.
Αν υποθέσουμε ότι δίνει κάποια πληροφορία
στη γείτονα χώρα, από πού θα μπουν οι μετανάστες κ.λπ. Γιατί δεν πρέπει να ελεγχθεί; Εδώ
προέχει η εθνική ασφάλεια», είπε στο stonisi.gr,
επικαλούμενος το άρθρο 19 του Συντάγματος που αναφέρει πως ο νόμος ορίζει τις εγγυήσεις υπό τις οποίες η
δικαστική αρχή δεν δεσμεύεται από το απόρρητο για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε ανακοίνωση για το θέμα, ζητώντας
την αποπομπή Αθανασίου. «Ο κ. Αθανασίου όφειλε να
γνωρίζει ότι η “εθνική ασφάλεια” αφορά την παρέμβαση
τρίτης χώρας στα εσωτερικά της Ελλάδας ή τη συμμετοχή σε εγκληματικές δραστηριότητες. Δεν αφορά
και δεν μπορεί να αφορά το θρήσκευμα των Ελλήνων πολιτών ή βουλευτών. Ο κύριος Αθανασίου ισχυρίζεται στην ουσία ότι όσοι δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι είναι εθνικά επικίνδυνοι».
Την άμεση παρέμβαση του προέδρου της Βουλής, τη ρητή καταδίκη της «απαράδεκτης, διχαστικής δήλωσης» και την παραπομπή του κ. Αθανασίου στα
αρμόδια όργανα της Βουλής και στην Επιτροπή Δεοντολογίας ζητά το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι με τα όσα είπε ο
βουλευτής «αναβιώνει τη θεωρία του “εσωτερικού εχ-

θρού” στο πρόσωπο των Ελλήνων μουσουλμάνων βουλευτών. […] Η δήλωση αυτή βυθίζει τη χώρα στη μισαλλοδοξία
και δημιουργεί σοβαρή ρωγμή, σε εθνικό επίπεδο, καθώς
εμφανίζει τον βουλευτή της μειονότητας ως δυνάμει ικανό
και σε κάθε περίπτωση ύποπτο να τελέσει πράξεις εσχάτης προδοσίας και εθνικής μειοδοσίας».
Με σκληρή γλώσσα και το σχόλιο του ΚΚΕ: «Στην προσπάθειά του να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, έφτασε
στο σημείο να ταυτίσει τις θρησκευτικές πεποιθήσεις βουλευτών με την “εθνική ασφάλεια”, επιβεβαιώνοντας τελικά
ότι ο όρος “εθνική ασφάλεια” έχει γίνει ένα “λάστιχο”, που
χωρούν οι πάντες και τα πάντα, για να νομιμοποιούνται και
να διευκολύνονται απαράδεκτες πρακτικές παρακολουθήσεων και υποκλοπών».
ΑΝΤ. ΑΝΤ.
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Α

τιμώρητοι παραμένουν οι δράστες-όργανα της τουρκικής
κατοχής που πριν από 26 χρόνια δολοφόνησαν άνανδρα
τους Τάσο Ισαάκ και Σολομώντα Σολωμού
στην Πράσινη Ζώνη της Δερύνειας.
Αυτό το μήνυμα μετέφερε με χθεσινή
του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εξωτερικών, τονίζοντας ότι η Τουρκία όχι μόνο δεν συμμορφώθηκε, αλλά συνεχίζει την επιθετική
της συμπεριφορά απειλώντας την ειρήνη
και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. «Παρά τις
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τη διερεύνηση της υπόθεσης, η Τουρκία ουδέποτε
συμμορφώθηκε και οι φυσικοί και ηθικοί
αυτουργοί των δολοφονιών ουδέποτε λογοδότησαν», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας.

Το χρονικό
Στις 2 Αυγούστου 1996 περίπου 200 μοτοσικλετιστές από 12 ευρωπαϊκές χώρες,
ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μοτοσικλετιστών,
συμμετέχουν σε αντικατοχική πορεία, η
οποία περνά μέσα από επτά χώρες και καλύπτει μια απόσταση 25.000 χιλιομέτρων.
Στις 10 Αυγούστου η πορεία φτάνει στη
Λεμεσό και στον κορμό της εντάσσονται
και άλλοι μοτοσικλετιστές από τη Μεγαλόνησο. Εν μέσω αντιδράσεων και απειλών από τους Γκρίζους Λύκους και τα όργανα της τουρκικής κατοχής, οι μοτοσικλετιστές συγκεντρώνονται στο Λευκόθεο. Έπειτα από πιέσεις από το εξωτερικό
αλλά και την προεδρία η ομοσπονδία αποφασίζει να ματαιώσει την πορεία μπροστά
στον κίνδυνο να ξεσπάσουν βίαια επεισόδια με τις κατοχικές δυνάμεις που είχαν
ήδη σηκώσει τα όπλα τους. Ομάδες μοτοσικλετιστών ωστόσο αποφάσισαν να κινηθούν προς τα οδοφράγματα, ανάμεσά
τους και ο 24χρονος τότε Τάσος Ισαάκ.
Στη γραμμή Αττίλα είχαν ήδη συγκεντρωθεί περίπου χίλιοι Τουρκοκύπριοι
αλλά και υποστηρικτές των Γκρίζων Λύκων, που σήμερα συγκυβερνούν με τον
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η ένταση κλιμακώθηκε όταν οι μοτοσικλετιστές εισήλθαν στη Νεκρή Ζώνη και δέχτηκαν επίθεση από Τούρκους και Τουρκοκύπριους. Επικράτησε αναταραχή και οι Τούρκοι άρχισαν να χτυπούν τους διαδηλωτές και να πυροβολούν. Πολλοί προσπάθησαν να επιστρέψουν στις ελεύθερες
περιοχές, όμως, σύμφωνα με αυτόπτες
μάρτυρες, ο Τάσος Ισαάκ έμεινε πίσω
για να βοηθήσει εκείνους που ξυλοκοπούσαν οι Τούρκοι, με αποτέλεσμα να
παγιδευτεί και ο ίδιος στα συρματοπλέγματα. Στη συνέχεια δέχεται ένα χτύπημα

Είκοσι έξι χρόνια
από τις δολοφονίες
Ισαάκ και Σολωμού
στο κεφάλι με ρόπαλο και ένα ακόμη με
πέτρα στο πρόσωπο. Ο Τάσος Ισαάκ
αφήνει την τελευταία του πνοή 95 μέτρα
από την ελληνοκυπριακή πλευρά και 32
από την κατεχόμενη, σύμφωνα με την
έκθεση του ΟΗΕ. Ηγετικό ρόλο στη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ φέρεται να είχε ο αρχηγός του παραρτήματος
των Γκρίζων Λύκων στα κατεχόμενα Μεχμέτ Αρσλάν.
Η κηδεία του έγινε στις
14 Αυγούστου. Άφησε πίσω οικογένεια και σύζυγο,
η οποία ήταν έγκυος στο
πρώτο τους παιδί. Η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να
γίνει ανάδοχος του αγέννητου
παιδιού που ήρθε στον κόσμο έναν
μήνα αργότερα. Μετά την κηδεία ο ξάδερφος του Τάσου Ισαάκ, ο 26χρονος
Σολομών Σολωμού επιχείρησε να κατεβάσει την τουρκική σημαία από το φυλάκιο της Πράσινης Γραμμής. Λίγες στιγμές
μετά πέφτει νεκρός από πυρά σκοπευτή

που ήρθαν από την πλευρά των Κατεχομένων.

Ουδείς τιμωρήθηκε
Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν εκατοντάδες μαρτυρίες, φωτογραφίες και βίντεο,
κανείς δεν τιμωρήθηκε για το διπλό φονικό. Στις 24 Ιουνίου 2008 μάλιστα
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
αναγνώρισε την ενοχή της
Τουρκίας για τις δολοφονίες των Ισαάκ και Σολωμού. Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, η
Τουρκία παραβίασε το άρθρο 2 της Συνθήκης για τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς
αρνήθηκε να προχωρήσει σε ενέργειες για τον εντοπισμό και την τιμωρία των
ενόχων.
Είκοσι έξι χρόνια μετά το Κυπριακό
παραμένει άλυτο με την εμμονή της
Τουρκίας στη διχοτόμηση του νησιού.
Αγνοώντας τα ψηφίσματα του Συμβου-

λίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών
και προκειμένου να έχει τον πλήρη
έλεγχο της κατάστασης στα Κατεχόμενα, η Άγκυρα αρνείται τον διάλογο, ενώ
το ανδρείκελό της, ο κατοχικός ηγέτης
Ερσίν Τατάρ, ακολουθεί πιστά τη γραμμή του «Λευκού Σεράι». Αθήνα και Λευκωσία ωστόσο εξακολουθούν να ζητούν
τη λύση της διζωνικής - δικοινοτικής
ομοσπονδίας, θέση με την οποία ταυτίζεται το σύνολο σχεδόν της διεθνούς
κοινότητας.

«Δεν λογοδότησαν ποτέ
οι αυτουργοί», υποστήριξε
ο Νίκος Δένδιας
«καρφώνοντας» την Τουρκία
για τη συνεχή επιθετική
συμπεριφορά της
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«Έπιασε κοριό»
και ο Βαγγέλης;
«Πάρτι» γίνεται, από ό,τι μαθαίνω, με τους
κοριούς. Πολλοί έχουν αρχίσει και ψάχνονται ενώ κάποιοι άλλοι έχουν «βγει στα
κεραμίδια». Για παράδειγμα, ο Βαγγέλης
Αντώναρος, που βρήκε ακόμη μία φορά την
ευκαιρία για αναθέματα. Όπως έγραψε στο
Twitter: «Απόλυτα αξιόπιστη πηγή με ενημέρωσε σήμερα ότι οι επικοινωνίες μου
παρακολουθούνται. Δεν εκπλήσσομαι. Ξέρω ότι τρεις μέρες μετά τον σχηματισμό κυβέρνησης Μητσοτάκη το 2019 επιβλήθηκε
δέσμη “αντίμετρων” σε βάρος μου. Με εντολή “από Μαξίμου” -όπως έμαθα τότε».
Δεν ξέρουμε αν όντως συμβαίνει κάτι τέτοιο στο τηλέφωνο του πρώην κυβερνητικού
εκπροσώπου, που θα είναι απαράδεκτο, όμως
ο «τουιτερόκοσμος» τον αντιμετώπισε με δυσπιστία… Διαβάστε τι είπαν μεταξύ άλλων για
την ανάρτηση του Βαγγέλη:
• «Κλείσε τον λογαριασμό, πέσε για ύπνο,
να παρακολουθούν μόνο το ροχαλητό σου!
Βούλωσέ τους το στόμα, είσαι εξαιρετικά
ικανός!».
• «Μήπως ακούς και φωνές; Από αξιόπιστη
πηγή το έμαθα…».
• «Πολύ φοβάμαι ότι διαβάζονται και τα
tweets σας στο Twitter».
• «Να στείλω μερικά καρτοτηλέφωνα μιας
χρήσης…».

Περιοδείες
Εντατικές είναι οι ετοιμασίες στα κεντρικά
γραφεία της ΝΔ ενόψει της ΔΕΘ, καθώς θα
προηγηθούν εκδηλώσεις σε περιοχές της
Βορείου Ελλάδος και της Θράκης στις οποίες θα μιλήσουν κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης, ενώ παράλληλα θα συνεχιστούν
οι περιοδείες «γαλάζιων» μεικτών κλιμακίων. Το βέβαιο είναι πως, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, η ατμόσφαιρα που θα επικρατήσει από τον Σεπτέμβρη θα είναι
άκρως προεκλογική.

Χρονικό του Χρόνου
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Το μυστικό
ραντεβού
του Ανδρουλάκη
με «κατακίτρινο»
εκδότη

ΚΕΝΤΡΙ
Παρεάκι στη Μάνη

Βόλτα στην κεντρική πλατεία της Αρεόπολης εθεάθησαν να κάνουν ο Μάκης Βορίδης
και ο Κυριάκος Πιερρακάκης, που επέλεξαν
τη Μάνη για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Το θέμα που συζητούσαν, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, δεν ήταν άλλο από τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το θέμα των
παρακολουθήσεων. Οι υπουργοί Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ήταν
προβληματισμένοι, αλλά εκτιμούν πως λόγω της θερινής ραστώνης ο αντίκτυπος θα
είναι μικρότερος.

Κινείται πάντα Θεσμικά

Ε

δώ που έφτασε η κατάσταση με
τις υποκλοπές, έχουν αρχίσει και
ανοίγουν πολλά στόματα. Και θα
ανοίξουν και άλλα εν καιρώ.
Εμείς ρωτάμε καλοπροαίρετα: Υπήρξε μυστικό ραντεβού του προέδρου του ΠΑΣΟΚ
Νίκου Ανδρουλάκη με πασίγνωστο «κατακίτρινο» εκδότη εφημερίδας με χυδαία πρωτοσέλιδα, όπως κυκλοφορεί ευρέως και δεν
έχει διαψευσθεί; Έφαγαν μαζί σε ταβέρνα
στο Γαλάτσι λίγες ημέρες μετά τη διακοπή
της νόμιμης παρακολούθησής του; Ναι ή όχι;
Τι δουλειά είχε ο κ. Ανδρουλάκης, ένας σοβαρός υποτίθεται πολιτικός, να συναντηθεί
με κάποιο κατά κοινή ομολογία χαμαιτυπείο
της δημοσιογραφίας, με κάποιον που λειτουργεί και ως εκβιαστάκος; Το κερασάκι
στην τούρτα είναι ότι ο συγκεκριμένος «εκδότης» είναι γνωστό ότι έχει βολέψει εδώ
και χρόνια τη σύζυγό του στην ΕΥΠ από όπου
αντλεί διάφορες γαργαλιστικές πληροφορίες της κλειδαρότρυπας, τις οποίες στη συνέχεια χρησιμοποιεί για εκβιασμούς δημόσιων προσώπων. Ούτε αυτά τα ήξερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ; Μπορεί ο κ. Ανδρουλάκης να αφήνει να αιωρούνται τόσο βαριές
σκιές; Θα μιλήσει επιτέλους τη γλώσσα της
αλήθειας ή θα συνεχίσει να παίζει μικροπολιτικά παιχνίδια, θυματοποιώντας τον εαυτό
του; Τι περιμένει; Να τον «κάψει» ο ίδιος ο
εκδότης με τον οποίο συνέφαγε; Διότι θα τον
«κάψει», να είστε βέβαιοι για αυτό.

Το Ιόνιο επέλεξε για τις καλοκαιρινές του
διακοπές ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας
Καραμανλής, ο οποίος ετοιμάζεται για μία
ακόμη δημόσια παρέμβαση. Όπως είναι ήδη
γνωστό, θα είναι ο κεντρικός ομιλητής στην
εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει ο Δήμος
Ανωγείων στη μνήμη του Ιωάννη Κεφαλογιάννη. Παρά τα όσα γράφονται κυρίως από
τα… αριστερά, ο Κώστας Καραμανλής δεν θα
αναφερθεί σε τρέχοντα ζητήματα επικαιρότητας. Η ομιλία του θα είναι επικεντρωμένη
στην πορεία και το έργο που άφησε ο άλλοτε
υπουργός. Άλλωστε, ο πρώην πρωθυπουργός, από τη στιγμή που παραιτήθηκε από την
ηγεσία της ΝΔ, κινείται πάντα θεσμικά, στηρίζοντας τους προέδρους του κόμματος και
αποφεύγοντας να εμπλακεί σε οποιοδήποτε
εσωκομματικό ζήτημα.
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ΚΕΝΤΡΙ

Τo... Πρόσωπο

Ευτυχώς, όλα καλά με τον Τζίτζι
Λαχτάρισε ο Απόστολος Τζιτζικώστας, καθώς ένα ατύχημα που είχε κατά
την επιστροφή του στο σπίτι του τον οδήγησε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε πως είχε κάταγμα στο ισχίο. Αμέσως οδηγήθηκε στο χειρουργείο και υποβλήθηκε σε επέμβαση, που ολοκληρώθηκε χθες τις πρώτες
πρωινές ώρες. Όλα πήγαν καλά και ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκεται στον θάλαμο της ανάρρωσης στο Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, έχοντας δίπλα του τους δικούς του ανθρώπους. Από τους πρώτους που τον επισκέφθηκαν, όπως μαθαίνω, ήταν ο υπουργός Προστασίας
του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος. Τζιτζικώστας και Θεοδωρικάκος συνεργάστηκαν εξαιρετικά στη θητεία του Τάκη στο Εσωτερικών και παραμένουν τακτικά connected.

Η μεγάλη… δίψα
του Μπένι για εξουσία
Ελλάς - Γαλλία και
αντιπυρική συμμαχία
Με αφορμή τον πύρινο εφιάλτη που ζει η
Γαλλία με τις δασικές πυρκαγιές, η Ελλάδα
βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για την παροχή βοήθειας, επιδεικνύοντας αισθήματα αλληλεγγύης προς τη Γαλλία με το να
στείλει δύο αεροσκάφη Canadair CL-415,
ύστερα από σχετικό αίτημα των γαλλικών
Αρχών μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και του rescE.
Να τονιστεί ότι στις νοτιοδυτικές περιοχές της Γαλλίας, όπου μαίνονται οι πυρκαγιές, δίνουν μάχη 10.000 πυροσβέστες,
ενώ εκτός από την Ελλάδα, βοήθεια παρέχεται και από την Πολωνία, τη Ρουμανία
και την Αυστρία. Σε σχετική ανάρτηση προέβη και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ
Μακρόν για να ευχαριστήσει τις ως άνω
χώρες για την παροχή βοήθειας και την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη που επιδεικνύουν.
Σημειώνεται ότι είναι η δεύτερη φορά
φέτος που η χώρα μας συνδράμει τις γαλλικές Αρχές για την αντιμετώπιση δασικών
πυρκαγιών, στηρίζοντας, όπως τονίζει η
ανακοίνωση του υπουργείου, «με όλες τις
διαθέσιμες δυνάμεις της την ευρωπαϊκή
αλληλεγγύη».

Ο

θυμόσοφος λαός λέει «ο λύκος στην αντάρα χαίρεται» και
ο Βενιζέλος σε καταστάσεις
πολιτικής αναμπουμπούλας… Βρήκε ευκαιρία με τις υποκλοπές
και είπε να μπει μέσα στο παιχνίδι, αφού
εδώ και χρόνια το πολιτικό σύστημα τον
έχει στην απέξω. «Καμένος» στην πολιτική συνείδηση του εκλογικού σώματος
και δίχως κάποιο θεσμικό αξίωμα, βρήκε
χώρο να χτυπήσει την κυβέρνηση και να
βάλει εναντίον του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και εναντίον του
υπουργού Επικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη, απλά για να συντηρεί το όνομά του
στην επικαιρότητα. Άλλωστε, τα βιβλία
που γράφει κατά καιρούς δεν «κόβουν
εισητήρια» δεν φτάνουν για να τον ξανα-

βάλουν στο πολιτικό γίγνεσθαι. Χωρίς
καμία πολιτική ουσία βρήκε την ευκαιρία
να βγάλει τα απωθημένα του, επειδή δεν
τον έχει αξιοποιήσει το Μέγαρο Μαξίμου
και δεν τον ενοχλεί καθόλου που γίνεται
σημαία του ΣΥΡΙΖΑ.
Επ’ αφορμής θα σας πω μια ιστορία.
Κάποτε, κάποιος πολύ κοντινός συνεργάτης του είχε ρωτήσει τον μακαρίτη
τον Ανδρέα: «Πρόεδρε, πώς τον βλέπεις τον Βαγγέλη; Μέχρι και πρόεδρος
του Κινήματος θα μπορούσε να γίνει
κάποια στιγμή».
Η απάντηση του Παπανδρέου ήταν
αφοπλιστική: «Πρόεδρος οποιουδήποτε
κόμματος», θέλοντας να επισημάνει τη
δίψα του Βαγγέλη Βενιζέλου για εξουσία. Πόσο δίκιο είχε…

Ποιος πολιτικός
ξυλοκοπούσε
τις συντρόφους του;
Βοά η πολιτική και δημοσιογραφική πιάτσα για τις αθλιότητες του εν
λόγω πολιτικού, ο οποίος φέρεται να
ξυλοκοπούσε αγρίως τις συντρόφους
που συζούσαν μαζί του και τώρα το
παίζει τιμητής των πάντων και αμέμπτου ηθικής.
Τώρα ο σύντροφος το παίζει θύμα
και δήθεν δεν ξέρει τίποτα για την
ταμπακιέρα. Και το έπαιζε και υποστηρικτής του #metoo, για τέτοια ξεφτίλα μιλάμε. Ήδη τα κατορθώματά
του εγράφησαν στον Τύπο χωρίς ακόμα να γίνει γνωστό το όνομά του.
Όμως άπαντες γνωρίζουν για ποιον
πρόκειται. Στη μια περίπτωση ξυλοδαρμού το θύμα του γνωστού πολιτικού προσπάθησε να κινηθεί νομικά
και έπεσαν πάνω της λυτοί και δεμένοι για να την αποτρέψουν. Το δεύτερο θύμα του έχει πειστήρια και μαγνητοσκοπημένα ντοκουμέντα, τα
οποία είναι πολύ πιθανό να δουν το
φως της δημοσιότητας. Αντί, λοιπόν, ο
κύριος δημοκράτης να τα διαψεύσει
όλα αυτά και να πει την αλήθεια, βγαίνει κι από πάνω ως ο κύριος «πνεύμα
και ηθική». Για τέτοια κατάντια μιλάμε. Κανονικά έπρεπε να βρει μια τρύπα στο χώμα να χώσει το κεφάλι του,
αν είχε αξιοπρέπεια και ανδρική τιμή.
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ΘΕΣΕΙΣ

Η προγονοπληξία, η αναφορά του Ερντογάν στη Μάχη
του Δομοκού το 1897 και το πιθανό κρυφό μήνυμα…

M
της

Νάντιας
Β. Γώγουλου
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ετά την κορύφωση της αδημονίας που επικράτησε στη διεθνή πολιτική σκηνή και αντιστοίχως στη χώρα μας για την πορεία κατεύθυνσης
του πλωτού γεωτρύπανου της Τουρκίας «Αμπντουλχαμίτ
Χαν» -η οποία για ακόμη μία φορά δείχνει δυστυχώς την
επικοινωνιακή δύναμη και ρητορική εισβολή που έχει
επιτύχει στο διπλωματικό πεδίο η γείτονα χώρα-, μετά
και τις δηλώσεις του κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπήρξε
μια ανακούφιση, καθώς ακολουθήθηκε αρχικά το ήπιο
σενάριο με το πλωτό γεωτρύπανο να αποπλέει για το οικόπεδο Yorukler 1, περιοχή τουρκικής επικράτειας.
Όμως, θεωρώ ότι θα ήταν εξαιρετικά παιδαριώδες να
αναμέναμε να ανακοινώσει τόσο απροκάλυπτα και πρόωρα την κατεύθυνσή του σε περιοχή μη δικαιοδοσίας
του, καθώς τοιουτοτρόπως δεν θα αιφνιδίαζε και θα συνεπικουρούσε την ταχεία ανάπτυξη και τυχόν εχθρικών
αντίστοιχων ενόπλων δυνάμεων προς διαφύλαξη των
συνόρων τους και της κυριαρχίας τους.
Η εθνική στρατηγική της Τουρκίας σε θέματα εξωτερικής και ιμπεριαλιστικής πολιτικής, η οποία αξιοπρόσεκτο
είναι πως έχει συνοχή και συνέχεια, παραμένει συγκεκριμένη και αναλλοίωτη στον χρόνο, μη επηρεαζόμενη
από μικροκομματικές σκοπιμότητες, και είναι εσφαλμένο να πιστεύουμε πως γίνεται μόνο για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης έστω και αυτή η προκλητική ρητορική
εξάρσεων που εμφανίζεται μόνιμα, αφού όπως ειπώθηκε εντάσσεται στον απαράλλακτο πυρήνα της διαχρονικής εθνικής εξωτερικής στρατηγικής της.
Σίγουρα, θα πρέπει να διακατεχόμαστε από επιφυλακτικά αισθήματα όσον αφορά την πορεία που θα ακολουθήσει το επόμενο χρονικό διάστημα το πλωτό γεωτρύπανο και τις ενδεχόμενες προκλήσεις στις οποίες θα προβεί.
Αρκετοί έσπευσαν να αποδώσουν την ήπια αυτή επιλογή, τη στιγμή που προ ολίγων ημερών υπήρχε έντονη

ανησυχία, σε επιτυχείς διπλωματικές πιέσεις που ασκήθηκαν διεθνώς για νηνεμία στην Ανατολική Μεσόγειο…
Πέραν, όμως, του ότι τούτο θα ήταν ιδιαζόντως ουτοπικό για τον «αέρα» που έχει κερδίσει διεθνώς η επιθετική
ρητορική ατζέντα της Τουρκίας -δυστυχώς θα πω πάλι-,
ας σκεφθούμε ότι και ο πρόεδρος Πούτιν -αντικείμενο
μίμησης για ορισμένους θιασώτες του- είχε αρνηθεί δημόσια, αρχικά, την επικείμενη εισβολή στο έδαφος της
Ουκρανίας, τη στιγμή που όλα τα φώτα της διεθνούς πολιτικής σκηνής ανέμεναν τούτο, κάτι το οποίο έλαβε χώρα
μεταγενέστερα και ξαφνικά, αιφνιδιάζοντας τους υπολογισμούς αναλυτών και κρατών.
Πέραν, όμως, της τεράστιας επικοινωνιακής φιέστας
που στήθηκε για τον απόπλου του γεωτρύπανου, πόσοι
από εμάς παρατήρησαν -ανάμεσα στα συγκεκριμένα λόγια που εκστόμισε ο κ. Ερντογάν- την αναφορά που επέλεξε να κάνει στη Μάχη του Δομοκού -ένα ορεινό χωριό
της Φθιώτιδας, λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Λαμία- το
1897 (κατά τον ατυχή -όπως έμεινε στην ιστοριογραφία Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897);
Τούτο μόνο τυχαίο δεν μπορεί να είναι, αν συνδυαστεί
με την όλο νόημα δήλωσή του -υπό το κόκκινο φόντο της
προκυμαίας του πλωτού γεωτρυπάνου-, στην οποία ανέφερε ότι το στέλνει στη «Γαλάζια Πατρίδα» (Mavi Vatan),
ενώ συνέχιζε λέγοντας πως «…κάποιοι που θα συναντήσουν το “Αμπντουλχαμίτ Χαν” στη Μεσόγειο ίσως θυμηθούν τον Ετέμ Πασά και τη Μάχη του Δομοκού. Τότε το είχαν καταλάβει…», όλο νόημα, και συνεχίζει: «Ας θυμηθούν τον εθνικό μας αγώνα μόλις πριν από εκατό χρόνια…». Τοποθετήσεις οι οποίες μόνο τυχαίες δεν είναι,
καθώς παραπέμπουν στην ελληνοτουρκική σύρραξη του
1897, την οποία καλό θα ήταν να ανακαλέσουμε στη μνήμη μας για να αντιληφθούμε το κρυφό ίσως μήνυμα Ερντογάν σε επικοινωνιακό ή και μη επίπεδο.

Ο Ελληνοτουρκικός Πόλεμος του 1897 (γνωστός στην
Ελλάδα και ως Μαύρο ’97 ή Ατυχής Πόλεμος) ήταν ο πόλεμος μεταξύ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και του
Βασιλείου της Ελλάδας το 1897. Άμεση αφορμή ήταν το
Κρητικό Ζήτημα, στο οποίο η ελληνική πλειοψηφία της
οθωμανικής επαρχίας της Κρήτης επιθυμούσε την ένωση με την Ελλάδα. Παρά την οθωμανική στρατιωτική νίκη,
η αυτόνομη Κρητική Πολιτεία υπό οθωμανική επικυριαρχία ιδρύθηκε το επόμενο έτος (ως αποτέλεσμα της
παρέμβασης των Μεγάλων Δυνάμεων μετά τον πόλεμο),
με τον πρίγκιπα Γεώργιο της Ελλάδας και της Δανίας ως
πρώτο ύπατο αρμοστή. Αυτή ήταν η πρώτη πολεμική
προσπάθεια στην οποία δοκιμάστηκε το στρατιωτικό και
πολιτικό προσωπικό της Ελλάδας μετά την Επανάσταση
του 1821 και την πτώχευσή της τον Δεκέμβριο του 1893.
• Ο συμβολισμός στη χρήση του συγκεκριμένου ιστορικού γεγονότος έγκειται ενδεχομένως στο ότι ήταν η πρώτη
επίσημη ένοπλη σύγκρουση του νεοσύστατου επίσημου
ελληνικού κράτους που έληξε με νίκη των Οθωμανών.
Οπότε ο κ. Ερντογάν, αφού προκαταβολικά πέτυχαν τόσο οι διπλωματικές πιέσεις, γιατί κάνει λόγο για τη Μάχη
του Δομοκού το έτος 1897, χρονική περίοδο που σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν ο Αμπντουλχαμίτ Χαν, την ονομασία του οποίου φέρει το πλωτό γεωτρύπανο της χώρας του;
Οι δηλώσεις του κ. Ερντογάν όπως και των πέριξ ανώτατων αξιωματούχων του, ειδικά με επικλήσεις στην
ιστορία μας, μέσα από προκλητική ρητορική, μόνο αναπάντητες σε ρητορικό επίπεδο δεν πρέπει να μένουν, καθώς έτσι, με ιστορικούς συνειρμούς που επιτυγχάνει,
επιρρωνύει την αποτελεσματική ρητορική ιμπεριαλιστική του διείσδυση διεθνώς, δημιουργώντας τετελεσμένα
έστω αρχικά σε ρητορικό-διπλωματικό επίπεδο, που θα
βρούμε μπροστά μας.

Θετικός συνδυασμός η αύξηση μισθών με μείωση εισφορών

Θ

ετικό αντίκτυπο αναμένεται να έχει στην αγορά,
εκτός από την κυβέρνηση, η επίσπευση των
διαδικασιών της αύξησης του κατώτατου μισθού, συνοδευόμενη με την προβλεπόμενη περαιτέρω
μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.
Αναφορικά με το ύψος του κατώτατου μισθού και με
τον υπολογισμό των αμοιβών σε 12μηνη βάση, η Ελλάδα
μεταξύ των χωρών της ΕΕ βρίσκεται στην 11η θέση μετά
την Πορτογαλία και πριν από τη Μάλτα. Η Κομισιόν προχωρά, μάλιστα, σε μια ενιαία διαδικασία, ώστε οι χαμηλόμισθοι να αμείβονται επαρκώς και αξιοπρεπώς.
Άλλωστε, τα υψηλά επίπεδα του επίμονου πληθωρισμού επιβεβαιώνουν πως η ακρίβεια τρέχει πολύ γρηγορότερα από τους μισθούς, με αποτέλεσμα τη δραστική μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος και της εγχώριας κατανάλωσης. Αντίστοιχα, προβληματισμό δημιουργεί η οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων τον
χειμώνα, που άλλωστε επιβαρύνονται με το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος. Το επίπεδο της νέας αύξησης προβλέπεται να κυμανθεί λίγο πάνω από 5%,
ώστε σημειολογικά να επιστρέψει ο κατώτατος μισθός

στα προμνημονιακά 751 ευρώ. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΕΦΚΑ, ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό
τομέα είναι σήμερα 820 ευρώ καθαρά και 954 ευρώ μεικτά. Έχουμε το 72% των εργαζομένων να είναι πλήρους
απασχόλησης, δηλαδή περίπου 1,8 εκατ. με μέσο μισθό 1.174 ευρώ, αλλά έχουμε και ένα 28% μερικής απασχόλησης που παίρνουν 398 ευρώ. Αυτές είναι οι ανισότητες που πρέπει να έρθουν σε μια ισορροπία, να κλείσει
το χάσμα των μισθών και πολύ σωστά κατά την άποψή
μου εξετάζεται από την κυβέρνηση να επισπεύσει την
έναρξη του κοινωνικού διαλόγου το φετινό φθινόπωρο
για την επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ
στις αρχές του 2023. Είναι, μάλιστα, πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να αποφασίσει ο πρωθυπουργός να κάνει μια
τέτοια ανακοίνωση αναπροσαρμογής μισθών στη ΔΕΘ,
που αφενός θα ικανοποιεί τους εργαζόμενους και αφετέρου θα έχει θετικό δημοσιονομικό αποτύπωμα, καθώς αυξάνει τα έσοδα από εισφορές και φόρο εισοδήματος. Η κυβέρνηση έχει επίσης δεσμευτεί για συνολική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών την τετραετία
κατά 5% και έχει υλοποιήσει μειώσεις 4,4%. Άρα, μπορεί

ταυτόχρονα να προσθέσει το υπόλοιπο 0,6% με δημοσιονομικό κόστος περίπου 155 εκατ. ευρώ, που όμως με τη
διεύρυνση της βάσης των αμοιβών και τη μείωση της
ανεργίας μπορεί να καλύψει το δημοσιονομικό κόστος.
Ο συνδυασμός αύξησης μισθών με μείωση εισφορών
θα αποτρέψει τις πιθανές αντιρρήσεις, παρά το γεγονός
πως οι μικρομεσαίοι εργοδότες δεν είδαν φοβικά τις
δύο αυξήσεις του 2022 και το ίδιο θα πράξουν με την αύξηση του 2023. Άρα, λοιπόν, η επίσπευση της ανακοίνωσης για ενίσχυση των εισοδημάτων των χαμηλόμισθων,
πριν από τις εκλογές του 2023, θεωρείται εκτός από επιτακτική και αναμενόμενη.
Εάν, μάλιστα, η ελληνική οικονομία κάνει την έκπληξη
και αναπτυχθεί κοντά στα επίπεδα του 5% το 2022, τότε
θα δικαιολογεί απόλυτα την αύξηση του 5% που χρειάζεται ο κατώτατος μισθός, ώστε να επανέλθει ύστερα από
έντεκα χρόνια στα 751 ευρώ. Αυτό που πρέπει να απαντήσουμε οι μικρομεσαίοι εργοδότες είναι εάν αντέχουμε σήμερα να δώσουμε μια αύξηση, που γνωρίζουμε
πως με τη ροπή κατανάλωσης θα επιστρέψει πολλαπλασιαστικά στην αγορά και τον τζίρο μας.

του
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ΑΜΥΝΑ

Αναβαθμίζονται τα «φτερά»

της Πολεμικής Αεροπορίας

Θ

έμα ημερών φαίνεται πως είναι η αποστολή του επίσημου ελληνικού αιτήματος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αναβάθμιση των 38 F-16 Block 50
στην εκδοχή Block 52+, που θα ενισχύσουν ακόμη
περισσότερο τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Πολεμικής
Αεροπορίας, καθιστώντας τα «γαλάζια φτερά» κυρίαρχα στους
ουρανούς του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Έπειτα από καθυστερήσεις και παλινωδίες ετών το πρόγραμμα πέρασε από την Επιτροπή Εξοπλιστικών της Βουλής στις 27
Ιουνίου και, όπως όλα δείχνουν, πριν από τα τέλη Αυγούστου
αναμένεται να σταλεί η LoR, δηλαδή η επιστολή με την οποία η
Αθήνα θα ζητά από την αμερικανική κυβέρνηση μια δεσμευτική απάντηση για το κόστος και το χρονοδιάγραμμα της αναβάθμισης.

Νέες δυνατότητες
Οι διαδικασίες, αν και χρονοβόρες, αναμένεται να κινηθούν
αμέσως μόλις φτάσει στην Ουάσιγκτον το ελληνικό αίτημα και,
αν όλα κυλήσουν ομαλά, η απάντηση των Αμερικανών θα έρθει
στα τέλη του 2023 ή τις αρχές του 2024. Την ίδια περίοδο θα ξεκινήσουν οι προετοιμασίες για την αξιολόγηση των υποδομών

Έρχονται και οι «Οχιές»
Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα το Test Flight αεροσκάφος με τον σειριακό αριθμό 005, έχοντας ολοκληρώσει με απόλυτη επιτυχία τις
εξαντλητικές δοκιμές επί αμερικανικού
εδάφους. Παράλληλα, θα αποδοθούν στην
Πολεμική Αεροπορία και τα πρώτα έξι από
τα 83 F-16 Viper, εγκαινιάζοντας μια νέα
εποχή για το Αεροπορικό Επιτελείο. Η ένταξη των Viper στο ελληνικό οπλοστάσιο θα
φέρει σαρωτικές αλλαγές στην ισορροπία
δυνάμεων στο Αιγαίο, αφού η Πολεμική Αεροπορία θα διαθέτει πλέον δύο τύπους μαχητικών που χρησιμοποιούν ραντάρ ηλεκτρονικής σάρωσης AESA. Χάρη στα σύγχρονα συστήματα που διαθέτουν, Rafale και
F-16V θα συνεργάζονται στον αέρα ανταλλάσσοντας πληροφορίες για την τακτική εικόνα του πεδίου επιχειρήσεων, τις οποίες
στο άμεσο μέλλον θα μοιράζονται με τα F-35
αλλά και τις νέες φρεγάτες του στόλου, τις
FDI Belharra. Ο συγκεκριμένος τύπος θα
αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της Πολεμικής
Αεροπορίας και, αν όλα κυλήσουν ομαλά,
έως το 2027 η Πολεμική Αεροπορία θα παραλάβει το σύνολο των αναβαθμισμένων αεροσκαφών.

και την εκπαίδευση του προσωπικού που θα αναλάβει την αναβάθμιση των 38 αεροσκαφών. Το πρόγραμμα θα εκτελεστεί
εξολοκλήρου από την Πολεμική Αεροπορία στις εγκαταστάσεις της 111 Πτέρυγας Μάχης στη Νέα Αγχίαλο.
Ήδη μια σειρά από απάρτια και εξαρτήματα που αφαιρούνται
από τα υπό αναβάθμιση F-16, τα οποία μετατρέπονται σε Viper
στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ, περιμένουν να τοποθετηθούν στα
38 F-16, με τον χρόνο ζωής τους από τη στιγμή που αποσυναρμολογούνται τα μαχητικά να μετρά αντίστροφα. Χαρακτηριστικό είναι ότι κάθε ραντάρ που αφαιρείται κοστίζει τουλάχιστον
2,5 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά τα απάρτια και εξαρτήματα που
αφαιρούνται, μεταξύ των οποίων και το πολύτιμο για τη δικτυοκεντρική αναβάθμιση Link 16, κοστολογούνται περίπου στα 4
εκατ. ευρώ ανά μαχητικό.
Η ενσωμάτωση των ραντάρ, του υπολογιστή μάχης αλλά και
νέων συστημάτων, που θα προμηθευτεί η Πολεμική Αεροπορία
για την αναβάθμιση των 38 μαχητικών Block 50, θα «απογειώσει» τις επιχειρησιακές ικανότητες των αεροσκαφών και θα
δώσει τη δυνατότητα σε δύο Πολεμικές Μοίρες, την 341 «Βέλος» και την 347 «Περσέας», να παραμείνουν για πολλά χρόνια
ακόμη στην πρώτη γραμμή της αποτροπής. Στο πρόγραμμα
προβλέπεται ακόμη η απόκτηση συστήματος στοχοποίησης επί
κάσκας αλλά και τα ατρακτίδια Sniper για τα F-16.

Στα σκαριά το αίτημα στις ΗΠΑ για μετατροπή
των 38 F-16 Block 50 σε Block 52+
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ΚΟΣΜΟΣ
Επιμέλεια: Νικόλας Καμπάς-Κορωναίος

Το πρώτο πλοίο με ουκρανικά σιτηρά «έδεσε» στην Τουρκία
Έπειτα από καθυστερήσεις και διαπραγματεύσεις μηνών
έφτασε τελικά την Τετάρτη στο λιμάνι της τουρκικής πόλης
Μερσίνα το πρώτο πλοίο που μεταφέρει ουκρανικά σιτηρά.
Το φορτηγό πλοίο «Razoni», που αναχώρησε την 1η Αυγούστου από την Οδησσό με 26.000 τόνους καλαμποκιού,
βρήκε μάλιστα νέο αγοραστή. Το εν λόγω πλοίο, που έχει
σημαία της Σιέρα Λεόνε, θα έπρεπε να είχε ελλιμενιστεί
στο λιμάνι της Τρίπολης στον Λίβανο από την Κυριακή.
Παρ’ όλα αυτά, η πεντάμηνη προθεσμία παράδοσης οδήγησε τον αγοραστή και τον αποστολέα να συμφωνήσουν στην

ακύρωση της παραγγελίας, όπως εξήγησε το βράδυ της
Τρίτης η ουκρανική πρεσβεία σε ανακοίνωσή της.
Όπως αναφέρουν οι ιστοσελίδες παρακολούθησης της
θαλάσσιας κυκλοφορίας, το «Razoni» ελλιμενίστηκε
προχθές στο τουρκικό λιμάνι της Μερσίνας στις βορειοανατολικές ακτές της Μεσογείου. Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Middle East Eye, βρέθηκε νέος αγοραστής και το φορτίο «πουλήθηκε και θα εκφορτωθεί στη
Μερσίνα».
Ρωσία και Ουκρανία υπέγραψαν συμφωνία που επικυ-

ρώθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη και την Τουρκία τον Ιούλιο
στην Κωνσταντινούπολη για να επιτραπεί έτσι η επανέναρξη των εξαγωγών ουκρανικών σιτηρών ώστε να αντιμετωπιστεί η παγκόσμια επισιτιστική κρίση.
Παρ’ όλα αυτά και την ώρα που αποπλέουν τα πρώτα
πλοία από τα ουκρανικά λιμάνια για προορισμούς στη Μέση Ανατολή και την Αφρική, όπου εκατομμύρια άνθρωποι
μάχονται ενάντια στην επισιτιστική κρίση, πολλά πλοία παραμένουν αγκυροβολημένα στη Μαύρη Θάλασσα με τον
κίνδυνο, αν αποπλεύσουν, να χτυπηθούν από πυρά.

«Μυστική επιστράτευση»
μισθοφόρων από Ρωσία!

Μ

ια «μυστική επιστράτευση» βρίσκεται σε εξέλιξη
από τη Ρωσία, σύμφωνα
με την εφημερίδα «Novaya Gazeta Europe». Στη «μυστική επιστράτευση» συμμετέχουν διάφορες δομές, μεταξύ αυτών ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες και τάγματα εθελοντών. Το
αποκαλυπτικό δημοσίευμα έχει τίτλο «Η
θέληση είναι πιο ισχυρή από τον εξαναγκασμό», επισημαίνοντας ότι όλες
αυτές οι δομές στρατολογούν νεοσύλλεκτους με μεγάλους μισθούς αλλά και
έξοδα... κηδείας σε περίπτωση που η
αποστολή τους αποβεί μοιραία.
Ένοπλες ομάδες, όπως τα τάγματα του
Τσετσένου ηγέτη Ραμζάν Καντίροφ, η
ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία Βάγκνερ
και οργανώσεις νεοναζί, στρατολογούνται για να πολεμήσουν στην Ουκρανία.
Μάλιστα, η Βάγκνερ έχει τοποθετήσει
γιγαντοαφίσες μέσα από τις οποίες καλεί τους νέους να ενταχθούν στις τάξεις
της, ενώ διαφημίσεις υπάρχουν και στο
μέσο κοινωνικής δικτύωσης Vkontakte.
Η εφημερίδα «Novaya Gazeta Europe» κατέγραψε 52 τάγματα και δέκα άλλους στρατιωτικούς σχηματισμούς που
δέχονται ανοιχτά εθελοντές και ανταγωνίζονται μεταξύ τους για το «έμψυχο
υλικό». Σύμφωνα με μαρτυρίες, όσοι
έχουν υπηρετήσει στον στρατό εκπαιδεύονται ταχέως για 1-3 μέρες, ενώ
όσοι δεν έχουν στρατιωτική εμπειρία
για 7-10 μέρες. Τα άτομα που γίνονται
δεκτά πρέπει να είναι από 20 έως 49
ετών και χρειάζεται να είναι επαρκώς
γυμνασμένα για να αντέχουν πορείες 7
χιλιομέτρων με όλο τον εξοπλισμό.
Για την κατάρριψη αεροσκάφους η

αμοιβή είναι 300.000 ρούβλια (4.755
ευρώ), για την κατάρριψη ελικοπτέρου
200.000 ρούβλια (3.170 ευρώ), για άρμα
μάχης 100.000 ρούβλια (1.585 ευρώ),
για στρατιωτικό προσωπικό μέχρι μια
διμοιρία 60 ανδρών επίσης 100.000
ρούβλια, ενώ για καταστροφή μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τεθωρακισμένων οχημάτων, αντιαεροπορικών συστημάτων ή συστημάτων πυροβολικού,
πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων και
προσωπικό μέχρι μιας ομάδας (έως 10
άνδρες) 50.000 ρούβλια (792 ευρώ).

Βοήθεια από Βρετανία - Δανία
Με ψήφισμα της Βουλής της Λετονίας, η χώρα της Βαλτικής χαρακτήρισε
τη Ρωσία «κράτος που υποστηρίζει την
τρομοκρατία», αναφέροντας: «Η Λετονία χαρακτηρίζει τις ενέργειες της Ρωσίας στην Ουκρανία στοχευμένη γενοκτονία εναντίον του ουκρανικού λαού».
Την ίδια ώρα, Βρετανία και Δανία ανακοίνωσαν χθες την παροχή επιπλέον

βοήθειας στην Ουκρανία με τη μορφή
οικονομικής στήριξης και όπλων, στο
πλαίσιο διεθνούς συνόδου δωρητών
στην Κοπεγχάγη. Το Λονδίνο μάλιστα θα
παράσχει συστήματα πολλαπλής εκτόξευσης πυραύλων που μπορούν να πλήξουν στόχους σε απόσταση έως 80 χιλιομέτρων, ενώ η Δανία θα αυξήσει την
οικονομική της βοήθεια προς την Ουκρανία κατά 110 εκατ. ευρώ.
Όλα αυτά στη σκιά της δημοσίευσης
δορυφορικών φωτογραφιών που απεικονίζουν την καταστροφή που υπέστη η
ρωσική αεροπορική βάση Σάκι στην
Κριμαία.

Πενήντα δύο τάγματα και δέκα
άλλοι στρατιωτικοί
σχηματισμοί ανταγωνίζονται
μεταξύ τους για
το «έμψυχο υλικό»

Σχεδόν 100.000 μέλη
το βρετανικό κίνημα
«Μην πληρώνεις»!
Οι εγγεγραμμένοι στο βρετανικό κίνημα «Μην Πληρώνεις» πλησιάζουν τους
100.000, με την αντίδραση στην αύξηση
των λογαριασμών ενέργειας να παίρνει
μεγάλες διαστάσεις. Τα μέλη του απαιτούν μείωση των λογαριασμών ενέργειας σε προσιτό επίπεδο, με το σχέδιο
της καμπάνιας να θέλει την καθολική
ακύρωση, από 1ης Οκτωβρίου, των αυτόματων χρεώσεων στις κάρτες τους
για τους λογαριασμούς ενέργειας. Κάτι
τέτοιο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί, αν συγκεντρωθεί ένας αριθμός
της τάξης του 1 εκατομμυρίου.
Παρόμοιο κίνημα άρνησης πληρωμών
εμφανίστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο
στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και του
’90, με περισσότερους από 17 εκατομμύρια ανθρώπους να αρνούνται την
πληρωμή εκλογικού φόρου, συντελώντας στην πτώση της κυβέρνησης και
στην ανατροπή των μέτρων.
Με τους λογαριασμούς να έχουν διπλασιαστεί και το κόστος σε καύσιμα και
τρόφιμα να έχει αυξηθεί, εκατομμύρια
Βρετανοί δεν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν τον χειμώνα στις οφειλές τους
και να «σηκώσουν» τα οικονομικά έξοδα για τα βασικά αγαθά και τις ανάγκες
επιβίωσης των ίδιων και των οικογενειών τους.
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«Ν

αι, της επιτέθηκα. Αρχικά με το πανί στο στόμα,
όμως εκείνη άρχισε να
με χτυπάει. Δεν είχα
σκοπό να της ρίξω το υγρό, αλλά με χτύπησε και αποφάσισα να το κάνω». Με αυτά τα λόγια ο 50χρονος φέρεται να παραδέχτηκε στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας ότι ήταν
αυτός που έριξε το καυστικό υγρό στο
πρόσωπο της 49χρονης πρώην συζύγου
του, σε ενέδρα που της έστησε έξω από τη
δουλειά της.

ΕΛΛΑΔΑ

«Με χτύπησε κι εγώ
της έριξα καυστικό υγρό»

Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο 50χρονος
φέρεται ακόμη να παραδέχτηκε ότι ο λόγος που οργάνωσε τη συγκεκριμένη επίθεση ήταν οι οικονομικές διαφορές που
είχε μαζί της. «Είχε κάνει μεγάλα οικονομικά ανοίγματα. Χρωστούσε παντού. Ζήταγε συνέχεια λεφτά από εμένα. Θόλωσα
και το έκανα, αλλά έχω μετανιώσει», υποστήριξε κατά τη διάρκεια της προανάκρισης και αφού πρώτα πιέστηκε αρκετά μέχρι να «σπάσει» και να ομολογήσει. Το
ζευγάρι, που είχε αποκτήσει τέσσερα παιδιά, χώρισε το 2015, όμως τους τελευταίους μήνες βρίσκονταν και πάλι κάτω από
την ίδια στέγη λόγω των οικονομικών
προβλημάτων που αντιμετώπιζε η 49χρονη. Παρ’ όλα αυτά, οι σχέσεις τους ήταν
τυπικές, ενώ, όπως συμβαίνει σε κάθε τοπική κοινωνία, αν και ακούγονταν «ψίθυροι» για τη συμπεριφορά του 50χρονου,
δεν είχε γίνει ποτέ καταγγελία για κάποιο
περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Στο νοσοκομείο
Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ο
50χρονος συνελήφθη στο νοσοκομείο,

όπου νοσηλεύεται η πρώην γυναίκα του
με κίνδυνο να χάσει την όρασή της από το
δεξί μάτι, όταν πήγε να την επισκεφτεί. Αν
και επρόκειτο για μια προσπάθεια να «καλύψει» τα ίχνη του και να δείξει ένα προσποιητό ενδιαφέρον, οι αστυνομικοί της
Ασφάλειας τον είχαν βάλει σχεδόν από
την πρώτη στιγμή στη Νο1 θέση της λίστας
των υπόπτων. Τόσο λόγω της αντιδικίας
του ζευγαριού όσο και εξαιτίας των υψομετρικών χαρακτηριστικών του δράστη
(όπως τον περιέγραψε στην ΕΛΑΣ η
49χρονη), ο οποίος αρχικά αρνούνταν την
εμπλοκή του στην υπόθεση. Από την
έρευνα προέκυψε ότι με νοικιασμένο

όχημα πήγε σε σουπερμάρκετ της περιοχής και προμηθεύτηκε το καυστικό υγρό
(ακουαφόρτε) με το οποίο επιτέθηκε στην
πρώην σύζυγό του.

Το χρονικό
Η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις 4
τα ξημερώματα στον οικισμό της Ανάληψης, την ώρα που η 49χρονη γυναίκα πήγαινε για να ξεκινήσει την εργασία της σε
επιχείρηση καθαρισμού. Ο εργοδότης της
ανέφερε ότι ήταν ο πρώτος που την είδε
σε αυτή την κατάσταση: «Εγώ έφτασα μερικά λεπτά μετά την επίθεση και έτρεξα
αμέσως να τη βοηθήσω. Ο δράστης είχε

Στις 31 Οκτωβρίου η δίκη για το Μάτι
Την τελευταία μέρα του ερχόμενου Οκτώβρη προσδιορίστηκε να ξεκινήσει στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο
της Αθήνας η ακροαματική διαδικασία
για την απόδοση ευθυνών από τη φονική πυρκαγιά του 2018 στο Μάτι της
Αττικής, όταν χάθηκαν άδικα 103 ανθρώπινες ψυχές.
Στο εδώλιο του κατηγορουμένου
θα καθίσουν 21 άτομα, τα οποία το
καλοκαίρι του 2018 κατείχαν καίριες
θέσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αλλά και στην Πυροσβεστική. Όλοι τους αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό

πλημμελήματος και κατά περίπτωση κατηγορούνται
για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή αλλά και
για πρόκληση σωματικών βλαβών.
Μεταξύ εκείνων που θα καθίσουν
στο εδώλιο και θα κριθούν από τη σύνθεση του δικαστηρίου είναι η πρώην
περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου, οι τότε δήμαρχοι της περιοχής, ο
πρώην γενικός γραμματέας Πολιτικής
Προστασίας και στελέχη της υπηρεσίας, υψηλόβαθμα στελέχη της Πυροσβεστικής και της
ΕΜΑΚ, καθώς και ο 72χρονος που προκάλεσε την έναρξη της φωτιάς στο Νταού Πεντέλης.

φύγει, αλλά η 49χρονη ήταν σε
πολύ άσχημη κατάσταση. Έκλαιγε πολύ! Πήρα τηλέφωνο την
αστυνομία να τους ενημερώσω και στη
συνέχεια ήρθε και ο πατέρας μου που με
βοήθησε να τη μεταφέρουμε με το αυτοκίνητό μας στο νοσοκομείο».

Παραλίγο νέα γυναικοκτονία
στην Καλαμάτα
- «Χρωστούσε παντού.
Ζήταγε συνέχεια λεφτά από
εμένα. Θόλωσα και το έκανα,
αλλά έχω μετανιώσει»,
είπε ο δράστης

Τραγικό δυστύχημα στη Δράμα
με θύματα τρεις μετανάστες
Τραγικό θάνατο βρήκαν τρεις άνθρωποι στη Δράμα το πρωί
της Πέμπτης από διερχόμενη αμαξοστοιχία. Τα τρία άτομα
που παρασύρθηκαν και τραυματίστηκαν θανάσιμα από την
επιβατική αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο
Δράμα - Θεσσαλονίκη, ήταν αλλοδαποί μετανάστες χωρίς
έγγραφα παραμονής στη χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις άνθρωποι φαίνεται ότι κοιμούνταν στις γραμμές του τρένου. Όπως αναφέρει η επίσημη ενημέρωση
της ΕΛΑΣ, «επιβατική αμαξοστοιχία που εκτελούσε το
δρομολόγιο Δράμα - Θεσσαλονίκη, πλησίον της πόλης της
Δράμας, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα τρεις αλλοδαπούς (μη νόμιμους μετανάστες)».
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Τραυμάτισε γυναίκα
αντί να σκοτώσει
τα αγριογούρουνα!
Τραγωδία παραλίγο να σημειωθεί την Τετάρτη το βράδυ,
όταν ένας άνδρας βγήκε για…
κυνήγι έξω από το σπίτι του στο
Κρυονέρι, αναζητώντας μια
αγέλη αγριογούρουνων που
κατεβαίνουν μέχρι τον Διόνυσο
αναζητώντας τροφή.
Όταν τα αγριογούρουνα ήταν
σε κοντινή απόσταση από τον
ίδιο, όπλισε την καραμπίνα του
και άρχισε να πυροβολεί. Από
τα σκάγια του όπλου τραυματίστηκε μια γειτόνισσά του που
είχε βγει από το σπίτι της ακούγοντας τους πυροβολισμούς.
Αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία και ο άνδρας συνελήφθη,
ενώ είχε προλάβει να σκοτώσει
ένα αγριογούρουνο και να
τραυματίσει ακόμα ένα.
Ο πληθυσμός των αγριογούρουνων έχει αυξηθεί ραγδαία
τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα
σε περιοχές όπως η Πελοπόννησος και η Μακεδονία, όπου
έχει επανειλημμένα ζητηθεί η
λήψη μέτρων. Στο Κρυονέρι, οι
κάτοικοι μιλούν για «εμπόλεμη
ζώνη» τα βράδια, αφού η περιοχή μετατρέπεται σε πεδίο
μάχης με αλλεπάλληλους πυροβολισμούς.
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Ο πατέρας του μωρού
πρόσωπο-κλειδί
για την υπόθεση

Τ

ον πατέρα του μόλις οκτώ μηνών βρέφους το οποίο εντοπίστηκε στον σταθμό του μετρό
στο Αιγάλεω θεωρούν οι αστυνομικοί το πρόσωπο-κλειδί που θα τους
βοηθήσει να φωτίσουν τις σκοτεινές
πτυχές της υπόθεσης.
Το μωρό βρίσκεται πλέον σε ασφαλή χέρια, καθώς έχει μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Παίδων, και οι δύο άνδρες ηλικίας 30
και 33 ετών που το κρατούσαν στα χέρια
τους το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας στον σταθμό «Αγία Μαρίνα» συνελήφθησαν και θα οδηγηθούν αύριο στον ανακριτή με την κατηγορία της «αρπαγής ανηλίκου κατά συναυτουργία για λόγους κερδοσκοπίας». Οι άνδρες της ΕΛΑΣ θέλουν να
λύσουν όλους τους γρίφους που έχουν προκύψει μετά τις καταθέσεις των εμπλεκομένων αλλά και τα στοιχεία που συνέλεξαν.

χικά στις καταθέσεις τους οι δύο άνδρες που
συνελήφθησαν, τις οποίες όμως στη συνέχεια άλλαξαν υποστηρίζοντας ότι είχαν πάει
το παιδί μια βόλτα, οι άνδρες της ΕΛΑΣ εξετάζουν όλα τα δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους. Παρότι η μητέρα υπέβαλε μήνυση κατά των δύο ανδρών για αρπαγή και
αφέθηκε ελεύθερη, δεν έχει βγει από το κάδρο των ερευνών.

Χωρίς πατρώνυμο
Η 31χρονη μητέρα τού οκτώ μηνών μωρού
έχει αλλά τέσσερα μεγαλύτερα παιδιά, τα
οποία έχουν αναγνωριστεί από τον πατέρα
τους και διαμένουν μαζί του στον Βόλο. Το
βρέφος όμως δεν έχει πατρώνυμο, γεγονός
που έχει βάλει σε διάφορες σκέψεις τους
αστυνομικούς. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό
με μια σειρά ακόμη ερωτημάτων, είναι δυνατόν να απαντηθούν όταν οι αστυνομικοί
πάρουν κατάθεση από τον πραγματικό πατέρα του παιδιού, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, εμφανίστηκε χθες προκειμένου
να είναι κοντά στο 8 μηνών τέκνο του.
Όσον αφορά τώρα την πώληση του βρέφους έναντι 50.000 ευρώ που ανέφεραν αρ-

Εκτός από τους δυο συλληφθέντες,
στο κάδρο των ερευνών της ΕΛΑΣ
παραμένει και η μητέρα

Ελεύθερος
ο κλέφτης της Εθνικής
Πινακοθήκης
Εκτός φυλακών βρίσκεται από χθες ο
κλέφτης του πίνακα του Πάμπλο Πικάσο
από την Εθνική Πινακοθήκη, ο οποίος συνελήφθη πριν από περίπου έναν χρόνο.
Στις 28 Ιουνίου 2021 το όνομα του Γιώργου Σαματζόπουλου γινόταν γνωστό σε
όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, καθώς ύστερα από εννέα χρόνια αποκαλύφθηκε ότι
ήταν ο δράστης της κλοπής δύο πινάκων
τεράστιας αξίας. Ο 50χρονος άνδρας είχε
αφαιρέσει από το κτίριο της Εθνικής Πινακοθήκης έναν πίνακα του Πικάσο και έναν
του Μοντριάν αλλά και μια δημιουργία του
Γκουλιέλμο Κάτσια.
Ο ανακριτής έκανε τελικά δεκτή την αίτηση αποφυλάκισης με ηλεκτρονική επιτήρηση, χωρίς την επιβολή άλλων περιοριστικών όρων.
Η κλοπή στην Εθνική Πινακοθήκη είχε
σημειωθεί τον Ιανουάριο του 2012, όταν ο
κατηγορούμενος είχε παραβιάσει τα συστήματα ασφαλείας και έκλεψε το «Γυναικείο κεφάλι» που ο Πικάσο φιλοτέχνησε
το 1939 και το έργο «Μύλος» (1905) του
Μοντριάν, και ένα σχέδιο θρησκευτικής
απεικόνισης των αρχών του δέκατου
έβδομου αιώνα, που αποδίδεται στον Ιταλό Γκουλιέλμο Κάτσια.
«Η αποδοχή της αιτήσεως αποφυλάκισης του εντολέως μου από τον κ. ανακριτή
είναι πράξη απολύτως σύμφωνη με το Δίκαιο και την Ποινική Δικονομία. Ο ανεκτίμητης αξίας πίνακας του Πικάσο δεν θα
επέστρεφε ποτέ στην κυριότητα της Εθνικής Πινακοθήκης και του ελληνικού λαού
εάν δεν υπήρχε η επιθυμία, η βούληση και
η πλήρης συνεργασία αλλά και η έμπρακτη μεταμέλεια του εντολέως μου, πράγμα
το οποίο η Δικαιοσύνη εκτίμησε και έλαβε
σοβαρά υπ’ όψιν της», ανέφερε σε δήλωσή του ο συνήγορος του κατηγορούμενου,
Σάκης Κεχαγιόγλου.
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Χαλάει ο καιρός - Πού θα βγουν ομπρέλες
Η θερμοκρασία… ζήλεψε τις βουτιές των λουόμενων στις θάλασσες και θα «βουτήξει» και αυτή, αφού από χθες έως και τη
Δευτέρα 15 Αυγούστου θα μας ταλαιπωρήσει. Συγκεκριμένα,
όπως αναφέρει η πρόγνωση του καιρού της ΕΜΥ, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην ηπειρωτική Ελλάδα αλλά
και στα ορεινά των νησιών, με τις… γνώριμες θερμοκρασίες του
Αυγούστου να επανέρχονται από Δευτέρα και μάλιστα σταδιακά
να κορυφώνονται, φτάνοντας τους 40 βαθμούς Κελσίου στις 1721 του μήνα. Η θερμοκρασία κατά μέσο όρο αυτές τις μέρες θα είναι κοντά στους 31 με 32 βαθμούς.
Βροχές ή καταιγίδες θα βγάλουν… ομπρέλες σε Μακεδονία,
Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Ήπειρο και κυρίως στα ορεινά
τμήματα της Θεσσαλίας, της Κεντρικής και Δυτικής Στερεάς και

της Πελοποννήσου, για σήμερα. Στην Αττική, ο καιρός σήμερα θα
είναι αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τη θερμοκρασία να
φτάνει σε περιοχές έως και τους 34 βαθμούς, ενώ η Θεσσαλονίκη
θα φορέσει τα βροχερά της, αφού νεφώσεις, βροχές και ίσως καταιγίδες θα διαμορφώσουν σκηνικό φθινοπώρου. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 21-33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος καιρός θα καταγραφεί και το Σαββατοκύριακο, την ώρα που η νησιωτική χώρα (πλην του Ιονίου) θα συνεχίσει να απολαμβάνει το…
«greek summer».
Η επιστροφή στην κανονικότητα θα αρχίσει από τη Δευτέρα,
καθώς μετά τη μικρή πτώση της θερμοκρασίας που θα σημειωθεί
την Κυριακή, ο καιρός θα μας επιτρέψει να αφήσουμε τις ομπρέλες και να πάρουμε τις… πετσέτες και τα μπανιερά.

Θάσος: Και ο στρατός
στη μάχη με τις φλόγες

Δ

εύτερο βράδυ αγωνίας για
τους κατοίκους της Θάσου,
καθώς η πυρκαγιά που ξέσπασε την Τετάρτη στο νησί
συνεχίζει να κατακαίει πυκνό δάσος στη
θέση Λεύκη στη Σκάλα Ποταμιάς. Μάλιστα, οι προσπάθειες των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων και των εθελοντών
γίνονται κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, καθώς τα σημεία όπου μαίνεται η
φωτιά είναι ιδιαίτερα δύσβατα. Στη μάχη
με τις φλόγες ρίχτηκαν και οι Ένοπλες
Δυνάμεις, με μηχανήματα έργου να ανοίγουν δρόμους για να μπορέσουν να επιχειρήσουν οι πυροσβέστες και οι εθελοντές, ενώ στη Θάσο κατέφθασαν το μεσημέρι της Πέμπτης 30 δασοκομάντος
και 10 άτομα από την ΕΜΑΚ.

Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

Σημαντική βοήθεια στη βελτίωση της
εικόνας του πύρινου μετώπου παρείχαν
τα συνολικά 16 εναέρια μέσα που επιχειρούσαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας
(σ.σ.: σε διαδοχικά κύματα των 8), με το
Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας να εκδίδει προσωρινή απόφαση για απαγόρευση
κολύμβησης, διέλευσης σκαφών, ψυχαγωγικής δραστηριότητας και αλιείας σε
συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές του
νησιού, για τη διευκόλυνση των αεροσκαφών και των ελικοπτέρων.

Εντολή εκκένωσης
Αν και το πρωί της Πέμπτης δόθηκε εντολή εκκένωσης για τα Κοίνυρα προς Λιμενάρια, μέσω μηνύματος από το «112»,
δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.
«Δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους
και τους τουρίστες αυτή τη στιγμή. Είμαστε
αισιόδοξοι, αλλά απαιτείται σωστή διαχείριση όλων των μέσων κατάσβεσης», δήλωσε ο διευθυντής Δασών του Νομού Καβάλας Ιωάννης Καπετάνγιαννης.
Να σημειώσουμε, τέλος, ότι σύμφωνα
με την ενημέρωση από το Πυροσβεστικό
Σώμα, στο νησί επιχειρούν 185 πυροσβέστες με 15 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων
και 38 οχήματα, συμπεριλαμβανόμενων
των πυροσβεστικών δυνάμεων που με
έκτακτα ακτοπλοϊκά δρομολόγια μετέβησαν στο νησί από το λιμάνι της Κεραμωτής. Όσον αφορά τους δύο εθελοντές που

τραυματίστηκαν κατά την προσπάθεια
διάνοιξης αντιπυρικών ζωνών, μετά την
παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εξετάσεις στο Κέντρο Υγείας του
νησιού, πήγαν σπίτια τους και είναι καλά
στην υγεία τους.

Με μηχανήματα οι Ένοπλες
Δυνάμεις άνοιγαν δρόμους
για να μπορέσουν να
επιχειρήσουν οι πυροσβέστες
και οι εθελοντές
- Από το μεσημέρι
της Πέμπτης 30 δασοκομάντος
και 10 άτομα της ΕΜΑΚ

ΕΛΛΑΔΑ
Από τον Οκτώβριο
και σε δύο φάσεις
τα νέα εμβόλια
Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας
Θάνο Πλεύρη, η προμήθεια των
νέων, επικαιροποιημένων εμβολίων για τον κορονοϊό θα γίνει σε
δύο φάσεις έως το τέλος του
χρόνου, αναφέροντας πως «από
τον Οκτώβριο και μετά ευελπιστούμε να υπάρχουν». Ο υπουργός ανακοίνωσε πως αρχικά
αναμένονται τα επικαιροποιημένα εμβόλια για τη μετάλλαξη
Όμικρον, ενώ στη συνέχεια θα
ακολουθήσουν τα ακόμα πιο επικαιροποιημένα για τις υποπαραλλαγές της Όμικρον 4 και 5.
Ακόμα, ο κ. Πλεύρης τόνισε ότι
όσοι έχουν κάποιο υποκείμενο
νόσημα και η υγεία τους διατρέχει κίνδυνο από τον κορονοϊό
δεν πρέπει να περιμένουν τα
επικαιροποιημένα εμβόλια, αλλά
να εμβολιαστούν τώρα.
Για την πιθανότητα εκ νέου λήψης μέτρων, ο υπουργός υποστήριξε ότι η επιθυμία είναι να
μην υπάρξουν υποχρεωτικά μέτρα, αλλά συστάσεις για χρήση
μάσκας όπου υπάρχει συγχρωτισμός και σε κλειστούς χώρους,
αναφέροντας χαρακτηριστικά:
«Δεν είναι στη βούλησή μας να
γυρίσουμε σε μέτρα περιορισμού». Αν βέβαια αυξηθεί η πίεση στις ΜΕΘ, τότε ενδεχομένως
να ανατραπούν τα παραπάνω, αλλά όπως σημείωσε ο κ. Πλεύρης,
όσο παραμένουν χαμηλές οι εισαγωγές, δεν θα χρειάζεται λήψη μέτρων. Μιλώντας για το
άνοιγμα των σχολείων, ανέφερε
πως σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας θα υπάρξει ειδικό
πρωτόκολλο λίγο πριν χτυπήσει
το πρώτο κουδούνι της χρονιάς,
ανάλογα με την επιδημιολογική
εικόνα.
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Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ανάδειξη των μνημείων της Ακρόπολης στη Λίνδο
Την απόφαση αύξησης της χρηματοδότησης του έργου της προβολής και
ανάδειξης των μνημείων της Ακρόπολης Λίνδου υπέγραψε ο περιφερειάρχης
Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Συγκεκριμένα, ο περιφερειάρχης
υπέγραψε την τροποποίηση της Πράξης, βάσει της οποίας η αρχική
χρηματοδότηση ύψους 133.686 ευρώ αυξάνεται σε 141.686 ευρώ (συνολική
προκειμένου να επικαιροποιηθούν το χρονοδιάγραμμα και το οικονομικό
αντικείμενο της Πράξης για την ομαλή υλοποίησή της). Πρόκειται για τον ψηφιακό
και τεχνολογικό εκσυγχρονισμό του αρχαιολογικού χώρου Ακρόπολης της
Λίνδου, συνολικής έκτασης 11.000 τμ, με τη δημιουργία ηλεκτρονικής
πλατφόρμας που θα παρέχει ολοκληρωμένη και αναλυτική πληροφόρηση
αποσκοπώντας στην καλύτερη περιήγηση και πληρέστερη ενημέρωση των
επισκεπτών και, κατ’ επέκταση, στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και
στη διαμόρφωση μιας παγκοσμίου εμβέλειας ταυτότητας προορισμού. Επιπλέον,
περιλαμβάνονται και εργασίες από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου για τη
συγγραφή των κειμένων για τα μνημεία και τον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο.

Ηράκλειο

Οκτώ νέα απορριμματοφόρα
στον στόλο της καθαριότητας
Με οκτώ νέα απορριμματοφόρα ενισχύεται η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου
Ηρακλείου, καθώς τα καινούργια οχήματα βρίσκονται
ήδη στο αμαξοστάσιο του δήμου, το οποίο επισκέφτηκε ο
δήμαρχος Βασίλης Λαμπρινός. Με την παραλαβή των
οκτώ απορριμματοφόρων ολοκληρώνεται ουσιαστικά η μεγαλύτερη
ανανέωση που έχει γίνει ποτέ στον στόλο της Υπηρεσίας Καθαριότητας, καθώς από το 2017 μέχρι σήμερα έχουν προστεθεί συνολικά είκοσι πέντε. Τα 8 καινούργια είναι χωρητικότητας: 4 των 16 κυβικών, 3
των 12 κμ και 1 των 6 κμ. Όπως δήλωσε σχετικά ο κ. Λαμπρινός, «η
προμήθεια ακόμη οκτώ νέων και σύγχρονων απορριμματοφόρων
αναβαθμίζει περαιτέρω τις δυνατότητες αποκομιδής απορριμμάτων
από την Υπηρεσία Καθαριότητας. Συνεχίζουμε την προσπάθεια για
να γίνει το Ηράκλειο μια όσο το δυνατόν πιο καθαρή πόλη».

Καλαμάτα

Χάρτινα σταχτοδοχεία
παραλίας μιας χρήσης
Χάρτινα σταχτοδοχεία παραλίας μιας χρήσης θα διανείμει τις επόμενες μέρες ο Δήμος Καλαμάτας, στο πλαίσιο της προσπάθειας που
καταβάλλει να διατηρείται καθαρό το περιβάλλον της πόλης, ιδιαίτερα της μοναδικής ακτογραμμής της Καλαμάτας. Τα χάρτινα τασάκια
μιας χρήσης σχηματοποιούνται επιτόπου από τον χρήστη και έχουν
ανάποδο πυραμιδοειδές σχήμα ώστε να σφηνώνονται στην άμμο
προτού χρησιμοποιηθούν. Μετά τη χρήση τους απλώς πετιούνται σε
έναν κάδο απορριμμάτων. Όπως επισημαίνεται από τη δημοτική αρχή, «η εκτεταμένη χρήση τους θα βοηθήσει την άμμο της παραλιακής ζώνης να διατηρείται καθαρή, απαλλαγμένη από τα αποτσίγαρα
και τα φίλτρα που ρυπαίνουν ουσιαστικά αλλά και αισθητικά την άμμο και τη θάλασσα».

!

Περιφέρεια Κρήτης

Συνάντηση με
το Εργατικό Κέντρο
Ηρακλείου
Με τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου
Ηρακλείου (ΕΚΗ), με επικεφαλής τον
πρόεδρο Στέλιο Βοργιά, συναντήθηκε ο
περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, όπου αποφασίστηκε να χρηματοδοτηθεί το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου, όπου στεγάζεται
σήμερα το ΕΚΗ επί της λεωφόρου Δημοκρατίας. Όπως ανέφερε ο κ. Αρναουτάκης, η εκπόνηση της μελέτης αλλά και η
υλοποίηση του έργου θα ενταχθούν προς
χρηματοδότηση στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027.
Μάλιστα, το επόμενο χρονικό διάστημα θα
έλθουν στην Κρήτη υψηλόβαθμα στελέχη
του ΟΑΕΔ, όπου ανήκει το κτίριο, προκειμένου να υπογραφεί η σχετική σύμβαση.
Από την πλευρά του, ο κ. Βοργιάς και τα
μέλη της διοίκησης ευχαρίστησαν θερμά
τον περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη
για τη διαχρονική στήριξή του στα ζητήματα που θέτει το εργατικό κίνημα.

Δήμος Ιωαννιτών

Συμμετοχή σε ευρωπαϊκό
πρόγραμμα για το κλίμα
Εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου Ιωαννιτών στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Climaborough Building Green and Climate Neutral Innovation in Cities» έπειτα από σχετική πρόταση που υποβλήθηκε για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα
Horizon Europe. Η υποβολή έγινε τον περασμένο Απρίλιο,
στο πλαίσιο της πρόσκλησης που απευθυνόταν στις υποψήφιες πόλεις για την αποστολή των 100 κλιματικά ουδέτερων
και έξυπνων πόλεων έως το 2030. Ο κύριος στόχος του έργου
είναι να υποστηριχτούν οι συμμετέχουσες πόλεις ώστε να
αναπτύξουν καινοτομίες προσανατολισμένες στο κλίμα,
πρωτοποριακές τόσο από την πλευρά της τεχνολογίας και των
υπηρεσιών όσο και από τη νομική, διοικητική και χωροταξική
πλευρά. Το έργο είναι 100% συγχρηματοδοτούμενο από το
πρόγραμμα Horizon Europe και θα διαρκέσει τέσσερα χρόνια. Ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι 11.586.227.50 ευρώ και ο προϋπολογισμός για τον Δήμο Ιωαννιτών είναι
145.375.00 ευρώ.

Ρόδος

Σε εξέλιξη η αποκατάσταση
του σταδίου «Διαγόρας»
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το έργο αποκατάστασης του
Δημοτικού Σταδίου Ρόδου «Διαγόρας» από τη δημοτική αρχή
του Αντώνη Καμπουράκη, διασφαλίζοντας την ολοκλήρωση
του μεγαλύτερου τμήματος αυτού μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου. Το έργο, αρχικού προϋπολογισμού 600.000 ευρώ,
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» και αφορά την αποκατάσταση των εσωτερικών όψεων του περιμετρικού τοιχίου του Δημοτικού Σταδίου, των κερκίδων, της περίφραξης, καθώς και της σκεπαστής εξέδρας. Επίσης, περιλαμβάνει τη συντήρηση του ποδηλατοδρόμου, καθώς και τη
συντήρηση και αποκατάσταση μεμονωμένων στοιχείων του
συγκροτήματος που παρουσιάζουν έντονη παθολογία, εστιάζοντας στην ανακατασκευή και οργάνωση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

ΡOLITICAL

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

17

ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Πάρκο σκύλων
στη Νέα Χαλκηδόνα
Το δικό τους πάρκο αποκτούν οι
τετράποδοι... δημότες της Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας,
καθώς αυτές τις μέρες διαμορφώνεται κατάλληλα ο χώρος. Το συνεργείο του δήμου εργάζεται ώστε
σε λίγες εβδομάδες το πάρκο σκύλων να είναι έτοιμο να υποδεχτεί
τους κατοίκους με τα ζώα συντροφιάς για την καθημερινή βόλτα
τους. Το πάρκο δημιουργείται στη
Νέα Χαλκηδόνα και πρόκειται για
έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο,
καλαίσθητο, περιφραγμένο και
ασφαλή, με τάπητα και χώμα, με
κατάλληλο φωτισμό, με βρύσες,
καλαθάκια αλλά και με ξύλινες ειδικές κατασκευές.

Χρηματοδότηση
έργων υποδομής
στον Δήμο Φυλής

Ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη δύο
μεγάλα έργα του Δήμου Φυλής, παράλληλα προχωρούν οι διαδικασίες
για την εκταμίευση των ποσών που
έχουν διατεθεί για την υλοποίησή
τους. Πρόκειται για τα έργα κατασκευής πρασίνου πάρκου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη
χωματερή, προϋπολογισμού 26
εκατ. ευρώ, και επισκευής - ανακατασκευής ασφαλτοτάπητα οδικού
δικτύου Δήμου Φυλής, προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ. Για τα έργα
αυτά εγκρίθηκε χρηματοδότηση 3
εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έπειτα
από αίτημα του δημάρχου Φυλής
Χρήστου Παππού προς τον υπουργό
Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη.
Όπως επισήμανε ο δήμαρχος,
«έχουμε στρατευτεί όλοι για την
εκτέλεση αυτών των δύο έργων.
Ενός έργου πνοής για το περιβάλλον και την ενέργεια και ενός που
θα βελτιώσει σημαντικά την καθημερινότητα των συνδημοτών μας».

Περιφέρεια Αττικής

Σε φάση ανακατασκευής
το κλειστό γήπεδο
«Πέτρος Καπαγέρωφ»

Ο

λοκληρώθηκαν οι πρόδρομες
εργασίες για την ανακατασκευή του νέου κλειστού γηπέδου «Π. Καπαγέρωφ» στον
Πειραιά, το οποίο θα υλοποιηθεί με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 8,5 εκατ. ευρώ.
Ήδη έχουν τελειώσει, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, τα έργα αποξήλωσης του γηπέδου (παρκέ, κερκίδες, βασικός κορμός
κτιρίου), τα οποία έπειτα από σχετική
απόφαση του περιφερειάρχη Γιώργου
Πατούλη επιταχύνθηκαν προκειμένου να
εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν μικρότερη
όχληση στο κολυμβητήριο που βρίσκεται
παραπλεύρως, το οποίο δεν λειτουργεί
λόγω θέρους, καθώς και στις γειτονικές
επιχειρήσεις.
Παράλληλα, έχει ξεκινήσει και η μεταφορά των υλικών καθαίρεσης και αναμένεται σύντομα να έχουν απομακρυνθεί
όλα τα μεταλλικά στοιχεία. Στόχος είναι,

σύμφωνα με τις λειτουργικές απαιτήσεις
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, να
μετατραπεί σε ένα νέο σύγχρονο κλειστό
γυμναστήριο δυναμικότητας 1.500 θεατών, το οποίο θα μπορεί να φιλοξενεί αγώνες μπάσκετ και βόλεϊ έως και Α1 κατηγορίας και προπονήσεις ακαδημιών χάντμπολ και ποδοσφαίρου σάλας.
«Συνεπείς στα χρονοδιαγράμματα που
έχουμε θέσει, προχωράμε με ταχείς ρυθμούς τα έργα για την ανακατασκευή του
κλειστού Γυμναστηρίου “Π. Καπαγέρωφ”,
ένα έργο που ήταν “παγωμένο” για πάνω
από 15 χρόνια και το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο αθλητικό έργο που γίνεται στον
Πειραιά μετά το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έπειτα από πολλά χρόνια αναμονής,
οι Πειραιώτες και όλοι οι φίλοι του αθλητισμού θα έχουν στη διάθεσή τους ένα
υπερσύγχρονο αθλητικό κέντρο, σημείο
αναφοράς για τον αθλητισμό στην Αττική»,
δήλωσε σχετικά ο κ. Πατούλης.

Υπαίθρια ομαδική εικαστική έκθεση
#NotAlone OpenAir
Την υπαίθρια ομαδική εικαστική έκθεση #NotAlone OpenAir παρουσιάζει ο Δήμος Αθηναίων, σε συνεργασία με τη διεθνή πλατφόρμα
πολιτιστικής έκφρασης ART HUB Athens, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού κατά των γυναικοκτονιών και της έμφυλης βίας και με
σύμμαχο την Τέχνη ως σημαντική δύναμη για κοινωνική αλλαγή. Η έκθεση διοργανώνεται στον πεζόδρομο της Βασιλίσσης Όλγας έως την
Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου και ο Δήμος Αθηναίων συνεισφέροντας εμπράκτως παραχώρησε τα
ειδικά stands πάνω στον πεζόδρομο για να φιλοξενήσουν τα έργα των Ελλήνων δημιουργών που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του ART HUB Athens. Όπως τόνισε ο δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης, «στηρίζουμε τις γυναίκες-θύματα να βρουν τη δύναμη να ξεφύγουν
και μέσα από την τέχνη, ευαισθητοποιούμε όλους εμάς ώστε να καταδικάζουμε απερίφραστα τα περιστατικά βίας αλλά και να τα καταγγέλλουμε. Γιατί και η αδιαφορία σκοτώνει».

Πράξεις αγάπης για
τα εγκαταλελειμμένα
παιδιά του Παίδων
Δέματα αγάπης για τα υγιή παιδιά
που φιλοξενούνται στο Παίδων ετοίμασε ο Δήμος Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη και παρέλαβε η κοινωνική
υπηρεσία του νοσοκομείου. Με
πρωτοβουλία της Επιτροπής Ισότητας Φύλων του δήμου, σε συνεργασία με τα ΚΑΠΗ της πόλης, συγκεντρώθηκαν είδη που έχουν ανάγκη
αυτή την περίοδο τα εγκαταλελειμμένα παιδιά του Παίδων. Παιχνίδια,
πολύχρωμα σεντόνια και pampers
θα δοθούν σε εγκαταλελειμμένες
και κακοποιημένες μητέρες που
έχει καταγράψει η κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου. Όπως έκανε
σαφές ο δήμαρχος Γ. Ιωακειμίδης,
«η αγάπη δεν γνωρίζει εποχές, για
αυτό και μόλις ενημερωθήκαμε για
τις ανάγκες που έχει το Νοσοκομείο
Παίδων όσον αφορά τα υγιή εγκαταλελειμμένα παιδιά που φιλοξενεί
ενώσαμε τις δυνάμεις μας με φορείς
εντός και εκτός δήμου για να τις καλύψουμε. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση
οφείλει να ενισχύει δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης».

Ενημερωτική δράση
αυτοπροστασίας
Ενημερωτικές δράσεις για την ενημέρωση των πολιτών όσον αφορά την αυτοπροστασία τους σε περίπτωση πυρκαγιάς πραγματοποιούν υπηρεσίες
του Δήμου Μαραθώνα. Στην παρούσα
φάση βρέθηκε στην περιοχή του Σχινιά το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαραθώνα, σε συνεργασία με το Σωματείο
Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Μαραθώνα (ΣΕΔΜ) και το Πυροσβεστικό
Σώμα Εθελοντών Δασοπυροσβεστών
Νέου Βουτζά - Προβαλίνθου (ΠΥΣΕΘ).
Μοιράστηκαν πόρτα πόρτα σε κάθε
σπίτι ειδικά ενημερωτικά φυλλάδια με
οδηγίες αυτοπροστασίας και λήψης
μέτρων πρόληψης από κινδύνους που
προέρχονται από δασικές πυρκαγιές.
Θα ακολουθήσουν αντίστοιχες ενημερωτικές δράσεις και σε άλλες περιοχές του δήμου.
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Η

κυβέρνηση εστιάζει την
προσοχή της στη ΔΕΘ και το
«κλειδί» για το ύψος του
νέου πακέτου στήριξης είναι ο πλεονάζων δημοσιονομικός χώρος που δημιουργείται από την πολύ
θετική πορεία του τουρισμού και την
καλή εικόνα στα φορολογικά έσοδα.

ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το πακέτο
με τα μέτρα στήριξης

Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

amaliakatzou@gmail.com

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται
να έχουν κλειδώσει το Fuel pass 3, η
αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και
η νέα επιταγή ακρίβειας, ενώ δεν αποκλείεται οι νέες φοροελαφρύνσεις που
βρίσκονται στο τραπέζι να ενεργοποιηθούν από το 2023. Στόχος των παρεμβάσεων είναι η ενίσχυση των χαμηλών
και μεσαίων εισοδημάτων που πλήττονται από το κύμα των ανατιμήσεων.
Επίσης, επί τάπητος βρίσκεται η μείωση του συντελεστή φορολόγησης των
εταιρικών κερδών από το 22% στο 20%
από την επόμενη χρήση. Αξίζει να αναφερθεί πως τα φετινά κέρδη των επιχειρήσεων θα φορολογηθούν με συντελεστή 22% από 24%.
Σε ό,τι αφορά τον ΦΠΑ, υπάρχει η
σκέψη για μείωση των συντελεστών
στο 11% και 22%, από 13% και 24% σήμερα, με διατήρηση του υπερμειωμένου
συντελεστή στο 6%. Το συγκεκριμένο
μέτρο έχει πολύ υψηλό δημοσιονομικό
κόστος και για αυτό μέχρι στιγμής δεν
έχει κλειδώσει. Το οικονομικό επιτελείο ζυγίζει τα δεδομένα και μένει να
αποδειχτεί αν στο πακέτο της ΔΕΘ ανακοινωθεί και μείωση του ΦΠΑ.
Στο επίπεδο των φοροελαφρύνσεων

Στη ΔΕΘ οι ανακοινώσεις «Κλείδωσαν» Fuel Pass 3,
αυξημένο επίδομα θέρμανσης
και επιταγή ακρίβειας
προμετωπίδα φαίνεται ότι θα αποτελέσει η παρέμβαση στο τέλος επιτηδεύματος, έναν φόρο που μπήκε επί εποχής μνημονίων. Έτσι, μετά την πλήρη
κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης
για όλους, που εξήγγειλε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής,
εξετάζεται το ενδεχόμενο το τέλος επιτηδεύματος να μειωθεί αρχικά κατά
30%-50% το 2023 και τελικά να καταργηθεί το 2024.
Εξαιτίας του τέλους επιτηδεύματος που ισχύει μέχρι σήμερα επαγ-

γελματίες και επιχειρήσεις επιβαρύνονται με ποσά έως και 1.000 ευρώ τον χρόνο ανεξάρτητα από το
ύψος των εσόδων τους ή αν παρουσιάζουν κέρδη ή ζημίες.
Στην περίπτωση που το τέλος επιτηδεύματος μειωθεί κατά 50%, τα ποσά
για τους ελεύθερους επαγγελματίες
και τις επιχειρήσεις θα διαμορφωθούν
ως εξής:
• 400 από 800 ευρώ για νομικά
πρόσωπα που ασκούν εμπορική
δραστηριότητα και έχουν την έδρα

τους σε τουριστικούς τόπους και σε
πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως
200.000 κατοίκους.
•500 από 1.000 ευρώ για νομικά
πρόσωπα που ασκούν εμπορική
δραστηριότητα και έχουν την έδρα
τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω
από 200.000 κατοίκους.
•325 από 650 ευρώ για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες σε 325 ευρώ.
•300 από 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε δυο φάσεις καταργούνται τα τεκμήρια διαβίωσης
Για το σχέδιο ενόψει ΔΕΘ εξετάζεται και η αντικατάσταση των τεκμηρίων διαβίωσης από ένα νέο
σύστημα εντοπισμού των πραγματικών εισοδημάτων των φορολογουμένων, κυρίως μέσα από την
πλήρη εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου
και την περαιτέρω επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Σύμφωνα με την εισήγηση που έχουν δεχτεί στελέχη του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης,
δεν αποκλείεται η κατάργηση των τεκμηρίων να
πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις: να μειωθούν κατά
50% τη μία χρονιά και να καταργηθούν την επομένη.
Τα τεκμήρια διαβίωσης, το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα που απαιτείται να έχει κάποιος για να μπορεί

να συντηρεί τα περιουσιακά του στοιχεία (αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, κατοικίες κ.λπ.), καθώς
και το ελάχιστο κόστος ετήσιας διαβίωσής του
αποτελούν μια μεγάλη αδικία για πολλούς φορολογουμένους, καθώς τα πραγματικά εισοδήματα
που δηλώνουν είναι μικρότερα από την τεκμαρτή
αξία των περιουσιακών τους στοιχείων, όπως την
υπολογίζει η εφορία, με αποτέλεσμα να φορολογούνται υπέρμετρα.
Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου που χρησιμοποιούν οι
ελεγκτικές Αρχές θα ενεργοποιούνται στις περιπτώσεις
φορολογουμένων που εμφανίζουν αδικαιολόγητη αύξηση περιουσιακών στοιχείων, δαπάνες που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα (ατομικά ή/και

οικογενειακά), που είναι κοντά στο αφορολόγητο όριο.
Από ελέγχους θα περνούν οι δαπάνες που αφορούν πάγια έξοδα κατοικίας - γραφείου, ιδιωτικά
σχολεία, δάνεια και αγορές με πιστωτικές κάρτες,
στην ιδιωτική ασφάλιση, στους λογαριασμούς ΔΕΚΟ
- κινητής τηλεφωνίας.
Αυτές θα διασταυρώνονται με τα εισοδήματα από
μισθούς και επαγγελματική δραστηριότητα, επιδόματα - αποζημιώσεις, επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις,
καθώς και με την περιουσιακή κατάσταση, δηλαδή
με ακίνητα (μεταβολές) αλλά και με τις καταθέσεις
και τα μετρητά που έχουν οι φορολογούμενοι, με
στόχο τον υπολογισμό και τη φορολόγηση των πραγματικών εισοδημάτων.
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ΕΛΛΑΔΑ
Χρήστος Σταϊκούρας:

«Αρχές Σεπτεμβρίου
οι ανακοινώσεις
των νέων παροχών»

Ποιες δουλειές... χαμηλών
προσόντων έχουν πέραση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ε

κατοντάδες χιλιάδες νέες
θέσεις εργασίας συνδέονται
με χαμηλά προσόντα, καθώς
στην αγορά παρατηρείται έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών, τα
οποία είτε προτιμούν τις υψηλότερες
αμοιβές του εξωτερικού είτε επιλέγουν να ασκήσουν επιχειρηματική
δραστηριότητα.
Σύμφωνα με την έκθεση του υπουργείου Εργασίας για τη Στρατηγική Απασχόλησης, τα τελευταία χρόνια δημιουργούνται θέσεις μόνο χαμηλών και
μεσαίων προσόντων με ανάλογες χαμηλές και μικρομεσαίες αμοιβές. Με εξαίρεση τους κλάδους της βιομηχανίας και
των κατασκευών, της οικοδομικής δραστηριότητας και των επαγγελματικών,
επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών, οι υπόλοιποι κλάδοι παρουσιάζουν γενικά χαμηλή δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας, οπότε και χαμηλή ζήτηση εργασίας, εντείνοντας το πρόβλημα της χαμηλής σύζευξης της προσφοράς με τη ζήτηση εργασίας και των επίμονα υψηλών ποσοστών ανεργίας.
Ειδικότερα, από τα στοιχεία προκύπτουν τα εξής:
Το 14,5% των θέσεων μισθωτής απασχόλησης, που κινείται σε παρόμοια
επίπεδα από το 2016 έως το 2021, απαιτούσε το χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων 1
και αφορούσε κατά κύριο λόγο ανειδί-

1

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

κευτους εργάτες στη βιομηχανία και τη
μεταποίηση, καθαριστές γραφείων και
ξενοδοχείων, ανειδίκευτους εργάτες σε
δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα, παρόχους οικιακών υπηρεσιών κ.ά.
Το 65% των θέσεων μισθωτής εργασίας κατά την περίοδο 20162021 απαιτούσε επίπεδο δεξιοτήτων 2
και αφορούσε κατά κύριο λόγο πωλητές, οδηγούς επαγγελματικών οχημάτων, χειριστές μηχανημάτων στις μεταφορές και κατασκευές, εργαζομένους
στους κλάδους της φιλοξενίας και
εστίασης κ.ά.
Το 9% των θέσεων μισθωτής εργασίας απαιτούσε επίπεδο δεξιοτήτων
3 και αφορούσε κυρίως επαγγελματίες
προπονητές και αθλητές, νοσηλευτικό
προσωπικό, φυσικοθεραπευτές, βοηθούς λογιστών και επιχειρηματικών
συμβούλων, τεχνολόγους ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιών, τεχνολόγους
φυσικών και χημικών επιστημών και
χειριστές εξοπλισμού Η/Υ και συναφών
εφαρμογών.
Το 10% των θέσεων μισθωτής εργασίας απαιτούσε το υψηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων 4 και αφορούσε κατά

2

3

4

κύριο λόγο σχεδιαστές, αναλυτές και
προγραμματιστές υπολογιστικών και
πληροφοριακών συστημάτων, διευθυντικά στελέχη παραγωγικών και λειτουργικών μεγάλων μονάδων και διοικητικά
στελέχη, έμπειρους λογιστές και επιχειρηματικούς συμβούλους κ.ά.
Τέλος, όπως επισημαίνεται στη
σχετική έκθεση, εξετάζοντας τον δυναμισμό των θέσεων μισθωτής απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου για το
διάστημα 2016-2021 υπό το πρίσμα
των δεξιοτήτων που απαιτούν οι θέσεις αυτές, προκύπτει πως οι περισσότερες θέσεις εργασίας απαιτούσαν
ένα μέτριο-προς-χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων, αφού αντιστοιχούν στο επίπεδο 2 από τα 4 επίπεδα δεξιοτήτων
που διακρίνει η ταξινόμηση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

Έκθεση του υπουργείου
Εργασίας για τη
Στρατηγική Απασχόλησης
αναφέρει ότι τα τελευταία
χρόνια δημιουργούνται
θέσεις μόνο χαμηλών και
μεσαίων προσόντων με
ανάλογες χαμηλές και
μικρομεσαίες αμοιβές

Η υπέρβαση των στόχων στα φορολογικά έσοδα και το έλλειμμα του προϋπολογισμού κατά το δίμηνο Ιουλίου Αυγούστου αυξάνουν το μέγεθος του
πακέτου παροχών που θα δώσει η κυβέρνηση στους πολίτες.
Όπως δήλωσε χθες στον τηλεοπτικό
σταθμό Οpen ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας, «το δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου προέκυψε επιπλέον
δημοσιονομικός χώρος», επισημαίνοντας ότι το ύψος της βοήθειας μέσω
του συμπληρωματικού προϋπολογισμού θα γίνει γνωστό τις πρώτες μέρες
του Σεπτεμβρίου, καθώς τότε θα υπάρξει μια καλύτερη εικόνα για
την πορεία των εσόδων, ενώ θα δημοσιοποιηθούν και τα
στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής για το β’ τρίμηνο και συνολικά για
το α’ εξάμηνο του έτους.
Όπως τόνισε ο υπουργός Οικονομικών, «οι ενισχύσεις θα δοθούν όπου
υπάρχει ανάγκη» και η στόχευση θα
αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τα
χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα.
Πρόσθεσε, δε, ότι αυτήν τη στιγμή το
οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης
κάνει τον σχεδιασμό όχι μόνο για τον
επόμενο χρόνο αλλά για την επόμενη
τριετία. Σχετικά με την έξοδο της χώρας από το καθεστώς της ενισχυμένης
εποπτείας στις 20 Αυγούστου, ο κ.
Σταϊκούρας επεσήμανε ότι «θα έχουμε
μεγαλύτερη ευελιξία στο μείγμα των
μέτρων, αλλά σεβόμενοι και τηρώντας
τους ευρωπαϊκούς κανόνες».
Σχετικά με το Fuel Pass 2, ο υπουργός Οικονομικών επεσήμανε ότι το 73%
των δικαιούχων προτίμησε την πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό αντί για
την ψηφιακή κάρτα, εκτιμώντας πως
αυτό ίσως έγινε για να έχουν τα χρήματα για οποιαδήποτε χρήση. Σχετικά
με το πότε θα καταβληθούν τα ποσά για
το Power Pass του Ιουνίου, απάντησε
ότι «υπάρχουν λίγες εκκρεμότητες για
τις αιτήσεις έως το τέλος του Μαΐου
και για τον Ιούνιο, ενώ στα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου θα πιστωθούν τα υπόλοιπα 50 εκατ. ευρώ».
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ΕΛΛΑΔΑ

Σε αναζήτηση υπόγειων «αποθηκών» CO2 η ΕΔΕΥ - Σε ποιες ενέργειες προχωρά
Τις νέες αρμοδιότητές της, που είναι η αδειοδότηση και η παρακολούθηση έργων αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, ξεκινά να εξασκεί η Ελληνική
Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες,
η ΕΔΕΥ προχωρά στην επανεπεξεργασία σεισμικών
δεδομένων που είχαν ληφθεί κατά την προετοιμασία
των προηγούμενων γύρων παραχωρήσεων για
έρευνες υδρογονανθράκων προκειμένου να εντοπίσει υπόγειες «αποθήκες» CO2.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πρώτη υποψήφια περιοχή με τις κατάλληλες γεωλογικές δομές είναι τα
Γρεβενά. Και εκεί εστιάζει την έρευνά της σε πρώτο
στάδιο η ΕΔΕΥ. Την ίδια στιγμή, η διοίκηση της εταιρείας έλαβε στα τέλη Ιουλίου απόφαση για τη διενέργεια διαγωνισμού που χρηματοδοτείται από το
ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Horizon 2022» ώστε να
αναθέσει σε εξειδικευμένη εταιρεία έργο για την παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας σεισμικών δεδομένων. Το ύψος της σύμβασης εκτιμάται σε 230.000

ευρώ.
Πηγές σημειώνουν ότι το ενδιαφέρον βιομηχανιών για την αποθήκευση CO2 είναι μεγάλο στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης και του περιορισμού
του ανθρακικού τους αποτυπώματος. Η αποθήκευση
CO2 είναι μια τεχνολογία μετριασμού της κλιματικής
αλλαγής, καθώς επιτρέπει τη μείωση των εκπομπών
CO2 και πρόκειται να διαδραματίσει βασικό ρόλο
στην αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη.
Μ.ΜΑΣΤ.

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

«Πρόσω ολοταχώς»
για το mega
φωτοβολταϊκό πάρκο
στην Πτολεμαΐδα

του Μιχάλη Μαστοράκη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σ

την προκήρυξη ενός φωτοβολταϊκού πάρκου που θα
συγκαταλέγεται μεταξύ των
μεγαλύτερων στην Ευρώπη
προχώρησε η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, πιστή στην πράσινη στροφή της, που
έχει στόχο έως το 2026 να διαθέτει σε
λειτουργία έργα ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας συνολικής ισχύος 5 GW.
Το έργο έχει ισχύ 550 MW και πρόκειται να εγκατασταθεί στην Πτολεμαΐδα, σε έκταση από τα πρώην λιγνιτωρυχεία στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, τα οποία παρέμειναν
στην κυριότητα της επιχείρησης. Ο
προϋπολογισμός του διαγωνισμού
ανέρχεται στα 216 εκατ. ευρώ, πλην
ΦΠΑ, με τον ανάδοχο να αναλαμβάνει
την προμήθεια του εξοπλισμού (εκτός
των πάνελ), την εγκατάστασή του και
την έναρξη λειτουργίας του έργου. Ο
εξοπλισμός των πάνελ θα γίνει από
την ίδια τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες.
Η προθεσμία υποβολής προσφορών εκπνέει στις 30 Σεπτεμβρίου.
Στόχος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες είναι το

πάρκο να ολοκληρωθεί έως το 2024,
καθώς, σύμφωνα με την προκήρυξη, ο
χρόνος κατασκευής και ετοιμότητας
για ηλέκτρισή του θα είναι 22 μήνες,
ενώ η συνολική διάρκεια της σύμβασης μέχρι και την οριστική παραλαβή
του έργου 48 μήνες.

Το τρίτο πανευρωπαϊκά
Στόχος της εταιρείας είναι να πωλείται η παραγωγή του φωτοβολταϊκού πάρκου μέσω διμερούς συμβολαίου με αγοραστή τη μητρική ΔΕΗ. Η
εγκατεστημένη ισχύς της μονάδας την
κατατάσσει αυτήν τη στιγμή στην τρίτη
μεγαλύτερη ανάλογη επένδυση στην
Ευρώπη. Το μεγαλύτερο πάρκο έχει
ισχύ 626 MW και βρίσκεται ήδη υπό
κατασκευή από την εταιρεία Solaria
Energia στην Κεντρική Ισπανία, ενώ
στην ίδια χώρα η Iberdrola αναπτύσσει μια φωτοβολταϊκή μονάδα ισχύος
590 MW.
Όσον αφορά την Ελλάδα, το μεγαλύτερο εν λειτουργία έργο αυτήν τη στιγμή είναι το φωτοβολταϊκό των ΕΛΠΕ
στην Κοζάνη, συνολικής ισχύος 204
MW. Τα σκήπτρα πρόκειται να πάρει το

επόμενο διάστημα η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, όταν θα ολοκληρωθεί το τρίτο και
μεγαλύτερο έργο από τη συστοιχία
φωτοβολταϊκών συνολικής ισχύος
230 MW στην Πτολεμαΐδα.
Υπενθυμίζεται ότι ο στόχος που έχει
θέσει η ΔΕΗ είναι έως το 2026 να έχει
σε λειτουργία έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνολικής ισχύος 5
GW. Μάλιστα, όπως είχε τονίσει στην
πρόσφατη ετήσια τακτική συνέλευση
ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης Γιώργος Στάσσης, η επιχείρηση έχει ήδη αδειοδοτήσει το 80% των μονάδων που περιλαμβάνει αυτός ο στόχος.

Οι δηλώσεις Στάσση
Μιλώντας λίγες μέρες αργότερα σε
συνέδριο, ο κ. Στάσσης είχε επισημάνει ότι «απαντώντας» στην ενεργειακή
κρίση η ΔΕΗ έχει αναθεωρήσει τον
σχεδιασμό της, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τους στόχους για ανάπτυξη
νέων έργων ΑΠΕ και επιταχύνοντας
τις επενδύσεις στις μπαταρίες. Όπως
πρόσθεσε, η ενίσχυση του μεριδίου
των ΑΠΕ στο εγχώριο μείγμα όχι μόνο

θα ενισχύσει την ενεργειακή αυτονομία αλλά και θα συμβάλει και στην
αποκλιμάκωση των τιμών ηλεκτρικής
ενέργειας.
Αναφερόμενος στη στρατηγική που
ακολουθεί η ΔΕΗ για την «πράσινη
στροφή» της, υπογράμμισε πως ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη
φωτοβολταϊκών (σε μια αναλογία περίπου 2/3), επειδή πρόκειται για μια
τεχνολογία που επιτρέπει τη γρήγορη
υλοποίηση νέων έργων. Αντίστοιχα,
περίπου το 1/3 νέων σταθμών αφορά
πάρκα αιολικής ενέργειας, μια ενεργειακή πηγή που ενδιαφέρει πολύ την
επιχείρηση, με τα έργα ωστόσο να
μπορούν να υλοποιηθούν με πιο αργούς ρυθμούς.

Πρόκειται για ένα από
τα μεγαλύτερα της Ευρώπης
με ισχύ 550 MW
- Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός
του έργου με προϋπολογισμό
216 εκατ. ευρώ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
της Ρεγγίνας Σαβούρδου

Ε

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

πίπεδα-ρεκόρ καταγράφονται στην επιβατική κίνηση
του Ιουλίου στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, τα
οποία διαχειρίζεται η Fraport Greece.
Στο συν 11% εκτινάχθηκε η αεροπορική κίνηση σε σχέση με τον Ιούλιο της
«χρυσής» χρονιάς για τον τουρισμό,
του 2019. Συγκεκριμένα, 5.912.102
επιβάτες, πτήσεων εσωτερικού και
εξωτερικού, διακινήθηκαν στο σύνολο του μήνα Ιουλίου, σε σχέση με τα
5.322.680 επιβατών που είχαν διακινηθεί τον Ιούλιο του 2019, καταγράφοντας διψήφιο θετικό πρόσημο, το
οποίο φτάνει στο 11,1%.
Αξίζει να σημειωθεί πως οι επιβάτες των συνολικά 36.404 πτήσεων, μόνο από το εξωτερικό, έφτασαν τα
5.127.370, τη στιγμή που ο αντίστοιχος
μήνας του 2019 είχε μεταφέρει
4.499.862 τουρίστες από διεθνείς
πτήσεις.
Τα μεγαλύτερα μεγέθη, με εντυπωσιακά νούμερα, καταγράφηκαν στο
αεροδρόμιο της Ρόδου, «Διαγόρας»,
όπου προσγειώθηκαν περισσότεροι
από 1.000.000 επιβάτες (1.144.091),
σημειώνοντας αύξηση 10,4% σε σχέση
με τον αντίστοιχο μήνα του 2019, οπότε
είχαν διακινηθεί 1.036.190 επιβάτες.
Δεύτερο ακολουθεί το αεροδρόμιο
της Κέρκυρας, όπου αφίχθηκαν
796.040 τουρίστες, εκτοξεύοντας την
αεροπορική κίνηση του νησιού στο
+20,7%, σε σχέση με τον ίδιο μήνα
του 2019.
Ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας σχολίασε τα στοιχεία αυτά, με
ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.
«Ιούλιος 2022 vs Ιούλιος 2019. 11%

Νέο ρεκόρ με 6 εκατ. επιβάτες

αύξηση της επιβατικής κίνησης στα 14
αεροδρόμια της Fraport. Η αναβάθμιση
του τουριστικού μας προϊόντος ενισχύει την οικονομία, δημιουργεί νέες
θέσεις εργασίας, τροφοδοτεί εκατοντάδες επαγγέλματα και στηρίζει τη μέση ελληνική οικογένεια», ανέφερε ο
υπουργός Τουρισμού, εμφανώς ενθουσιασμένος με τα εντυπωσιακά μεγέθη.
Οι πέντε βασικότερες τουριστικές
αγορές, από τις οποίες «πλημμύρισαν»
τα νησιά μας τον δεύτερο μήνα του καλοκαιριού, είναι το Ηνωμένο Βασίλειο

με 620.090 επιβάτες, ακολουθεί η Γερμανία με 411.751 επιβάτες, η Ιταλία με
296.282, η Πολωνία με 161.415 και η
Γαλλία με 158.210 τουρίστες.
Εξίσου εντυπωσιακές είναι και οι
πτήσεις οι οποίες προσγειώθηκαν συνολικά μόνο τον μήνα Ιούλιο. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν 45.662
δρομολόγια, από τα οποία τα 36.404
ήταν δρομολόγια από πτήσεις εξωτερικού. Κατά 24,7% περισσότερες πτήσεις πραγματοποιήθηκαν στη Σαντορίνη σε σχέση με το 2019, ακολουθεί η

Κέρκυρα με 23,6% και τα Χανιά με
22,4% στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια τον φετινό Ιούλιο.

Πάνω από 10% η αύξηση
τον Ιούλιο σε σχέση
με τον αντίστοιχο μήνα
της «χρυσής» χρονιάς
του 2019

Αλεξανδρούπολη: Νέες αποθήκες αεροπορικών καυσίμων στο αεροδρόμιο «Δημόκριτος»
Ένας σύγχρονος σταθμός ανεφοδιασμού αεροπορικών καυσίμων έχει πλέον αναπτυχθεί εντός του αεροδρομίου «Δημόκριτος» στην Αλεξανδρούπολη. Οι νέες
εγκιβωτισμένες δεξαμενές καυσίμου JET A1, εντός ISO
Container, έχουν χωρητικότητα έως 60 κυβικών μέτρων.
Το αεροπορικό πάρκο καυσίμων που λειτουργεί
στον Κρατικό Αερολιμένα Αλεξανδρούπολης είναι μια
νέα σύγχρονη και απολύτως ασφαλής εγκατάσταση
που δίνει τη δυνατότητα δυναμικής προοπτικής στον
οικονομικό και κοινωνικό τομέα αλλά και σε θέματα
εθνικής ασφάλειας τόσο για τον ακριτικό Νομό Έβρου

όσο και για την ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Με αφορμή την ολοκλήρωση των διαδικασιών αδειοδότησης, πιστοποίησης και εγκατάστασης των αποθηκών, ο διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) Γιώργος Δριτσάκος επισκέφτηκε και επιθεώρησε τις εγκαταστάσεις, παρουσία του αερολιμενάρχη Στέλιου Ζαντανίδη.
«Πρόκειται για μια σημαντική υποδομή που θέτει τον
ακριτικό διεθνή αερολιμένα στην υψηλότερη βαθμίδα
παροχής υπηρεσιών. Η παροχή αεροπορικού καυσί-

μου όλων των τύπων στα αεροδρόμια της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας αποτελεί σημαντικό στόχο τον
οποίο υλοποιούμε σε στενή συνεργασία με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και όλους τους αρμόδιους φορείς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο διοικητής της ΥΠΑ.
Υπενθυμίζεται πως η παροχή αεροπορικού καυσίμου στον ΚΑΑΛΔ είχε διακοπεί για περισσότερο από
τρία χρόνια λόγω αλλαγής της νομοθεσίας περί φορολογικών αποθηκών.
Ρ.Σ.
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ΧΑ: Υψηλότερα με αρωγό το διεθνές κλίμα

Τ

ο θετικό διεθνές κλίμα
επιδρά υποστηρικτικά
στην εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά, με τον Γενικό
Δείκτη να κατοχυρώνει υψηλότερα
επίπεδα τιμών. Το αν διατηρηθεί η
ανοδική τάση εξαρτάται από τις διαθέσεις των traders που δραστηριοποιούνται στο ΧΑ, ο αριθμός των
οποίων πάντως είναι περιορισμένος λόγω της κορύφωσης των θερινών διακοπών. Τεχνικά, ο Γενικός
Δείκτης κατάφερε να διαπεράσει
για δεύτερη φορά μέσα σε μία
εβδομάδα τον εκθετικό κινητό των
200 ημερών, στις 866,55 μονάδες,
και να μετατρέψει τη βραχυπρόθεσμη τάση της σε ανοδική.
Επίσης, δοκίμασε και με επιτυχία
το επόμενο επίπεδο των 870 μονάδων, ανοίγοντας τον δρόμο για τις
880 μονάδες, που αποτελεί το τελευταίο «σκαλοπάτι» πριν από τις

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Δυναμικό comeback
για τη γερμανική EOS
Δυναμικό comeback στην αγορά μη
εξυπηρετούμενων δανείων κάνει η γερμανική EOS, διεκδικώντας δυνατά χαρτοφυλάκια από δεύτερο χέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η EOS είναι μεταξύ των μνηστήρων για να αγοράσει το χαρτοφυλάκιο ανεξασφάλιστων απαιτήσεων Souk. Παράλληλα, διεκδικεί μαζί με την Deutsche Bank
και το fund Southrock, που ειδικεύεται σε
αγορές ανακτηθέντων ακινήτων, και το
χαρτοφυλάκιο Tethys, που έχει βγάλει
προς πώληση η Intrum για λογαριασμό
SPVs τιτλοποιήσεων.

Αναβάθμιση για Antenna
Media Lab
900 μονάδες. Αναφορικά με τον
Τραπεζικό Δείκτη, έδωσε αγοραστικό σήμα και μένει να διαφανεί
αν μπορέσει να πρωταγωνιστήσει
στις επόμενες συνεδριάσεις. Για

τον Δείκτη Υψηλής Κεφαλαιοποίησης η άνετη επαναφορά πάνω από
τις 2.100 μονάδες δίνει το πλεονέκτημα στους long, τουλάχιστον
βραχυπρόθεσμα.

Lenovo: Καταγράφει το 9ο κατά σειρά τρίμηνο
βελτιωμένων εσόδων και κερδοφορίας
Ο Όμιλος Lenovo ανακοίνωσε ισχυρά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου, βελτιώνοντας τόσο
τα έσοδα όσο και την κερδοφορία για ένατο συνεχόμενο τρίμηνο. Τα καθαρά κέρδη πρώτου
τριμήνου αυξήθηκαν 11% σε ετήσια βάση, σε
516 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και 35% σε ετήσια βάση, σε 556 εκατομμύρια δολάρια σε βάση
non-HKFRS. Τα έσοδα ανήλθαν στα 17 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, αυξημένα κατά 5% από
έτος σε έτος σε σταθερό νόμισμα. Τα έσοδα από
επιχειρήσεις εκτός PC αγγίξαν το 37%, αποδεικνύοντας ότι η στρατηγική του μετασχηματισμού με γνώμονα τις υπηρεσίες του ομίλου και οι συνεχείς επενδύσεις στη διαφοροποίηση απέδωσαν καρπούς
και οδηγούν σε μελλοντικές ευκαιρίες ανάπτυξης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

BUSINESS

Motor Oil: Στις 8/9 η ΕΓΣ για την απόκτηση του 75%
του κλάδου ΑΠΕ της Ελλάκτωρ
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Motor Oil θα
πραγματοποιηθεί στις 8 Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη, με
μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως την έγκριση της συναλλαγής για την απόκτηση από την εταιρεία του 75% του
κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Ελλάκτωρ από
την 100% θυγατρική με την επωνυμία Motor Oil Renewable
Energy. Ειδικότερα, όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική
ανακοίνωση, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική
Συνέλευση, που θα συνεδριάσει στις 8 Σεπτεμβρίου 2022,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πμ.

Έπειτα από εννέα χρόνια το Antenna
Media Lab αναβαθμίζεται σε Κέντρο Διά
Βίου Μάθησης επιπέδου δύο. Ο Εθνικός
Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) εξέτασε την αίτηση που είχε υποβάλει ο Antenna ήδη από τον προηγούμενο
Νοέμβριο και έκρινε πως συντρέχουν οι
προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο. Έτσι, με
χθεσινή απόφαση που δημοσιεύθηκε στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η Antenna
Σπουδαστική Μονοπρόσωπη ΕΠΕ πήρε
την άδεια για να καταστεί Κέντρο Διά Βίου
Μάθησης επιπέδου δύο. Το αναβαθμισμένο Antenna Media Lab έχει πλέον τη δυνατότητα στέγασης και εκπαίδευσης 201
ατόμων και μεταξύ άλλων διαθέτει και χώρους που παρέχουν ανεμπόδιστη πρόσβαση σε ΑμεA.

ΑVE: Μπαίνει στον κλάδο
των σουπερμάρκετ
Η ΑVE (ακρωνύμιο της ονομασίας Audio
Visual Enterprises), η γνωστή μας Επιχειρήσεις Ήχου και Εικόνας, κάνει πλέον ανοίγματα σε κλάδους με τους οποίους δεν είχε μέχρι
πρότινος καμία σχέση. Η Επιχειρήσεις Ήχου
και Εικόνας ΑΕ ιδρύθηκε το 1982, ως εταιρεία διανομής ταινιών βίντεο στην Ελλάδα
και στην Κύπρο, και έκτοτε έχει διεισδύσει
ευρέως στον κλάδο της ψυχαγωγίας και της
τεχνολογίας, αποτελώντας ένα σύνολο εταιρειών το οποίο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα
στρατηγικών δραστηριοτήτων (κινηματογράφος, βίντεο, τηλεόραση, πάρκα ψυχαγωγίας,
τεχνολογία κ.λπ.). Το 2020 η AVE προχώρησε
στην πώληση των Ster Cinemas και της
Odeon Entertainment, εφαρμόζοντας το
πλάνο αποεπένδυσής της. Σήμερα ετοιμάζεται να δραστηριοποιηθεί στον κλάδο των
σουπερμάρκετ και για τον λόγο αυτό τροποποίησε προ ημερών το καταστατικό της.
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BUSINESS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Ελληνικές Αλυκές: Παραγωγική
διαδικασία με έμφαση
στην κυκλική οικονομία

Η ΕΡΤΕΚΑ ανέλαβε δύο
μεγάλα έργα του ΔΕΔΔΗΕ

Η

Intralot ανακοίνωσε ότι στις 8 Αυγούστου
2022 η θυγατρική της στις ΗΠΑ Intralot,
Inc. αποπλήρωσε πλήρως τις ομολογίες
λήξης 2025 (PIK Toggle Notes) αξιοποιώντας έσοδα από ένα τριετές κοινοπρακτικό δάνειο και μια
ανακυκλούμενη πιστωτική γραμμή, που υπογράφτηκε στις 28 Ιουλίου 2022 με κοινοπραξία τραπεζών των ΗΠΑ. Ως αποτέλεσμα της αποπληρωμής,
όλες οι ομολογίες 2025 έχουν ακυρωθεί.

AEGEAN - ΕΛΠΕ: Πτήσεις
με βιώσιμα καύσιμα από
το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»

Η EPTEKA ανήκει
στις δέκα παλαιότερες λειτουργούσες σήμερα
εργοληπτικές
επιχειρήσεις
όλου του φάσματος των κατασκευών. Μπορεί
με τη σημερινή μορφή της να ιδρύθηκε το
2003, αλλά η ιστορία της κρατάει από το 1961.
Στο τιμόνι της κατασκευαστικής βρίσκεται
Γιώργος Ψυχαράκης. Η ΕΡΤΕΚΑ, σε συνεργασία με την εισηγμένη ΕΚΤΕΡ, ανέλαβε δύο μεγάλα έργα του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).
Πρόκειται για τα έργα δίκτυα περιοχής Φιλοθέης-Κηφισιάς και δίκτυα περιοχών Πύργου,
Ζάκυνθου και Κεφαλονιάς. Το ποσό της σύμβασης του έργου δίκτυα περιοχής Φιλοθέης Κηφισιάς ανέρχεται σε 52,9 εκατ. ευρώ και το
ποσό της σύμβασης του έργου δίκτυα περιοχών Πύργου, Ζάκυνθου και Κεφαλονιάς σε
42,16 εκατ. ευρώ. Ο χρόνος αποπεράτωσης και
των δύο έργων καθορίστηκε στους 48 μήνες,
αρχής γενομένης από την 1η Σεπτεμβρίου
2022. Να σημειωθεί πως τόσο η ΕΡΤΕΚΑ όσο
και η ΕΚΤΕΡ έχουν μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή έργων του ΔΕΔΔΗΕ.

Επιτροπή Ανταγωνισμού:
Κανονιστική παρέμβαση
στον κλάδο των κατασκευών

Πτήσεις με βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα (SAF)
θα πραγματοποιούν στο εξής και από τον Διεθνή
Αερολιμένα Αθηνών τα αεροσκάφη της Aegean
Airlines, σε συνεργασία με τον Όμιλο Ελληνικά
Πετρέλαια. Μετά τον πρώτο επιτυχή εφοδιασμό με
SAF του συστήματος ανεφοδιασμού καυσίμων
«Hydrant» του αεροδρομίου που πραγματοποιήθηκε από την ΕΚΟ, θυγατρική του ομίλου ΕΛΠΕ, η
AEGEAN έχει πλέον τη δυνατότητα να εφοδιάζει τα
αεροσκάφη της που αναχωρούν και από τη βάση
της στην Αθήνα με βιώσιμα καύσιμα, ενώ ο Διεθνής
Αερολιμένας Αθηνών ενισχύει πλέον και με SAF το
αποτύπωμά του στον χάρτη των «πράσινων» αεροδρομίων της Ευρώπης.

Στον κλάδο των κατασκευών εξακολουθούν
να μην υπάρχουν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού, σύμφωνα με την επικαιροποίηση αυτεπάγγελτης έρευνας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, για αυτό και εξετάζεται η επιβολή συγκεκριμένων μέτρων. Στο
πλαίσιο της κανονιστικής παρέμβασης στον
κλάδο των κατασκευών και κατόπιν της δημοσίευσης των δεύτερων απόψεών της, η
επιτροπή κήρυξε την έναρξη δεύτερης δημόσιας διαβούλευσης, διάρκειας 30 ημερών,
προσκαλώντας κάθε ενδιαφερόμενο μέρος
να εκθέσει τα σχόλια, τις θέσεις και τις παρατηρήσεις του αναφορικά με τα προτεινόμενα
μέτρα. Η δεύτερη δημόσια διαβούλευση ξεκινάει σήμερα και θα διαρκέσει έως και τις 9
Σεπτεμβρίου 2022.

Οι Ελληνικές Αλυκές ΑΕ, σε συνεργασία με
τον περιβαλλοντικό μη κερδοσκοπικό φορέα
NoWaste21, πραγματοποίησαν τους μήνες
Μάιο και Ιούλιο 2022 εκπαιδευτικό πρόγραμμα
κυκλικής οικονομίας στους μαθητές των δημοτικών σχολείων του Δήμου Μεσολογγίου και
στους εργαζομένους-προμηθευτές των Ελληνικών Αλυκών. Για τις ανάγκες του προγράμματος διενεργήθηκαν καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των εγκαταστάσεων των Ελληνικών Αλυκών και μελέτη της παραγωγικής
διαδικασίας και του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης της εταιρείας με έμφαση στη
διαχείριση αποβλήτων, όπου και αναδείχθηκε ο
Zero Waste χαρακτήρας της παραγωγικής διαδικασίας της εταιρείας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, παρατηρήθηκε μια θετική συνεισφορά στην αλληλεπίδραση των αλυκών με το τοπικό οικοσύστημα και τη βιοποικιλότητα, καθώς
και στη διατήρηση των προστατευόμενων πουλιών της περιοχής.

Αύξηση κεφαλαίου για
τη Mercedes Benz Ελλάδος
Σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου
προχώρησε η θυγατρική τής Mercedes Benz
στην Ελλάδα. Τη σχετική απόφαση έλαβε η
τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.
Σύμφωνα με την απόφαση, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί κατά 7,506 εκατ. ευρώ, εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει μέσω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών. Έτσι το μετοχικό
κεφάλαιο της εταιρείας φτάνει τα 50,199
εκατ. ευρώ.

Νίκος Τσάκος (ΤΕΝ):
Στις 29 Αυγούστου το μέρισμα
Η εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία TEN του
Νίκου Π. Τσάκου ανακοίνωσε ότι το διοικητικό
συμβούλιό της αποφάσισε να δώσει το τακτικό
τριμηνιαίο μέρισμα 0,546875 δολαρίων ανά
μετοχή για τις προνομιούχες μετοχές της σειράς D και το τακτικό τριμηνιαίο μέρισμα μετρητών 0,578125 δολαρίων ανά μετοχή για τις προνομιούχες μετοχές της σειράς Ε. Το μέρισμα
για τις προνομιούχες μετοχές των σειρών D και
Ε θα καταβληθεί στις 29 Αυγούστου 2022. Η
TEN έχει 3.517.061 προνομιούχες μετοχές σειράς D και 4.745.947 σειράς E σε κυκλοφορία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Intralot αποπλήρωσε
πλήρως τις ομολογίες
λήξης 2025
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«Political»
για τα στημένα

Η

γάγγραινα με τα στημένα παιχνίδια ή τα «ύποπτα προς χειραγώγηση», όπως τα αναφέρει η UEFA, μεγαλώνει χρόνο
με τον χρόνο χωρίς κανένας φορέας ή δικαιοδοτικό όργανο να μπορεί να σταματήσει το φαινόμενο.
Τα νέα είναι ολότελα απογοητευτικά.
Μέχρι την 1η Αυγούστου η εταιρεία ανίχνευσης παράνομου στοιχηματισμού Sports Radar κατέγραψε 400 παιχνίδια ποδοσφαίρου στα οποία υπήρξε ασυνήθιστος στοιχηματισμός. Άλλα 270 «ύποπτα
προς χειραγώγηση» καταγράφηκαν σε
άλλα αθλήματα. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της εταιρείας, μέχρι το τέλος του
έτους θα υπάρξει ρεκόρ - τα ματς αυτά
αναμένεται να ξεπεράσουν τα 1.000! Το
ρεκόρ είναι του 2021, όταν καταγράφηκαν
903 παιχνίδια.
Μπορεί να υπάρξουν «στημένα» παιχνί-

δια και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ; Ο Τομ Γουάλας, στέλεχος Επικοινωνίας της Sports Radar, τόνισε: «Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι το πιο σημαντικό
τουρνουά στον κόσμο του ποδοσφαίρου,
που φυσικά μειώνει τον κίνδυνο. Είναι το
υψηλό σημείο της καριέρας ενός αθλητή,
η παγκόσμια προβολή είναι τεράστια. Αυτό σημαίνει ότι οι εμπλεκόμενοι αθλητές
είναι λιγότερο πιθανό να χειραγωγήσουν
την πορεία ή το αποτέλεσμα ενός αγώνα».
Καλά, ας μην παίρνει και όρκο.

Οι τακτικοί δικαστές... το κλειδί
Και στην Ελλάδα; Εδώ, που είναι Βαλκάνια και όχι παίξε γέλασε, η συγκεκριμένη εταιρεία, που συνεργάζεται με την UEFA, έχει στείλει 160 φακέλους. Πού βρίσκονται; Καταχωνιασμένοι σε κάποια
συρτάρια. Στην πρόσφατη συνάντηση του
προέδρου της ΕΠΟ Τάκη Μπαλτάκου με

τον ομόλογό του της UEFA Αλεξάντερ
Τσέφεριν ετέθη το θέμα. «Δεν έχετε κάνει
απολύτως τίποτα», του επισήμανε ο Τσέφεριν. Γιατί ωστόσο η ελληνική πλευρά
δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα;
Η «Political» αποκαλύπτει το εξής:
τα δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου αποτελούνται από τακτικούς
δικαστές, όπως είναι γνωστό. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στον κόσμο με
τακτικούς δικαστές. Και όπως είναι
γνωστό, οι τακτικοί δικαστές κρίνουν
και αποφασίζουν με αποδείξεις. Ο
πειθαρχικός κώδικας της UEFA ωστόσο αναφέρει πως αρκούν οι «πιθανολογήσεις» για την επιβολή τιμωρίας!
Ποιος τακτικός δικαστής θα αποφασίσει υποβιβασμό μιας ομάδας με βάση
πιθανολογήσεις; Και αν η ομάδα αυτή
προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια
και αθωωθεί, ποια θα είναι η θέση του

τακτικού δικαστή των δικαιοδοτικών
οργάνων της ΕΠΟ που την καταδίκασε;
Όσον αφορά το πόιντ σίστεμ που εφαρμόζουν οι Κύπριοι, είναι από ανέφικτο
έως… ανέκδοτο να εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Εκεί σε πρώτη φάση αφαιρούνται
βαθμοί, μετά παρακρατούνται χρήματα
και μετά υποβιβασμός. Στην Ελλάδα με
160 φακέλους πόσες ομάδες θα είχαν
υποβιβαστεί;

Οι 160 φάκελοι με τα ύποπτα
παιχνίδια μπαίνουν στο αρχείο,
γιατί οι τακτικοί δικαστές
αποφασίζουν με αποδείξεις
και όχι με πιθανολογήσεις
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Η Ρεάλ υπερπρωταθλήτρια Ευρώπης
Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι η υπερπρωταθλήτρια Ευρώπης, αφού
κέρδισε 2-0 την Άιντραχτ Φρανκφούρτης στον τελικό του Σούπερ
Καπ, που έγινε στο Ελσίνκι. Ήταν
το 5ο τρόπαιο για τη Ρεάλ, που ισοφάρισε τις κατακτήσεις της Μπαρτσελόνα και της Μίλαν, και για τον
παμμέγιστο Γάλλο στράικερ Καρίμ
Μπενζεμά μια ξεχωριστή μέρα. Με
το γκολ που πέτυχε έφτασε τα 324
γκολ με τους Μαδριλένους και ξεπέρασε τον θρυλικό Ραούλ. Πρώτος στη σχετική λίστα είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο με 450 γκολ. Πόσα από τα γκολ του Ρονάλντο είναι
ασίστ του Μπενζεμά τότε που έπαιζαν μαζί; Άπειρα. Το σκορ για τη
Ρεάλ άνοιξε ο Αλάμπα στο 37’, στο
61’ ο Κασεμίρο είχε δοκάρι και ο
Μπενζεμά έκανε το τελικό 2-0 στο

SPORTS
Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Με τον ύμνο της ΑΕΚ
και Στέλιο Καζαντζίδη
Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι εργασίες
στην «OPAP Arena» ενόψει του πρώτου ματς της
ΑΕΚ αλλά και των εγκαινίων στις 17 Σεπτεμβρίου.
Δοκιμάστηκαν τόσο τα scoreboards όσο και τα
ηχεία με τον ύμνο της Ένωσης καθώς και τη φωνή
του αείμνηστου και αξεπέραστου Στέλιου Καζαντζίδη. Επίσης, τοποθετήθηκαν οι αριθμήσεις των
σειρών στα σκαλοπάτια του γηπέδου. Την παρουσίαση των εγκαινίων θα κάνει ο Αντώνης Αντωνίου.

Ο Στέφανος
είχε νεύρα, έχασε 2-0
65’. Στον τελικό εγκαινιάστηκε και
το ημιαυτόματο οφσάιντ, αλλά δεν
χρειάστηκε να εφαρμοστεί. Είναι
το νέο σύστημα που σε 20 δευτε-

ρόλεπτα αποφασίζει αν υπήρχε
οφσάιντ ή όχι με τσιπάκι που υπάρχει στην μπάλα. Θα εφαρμοστεί στο
Μουντιάλ του Κατάρ.

Ο Γιάννης
τρόμαξε
τις στοιχηματικές

Ήττα-σοκ για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Έχασε 20 σετ (7-5, 7-6) από τον Τζακ Ντρέιπερ
(Νο82 στον κόσμο) και αποκλείστηκε από
τη συνέχεια του Canadian Open. O Ντρέιπερ έκανε ένα από τα καλύτερα ματς της
καριέρας του και κέρδισε για πρώτη φορά
παίκτη που βρίσκεται στο Top 10. Την ίδια
στιγμή ο Τσιτσιπάς μέτρησε 40 αβίαστα λάθη,
δείχνοντας ιδιαίτερα νευρικός.

Επίθεση ληστών
στον Ντάντιτς

Η παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην Εθνική ομάδα τρόμαξε όχι μόνο τους
αντιπάλους της αλλά και τις στοιχηματικές εταιρείες. Μετά τους 31 πόντους σε 20 λεπτά
στο νικηφόρο 86-70 με την Ισπανία, η Ελλάδα από τέταρτη που ήταν για την κατάκτηση
του τροπαίου στο Eurobasket του Σεπτεμβρίου τώρα δίνεται ως δεύτερη υποψήφια
για να πάρει το τρόπαιο μαζί με τους Σλοβένους. Πρώτη παραμένει η Γαλλία.

Στο μνημείο του Άλκη η Μακάμπι
Πριν από το παιχνίδι με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» η
αποστολή της Μακάμπι Τελ Αβίβ επισκέφτηκε το μέρος όπου
δολοφονήθηκε ο Άλκης Καμπανός από οργανωμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ και άφησαν λουλούδια. Ήταν μια πρωτοβουλία του Σέρβου τεχνικού της Μακάμπι Βλάνταν Ίβιτς, ο οποίος είχε φορέσει τη φανέλα του Άρη. Μετά η αποστολή γευμάτισε σε πολυτελές εστιατόριο της Θεσσαλονίκης, όπου
τραγούδησε ο Νίκος Βέρτης.

Επίθεση από δύο ληστές δέχτηκε στο Άμστερνταμ ο Σέρβος αρχηγός του Άγιαξ Ντούσαν Ντάντιτς! Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Telegraph»,
δύο άγνωστοι φαίνεται ότι παρακολουθούσαν τον
Σέρβο άσο και όταν βγήκε από το αμάξι τού επιτέθηκαν για να τον ληστέψουν. Ο 33χρονος παίκτης
του Αίαντα χτύπησε στο πρόσωπο τον έναν από
τους δύο, τρέποντάς τους σε φυγή. Από τη συμπλοκή ο Σέρβος τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι.

Το νέο αμόρε του Εμπαπέ
Η Ρόουζ Μπέρτραμ, πρώην του Γκρέγκορι φαν
ντερ Βιλ, ο οποίος έπαιξε στην Παρί Σεν Ζερμέν, είναι το νέο αμόρε του σούπερ σταρ της γαλλικής
ομάδας Κιλιάν Εμπαπέ. Και αν έχουν διαφορά
οκτώ χρόνων (23 αυτός, 30 αυτή), κανένα πρόβλημα. Η Ρόουζ είχε σχέση οκτώ χρόνων με τον
Γκρέγκορι προτού πέσει στην αγκαλιά του Κιλιάν,
ο οποίος έστειλε και ιδιωτικό αεροπλάνο στο Βέλγιο για να τη φέρει στο Παρίσι.
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Επιμέλεια:
Ραφαέλα
Παπαγεωργίου

POLITICAL ΑRT

20ό Preveza Jazz Festival

Η Μαρίνα Σάττι«παντρεύει»
το σύγχρονο με το παραδοσιακό

Σ

το πλαίσιο του 20ού Preveza Jazz Festival, η τραγουδοποιός και πολυσχιδής
καλλιτέχνιδα Μαρίνα Σάττι έρχεται στο
Ρωμαϊκό Ωδείο Νικόπολης στην Πρέβεζα το Σάββατο 13 Αυγούστου στις 21.30 και
υπόσχεται να συναρπάσει παρουσιάζοντας ένα
μοναδικό και ιδιαίτερο μουσικό θέαμα.
Τέσσερα χρόνια μετά την εκπληκτική της εμφάνιση στο Preveza Jazz Festival και με την κυκλοφορία του πρώτου της άλμπουμ «YENNA»
(«Γέννα»), η Μαρίνα Σάττι ανεβαίνει στη σκηνή σε
επιλεγμένους χώρους σε όλη την Ελλάδα.
Η Μαρίνα Σάττι στο Ρωμαϊκό Ωδείο της Νικόπολης θα παρουσιάσει ένα ιδιαίτερο μουσικό
θέαμα, τόσο ξεχωριστό όσο και τα τραγούδια
της που δημιουργεί και βαθιά επηρεασμένο από
παραδοσιακές καταβολές, περίτεχνα συνδυασμένες με τις σύγχρονες μουσικές τάσεις σε
έναν ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό χώρο. «Για μένα
παράδοση είναι οι άνθρωποι που έρχονται και
φεύγουν, ο τρόπος που βρίσκονται μεταξύ τους,
που επικοινωνούν και αυτά που αφήνουν πίσω
τους», έχει τονίσει η τραγουδίστρια.

της έλευσης στον κόσμο και, ως εκ τούτου, την αλλαγή. Το πρώτο της άλμπουμ αποτελεί ένα οδοιπορικό με αναφορές στους ήχους ολόκληρης της ελληνικής επαρχίας - από τον ζουρνά και το νταούλι
του Βορρά, το πολυφωνικό τραγούδι της Ηπείρου
μέχρι τα γλέντια και τους χορούς της Κρήτης. Η
Μαρίνα Σάττι αποτυπώνει τις πρωτόγονες δονήσεις
της ελληνικής υπαίθρου, εμπνευσμένες από τα
άγρια βουνά και την απέραντη θάλασσα της Μεσογείου, τολμώντας ταυτόχρονα να πειραματιστεί με
pop και urban στοιχεία, απογειώνοντας τον προσωπικό της ήχο, που την έκανε να ξεχωρίσει.

Η μουσική ενώνει
Από τη σύλληψη μέχρι τη γέννα
Στη συναυλία αυτή θα ακούσουμε ζωντανά όλα
τα τραγούδια του νέου της δίσκου με τον τίτλο
«YENNA», ένα όνομα καθόλου τυχαίο, καθώς δηλώνει την πρόθεσή της να αποτυπώσει συμβολικά
τη δημιουργική διαδικασία ως τα στάδια από τη
σύλληψη μέχρι τη γέννα: τον ενθουσιασμό, τον φόβο, την ανασφάλεια, τον πόνο και τελικά τη στιγμή

Σε αυτήν τη γιορτή θα τη συνοδεύσει στη σκηνή
μια εξαιρετική μπάντα, ενώ η Σάττι θα πει τραγούδια από την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο με τους ήχους από την γκάιντα
και τα νταούλια να μας ταξιδεύουν. Πρόκειται για
μια σύγχρονη μουσική γιορτή που θα παντρέψει
αρχέγονους και μοντέρνους ήχους και μέσω της
μουσικής θα φέρει κοντά τους ανθρώπους κάθε
εθνικότητας, περνώντας και ένα ηχηρό μήνυμα,
ότι η μουσική ενώνει.
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Μαγεμένη από
την Αστυπάλαια

GOSSIP
Εξόρμηση στη Μάνη
πριν γεννήσει

Μετά την Πάρο η Σταματίνα
Τσιμτσιλή συνεχίζει τις διακοπές
της στην Αστυπάλαια με τον σύζυγό της, τον Θέμη Σοφό. Η ίδια
είναι μαγεμένη από το νησί και
σχολίασε στον προσωπικό της
λογαριασμό στο Instagram:
«Πρώτη φορά στην Αστυπάλαια
και έπειτα από μερικές ώρες εδώ
νιώθω ήδη μαγεμένη από την
“πεταλούδα” του Αιγαίου». Όσο
για το ντύσιμό της, μας έχει ξετρελάνει με το καυτό σορτσάκι
της, με το οποίο πόζαρε.

Η

Λάουρα Νάργες και ο Χρήστος Σαντικάι σε έναν μήνα θα
κρατούν στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί, που είναι αγοράκι. Το όνομά του το είχαν βρει από τον πρώτο
μήνα, αλλά δεν το είχαν αποκαλύψει.
H Λάουρα είχε τα γενέθλιά της και δημοσίευσε μια φωτό με την
τούρτα που της έκανε έκπληξη ο Χρήστος, ενώ ο ίδιος σχολίασε κάτω από την ανάρτησή της: «Ζωή μου, σε αγαπάω πολύ. Σου αξίζουν
τα καλύτερα». Στη συνέχεια η μητέρα της σε σχόλιο αποκάλυψε
πως ο μικρός θα πάρει το όνομα «Αλέξανδρος».
Η ίδια η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός είχε πει σε
συνέντευξή της: «Ξέρουμε το όνομα που θα δώσουμε στον μπέμπη μας από τον πρώτο μήνα. Δεν θα το πούμε ακόμα, θα είναι ένα
όνομα που δεν υπάρχει στην οικογένεια, αλλά είναι σημαντικό για
την Ελλάδα».

Η Ιωάννα Σιαμπάνη διανύει μια από τις πιο
όμορφες περιόδους της ζωής της με τον Τζίμη
Σταθοκωστόπουλο, καθώς σε λίγο καιρό θα έρθει στον κόσμο το πρώτο τους παιδί. Η πρώην
παίκτρια του «My style rocks» είναι αρκετά
ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πολύ συχνά δημοσιεύει φωτογραφίες με τη φουσκωμένη κοιλίτσα της. Αυτήν τη φορά δημοσίευσε φωτογραφίες από τις μίνι καλοκαιρινές
διακοπές της στη Μάνη, λίγο πριν φέρει στον κόσμο το παιδάκι της.

Υπερήφανη μαμά

Βουτιές και αγκαλιές
με την κόρη της
Η Βασιλική Ανδρίτσου διανύει ένα όμορφο
καλοκαίρι με τον σύζυγό της Νίκο Συμεωνίδη
και την τρίχρονη κόρη τους. Έτσι λοιπόν δημοσίευσε μια φωτογραφία με την κόρη της,
όπου έχουν πάει για μπάνιο και η μικρή φορά
το μαγιό της και αγκαλιάζει τη μαμά της. Η
ηθοποιός έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας: «Κάπως έτσι ζούμε το καλοκαίρι μας».

Περιμένοντας την... πριγκίπισσα
H Βαλεντίνη Παπαδάκη και ο Κώστας Σόμμερ απολαμβάνουν
τις διακοπές τους και πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, καθώς περιμένουν το δεύτερο παιδάκι τους. Το ζευγάρι περιμένει με ανυπομονησία την άφιξη της μικρής πριγκίπισσάς τους, ενώ η Βαλεντίνη Παπαδάκη διανύει το δεύτερο τρίμηνο της εγκυμοσύνης της. Οι νέες φωτογραφίες της, που φορά μπικίνι και φαίνεται η φουσκωμένη κοιλιά της, είναι απλώς υπέροχες - αναμφισβήτητα είναι μια από τις πιο όμορφες εγκύους.

Η Μελίνα Νικολαΐδη, όσο μεγαλώνει, μοιάζει όλο και περισσότερο στη μητέρα της και,
απ’ ό,τι φαίνεται, ακολουθεί τα χνάρια της. Η
κόρη της ετοιμάζεται να φύγει για σπουδές στο
εξωτερικό και η μητέρα είναι ιδιαίτερα υπερήφανη. Η τραγουδίστρια λοιπόν κατέγραψε τη
18χρονη να ερμηνεύει ακαπέλα το κομμάτι
«Power» της Billie Eilish. «Ε… δεν αντιστάθηκα! Ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας η μάνα! My
star», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.
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Δρ Χρήστος Στάμου,
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Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου

POLITICAL ΥΓΕΙΑ

kpapakosto@yahoo.gr

Κνησμός στις θηλές
του στήθους

Ο

ι γυναίκες ανησυχούν όταν εντοπίσουν την ύπαρξη κνησμού στο στήθος
και ειδικά στις θηλές τους. Παρότι είναι φυσιολογικό να παρουσιάζεται
περιστασιακά σε κάθε σημείο του σώματος, όταν
επιμένει στο συγκεκριμένο σημείο δικαίως τις
αναστατώνει. Οι αιτίες εμφάνισης είναι ποικίλες.
Παρόλο που πολλές από αυτές δεν εμπνέουν καμία ανησυχία και θεραπεύονται εύκολα, υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους οι γυναίκες
θα πρέπει να δίνουν προσοχή όταν νιώθουν αυτό
το ενοχλητικό σύμπτωμα.
«Το δέρμα του στήθους, ειδικά της θηλής και
της θηλαίας άλω, είναι εξαιρετικά ευαίσθητο.
Ακόμα και η τριβή τους πάνω στα ρούχα κατά τη
διάρκεια μιας αθλητικής δραστηριότητας μπορεί
να προκαλέσει κνησμό. Είναι δηλαδή ένα συχνό
σύμπτωμα που συνήθως δεν εμπνέει ανησυχία.
Ενίοτε όμως συνοδεύεται και από άλλα συμπτώματα, όπως τσούξιμο, ερεθισμό ή ενόχληση στην
επιφάνεια του δέρματος. Η αιτία μπορεί να είναι
η παρουσία κάποιας αλλεργίας, εκζέματος, βακτηριακής λοίμωξης ή μυκητίασης. Μπορεί επίσης να οφείλεται σε ξηροδερμία και σε παρενέργειες φαρμάκων», εξηγεί ο δερματολόγος αφροδισιολόγος δρ Χρήστος Στάμου.
Η τριβή είναι η πιο συνηθισμένη αιτία ύπαρξης κνησμού και προκύπτει όταν υφάσματα τρίβονται στις θηλές κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων όπως το τρέξιμο. Μεγαλύτερες πιθανότητες να παρουσιάσουν κνησμό από τριβή έχουν

οι γυναίκες που δεν φορούν στηθόδεσμο. Το
έκζεμα είναι μια συχνή, μη μεταδοτική δερματοπάθεια, που συνήθως ξεκινά στην παιδική
ηλικία, αν και μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία. Όταν προσβάλλει το στήθος, ο
κνησμός είναι αισθητός κυρίως στις θηλές ή και
τη θηλαία άλω (τη σκουρότερη περιοχή γύρω

Νόσος του Paget
και καρκίνος μαστού
Η νόσος Paget της θηλής είναι ένας σπάνιος τύπος καρκίνου που έχει παρόμοια
συμπτώματα με το έκζεμα. Σε αυτά περιλαμβάνονται ο κνησμός, το άλγος, το φολιδωτό εξάνθημα, το αίσθημα καύσου και η
ευαισθησία. Επιπλέον, μπορεί να συνυπάρχουν αιμορραγία ή κίτρινες εκκρίσεις.
Εξάνθημα, ερυθρότητα, όψη φλούδας
πορτοκαλιού, εκκρίσεις από τη θηλή και
φλεγμονώδες δέρμα, που είναι ζεστό στην
αφή, προκαλεί και ο καρκίνος του μαστού.
Αυτά τα συμπτώματα δεν ανταποκρίνονται
στις θεραπείες για το έκζεμα και η μόνη
θεραπεία είναι η χειρουργική επέμβαση.
Πέραν των παραπάνω, πολλές γυναίκες
στην εγκυμοσύνη και στην εμμηνόπαυση
ταλαιπωρούνται από κνησμό στις θηλές
εξαιτίας των ορμονικών αλλαγών.

από τη θηλή), καθώς επίσης κάτω ή ανάμεσα
στους μαστούς. Για την εμφάνιση του εκζέματος
έχουν ενοχοποιηθεί τα σαπούνια, ενώ ορισμένες μορφές του οφείλονται σε αλλεργική αντίδραση ή σε επαφή με κάποια προϊόντα ή υλικά.
Μερικές φορές ο κνησμός στη θηλή προκαλείται από μυκητιασική λοίμωξη, για την οποία ευθύνεται συνηθέστερα ο μύκητας Candida albicans. Οι θηλάζουσες μητέρες είναι πιο ευάλωτες, όπως και οι γυναίκες με κολπική μυκητίαση
και όσες λαμβάνουν αντιβίωση.
Τα συμπτώματα μιας τέτοιας λοίμωξης, εκτός
από τον κνησμό, περιλαμβάνουν έντονο και βαθύ
πόνο, αίσθημα καύσου, ευαισθησία, αλλαγή του
χρώματος της θηλής και της θηλαίας άλω, η
οποία μπορεί να παρουσιάσει ξηρότητα. Τέλος,
στις ενδείξεις της μυκητιασικής λοίμωξης των
θηλών περιλαμβάνονται και το λευκό εξάνθημα
καθώς και τα μικρά σκισίματα. Η θεραπεία για τη
μυκητίαση περιλαμβάνει τη χρήση αντιμυκητιασικών κρεμών και φαρμάκων από το στόμα και
το καλό σκούπισμα μετά το μπάνιο.

Πού οφείλεται το ενοχλητικό
σύμπτωμα, πότε πρέπει να
απευθυνθούν οι γυναίκες στον γιατρό
και ποιες οι μέθοδοι θεραπείας
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ΖΩΔΙΑ

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας
Γράφει

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

η Αλεξάνδρα Καρτά

Κριός

Ζυγός

Ταύρος

Σκορπιός

(21/3-20/4)
Η απογοήτευση θα έρθει από το φιλικό
σας περιβάλλον, από τα σχέδια που κτίζετε εδώ και καιρό και τους προσωπικούς
σας στόχους. Είστε αρκετά ανήσυχοι με τα
οικονομικά σας αλλά και με τις συναισθηματικές σας επιλογές, όπου θέλετε χρόνο
για να βάλετε σε όλα μια υγιή σειρά.
(21/4-20/5)
Αυτή η Πανσέληνος ήρθε για να σας αναστατώσει και να κορυφωθούν θέματα της
καριέρας και της δημόσιας εικόνας σας.
Αφήστε τα πράγματα να εξελιχθούν και να
έχετε τον χρόνο αργότερα ώστε να κατανοήσετε τις αλλαγές που συμβαίνουν τώρα
στη ζωή σας.

(24/10-21/11)
Είναι μια δύσκολη Πανσέληνος για εσάς,
όπου η οικογένεια, οι σχέσεις και η καριέρα
θα υποστούν αλλαγές και αρκετές καταστάσεις θα σας τραυματίσουν ψυχικά και σωματικά.

Δίδυμοι

(22/11-21/12)
Σήμερα η Πανσέληνος θέλει κάποια
πράγματα να σας τα επισημάνει και να βάλετε μια νέα αρχή σε επαγγελματικά σας
θέματα. Καλό είναι να αποφύγετε τώρα
συμφωνίες και συζητήσεις, που θα έχουν
δυσκολία στην ολοκλήρωσή τους.

(21/5-21/6)
Είστε πανέτοιμοι για πνευματικά ξεκινήματα ή να βρεθείτε κοντά σε νέους ορίζοντες και φιλοδοξίες, που στην αρχή όλα θα
δείχνουν άπιαστα όνειρα, αλλά αργότερα
θα προχωρήσετε με αυτοπεποίθηση και
πείσμα.

Καρκίνος

(22/6-22/7)
Τα συναισθηματικά βάρη ήρθε ο καιρός
να τα βγάλετε από τη ζωή σας. Ίσως μάλιστα να πρέπει να τακτοποιήσετε παλιές οφειλές για να προχωρήσετε σε
νέες ευκαιρίες που έρχονται.

Λέων

Π

(23/7-22/8)
Για εσάς τα Λιοντάρια είναι μια απαιτητική περίοδος που θα δώσετε μεγάλη έμφαση στις σχέσεις σας. Ξαφνικές αλλαγές με την Πανσέληνο απέναντί σας, σε
καταστάσεις που τις θεωρούσατε σταθερές και άτρωτες. Θα σας αφήσουν μετέωρους οι καταιγίδες που δεν περιμένατε να
έρθουν, αλλά όχι μόνο παρουσιάστηκαν
αλλά και δεν θα σας αφήσουν πολλά περιθώρια να αντιδράσετε.

ρωταγωνιστεί η Πανσέληνος σήμερα, στο ζώδιο
του Υδροχόου, όπου μας καλεί να ζήσουμε
απροσδόκητα γεγονότα. Η ισχυρή όψη του
τετραγώνου της Πανσελήνου με τον Ουρανό

φέρνει ξαφνικές αλλαγές, ενώ η συμμετοχή του Κρόνου δεν
αφήνει κανένα περιθώριο για ανάλαφρες σκέψεις και
ηρεμία.

(23/9-23/10)
Αυτή η Πανσέληνος είναι ένα σημείο αναφοράς σε σχέσεις και οικονομικές υποθέσεις. Είναι η στιγμή που πρέπει να κάνετε
τις αλλαγές σας, να δείτε τα πράγματα με
ελευθερία και να μη μείνετε στο παρελθόν.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Πολλές οι αλλαγές αυτές τις μέρες και
έρχεται η Πανσέληνος να σας αναγκάσει
να πάρετε καινούργιες αποφάσεις και να
αλλάξετε εκ νέου το καθημερινό σας
πρόγραμμα. Εδώ θα επισημάνω ότι πρέπει να αφήσετε τα παράθυρα ανοικτά για
τις αλλαγές, που έχουν κάτι καλό να σας
φέρουν.

Τοξότης

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Αυτή η Πανσέληνος θα σας κάνει να επικεντρωθείτε σε οικονομικά θέματα, όπου
μάλλον θα πρέπει να κλείσετε παλιές υποθέσεις για να προχωρήσετε σε νέες καταστάσεις ή αγορές.

Υδροχόος

(20/1-18/2)
Αυτή η Πανσέληνος πραγματοποιείται στο
δικό σας ζώδιο και θα βγάλει τα θετικά ή
αρνητικά της στοιχεία με ένταση και διαφορετικότητα. Αγκαλιάστε τις αλλαγές και
υποδεχτείτε ό,τι καινοτόμο έρθει στη ζωή
σας.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Η Πανσέληνος θα συμβεί στο δωδέκατο
ηλιακό σας σπίτι, κάνοντας το υποσυνείδητό σας να φτερουγίσει από έντονη διαίσθηση. Βέβαια, θα φωλιάσουν στη
σκέψη σας κάποια ατυχή γεγονότα που
σας στιγμάτισαν και θέλετε να τα απομακρύνετε με κάθε κόστος.
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#ELLI

Η σημειολογία του νέου γεωτρύπανου
και η στρατηγική Ερντογάν

Ο
Της
Έλλης
Τριανταφύλλου

Ο Τούρκος
πρόεδρος
αποφάσισε
να δείξει
αυτοσυγκράτηση,
έχοντας πάρει το
μήνυμα από τη
διεθνή κοινότητα,
ή πρόκειται για
έναν ελιγμό ο
οποίος στοχεύει
να «αποκοιμίσει»
τους εύλογα
ανησυχούντες;

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αρέσκεται
στη σημειολογία. Για αυτό, το νέο
γεωτρύπανο που απέκτησε η Τουρκία το ονόμασε «Αμπντούλ Χαμίτ
Χαν». Πρόκειται για τον σουλτάνο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που έμεινε γνωστός και ως
«αιμοσταγής».
Ο Τούρκος πρόεδρος προφανώς θαυμάζει τα
έργα και τις ημέρες του αιμοδιψούς σουλτάνου, ο οποίος, όπως και ο κ. Ερντογάν άλλωστε,
υπήρξε μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα.
Του έδωσε, λοιπόν, το όνομα του αιμοσταγούς σουλτάνου για να προκαλέσει τους εύλογους συνειρμούς και αφού άφησε να περάσει
ένα μεγάλο χρονικό διάστημα με υπονοούμενα
και προκλητικές ρητορικές, αποκάλυψε ότι το
τουρκικό γεωτρύπανο θα διεξαγάγει τις έρευνες εντός τουρκικών υδάτων, σε θαλάσσια περιοχή έξω από τις ακτές της Αττάλειας.
Εύλογα, η Αθήνα, η Λευκωσία και οι σύμμαχοί μας έβγαλαν έναν αναστεναγμό ανακούφισης, καθώς το παραπάνω σενάριο ήταν το πιο
ανώδυνο από όσα είχαν γίνει σχετικά με τη ρότα του «Αμπντούλ Χαμίτ Χαν».
Το κρίσιμο ερώτημα, ωστόσο, που μένει να
απαντηθεί είναι γιατί το έπραξε αυτό ο κ. Ερντογάν. Αποφάσισε να δείξει αυτοσυγκράτηση,
έχοντας πάρει το μήνυμα από τη διεθνή κοινότητα, ή πρόκειται για έναν ελιγμό ο οποίος στοχεύει να «αποκοιμίσει» τους εύλογα ανησυχούντες;
Οι αισιόδοξες εκτιμήσεις λαμβάνουν σοβαρά

υπόψη το γεγονός ότι τη φετινή χρονιά, σε αντίθεση με το 2020, έχουν σημειωθεί κοσμοϊστορικά γεγονότα, τα οποία στην αιχμή τους έχουν
μια πρωτόγνωρη για τη σύγχρονη ιστορία της
Ευρώπης και γενικότερα της Δύσης αντίδραση
στον αναθεωρητισμό. Εν προκειμένω του Ρώσου προέδρου Πούτιν. Αυτή η οπτική ανάλυσης
των γεγονότων λαμβάνει ακόμα σοβαρά υπόψη
την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου
της Ελλάδας και κυρίως τη θεαματική αμυντική
θωράκιση της χώρας μας. Εξέλιξη που, όπως
προκύπτει από τις αντιδράσεις των γειτόνων,
έχει προκαλέσει μεγάλο εκνευρισμό στην
Τουρκία.
Επιπρόσθετα, σε αυτή τη συγκυρία, ο Ερντογάν επιδιώκει όχι μόνο να αποκαταστήσει τη
σχέση του με τις ΗΠΑ, αλλά να σφραγίσει αυτή
την επανεκκίνηση με την αγορά 40 νέων F-16.
Εξέλιξη που περνάει από το Κογκρέσο, το
οποίο, χωρίς περιστροφές και μισόλογα, έχει
διαμηνύσει στην Άγκυρα ότι δεν πρόκειται να
αποδεχθεί σε καμία περίπτωση την παραβίαση
του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Κραδαίνει, μάλιστα,
και το βέτο, για να μην αφήσει καμία αμφιβολία
για τη στάση του.
Από την άλλη πλευρά, είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι, έπειτα από μήνες καθημερινής κλιμάκωσης και ακραίας ρητορικής, ο Ερντογάν ανέκρουσε πρύμναν. Πολύ περισσότερο
όταν ο ίδιος αλλά και κορυφαία στελέχη της
κυβέρνησής του έχουν ανοίξει εντυπωσιακά τη

βεντάλια των τουρκικών διεκδικήσεων σε βάρος της χώρας μας.
Μάλλον, αλλού θα πρέπει να κρύβονται οι
απαντήσεις. Και το «μέρος» δεν μπορεί να είναι
άλλο από το νέο σκηνικό που αρχίζει να διαμορφώνεται παγκοσμίως, με φόντο και ίσως
και αφορμή τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Ο Ερντογάν έχει αποδείξει ότι μπορεί να
προσαρμόζεται στις εξελίξεις, συχνά με τρόπο
εντυπωσιακό. Το τελευταίο διάστημα, φαίνεται
πεπεισμένος ότι η χώρα του είναι αναβαθμισμένη γεωπολιτικά από τις κινήσεις που ο ίδιος
έκανε στην ουκρανική σκακιέρα.
Προφανώς θέλει να δημιουργήσει τετελεσμένα. Αυτό που δεν επιθυμεί, και προσπαθεί
να μην κάνει το λάθος, είναι να χρεωθεί στην
Άγκυρα τυχόν πολεμική εμπλοκή με την Ελλάδα. Κάτι τέτοιο θα κλόνιζε τον στρατηγικό του
στόχο στην ευρύτερη περιοχή.
Προφανέστατα δεν έχει εγκαταλείψει στο
ελάχιστο το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας». Το
αντίθετο.
Ίσως, όμως, κρίνει ότι αυτή τη στιγμή δεν θα
τον ωφελούσε μια κρίση στην Ανατολική Μεσόγειο.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Αθήνα δεν έχει
κανέναν απολύτως λόγο εφησυχασμού. Άλλωστε, το είπε και ο ίδιος στην κακόγουστη φιέστα
που διοργάνωσε πριν από την έξοδο του τουρκικού γεωτρύπανου. Αυτή θα είναι η πρώτη από
μία σειρά γεωτρήσεων που θα πραγματοποιήσει η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο.

