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Τουρκία: Ο «Δούρειος
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Ρωσίας στο ΝΑΤΟ;

Η εμπάθεια του 
τέως ΠτΔ είναι 

κακός σύμβουλος
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Τι θα γίνει με self test και μάσκες
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Μ
αθαίνουμε ότι ο τέως Πρόεδρος της
Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπου-
λος ενοχλήθηκε σφόδρα από την πολι-
τική κριτική που του άσκησε η «P» ανα-

φορικά με την παρέμβασή του επί της λεγόμενης αν-
τικειμενικής ευθύνης στο θέμα των παρακολουθή-
σεων. Κακώς, πολύ κακώς. Ο αξιότιμος κ. Παυλό-
πουλος πρέπει να γνωρίζει ότι η άσκηση πολιτικής
κριτικής είναι δικαίωμα όχι μόνο των πολιτικών αλλά
και του Τύπου συνολικά. Αν ο πρώην ΠτΔ θεώρησε
ότι πρέπει να παρέμβει σε αυτό το μείζον θεσμικό
ζήτημα, είναι δικαίωμά του. Θα περίμενε όμως κα-
νείς να τοποθετηθεί και για το θέμα της νομιμότητας
των παρακολουθήσεων συνολικά, αλλά δεν το έκα-
νε… Έμεινε μόνο στη γνωστή εμμονή που έχει εναν-
τίον του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο σημερινός πρωθυ-
πουργός ως βουλευτής της ΝΔ δεν τον ψήφισε για
ΠτΔ, πηγαίνοντας κόντρα στο κόμμα του, λόγω της

διαφωνίας του με την πολιτική των αλόγιστων προσ-
λήψεων συμβασιούχων επί υπουργίας Παυλόπου-
λου. Βλέπετε, ο τέως Πρόεδρος συνδέθηκε ως
υπουργός της ΝΔ με την πρόσληψη εκατοντάδων χι-
λιάδων συμβασιούχων στο Δημόσιο, αποχώρησε
από την πολιτική μετά την ήττα της ΝΔ στις εκλογές
του 2009 και λίγα χρόνια αργότερα έγινε Πρόεδρος
της Δημοκρατίας, προτεινόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Μπορούμε να λησμονήσουμε ότι η εκλογή του συν-
δέθηκε με την πρόωρη πτώση της κυβέρνησης Σα-
μαρά - Βενιζέλου λόγω αδυναμίας εκλογής ΠτΔ; Να
ξεχάσουμε ότι οικειοθελώς δέχθηκε ο ίδιος σε προ-
σωπικό επίπεδο να γίνει προϊόν εργαλειοποίησης
από τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ, με τη σύμπραξη των
ψήφων της Χρυσής Αυγής και της ΔΗΜΑΡ, για την
ανατροπή της τότε κυβέρνησης; Επέτρεψε ή όχι στον
Τσίπρα και στον Καμμένο να εργαλειοποιήσουν τον
θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας; Να τα δια-

γράψουμε όλα αυτά; Να τα κρύψουμε; Να πούμε ότι
δεν έγιναν ποτέ; Αλήθεια, τι έκαμε ο κ. Προκόπης τα
«πέτρινα χρόνια» της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ; Να μη
σημειώσουμε ότι ο κορυφαίος αυτός νομικός έβαλε
ως ΠτΔ την υπογραφή του στο δημοψήφισμα-κωλο-
τούμπα του Αλέξη Τσίπρα; Στη μεγαλύτερη πολιτική
εξαπάτηση της Μεταπολίτευσης και αν και προερχό-
μενος από την Κεντροδεξιά, ο κ. Παυλόπουλος δέχ-
θηκε να συνδεθεί πολιτικά με το μόρφωμα των ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ. Αυτά, αγαπητέ τέως Πρόεδρε, δεν ξεχνι-
ούνται. Τα ζήσαμε από κοντά όλοι μας. Ο κ. Παυλό-
πουλος έχει κάθε δικαίωμα να καθοδηγείται από τις
προσωπικές του πικρίες. Εμείς του ευχόμαστε καλό
καλοκαίρι και του θυμίζουμε ότι η ελευθερία της
γνώμης θεωρείται θεμελιώδης στη Δημοκρατία και η
«είδηση» (το γεγονός, δηλαδή) είναι ιερή. Δεν μπο-
ρούμε να τα κρύβουμε…
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Η εμπάθεια του τέως ΠτΔ 
είναι κακός σύμβουλος

Ο κ. Παυλόπουλος δέχθηκε 
ή όχι να γίνει ο θεσμός του ΠτΔ
προϊόν εργαλειοποίησης από
τους ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ;



Α
νεβάζουν ρυθμούς στη ΝΔ
ενόψει ΔΕΘ και ήδη στην Πει-
ραιώς έχει καταρτιστεί σχέδιο
περιοδειών που θα πραγματο-

ποιήσουν μεικτά κυβερνητικά κλιμάκια
σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Στο Μαξί-
μου δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη φετινή
επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Θεσσα-
λονίκη, καθώς η χώρα έχει μπει ήδη σε
μια άτυπη προεκλογική περίοδο και ολό-
κληρη η Ευρώπη πλήττεται από την ενερ-
γειακή κρίση, κάτι που έχει επηρεάσει
σημαντικά προβλήματα και την Ελλάδα.

Υπουργοί, βουλευτές και κομματικά

στελέχη από τις 29 Αυγούστου μέχρι τις
13 Σεπτεμβρίου ξεκινούν περιοδείες
από τα Γρεβενά μέχρι την Ορεστιάδα, με
στόχο την ανάδειξη του κυβερνητικού
έργου και την επίλυση προβλημάτων
που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινω-
νίες. Άλλωστε η κυβέρνηση όλο το προ-
ηγούμενο διάστημα δεν έχει κρύψει το
έντονο ενδιαφέρον της για τη Βόρεια
Ελλάδα τόσο με τα μεγάλα έργα που
αναβαθμίζουν τις περιοχές της Μακε-
δονίας όσο και με τη συχνή παρουσία

του κυβερνητικού εκπροσώπου, καθώς
η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών
από τον Γιάννη Οικονόμου γίνεται μία
φορά τον μήνα από τη Θεσσαλονίκη. 

Παράλληλα, κορυφαία κυβερνητικά
στελέχη αναμένεται να είναι κεντρικοί
ομιλητές σε εκδηλώσεις οι οποίες θα εί-
ναι χωρισμένες σε θεματικές ενότητες,
ώστε να δοθούν συγκεκριμένες απαντή-
σεις στα ζητήματα που θα τεθούν. 

Ο πρωθυπουργός έχει δώσει εντολή
στον γραμματέα της ΝΔ να «οργώσει» τη
χώρα, φτάνοντας μέχρι και στην πιο απο-
μακρυσμένη περιοχή, προκειμένου το
κόμμα να βρεθεί δίπλα στην κοινωνία, να
ακούσει τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν
οι πολίτες στην καθημερινότητά τους και
παράλληλα να επικοινωνήσουν τα όσα
έγιναν τα τρία χρόνια διακυβέρνησης κά-
τω από αντίξοες συνθήκες λόγω των πρω-
τοφανών κρίσεων.

Όλοι σε συναγερμό μία εβδομαδα
νωρίτερα

Οι περιοδείες που ξεκίνησαν αμέσως
μετά το συνέδριο δεν σταμάτησαν ουσια-
στικά πότε και συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη
διάρκεια του καλοκαιριού. Είναι ενδεικτι-
κό πως ο Παύλος Μαρινάκης απουσίασε
ελάχιστες μέρες από τα καθήκοντά του,
καθώς συνέχισε τις επισκέψεις του εντός
και εκτός Αττικής. 

Υπουργοί, κοινοβουλευτικά και κομμα-
τικά στελέχη θα βρίσκονται στη Θεσσαλο-
νίκη τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από
τα εγκαίνια της ΔΕΘ, που θα πραγματοποι-
ηθούν στις 10 Σεπτεμβρίου από τον πρω-
θυπουργό, προκειμένου να προετοιμά-
σουν το έδαφος και να μπει η πόλη νωρί-
τερα στους πολιτικούς ρυθμούς της έκθε-
σης, που φέτος θα έχουν έντονο προεκλο-
γικό χρώμα.  Στις 2 Σεπτεμβρίου, η ηγεσία
του υπουργείου Εσωτερικών, οι κύριοι
Μάκης Βορίδης και Στέλιος Πέτσας, θα
μιλήσουν σε εκδήλωση για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, θα ακολουθήσουν στις 6
Σεπτεμβρίου ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας και ο υπουργός Δι-
καιοσύνης Κώστας Τσιάρας, οι οποίοι θα
συνομιλήσουν με τους επιστημονικούς
φορείς της Βόρειας Ελλάδας, ενώ σε ανά-
λογη εκδήλωση θα είναι κεντρικοί ομιλη-
τές ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης Κυριάκος Πιερρακάκης και ο διοικη-
τής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης. 

Παραμονές της άφιξης του Κυριάκου
Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη και συγκε-
κριμένα στις 8 Σεπτεμβρίου, ο υπουργός
Υποδομών Κώστας Καραμανλής και ο
υφυπουργός Γιώργος Καραγιάννης θα
μιλήσουν για τα μεγάλα έργα που βρί-
σκονται σε πλήρη εξέλιξη στη Βόρεια Ελ-
λάδα. Την ίδια μέρα ο υπουργός Ανάπτυ-
ξης Άδωνις Γεωργιάδης μαζί με τον ανα-

πληρωτή υπουργό Νίκο Παπαθανάση θα
περιοδεύσουν στην Κοζάνη, ενώ στη
Δράμα θα βρίσκονται ο γραμματέας της
ΝΔ Παύλος Μαρινάκης και ο υφυπουρ-
γός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος
Πιερρακάκης.

Η αρχή από τα Γρεβενά 
Ωστόσο, η αρχή των «γαλάζιων» επι-

σκέψεων στη Βόρεια Ελλάδα θα γίνει στις
29 Αυγούστου στα Γρεβενά, από τον Νίκο
Παπαθανάση και τον γενικό γραμματέα
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Μάριο Θεμι-
στοκλέους.  Την 1η Σεπτεμβρίου σειρά θα
πάρουν ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης
Κικίλιας με τον γραμματέα της ΝΔ που θα
περιοδεύσουν στη Χαλκιδική, σε μια πε-
ρίοδο που η χώρα μας ξεπέρασε κάθε
προσδοκία όσον αφορά τις αφίξεις των
τουριστών, φτάνοντας στα επίπεδα προ
κορονοϊού του 2019. 

Ο Παύλος Μαρινάκης είναι σε ανοιχτή
γραμμή με τον Γιάννη Μπρατάκο, καθώς
μένει να οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα
του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, κα-
θώς εκτός από την παρουσία του στη ΔΕΘ,
δεν αποκλείεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης
να περιοδεύσει σε περιοχές του Νομού
Θεσσαλονίκης, ενώ δεν θα απουσιάσουν
οι συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς
της πόλης, με βουλευτές αλλά και κομμα-
τικά στελέχη. 
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Γράφει 
ο Σωτήρης 
Σταθόπουλος 

ΟΛΗ Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΘ 

Κυβέρνηση και κόμμα
«στρατοπεδεύουν» για 
15 ημέρες στη Β. Ελλάδα
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Οι στρατηγικές 
των κομμάτων
Με το μότο «η καλύτερη άμυνα εί-
ναι η επίθεση» προσέρχεται στη
Βουλή η κυβερνώσα παράταξη,
που θα επικαλείται την άμεση αν-
τίδραση του Κυριάκου Μητσοτά-
κη στα όσα αποκαλύφθηκαν για
την παρακολούθηση Ανδρουλά-
κη. Ο πρωθυπουργός κατά τη
διάρκεια της συζήτησης στη Βου-
λή αναμένεται να εστιάσει στο
σκέλος αυτό, κάνοντας την αυτο-
κριτική του, τονίζοντας παράλλη-
λα πως όταν ενημερώθηκε και
έλαβε την πλήρη εικόνα αντέδρα-
σε άμεσα τόσο απομακρύνοντας
στενούς συνεργάτες του όσο και
σε θεσμικό επίπεδο με την κατά-
θεση Πράξης Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου για την ΕΥΠ. Θρυαλ-
λίδα ευρύτερων πολιτικών εξελί-
ξεων θεωρούν στον ΣΥΡΙΖΑ την
υπόθεση Ανδρουλάκη. Δεν απο-
κλείουν την κατάθεση της δικής
τους πρότασης για Εξεταστική
Επιτροπή, ενώ είναι ανοιχτοί σε
συνεννοήσεις με τα άλλα κόμμα-
τα του προοδευτικού τόξου, ανα-
γνωρίζοντας, ωστόσο, ότι τον
πρώτο λόγο για την κατάθεση
πρότασης μομφής τον έχει το ΠΑ-
ΣΟΚ, το οποίο είναι άμεσα εμπλε-
κόμενο. Είναι προφανές, πάντως,
πως όλα τα κόμματα θα στηρίξουν
την πρόταση για Εξεταστική Επι-
τροπή, για τη σύσταση της οποίας
η σχετική πρόταση αρκεί να υπο-
γράφεται από 10 βουλευτές, ενώ
για την υπερψήφισή της αρκούν
120 βουλευτές. Το ΚΚΕ έχει δη-
λώσει ήδη ότι συμφωνεί και ότι
θα ζητήσει επιπλέον να ερευνη-
θεί και η υπόθεση των συνακροά-
σεων στο τηλεφωνικό κέντρο του
κόμματος. Στα αξιοσημείωτα των
κοινοβουλευτικών διαδικασιών,
πάντως, θεωρείται το γεγονός ότι
λόγω του «ευαίσθητου περιεχο-
μένου των συζητήσεων», καθώς
αφορούν την ΕΥΠ, οι συνεδριά-
σεις δεν θα είναι δημόσιες -δεν
θα προβάλλονται από το Κανάλι
της Βουλής-, ούτε οι κοινοβου-
λευτικοί συντάκτες θα έχουν
πρόσβαση στα πρακτικά των συ-
ζητήσεων, παρά μόνον στις αντι-
κρουόμενες και αντιφατικές κατά
την πάγια πρακτική διαρροές από
τα κόμματα.

Ακονίζουν τα ξίφη για 
τη «μητέρα των μαχών»

της Στέλλας Παπαμιχαήλ 

Π
ολιτικός καύσωνας ενσκήπτει την
τελευταία εβδομάδα του Αυγού-
στου στη Βουλή, με αιχμή το θέμα
των παρακολουθήσεων και με τα

κόμματα να προετοιμάζονται για τη «μητέρα
των μαχών», βγάζοντας και ακονίζοντας τα
ξίφη από τη θηκάρια. 

Η παρακολούθηση του κινητού του Νίκου
Ανδρουλάκη και όλα τα συμπαρομαρτούντα
που ακολούθησαν έχουν εκτοξεύσει στα
ύψη το πολιτικό θερμόμετρο, προϊδεάζον-
τας για μια «διαβολοβδομάδα» στο ελληνικό
Κοινοβούλιο. Οι προβολείς πέφτουν σε
πρώτη φάση στη διάσκεψη των προέδρων
της Βουλής την ερχόμενη Δευτέρα, όπου θα
αποφασιστεί η ημερομηνία διεξαγωγής της
προ ημερησίας διάταξης συζήτησης που
έχει ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο πολιτικών
αρχηγών και η οποία πιθανότατα θα διεξαχ-
θεί την Πέμπτη 25 Αυγούστου. Στη συνε-
δρίαση θα τεθεί και το αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για συνεδρίαση της Επιτρο-
πής Θεσμών και Διαφάνειας, με τα δύο με-
γαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης να
ζητούν επιτακτικά να κληθούν όλα τα εμπλε-
κόμενα πρόσωπα της παρακολούθησης Αν-
δρουλάκη αλλά και να διαβιβαστεί ο φάκε-
λος του πληροφοριακού αρχείου από την
παρακολούθηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ
στην εν λόγω επιτροπή. Συγκεκριμένα, ζη-
τούν την κλήτευση του διοικητή της ΕΥΠ Θε-
μιστοκλή Δεμίρη, αλλά και του παραιτηθέν-
τος προκατόχου του Παναγιώτη Κοντολέον-
τα, όπως και του επικεφαλής της ΑΔΑΕ Χρή-
στου Ράμμου. Επιπλέον, την κλήτευση του
παραιτηθέντος πρώην γενικού γραμματέα
του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη
αλλά και της εισαγγελέως που ήταν αποσπα-
σμένη στην ΕΥΠ Βασιλικής Βλάχου.

Πέπλο μυστηρίου 
Πάντως, ενώ η ημερομηνία διεξαγωγής

της προ ημερησίας τοποθετείται για μέσα
στην επόμενη εβδομάδα, πέπλο μυστηρίου
καλύπτει την εκκίνηση της Επιτροπής Θε-
σμών και Διαφάνειας, με την αντιπολίτευση
να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «παίζει κα-
θυστερήσεις για να κερδίσει χρόνο». Είναι
αλήθεια, πάντως, ότι και εκ του Κανονισμού
της Βουλής η Επιτροπή Θεσμών και Διαφά-
νειας έχει ένα ειδικό βάρος, καθώς μπορεί
να μετατραπεί ανάλογα με τις καταθέσεις σε
οιονεί Εξεταστική Επιτροπή. Εξάλλου, επί-
σης βάσει του Κανονισμού της Βουλής (άρ-
θρο 41Α), μπορούν ακόμη και τα 2/5 της Επι-
τροπής και όχι μόνο η πλειοψηφία να κατα-
στήσουν υποχρεωτική την ακρόαση προσώ-
πων, μέσω ακόμη και του έκτακτου μέτρου
της βίαιης προσαγωγής. Σε περίπτωση, λοι-
πόν, που ζητηθεί να κληθούν όλοι οι εμπλε-
κόμενοι της υπόθεσης, οι βουλευτές της αν-

τιπολίτευσης, που αριθμούν 9 στην Επιτρο-
πή Θεσμών, έχουν τη θεσμική δυνατότητα να
το διεκδικήσουν.

Τρίτο κοινοβουλευτικό τερέν για την υπό-
θεση των παρακολουθήσεων θα αποτελέσει
η συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής, την
οποία ασμένως αποδέχθηκε η κυβέρνηση
από την πρώτη στιγμή. Το Μέγαρο Μαξίμου
θεωρεί σωστότερο προκειμένου να διερευ-
νηθούν όλες οι αδυναμίες στη λειτουργία
της ΕΥΠ να διευρυνθεί η περίοδος εξέτασης
σε βάθος δεκαετίας. Στη λογική του «όλα στο
φως», στην κυβέρνηση θέλουν η συζήτηση
να διεξαχθεί για την περίοδο 2012-2022,
που περιλαμβάνει επίσης τη συγκυβέρνηση
Σαμαρά - Βενιζέλου και τη συγκυβέρνηση
Τσίπρα - Καμμένου. Στο πλαίσιο αυτό θα
κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφά-
νειας και οι Γιάννης Ρουμπάτης, Θοδωρής
Δραβίλλας, επικεφαλής της ΕΥΠ επί ΣΥΡΙΖΑ
και ΝΔ-ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα.

Το ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρος του οποίου είχε
ζητήσει πρώτος Εξεταστική, διαμηνύει ότι η
πρόταση που θα καταθέσει το κόμμα θα
αφορά όχι μόνο την παρακολούθηση του Νί-
κου Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ αλλά και την
απόπειρα παγίδευσης από το Predator. Σχο-
λιάζοντας τα περί χρονικής διεύρυνσης της
επιτροπής, από τη Χαριλάου Τρικούπη δεν
είναι αρνητικοί, τονίζουν ωστόσο ότι «αν η
ΝΔ έχει στοιχεία ότι οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έκα-
ναν παράνομες παρακολουθήσεις, να τα κα-

ταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών, όπως και αν
η ΝΔ έχει στοιχεία ότι γίνονταν παράνομες
παρακολουθήσεις επί κυβέρνησης Σαμαρά,
να τα καταθέσει επίσης στην Επιτροπή», κα-
θώς μόνο επί υπαρκτών στοιχείων μπορεί να
γίνει διεύρυνση χρονική και όχι για να συ-
σκοτιστεί το πραγματικό συμβάν της παγί-
δευσης Ανδρουλάκη.

«Όχι» από ΣΥΡΙΖΑ
Στην Κουμουνδούρου υποστηρίζουν πως

είναι πάγια τακτική της ΝΔ να οδηγεί τις
έρευνες σε βάθος χρόνου, προκειμένου να
θολώσει το τοπίο, και κάνουν λόγο για προ-
σπάθεια συμψηφισμού. Κορυφαία στελέχη
του κόμματος διαμηνύουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα
πει «όχι» στην «ιστορική αναδρομή» των πα-
ρακολουθήσεων, καθώς στην παρούσα φά-
ση υπάρχουν συγκεκριμένα ερωτήματα που
πρέπει να διερευνηθούν και αφορούν τις
επισυνδέσεις, μεταξύ αυτών αν η ΕΥΠ έχει
μισθώσει από ιδιώτη το Predator, καθώς και
ποιοι είναι οι υπόλοιποι πολιτικοί που φέρε-
ται να παρακολουθούνταν την περίοδο
2020-2022. 

O πολιτικός
καύσωνας
του Αυγούστου 
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Α
ναμφίβολα η επόμενη εβδομάδα
θα είναι έντονη και το πολιτικό
θερμόμετρο θα χτυπήσει κόκκι-
νο μεταξύ των τριών βασικών

κομμάτων (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ). Το
πολιτικό ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί
στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση
για τις παρακολουθήσεις, αν και οι περισ-
σότεροι εκτιμούν ότι η πολιτική αντιπαρά-
θεση θα καταλήξει σε ένα επικοινωνιακό
σόου με εκατέρωθεν κατηγορίες, ατάκες
και τσιτάτα, από τα οποία κανείς δεν πρό-
κειται να γίνει σοφότερος.

Στον ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι μπορούν να
κρατήσουν την υπόθεση ψηλά για αρκετά
μεγάλο χρονικό διάστημα και εκτιμούν ότι
θα αποκομίσουν τεράστια πολιτικά οφέλη
από την ένταση και την πόλωση που εκ των
πραγμάτων θα δημιουργηθεί.

Την ίδια ώρα, τα κομματικά επιτελεία πε-
ριμένουν με αγωνία τις δημοσκοπήσεις, οι
οποίες θα διενεργηθούν στο τέλος Αυγού-
στου - αρχές Σεπτεμβρίου. Νωρίτερα μην
περιμένετε να γίνουν έρευνες της κοινής
γνώμης. Κλίμα και τάσεις από τις παραλίες
δεν μπορείς να μαζέψεις… Κατά πολλούς,
το μέγα ερώτημα είναι αν όλος αυτός ο ντό-
ρος με τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ και
του Predator θα πλήξει το προφίλ της κυ-
βέρνησης Μητσοτάκη και πώς αυτό θα
αποτυπωθεί στις δημοσκοπήσεις. 

H διαφορά
Από την άλλη μεριά, αρκετοί πιστεύουν

ότι δεν έχει ιδιαίτερη σημασία πόσο χάνει
η κυβέρνηση, αλλά πόσο κερδίζουν ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Αν η διαφορά ΝΔ και
ΣΥΡΙΖΑ παραμείνει αμετάβλητη, θα είναι
ένα σοβαρό πρόβλημα για την αντιπολί-
τευση. Αν η ψαλίδα μειωθεί, τότε θα πρέ-
πει να δούμε αν μειώνεται λόγω των υπο-
κλοπών ή λόγω της ακρίβειας και της αδυ-
ναμίας των πολιτών να αντεπεξέλθουν στις
υποχρεώσεις τους. 

Μεγάλο ενδιαφέρον, βέβαια, θα έχει να
δούμε και τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ. Αν θα
μπορέσει ο πρωταγωνιστής των ημερών, ο
κ. Νίκος Ανδρουλάκης, να κεφαλαιοποι-
ήσει την υπόθεση της παρακολούθησής
του και πόσο; Ποσοστό-κλειδί θα είναι να
καταφέρει το Κίνημα να σπάσει το ταβάνι
του 15% με 16%, κάτι το οποίο θα δείξει ότι
οι πολίτες δίνουν βαρύτητα στις δράσεις
του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Αν ο κ. Ανδρου-
λάκης παραμείνει χαμηλά στο 12% ή πιο
κάτω, κάτι τέτοιο θα ερμηνευθεί ότι μάλ-

λον οι πολίτες δεν λαμβάνουν σοβαρά
υπόψη τους το θέμα των υποκλοπών.

Τα οποιαδήποτε συμπεράσματα αυτή την
ώρα είναι παρακινδυνευμένα. Η περίοδος
είναι «νεκρή» λόγω των μπάνιων του λαού
και κανείς δεν έχει τη διάθεση να απαντή-
σει ή να πει τη γνώμη του για το ποιος έχει
δίκιο ή ποιος άδικο. Στις αρχές Σεπτεμβρί-
ου που θα έρθουν οι νέοι λογαριασμοί
ρεύματος, νερού, εφορίας και σχολικών
εξόδων οι πολίτες θα έχουν καθαρότερη
εικόνα να μιλήσουν και να εκφράσουν
άποψη επί των πολιτικών ζητημάτων. Εκεί
θα δούμε αν οι υποκλοπές είναι ένα ζήτη-
μα που απασχολεί την κοινή γνώμη ή είναι
ένα ζήτημα εσωτερικής πολιτικής κατανά-
λωσης μόνο των κομμάτων. Άλλωστε, όσο
πλησιάζουμε προς τη ΔΕΘ η κυβέρνηση
θα ξεδιπλώνει και τα νέα μέτρα με τα οποία
θα δοθούν αρκετές ανάσες στα νοικοκυριά
που πλήττονται από τις σφοδρές αυξήσεις.

Δύο άξονες
Στο Μέγαρο Μαξίμου, πάντως, αναμένε-

ται να κινηθούν πάνω σε δύο άξονες:
1ον. Η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση και

άρα θα επιμείνουν σε Εξεταστική σε βά-
θος δεκαετίας. 

2ον. Όσο γίνεται γρηγορότερα να υπάρξει
«φυγή προς τα εμπρός». Να μην κολλή-
σει, δηλαδή, η πολιτική ατζέντα στο θέμα
των υποκλοπών και να μη συρθεί πολύ
καιρό στην επικαιρότητα. 
Κάτι τέτοιο, βέβαια, προϋποθέτει να

μπορείς να μεταβάλεις την ατζέντα… Δεν
μιλάμε για έναν εύκολο δρόμο, καθώς
στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν επιλέξει κάτι χειρότε-
ρο από το «σκληρό ροκ». Η Κουμουνδού-
ρου έχει επιλέξει τη στρατηγική του «βα-
ράμε στο ψαχνό κι ό,τι κάτσει». Αυτή η
σκληρή αντιπολίτευση αναμένεται να κο-
ρυφωθεί στη ΔΕΘ, αλλά σε κάθε περίπτω-
ση προδιαθέτει για μια προεκλογική πε-
ρίοδο βαθιάς πόλωσης. Μιας πόλωσης
που, όπως λένε παράγοντες της αγοράς,
δεν προσφέρει, αντίθετα είναι σίγουρο ότι
θα προκαλέσει πολλαπλές ζημιές στην οι-
κονομία και την κοινωνία. Δεν είναι τυχαί-
ες οι πρόσφατες αναφορές του ίδιου του
Αλέξη Τσίπρα για «καταραμένους του
Έβρου», που «αργοπεθαίνουν σε μια νησί-
δα». Διάφορα τέτοια τσιτάτα, τα οποία χτυ-
πούν απευθείας στο θυμικό και όχι στην
πολιτική ουσία, είναι ενδεικτικά του πού το
πάει η αξιωματική αντιπολίτευση.

Ποιος κερδίζει
και ποιος χάνει; 

Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε
πόσο θα κεφαλαιοποιήσουν
ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ το θέμα 
των παρακολουθήσεων

kostastsitounas@gmail.com

Γράφει ο
Κώστας Τσιτούνας

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ



Τ
ην ώρα που ο χρόνος μετράει αντί-
στροφα για τον κοινοβουλευτικό
έλεγχο της υπόθεσης υποκλοπής
του τηλεφώνου του Νίκου Ανδρου-

λάκη, το ΠΑΣΟΚ κλιμακώνει τις ενέργειές
του προκειμένου να εντείνει την πίεση προς
την κυβέρνηση προκειμένου να λάβει τις
απαντήσεις που ζητάει. 

Με ερώτηση που κατέθεσαν προς τον υπουρ-
γό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερ-
ρακάκη και τον υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα
Τσιάρα, την οποία υπογράφουν ο επικεφαλής
της ΚΟ Μιχάλης Κατρίνης και σχεδόν όλοι οι
βουλευτές του κόμματος, επικαλούνται δη-
μοσιογραφικά ρεπορτάζ «σύμφωνα με τα
οποία η Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επι-
κοινωνιών (ΑΔΑΕ) στο πλαίσιο της έρευνάς
της απευθύνθηκε στον πάροχο κινητής τηλε-
φωνίας με τον οποίο είναι συμβεβλημένο το
κινητό του κ. Ανδρουλάκη για να ελέγξει την
ύπαρξη διάταξης για παρακολούθησή του
από το σύστημα “νόμιμης συνακρόασης της
ΕΥΠ”, δεδομένου ότι η ΑΔΑΕ τηρεί χειρόγρα-
φο αρχείο, συνεπώς είναι αδύνατον να ανα-
τρέξει έγκαιρα σε αυτό». Αξιοποιώντας τα ρε-
πορτάζ, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ υποστηρί-
ζουν ότι «η απάντηση, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες δημοσιογράφων που ερευνούν την υπό-
θεση, είναι ότι το αρχείο που έχει στα χέρια
της η Αρχή είναι χειρόγραφο, κατά συνέπεια
είναι και αμφιβόλου εγκυρότητας, με συνέ-
πεια την αδυναμία της ουσιαστικής και αξιό-
πιστης παρακολούθησης των περιπτώσεων
ύπαρξης διάταξης. Δεδομένων των παραπά-
νω, ο έλεγχος για τα πρόσωπα που παρακο-
λουθούνται επαφίεται στους παρόχους, την
ΕΥΠ ή την Αστυνομία, μια πρακτική που απέ-
χει πολύ από τις πρακτικές που αντιστοιχούν
σε ένα υπεύθυνο κράτος και σε αξιόπιστους
θεσμούς».

Γιατί δεν έφτιαξαν 
ηλεκτρονικό αρχείο;

Η Αρχή, κατά τις ίδιες δημοσιογραφικές
πληροφορίες, συμπληρώνουν πως «είχε
αποφασίσει τη δημιουργία και τήρηση ηλε-
κτρονικού αρχείου των διατάξεων παρακο-
λούθησης, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έχει προ-
χωρήσει, αφού, όπως λένε, εκκρεμεί ΚΥΑ,
την οποία θα έπρεπε να συνυπογράψει ο αρ-
μόδιος υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Κυρ. Πιερρακάκης». Στο πλαίσιο αυτό ρω-
τούν «γιατί δεν έχει προχωρήσει η δημιουρ-
γία και τήρηση του ηλεκτρονικού αρχείου,
που θα διασφάλιζε τη διαφάνεια, θα διευκό-
λυνε τη διερεύνηση των υποθέσεων και θα
προστάτευε δημόσια πρόσωπα και πολίτες
από την κρατική αυθαιρεσία;».

Την ίδια στιγμή, ανοίγει η συζήτηση για το
περιεχόμενο της πρότασης για την εξεταστι-
κή επιτροπή που θα αναλάβει τη διερεύνηση
της συγκεκριμένης υπόθεσης. Σε μια προ-
σπάθεια ανίχνευσης προθέσεων αλλά και να
τεθεί ένα πλαίσιο που θα ευνοεί τις αποκα-
λύψεις και όχι τη συγκάλυψη, όπως ακούγε-
ται από την πλευρά της αντιπολίτευσης, είναι
σε εξέλιξη ένα ιδιότυπο πολιτικό πόκερ. Με
δεδομένο ότι ακόμη δεν υπάρχει επίσημο
αίτημα, η κυβερνητική πρόθεση είναι η
έρευνα να επεκταθεί σε βάθος δεκαετίας -
συμπεριλαμβάνοντας ουσιαστικά ΠΑΣΟΚ-
ΝΔ. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιδρά.

«Όχι σε συμψηφισμό χωρίς στοιχεία»
Το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει τη σύσταση εξετα-

στικής επιτροπής για τη «νόμιμη επισύνδε-

ση» στον Νίκο Ανδρουλάκη, με την Κου-
μουνδούρου να ξεκαθαρίζει πως θα στηρί-
ξει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Στην πορεία
όμως μπαίνουν αστερίσκοι. «Εμείς ως ΠΑ-
ΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής δεν έχουμε κανένα
πρόβλημα και κανέναν φόβο να μάθουμε αν
αυτές οι πρακτικές υπήρχαν και παλιότερα.
Αλλά δεν θα πάμε σε έναν συμψηφισμό χω-
ρίς στοιχεία. Αν η κυβέρνηση θέλει να ξεκι-
νήσει τη διερεύνηση του θέματος από το
2012, τότε που ήταν πολιτικά υπεύθυνοι οι
κ.κ. Δένδιας και Κικίλιας για την ΕΥΠ, απαι-
τείται να προσκομίσει τα αντίστοιχα στοιχεία
και, φυσικά, να μάθουμε τι έγινε την περίο-
δο Τσίπρα - Καμμένου. Δεν θα επιτρέψουμε
αυτή η εξεταστική να μη δώσει τις απαιτού-
μενες απαντήσεις. Δυστυχώς η κυβέρνηση
πρέπει να πιει το πικρό ποτήρι και να εξηγή-

σει δημοσίως γιατί παρακολουθούσε τον
αρχηγό του ΠΑΣΟΚ και υποψήφιο πρωθυ-
πουργό», ξεκαθάρισε ο αντιπρόεδρος της
Βουλής Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος
στον Real FM, εκφράζοντας ουσιαστικά και
τον Νίκο Ανδρουλάκη, αφού είναι ένας εκ
των πλέον στενών συνεργατών του.

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 
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Στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουν
πρόβλημα να ξεκινήσει 
ο έλεγχος για 
τις παρακολουθήσεις 
και από το 2012

Σκληρό πολιτικό
πόκερ με φόντο
την εξεταστική
για τις υποκλοπές

Η απάντηση της κυβέρνησης στο ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ
Για έωλη και λανθασμένη ερώτηση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κάνει λόγο
η κυβέρνηση. Με κοινή ανακοίνωση των αρμόδιων υπουργείων,
επισημαίνεται ότι η ΚΥΑ των υπουργών Δικαιοσύνης και Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης, που επικαλείται το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλα-
γής, δεν αφορά την ΕΥΠ, όπως απολύτως λανθασμένα αναφέρε-
ται, αλλά εισαγγελικές διατάξεις που εκδίδονται από εισαγγελι-
κούς λειτουργούς των κατά τόπους αρμόδιων δικαστηρίων της
χώρας, πλην του εισαγγελικού λειτουργού της ΕΥΠ. «Αυτό καθί-
σταται σαφές από τις προβλέψεις της σχετικής νομοθεσίας, συγ-
κεκριμένα από το άρθρο 5 του ν. 2225/1994 (Α’ 121), όπως έχει
τροποποιηθεί από την παρούσα κυβέρνηση με τα άρθρα 37 παρ. 1
του ν. 4786/2021 (Α’ 43/23.3.2021) και 66 παρ. 1 του ν. 4871/2021 (Α’
246/10.12.2021)», αναφέρουν τα αρμόδια υπουργεία των Κ. Τσιά-
ρα και Κυρ. Πιερρακάκη και προσθέτουν: «Σύμφωνα με την παρ. 4
του άρθρου 5 του ν. 2225/1994, μέχρι τον Μάρτιο του 2021 προβλε-
πόταν ότι η διάταξη που επιβάλλει την άρση του απορρήτου παρα-
διδόταν, μεταξύ των άλλων, στην ΑΔΑΕ μέσα σε κλειστό φάκελο. Η
διαδικασία αυτή άλλαξε με πρωτοβουλία αυτής της κυβέρνησης,
συγκεκριμένα με το άρθρο 37 του ν. 4786/2021, (Α’ 43/23.3.2021),
προβλέφθηκε για πρώτη φορά ότι η διάταξη του αρμόδιου εισαγ-
γελέα θα παραδίδεται πλέον με ηλεκτρονικό κρυπτογραφημένο

μήνυμα. Επίσης, με την ανωτέρω διάταξη προβλέφθηκε ότι με
κοινή απόφαση των υπουργών Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης καθορίζονται όλες οι τεχνικές και διαδικαστικές λε-
πτομέρειες για τη θέση σε εφαρμογή και λειτουργία του ηλεκτρο-
νικού συστήματος ως προς την παράδοση της διάταξης από τα κα-
τά τόπους αρμόδια Συμβούλια Εφετών ή Πλημμελειοδικών και
από τους αρμόδιους εισαγγελικούς λειτουργούς των δικαστηρίων
όλης της χώρας με ηλεκτρονικό κρυπτογραφημένο μήνυμα και
προς την ΑΔΑΕ. Αυτή η διαδικασία είναι διακριτή εκείνης που
αφορά την ΕΥΠ».
Από το κυβερνητικό στόχαστρο δεν ξέφυγε ούτε η απάντηση της
προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς τον κ. Παπαδη-
μούλη. «Ο ΣΥΡΙΖΑ στην προσπάθειά του να βρει αντιπολιτευτικό
αφήγημα χρησιμοποιεί τα πάντα χωρίς απολύτως κανέναν ενδοι-
ασμό. Και προσαρμόζει στα αντιπολιτευτικά του μέτρα ακόμη και
την επιστολή της προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», ση-
μείωναν χαρακτηριστικά από την Πειραιώς και προσέθεταν ότι
«στην επιστολή της κ. Metsola αναφέρεται σαφώς ότι “χαιρετίζω
το γεγονός ότι εκτός από τις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη
από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές, το ελληνικό Κοινοβούλιο
ερευνά επίσης τις πρόσφατες αποκαλύψεις”».



Ο
ι Τούρκοι δυσκολεύουν πολύ
τους Αμερικανούς και τους
φέρνουν σε πολύ δυσχερή θέ-
ση ιδιαίτερα μέσα στην Ευ-

ρωατλαντική Συμμαχία. Το Στέιτ Ντιπάρ-
τμεντ, αν και δεν συνηθίζει να κραυγάζει
τη δυσαρέσκειά του, φαίνεται να έχει
φτάσει στα όριά του με τη θερμή σχέση
που έχει ο Τούρκος πρόεδρος με τον
Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι αντιρρήσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ
δεν περιορίζονται μόνο στο σενάριο που
παρουσίασε το πρακτορείο TASS, το
οποίο αφορά την υπογραφή ενός νέου
συμβολαίου μεταξύ της ρωσικής και της
τουρκικής πλευράς. Σε διευκρινιστική
ερώτηση που υπέβαλε το ΑΠΕ-ΜΠΕ για
το εάν η Ουάσιγκτον ζητά να μην προχω-
ρήσει η υφιστάμενη σύμβαση που προ-
βλέπει την προμήθεια μιας δεύτερης συ-
στοιχίας S-400, εκπρόσωπος του αμερι-
κανικού υπουργείου Εξωτερικών ξεκα-
θάρισε ότι οι ΗΠΑ δεν ζητούν απλώς να
μην υπάρξει μια νέα προμήθεια, αλλά
συνεχίζουν να καλούν την Τουρκία να εγ-
καταλείψει πλήρως το σύστημα S-400
που ήδη κατέχει. « Έχουμε δει αυτά τα
δημοσιεύματα και δεν γνωρίζουμε καμία
νέα εξέλιξη σχετικά με το θέμα. Η θέση
μας για την αγορά των S-400 από την
Τουρκία είναι γνωστή: καλούμε την
Τουρκία να μην κατέχει πλέον το σύστη-
μα S-400. Η απόκτηση των S-400 από την
Τουρκία έρχεται σε άμεση αντίθεση με
τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν όλοι οι
Σύμμαχοι στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑ-
ΤΟ το 2016 στη Βαρσοβία για τη μείωση
των εξαρτήσεων από τον ρωσικό εξοπλι-
σμό. Σας παραπέμπουμε στην τουρκική
κυβέρνηση για να μιλήσετε σχετικά με τα
σχέδια των αμυντικών προμηθειών της».

Ηχηρή παρέμβαση
Την έντονη αποδοκιμασία του στο εν-

δεχόμενο η Τουρκία να αποκτήσει επι-
πλέον συστοιχίες του ρωσικού αντιπυ-
ραυλικού συστήματος S-400 εξέφρασε ο
γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ. Η αντί-
δραση του προέδρου της Επιτροπής
Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας έρ-
χεται στον απόηχο του δημοσιεύματος
του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων
TASS που υποστηρίζει ότι η Τουρκία
ετοιμάζεται να υπογράψει νέα συμφωνία
με τη Ρωσία για την προμήθεια του συ-
στήματος S-400.

Υπενθυμίζεται ότι οι προθέσεις της Άγ-
κυρας δεν έχουν ξεκαθαριστεί ακόμα
πλήρως, καθώς μένει να επιβεβαιωθεί το
εάν όντως η Τουρκία σκοπεύει να υπο-
γράψει νέα αμυντική σύμβαση με τη Ρω-
σία όπως υποστηρίζει το πρακτορείο
TASS. Σε κάθε περίπτωση, όμως, το εν-
δεχόμενο να προμηθευτεί μια νέα συ-
στοιχία S-400 παραμένει στο τραπέζι,
καθώς κάτι τέτοιο προβλέπεται στο συμ-
βόλαιο που έχει ήδη υπογράψει με τη
ρωσική πλευρά.

Και τα δύο σενάρια βρίσκουν κατηγο-
ρηματικά αντίθετο τον γερουσιαστή Με-
νέντεζ, ο οποίος χαρακτηρίζει την προ-
μήθεια επιπλέον S-400 ξεκάθαρη παρα-
βίαση των αμερικανικών κυρώσεων και
καλεί την Τουρκία να απορρίψει κάθε
στρατιωτική συνεργασία με τον Βλαντίμιρ
Πούτιν, τον οποίο χαρακτηρίζει εγκλημα-
τία πολέμου.

«Ανησυχώ βαθύτατα για τις αναφορές
ότι η Τουρκία εξετάζει περαιτέρω αγορές
του ρωσικού συστήματος αντιπυραυλι-
κής άμυνας S-400, μια παράδοση που θα
αποτελούσε άλλη μια ξεκάθαρη παρα-
βίαση των κυρώσεων των ΗΠΑ που επι-
βάλλονται από τον Νόμο για την Αντιμε-
τώπιση των Αντιπάλων της Αμερικής Μέ-
σω Κυρώσεων. Καθώς η Ρωσία συνεχίζει
τη βάναυση και παράνομη εισβολή της
στην Ουκρανία, η Τουρκία έχει την ευθύ-
νη και την ευκαιρία να επιδείξει κατηγο-
ρηματικά τη δέσμευσή της στο ΝΑΤΟ και
στην περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια,
απορρίπτοντας πλήρως κάθε στρατιωτι-
κή συνεργασία με έναν εγκληματία πολέ-
μου όπως ο Βλαντίμιρ Πούτιν», ανέφερε
ο Μενέντεζ.

«Μεταξύ των συνεχιζόμενων ανταγω-
νιστικών παραβιάσεων του εναέριου χώ-
ρου της Ελλάδας και της καθυστέρησης
της ενταξιακής διαδικασίας της Σουηδίας
και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, ελπίζω ει-
λικρινά η Τουρκία να αλλάξει πορεία και
να ανταποκριθεί στις ευθύνες της έναντι
της αμυντικής συμμαχίας, όντας ο εποι-
κοδομητικός εταίρος στην περιοχή που
όλοι ελπίζουμε ότι μπορεί να είναι. Οι
Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι ξε-
κάθαρες: οποιαδήποτε επέκταση των δε-
σμών της Τουρκίας με τον ρωσικό αμυν-
τικό τομέα θα ήταν σοβαρό λάθος που θα
έθετε σε περαιτέρω κίνδυνο την ασφά-
λεια των συμμάχων και εταίρων μας στο
ΝΑΤΟ και σε όλη την Ευρώπη».
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«Εγκαταλείψτε πλήρως τους S-400»
Τ Ε Λ Ε Σ Ι Γ Ρ Α Φ Ο  Η Π Α  Σ Ε  Τ Ο Υ Ρ Κ Ι Α :  

Επίθεση και από Politico
Ο Ερντογάν περπατά σε μια λεπτή γραμμή ως «διπλός πράκτορας του πολέμου» στην Ου-
κρανία. Σε εκτενές άρθρο η ιστοσελίδα Politico αναφέρεται στις «πράξεις ισορροπίας»
της Άγκυρας στην κρίση της Ουκρανίας, τις οποίες, όπως υποστηρίζει, η Δύση δυσκο-
λεύεται να διαχειριστεί. Τίτλος του κειμένου, που υπογράφουν οι Barbara Moens, Sarah
Anne Aarup και Paola Tamma, είναι: «Ο Ταγίπ Ερντογάν (Erdogan) περπατά σε μια λεπτή
γραμμή ως “διπλός πράκτορας του πολέμου” στην Ουκρανία» («Erdoğan walks a fine
line as the Ukraine war’s double agent»). Ο Ερντογάν προσπαθεί να παρουσιαστεί ως
ουδέτερος διαμεσολαβητής μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας για να επιτρέψει την
επανάληψη των εξαγωγών σιτηρών από τα αποκλεισμένα λιμάνια, αναφέρει μεταξύ άλ-
λων το Politico και προσθέτει ότι «μια τουρκική εταιρεία -ένα από τα στελέχη της οποίας
είναι ο γαμπρός του Ερντογάν- είναι ο προμηθευτής των μη επανδρωμένων αεροσκα-
φών Bayraktar που έδωσαν στις ουκρανικές δυνάμεις αποφασιστική ώθηση στο πεδίο
της μάχης, προς οργή του Ρώσου προέδρου Πούτιν». Θυμίζουμε ότι πριν από λίγες ημέ-
ρες τις ίδιες κατηγορίες διατύπωσε για τον Τούρκο πρόεδρο και το «Spiegel» γράφον-
τας: «Ο Ερντογάν συμπεριφέρεται σαν διπλός πράκτορας».

Την έντονη
αποδοκιμασία του 

στο ενδεχόμενο 
η Άγκυρα να αποκτήσει

επιπλέον συστοιχίες
του ρωσικού

αντιπυραυλικού
συστήματος εξέφρασε

ο γερουσιαστής
Ρόμπερτ Μενέντεζ



Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στην
Αστυπάλαια, όπου απολαμβάνει τις ελλη-
νικές θάλασσες, διότι από Δευτέρα θα έχει
πολλή δουλειά. Αυτήν τη φορά, πάντως, ο
φακός τον «έπιασε» σε ένα (απλό) φου-
σκωτό, αφήνοντας πίσω τις ανέσεις ενός
ιδιωτικού γιοτ στο οποίο είχε καταλύσει
όταν ήταν πρωθυπουργός λίγες μέρες μετά
τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι. Συγκεκριμέ-
να, ο φωτογραφικός φακός «συνέλαβε»
τον πρώην πρωθυπουργό και την παρέα του
να αποβιβάζονται από φουσκωτό στην πα-
ραλία Λιβάδι, δυτικά της Χώρας της Αστυ-
πάλαιας. Ταπεινός και λαϊκός, όπως πάντα,
ο πρόεδρος Αλέξης.

ΣΣτη Θράκη ο Μενέντεζ
Όχι μόνο δίνει αγώνα υπέρ της Ελλάδας,

αλλά όποτε βρει ευκαιρία αμέσως επισκέ-
πτεται τη χώρα μας ο πρόεδρος της Επιτροπής
Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των
ΗΠΑ Μπομπ Μενέντεζ. Πρόσφατα πραγματο-
ποίησε ανεπίσημη επίσκεψη
στον Οργανισμό Λιμένος
Αλεξανδρούπολης.
Σχετική ανάρτηση
έκανε ο πρόεδρος
του Λιμένος Κων-
σταντίνος Χατζημι-
χαήλ. Ο γερουσια-
στής βρίσκεται στη
Θράκη, στο πλαίσιο
ιδιωτικής του επίσκεψης.
«Εξαιρετική τιμή και τερά-
στιας σημασίας η σημερινή ανεπίσημη επί-
σκεψη στον Οργανισμό Λιμένος Αλεξαν-
δρούπολης του πρόεδρου της Επιτροπής
Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των
ΗΠΑ @SenatorMenendez στο πλαίσιο ιδιωτι-
κής επίσκεψης του στη Θράκη», έγραψε ο κ.
Χατζημιχαήλ.

Έτοιμο για παράδοση στην Κυπριακή Δη-
μοκρατία είναι το νέο προεδρικό αεροσκά-
φος CAF001, το οποίο θα δοθεί ως δώρο
από την Ελλάδα.

Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία που
αναρτήθηκε στο Twitter, το αεροσκάφος
θα φέρει με χρυσά γράμματα το όνομα
«Κυπριακή Δημοκρατία», πλαισιωμένο
από τις σημαίες της Κύπρου και της ΕΕ.
Πρόκειται για το G-V Gulfstream-V, σύμ-
φωνα με το sigmalive.com, το οποίο απο-
κτήθηκε από την Ελλάδα τον Ιανουάριο του
2003. Τρεις μήνες αργότερα, στις 26 Μαρ-
τίου 2003, εκτελέστηκε η πρώτη επιχειρη-
σιακή αποστολή μεταφοράς VIP με αερο-
πλάνο G-V Gulfstream-V για τη μετακίνη-
ση του Έλληνα πρωθυπουργού στις Βρυ-
ξέλλες.

Πανικός με τη Φινλανδή
πρωθυπουργό

Η φινλανδική εφημερίδα «Iltalehti» ανέ-
φερε την Τετάρτη ότι σε νέα βίντεο που
αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης η πρωθυπουργός εθεάθη να διασκεδά-
ζει με άλλους γνωστούς Φινλανδούς όπως
πολιτικοί και δημοσιογράφοι. Στα πλάνα
που διέρρευσαν, τα οποία διαχέονται σε
πολλά κλιπ στα
Instagram Sto-
ries, η Μάριν φαί-
νεται να χορεύει
ξέφρενα με φί-
λους, ενώ ακού-
γονται άνθρωποι
να φωνάζουν για κοκαΐνη, σύμφωνα με τα
φινλανδικά μέσα ενημέρωσης. Σε συνέν-
τευξη Τύπου που παραχώρησε το πρωί της
Πέμπτης, η Μάριν αρνήθηκε ότι έκανε χρή-
ση ναρκωτικών και δήλωσε ότι δεν έχει «τί-
ποτα να κρύψει ή να αποκρύψει». Σύμφωνα
με τη Μάριν, τα βίντεο είναι ιδιωτικά και γυ-
ρίστηκαν σε ιδιωτική κατοικία πριν από με-
ρικές εβδομάδες. Διευκρίνισε πως γνώρι-
ζε ότι βιντεοσκοπήθηκε, αλλά πίστευε ότι
τα βίντεο θα παραμείνουν ιδιωτικά.

Μεταναστευτικό:
Κατεπείγουσα
ερώτηση
στην Κομισιόν

Μ
ε αφορμή τη νέα απόπειρα ερ-
γαλειοποίησης του Μετανα-
στευτικού, που επιχειρείται τις
τελευταίες μέρες από την Τουρ-

κία σε βάρος της Ελλάδας και της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, η ευρωβουλευτής της ΝΔ και
του ΕΛΚ και μέλος της Επιτροπής Πολιτικών
Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών
Υποθέσεων Ελίζα Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη
κατέθεσε κατεπείγουσα ερώτηση στην Κομι-
σιόν, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνω-
ση. Συγκεκριμένα, η κυρία Βόζεμπεργκ στην
ερώτησή της σημειώνει ότι «μια νέα απόπει-
ρα εργαλειοποίησης του Μεταναστευτικού-
Προσφυγικού επιχειρείται τις τελευταίες μέ-
ρες από την Τουρκία σε βάρος της Ελλάδας
και της ΕΕ, με συντονισμένες ενέργειες μαζι-
κής αποστολής μεταναστών τόσο στα χερ-
σαία σύνορα στον Έβρο όσο και στην ευρύτε-
ρη θαλάσσια περιοχή του Αιγαίου.
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Αεροσκάφος δωρίζει 
η Ελλάδα στον ΠτΔ Κύπρου

Χ
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υ
Χ

ρό
νο

υ Από τα κότερα σε ένα
ταπεινό φουσκωτό...

Η διάσκεψη 
των Προέδρων της Βουλής

Για να ξέρετε, η συνεδρίαση της 22ας Αυ-
γούστου των Προέδρων της Βουλής θα είναι
κρίσιμη, διότι θα αποφασιστούν τρεις σημαν-
τικές συνεδριάσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με
τη συνεδρίαση της επιτροπής Θεσμών και
Διαφάνειας, η οποία λαμβάνει τον χαρακτήρα
του επείγοντος και θα πρέπει, μεταξύ άλλων,
να εγκρίνει και την τοποθέτηση του πρέσβη
Δεμίρη στη θέση του διοικητή. Επιπλέον, η
επιτροπή θα ασχοληθεί και με το καυτό θέμα
της εξεταστικής επιτροπής και του χρόνου
λήξης των εργασιών της. Και βεβαίως αναμέ-
νεται να υπάρξουν απαντήσεις στα ερωτήμα-
τα τύπου «γιατί παρακολουθούσαν τον Νίκο
Ανδρουλάκη;».



Τo
...

 Π
ρό
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πo

Περί υποψηφιοτήτων
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Εθνικά επιζήμιοι
Έμπειρος διπλωμάτης μού εξηγούσε
γιατί στον ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν είναι εθνικά
επικίνδυνοι, είναι σίγουρα εθνικά επι-
ζήμιοι και άσχετοι. Βέβαια, ο άνθρω-
πος μου τα εξηγούσε off the record και
μου έλεγε ότι με τη στάση τους στο θέ-
μα του Έβρου και τους μετανάστες δεν
αντιλαμβάνονται ότι ανοίγουν θέμα
«νησίδων» στην περιοχή, κάτι που δεν
το θέλει καθόλου η ελληνική πλευρά.
Ανοίγουν θέμα συνόρων στον Έβρο, το
οποίο βολεύει μόνο την προπαγάνδα
των Τούρκων περί αμφισβητούμενων
περιοχών. Κοινώς «ξύνουν πληγές»
σε ζητήματα που δημιουργούν προ-
βλήματα στην εθνική ασφάλεια της
χώρας. Ανοίγουν μέτωπα εκεί όπου
δεν χρειάζεται και το χειρότερο όλων
είναι ότι δεν το καταλαβαίνουν. Είναι
τέτοια η τύφλωσή τους να ρίξουν τον
Μητσοτάκη που βάζουν πάνω από το
συμφέρον της πατρίδας τις μικροκομ-
ματικές τους βλέψεις. Τελικά, ο πιο
επικίνδυνος άνθρωπος είναι ο άσχε-
τος, για να μην πω ο βλαξ...

Περί Μπρατάκου
Επειδή ακούω και αρκετές ασυ-

ναρτησίες περί εμπλοκών και διά-
φορα άλλα τέτοια όμορφα, σας
λέω με απόλυτη σιγουριά ότι τη θέ-
ση του Γρηγόρη Δημητριάδη -επί
της ουσίας και όχι επί των τυπι-
κών- την έχει αναλάβει 100% ο
πρώην γενικός διευθυντής της ΝΔ
Γιάννης Μπρατάκος, ο οποίος -μου
λένε- έχει πάρει πολύ ζεστά τον
ρόλο του. Άλλωστε, ο κ. Μπρατά-
κος ήταν ανέκαθεν οργανωτικός
τύπος. Τα βάζει όλα σε κουτάκια,
είναι απίστευτα εργασιομανής και
ξέρει να δίνει λύσεις άμεσα. Σε όλα
τα πόστα που υπηρέτησε πρώτος
πήγαινε και τελευταίος έφευγε. Το
ίδιο κάνει και τώρα…

Η έξοδος από την
ενισχυμένη εποπτεία

Επιθετικά θα παίξει, όπως μα-
θαίνω, το Μέγαρο Μαξίμου με την
έξοδο από την ενισχυμένη επο-
πτεία. Στις 20 Αυγούστου λοιπόν
θα υπάρξουν πολλές δηλώσεις αλ-
λά και εκδηλώσεις για μια δύσκο-
λη για τους Έλληνες εποχή που
διήρκεσε 12 χρόνια με μνημόνια,
περικοπές, απολύσεις, φτώχεια
κ.λπ. Προφανώς θα κάνει δηλώ-
σεις και ο πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης, αλλά έχουν ήδη
ετοιμαστεί και σχετικά βίντεο που
θα παίξουν στα social media.

Τα «γαλάζια» ορφανά και ο Καραμανλής
Επειδή το κακό έχει παραγίνει με διάφορα «ορφανά» της ΝΔ που εδώ και χρόνια

αναζητούν πολιτική στέγη στη «γαλάζια» πολυκατοικία και ενίοτε «χρησιμοποι-

ούν» ακόμη και το άνομα του Κώστα Καραμανλή χωρίς ποτέ να τον ρωτήσουν, πρέ-

πει να ξέρετε ότι ο πρώην πρωθυπουργός ούτε ασχολήθηκε ούτε θα ασχοληθεί

μαζί τους. Ματαιοπονούν, νομίζω. 

Ο πρώην πρωθυπουργός είναι κρυστάλλινος, στήριξε και εξακολουθεί να στηρί-

ζει και την παράταξη και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Κώστας Καρα-

μανλής ήταν, είναι και θα είναι ενωτικός και δεν συμμετείχε ποτέ στην πολιτική

του διαδρομή σε περίεργα παιχνίδια. Επίσης, όταν έχει κάτι να πει, το λέει μόνος

του και όχι μέσω κύκλων και τρίτων.

Φ
ρέσκα νέα επί των «γαλά-
ζιων» εξωκοινοβουλευτικών
υποψηφιοτήτων υπάρχουν;
Υπάρχουν για κάποια ηχηρά

ονόματα... Οι σίγουροι, όπως ήδη ξέρετε,
είναι ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη
Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος θα κατέλ-
θει στον Νότιο Τομέα Αθηνών και εδώ και
καιρό προετοιμάζεται πυρετωδώς, ο ανα-
πληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος
Πέτσας στην Ανατολική Αττική, η υφυ-
πουργός Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης Δόμνα Μιχαηλίδου στην Α’ Πει-
ραιώς, η υφυπουργός Τουρισμού Σοφία
Ζαχαράκη στην Ανατολική Αττική και η
υφυπουργός για τη Δημογραφική Πολιτι-
κή και την Οικογένεια Μαρία Συρεγγέλα
στον Δυτικό Τομέα της Αθήνας.

Αυτός που δεν επιθυμεί να κατέλθει
αλλά θα βοηθήσει από άλλα πόστα είναι ο
Θεόδωρος Λιβάνιος, οι γνώσεις του οποί-
ου γύρω από τα εκλογικά θα συμβάλουν
στην εκλογική μάχη. Ο Γιώργος Γεραπε-

τρίτης και ο Άκης Σκέρτσος επίσης δεν
θα είναι υποψήφιοι, αλλά σίγουρα θα
παίξουν τον δικό τους ενεργό ρόλο στην
προεκλογική εκστρατεία της ΝΔ. Ο Νικό-
λας Γιατρομανωλάκης, αν και ακούστηκε
για την Α’ Αθηνών, εγώ μαθαίνω ότι δεν
θέλει και το έχει ξεκαθαρίσει στο Μαξί-
μου. Η Λίνα Μενδώνη αποκλείεται να κα-
τέβει, αφού υπάρχει εναντίον της μεγάλο
ρεύμα στον καλλιτεχνικό κόσμο. Επίσης,
δεν φαίνονται διατεθειμένοι να είναι
υποψήφιοι ο υφυπουργός Κοινωνικής
Ασφάλισης Παναγιώτης Τσακλόγλου, ο
υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικο-
νομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια
Κώστας Φραγκογιάννης, ο υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσα-
κίρης, ο υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη Λευτέρης Οικονόμου και ο υφυ-
πουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτι-
κής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς.
Μην ξεχάσω, ούτε ο Νίκος Παπαθανάσης
θα είναι υποψήφιος...
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Ο
ι πολίτες της ΕΕ εκφράζουν έντονα τις ανησυ-
χίες τους για τα όσα συμβαίνουν και απαιτούν
λύσεις από την ηγεσία της ΕΕ. Η σύγκρουση

Ρωσίας-Ουκρανίας έχει ανατρέψει τους οικογενει-
ακούς προϋπολογισμούς και έχει οδηγήσει σε από-
γνωση τα νοικοκυριά.

Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου δείχνει ότι οι Ευρω-
παίοι πολίτες πιστεύουν ότι η κλιματική αλλαγή είναι το
πιο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης.
Περισσότερα από εννέα στα δέκα άτομα που απάντη-
σαν στην έρευνα θεωρούν ότι η κλιματική αλλαγή απο-
τελεί σοβαρό πρόβλημα (93%), με σχεδόν οκτώ στα δέ-
κα άτομα (78%) να το θεωρούν πολύ σοβαρό. Όταν τους
ζητήθηκε να επιλέξουν το σοβαρότερο πρόβλημα που
αντιμετωπίζει ο πλανήτης, πάνω από το ένα τέταρτο
(29%) επέλεξε είτε την κλιματική αλλαγή (18%) είτε την
υποβάθμιση της φύσης (7%) είτε τα προβλήματα υγείας
που οφείλονται στη ρύπανση (4%).

Όσον αφορά την απάντηση σε επίπεδο πολιτικής, εν-
νέα στους δέκα Ευρωπαίους (90%) συμφωνούν ότι οι
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα πρέπει να μει-
ωθούν στο ελάχιστο, αντισταθμίζοντας παράλληλα τις
εναπομένουσες εκπομπές, ώστε να καταστεί η ΕΕ κλι-
ματικά ουδέτερη έως το 2050. Σχεδόν εννέα στους δέ-
κα Ευρωπαίους (87%) πιστεύουν ότι είναι σημαντικό να
θέσει η ΕΕ φιλόδοξους στόχους για την αύξηση της

χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ το ίδιο
ποσοστό πιστεύει ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να παράσχει
στήριξη για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Η πλειονότητα (64%) των πολιτών της ΕΕ έχουν ανα-
λάβει ήδη σε ατομικό επίπεδο δράση για το κλίμα και
προβαίνουν συνειδητά σε βιώσιμες επιλογές στην κα-
θημερινή τους ζωή. Όταν ρωτήθηκαν ποιον θεωρούν
αρμόδιο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλα-
γής, οι πολίτες υπογράμμισαν την ανάγκη για διαρ-
θρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα συνοδεύουν την
ατομική δράση, υποδεικνύοντας τις εθνικές κυβερνή-
σεις (63%), τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία (58%) και
την ΕΕ (57%). Περισσότεροι από οκτώ στους δέκα Ευ-
ρωπαίους που συμμετείχαν στην έρευνα (81%) συμ-
φωνούν ότι οι καθαρές μορφές ενέργειας θα πρέπει
να λαμβάνουν μεγαλύτερη δημόσια χρηματοδοτική
στήριξη, ακόμη και αν αυτό οδηγήσει σε μείωση των
επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα. Τρία τέταρτα των
Ευρωπαίων (75%) πιστεύουν ότι οι επενδύσεις στην οι-
κονομική ανάκαμψη θα πρέπει να στοχεύουν κυρίως
στη νέα πράσινη οικονομία. Αναγνωρίζεται σαφώς ότι
η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής προσφέρει
ευκαιρίες στους πολίτες της ΕΕ και στην ευρωπαϊκή
οικονομία. Σχεδόν οκτώ στους δέκα Ευρωπαίους
(78%) συμφωνούν ότι η ανάληψη δράσης για το κλίμα
θα οδηγήσει σε καινοτομία που θα καταστήσει τις ευ-

ρωπαϊκές επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές. Σχεδόν
οκτώ στους δέκα (78%) συμφωνούν ότι η προώθηση
της εμπειρογνωσίας της ΕΕ στον τομέα των καθαρών
τεχνολογιών σε χώρες εκτός ΕΕ μπορεί να συμβάλει
στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην ΕΕ. Επτά
στους δέκα Ευρωπαίους (70%) πιστεύουν ότι η μείωση
των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων μπορεί να ωφελή-
σει οικονομικά την ΕΕ. Περισσότεροι από επτά στους
δέκα Ευρωπαίους (74%) συμφωνούν ότι το κόστος των
ζημιών που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή είναι
πολύ υψηλότερο από τις επενδύσεις που απαιτούνται
για την πράσινη μετάβαση.

Με βάση τις προτάσεις που υπέβαλε η Επιτροπή, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη έχουν δε-
σμευτεί να καταστήσουν την ΕΕ κλιματικά ουδέτερη
έως το 2050.

Οι εθνικές κυβερνήσεις των κρατών-μελών της ΕΕ
καλούνται να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να
προχωρήσουν σε έργα ουσίας και προοπτικής. Οι πο-
λιτικές για το κλίμα και την ενέργεια να είναι ριζο-
σπαστικές.

Η Ελλάδα έχει μείνει αρκετά πίσω και αν θέλει να
διεκδικήσει «επενδύσεις του μέλλοντος» με διάρκεια,
οφείλει να δράσει άμεσα. Οι χρόνοι πιέζουν και οι συν-
θήκες αλλάζουν. Οφείλει η κάθε κυβέρνηση να έχει
και εναλλακτικό σχέδιο στην ατζέντα της.

Πράσινη οικονομία και επενδύσεις 
είναι το μέλλον της Ευρώπης

Θεατές σχεδόν στο ίδιο έργο, όταν κάθε χρόνο δη-
μοσιογράφοι ξεχύνονται σε πολυσύχναστους κεντρι-
κούς εμπορικούς δρόμους και ρωτούν, ιδίως κατά τις
παραμονές και ανήμερα των εθνικών επετείων, νεα-
ρές και νεαρούς «τι γιορτάζουμε σήμερα;», «σαν σή-
μερα τι έγινε;», με κωμικοτραγικά ευφυολογήματα και
ουτοπικές απαντήσεις να εκτοξεύονται ποταμηδόν.

Ένα έθνος που δεν γνωρίζει την ιστορία του είναι
καταδικασμένο να την ξαναζήσει, με ό,τι αυτό συνεπά-
γεται. Επίσης, η γνώση του μέλλοντος ταυτίζεται σχε-
δόν πάντα με τη γνώση του παρελθόντος, επομένως
χωρίς γνώση ιστορικών γεγονότων και συμπεριφο-
ρών, πώς μπορούμε να ατενίσουμε το μέλλον;

Οι ευθύνες ίσως και η λύση πρέπει να αναζητηθούν
απευθείας στο εκπαιδευτικό σύστημα. 

Αλήθεια, σε πόσους από εμάς καλλιεργήθηκε, άρα-
γε, η πεποίθηση παιδιόθεν ότι η Ιστορία ήταν ένα από
τα πιο σημαντικά μαθήματα; Πόσοι από εμάς δεν μπή-
καν στη διαδικασία μιας στείρας αποστήθισης της επι-
λεγμένης ιστορικής ύλης, ώστε να λάβει τέλος μια
διεκπεραιωτική ανάγκη για έναν βαθμό προβιβασμού
ή ένα απολυτήριο; 

Αντιθέτως, είμαστε ίσως από τις μοναδικές χώρες
στον κόσμο που το εκπαιδευτικό σύστημα είναι έρμαιο
της εκάστοτε κυβερνητικής επιλογής, το οποίο αλλά-

ζει απροειδοποίητα κατά το δοκούν, το οποίο πειραμα-
τίζεται σχεδόν ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκα-
λώντας ανήκεστες «μαθησιακές γάγγραινες» στη μα-
θητική κοινότητα.  Τα υφιστάμενα ιστορικά εγχειρίδια
με περισσή τέχνη προάγουν ένα άνευ προηγουμένου
αίσθημα ηττοπάθειας των Ελλήνων, προκλητικής δια-
στρέβλωσης των γεγονότων, αποσιώπησης των προ-
γονικών κατορθωμάτων, με αποτέλεσμα ακόμα και ο
«αριστούχος» του συστήματος να αγνοεί τον Λεωνίδα,
τον Παπαφλέσσα, τον Διάκο και να γαλουχείται με φι-
λελέ προσχηματικές ψευδοδημοκρατικές κορόνες,
στυγνές μαθηματικές εξισώσεις και φυσικές θεωρίες
που πολλές φορές δεν ανταποκρίνονται και στην
πραγματικότητα. 

Άραγε, «ο περιβόητος συνωστισμός» όπως περιε-
γράφη σε σχολικό εγχειρίδιο σε πόσους από εμάς δεν
προκάλεσε ρίγη «ιεροσυλίας»; 

«Όλοι μας αγαπάνε, πρέπει με όλους να γίνουμε μία αγκα-

λιά, κανένας δεν μας πολέμησε, κανείς δεν μας έκαψε…»,

στον ανίερο βωμό της ανάγκης να ομογενοποιηθούμε σε μία

παγκοσμιοποιημένη ηλεκτρονική κοινωνία όπου το όμαιμον,

το ομόθρησκον, το ομόγλωσσον και το ομόηθες που ένωνε

εσαεί τους Έλληνες κατά Δημάρατον θα εκλείψει ανεπι-

στρεπτί για να μας εξανδραποδίσει.

Το πρόσχημα εξευρωπαϊσμού κανένα έρεισμα δεν

έχει, αφού αν κάποιος έμπαινε στον κόπο να διαβάσει
ξένα σχολικά εγχειρίδια, η ιστοριογραφία είναι κατά
μείζονα λόγο εθνική υπόθεση. 

Αρκεί να παρατηρήσουμε τις ιστορικές αναφορές
με έντονη σημειολογία που λίγοι κατανοούν του προ-
έδρου της γείτονος χώρας, οι οποίες τις περισσότερες
φορές μένουν αναπάντητες και οι οποίες τον συνεπι-
κουρούν στην εγκαθίδρυση τόσο του «ρητορικού του
ιμπεριαλισμού» αλλά και της επικράτησής του στα επι-
κοινωνιακά fora.

Χρέος μας, η αυτόβουλη αναζήτηση και μελέτη της
πραγματικής Ελληνικής Ιστορίας και η ορθή μελέτη
της αρχαίας ελληνικής γραμματείας που περικλείει
μέσα της όλο τον πλούτο κάθε θεωρητικής και φυσι-
κής επιστήμης -από την Ομήρου «Ιλιάδα» έως το «Όρ-
γανον» του Αριστοτέλη. 

Σημεία των καιρών… ή μήπως εν τη αφελεία μας ή
εν αγνοία μας συμπράττουμε σε αυτό το «κακούργη-
μα» και «άλλοις υπηρετούντες αναλισκόμεθα»;

* Το παρόν άρθρο δεν έχει κανέναν κομματικό-πο-
λιτικό προσανατολισμό, απλώς προσπαθεί να στηλι-
τεύσει κατά τις απόψεις της γράφουσας διαχρονικά
εκπαιδευτικά προβλήματα όλων των κυβερνήσεων
ανεξαρτήτως κομματικής ταυτότητας, που πρέπει να
προβληματίσουν.

του

Κων/νου 
Σ. Μαργαρίτη

Η προώθηση της ιστορικής απαιδευσίας των νέων 
γενεών - ένα ακόμη «δώρο» στα χέρια των… εχθρών;

της

Νάντιας 
Β. Γώγουλου

Δικηγόρος 

Παρ’ Αρείω 

Πάγω, PhD(c), 

MSc, υπ. διδάκτωρ

Ιονίου Πανεπιστημίου,

MSc Πολιτικής 

Δικονομίας Νομικής

Παν/μίου Αθηνών,

διαπιστευμένη 

διαμεσολαβήτρια

υπουργείου 

Δικαιοσύνης



Μνήμες των απεργιακών κινητοποιήσεων της δεκαε-
τίας του ’80 ξυπνούν στη Μεγάλη Βρετανία, αφού η άνο-
δος του πληθωρισμού βγάζει χιλιάδες Βρετανούς στους
δρόμους. Οι απεργίες που ξεκίνησαν στα τέλη Ιουνίου
φαίνεται ότι θα συνεχιστούν για καιρό ακόμη, καθώς το
κίνημα φουντώνει μέρα με τη μέρα.

Η Network Rail, εταιρεία που διαχειρίζεται τους σιδη-
ροδρόμους στη χώρα, κάλεσε τους Βρετανούς να μην τα-
ξιδεύουν «αν δεν είναι απολύτως απαραίτητο», αφού

δρομολόγια θα πραγματοποιεί ένα στα πέντε τρένα. Σήμε-
ρα παραλύει όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο του Λονδίνου,
με τις μηχανές να «παγώνουν» και για το Σαββατοκύρια-
κο, ενώ απεργία κάνουν και τα ταχυδρομεία.

Την Κυριακή οι εργαζόμενοι στο λιμάνι Φελιξστόου
στην Ανατολική Αγγλία ξεκινούν απεργία οκτώ ημερών,
απειλώντας να προκαλέσουν προβλήματα στη διαμετακό-
μιση προϊόντων στη χώρα, ενώ κινητοποιήσεις έχουν
προγραμματίσει οι εργαζόμενοι στις αποθήκες της Ama-

zon, οι δικηγόροι και οι εργαζόμενοι στην αποκομιδή
απορριμμάτων. Οι κινητοποιήσεις πιθανότατα θα συνεχι-
στούν και μετά το καλοκαίρι και αναμένεται να επεκτα-
θούν στους εκπαιδευτικούς και τους υγειονομικούς.

Το αίτημα είναι να γίνουν αυξήσεις μισθών αντίστοιχες
με τον πληθωρισμό, ο οποίος τον Ιούλιο στη Βρετανία
έφτασε το 10,1% σε ετήσια βάση και ενδέχεται να ξεπερά-
σει το 13% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της
Τράπεζας της Αγγλίας.

Μ
ε τον Ουκρανό πρόεδρο
Βολοντίμιρ Ζελένσκι συ-
ναντήθηκαν χθες στο
Λβιβ της Ουκρανίας ο γγ

του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και ο
Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερν-
τογάν, με τις εξαγωγές σιτηρών και τις
ανησυχίες για τον πυρηνικό σταθμό της
Ζαπορίζια να βρίσκονται στο επίκεντρο
της συζήτησης. Ο Τούρκος πρόεδρος
είχε την πρώτη του κατ’ ιδίαν συνάντη-
ση με τον Ουκρανό ομόλογό του από
την έναρξη του πολέμου και έπειτα, αν
και με τον Βλαντίμιρ Πούτιν έχουν συ-
ζητήσει... ουκ ολίγες φορές.

Οι τρεις άνδρες συζήτησαν για τον
τερματισμό του πολέμου και για τον
τρόπο που θα συνδράμει σε αυτό η
συμφωνία για τα σιτηρά. Μάλιστα,
όπως υποστήριξαν τα τουρκικά Μέσα,
ο Ερντογάν μετέφερε στον Ζελένσκι
την πρόθεση του Βλαντίμιρ Πούτιν να
καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Ουκρα-
νό πρόεδρο.

Τον Ερντογάν στο Λβιβ συνόδευσε η
μισή τουρκική κυβέρνηση, αφού μαζί
του βρέθηκαν οι υπουργοί Εξωτερικών
και Άμυνας Τσαβούσογλου και Ακάρ, ο

επικεφαλής της ΜΙΤ Χακάρ Φιντάν, οι
υπουργοί Ενέργειας, Εμπορίου και Γε-
ωργίας, ο σύμβουλός του Καλίν, ο εκ-
πρόσωπός του Αλτούν, ο εκπρόσωπος
του κόμματός του Τσελίκ αλλά και ο
πρόεδρος της κρατικής εταιρείας εξο-
πλισμών SSB Ντεμίρ και εκπρόσωπος
της εταιρείας Bayraktar, που κατα-
σκευάζει τα ομώνυμα drones.

Σήμερα ο Γκουτέρες επισκέπτεται το
λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασ-
σα, το μέρος δηλαδή απ’ όπου έγινε η
επανεκκίνηση των εξαγωγών σιτηρών,
ύστερα από τη συμφωνία που επιτεύχ-
θηκε με τη μεσολάβηση ΟΗΕ και Άγκυ-
ρας για την καταπολέμηση της παγκό-
σμιας επισιτιστικής κρίσης.

Στρατολογεί φυλακισμένους
Την ίδια στιγμή, ακτιβιστές για τα αν-

θρώπινα δικαιώματα καταγγέλλουν ότι
η Μόσχα αναζητεί εθελοντές μεταξύ
των κρατουμένων στις ρωσικές φυλα-
κές ώστε να πολεμήσουν στο ουκρανι-
κό μέτωπο και με αντάλλαγμα την ακύ-
ρωση των ποινικών διώξεων που τους
έχουν επιβληθεί από τις Αρχές. Πα-
ράλληλα, στους κρατουμένους δίνον-

ται υποσχέσεις για μηνιαίο μισθό
100.000 ρούβλια (1.625 ευρώ), καθώς
και για μπόνους, πληρωμές στις οικο-
γένειές τους σε περίπτωση θανάτου
τους και αμνηστία. Όλα αυτά ενώ η Μό-
σχα προειδοποιεί για προβοκάτσια των
Ουκρανών στον πυρηνικό σταθμό της
Ζαπορίζια και με τις χθεσινές παραβιά-
σεις δύο ρωσικών μαχητικών αερο-
σκαφών στον φινλανδικό εναέριο χώ-
ρο. Ακόμη, τρία πολεμικά αεροπλάνα
MiG-31E, εξοπλισμένα με υπερηχητι-
κούς πυραύλους Kinzhal, μετακινήθη-
καν και σταθμεύουν πλέον στη ρωσική
περιφέρεια του Καλίνινγκραντ.

ΑΑποδοκιμασίες από
διαδηλωτές σε ομιλία
του καγκελάριου Σολτς

«Ψεύτη», «προδότη του λαού», «χάσου»,
φώναζε μερίδα του συγκεντρωμένου
πλήθους στον Γερμανό καγκελάριο
Όλαφ Σολτς, την ώρα που μιλούσε σε εκ-
δήλωση. Η συζήτηση με πολίτες στο Νοϊ-
ρούπιν του Βρανδεμβούργου δεν είχε
την εξέλιξη που θα περίμενε ο Γερμανός
καγκελάριος, αφού γύρω από την πλα-
τεία που πραγματοποιούνταν η εκδήλω-
ση είχαν συγκεντρωθεί διαδηλωτές, αν-
ταποκρινόμενοι στο κάλεσμα αφενός του
AfD, αφετέρου της Αριστεράς. Ο Όλαφ
Σολτς, ενώ μιλούσε για την ενεργειακή
κρίση και το νέο πακέτο ελαφρύνσεων
που σχεδιάζει η κυβέρνηση, κατέβαλε
μεγάλη προσπάθεια για να καταφέρει να
ακουστεί πάνω από τα συνθήματα και τα
γιουχαΐσματα. Η διαχείριση της ενεργει-
ακής κρίσης, που «παγώνει» την Ευρώ-
πη και πλήττει ιδιαίτερα τη Γερμανία, αλ-
λά και η στάση του Σολτς στις δηλώσεις
Αμπάς έχουν προκαλέσει την οργή του
γερμανικού λαού, με τον Γερμανό καγκε-
λάριο να βρίσκεται σε δυσμενή θέση. Την
ίδια ώρα, ο Όλαφ Σολτς ανακοίνωσε προ-
σωρινή μείωση του ΦΠΑ στο φυσικό αέ-
ριο από το 19% στο 7%.
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«Παραλύει» η Βρετανία από μεγάλο απεργιακό κίνημα λόγω του πληθωρισμού

Τι ειπώθηκε στη συνάντηση
Ζελένσκι, Γκουτέρες, 
Ερντογάν - Σύμφωνα με
τουρκικά Μέσα, ο Πούτιν 
είναι έτοιμος να καθίσει
στο ίδιο τραπέζι με 
τον Oυκρανό πρόεδρο

Επιμέλεια: Νικόλας Καμπάς-Κορωναίος

Διπλωματικός πυρετός για
τερματισμό του πολέμου
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Ο
πόλεμος στην Ουκρανία
αναγκάζει τη Ρωσία να προ-
σεγγίσει κράτη-παρίες, μετα-
ξύ άλλων τη Λευκορωσία, το

Ιράν, τη Βόρεια Κορέα και τη Βενεζουέ-
λα. Ο πρόεδρος της Ρωσίας συνάντησε
τον Ιρανό και τον Τούρκο ομόλογό του,
Εμπραχίμ Ραΐσι και Ταγίπ Ερντογάν, στην
Τεχεράνη στις 19 Ιουλίου. Στην ατζέντα
τους, ενεργειακή πολιτική, ασφάλεια
στη θάλασσα και Συρία. Πολλοί παρου-
σιάζουν την πολυδιαφημισμένη αυτή
συνάντηση ως μια σύγκλιση αντι-δυτι-
κών ηγετών που αμφισβητούν το διε-
θνές σύστημα. 
Στα πιο απτά αποτελέσματα, Ρωσία και
Ιράν φαίνεται πως ανοίγουν δίαυλο συ-
νεργασίας, με δεδομένο ότι ο Ιρανός
ηγέτης επαίνεσε τον Πούτιν για την ει-
σβολή στην Ουκρανία.

Μαξιμαλιστικά πλάνα
Η χρονική συγκυρία της συνάντησής

τους για να διαβουλευτούν επί των απει-
λών του Ταγίπ Ερντογάν περί νέας επίθε-
σης στη Βόρεια Συρία κατά των Κούρ-
δων μαχητών, και μάλιστα στον απόηχο
της επίσκεψης του Τζο Μπάιντεν στη Σα-
ουδική Αραβία, υποδηλώνει μαξιμαλι-
στικά πλάνα και όχι υψηλής ποιότητας
στρατηγική. 

Η Ρωσία ανακοίνωσε επιπλέον την
αγορά 1.000 ιρανικών drones, ένα ταπει-
νωτικό βήμα για τη χώρα που άλλοτε
πρωτοπορούσε στην ανάπτυξη μη επαν-
δρωμένων αεροσκαφών.

Στη συνάντηση υπήρξαν και διαφω-
νίες. Το Ιράν επέπληξε την Τουρκία για
την πολιτική που ακολουθεί στη Συρία
και ο Ραΐσι τάχθηκε χωρίς περιστροφές
υπέρ της Ρωσίας, κάτι που δεν πολυάρε-
σε στην Τουρκία ή, έστω, δεν το υποστή-
ριξε. Η επιλογή αυτή προκάλεσε τη δια-
κοπή των διπλωματικών σχέσεων μετα-
ξύ Κίεβου και Τεχεράνης. Εν ολίγοις, θα
λέγαμε ότι η εικόνα δεν θύμιζε Σύνοδο
Κορυφής μεταξύ συμμάχων, αλλά μά-
ζωξη ιδιόρρυθμων φίλων.

Παρ’ όλα αυτά, Ιράν και Ρωσία έχουν
στα σκαριά τη διεύρυνση της συνεργα-
σίας τους και προσπαθούν να συντονι-
στούν προς αυτό τον σκοπό παρά τις δυ-
σκολίες. Πούτιν και Ραΐσι ανακοίνωσαν
τη σύναψη μιας συμφωνίας μεταξύ Gaz-
prom και Εθνικής Ιρανικής Εταιρείας
Πετρελαίου. Βρίσκοντας στήριξη στις
ρωσικές επενδύσεις, το Ιράν έχει τη δυ-
νατότητα να αναδειχτεί σε σημαντικό
παραγωγό φυσικού αερίου στη Μέση
Ανατολή αλλά και σε παγκόσμιο επίπε-
δο. Το σχέδιο προβλέπει ότι το Ιράν θα
αγοράζει φυσικό αέριο από τη Ρωσία και
θα πουλάει το δικό του σε χώρες της πε-

ριοχής, συμβάλλοντας στην υπονόμευ-
ση των δυτικών κυρώσεων που έχουν
επιβληθεί και στα δύο κράτη.

Αποκλίνοντα συμφέροντα
Μπορεί Ρωσία και Ιράν να κινούνται

προς την οδό της ενεργειακής συνεργα-
σίας, εντούτοις διατηρούν και αποκλί-
νοντα συμφέροντα. Ο πειρασμός να υπο-
σκάψεις τον ανταγωνιστή για να υπονο-
μεύσεις τις τιμές του πετρελαίου είναι
εδώ - ιδίως εν καιρώ πολέμου. Η συνερ-
γασία Μόσχας - Τεχεράνης έχει εξαρχής
ρωγμές: η μία προσπαθεί να υποσκελί-
σει την άλλη και να κατακτήσει τη ζωτι-
κής σημασίας κινεζική αγορά. Η Ρωσία
αναζητά εναλλακτικούς αγοραστές για
το πετρέλαιό της και αυτή η στροφή
πλήττει έναν εκ των στενότερων συμμά-
χων της. Τραγική ειρωνεία; Ενώ η Ρωσία
θα εξαρτάται όλο και περισσότερο από
τις αγορές της Ασίας και της Μέσης Ανα-
τολής, το Ιράν ίσως θα πρέπει να στραφεί
στη Δύση για να διατηρήσει στα επιθυ-
μητά επίπεδα τις εξαγωγές του.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι δυτι-
κές κυρώσεις κατά της Ρωσίας ωθούν
Μόσχα και Τεχεράνη σε μεγαλύτερη
στρατιωτική, πυρηνική και ενεργειακή
συνεργασία στον τομέα των ορυκτών
καυσίμων.

Γεωπολιτικοί στόχοι
Τα δύο κράτη είναι ήδη σύμμαχοι με

ταυτόσημους γεωπολιτικούς στόχους. Η
Ρωσία είναι η μοναδική πηγή πυρηνικής
τεχνολογίας για το Ιράν. Η Ρωσία είναι ο
κύριος προμηθευτής του Ιράν σε προηγ-
μένα συμβατικά όπλα, συμπεριλαμβα-
νομένης της τεχνολογίας βαλλιστικών
πυραύλων αλλά και προγραμμάτων χη-
μικού και βιολογικού πολέμου. 

 Επιπλέον, τα ρωσικά σχέδια για την
προμήθεια ιρανικών στρατιωτικών dro-
nes, που θα ρίξει στη μάχη στην Ουκρα-
νία, καταδεικνύουν ότι οι δύο χώρες επι-
διώκουν να διευρύνουν τη συνεργασία
τους στον τομέα της ασφάλειας. 

Ρωσία - Ιράν:
Μια συμμαχία
στην κόψη 
του... πετρελαίου

Ο πόλεμος στην Ουκρανία
και οι δυτικές κυρώσεις
κατά της Ρωσίας ωθούν
Μόσχα και Τεχεράνη σε
μεγαλύτερη στρατιωτική,
πυρηνική και ενεργειακή
συνεργασία στον τομέα 
των ορυκτών καυσίμων



E
να από τα χειρότερα δικαστικά σκάνδαλα στην
ιστορία των ΗΠΑ έλαβε χώρα στην Πενσιλβάνια
και οι κατηγορούμενοι ήρθαν αντιμέτωποι με τη
δικαιοσύνη. Πρόκειται για δύο πρώην δικαστές

της Πενσιλβάνια, οι οποίοι επινόησαν ένα σχέδιο για να
στέλνουν παιδιά σε ιδιωτικές φυλακές με αντάλλαγμα
δωροδοκίες και τώρα θα πρέπει να καταβάλουν αποζη-
μίωση ύψους άνω των 200 εκατ. δολαρίων σε εκατοντά-
δες θύματά τους.

Ειδικότερα, ο ομοσπονδιακός δικαστής Κρίστοφερ Κό-
νερ καταδίκασε τους πρωταγωνιστές του επονομαζόμε-
νου σκανδάλου «Kids for Cash», Μαρκ Τσιαβαρέλα και
Μάικλ Κόναχαν, σε αντισταθμιστικές αποζημιώσεις 106
εκατ. δολαρίων και σε αποζημιώσεις ποινικού χαρακτήρα
100 εκατ. δολαρίων σε περίπου 300 άτομα.

Αναφορικά με το σκάνδαλο, σύμφωνα με το Associated
Press, οι εν λόγω δικαστές έκλεισαν με αποφάσεις τους
ένα κομητειακό κέντρο κράτησης ανηλίκων και έλαβαν
2,8 εκατ. σε παράνομες πληρωμές από τον εργολάβο και
συνιδιοκτήτη δύο ιδιωτικών κέντρων κρατήσεων. Ο Τσια-
βαρέλα, ο οποίος προέδρευε στο Δικαστήριο Ανηλίκων
της κομητείας, προωθούσε μια πολιτική μηδενικής ανο-
χής που θα εξασφάλιζε μεγάλες ροές παιδιών στα δύο
προαναφερόμενα ιδρύματα, το «PA Child Care» και το
«Western PA Child Care».

Οι... παραβάσεις
Ο Τσιαβαρέλα ήταν αυτός που αποφάσιζε την κράτηση

ανηλίκων, πολλά από τα οποία είχαν τελέσει την πρώτη
τους παράβαση. Παιδιά ακόμη και οκτώ ετών στέλνονταν
σε ιδιωτικά κέντρα κράτησης για «παραβάσεις», όπως
κάπνισμα στο σχολείο και παράνομη διάσχιση δρόμου και
άλλα μικροαδικήματα, και λάμβαναν ως αντάλλαγμα χρή-
ματα από τον συνιδιοκτήτη τους.

Ο Κόνερ παρέμεινε σταθερός και αμετάκλητος στην
απόφασή του γράφοντας τον επίλογο για τους δύο δικα-
στές, ζητώντας να τους περάσουν χειροπέδες και να τους
οδηγήσουν απευθείας στο κέντρο κράτησης, χωρίς να
τους δίνει την ευκαιρία να υπερασπιστούν τον εαυτό τους
ή, έστω, να αποχαιρετήσουν τους δικούς τους. Καμία δεύ-
τερη ευκαιρία υπεράσπισης δεν τους δόθηκε, όπως ήταν
και αναμενόμενο, ύστερα από ένα τέτοιο σκάνδαλο εκμε-
τάλλευσης ανηλίκων που έστησαν.

Πρόδωσαν τον όρκο τους
«Ο Τσιαβαρέλα και ο Κόναχαν πρόδωσαν τον όρκο τους

και παραβίασαν την εμπιστοσύνη των πολιτών... Οι μοχ-
θηρές και ποταπές πράξεις τους στοχοποιούσαν έναν

ευάλωτο πληθυσμό νεαρών ατόμων, πολλά από τα οποία
υπέφεραν από ψυχολογικά και συναισθηματικά προβλή-
ματα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Κόνερ στην απόφασή
του. Ύστερα από αυτή την τραγική αποκάλυψη της παρά-
νομης δράσης των δικαστών το 2008, το Ανώτατο Δικα-
στήριο της Πενσιλβάνια απέρριψε λόγω έλλειψης στοι-
χείων περίπου 4.000 καταδίκες ανηλίκων, μεταξύ των
οποίων και 2.300 παιδιά.

Συγκλονιστικές καταθέσεις
Ο Κόνερ έλαβε την τελική του απόφαση έχοντας προ-

ηγουμένως ακούσει μαρτυρίες από 282 ανθρώπους που
βρέθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου Ανηλίκων της κομη-
τείας Λουζέρν ανάμεσα στο 2003 και το 2008. 79 από αυ-
τούς τους ανθρώπους ήταν κάτω των 13 ετών, όταν ο Τσια-
βαρέλα τούς έστειλε στο κέντρο κράτησης ανηλίκων.
Έτσι, αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος του σκανδάλου και το
πόσο αυτοί οι δικαστές εκμεταλλεύτηκαν αθώες ψυχές
επιδεικνύοντας απάνθρωπες συμπεριφορές. Κάτι τέτοιο
αποδείχτηκε και από τις συγκλονιστικές καταθέσεις των
μαρτύρων, ενώ ένα από τα θύματα κατηγόρησε τον Τσια-
βαρέλα ότι του «κατέστρεψε τη ζωή», εμποδίζοντάς τον
να διεκδικήσει το μέλλον του.

Αδιαμφισβήτητα, αυτό το σκάνδαλο επηρέασε και τη
μετέπειτα ζωή των θυμάτων και την ψυχολογία τους υπο-
φέροντας από μετατραυματικό στρες, ενώ άλλοι βρίσκον-
ται νεκροί εξαιτίας της υπερβολικής χρήσης ναρκωτικών.
Όσον αφορά την κατάληξη των δύο δικαστών, ο 72χρονος
Τσιαβαρέλα εκτίει ποινή 28 ετών στο Κεντάκι και αναμέ-
νεται να αποφυλακιστεί το 2023. Ο 70χρονος σήμερα Κό-
ναχαν είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη τουλάχιστον 17
ετών, ωστόσο η ποινή του μετατράπηκε το 2020 σε κατ’ οί-
κον περιορισμό εξαιτίας των μέτρων που ελήφθησαν στις
φυλακές της Πενσιλβάνια λόγω Covid-19.
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Κομπίνα
δικαστών
με θύματα
παιδιά

Έστελναν παιδιά ακόμη και... 8 ετών σε ιδιωτικά
κέντρα κράτησης για «παραβάσεις» και λάμβαναν
ως αντάλλαγμα χρήματα από τον συνιδιοκτήτη τους 
- Θα πληρώσουν πάνω από 200 εκατ. δολάρια σε
αποζημιώσεις

ΣΚAΝΔΑΛΟ «KIDS FOR CASH»
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του Νικόλα Καμπά-Κορωναίου

Τ
η Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022
θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι
της φετινής χρονιάς. Την ημέρα
εκείνη όλες οι σχολικές μονάδες

της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυ-
μνάσια και λύκεια) θα ανοίξουν τις πύλες
τους για να υποδεχθούν τους μαθητές.

Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί ανα-
μένουν με αγωνία να μάθουν τα υγειονομι-
κά πρωτόκολλα για την επιστροφή στα σχο-
λεία. Οι ειδικοί κάνουν λόγο για σταδιακή
αποκλιμάκωση του κύματος κορονοϊού
που εμφανίστηκε το καλοκαίρι και ήδη έχει
ανοίξει η συζήτηση για τον τρόπο με τον
οποίο θα γίνει η επιστροφή στα θρανία.

Χωρίς μάσκα εάν…
Η πανδημία της Covid-19 βρίσκεται σε

ύφεση στη χώρα μας, με τον αριθμό των
κρουσμάτων και των νέων εισαγωγών να
μειώνεται, αλλά τον αριθμό των θανάτων
να παραμένει υψηλός. Η κυβέρνηση εξε-
τάζει όλα τα ενδεχόμενα, όμως ο υπουρ-
γός Υγείας Θάνος Πλεύρης ξεκαθαρίζει
ότι δεν θα παρθούν φέτος υποχρεωτικά
μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς
του κορονοϊού, χωρίς να αποκλείει να
παρθούν «ήπια» μέτρα εάν χρειαστεί. Η
απόφαση, σε κάθε περίπτωση, θα ληφθεί
σε συνεννόηση με το υπουργείο Παιδείας
και την Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων,
ενώ θα καταρτιστεί νέο πρωτόκολλο σε

συνεννόηση με το υπουργείο Παιδείας.
Η καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προ-

ληπτικής Ιατρικής του ΕΚΠΑ Θεοδώρα
Ψαλτοπούλου ανέφερε πως «η απόφαση
για την επιστροφή της μάσκας στα σχο-
λεία θα εξαρτηθεί από την επιδημιολογική
εικόνα των δύο τελευταίων εβδομάδων
πριν από το άνοιγμα των σχολείων. Την

απόφαση θα τη λάβει η σχετική επιτρο-
πή», τονίζοντας πως τόσο στη χώρα μας
όσο και πανευρωπαϊκά βρισκόμαστε σε
φάση αποκλιμάκωσης της πανδημίας.
Παράλληλα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο
ενός μαζικού testing στους μαθητές στις
αρχές της νέας σχολικής χρονιάς.

Ακόμα, σε άλλη συνέντευξή της ανέφε-

ρε: «Όλος ο κόσμος είναι κουρασμένος
από όλη αυτή τη διαχείριση του κορονοϊού
και πλέον εναπόκειται στη δική του δυνα-
τότητα και του δασκάλου που έχει προ-
βλήματα υγείας να φορέσει τη μάσκα
προκειμένου να προστατευτεί. Παρ’ όλα
αυτά έχουμε τρεις τέσσερις εβδομάδες
μέχρι τότε και σίγουρα θα παίξει μεγάλο
ρόλο η επιδημιολογική εικόνα που θα
υπάρχει και οι δυνατότητες οι εμβολιαστι-
κές σταδιακά με το νέο εμβόλιο».

Από τη μεριά του, ο καθηγητής Πνευμο-
νολογίας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος τό-
νισε και αυτός ότι το πρωτόκολλο λειτουρ-
γίας των σχολείων θα εξαρτηθεί από την
επιδημιολογική εικόνα. «Στις ΗΠΑ, το CDC
ανοίγει τα σχολεία χωρίς κανένα μέτρο,
παρά μόνο στις περιοχές όπου υπάρχει
υψηλό φορτίο. Αυτό θα μπορούσε να γίνει
και εδώ. Αν κάποια περιοχή εμφανίσει πά-
ρα πολλά κρούσματα, χρήσιμο θα ήταν να
επανέλθει η μάσκα. Από την άλλη, την κα-
θολική χρήση μάσκας, αν τα επιδημιολογι-
κά μέτρα το επιτρέπουν, δεν τη θεωρώ
απαραίτητη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Covid: Πώς θα ανοίξουν τα σχολεία

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε
σχετικά με τα μέτρα 
που εξετάζονται για 
το πρώτο κουδούνι 
στις 12 Σεπτεμβρίου

Χρησιμοποιώντας ΙΧ αυτοκίνητα, SUV, μίνι βαν, φορτη-
γάκια, ακόμη και τροχόσπιτα, οι διακινητές παράνομων
μεταναστών που δρουν στην περιοχή του Έβρου επιχει-
ρούν να φέρνουν καθημερινά στην ενδοχώρα όσους πε-
ρισσότερους αλλοδαπούς μπορούν. Την ίδια ώρα, οι
αστυνομικές δυνάμεις τόσο κατά μήκος των συνόρων
όσο και στα μπλόκα που έχουν αναπτυχθεί σε κάθε γω-
νιά της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας δίνουν
πραγματική μάχη με σημαντικές επιτυχίες-συλλήψεις.

Είναι χαρακτηριστικό ότι την Τετάρτη (17/8) συνελή-
φθησαν σε Έβρο, Ροδόπη και Ξάνθη έξι διακινητές, εκ
των οποίων πέντε αλλοδαποί και ένας Έλληνας, οι οποίοι
προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας, σε πέντε διαφο-
ρετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες. Σύμφω-
να με την ΕΛΑΣ, σε οικισμό του Έβρου αστυνομικοί του
Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου συνέλα-
βαν Έλληνα διακινητή, διότι οδηγώντας ΙΧΕ αυτοκίνητο
μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα 11 παράνομους με-
τανάστες. Στην Εγνατία Οδό Κομοτηνής - Ξάνθης είχαμε

άλλη μία σύλληψη για μεταφορά 5 αλλοδαπών χωρίς νο-
μιμοποιητικά έγγραφα, ενώ το ίδιο συνέβη και σε οικι-
σμό της Ροδόπης, όπου συνελήφθη διακινητής (χωρίς

καν δίπλωμα οδήγησης) να μεταφέρει 5 παράνομους
μετανάστες.

Σε άλλη περίπτωση, στην Εγνατία Οδό Κομοτηνής -
Ξάνθης αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Κομοτη-
νής συνέλαβαν δύο αλλοδαπούς, διότι επιβαίνοντες σε
ΙΧ αυτοκίνητο μετέφεραν παράνομα στην ενδοχώρα 5
παράνομους μετανάστες. Τέλος, τα ξημερώματα της
Πέμπτης σε οικισμό της Ξάνθης συνελήφθη ακόμη ένας
διακινητής με δύο αλλοδαπούς. Σε όλες τις περιπτώσεις
κατασχέθηκαν οχήματα, χρηματικά ποσά και κινητά τη-
λέφωνα, με πηγές της ΕΛΑΣ να κάνουν λόγο για σημαν-
τικό πλήγμα.

Τέλος, στο πλαίσιο των αστυνομικών δράσεων επιση-
μαίνεται ότι τους πρώτους 7 μήνες του 2022 στα ελληνο-
τουρκικά χερσαία και θαλάσσια σύνορα συνελήφθησαν
συνολικά 386 διακινητές μη νόμιμων μεταναστών, από
τους οποίους οι 312 στην περιοχή του Έβρου.

Κώστας Παπαδόπουλος

«Χαστούκι» στα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών με 6 συλλήψεις στον  Έβρο
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Η οικιακή βοηθός,
οι κλοπές σπιτιών
στη Βούλα και
η γεωργιανή μαφία

Χειροπέδες σε μια 40χρονη Γε-
ωργιανή πέρασαν αστυνομικοί της
Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθη-
νών, καθώς κατηγορείται  ότι…
άδειαζε σπίτια στα οποία έπιανε
δουλειά ως οικιακή βοηθός. Μέχρι
στιγμής έχει ταυτοποιηθεί η εμπλο-
κή της σε τέσσερις περιπτώσεις
κλοπών από σπίτια στη Βούλα, ενώ
συνεχίζεται η έρευνα, καθώς εκτι-
μάται ότι έχει ακόμη πιο πλούσια
δράση και επαφές με μέλη της γε-
ωργιανής μαφίας που δρουν στη
χώρα μας.

Η ΕΛΑΣ έφτασε στη σύλληψή της
έπειτα από καταγγελίες για κλοπές
από οικίες σε πολυκατοικία στην
περιοχή της Βούλας, με λεία χρή-
ματα, τιμαλφή και κοσμήματα μεγά-
λης αξίας. Οι αστυνομικοί τής πέρα-
σαν χειροπέδες, ενώ αναζητούν
τουλάχιστον έναν συνεργό της. Η
γυναίκα από την πρώην ΕΣΣΔ παρεί-
χε υπηρεσίες καθαριότητας ως οι-
κιακή βοηθός, κάτι που εκμεταλ-
λευόταν για να… αδειάσει τα σπίτια
των ανθρώπων που της προσέφεραν
δουλειά. Αυτό που προκαλεί αίσθη-
ση είναι ότι εκτός από πλήθος κλο-
πιμαίων που βρέθηκαν στο σπίτι της
(σ.σ.: 50 ρολόγια, χρυσίζων αναπτή-
ρας, χρυσίζουσες αλυσίδες, 22 ζεύ-
γη μανικετόκουμπων, 6 βραχιόλια
κ.ά.), υπήρχε και μεγάλος αριθμός
πιστολιών και περιστρόφων.

Παπ.

Σ
οκαρισμένη είναι η τοπική κοινω-
νία της Σκιάθου από την απόφαση
ενός 55χρονου επιχειρηματία του
νησιού να προχωρήσει στο απονε-

νοημένο διάβημα, χωρίς μάλιστα προηγου-
μένως να έχει εκμυστηρευτεί σε κανέναν ότι
αντιμετώπιζε προβλήματα που θα μπορού-
σαν να τον ωθήσουν στην αυτοχειρία.

Το άψυχο σώμα του 55χρονου Θ.Π., να κρέ-
μεται σε δέντρο στην αυλή της πολυτελούς
κατοικίας του στην περιοχή Αγία Ελένη, εντό-
πισε ένας Βρετανός τουρίστας που περνούσε
από το σημείο και ειδοποίησε τις Αρχές. Στο
μικροσκόπιο της ΕΛΑΣ βρίσκεται το ιδιόχει-
ρο σημείωμα που άφησε ο 55χρονος επιχει-
ρηματίας, εξηγώντας τους λόγους που προ-
χώρησε στην αυτοχειρία και κάνοντας -σύμ-
φωνα με πληροφορίες- λόγο για οικονομικά
προβλήματα και πιέσεις που δεχόταν. Μάλι-
στα, φέρεται να ζητάει συγγνώμη από τη σύ-
ζυγο και τα παιδιά του για αυτή του την πράξη.
Αναλυτικά, στο ιδιόχειρο σημείωμα γίνεται
λόγος για πιέσεις που δεχόταν από κάποια
άτομα για οικονομικές εκκρεμότητες, με τις
Αρχές να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο να
είχε μπλέξει σε κύκλωμα τοκογλυφίας.

«Φύλλο και φτερό» οι συναλλαγές του
Για αυτό και οι αστυνομικοί της Ασφάλειας

θα κάνουν φύλλο και φτερό τις συναλλαγές
του 55χρονου, ώστε να διαπιστώσουν εάν όν-

τως είχε οικονομικό πρόβλημα και εάν υπήρ-
χαν άτομα που του ασκούσαν αφόρητες πιέ-
σεις, οδηγώντας τον με αυτόν τον τρόπο στην
αυτοχειρία. Ήδη, μάλιστα, έχει ξεκινήσει και
η διαδικασία λήψης μαρτυρικών καταθέσεων
(σ.σ.: συγγενείς, συνεργάτες και φίλοι), προ-
κειμένου να διαπιστωθεί σε πρώτη φάση εάν
ο επιχειρηματίας είχε εκμυστηρευτεί κάτι σε
κάποιον δικό του. Ο 55χρονος για χρόνια
δραστηριοποιούνταν στον χώρο της εστίασης
(σ.σ.: καφενείο και μεζεδοπωλείο) στη Σκιά-
θο, ενώ εσχάτως επιχείρησε να μπει και στον
κλάδο του τουρισμού, με κατασκευή κατοι-
κιών προς ενοικίαση σε τουρίστες. Ήδη αξιο-
ποιούσε μια βίλα στην περιοχή Αγία Παρα-
σκευή, ενώ ετοίμαζε άλλη μία. Aναμένονται
και τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκρο-
τομής που διατάχθηκε από την Εισαγγελία.

Όσοι γνώριζαν τον Θ.Π. κάνουν λόγο για
έναν καλοσυνάτο άνθρωπο που αφήνει πίσω
του γυναίκα και τρία παιδιά (σ.σ.: δύο κορί-
τσια 8 ετών και ένα αγόρι 12 ετών), ενώ η σύ-
ζυγός του είναι πρόεδρος στον σύλλογο γο-
νέων και κηδεμόνων και πρόσφερε στην
κοινωνία. 

Τα χρέη έγιναν…
θηλιά στον λαιμό
του επιχειρηματία

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Σκιάθος: Θλίψη και ερωτήματα για
τον 55χρονο που κρεμάστηκε σε
δέντρο έξω από την αυλή 
της πολυτελούς κατοικίας του 
- Στο ιδιόχειρο σημείωμά του 
μιλάει για πιέσεις από άτομα λόγω
οικονομικών εκκρεμοτήτων

Χαλκιδική: 
Εφιάλτης έγινε το
revenge porn για
17χρονη μαθήτρια

Μόλις στα 17 της χρόνια μια μαθή-
τρια λυκείου από τη Χαλκιδική βιώ-
νει έναν απίστευτο εφιάλτη, θύμα και
αυτή της εκδικητικής πορνογραφίας
(μτφ. revenge porn) που τα τελευ-
ταία χρόνια ανθεί δυστυχώς και στην
Ελλάδα. Όλα ξεκίνησαν το τελευταίο
δεκαήμερο του Ιουλίου, όταν η ανή-
λικη είδε αναρτημένα, ως «ιστορίες»
στον λογαριασμό της στο Instagram,
βίντεο και φωτογραφίες από προσω-
πικές της στιγμές. Αμέσως οι υπο-
ψίες της στράφηκαν στον 24χρονο
σύντροφό της, με τον οποίο είχαν
προβλήματα τους τελευταίους μή-
νες, καθώς την κατηγορούσε ότι δια-
τηρούσε επαφές και με άλλους άν-
δρες ταυτόχρονα. Το μοιραίο -όπως
αποδείχθηκε- λάθος της ήταν ότι του
έδωσε τους προσωπικούς κωδικούς
της από τα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης που χρησιμοποιεί, προκειμένου
ο 24χρονος να «ελέγξει» τις επικοι-
νωνίες της. Το αποτέλεσμα ήταν
ύστερα από λίγες ημέρες να αναρτη-
θούν ως «ιστορία» βίντεο και φωτο-
γραφίες από προσωπικές στιγμές
της με τον φίλο της, με τη 17χρονη να
αλλάζει τους κωδικούς της στο In-
stagram όταν όμως ήταν αργά, κα-
θώς πλήθος ακολούθων της είχε δει
τις αναρτήσεις. Από την οικογένεια
της κοπέλας κατατέθηκε μήνυση σε
βάρος του 24χρονου, ο οποίος κατη-
γορείται για «παραβίαση ευαίσθητων
προσωπικών δεδομένων». Η 17χρο-
νη μιλώντας σε ΜΜΕ της Θεσσαλονί-
κης ανέφερε: «Είμαι σε άσχημη ψυ-
χολογική κατάσταση. Προδόθηκαν
τα συναισθήματά μου, με διέσυρε,
δεν έχω πρόσωπο να βγω έξω από το
σπίτι, δεν έχω κουράγιο, είμαι συντε-
τριμμένη».

Παπ.



Κρήτη

Σε κυκλοφορία το νέο οδικό τμήμα
Ηρακλείου - Ρεθύμνου

Ολοκληρώθηκε
και δόθηκε σε κυ-
κλοφορία το νέο οδι-
κό τμήμα από την
ΠΕΟ Ηρακλείου - Ρε-
θύμνου στο ύψους
του Οροπεδίου του
Στρούμπουλα έως το
Αστυράκι, το οποίο
υλοποιήθηκε στο
πλαίσιο του έργου
«Βελτίωση οδού Ηρακλείου - Τυλισσός - Ανώγεια τμήμα από ορο-
πέδιο Στρούμπουλα έως κόμβο Αστρακίου».

Ο νέος επαρχιακός δρόμος μήκους 7.800 μ. και πλάτους 11,5 μ.
υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρει-
ας Κρήτης και χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, επί διαδοχικών κυβερνήσεων, υπό την ενιαία επο-
πτεία της Περιφέρειας Κρήτης.

Καβάλα

Φωτιά στο δημαρχείο 
από βραχυκύκλωμα

Συναγερμός σήμανε την Τετάρτη το απόγευμα στο δημαρχείο
του Δήμου Καβάλας, όταν ξαφνικά από το ισόγειο του διατηρη-
τέου κτιρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Ταμείου άρχι-
σαν να βγαίνουν καπνοί. 

Ένα φωτιστικό οροφής που βρίσκεται σε γραφείο ανάμεσα
στο παλιό Γραφείο Τύπου και στο Ταμείο βραχυκύκλωσε και
έπιασε φωτιά. Η ψύχραιμη αντίδραση υπαλλήλου, ο οποίος
έσπευσε να αντιμετωπίσει τη φωτιά με πυροσβεστήρα, πρόλαβε
τα χειρότερα…

Λίγα λεπτά αργότερα, στο σημείο έφτασε και όχημα της Πυ-
ροσβεστικής Υπηρεσίας Καβάλας, ωστόσο η φωτιά είχε σβήσει
και οι πυροσβέστες δεν χρειάστηκε να κάνουν κάτι παραπάνω.

Σε έργα που αφορούν την οδική ασφάλεια και αναβάθμιση του οδικού δικτύου στη Βόρεια
Ζάκυνθο προχωρά η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, μετά την υπογραφή της δημόσιας σύμβασης
κατασκευής του έργου «Εργασίες συντήρησης - αναβάθμισης επαρχιακού δικτύου Βόρειας
Ζακύνθου 2021-2022», προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ (με ΦΠΑ) από την περιφερειάρχη
Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας.
Το έργο αφορά σημειακές παρεμβάσεις επί της επαρχιακής οδού Ζακύνθου - Βολιμών
εντός των ορίων των Τοπικών Κοινοτήτων Κατασταρίου, Ορθονιών, Άνω και Βολιμών που
περιλαμβάνουν διαπλατύνσεις της οδού, βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της,
εγκατάσταση νέου ασφαλτοτάπητα, εργασίες σήμανσης και ασφάλισης.
Επίσης, προβλέπονται αντίστοιχες εργασίες βελτίωσης της οδού που συνδέει την Τοπική
Κοινότητα Μαριών με την εθνική οδό Ζακύνθου - Βολιμών στη θέση Τριλάγκαδα. Το
χρονοδιάγραμμα του έργου είναι 12 μήνες.

Εορδαία

Δεν διώκεται πειθαρχικά 
η αντιδήμαρχος
Πολιτισμού

Δεν διώκεται πειθαρχικά η αντιδήμαρ-
χος Πολιτισμού, Τουρισμού και Δημο-
σίων Σχέσεων του Δήμου Εορδαίας Μα-
ρία Αντωνιάδου, που προμήθευε από το
2019 τις σχολικές επιτροπές του οικείου
δήμου με ηλεκτρονικούς υπολογιστές,
εξοπλισμό για σχολεία, ηλεκτρολογικό
υλικό, εκτυπωτές και ανταλλακτικά μη-
χανήματα, συνολικής αξίας 16.318 ευρώ
και 13.862 ευρώ κατά τα έτη 2020 και
2021 αντίστοιχα, ούτε ο αντιδήμαρχος
Παιδείας Κυριάκος Αντωνιάδης, που συ-
νυπέγραφε τις αποφάσεις.

Σύμφωνα με το αιτιολογικό της απόφα-
σης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, στο αίτη-
μα διερεύνησης πειθαρχικών ευθυνών
από τον Δήμο Εορδαίας, ο έλεγχος των τι-
μολογίων γίνεται από τον επίτροπο και το
θέμα του ασυμβίβαστου κρίνεται στα δι-
καστήρια.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Θεσσαλία

Από 21 έως 27 Αυγούστου
στο επίκεντρο 
του παγκόσμιου πόλο

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης για
αγόρια και κορίτσια κάτω των 16 ετών θα διεξαχθεί από
τις 21 μέχρι τις 27 Αυγούστου στο κολυμβητήριο της
Νέας Πολιτείας στη Λάρισα και στις δύο πισίνες του
Βόλου και της Νέας Ιωνίας.

Τριάντα οκτώ ομάδες από 27 χώρες και περίπου
1.000 αθλητές μαζί με τους συνοδούς τους θα φιλοξε-
νηθούν αυτές τις ημέρες σε Λάρισα και Βόλο, προβάλ-
λοντας τη Θεσσαλία στο παγκόσμιο στερέωμα. «Η Πε-
ριφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδότησε με πέντε εκατομ-
μύρια ευρώ την πισίνα στη Λάρισα, ολοκλήρωσε το έρ-
γο και το λειτουργεί ο Δήμος Λαρισαίων. Είναι μια με-
γάλη στιγμή για τη Θεσσαλία, για τον αθλητισμό και για
την τοπική οικονομία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη FI-
NA, την ΚΟΕ και όλους όσοι συνέβαλαν για να πραγμα-
τοποιηθεί αυτό το μεγάλο εγχείρημα», δήλωσε ο περι-
φερειάρχης Κώστας Αγοραστός.
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Κονδύλι 1,5 εκατ. για αναβάθμιση 
του οδικού δικτύου Ζακύνθου

Ιόνια Νησιά



Ένα νέο, καινοτόμο εργαλείο μπαίνει στο
«οπλοστάσιο» της Περιφέρειας Αττικής με
στόχο τη διευκόλυνση των οδηγών σε συν-
θήκες υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου.

Το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της
περιφέρειας ενισχύεται με την προσθήκη
εφαρμογής που θα λειτουργεί σε smart-
phones και θα εμφανίζει σε πραγματικό
χρόνο τους χρόνους διαδρομών σε κεντρι-
κούς οδικούς άξονες, ώστε να μπορεί να
γίνει επιλογή της διαδρομής με τη λιγότερη
κίνηση από τους οδηγούς.

Η εφαρμογή αυτή θα λειτουργήσει συν-
δυαστικά με τις σύγχρονες ηλεκτρονικές
πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων που
ήδη λειτουργούν, προκειμένου να διευκο-

λύνουν τις καθημερινές μετακινήσεις των
πολιτών της Αττικής.

Ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πα-
τούλης επισημαίνει σχετικά: «Με καινοτό-
μα εργαλεία συνεχίζουμε να βελτιώνουμε
την καθημερινότητα του πολίτη. Προτεραι-
ότητά μας είναι η ασφαλής και λειτουργική
μετακίνηση των πολιτών. Αξιοποιούμε την
τεχνολογία, με στόχο τον περιορισμό της
ταλαιπωρίας των οδηγών σε συνθήκες
υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου. Η μεγά-
λη πρόκληση είναι να καταφέρουμε να επι-
τύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει,
προκειμένου να ενισχύσουμε τη βιώσιμη
κινητικότητα και προς αυτή την κατεύθυν-
ση, δουλεύουμε εντατικά».

Περιφέρεια Αττικής

Με τεχνολογία Smart Cities
η διαχείριση κυκλοφορίας

Πρωτοπορεί 
στην προστασία 
των αδέσποτων ζώων
ο Δήμος Μοσχάτου

Αίτημα ένταξης στον άξονα «Κοι-
νωνικές και πολιτιστικές δομές και
δραστηριότητες των δήμων» στο πρό-
γραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», με τίτλο «Κα-
τασκευή και εξοπλισμός εγκαταστά-
σεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων
συντροφιάς στον Δήμο Μοσχάτου-
Ταύρου», έχει καταθέσει ο Δήμος Μο-
σχάτου-Ταύρου.

Στο πρόγραμμα εντάσσεται η κατα-
σκευή, επισκευή, συντήρηση και ο
εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυ-
γίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Ο
εξοπλισμός για την υλοποίηση των
επιχειρησιακών αυτών προγραμμά-
των αναφέρεται με τον τίτλο «Νέο
πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντρο-
φιάς - Πρόγραμμα Άργος» ποσού
272.800 ευρώ.

Στην προμήθεια περιλαμβάνεται
ένα όχημα περισυλλογής αδέσποτων
ζώων με εξοπλισμό για την περισυλ-
λογή και τη μεταφορά των αδέσποτων
στο καταφύγιο.

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

ΟΟργή και αγανάκτηση
για τα βραδινά γλέντια 
Οργή και αγανάκτηση έχουν προκαλέ-
σει στον Δήμο Φυλής οι συνεχιζόμε-
νες διαταράξεις κοινής ησυχίας τις
βραδινές ώρες. Μετά τα έντονα παρά-
πονα δημοτών, ο δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς συνάντησε τον αρ-
χηγό της Ελληνικής Αστυνομίας αντι-
στράτηγο Κωνσταντίνο Σκούμα και του
ζήτησε να βάλει τέλος στην ταλαιπω-
ρία που υφίστανται οι κάτοικοι του Δή-
μου Φυλής εξαιτίας της αντικοινωνι-
κής συμπεριφοράς συγκεκριμένων
ατόμων.
Πρόσθεσε ότι ο δήμος θα προσφέρει
κάθε συνδρομή στις δυνάμεις της
ΕΛΑΣ. Στη συνάντηση αποφασίστηκε
να δράσουν, στο πλαίσιο συντονισμέ-
νης επιχείρησης, περιπολικά της
ΕΛΑΣ και της Δημοτικής Αστυνομίας,
με αποστολή να αντιμετωπιστούν δυ-
ναμικά εκείνοι που δεν σέβονται τους
συνανθρώπους τους.

Σύμβαση για
αποχέτευση 
του Αγίου Στεφάνου

Μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για
το έργο της αποχέτευσης του Αγίου
Στεφάνου σηματοδοτεί η πολύ ση-
μαντική απόφαση που έλαβε το ΔΣ
της ΕΥΔΑΠ σε πρόσφατη συνεδρία-
σή του. Συγκεκριμένα, η ΕΥΔΑΠ
αποφάσισε τη σύναψη προγραμμα-
τικής σύμβασης με τον Δήμο Διονύ-
σου για την κατασκευή των αγωγών
του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρ-
των (δευτερεύον δίκτυο) και τις
εξωτερικές διακλαδώσεις (τριτεύον
δίκτυο). Ταυτόχρονα, εγκρίνεται το
αίτημα του οικείου δήμου για χρη-
ματοδότηση του έργου «Κατασκευή
δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων
υδάτων στις περιοχές Αγίου Στεφά-
νου, Πευκόφυτου και Ραπεντώσας
του Δήμου Διονύσου» στο πλαίσιο
του επιχειρησιακού προγράμματος
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλ-
λον και Αειφόρος Ανάπτυξη», όπως
δηλώνει ο δήμαρχος Διονύσου
Γιάννης Καλαφατέλης.

Στον πρόεδρο 
της ΚΕΔΕ 
Ζητήματα που αφορούν τη βελτίω-
ση της λειτουργίας των ΚΔΑΠ και
ΚΔΑΠ ΜΕΑ σε όλη τη χώρα συζή-
τησαν η πρόεδρος της ΠΑΣΕΚΔΑΠ
Ευαγγελία Καραγιάννη, η γραμμα-
τέας Αλεξάνδρα Τσάτσιου, ο ταμίας
Γιάννης Ανεστόπουλος, ως εκπρό-
σωποι της ομοσπονδίας εργαζομέ-
νων, με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ και
δήμαρχο Τρικκαίων Δημήτρη Πα-
παστεργίου. Η συνάντηση, όπως
τονίζεται και από τα δύο μέρη, έγι-
νε σε θετικό κλίμα, με τον πρόεδρο
της ΚΕΔΕ να δείχνει απόλυτη κα-
τανόηση στα ζητήματα που του
εκτέθηκαν.

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός 
Προκηρύχθηκε από την Ανάπλαση

Αθήνας ΑΕ ο αρχιτεκτονικός διαγω-
νισμός για την εκπόνηση της μελέτης
σχετικά με την ανέγερση του Αρχαι-
ολογικού Μουσείου Αθηνών στον
χώρο όπου έχει επιλεγεί διά νόμου
από το 2002. Ο αρχιτεκτονικός δια-
γωνισμός προβλέπεται στην Προ-
γραμματική Συμφωνία που έχει υπο-
γραφεί από τη Λίνα Μενδώνη και τον
Κώστα Μπακογιάννη το 2021.

Τον Απρίλιο του 2021, εγκρίθηκαν
από το ΥΠΠΟΑ οι μελέτες του Δήμου Αθηναίων και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών
για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου και του άλσους της Ακαδημίας Πλάτωνος, ενώ τον
Ιούνιο του 2022 υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού, της Ακαδημίας Αθηνών και του Δήμου Αθηναίων.
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Σ
ε τρεις παρεμβάσεις θα προ-
χωρήσει το επόμενο διάστημα
η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ), με τις οποίες

θα διευκολύνει τη ζωή των φορολογου-
μένων και θα επιβραβεύει τους «συνε-
πείς οφειλέτες» του Δημοσίου που αν-
τεπεξέρχονται στις ρυθμίσεις τους.

Ειδικότερα, τους προσεχείς μήνες η
ΑΑΔΕ θα θέσει σε εφαρμογή τον προ-
οδευτικά ακατάσχετο λογαριασμό. Το
μέτρο έχει ψηφιστεί από το 2019, αλλά
παραμένει ανενεργό μέχρι σήμερα. Στη
νέα του μορφή, το ακατάσχετο όριο των
1.250 ευρώ θα προσαυξάνεται με συγ-
κεκριμένους συντελεστές, ανάλογα με
τον αριθμό και το ποσό των δόσεων που
θα εξοφλούν οι οφειλέτες.

Οι προϋποθέσεις
Για να κερδίσουν ακατάσχετο όριο

πάνω από τα 1.250 ευρώ οι οφειλέτες,
θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
� Να έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους και
να έχει προηγηθεί η πληρωμή δύο δό-
σεων.
�Να δηλώσουν τον λογαριασμό για τον
οποίο ζητείται περιορισμός της κατά-
σχεσης.
� Να πληρώνουν με συνέπεια τις δό-
σεις της ρύθμισης.

Ακόμη, η φορολογική διοίκηση θα
προχωρήσει άμεσα στην παραγωγική
λειτουργία της εφαρμογής που θα επι-
τρέπει την έκδοση φορολογικής ενημε-
ρότητας ψηφιακά και σε φορολογουμέ-
νους με βεβαιωμένες οφειλές, οι οποίοι
όμως αποπληρώνουν τους φόρους τους
χωρίς καθυστέρηση.

Στην ίδια βάση, δρομολογείται η μεί-
ωση της παρακράτησης για όσους χρω-
στούν στην εφορία και πρόκειται να ει-
σπράξουν χρήματα και χρειάζονται φο-

ρολογική ενημερότητα.  Η μείωση του
ποσοστού της παρακράτησης επί των
χρημάτων που εισπράττονται ή επί του
τιμήματος πώλησης του ακινήτου για
όσους έχουν εντάξει τις οφειλές τους
στην εφορία σε ρύθμιση και την εξυπη-
ρετούν κανονικά θα είναι κλιμακωτή. Το
ποσοστό παρακράτησης θα περιορίζε-
ται σε συνάρτηση με τον αριθμό των δό-
σεων που αποπληρώνονται κανονικά
και το ύψος του υπόλοιπου χρέους.

Το νομοθετικό καθεστώς
Σημειώνεται ότι με βάση το ισχύον

νομοθετικό καθεστώς η εφορία προχω-
ρά σε αυτόματη παρακράτηση των
οφειλών μέσω του αποδεικτικού φορο-
λογικής ενημερότητας ακόμα και για
όσους έχουν υπαχθεί σε ρυθμίσεις τμη-
ματικής εξόφλησης των οφειλών τους
και πληρώνουν κανονικά τις μηνιαίες

δόσεις. Επίσης, με βάση το ισχύον νο-
μοθετικό καθεστώς σε περίπτωση που
ο φορολογούμενος ζητά την έκδοση
αποδεικτικού φορολογικής ενημερότη-
τας για να εισπράξει χρήματα από το
Δημόσιο (εφάπαξ, κοινωνικές παροχές,
αμοιβές για εκτέλεση έργου κ.ά.) ή να
μεταβιβάσει ακίνητο και έχει βεβαι-
ωμένες οφειλές άνω των 30 ευρώ, η
εφορία παρακρατεί ποσό ίσο με 10% έως
100% επί των χρημάτων και μέχρι του
ύψους των βεβαιωμένων προς στη φο-
ρολογική διοίκηση οφειλών, ανεξάρτη-
τα αν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση για
τμηματική καταβολή.

Εάν δεν υπάρχει καμία οφειλή, η έκ-
δοση του αποδεικτικού ενημερότητας
είναι μια απλή υπόθεση και τελειώνει
με λίγα κλικ στον υπολογιστή ή το τάμ-
πλετ. Αν όμως υπάρχει βεβαιωμένη
οφειλή, το θέμα περιπλέκεται. Η βεβαί-

ωση του φόρου εισοδήματος και του
ΕΝΦΙΑ μπλοκάρει τους φορολογούμε-
νους που θέλουν να πάρουν φορολογι-
κή ενημερότητα. Όσοι έχουν βεβαι-
ωμένες οφειλές, ακόμη και εάν δεν
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, θα
πρέπει να περάσουν από την εφορία,
προκειμένου να πάρουν φορολογική
ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων ή
μεταβίβαση ακινήτων. 

Αύξηση κατά 58% παρουσίασε τα δύο τελευταία
χρόνια ο αριθμός των ηλεκτρονικών συναλλαγών
στην Ελλάδα, βελτιώνοντας την κατάταξη της χώρας
μας σε σχέση με τις άλλες 26 χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης κατά τρεις θέσεις και συγκεκριμένα στην 22η
από την 25η που κατείχε το 2019. Πρόκειται για συ-
ναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέσω χρεωστι-

κών, πιστωτικών ή προπληρωμένων καρτών, μεταφο-
ρές πιστώσεων, δηλαδή μεταφορές από λογαριασμό
σε λογαριασμό, άμεσες χρεώσεις, όπως πάγιες εντο-
λές, εμβάσματα και επιταγές. Σύμφωνα με στοιχεία
της ΕΚΤ, ο αριθμός των ηλεκτρονικών συναλλαγών
ανήλθε στα τέλη του 2021 σε 2,146 δισ., καταγράφον-
τας αύξηση κατά 379 εκατ. σε σχέση με το 2020 και

κατά 789 εκατ. σε σχέση με το 2019, τη χρονιά πριν ξε-
σπάσει η υγειονομική κρίση που έγινε αφορμή για την
εκτόξευση των ηλεκτρονικών πληρωμών. Το νούμερο
αυτό αντιπροσωπεύει 201 συναλλαγές ανά κάτοικο
(+36 συναλλαγές σε σχέση με το 2020 και +74 συναλ-
λαγές σε σχέση με το 2019), έναντι 333 συναλλαγών
ανά κάτοικο στην Ευρωζώνη.

Διευκολύνσεις στους
οφειλέτες της εφορίας 
από το φθινόπωρο -
«Κούρεμα» στην
παρακράτηση χρημάτων
για τους συνεπείς 

Αύξηση 58% του αριθμού e-συναλλαγών στην Ελλάδα μέσα σε 24 μήνες

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

ΑΑΔΕ: Σχέδιο επιβράβευσης 
των συνεπών οφειλετών



E
να νέο μίνι Ασφαλιστικό είναι
προ των πυλών, θα τεθεί σε
διαβούλευση από τον Σε-
πτέμβριο και θα περιλαμβά-

νει ένα σύνολο διατάξεων για τους
ασφαλισμένους, ειδικότερα για τους
οφειλέτες του ΕΦΚΑ.

Οι δύο πιο σημαντικές παρεμβάσεις
του νομοσχεδίου αφορούν τη ρύθμιση
των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 24 δό-
σεις και την παραγραφή τους στη
10ετία. Ο εργατολόγος Κώστας Τσουκα-
λάς μίλησε στην «Political» δίνοντας μια
εικόνα για το νέο μίνι νομοσχέδιο και
κατά πόσο αυτό θα ευνοήσει τους Έλ-
ληνες πολίτες. Ως «θετικό πρόσημο και
διορθωτικές ενέργειες» χαρακτήρισε ο
εργατολόγος τις αλλαγές αυτές, εξη-
γώντας ωστόσο ότι «δεν λύνουν παθο-
γένειες ετών».

«Μερεμέτια επί του συστήματος»
Ο κ. Τσουκαλάς πρόσθεσε ότι το νο-

μοσχέδιο περιλαμβάνει «μερεμέτια επί
του συστήματος» με θετικά ωστόσο μέ-
τρα, τα οποία θα δώσουν μια ανάσα, ει-
δικά στους ελεύθερους επαγγελματίες
και έπειτα στους συνταξιούχους. Μάλι-
στα, τόνισε ότι «πρέπει να γίνουν πολ-
λές ακόμα ενέργειες, όπως να ξαναμ-
πούν ρυθμίσεις στους οφειλέτες που
χρωστούν πάνω 20.000 ευρώ, καθώς
και να αυξηθούν οι συντάξεις και να
εφαρμοστεί νέο ΕΚΑΣ ως βοήθημα για
τους χαμηλοσυνταξιούχους».

Τέλος, αφού εξήγησε κάποιες από τις
διατάξεις που αναφέρονται παρακάτω,
επισήμανε ότι πρόκειται για θετικές δι-
καστικές αποφάσεις, που θα θέσουν σε
εφαρμογή τα αυτονόητα. Επιπλέον, εξε-
τάζεται να ενταχθεί διάταξη για την κρά-
τηση 1% από τους μισθούς του Δημοσίου,
που πηγαίνει στο Ταμείο Πρόνοιας Δη-
μοσίων Υπαλλήλων. Αυτό που εξετάζε-
ται από τα συναρμόδια υπουργεία Εργα-
σίας, Εσωτερικών και κυρίως Οικονομι-
κών είναι είτε αυτή η εισφορά να καταρ-
γηθεί είτε να προσμετράται στις τακτι-
κές εισφορές προς το ΤΠΔΥ και να έχει
έτσι ανταποδοτικότητα στο εφάπαξ που
λαμβάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Αν καταργηθεί η εισφορά, θα αυξηθεί
το καθαρό εισόδημα των δημόσιων
υπαλλήλων, το οποίο ωστόσο θα ενι-
σχυθεί με την κατάργηση της εισφοράς
αλληλεγγύης έπειτα από 11 χρόνια. Οι
υπόλοιπες διατάξεις σχετίζονται με ορ-
γανωτικά θέματα των πρώην ταμείων
του ΕΦΚΑ, καθώς και του ΤΕΚΑ.

Τι προβλέπει
Αρχικά προβλέπονται ενιαίοι όροι για

την αίτηση διαδοχικής σύνταξης μεταξύ

του ΕΦΚΑ και των φορέων εκτός αυτού,
όπως είναι ο ΕΔΟΕΑΠ, η Τράπεζα της
Ελλάδος και τα 4 ταμεία υποχρεωτικής
επαγγελματικής ασφάλισης και τα τα-
μεία αλληλοβοήθειας.

Ειδικότερα, για να υποβληθεί η αίτη-
ση θα πρέπει να υπάρχουν 1.000 ένση-
μα στον τελευταίο φορέα, εκ των οποί-
ων τα 500 στα τελευταία δύο χρόνια, αν-
τί 1.500 και 600 αντίστοιχα.

Θετικές παρεμβάσεις θα υπάρξουν
και στο ασφαλιστικό καθεστώς που διέ-
πει τους ένστολους και τα σώματα ασφα-
λείας ως προς τη μάχιμη πενταετία.

Τι ισχύει με τη 10ετή παραγραφή
Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, η 10ετία

θα ορίζεται ως χρονικό όριο παραγρα-
φής των απαιτήσεων του ΕΦΚΑ, καταρ-
γώντας τα 20 χρόνια που είναι έως σή-
μερα στα περισσότερα πρώην Ταμεία,
κυρίως για την περίοδο από 2006 έως
2011-2012. 

Το «κλειδί» είναι να έχει παρέλθει
10ετία πριν από τη βεβαίωση της οφει-
λής ή στη συνέχεια μέχρι την ενεργο-
ποίηση των αναγκαστικών μέτρων.

ΈΈξτρα τζίρος
31,4 δισ. για τις
ελληνικές
επιχειρήσεις
το β’ τρίμηνο

Εκτόξευση τζίρου για τις
ελληνικές επιχειρήσεις
καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ για
το β’ τρίμηνο του χρόνου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία,
για το σύνολο των επιχει-
ρήσεων και των δραστη-
ριοτήτων της οικονομίας ο
κύκλος εργασιών ανήλθε
σε 111,2 δισ. ευρώ, σημει-
ώνοντας αύξηση 39,3% σε
σχέση με το β’ τρίμηνο του
2021, όταν είχε διαμορφω-
θεί σε 79,8 δισ. ευρώ. Τη
μεγαλύτερη αύξηση στον
κύκλο εργασιών το β’ τρί-
μηνο του 2022, σε σύγκρι-
ση με το β’ τρίμηνο του
2021, παρουσίασαν οι επι-
χειρήσεις του τομέα Δρα-
στηριότητες Υπηρεσιών
Παροχής Καταλύματος και
Υπηρεσιών Εστίασης, κατά
128,8%. Τη μεγαλύτερη μεί-
ωση κατέγραψαν οι επιχει-
ρήσεις του τομέα Δραστη-
ριότητες Σχετικές με την
Ανθρώπινη Υγεία και την
Κοινωνική Μέριμνα, κατά
4,2%. Ανοδικά κινήθηκε και
ο Ιούνιος, όπως προκύπτει
για το σύνολο των επιχει-
ρήσεων της οικονομίας με
υποχρέωση τήρησης δι-
πλογραφικών βιβλίων, για
τις οποίες υπάρχουν δια-
θέσιμα στοιχεία σε μηνιαία
βάση. Ο κύκλος εργασιών
τον Ιούνιο του 2022 ήταν
34,3 δισ. ευρώ, σημειώνον-
τας αύξηση 45,1% σε σχέση
με τον Ιούνιο του 2021, που
είχε ανέλθει σε 23,6 δισ.
ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύ-
ξηση στον κύκλο εργασιών
τον Ιούνιο 2022 σε σύγκρι-
ση με τον Ιούνιο 2021 πα-
ρουσίασαν οι επιχειρήσεις
του τομέα Δραστηριότητες
Υπηρεσιών Παροχής Κατα-
λύματος και Υπηρεσιών
Εστίασης, κατά 141,4%.
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Είκοσι τέσσερις δόσεις 
και παραγραφή 
στη 10ετία για 
τις οφειλές στον ΕΦΚΑ

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Προ των πυλών το...
νέο μίνι Ασφαλιστικό
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Χ
αλινάρι στον «ενεργειακό
τουρισμό» και τη μετακίνη-
ση στρατηγικών κακοπλη-
ρωτών από πάροχο σε πάρο-

χο, συσσωρεύοντας χρέη στην αγορά
προμήθειας, μεθοδεύει το υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχω-
ρώντας σε τροποποίηση του Κώδικα
Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Σύμφωνα με σχετικές πληροφο-
ρίες, η σχετική Υπουργική Απόφαση
αναμένεται να εκδοθεί ακόμη και μέ-
σα στον επόμενο μήνα, καθώς η κατά-
σταση στην αγορά προμήθειας εμφα-
νίζεται εξαιρετικά προβληματική,
όπως καταμαρτυρούν τόσο η ΡΑΕ σε
πρόσφατη επιστολή της προς το ΥΠΕΝ
όσο και φορείς της αγοράς προμήθει-
ας ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα,
η Υπουργική Απόφαση θα προβλέπει
ότι οι προμηθευτές θα έχουν το δι-
καίωμα να υποβάλουν εντολή απενερ-
γοποίησης της παροχής ρεύματος

πρώην πελατών τους με χρέη, ακόμη
και αν οι καταναλωτές έχουν στο με-
ταξύ αλλάξει προμηθευτή.

Απουσία ασφαλιστικής δικλίδας
Το δικαίωμα αυτό θα ενεργοποιείται

στην περίπτωση που οι καταναλωτές
έχουν αφήσει ληξιπρόθεσμες οφει-
λές (πιθανότατα έως δύο λογαρια-
σμούς) στον προηγούμενο πάροχό
τους. Επίσης, το ίδιο θα ισχύει αν οι
καταναλωτές έχουν προχωρήσει σε
διακανονισμό των χρεών τους προς
τον προηγούμενο προμηθευτή, στην
πορεία ωστόσο έχουν σταματήσει να
αποπληρώνουν τις σχετικές δόσεις.

Η παρέμβαση του υπουργείου έρχε-
ται σε μια χρονική στιγμή που ο κλά-
δος προμήθειας είναι ήδη επιβαρυμέ-
νος από ληξιπρόθεσμες οφειλές που
έχουν αυξηθεί σε ανησυχητικά επίπε-
δα. Σύμφωνα με τη Ρυθμιστική Αρχή
Ενέργειας, τα εν λόγω χρέη ξεπερνούν
το 1 δισ. ευρώ, γεγονός που καθιστά
αναγκαία τη λήψη άμεσων μέτρων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ανυπαρξία
οποιασδήποτε ασφαλιστικής δικλίδας
για τη μετακίνηση καταναλωτών με
χρέη απειλεί να εκτροχιάσει ακόμη
περισσότερο την κατάσταση, καθώς
δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για την
περαιτέρω έξαρση του φαινομένου
του «ενεργειακού τουρισμού». Μάλι-
στα, ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα είχε πιο
αρνητικές συνέπειες για τους προμη-
θευτές στη δεδομένη συγκυρία, με
δεδομένη την ταμειακή ασφυξία που
τους έχουν προκαλέσει οι υψηλές τι-
μές ενέργειας.

Ενίσχυση της κινητικότητας
Επίσης, το μπλόκο στον «ενεργει-

ακό τουρισμό» γίνεται ακόμη πιο κρί-
σιμο με την εφαρμογή του νέου καθε-
στώτος λειτουργίας της λιανικής από
τον Αύγουστο με την ανακοίνωση σε
μηνιαία βάση των χρεώσεων από τους
παρόχους. Και αυτό γιατί το νέο καθε-
στώς ενισχύει ακόμη περισσότερο την
κινητικότητα στη λιανική, προβλέπον-

τας ότι στην περίπτωση που η χρέωση
μιας εταιρείας μεταβληθεί κάποιον
μήνα σε σχέση με την προηγούμενη
που είχε αυτή εφαρμόσει, τότε οι πε-
λάτες της μπορούν να αλλάξουν προ-
μηθευτή, χωρίς κανέναν περιορισμό ή
«πέναλτι» πρόωρης αποχώρησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επα-
νενεργοποίηση της δυνατότητας των
προμηθευτών να προχωρούν σε εντο-
λές διακοπής ηλεκτροδότησης πρώην
πελατών τους θα γίνει στα πρότυπα
της εισήγησης που εδώ και περίπου
έναν χρόνο έχει αποστείλει η Ρυθμι-
στική Αρχή Ενέργειας στο υπουργείο
αναφορικά με τις προτεινόμενες τρο-
ποποιήσεις του Κώδικα Προμήθειας.

Κίνδυνος εκτροχιασμού 
της αγοράς προμήθειας 
από τη συσσώρευση
ληξιπρόθεσμων χρεών

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο επενδυτικός σχε-
διασμός της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού
(ΔΕΗ), με ένα νέο deal να βρίσκεται στα σκαριά.
Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δη-
μοσιότητας, η δημόσια εταιρεία είναι σε προχωρη-
μένο στάδιο λήψης απόφασης για την είσοδό της με-
τοχικά σε εταιρικό σχήμα που πρόκειται να αναπτύ-
ξει σύγχρονο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής με καύσι-
μο το φυσικό αέριο (CCGT). 

Ίδιες πληροφορίες θέλουν τη διοίκηση της εται-
ρείας να είναι σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεων
με τους επενδυτές που πρόκειται να κατασκευάσουν

τέτοια μονάδα. Η κίνηση της εταιρείας έρχεται σχε-
δόν ενάμιση χρόνο μετά την αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου και είχε ως αποτέλεσμα την είσοδο με-
γάλων funds και τη μείωση του μεριδίου του ελληνι-
κού Δημοσίου (Υπερταμείο) λίγο πάνω από το 34%.
Αξίζει να σημειωθεί πως μέρος των εσόδων 1,350
δισ. ευρώ που άντλησε η εταιρεία αποσκοπεί στη
χρηματοδότηση του σκέλους του επενδυτικού της
προγράμματος, το οποίο έχει να κάνει και με τη συμ-
βατική ενέργεια.

Αρμόδιοι παράγοντες που είναι σε θέση να γνωρί-
ζουν τη στρατηγική κίνηση της ΔΕΗ την αποδίδουν

στις μελλοντικές εκτιμήσεις για μείωση των τιμών
του φυσικού αερίου, καθώς και για την πληθώρα των
επιλογών που προκύπτουν μέσα από την ταχεία δι-
είσδυση του LNG. Η ανάπτυξη διεθνώς πολλών
FSRUs αλλά και τεσσάρων έως πέντε στην ελληνική
αγορά δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την υλο-
ποίηση τέτοιας επένδυσης. Ταυτόχρονα, το φυσικό
αέριο θα αποτελέσει το μεταβατικό καύσιμο στην
κλιματικά ουδέτερη εποχή στα επόμενα 20 χρόνια,
κατά τα οποία οι ΑΠΕ θα καθίστανται σταδιακά κυ-
ρίαρχες στο ενεργειακό μείγμα.

M.MΑΣΤ.

Νέο deal με ιδιώτες για μονάδα ηλεκτροπαραγωγής έχει στα σκαριά η ΔΕΗ

Το ΥΠΕΝ βάζει STOP 
στον «ενεργειακό
τουρισμό» 
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της Ρεγγίνας Σαβούρδου

Δ
ιψήφια ποσοστά κατέγρα-
ψαν οι αφίξεις των τουρι-
στών στα νησιά του Νοτι-
οανατολικού Αιγαίου το

πρώτο επταήμερο του Αυγούστου.
Κατά 17% περισσότεροι ήταν οι ταξι-
διώτες από το εξωτερικό που τα επι-
σκέφθηκαν την πρώτη εβδομάδα του
μήνα, σε σχέση με το αντίστοιχο διά-
στημα του 2019.

Εξαιρετικά είναι τα ποσοστά που
καταγράφονται και στα καταλύματα
των βραχυχρόνιων μισθώσεων
(Airbnb), οι οποίες μισθώσεις, τους
μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμ-
βριο, υπολογίζεται πως θα καταγρά-
ψουν συνολική αύξηση 26,5%, συγ-
κρίνοντας με τα στοιχεία της αντίστοι-
χης περιόδου του 2019.

«Πριν από μερικούς μήνες κανείς
δεν μπορούσε να φανταστεί ότι με
όλες αυτές τις δυσκολίες, τον πόλεμο
στην Ουκρανία, τον πληθωρισμό, την
ενεργειακή κρίση, τα Ελληνοτουρκικά
και την πανδημία, η Ελλάδα θα κατά-
φερνε στον τουρισμό όχι μόνο να προ-

σεγγίσει, αλλά και να ξεπεράσει σε
ορισμένες περιοχές τις επιδόσεις του
2019, ενισχύοντας σε πολύ μεγάλο
βαθμό την εθνική οικονομία και το ει-
σόδημα της μέσης ελληνικής οικογέ-
νειας», τόνισε ο υπουργός Τουρισμού
Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στον τη-
λεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

«Δουλεύουν στο φουλ» τα καταστή-
ματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
στις τουριστικές περιοχές, ενώ αξίζει
να σημειωθεί πως 8 στις 10 επενδύ-
σεις που γίνονται στην Ελλάδα αφο-
ρούν τον τουρισμό.

Στόχος ο… χειμώνας
«Και βέβαια δεν υπάρχει καμία αμ-

φιβολία ότι εκατοντάδες χιλιάδες
επαγγέλματα περιμένουν από τον του-
ρισμό και ζουν από αυτόν. Δεν μπορώ
να μην είμαι ευχαριστημένος με αυτά
τα στοιχεία, γιατί σε αυτό το πλέγμα
εμπλέκεται όλη η ελληνική οικονομία.
Καλές οι πολυεθνικές, καλοί οι μεγά-

λοι ξενοδόχοι, καλοί οι tour opera-
tors, καλές οι αεροπορικές. Δου-
λεύουμε για τη μέση ελληνική οικογέ-
νεια, για τον εργαζόμενο στον τουρι-
σμό. Ξεκινήσαμε την περίοδο πιο νω-
ρίς, από αρχές Μαρτίου, και φιλοδο-
ξούμε να την τελειώσουμε τον Δεκέμ-
βριο», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο
Βασίλης Κικίλιας.

Υπενθυμίζεται πως το υπουργείο
Τουρισμού ετοιμάζει καμπάνια σε συ-
νεργασία με τον ΕΟΤ σε χώρες της Βό-
ρειας και Κεντρικής Ευρώπης με στό-
χο την προσέλκυση ταξιδιωτών το
φθινόπωρο και τον χειμώνα.

«Να προμοτάρουμε με τους Γερμα-
νούς tour operators ότι συμφέρει τους
συνταξιούχους της χώρας να ζήσουν
έναν με τρεις μήνες στην Ελλάδα, στην
Κρήτη, στη Ρόδο, στην Κω, στην Κέρ-
κυρα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη,
παρά να μείνουν σπίτι τους και να πλη-
ρώνουν φυσικό αέριο και πετρέλαιο»,
δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας.

Η καμπάνια που προωθεί το υπουρ-
γείο αφορά την επιμήκυνση της τουρι-
στικής περιόδου και απευθύνεται κυ-
ρίως στις χώρες της Βόρειας Ευρώ-
πης, στη Σκανδιναβία αλλά και στη
Γαλλία και την Ελβετία.

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις που αφορούν τη
βελτίωση και αναβάθμιση του οδικού δικτύου σε όλο
το μήκος της παραλιακής λεωφόρου και στη λεωφό-
ρο Αθηνών - Σουνίου. Η Περιφέρεια Αττικής κάνει
πράξη τις δεσμεύσεις της αναφορικά με την Παρα-
λιακή, η οποία μετατρέπεται σε μια σύγχρονη, ασφα-
λέστερη και λειτουργική λεωφόρο.

Το νέο οδικό δίκτυο στη διαδρομή από τη Βουλιαγ-
μένη μέχρι και τη Βάρκιζα, περιοχή Λιμανάκια Βου-
λιαγμένης, είναι πραγματικότητα, καθώς ολοκληρώ-

θηκαν από τα συνεργεία της περιφέρειας οι εργα-
σίες αντικατάστασης του φθαρμένου οδοστρώματος
με νέο αντιολισθητικό και αθόρυβης κύλισης
ασφαλτοτάπητα, τοποθετήθηκαν νέες πινακίδες σή-
μανσης αλλά και νέα διαγράμμιση.

Ταυτόχρονα, έχουν τοποθετηθεί νέα φωτιστικά
χαμηλής κατανάλωσης και υψηλής απόδοσης σε
όλο το μήκος της διαδρομής από το κέντρο της Αθή-
νας μέχρι το Σούνιο. «Με γνώμονα την ασφάλεια, σε
μια λεωφόρο με έντονο κυκλοφοριακό φόρτο ιδιαί-

τερα κατά την τουριστική περίοδο, προχωρήσαμε σε
εργασίες αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του οδι-
κού δικτύου, οι οποίες δεν είχαν γίνει για πολλά χρό-
νια. Η προστασία της ζωής των πολιτών είναι για
εμάς αξία αδιαπραγμάτευτη και προς αυτή την κα-
τεύθυνση θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, χωρίς
καθυστερήσεις», τόνισε ο Γιώργος Πατούλης, περι-
φερειάρχης Αττικής, με αφορμή τη σταδιακή ολο-
κλήρωση των παρεμβάσεων αυτών.

Ρ.Σ.

Αυξήθηκαν κατά 17% 
οι επισκέπτες την πρώτη
εβδομάδα του Αυγούστου 
- Κικίλιας: «Με πόλεμο 
στην Ουκρανία,
πληθωρισμό, ενεργειακή
κρίση, Ελληνοτουρκικά,
πανδημία, ξεπερνάμε
μεγάλες επιδόσεις 
που είχαμε πριν 
από τρία χρόνια»

Αλλάζει όψη η Παραλιακή από τη Βουλιαγμένη ως τη Βάρκιζα και τα Λιμανάκια

Σπάνε το ρεκόρ
του 2019
οι αφίξεις
τουριστών

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
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της Ρεγγίνας Σαβούρδου

Τ
α χαμόγελα επιστρέφουν στα
χείλη εκείνων που επλήγη-
σαν περισσότερο από τα από-
νερα της παγκόσμιας υγει-

ονομικής κρίσης. Οι τουριστικές επι-
χειρήσεις ήταν αυτές που πλήρωσαν
βαρύ το τίμημα των χρόνων της παν-
δημίας και των περιορισμών στα ταξί-
δια και τις μετακινήσεις.

Τα «χρυσά νούμερα» του 2019 απο-
δεικνύεται πως δεν είναι πια τόσο
άπιαστα όσο ήταν το καλοκαίρι του
2021 και αυτό καταγράφεται ήδη από
την τουριστική κίνηση σε ολόκληρη
την επικράτεια αλλά και στην Αθήνα, η
οποία «βλέπει» σταδιακά να επιστρέ-
φουν, μαζί με τους τουρίστες που κα-
τακλύζουν τα στενά του ιστορικού
κέντρου της πόλης, και τα ταμειακά
αποθέματα των επιχειρήσεων του
κλάδου.

Πάνω από 1 εκατ. τουρίστες
Οι διαθέσιμες αεροπορικές θέσεις

που έχουν ως τελικό προορισμό μόνο
την Αθήνα ξεπερνούν το 1 εκατομμύ-
ριο τουριστών, οι οποίοι αναμένονται
έως και τις 4 Σεπτεμβρίου και φτά-
νουν μάλιστα τους 1.002.223 - θα προ-
τιμήσουν αποκλειστικά την πρω-
τεύουσα της χώρας.

Τη μεγαλύτερη προτίμηση στο κλει-
νόν άστυ δείχνουν οι Γάλλοι, καθώς
113.551 γεμίζουν βαλίτσες για να πε-
ράσουν τις διακοπές τους στη χώρα

μας, ακολουθούν 93.552 Ιταλοί, τρίτη
αγορά που προτιμά την Αθήνα είναι η
Γερμανία με 89.152 τουρίστες, 84.860
από το Ηνωμένο Βασίλειο και ακολου-
θούν οι Αμερικανοί με περισσότερους
από 70.000 (71.466), οι οποίοι θα πε-
ριηγηθούν στα στενά της πόλης, θα
δειπνήσουν στα παραδοσιακά ταβερ-
νάκια και θα ξεκουραστούν στα κατα-
λύματα της πόλης. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι και οι Κύπριοι δείχνουν μια
ιδιαίτερη προτίμηση στην πρωτεύου-
σα της Ελλάδας, καθώς, αποτελώντας
την 6η στη σειρά τουριστική αγορά,
αναμένονται συνολικά 61.091 Κύπριοι.

Πρώτο θετικό πρόσημο
Τον Ιούνιο, τον πρώτο μήνα του κα-

λοκαιριού, καταγράφηκε το πρώτο θε-

τικό πρόσημο στις διεθνείς αεροπορι-
κές αφίξεις και έτσι τον Ιούνιο αφίχ-
θηκαν 3.237.726 τουρίστες με πτήσεις
από το εξωτερικό σε σχέση με το 2019,
όταν είχαν αφιχθεί 3.225.611 τουρί-
στες, σημειώνοντας αύξηση σε ποσο-
στό 2,5%.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία
που συγκεντρώνονται από την ΕΞΑΑΑ
και την GBR Consulting, το πεντάμηνο
του 2022 «έκλεισε» για τα ξενοδοχεία
με αύξηση στη μέση τιμή του δωματί-
ου, η οποία παρουσίασε μικρή θετική
μεταβολή, κατά 1,4%, έναντι του αντί-
στοιχου πενταμήνου του 2019, όμως η
Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών Αττικής και
Αργοσαρωνικού αναφέρει πτώση της
τάξης του 26,8% στην πληρότητα των
καταλυμάτων και κατά 25,8% μείωση

στα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο.
«O Μάιος και ο Ιούνιος αποτελούν

μήνες αιχμής για την Αθήνα και οι ελ-
πίδες για να κλείσει με θετικό πρόση-
μο η φετινή τουριστική χρονιά για τα
αθηναϊκά ξενοδοχεία ουσιαστικά με-
ταφέρονται στις επιδόσεις και στα
αποτελέσματα του τετράμηνου Ιού-
λιος - Νοέμβριος», επισημαίνουν από
την ΕΞΑΑΑ.

Ωστόσο, η εικόνα των τουριστών να
«γεμίζουν» το ιστορικό κέντρο της πό-
λης καταγράφεται καθημερινά, αρκεί
να κάνει κάποιος μια βόλτα στο εμπο-
ρικό τρίγωνο του κέντρου της πόλης
και στα αρχαιολογικά μνημεία.

Στην Ακρόπολη
Κάθε μέρα περιηγούνται στην

Ακρόπολη περισσότερα από 16.000
άτομα, ωστόσο το σημαντικότερο είναι
ότι οι επισκέψεις ξένων τουριστών
φέτος, κυρίως των Αμερικανών, ξεκί-
νησαν από τον Μάρτιο, με αποτέλεσμα
να έχουν ήδη φτάσει στα επίπεδα του
2019. Οι ξενοδόχοι όμως θεωρούν
πως οι δράσεις προβολής που δρομο-
λογήθηκαν για την Αθήνα και την Αττι-
κή θα αποδώσουν τα καλύτερα και θα
υποστηριχτεί εγκαίρως η ζήτηση για
το φετινό φθινόπωρο μέσα από την
αξιοποίηση πλήθους θεματικών και
βιωματικών εμπειριών και δραστη-
ριοτήτων που μπορεί να αναζητήσει ο
επισκέπτης στην πρωτεύουσα, στο
παραλιακό μέτωπο και στα νησιά του
Αργοσαρωνικού.

Τον Αύγουστο οι προγραμματισμένες
αεροπορικές θέσεις από το εξωτερικό
είναι 1,146 εκατομμύρια, όταν πέρσι
τον ίδιο μήνα ήταν 971 χιλιάδες, 
ενώ το 2019 ήταν 1,212 εκατομμύρια

Γάλλοι, Ιταλοί
και Γερμανοί
«βουλιάζουν»
την Αθήνα
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Σ
ημάδια εξασθένησης και
αδυναμίας να προσεγγίσει το
κρίσιμο σημείο των 900 μο-

νάδων επιδεικνύει στις τελευταίες
συνεδριάσεις το ελληνικό χρηματι-
στήριο, γεγονός που προβληματίζει
τους εγχώριους αναλυτές. Αυτό που
καθίσταται σαφές είναι πως το ΧΑ
χρειάζεται θετικές ειδήσεις και νέα
«καύσιμα» για να μπορέσει να κινη-
θεί σε υψηλότερα επίπεδα. Ωστόσο
επιλεκτικά πονταρίσματα δεν μπο-
ρούν να αποκλειστούν από τους λι-
γοστούς traders που δραστηριοποι-
ούνται στην αγορά. Τεχνικά, ο Γενι-
κός Δείκτης βρίσκεται στις 890 μο-
νάδες, με πρώτη στήριξη τις 880 μο-
νάδες και ακολουθούν οι 867 μονά-
δες (εκθετικός ΚΜΟ 200), οι 840-
830 μονάδες και η βασική στήριξη
των 800 μονάδων. Η διάσπασή τους

οδηγεί στις 780-770 μονάδες και
ακολουθούν οι 750, οι 725, οι 700 και
οι 680 μονάδες. Στη βασική αντίστα-
ση βρίσκονται οι 900 μονάδες και
ακολουθούν οι 920 και οι 950 μονά-
δες. Ο τραπεζικός δείκτης βρίσκεται

στην πρώτη στήριξη των 580 μονά-
δων και ακολουθεί η βασική στήριξη
των 550 μονάδων, οι 500, οι 480 και
οι 450 μονάδες. Στην πρώτη αντίστα-
ση βρίσκονται οι 590 μονάδες και
ακολουθούν οι 600 μονάδες.

Motor Oil: Στις 30 Αυγούστου
τα αποτελέσματα εξαμήνου

Τα οικονομικά αποτελέσματα του α’
εξαμήνου 2022 θα γνωστοποιήσει η Μό-
τορ Όιλ (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου ΑΕ
μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Τρίτης
30 Αυγούστου 2022, ενώ έχει προγραμ-
ματιστεί τηλεδιάσκεψη για την Τετάρτη 31
Αυγούστου στις 17.30 τοπική ώρα. Η εξα-
μηνιαία οικονομική έκθεση θα είναι δια-
θέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας
www.moh.gr (Ενημέρωση Επενδυτών /
Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση /
Εξαμηνιαίες Οικονομικές Εκθέσεις) κα-
θώς και στην ιστοσελίδα της ΕΧΑΕ
www.athexgroup.gr μετά τη λήξη της συ-
νεδρίασης της Τρίτης 30 Αυγούστου 2022.

Νέα εποχή 
στη Mercedes-Benz Ελλάς

Συμφωνία για τη μεταβίβαση του συ-
νόλου των μετοχών της Mercedes-Benz
Ελλάς στον ελβετικό όμιλο Emil Frey
Group υπεγράφη στις 17 Αυγούστου,
όπως ανακοίνωσε η ελληνική εταιρεία.
Η αλλαγή ιδιοκτησίας θα επιτρέψει στη
Mercedes-Benz Ελλάς να συνεχίσει
κάτω από μια επιχειρηματική στέγη την
επιχειρησιακή λειτουργία των επιβατη-
γών και ελαφρών επαγγελματικών οχη-
μάτων Mercedes-Benz και Smart, των
φορτηγών Mercedes-Benz και Fuso
καθώς και των λεωφορείων Mercedes-
Benz και Setra στην Ελλάδα.

Στις 7 Σεπτεμβρίου 
η παρουσίαση του iPhone 14

Η Apple αναμένεται να προχωρήσει
στην παρουσίαση της νέας γραμμής των
κινητών τηλεφώνων της iPhone 14 στις 7
Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το
Bloomberg. Τα πρώτα iPhone 14 αναμέ-
νεται να βρίσκονται προς πώληση στα κα-
ταστήματα αργότερα τον Σεπτέμβριο. Εκ-
πρόσωπος της Apple δεν σχολίασε επί-
σημα τις πληροφορίες του Bloomberg,
με το δημοσίευμα, ωστόσο, να προσθέτει
πως η παρουσίαση του τελευταίου 
iPhone γίνεται παραδοσιακά στο πρώτο
μισό του Σεπτεμβρίου.

Εύρος τιμών 3,42 - 3,84 ευρώ ανά μετοχή δίνει η Optima Bank σε
ανάλυσή της στο πλαίσιο του ρόλου της ως συμβούλου του ΔΣ της
Byte στη διαδικασία δημόσιας πρότασης από την πλευρά του ομί-
λου Ideal. Υπό αυτό το πρίσμα θεωρεί ότι το αντάλλαγμα που προ-
τείνει η Ideal (σ.σ.: 3,79 ευρώ ανά μετοχή με συνδυασμό μετρητών
και μετοχών) είναι δίκαιο και εύλογο, καθώς εμπίπτει εντός του
εύρους τιμών που προέκυψε από την ανάλυση. Σημειώνεται ότι,
προκειμένου να εκτιμηθεί το εύλογο εύρος αξίας των μετοχών της
εταιρείας, στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης, ο χρηματοοικονο-
μικός σύμβουλος χρησιμοποίησε τις ακόλουθες μεθόδους: Προ-
εξόφληση μελλοντικών ταμειακών ροών (Discounted Cash Flow
method), από την οποία προκύπτει, στο βασικό σενάριο, αποτίμη-
ση της εταιρείας που ανέρχεται σε 3,42 ευρώ ανά μετοχή, Συγκρι-

τική ανάλυση μέσω χρήσης πρόσφατων συναλλαγών συγκρίσιμων εταιρειών (Precedent Transactions method),
από την οποία προκύπτει αποτίμηση της εταιρείας που ανέρχεται σε 3,84 ευρώ ανά μετοχή, Συγκριτική ανάλυση
εισηγμένων εταιρειών μέσω χρήσης δεικτών κεφαλαιαγοράς (Τrading Multiples of Comparable Companies
method), από την οποία προκύπτει αποτίμηση της εταιρείας που ανέρχεται σε 3,67 ευρώ ανά μετοχή.

Σημάδια κόπωσης στο χρηματιστήριο
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

«Οι ελληνικές συστημικές τράπεζες μας εξέπληξαν με
την ισχυρότερη αύξηση των δανειοδοτήσεων, το ταχύτερο
repricing των τίτλων και τα ισχυρά έσοδα από προμήθειες
του δεύτερου τριμήνου», σημειώνει η HSBC σε ανάλυσή
της για τις ελληνικές τράπεζες. Ο θετικός αντίκτυπος των
αυξήσεων των επιτοκίων στις αποδόσεις των δανείων δεν
έχει ακόμη αρχίσει. Επιπλέον, υπήρξε μια σωστή διαχείρι-
ση ως προς τα λειτουργικά κόστη, ενώ δεν υπήρξαν πρώιμα
σημάδια επιδείνωσης της ποιότητας του ενεργητικού τους.
Υπό αυτό το πρίσμα, η HSBC προχωρά σε ενημέρωση των εκτιμήσεών της, ώστε να αντικατοπτρίζουν τις αισιόδο-
ξες τάσεις στα έσοδα, και αυξάνει τις προβλέψεις της για την κερδοφορία αυτών για το 2022-2024 κατά 11% - 10% -
11% κατά μέσο όρο, με το βιώσιμο επίπεδο ROTE να αυξάνεται κατά 50 μονάδες βάσης στο 8,2%.

Optima Bank: Μεταξύ €3,42 - €3,84 
η εύλογη αξία των μετοχών Byte

«Ταύρος» η HSBC για τις ελληνικές τράπεζες 
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Σ
ε έναν συγκλονιστικό τε-

λικό στο Ευρωπαϊκό

Πρωτάθλημα Ανοικτού

Στίβου στο Μόναχο η Κα-

τερίνα Στεφανίδη στο επί κοντώ είδε

το χρυσό μετάλλιο που κρατούσε

στα χέρια της να... ξεγλιστρά και να

κρεμιέται στον λαιμό της Φινλανδής

Βίλμα Μούρτο, που πέταξε στα

4,85μ. Η Κατερίνα κατέκτησε το

ασημένιο μετάλλιο με άλμα στα

4,75μ. και η Σλοβένα Τίνα Σούτεϊ το

χάλκινο με την ίδια επίδοση. Ήταν

το τέταρτο μετάλλιο της Κατερίνας

Στεφανίδη σε Ευρωπαϊκό Πρωτά-

θλημα, όπου έχει δύο χρυσά και δύο

ασημένια. Το πρώτο της ήταν το αση-

μί το 2014 στη Ζυρίχη, όταν η 24χρο-

νη σήμερα Μούρτο τη θαύμαζε από

την τηλεόραση.

Σε δηλώσεις της στην ΕΡΤ η Κατερί-

να μεταξύ άλλων τόνισε: «Είμαι πολύ

χαρούμενη για το τέταρτο σερί με-

τάλλιο. Αισθάνομαι σαν ένα νέο ξεκί-

νημα, όπως όταν όλα άρχισαν στη Ζυ-

ρίχη με το ασημένιο το 2014. Μια

επανεκκίνηση με ένα ασημένιο σε

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ήρθαμε

για να κάνουμε καλύτερη επίδοση

στη σεζόν». Και πρόσθεσε: «Δεν ξέ-

ρω αν είναι απίστευτο. Νομίζω ότι γί-

νεται πολύ καλή δουλειά στην Ελλά-

δα στα τεχνικά αγωνίσματα. Ακόμη

και στο βάδην, το οποίο είναι αντο-

χής, αλλά θεωρώ το πιο τεχνικό από

τα αγωνίσματα αντοχής. Για αυτό

βγαίνουν η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη

και ο Μίλτος Τεντόγλου».

Το μετάλλιο αυτό της Κατερίνας Στε-

φανίδη ήταν το 32ο για το εθνόσημο

σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Ανοικτού Στίβου. Η Ελλάδα μετράει

13 χρυσά μετάλλια, 8 ασημένια και

11 χάλκινα.

Τέταρτο σερί μετάλλιο η
«ασημένια» πρωταθλήτρια,
ικανοποιητική η συγκομιδή
της «γαλανόλευκης»

Η Κατερίνα το 4ο, η Ελλάδα το 32ο

Χρυσά (13)
1. Μίλτος Τεντόγλου 2022 Μόναχο Μήκος 8,52μ.
2. Αντιγόνη Ντρισμπιώτη 2022 Μόναχο 35χλμ. Βάδην 2:47.00
3. Κατερίνα Στεφανίδη 2018 Βερολίνο Επί κοντώ 4,85μ.
4. Μίλτος Τεντόγλου 2018 Βερολίνο Μήκος 8,25μ.
5. Βούλα Παπαχρήστου 2018 Βερολίνο Τριπλούν 14,60μ.
6. Κατερίνα Στεφανίδη 2016 Άμστερνταμ Επί κοντώ 4,81μ.
7. Περικλής Ιακωβάκης 2006 Γκέτεμποργκ 400μ. εμπ. 48.46
8. Κώστας Κεντέρης 2002 Μόναχο 200μ. 19.85
9. Κατερίνα Θάνου 2002 Μόναχο 100μ. 11.10
10 .Κατερίνα Βόγγολη 2002 Μόναχο Δισκοβολία 64,31μ.
11. Μιρέλα Μανιάνι 2002 Μόναχο Ακοντισμός 67,47μ.
12. Όλγα Βασδέκη 1998 Βουδαπέστη Τριπλούν 14,55μ.
13. Άννα Βερούλη 1982 Αθήνα Ακοντισμός 70,02μ.

Ασημένια (8)
1. Κατερίνα Στεφανίδη 2022 Μόναχο Επί κοντώ 4,75μ.
2. Μαρία Μπελιμπασάκη 2018 Βερολίνο 400μ. 50.45
3. Νικόλ Κυριακοπούλου 2018 Βερολίνο Επί κοντώ 4,80μ.
4. Κατερίνα Στεφανίδη 2014 Ζυρίχη Επί κοντώ 4,60μ.
5. Λούης Τσάτουμας 2014 Ζυρίχη Μήκος 8,15μ.
6. Φανή Χαλκιά 2006 Γκέτεμποργκ 400μ. εμπ. 54.02
7. Πηγή Δεβετζή 2006 Γκέτεμποργκ Τριπλούν 15,05μ.
8. Χρήστος Παπανικολάου 1966 Βουδαπέστη Επί κοντώ 5,05μ.

Χάλκινα (11)
1. Δημήτρης Τσιάμης 2018 Βερολίνο Τριπλούν 16,78μ.
2. Βούλα Παπαχρήστου 2016 Άμστερνταμ Τριπλούν 14,47μ.
3. Νικόλ Κυριακοπούλου 2012 Ελσίνκι Επί κοντώ 4,60μ.
4. Αναστασία Κελεσίδου 2002 Μόναχο Δισκοβολία 63,92μ.
5. Αλ. Παπαδημητρίου 2002 Μόναχο Σφυροβολία 80,21μ.
6. Χάρης Παπαδιάς 1998 Βουδαπέστη 100μ. 10.17
7. Κατερίνα Θάνου 1998 Βουδαπέστη 100μ. 10.87
8. Κώστας Κουκοδήμος 1994 Ελσίνκι Μήκος 8,01μ.
9. Σοφία Σακοράφα 1982 Αθήνα Ακοντισμός 67,04μ.
10 .Βασ. Παπαγεωργόπουλος 1971 Ελσίνκι 100μ. 10.56
11. Χρήστος Μαντίκας 1934 Τορίνο 400μ. εμπ. 54.9

Μ Ε Τ A Λ Λ Ι Α  Σ Ε  Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ O



Δ
ύο ακόμα μεγάλες διακρί-
σεις στο Πανευρωπαϊκό
Υγρού Στίβου στη Ρώμη.

Ασημένιο μετάλλιο ο Απόστολος
Χρήστου, χάλκινο ο Κριστιάν Γκολο-
μέεφ. Ο Χρήστου ανέβηκε ξανά στο
βάθρο, αυτήν τη φορά στα 100μ.
ύπτιο, έπειτα από μάχη με τον Τόμας
Τσεκόν, που κρίθηκε σε κλάσματα
του δευτερολέπτου. Ο Ιταλός τερμά-
τισε σε 52.21, ενώ ο Απόστολος Χρή-
στου σε 52.24, για να πάρει το αση-
μένιο. Ο Χρήστου γύρισε πολύ γρή-
γορα μετά το πρώτο 50άρι, όμως
έχασε για λίγο στα τελευταία δευτε-
ρόλεπτα την επαφή του με τον Ιταλό
πρωταθλητή. Το βάθρο συμπλήρω-
σε ο Γάλλος Γιοάν Εντογέ
Μπρουάρντ με 52.94. Όπως είναι
γνωστό, ο Χρήστου κατέκτησε το
χρυσό μετάλλιο στα 50μ. ύπτιο. Ο
Κριστιάν Γκολομέεφ με χρόνο 21.75
κατέκτησε την 3η θέση - χάλκινο με-
τάλλιο στον τελικό των 50 μ. ελεύθε-

ρο στην ίδια διοργάνωση στη Ρώμη.
Ο επίσης σπουδαίος Έλληνας κο-
λυμβητής κατέκτησε το τρίτο του με-
τάλλιο στο συγκεκριμένο αγώνισμα

σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Το
χρυσό πήρε ο Βρετανός Πράουντ με
χρόνο 21.58 και το ασημένιο ο Ντε-
πλάνο με 21.60.

Ασημένιο ο Χρήστου, χάλκινο ο Γκολομέεφ «Όχι» Αλαφούζου για
πώληση Κουρμπέλη

Διπλό «όχι» του Παναθηναϊκού τόσο στην
πρωταθλήτρια Τουρκίας Τραμπζονσπόρ όσο και
την ιταλική Ελλάς Βερόνα. Οι Τούρκοι ζήτησαν
τον διεθνή μέσο Δημήτρη Κουρμπέλη με οικονο-
μικό ποσό που προσβάλλει τους «πράσινους»,
μόλις 650.000 ευρώ. Όπως ήταν αναμενόμενο,
αρνήθηκαν. Το ίδιο έκαναν και στα 3 εκατ. ευρώ
που πρόσφεραν οι Ιταλοί για τον νεαρό Σωτήρη
Αλεξανδρόπουλο.

Νίκη ο Στέφανος, 
ήττα η Μαρία

Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε ο Στέ-
φανος Τσιτσιπάς το παιχνίδι με τον Φιλίπ Κραΐνο-
βιτς για τους «32» του Σινσινάτι Masters, με τον
Έλληνα τενίστα να παίρνει τη νίκη με 2-0 σετ (6-
3, 6-4) και μαζί την πρόκριση για τους «16» της
αμερικανικής διοργάνωσης. Η Μαρία Σάκκαρη
έχασε 2-1 σετ στο ίδιο τουρνουά από την Καρολίν
Γκαρσιά 7-6(2), 6-7(6), 6-1 και αποκλείστηκε
στον δεύτερο γύρο.

Μουκουντί παίρνει η ΑΕΚ
Πολύ κοντά στην απόκτηση του Αρόλντ Μου-

κουντί, κεντρικού μπακ από τη Σεντ Ετιέν, βρί-
σκεται η ΑΕΚ, με τον παίκτη να βρίσκεται στην
Αθήνα για τις τελευταίες λεπτομέρειες και τις ια-
τρικές εξετάσεις. Πρόκειται για τον 24χρονο
αμυντικό των «στεφανουά» που αγωνίζεται από
τον Ιούλιο του 2019 στον γαλλικό σύλλογο και εί-
ναι διεθνής με την Εθνική Καμερούν με 11 συμ-
μετοχές, αλλά είχε αγωνιστεί με όλες τις μικρές
εθνικές της Γαλλίας.

Πρεμιέρα με Βόλος -
Αστέρας Τρίπολης

Πρεμιέρα σήμερα για το πρωτάθλημα της Su-
per League 1. Στις 21.30 στο Πανθεσσαλικό ο Βό-
λος υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης. Το πλήρες
μενού είναι αύριο Σάββατο και την Κυριακή. Σε
όλα τα παιχνίδια της πρεμιέρας θα σφυρίξουν
Έλληνες διαιτητές με απόφαση του νέου αρχιδι-
αιτητή Μπένετ. Δεν γίνεται και κανένα ντέρμπι
ωστόσο. 

Δίνει 6 δισ. για τη Μάντσεστερ Γ.
Ο πιο πλούσιος Βρετανός πολίτης, ο Τζιμ Ράτκλιφ, είναι έτοιμος
να αγοράσει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τους Αμερικανούς
αδερφούς Γκλέιζερ. Ο Τζιμ γνωρίζει πολλά από τον χώρο του πο-
δοσφαίρου, αφού από το 2019 έχει στην κατοχή του το πλειοψη-
φικό πακέτο των μετοχών της Νις. Σύμφωνα με τον «Indepen-
dent», υπάρχουν τρεις κοινοπραξίες που αναμένεται να κάνουν
προσφορές, που μπορεί να φτάσουν τα 6 δισ. ευρώ.

Ελλάδα - Τουρκία 
στο ΟΑΚΑ

Με 24 πόντους του Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική μπάσκετ νίκησε στο ρελαντί 101-78 την
αντίστοιχη της Πολωνίας στο τουρνουά «Ακρόπολις» του ΟΑΚΑ. Ο Ντόρσεϊ πέτυχε 19, ο
Παπαπέτρου 11 κ.λπ. Απόψε η Εθνική υποδέχεται την Τουρκία, η οποία νίκησε 101-88 τη
Γεωργία του Ηλία Ζούρου. Το παιχνίδι της Εθνικής θα αρχίσει στις 21.00 και θα μεταδοθεί από
την ΕΡΤ.

SPORTS
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Επιμέλεια: 
Ραφαέλα 

Παπαγεωργίου

Ο
Μάριος Φραγκούλης αυτό το
καλοκαίρι συναντά έπειτα
από χρόνια ξανά επί σκηνής
τη σπουδαία Ντέμπορα Μάι-

ερς, στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά, στις
31 Αυγούστου στις 21.00. Μια ονειρεμέ-
νη συναυλία με δύο πασίγνωστους καλ-
λιτέχνες, που έχουν γράψει ιστορία. Οι
δύο ερμηνευτές θα μας ταξιδέψουν
στον χρόνο μέσω μιας μουσικής περι-
πλάνησης στον ερωτικό λόγο μέσα από
τραγούδια που έχουμε λατρέψει.

Οι δύο παγκόσμια αγαπημένοι καλ-
λιτέχνες, συνοδευόμενοι από έντεκα
κορυφαίους μουσικούς, μας υπό-
σχονται ένα καλοκαιρινό σκηνικό γε-
μάτο αισθήματα και αισθήσεις, ερωτι-
κό και ταξιδιάρικο. Ένα πρόγραμμα
με μερικά από τα ωραιότερα ερωτικά
τραγούδια -κάθε εποχής- από το ελ-
ληνικό και παγκόσμιο ρεπερτόριο,
απρόσμενες διασκευές, που θα μας
μείνουν αξέχαστες. 

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης μάς έχει
παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια ση-
μαντικότατα projects, τα οποία κέρδι-
σαν το ενθουσιώδες χειροκρότημα του
κοινού σε όλον τον κόσμο. Έναν ελλη-
νικό δίσκο με την πολύτιμη συνεργασία της Λίνας
Νικολακοπούλου και δύο διεθνείς, ζωντανές ηχο-
γραφήσεις από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και
το Ηρώδειο, σε ένα αφιέρωμα στο περίφημο
American Songbook. 

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η διεθνής περιο-
δεία με τη Σάρα Μπράιτμαν το 2018 σε Ασία, Ευ-
ρώπη, Νότια Αμερική και, φυσικά, οι εμφανίσεις
του τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, συνο-
δευόμενος είτε από νέους ταλαντούχους τραγου-
διστές είτε από τη μοναδική Μαρινέλλα. Πρόσφα-

τα ηχογράφησε δύο τραγούδια για τον
κινηματογράφο.

Το ένα αφορά την ταινία «Arcadia,
1900 Champagne d’ Orient» σε μουσι-
κή Ευανθίας Ρεμπούτσικα και το «Te
Vi» στη μεξικανική ταινία «Infelices
Para Siempre» του Alexαnder Αcha.
Επίσης, τον Μάιο του 2022 βραβεύτη-
κε στο Μονακό με το διεθνές βραβείο
Maria Callas. 

Η Ντέμπορα Μάιερς, μία από τις πιο
δημοφιλείς και χαρισματικές ερμη-
νεύτριες της γενιάς της, βρίσκει πάντα
τον χρόνο να επισκέπτεται την αγαπη-
μένη της Ελλάδα. Η διεθνής της πο-
ρεία τα τελευταία χρόνια τη φέρνει σε
μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες εκτός του
Ηνωμένου Βασιλείου όπου διαπρέπει
για πολλές δεκαετίες. Λιθουανία και
Ισπανία και, φυσικά, η χώρα μας είναι
μόνο λίγοι από τους σταθμούς της
πρόσφατης μουσικής της πορείας.

Η αγάπη της για το ελληνικό κοινό
την οδηγεί συχνά στον τόπο μας και
έτσι, μαζί με τον Μάριο Φραγκούλη εί-
ναι και πάλι μαζί, επί σκηνής, για εμ-
φανίσεις που μόνο μουσικές εμπει-
ρίες μπορούν να χαρακτηριστούν.

Μια συναυλία με χολιγουντιανό αέρα, που φέρει
τον τίτλο «Because We Believe», και το μοναδικό
ντουέτο υπόσχεται να γεμίσει με ενέργεια και
λάμψη την καλοκαιρινή μας βραδιά στο Βεάκειο.
Να είστε όλοι εκεί!

Μάριος Φραγκούλης 
και
Ντέμπορα Μάιερς
στο Βεάκειο



Αγνώριστη η μικρή  Όλια
από τη «Λένη»

Θυμάστε το τρισχαριτωμένο κοριτσάκι, την
Όλια, που υποδυόταν η Δήμητρα Δουμένη; Αυτό
το πανέμορφο πλάσμα μεγάλωσε και είναι
αγνώριστη. Είναι μια πολύ εντυπωσιακή γυναίκα
και ακολουθεί ένας εντελώς διαφορετικό επάγ-
γελμα. Συγκεκριμένα, η Δήμητρα σπούδασε Φι-
λοσοφία, Παιδαγωγικά και Ψυχολογία (ΦΠΨ),
στο Καποδιστριακό, ενώ παράλληλα ασχολείται
με την όπερα και το πιάνο, τα οποία αγαπά πάρα
πολύ.

Next station: Δονούσα 

Οι διακοπές συνεχίζονται για την Κατερίνα

Παπουτσάκη. Η ηθοποιός στην αρχή του καλο-

καιριού βρέθηκε με την οικογένειά της στο Αγ-

κίστρι, έναν προορισμό που αγαπά και προτιμά

συχνά, ενώ στη συνέχεια επισκέφτηκε τον τό-

πο καταγωγής της, τη Σητεία. Μετά το Αγκίστρι

και τη Σητεία, σειρά είχε η Δονούσα, από όπου

δημοσίευσε νέα στιγμιότυπα με τα αγόρια της,

Μάξιμο και Κίμωνα. 

Η Αγγελική Νικολούλη απο-
λαμβάνει τις τελευταίες μέρες
των διακοπών της δημοσιεύοντας
αυθόρμητες και φυσικές φωτο-
γραφίες της από τις ανέμελες
στιγμές με φίλους. Μάλιστα, οι
πρόσφατες αναρτήσεις της είναι
το κάτι άλλο: φωτογραφίες από τις
βουτιές, φωτογραφίες σε ταβερ-
νάκι με φίλους, και άλλες που
κοιτά το ηλιοβασίλεμα. Με ελα-
φρύ μακιγιάζ, επιμελώς ατημέ-
λητα τα ξανθά της μαλλιά και πάν-
τα σικάτη, μας εντυπωσιάζει.

Οι followers 
την αποθέωσαν

Ο
Γιάννης Τσιμιτσέλης και η Κατερίνα Γερονικολού είναι
από τα πιο ερωτευμένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz,
ενώ πρόσφατα είχαν δηλώσει ότι θέλουν να κάνουν όσο το
δυνατόν περισσότερα ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς.

Με σκοπό, λοιπόν, να αποκομίσουν νέες εμπειρίες, επέλεξαν να
απολαύσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στην Ινδονησία, ένα
μέρος μαγικό και εξωτικό. Όμως, είχαν και μια αναπάντεχη περιπέ-
τεια. Το ζευγάρι ταξίδεψε μέχρι το απίθανο Μπαλί και από τις πρώ-
τες κιόλας στιγμές τους δημοσίευσαν υπέροχα στιγμιότυπα. Όμως,
εκτός από τις ξέγνοιαστες στιγμές, βίωσαν και άσχημες εμπειρίες,
όπως το ότι όταν έφτασαν στην Ινδονησία έχασαν τις βαλίτσες τους
με όλα τους τα πράγματα. Σε μήνυμά της στο Instagram η Κατερίνα
ανέφερε: «Πρέπει να νιώσεις λόγω εμπειρίας (και όχι θεωρίας) πως
τα ωραιότερα πράγματα στη ζωή δεν είναι πράγματα. Φέτος είναι η
χρόνια που το μάθημα είναι να μη στηρίζεσαι σε αντικείμενα. Μόνο
σε ανθρώπους (και ζωάκια!)».

Η τραπ μουσική συναντήθηκε 
με τη δημοτική
Σε πανηγύρι στον Λάλα Ηλείας, όπου εμφανίστηκε ο γνωστός
τραγουδιστής Γιώργος Βελισσάρης, βρέθηκε ο τράπερ Tran-
nos. Ο δημοτικός τραγουδιστής ανέβασε στην πίστα τον τράπερ
και του έδωσε το μικρόφωνο, με αποτέλεσμα να ξεσηκώσει τα
πλήθη. Ο τράπερ χόρεψε, τραγούδησε δημοτικά, αλλά και τη
δική του επιτυχία «Madame». Βέβαια, σε βίντεο που δημοσι-
εύτηκε στο TikTok δεν ήταν μόνος του αλλά συνοδευόταν από
μια υπέροχη κοπέλα, με την οποία αντάλλαξαν και φιλιά παρά
τα αδιάκριτα βλέμματα.

Η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου μετά την
αποχώρησή της από το «Survivor» απολαμβά-
νει τις καλοκαιρινές της διακοπές σε διάφορα
μέρη της Ελλάδας, με φωτογραφίες που ανα-
στατώνουν. Το εκρηκτικό μοντέλο στην τελευ-
ταία της ανάρτηση φάνηκε πιο τολμηρή και

ανέβασε ένα
story από τη
στιγμή που
ετοιμαζόταν
να πάει σε
ένα πανηγύ-
ρι. Στο εν λό-
γω στιγμιότυ-
πο κοιτάζει
τον φακό ενώ
φοράει μονά-
χα ένα
μπουρνούζι,
το οποίο μά-
λιστα είναι
ανοιχτό και
τονίζει έντο-
να το ντεκολ-
τέ της.
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Εξωτικοί προορισμοί
και περιπέτειες

Αναστάτωση και ταραχή



Ο
ι ουρολοιμώξεις είναι πιο συχνές το
καλοκαίρι εξαιτίας μιας σειράς παρα-
γόντων που έχουν σχέση με τα μπάνια
στη θάλασσα, τα βρεγμένα μαγιό που

μένουν πάνω στο σώμα, το ότι μπορεί να ξαπλώ-
σουμε στην άμμο ή σε ξαπλώστρα χωρίς καθαρή
πετσέτα, τις συχνότερες σεξουαλικές επαφές και
γενικά τη χαλάρωση των μέτρων υγιεινής που συ-
νοδεύει την ανεμελιά των διακοπών.

«Στατιστικά, η κυστίτιδα αντιπροσωπεύει το
90% των λοιμώξεων του ουροποιητικού συστή-
ματος, με τη βακτηριακή λοίμωξη να αποτελεί
τη συνηθέστερη αιτία της, γεγονός το οποίο
έχει άμεση συσχέτιση με τη γυναικεία ανατο-
μία, που καθιστά τις γυναίκες πιο επιρρεπείς σε
τέτοιες λοιμώξεις», εξηγεί ο ουρολόγος Γιώρ-
γος Σακελλαρίου.

Παρότι η κυστίτιδα συνήθως αντιμετωπίζεται
από τις περισσότερες γυναίκες σαν μια σοβαρή
ενόχληση, και όχι σαν μια απειλητική πάθηση, σε
σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει σο-
βαρή βλάβη στους νεφρούς και να καταστεί
ύπουλη απειλή για την υγεία. Όταν η κυστίτιδα
έχει βακτηριακή αιτιολογία, οφείλεται κυρίως
στην είσοδο μικροβίων μέσω της ουρήθρας στην
ουροδόχο κύστη. 

«Πέρα από την πλημμελή ατομική υγιεινή και
τις ορμονικές διαταραχές κατά την εμμηνόπαυση
αλλά και στην εγκυμοσύνη που καθιστούν τις γυ-
ναίκες πιο επιρρεπείς στην εμφάνιση κυστίτιδας,
ενοχοποιείται η κολύμβηση σε μη καθαρά νερά, η

χρήση κοινόχρηστων τουαλετών αλλά και οι λαν-
θασμένες συνήθειες κατά τη χρήση τουαλέτας, ο
τρόπος ζωής (αμελούμε να ουρήσουμε όποτε

νιώθουμε την ανάγκη, φοράμε πολύ στενά ρούχα
και εσώρουχα) και οι σεξουαλικές επαφές», τονί-
ζει ο κ. Σακελλαρίου. Η σεξουαλική επαφή συχνά
αναφέρεται ως αιτιολογικός παράγοντας υπεύθυ-
νος για την εμφάνιση κυστίτιδας λόγω της τριβής
που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια του σεξ. Η
χρήση μεθόδων αντισύλληψης όπως σπερματο-
κτόνα και διαφράγματα αποτελεί επίσης συχνά
αιτία κυστίτιδας. 

Τα συμπτώματα είναι ενοχλητικά και μπορούν
να χαλάσουν τις διακοπές μας. Η κυστίτιδα εκδη-
λώνεται με έντονη ανάγκη για ούρηση, αίσθημα
καύσου κατά τη διάρκειά της, συχνουρία με μικρή
ποσότητα ούρων, αιματουρία, δυσοσμία στα ούρα
και πόνο χαμηλά στην κοιλιά. 

Η διάγνωση γίνεται, εκτός από τη λήψη ιστορι-
κού από τον γιατρό, με γενική ούρων και καλλιέρ-
γεια ούρων, μαζί με αντιβιόγραμμα και υπερηχο-
γράφημα νεφρών-κύστεως. Μια τέταρτη εξέταση,
η κυστεοσκόπηση, απαιτείται όταν υπάρχει υπο-
ψία νεοπλάσματος (καρκίνου της ουροδόχου κύ-
στεως) και όταν η κυστίτιδα υποτροπιάζει, με τα
«ένοχα» βακτήρια να αναπτύσσουν ανθεκτικότη-
τα στα συνήθη αντιβιοτικά. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Στις βασικές αιτίες, η χαλάρωση 
των μέτρων υγιεινής που συνοδεύει 
την ανεμελιά των διακοπών 

Πώς μειώνονται 
τα επεισόδια
Για τη μείωση των επεισοδίων συστήνονται
η κατανάλωση πολλών υγρών (νερό κατά
προτίμηση), η σωστή διατροφή με άφθονα
φρούτα και λαχανικά που έχουν αντιοξει-
δωτική δράση, η καλή σωματική υγιεινή,
το πλύσιμο της γενετικής περιοχής μετά το
σεξ, να μην αναβάλλουμε την ούρηση, να
μην κολυμπάμε σε αμφίβολης καθαρότη-
τας νερά, να φοράμε άνετα ρούχα και εσώ-
ρουχα, από βαμβακερό ύφασμα που ανα-
πνέει, να χρησιμοποιούμε δική μας καθα-
ρή πετσέτα στην παραλία, στην άμμο και
την ξαπλώστρα, να μη χρησιμοποιούμε
κοινόχρηστες τουαλέτες και κατά τη χρή-
ση τους, το σκούπισμα να έχει κατεύθυνση
από μπροστά προς τα πίσω και όχι ανάποδα
-γιατί υπάρχει κίνδυνος μεταφοράς μι-
κροβίων από την περιοχή του πρωκτού. Τα
αντιοξειδωτικά συμπληρώματα με κόκκινα
φρούτα του δάσους (cranberries, μύρτιλα)
βοηθούν στη μείωση του κινδύνου εμφάνι-
σης συμπτωμάτων. 

Kυστίτιδα το καλοκαίρι Γιώργος Σακελλαρίου,
ουρολόγος



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς θα υπάρξει μια στιγ-
μή που θα επιθυμήσετε να κτίσετε την
προσωπική σας ζωή πάνω σε υγιή θεμέ-
λια. Ένα δυνατό ξεκίνημα με πρόσωπο
που σας εμπνέει είναι πολύ πιθανό, αν μά-
λιστα έχετε κλείσει το παρελθόν οριστικά.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς τους Ταύρους του τρίτου δεκαη-
μέρου θα υπάρξουν πολλά γεγονότα και
καταστάσεις που θα σας ταρακουνήσουν
σε βασικούς τομείς της ζωής σας. Όλα θα
ενεργοποιηθούν και θα πρέπει να πάρετε
αποφάσεις.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Είναι μια πολύ έντονη στιγμή για εσάς, κα-
θώς θα νιώσετε αφύπνιση και εσωτερική
αναγέννηση, ενώ από αύριο ο Άρης στο δι-
κό σας ζώδιο θα σας δώσει ενέργεια και
πείσμα για να κερδίσετε ό,τι έχετε τοποθε-
τήσει στο μυαλό σας. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Έντονη μέρα και για εσάς του τρίτου δε-
καημέρου. Βρίσκεστε σε μια πλουτώνια
στιγμή, που χρειάζεται να πετάξετε από
πάνω σας τα παλιά σας ρούχα, να τα
αφήσετε για πάντα μακριά σας, για να
μπορέσετε να προχωρήσετε στο μονο-
πάτι που οδηγεί στο μέλλον σας.

Λέων
(23/7-22/8)
Για τους Λέοντες του τρίτου δεκαημέρου
τα πράγματα είναι έντονα και πολύ απαι-
τητικά. Ο Ήλιος λαμβάνει την πίεση του
Κρόνου, που σκοπός του είναι να αντιλη-
φθείτε τα λάθη του παρελθόντος.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Οι σκέψεις σας ζωντανεύουν αυτή την πε-
ρίοδο, ενώ θα πρέπει να καταλάβετε ότι
όλα βρίσκονται σε μια αναμονή και η δρά-
ση είναι πάρα πολύ κοντά. Οπότε μη χάνε-
τε τον χρόνο σας σε ανούσια πράγματα,
αλλά εκμεταλλευτείτε τις καταστάσεις
που έχουν πρόσβαση στο μέλλον σας.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Κάποια πρόσωπα βρίσκονται στη ζωή σας
για να σας θυμίζουν πόσα λάθη έχετε κάνει
ή πόση υπομονή έχετε για να τα ανέχεστε.
Ίσως αυτή η περίοδος να είναι πολύ βοηθη-
τική για εσάς, κυρίως στο να φροντίσετε
κάθε παραφωνία που υπάρχει γύρω σας.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Στους Σκορπιούς του τρίτου δεκαημέρου,
ό,τι υπάρχει τώρα στη ζωή σας έχει λόγο
ύπαρξης, γιατί θα δείτε το είδωλό σας μέσα
από όλα αυτά που σας πλαισιώνουν. Έτσι,
ήρθε η στιγμή να δώσετε τις απαντήσεις σας
για όλα και μη φοβηθείτε να δείτε τις αλή-
θειες, όσο και να σας πονέσουν. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Αν πρέπει να ταξιδέψετε και να συναντή-
σετε πρόσωπα που σας ενοχλεί η παρου-
σία τους, μη νιώσετε άσχημα να το δείξε-
τε, να το πείτε ή ακόμη και να ακυρώσετε
αυτές τις συναντήσεις. Μην ακολουθείτε
τα θέλω των άλλων, θυσιάζοντας την ψυ-
χική σας ηρεμία. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Για εσάς του τρίτου δεκαημέρου, τα γεγο-
νότα αυτής της περιόδου θα καθορίσουν
τα μελλοντικά σας σχέδια. Είστε γεμάτοι
από αμφιβολίες και νομίζω ότι έχετε όλο
το δίκιο με το μέρος σας, ώστε να αμφι-
σβητείτε εκείνα που σας παρουσιάζουν.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Είναι μια μέρα που θα πρέπει να αφοσιω-
θείτε στην οικογένεια, για τον οποιονδή-
ποτε λόγο. Είστε γεμάτοι από σκέψεις, που
σίγουρα έχουν δημιουργηθεί από την τάση
ανειλικρίνειας των άλλων.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Μην αφήσετε την ευκαιρία μιας όμορφης
απόδρασης να πάει χαμένη. Ετοιμάστε
τις συνθήκες, τα πρόσωπα και τον προ-
ορισμό και σαλπάρετε χωρίς τύψεις. 
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Σήμερα θα υπάρξει μια ανανεωτική τάση, με τη
Σελήνη να σχηματίζει καλές όψεις με τον
Πλούτωνα και τον Ποσειδώνα, ενώ η όψη
«χιαστί» του Ήλιου με τον Πλούτωνα και του

Ερμή με τον Κρόνο παραπέμπει σε εξόφληση παλιών
χρεών, όχι μόνο υλικών, αλλά και οτιδήποτε αφήνουμε
και κατατρώει την εξέλιξή μας.



Η
έντονη αποδοκιμασία που εξέφρα-
σε ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Με-
νέντεζ για την πρόθεση της Τουρ-
κίας να προμηθευθεί νέα συστοιχία

πυραύλων S-400 από τη Ρωσία επαναφέρει
στους κύκλους του ΝΑΤΟ το καυτό ερώτημα
«ποιος είναι τελικά ο ρόλος της Τουρκίας στην
Ατλαντική Συμμαχία;».

Το θέμα έχει πολλαπλές διαστάσεις.  Ο
πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέ-
σεων της αμερικανικής Γερουσίας επισήμανε
ότι με μια τέτοια απόφαση η Τουρκία παρα-
βιάζει και πάλι τον νόμο για την αντιμετώπιση
των αντιπάλων της Αμερικής μέσω κυρώσε-
ων. Είναι ο αμερικανικός νόμος πάνω στον
οποίο στηρίχθηκαν οι πρώτες κυρώσεις των
ΗΠΑ στην Τουρκία για την αγορά της πρώτης
συστοιχίας S-400.Ο εκπρόσωπος του Στέιτ
Ντιπάρτμεντ έθεσε το ζήτημα σε πιο διευρυ-
μένη βάση, επισημαίνοντας: «Δεδομένης της
βάναυσης και αδικαιολόγητης συνεχιζόμενης
εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, τώρα
περισσότερο από ποτέ προτρέπουμε όλες τις
χώρες να αποφύγουν τις συναλλαγές με τον
αμυντικό τομέα της Ρωσίας, που τις θέτει σε
κίνδυνο κυρώσεων». Με τον τρόπο αυτό
έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία
ότι με τη στάση της παραβιάζει και την κοινή
αντιμετώπιση που έχει το ΝΑΤΟ έναντι της
ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Μάλιστα,
σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο εκπρόσωπος
του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών
ξεκαθάρισε ότι δεν ζητούν απλώς να μην
υπάρξει νέα προμήθεια αλλά να εγκαταλείψει

η Τουρκία πλήρως τους S-400 που κατέχει.
Η τρίτη διάσταση της κίνησης που κάνει η

Τουρκία είναι η αποδοχή της άποψης ότι η Άγκυ-
ρα, αν και μέλος της συγκεκριμένης συμμαχίας,
ασκεί δική της πολιτική. Στάση που είναι ικανή
να δημιουργήσει ρωγμές στο ΝΑΤΟ, αν δεν
υπάρξει παραδειγματική τιμωρία μιας χώρας
που αγνοεί τις ομόφωνες αποφάσεις των Συμμά-
χων και παραβιάζει και τη δική της υπογραφή. 

Η ανησυχία των ΗΠΑ σύμφωνα με την άπο-
ψη στρατιωτικών αναλυτών είναι εύλογη, μιας
και η Μόσχα μέσω των S-400 θα μπορούσε να
ασκήσει κατασκοπεία στο ΝΑΤΟ, κυρίως σε
ό,τι αφορά τα υπερσύγχρονα μαχητικά F-35,
την πώληση των οποίων οι ΗΠΑ μπλόκαραν. 

Δεν είναι τυχαίο ότι πριν από μερικούς μή-
νες το αμερικανικό ΥΠΕΞ είχε επισημάνει ότι
«η αγορά του συστήματος S-400 από την Τουρ-
κία θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της στρα-
τιωτικής τεχνολογίας και του προσωπικού των
ΗΠΑ και των Συμμάχων, υπονομεύοντας τη
συνοχή και τη διαλειτουργικότητα του ΝΑΤΟ». 

Ο Ερντογάν όχι μόνο αγνοεί τις προειδοποι-
ήσεις των συμμάχων του, αλλά υποστηρίζει ότι
θα χρησιμοποιήσει τους ρωσικούς πυραύλους
από τη στιγμή που οι ΗΠΑ δεν του δίνουν άλλα
συστήματα. Και αδιαφορώντας για τις συνέπει-
ες, ενισχύει τη συνεργασία του με τη Ρωσία. 

Δεν είναι τυχαίο ότι την περίοδο που η Δύση
έχει εφαρμόσει ισχυρές κυρώσεις σε βάρος
της Ρωσίας, βάζοντας φρένο σε κάθε οικονο-
μική δραστηριότητα, η Άγκυρα αναδεικνύεται
σε ισχυρό οικονομικό σύμμαχο της Μόσχας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αποκάλυψε η

«Political», το εμπόριο μεταξύ Ρωσίας και
Τουρκίας την περίοδο των κυρώσεων της Δύ-
σης σε βάρος της Μόσχας έχει εκτιναχθεί, με
τις τουρκικές εξαγωγές στη Ρωσία να αγγίζουν
τα 2,91 δισ. δολάρια το πρώτο εξάμηνο του
2022. Και φυσικά δεν μιλάμε για τις ορδές Ρώ-
σων τουριστών που ενισχύουν την οικονομία
της Τουρκίας, ούτε για τα 3 δισ. δολ. της κρατι-
κής ρωσικής πυρηνικής εταιρείας Rosatom,
που μετέφερε ζεστό χρήμα σε τουρκική θυγα-
τρική της για τα κατασκευαστικά έργα που έχει
αναλάβει. 

Παράλληλα, με δέλεαρ την απόκτηση τουρ-
κικού διαβατηρίου, μόνο τον περασμένο Ιούλιο
Ρώσοι αγόρασαν πάνω από 1.000 ακίνητα στην
Τουρκία, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία
της χώρας, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσο-
στό άνω του 25% του συνόλου των ξένων αγο-
ραστών κατοικιών στην Τουρκία. 

Όλες αυτές οι κινήσεις της Τουρκίας ξεφεύ-
γουν από τη λογική του «άτακτου παιδιού».
Στην πραγματικότητα, με την πολιτική του ο
Ερντογάν υπονομεύει την ενότητα του δυτικού
κόσμου και του ΝΑΤΟ. 

Είναι κατανοητό ότι η γεωστρατηγική θέση
της Τουρκίας την καθιστά πολύτιμο μέλος του
ΝΑΤΟ. Ωστόσο φαίνεται ότι ήρθε η ώρα που το
ίδιο το ΝΑΤΟ θα πρέπει να αποφασίσει αν θέλει
έναν δούρειο ίππο μέσα στους κόλπους του,
αλλά και να αναλογιστεί για πόσο τα μέλη του
θα συνεχίσουν να ανέχονται την πολιτική των
δύο μέτρων και δύο σταθμών, που ενδεχομέ-
νως να οδηγήσει σε ρήξεις, σε μια κρίσιμη για
την παγκόσμια ειρήνη περίοδο.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Ποιος είναι τελικά
ο ρόλος 
της Τουρκίας 
στην Ατλαντική
Συμμαχία;

Τουρκία: Ο «Δούρειος Ίππος» 
της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ;


