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Τ
α Βαλκάνια «βράζουν» και πάλι, αποδει-
κνύοντας για ακόμα μία φορά πόσο ευερέθι-
στα είναι τα πνεύματα στη γειτονιά μας. Και
αρκεί μια διαφορά ήσσονος σημασίας, όχι

μια συνοριακή συμπλοκή ή η κλιμάκωση μιας διπλω-
ματικής διαμάχης, για να αρχίσουν τα όργανα… 

Ο εμφύλιος και εν συνεχεία η διάλυση της Γιουγ-
κοσλαβίας έχουν αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς
και χαίνουσες πληγές στα Δυτικά Βαλκάνια. Είχαν
φροντίσει οι μεγάλοι με το τέλος του Β’ ΠΠ, το συνέχι-
σαν και οι επίγονοί τους και βρισκόμαστε στον ίδιο
παρονομαστή δεκαετίες μετά. 

Οι παράγοντες, βέβαια, που οδηγούν στο τεταμένο
κλίμα στα Βαλκάνια είναι αρκετοί. Πέραν των μόνι-
μων ανταγωνισμών των μεγάλων δυνάμεων, υπάρχει
πλέον και ο πόλεμος στην Ουκρανία όπως και η εκπε-
φρασμένη σε όλους τους τόνους «διάθεση» της Ρω-
σίας να είναι παρούσα στη γειτονιά μας. Και από την

άλλη είναι η ευρωπαϊκή προοπτική που γοητεύει
πολλούς στα Βαλκάνια, όπως και η αμερικανική επέ-
κταση στην Ευρώπη, συν, βέβαια, και τα χρόνια δια-
κρατικά και εθνοτικά ζητήματα των κρατών και των
λαών των Βαλκανίων. Ένα εκρηκτικό κοκτέιλ έτοιμο
ανά πάσα στιγμή να ανάψει τη σπίθα που θα βάλει
φωτιά στην «μπαρουταποθήκη» της Ευρώπης.

Την ώρα που τα Δυτικά Βαλκάνια είναι στη «φω-
τιά», και στα Ανατολικά υπάρχει αναστάτωση, με τη
Βουλγαρία να αντιμετωπίζει πολιτική κρίση. 

Μόνιμος παράγοντας σταθερότητας και ειρήνης
στην περιοχή η Ελλάδα. Από τα παλαιότερα κράτη της
ΕΕ, μέλος του ΝΑΤΟ, ισχυροποιημένη με στρατηγικές
συμμαχίες στο πρόσφατο παρελθόν και για χρόνια
πρωταγωνίστρια στην οικονομική ζωή της Νοτιοδυτι-
κής Ευρώπης, διαδραμάτιζε και διαδραματίζει ηγετι-
κό ρόλο στα Βαλκάνια. Και τώρα παρουσιάζεται μία
ακόμα ευκαιρία και για να τον αποδείξει αλλά και για

να τον ενισχύσει εξαιτίας και της ιστορικότητάς της
σε αυτήν τη γωνιά του πλανήτη. 

Με «ατού» τις παραδοσιακές «αδερφικές» σχέσεις
με τη Σερβία, που βρίσκεται στο επίκεντρο της κρίσης
αναζητώντας και η ίδια τη μελλοντική της ταυτότητα,
αλλά και τους προαναφερθέντες λόγους, η Ελλάδα
μπορεί να παίξει τον ρόλο του διαμεσολαβητή και εν-
τέλει του «φύλακα» για να αποφευχθεί η κλιμάκωση
της έντασης. Το προανήγγειλε ο Έλληνας ΥΠΕΞ από
το μακρινό Βιετνάμ όπου πραγματοποιεί επίσημη
επίσκεψη, υπενθυμίζοντας τη συνεχή ελληνική δι-
πλωματική παρουσία στις πρωτεύουσες των Δυτικών
Βαλκανίων. Άλλωστε, η Αθήνα είναι εκείνη που «τρέ-
χει» την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας, της Βό-
ρειας Μακεδονίας, της Σερβίας, όλων των κρατών της
περιοχής, με τα οφέλη να είναι λιγότερο ή περισσότε-
ρο προφανή για τη χώρα μας. 
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Μ
ε αμείωτο ρυθμό συνεχίζον-
ται οι περιοδείες του πρωθυ-
πουργού στην περιφέρεια με
κύριο σκοπό την ανάδειξη

του κυβερνητικού έργου αλλά και την κα-
ταγραφή των προβλημάτων που αντιμε-
τωπίζουν οι πολίτες. 

Παρά το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης έχει ξεκόψει το ενδεχόμενο
των πρόωρων εκλογών, στο Μαξίμου και
στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στο
Μοσχάτο έχει καταρτιστεί πρόγραμμα
επισκέψεων σε συγκεκριμένες εκλογι-
κές περιφέρειες καθ’ όλη την καλοκαιρι-
νή περίοδο, προκειμένου να εκμεταλλευ-
τούν τη χρονική περίοδο που είναι πολιτι-
κά ουδέτερη. 

Η σημερινή επίσκεψη του πρωθυπουρ-
γού στην Κεφαλονιά έχει σαφώς διαφο-
ρετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με άλλες
πρόσφατες περιοδείες. Πρόκειται για μια
μονοεδρική περιφέρεια που δεν συγκα-
ταλέγεται στα λεγόμενα «γαλάζια κά-
στρα» της κεντροδεξιάς παράταξης. Είναι
ενδεικτικό ότι η ΝΔ κατάφερε να εκλέξει
βουλευτή έπειτα από δώδεκα χρόνια και
τέσσερις εκλογικές αναμετρήσεις. 

Η μάχη των μονοεδρικών
Σαφώς στόχος του κυβερνητικού επι-

τελείου είναι η επανάληψη της επικράτη-
σης και στις επτά μονοεδρικές εκλογικές
περιφέρειες, κάτι που συνέβη στις εκλο-
γές του 2019. Σε μια τέτοια περίπτωση η
ΝΔ θα αποκτήσει ένα σημαντικό προβά-
δισμα ακόμη και με το σύστημα της απλή
αναλογικής, καθώς θα ενισχυθεί ο αριθ-

μός των εδρών του πρώτου κόμματος. Ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, το ισχυρό χαρτί
της κεντροδεξιάς παράταξης, όπως κατα-
γράφουν όλες οι δημοσκοπήσεις, με τα
ποσοστά του να είναι μεγαλύτερα από
εκείνα που συγκεντρώνει η ΝΔ, θα συνε-
χίσει να έρχεται σε επαφή με την κοινω-
νία. Την ίδια στρατηγική αναμένεται να
ακολουθήσει κατά την περιοδεία του στην
Κεφαλονιά, καθώς θα περπατήσει στους
εμπορικούς δρόμους του νησιού και θα
συνομιλήσει με τους κατοίκους αλλά και
τους καταστηματάρχες για να ακούσει τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Στις συναντήσεις που θα έχει ο πρωθυ-
πουργός με τους τοπικούς φορείς αναμέ-
νεται να δώσει έμφαση στα έργα υποδο-
μής που έχει ανάγκη το νησί -κυρίως στο
οδικό δίκτυο-, ενώ θα μιλήσει και για την
ενίσχυση του νοσοκομείου του Αργοστο-
λίου που βρίσκεται σε εξέλιξη. Άλλωστε,
δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τον Κυριά-
κο Μητσοτάκη θα συνοδεύουν η αναπλη-
ρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα και
ο υφυπουργός Υποδομών Γιώργος Καρα-
γιάννης, οι οποίοι θα μετέχουν στις συ-
σκέψεις που θα πραγματοποιηθούν στην
περιφέρεια και στο δημαρχείο. Παράλλη-
λα, θα μεταβεί στην περιοχή της Αγίας
Ευφυμίας, που είχε πληγεί από τον «Ια-
νό», προκειμένου να δει από κοντά την

πρόοδο των αντιπλημμυρικών έργων, ενώ
θα επισκεφτεί τον σύλλογο «Υπερίων»
στο Ληξούρι αλλά και τις κατοικίες στην
Παλική που είχαν υποστεί τεράστιες ζη-
μιές από τον σεισμό του 2014. 

Σε αχαρτογράφητα νερά 
για την ενέργεια

Έντονη ανησυχία επικρατεί στην Αθή-
να, όπως και σε ολόκληρη την Ευρώπη,
για το ζήτημα της ενέργειας. Η τιμή του
φυσικού αερίου σπάει το ένα ρεκόρ μετά
το άλλο, ενώ κανείς δεν γνωρίζει αν η Μό-
σχα κλείσει οριστικά τη στρόφιγγα. Η κυ-
βέρνηση επεξεργάζεται τρόπους αντί-
δρασης ακόμη και για το πιο ακραίο σενά-
ριο, με τον Γιάννη Οικονόμου να ξεκαθα-
ρίζει ότι διαψεύδει οποιοδήποτε σενάριο
υποχρεωτικής διακοπής της ηλεκτροδό-
τησης στα νοικοκυριά.

«Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπά-
θεια, επεξεργαζόμαστε όλες τις εναλλα-
κτικές που έχουμε, ακόμα και στα πιο
ακραία και πιο δύσκολα σενάρια, για να
μη φτάσουμε εκεί», τόνισε ο κυβερνητι-
κός εκπρόσωπος, ο οποίος δεν έκρυψε
την ανησυχία του για το επόμενο διάστη-
μα: «Έχουμε μπροστά μας έναν δύσκολο
χειμώνα, έχουμε μπροστά μας αχαρτο-
γράφητα νερά και σε ό,τι αφορά τις τιμές,
αλλά και σε ό,τι αφορά την επάρκεια και
για αυτό οφείλουμε να προετοιμαζόμαστε
για να μην έχουμε πολύ μεγάλα προβλή-
ματα».

Ωστόσο, δεν αποκλείεται να υπάρξουν
αρχικά μειώσεις στην ηλεκτρική ενέρ-
γεια σε δημόσιους χώρους έτσι ώστε να

ξεκινήσει η εξοικονόμηση ενέργειας
που απαιτείται. Ανάλογες ρυθμίσεις ανα-
μένεται να γίνουν στους λέβητες των δη-
μόσιων κτιρίων για τη θέρμανση. Παράλ-
ληλα, στο Μαξίμου περνούν στην αντεπί-
θεση κατηγορώντας τον ΣΥΡΙΖΑ για από-
πειρα διαστρέβλωσης της πραγματικό-
τητας περί δημιουργίας καρτέλ στην
αγορά ενέργειας. Ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος αναφέρθηκε σε όλες τις πρω-
τοβουλίες που έχουν ληφθεί και οι οποί-
ες βάζουν φραγμό στα υπερκέρδη εται-
ρειών και αποδίδουν όφελος στην ελλη-
νική κοινωνία.

Στο οικονομικό επιτελείο αναζητούν
πόρους για νέα μέτρα στήριξης, τα οποία
αναμένεται να «κλειδώσουν» το τελευ-
ταίο δεκαήμερο του Αυγούστου και θα
ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό στη
ΔΕΘ. Η ενεργειακή κρίση και οι επιπτώ-
σεις που επιφέρει με τις ανατιμήσεις των
προϊόντων είναι το ζήτημα που ανησυχεί
περισσότερο τους πολίτες και θα γίνει εν-
τονότερο με την επιστροφή τους από τις
καλοκαιρινές διακοπές και το άνοιγμα
των σχολείων. 
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Τον πρωθυπουργό θα
συνοδεύουν η αναπληρώτρια
υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα
και ο υφυπουργός Υποδομών
Γιώργος Καραγιάννης

του
Σωτήρη Σταθόπουλου

Με οδηγό τα έργα
οι περιοδείες του Μητσοτάκη
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«Μονοκαλλιέργεια» και με προοπτική βάθους έχουν κα-
ταστήσει την υπόθεση παρακολούθησης του κινητού του
Νίκου Ανδρουλάκη ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και ΣΥΡΙΖΑ. Παρά τις
κυβερνητικές πρωτοβουλίες για να βγουν όλα στο φως
σχετικά με την υπόθεση, Χαριλάου Τρικούπη και Κου-
μουνδούρου συνεχίζουν να στοχεύουν την κυβέρνηση και
τον πρωθυπουργό και από τις… παραλίες! 

Από τα Χανιά όπου συνδυάζει διακοπές και πολιτική, ο
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης δήλω-
σε πως το θέμα της παρακολούθησης των τηλεφώνων του
δεν είναι προσωπικό ζήτημα αλλά ζήτημα δημοκρατίας,
ενώ έκανε λόγο για ύποπτη στάση του Μεγάρου Μαξίμου,
που προσπαθεί όπως είπε να υποβαθμίσει το θέμα.

Ακόμη τόνισε πως στελέχη της ΝΔ και ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος διαχέουν fake news στην ελληνική κοινωνία,
υπογραμμίζοντας πως περιμένει από τους αρμόδιους θε-
σμούς και τη δικαιοσύνη να πουν ποιοι κρύβονται πίσω
από τις παρακολουθήσεις:

«Να μας πει τα ονόματα ευθέως η ΝΔ σε ποιους άλλους

ευρωβουλευτές που έγινε έλεγχος από όλες τις χώρες
βρέθηκε κάτι παρόμοιο. Αν λοιπόν δεν ξέρουν, μην προ-
σπαθούν μέσα από fake news να υποβαθμίσουν το θέμα
αυτό. Ας αφήσουν τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της,
είναι θέμα δημοκρατίας, δεν είναι προσωπικό ζήτημα. Εγώ
δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να αφήσει αυτή την ιστορία να
περάσει έτσι», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σκληρό ροκ και ο ΣΥΡΙΖΑ
Από πλευράς αξιωματικής αντιπολίτευσης κατατέθηκε

επίκαιρη ερώτηση προς τον πρωθυπουργό με πρώτο υπο-
γράφοντα τον Γιώργο Κατρούγκαλο. Ο τομεάρχης εξωτερι-
κής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε μεταξύ άλλων πως το
Predator στην Ελλάδα λειτουργεί από φορείς που έχουν
κυβερνητική στήριξη, αφήνοντας έτσι ξεκάθαρες αιχμές
για εμπλοκή της κυβέρνησης στο μείζον αυτό ζήτημα. 

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο κ. Κατρούγκαλος υπο-
γράμμισε πως στον ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν πως ο πρωθυπουργός
έχει βαρύτατες ευθύνες και για καθαυτές τις παρακολουθή-
σεις και για την προσπάθεια συγκάλυψής τους, ενώ πιστεύουν
ότι πρέπει να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση, μετά «την εκ-
στρατεία παραπληροφόρησης, που έγινε ύστερα από κυβερνη-
τικές διαρροές, για το τι πράγματι διαμείφθηκε στην τελευταία
συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών». Παράλληλα «έδειξε» και
την ΕΥΠ, λέγοντας «χωρίς να αναφερθώ στη διαδικασία, γιατί
προφανώς είναι μυστική, μπορώ να πω ότι ύστερα από αυτή
βγήκα περισσότερο πεισμένος και για την ανάμειξη της ΕΥΠ».

Ν
έες παρεμβάσεις ετοιμάζει η
κυβέρνηση απέναντι στο
τσουνάμι της ακρίβειας που
αναμένεται τον χειμώνα. Στο

χειμερινό πακέτο βοήθειας, που κατά πάσα
πιθανότητα θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, μπαί-
νει νέα επιταγή ακρίβειας, Fuel Pass 3 και
επίδομα θέρμανσης. 

Προς το παρόν μιλάμε βέβαια για ασκή-
σεις επί χάρτου, αφού θα πρέπει το οικονο-
μικό επιτελείο να εξετάσει όλα τα σενάρια
για το νέο μείγμα παρεμβάσεων έναντι της
ακρίβειας και θα πρέπει να αναμένει μέχρι
τέλος Αυγούστου τα έσοδα από τον τουρι-
σμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ
των μέτρων στήριξης βρίσκεται η εκ νέου
καταβολή έκτακτου βοηθήματος, μια δεύ-
τερη επιταγή ακρίβειας. Ένα νέο έκτακτο
επίδομα, στο μοντέλο που δόθηκε το Πά-
σχα. Το ποσό εκτιμάται ότι θα φτάσει στα
200 ευρώ, κάτι που θα είναι συνάρτηση του
αριθμού των δικαιούχων αλλά και των δη-
μοσιονομικών περιθωρίων. Στόχος είναι σε
πρώτη φάση να στηριχθούν με το ποσό των
200 ευρώ οι ευάλωτοι πολίτες και όσοι

πλήττονται περισσότερο από το τσουνάμι
της ακρίβειας και σε δεύτερη φάση η οικο-
νομική ενίσχυση, η οποία μπορεί να είναι
μικρότερη των 200 ευρώ, αλλά να χορηγη-
θεί σε περισσότερα νοικοκυριά με την
εφαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων. Πα-
ράγοντες της κυβέρνησης εκτιμούν πως το
καλοκαίρι θα δημιουργηθεί πρόσθετος δη-
μοσιονομικός χώρος, ο οποίος θα επιστρα-
φεί στους πολίτες στο σύνολό του, ενώ προς
αυτή την κατεύθυνση θα αξιοποιηθούν και
οι πόροι από το Ταμείο Μετάβασης. 

Τέλη Αυγούστου 
η οριστικοποίηση του πακέτου

Οι ενισχύσεις που έχουν προϋπολογιστεί
είναι στα 8,5 δισ. ευρώ έως το τέλος του
έτους για ρεύμα, φυσικό αέριο και καύσι-
μα. Για το δεύτερο εξάμηνο είχαν προϋπο-

λογιστεί 1,1 δισ. ευρώ δαπάνες σχετικά με
την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης,
ενώ ήδη τον Αύγουστο είχαν δοθεί κοντά
στα 200 εκατ. ευρώ. Εκτός από τα χρήματα
που έχουν προϋπολογιστεί για τις επιδοτή-
σεις στην ενέργεια κάθε μήνα και την ανα-
στολή της ρήτρας αναπροσαρμογής, το οι-
κονομικό επιτελείο -πάντα σε συνάρτηση
με τις τιμές του φυσικού αερίου- προχωρά
σε έναν σχεδιασμό που αφορά δύο περιό-
δους, με την πρώτη να είναι έως τα Χρι-

στούγεννα. Η δέσμη μέτρων του νέου «χει-
μερινού» πακέτου θα οριστικοποιηθεί στα
τέλη Αυγούστου.

Εκτός από τη νέα επιταγή ακρίβειας, οι
πληροφορίες αναφέρουν και τη χορήγηση
ενός Fuel Pass 3, την επέκταση δηλαδή
του επιδόματος καυσίμων έως το τέλος του
έτους. Επίσης, το επίδομα θέρμανσης θα
ενισχυθεί και εξετάζεται αύξηση των κον-
δυλίων, και αναλόγως των περιθωρίων, η
αύξηση των δικαιούχων.

Υπόθεση Predator: Η συνεργασία της «συκοφαντίας» 

Έρχεται 
«χειμερινό» 
Fuel Pass 3 

kostastsitounas@gmail.com

Γράφει ο
Κώστας Τσιτούνας



Σ
ε «κυνήγι μαγισσών» επιδίδεται
τις τελευταίες ώρες η Άγκυρα,
με τον Τούρκο υπουργό Άμυνας
να επιχειρεί να πετάξει στην

Αθήνα το μπαλάκι της έντασης. Ο Χουλου-
σί Ακάρ, σε μια προσπάθεια να αντιστρέ-
ψει την πραγματικότητα, υποστήριξε ότι «η
Ελλάδα έχει πενταπλασιάσει τον αμυντικό
της προϋπολογισμό» και ισχυρίστηκε ότι
«η Αθήνα κάτι ετοιμάζει εναντίον της
Τουρκίας», κάνοντας μάλιστα λόγο για «δι-
καίωμα της Άγκυρας στην αυτοάμυνα».

«Εγκατέστησαν αεροδρόμια, άρματα μά-
χης, όλμους στα νησιά. Αυτό δεν μας δίνει
δικαίωμα στην αυτοάμυνα; Η εγκατάσταση
όπλων μπροστά στη μύτη μας δεν αποτελεί
απειλή για τη χώρα μας; Τι θα συμβεί, αν
αντιδράσουμε;», είπε ο Ακάρ συνδέοντας
και πάλι την αποστρατιωτικοποίηση των
νησιών με το καθεστώς κυριαρχίας τους. Ο
επικεφαλής του τουρκικού υπουργείου
Άμυνας έκανε λόγο για «ελληνικό επεκτα-
τισμό», δείχνοντας και πάλι τους ανυπό-
στατους χάρτες με τις παράνομες αιτιάσεις
της Άγκυρας. «Με 3.000 νησιά στο Αιγαίο
θα έρθετε μπροστά στη μύτη μας και θα
μας κατηγορήσετε για επεκτατισμό; Εδώ
μιλάμε για μια χώρα που από την ίδρυσή
της έχει επεκταθεί επτά φορές. Ποιος είναι
ο επεκτατικός εδώ; Και μάλιστα εναντίον
της Τουρκίας;», είπε ο Ακάρ. 

Διεθνοποίηση των προκλήσεων
Στις πολεμικές κραυγές της Άγκυρας η

Αθήνα απαντά με διεθνοποίηση της τουρ-
κικής επιθετικότητας. Ο Νίκος Δένδιας,
από το Βιετνάμ όπου πραγματοποιεί επίση-
μη επίσκεψη, έστειλε μήνυμα κατά του
τουρκικού αναθεωρητισμού, τονίζοντας
την ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Δι-
καίου και του Διεθνούς Δικαίου της Θά-
λασσας. «Συμφωνήσαμε, εμείς και το Βιετ-
νάμ, να έχουμε στενές διαβουλεύσεις για
το Δίκαιο της Θάλασσας, να κατανοήσουμε
τις θέσεις η μία χώρα της άλλης και να ερ-
γαστούμε μαζί για την εξέλιξη του Διε-
θνούς Δικαίου της Θάλασσας, αλλά και για
την εφαρμογή του στο παγκόσμιο γίγνε-
σθαι», δήλωσε ο Έλληνας υπουργός Εξω-
τερικών μετά τις διαδοχικές συναντήσεις
που είχε με τον υπουργό Εξωτερικών, τον
πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της χώρας.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο κ.
Δένδιας ενημέρωσε τους συνομιλητές του
για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η
Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο και πα-

ράλληλα ενημερώθηκε για την κατάσταση
στη Νότια Σινική Θάλασσα. 

Πόλεμος νεύρων με το γεωτρύπανο
Η Άγκυρα βρίσκει συνεχώς τρόπους να

δοκιμάζει την υπομονή της Αθήνας, προ-
αναγγέλλοντας την έξοδο του πλωτού γε-
ωτρύπανου «Αμπντουλχαμίντ Χαν» στις 9
Αυγούστου.

Το τέταρτο κατά σειρά και πλέον σύγ-
χρονο πλωτό γεωτρύπανο της Τουρκίας
βρίσκεται εδώ και μέρες στα ανοιχτά του
λιμανιού Τασούτζου, στην περιοχή της
Μερσίνης, όπου επιδίδεται σε δοκιμές
πλεύσης. Η Άγκυρα κρατά ως επτασφρά-
γιστο μυστικό την ακριβή θέση όπου θα

αναπτυχθεί το πλοίο, ενώ τις ανακοινώσεις
δεν αποκλείεται να κάνει ο ίδιος ο Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος αναμένεται να
επισκεφτεί το «Αμπντουλχαμίντ Χαν» στα
τέλη της εβδομάδας ή στις αρχές της επό-
μενης. Σε κάθε περίπτωση, πριν από τον
απόπλου του γεωτρύπανου θα προηγηθεί
NAVTEX με την οποία η Άγκυρα θα επιχει-
ρήσει να δεσμεύσει τις περιοχές ερευνών.

Στην Αθήνα επικρατούν ψυχραιμία αλλά
και ετοιμότητα, ενώ τα Επιτελεία διαθέ-
τουν έτοιμα σχέδια κλιμακωτής αντίδρα-
σης σε περίπτωση που η Τουρκία επιχει-
ρήσει να ανοίξει τη βεντάλια των παράνο-
μων διεκδικήσεών της. Ένα από αυτά προ-
βλέπει τη διεξαγωγή αεροναυτικών ασκή-

σεων με συμμαχικές δυνάμεις σε «καυ-
τές» περιοχές, όπως, για παράδειγμα, τα
όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας ή οι
θαλάσσιες ζώνες που καλύπτει το παράνο-
μο τουρκολιβυκό μνημόνιο. 

Μια «πρόβα τζενεράλε» ενός τέτοιου
σεναρίου βρίσκεται αυτές τις μέρες σε
εξέλιξη στα νότια της Κρήτης, όπου ο
υδρογραφικός Σταθμός του Ηρακλείου
εξέδωσε NAVTEX με την οποία δεσμεύει
περιοχές για ασκήσεις του Πολεμικού
Ναυτικού του Ισραήλ. Η ισχύς της ναυτικής
οδηγίας εκτείνεται μέχρι τις 5 Αυγούστου
και, σύμφωνα με ανώτατες στρατιωτικές
πηγές, αποτελεί μήνυμα στην Άγκυρα ότι η
Αθήνα και οι σύμμαχοί της δεν θα επιτρέ-
ψουν την παραβίαση της κυριαρχίας και
των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.

ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ5
ΤΡΙΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Κοίτα ποιος μιλάει… -
Απίστευτη δήλωση από τον
Ακάρ, ο οποίος ισχυρίστηκε
πως «η Αθήνα κάτι ετοιμάζει
εναντίον της Τουρκίας» και
αναφέρθηκε σε «δικαίωμα της
Άγκυρας στην αυτοάμυνα»

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Αυγουστιάτικη ένταση
με το... καλημέρα 



Μ
ε ικανοποίηση παρακολού-
θησε η ελληνική πλευρά τη
στροφή της γερμανικής δι-
πλωματίας, η οποία για

πρώτη φορά πήρε ξεκάθαρη και κατηγο-
ρηματική θέση υπέρ της Αθήνας, διαμη-
νύοντας ότι τα ελληνικά σύνορα είναι και
ευρωπαϊκά και πως το κυριαρχικό καθε-
στώς των νησιών δεν μπορεί να τεθεί υπό
αμφισβήτηση.

Ωστόσο, πάγιο αίτημα της Ελλάδας πα-
ραμένει η επιβολή εμπάργκο στην πώ-
ληση οπλικών συστημάτων στην Τουρ-
κία. Η Αθήνα εδώ και καιρό ζητά με σα-
φή τρόπο από τους εταίρους και συμμά-
χους της να σταματήσουν να τροφοδο-
τούν τον τουρκικό αναθεωρητισμό με
όπλα και πυρομαχικά που θα μπορού-
σαν να χρησιμοποιηθούν εναντίον της
Ελλάδας ή της Κύπρου. «Η Ελλάδα απει-
λείται από τα γερμανικά όπλα στα χέρια
της Τουρκίας», είχε δηλώσει ο Νίκος
Δένδιας στη γερμανική εφημερίδα
«Welt», ζητώντας τη διακοπή του προ-
γράμματος ναυπήγησης των νέων τουρ-
κικών υποβρυχίων.

Στη Βασιλίσσης Σοφίας ωστόσο γνωρί-
ζουν πως για μια τέτοια απόφαση απαιτεί-
ται σημαντικό διπλωματικό και πολιτικό
κεφάλαιο, όμως οι συνθήκες αυτήν τη
στιγμή δείχνουν πιο ώριμες από ποτέ.
«Αρκεί να παρατηρήσει κανείς τις ομοι-
ότητες ανάμεσα στη ρητορική της Άγκυρας
και της Μόσχας για να καταλάβει τους κιν-
δύνους που ελλοχεύουν για την ευρύτερη
περιοχή από την αποσταθεροποιητική και
προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας»,
δηλώνουν καλά πληροφορημένες πηγές.

Στην πράξη πάντως, αν και το Βερολίνο
προκάλεσε έντονο εκνευρισμό στην Άγκυ-
ρα με τα απανωτά «ραπίσματα» της Αναλέ-
να Μπέρμποκ στον Μεβλούτ Τσαβούσο-
γλου, η Τουρκία παραμένει ένας από τους
μεγαλύτερους «καταναλωτές» γερμανι-
κών όπλων.

Εξοπλιστικά εκατομμυρίων ευρώ
Το 2021 η Γερμανία εξήγαγε όπλα αξίας

1,6 δισ. ευρώ σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και στην

Τουρκία, η οποία απορροφά περίπου το ένα
τρίτο των εξαγωγών. Το εξοπλιστικό πρό-
γραμμα που απασχολεί ιδιαίτερα την Αθή-
να όμως είναι τα γερμανικά υποβρύχια 214,
με τη συμφωνία ανάμεσα στις δύο χώρες
να εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 δισ. δολάρια.
Ήδη το πρώτο από τα έξι, το «Piri Reis»,
βρίσκεται στο τελικό στάδιο δοκιμών και
θα παραδοθεί στις αρχές του επόμενου
έτους στο Πολεμικό Ναυτικό των γειτόνων.
Σύμφωνα με την Άγκυρα, μέχρι το 2027 και
τα έξι υποβρύχια θα βρίσκονται σε υπηρε-

σία, σε μια προσπάθεια των γειτόνων να
ανατρέψουν τις ισορροπίες στον βυθό του
Αιγαίου. Πρόκειται για υποβρύχια αντίστοι-
χων δυνατοτήτων με τα ελληνικά κλάσης
«Παπανικολής» που το 2020 έγιναν «σκιά»
του «Ορούτς Ρέις» και των τουρκικών φρε-
γατών και παρέμειναν «αόρατα» μέχρι την
αποκλιμάκωση της ελληνοτουρκικής κρί-
σης. Η γερμανική αμυντική βιομηχανία
υποστηρίζει και τα τουρκικά drones Bay-
raktar μέσω της εταιρείας Hensoldt που
κατασκευάζει συστήματα στόχευσης, τα
οποία εξοπλίζουν τα μη επανδρωμένα αε-
ροσκάφη της Άγκυρας.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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Το πρόγραμμα παράδοσης
των έξι γερμανικών
υποβρυχίων στην Άγκυρα
«πονοκεφαλιάζει» την Αθήνα 

Η χαλαρή στάση των συμμάχων
μας απέναντι στις εξοπλιστικές
ορέξεις της Άγκυρας αποθρα-
σύνει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν, ο οποίος την ώρα που ναυ-
πηγεί το θηριώδες ελικοπτερο-
φόρο «Anadolu» κατηγορεί την
Ελλάδα για στρατιωτικοποίηση
των νησιών. Το «Anadolu» απο-
τελεί «αδελφάκι» του ισπανι-
κού «Juan Carlos» και κατα-

σκευάζεται σε συνεργασία με
τη Navartia στα ναυπηγεία Se-

def της Τουρκίας. Το κόστος του
ξεπερνά το 1 δισ., με την ισπα-

νική κρατική εταιρεία SEPI,
που βρίσκεται πίσω από τη Na-
vartia, να εισπράττει μεγάλο
μέρος του ποσού. Παρά τις επα-
νειλημμένες προσπάθειες της
Αθήνας, η Μαδρίτη αρνείται να
εφαρμόσει κυρώσεις σε βάρος
της Άγκυρας και να μπλοκάρει
τη ναυπήγηση του πλοίου, «ενι-
σχύοντας» έτσι το αφήγημα της
«Γαλάζιας Πατρίδας».

Στο «παιχνίδι» και η Ισπανία

Μ Ε Τ Α  Τ Α  Μ Η Ν Υ Μ Α Τ Α  Μ Π Ε Ρ Μ Π Ο Κ

Σειρά έχει 
το εμπάργκο
στα όπλα



Μπακογιάννης - Τσούνης 
μαζί στο Καρπενήσι 

Ο Αμερικανός πρέ-

σβης Τζορτζ Τσούνης,

αποδεχόμενος την

πρόσκληση του Κώ-

στα Μπακογιάννη,

επισκέφτηκε την

πρωτεύουσα του Νο-

μού Ευρυτανίας, Καρ-

πενήσι. Κατά τη διάρ-

κεια των πολύωρων

συναντήσεων που εί-

χαν, οι δύο άνδρες αν-

τάλλαξαν απόψεις για

θέματα κοινού ενδια-

φέροντος, καθώς και

για τα τρέχοντα διεθνή

ζητήματα, όπως είναι

τα νέα γεωπολιτικά δεδομένα που δημιούργησε ο πόλεμος στην Ουκρανία,

αλλά και η ενεργειακή κρίση που μαστίζει ολόκληρο τον πλανήτη. Ο πρέ-

σβης είδε τα έργα υποδομής στο Καρπενήσι και τη Στερεά Ελλάδα, το οδικό

δίκτυο, την ανάπλαση του κέντρου της πόλης, τους ελεύθερους δημόσιους

χώρους και τα σχολεία. Επίσης, ο πρέσβης έδωσε το «παρών» και στο Συνέ-

δριο της Ένωσης Ευρυτάνων Αμερικής, το οποίο ξεκίνησε την περασμένη

Πέμπτη και ολοκληρώθηκε την Κυριακή 31 Ιουλίου. Τζορτζ Τσούνης και

Κώστας Μπακογιάννης είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν και να συζητή-

σουν με πολλούς Ευρυτάνες από τις ΗΠΑ αλλά και όλη την Ελλάδα. Ως κα-

λοφαγάς ο πρέσβης δοκίμασε τοπικές, παραδοσιακές γεύσεις και επισκέ-

φθηκε δημοφιλή αξιοθέατα της περιοχής, όπως το μοναστήρι της Παναγίας

της Προυσιώτισσας, το Μικρό και το Μεγάλο Χωριό.

Παρέμβαση Τσιάρα 
για παρακολουθήσεις

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας
Τσιάρας επικοινώνησε τηλεφωνικά
με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
Ισίδωρο Ντογιάκο και ζήτησε, καθώς
αποτελεί σημαντικό ζήτημα για τη
λειτουργία του κράτους δικαίου, την
κατά προτεραιότητα εξέταση των κα-
ταγγελιών που σχετίζονται με παράνο-
μο λογισμικό παρακολουθήσεων.
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Στην ατζέντα Ελλάδας - Βιετνάμ UNCLOS και Διεθνές Δίκαιο 

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας πραγματοποίησε επίσκεψη στο Βιετνάμ, όπου έγινε δεκτός από τον πρόεδρο

της χώρας Ngyen Xuan Phuc, καθώς και από τον πρωθυπουργό Pham Minh Chinh. Επίσης, είχε συνομιλίες με τον

Βιετναμέζο ομόλογό του Bui Thanh Son. Οι συνομιλίες εστιάσθηκαν καταρχάς στην ανάπτυξη των διμερών δεσμών,

κυρίως, μέσω της διεύρυνσης του εμπορίου σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως η ναυτιλία και οι ανανεώσιμες πη-

γές ενέργειας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην κοινή προσήλωση των δύο χωρών στο Διεθνές Δίκαιο και στο Δίκαιο της

Θάλασσας, την UNCLOS, η οποία αποτελεί πυξίδα για την επίλυση όλων των διαφορών. Σημειώνεται ότι το ζήτημα αυτό

βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο των επαφών που είχε ο υπουργός Εξωτερικών σε Νέο Δελχί και Τόκιο τον περασμένο

Απρίλιο και αναμένεται να συζητηθεί και κατά τις επαφές με υπουργούς Εξωτερικών της ASEAN στην Καμπότζη. Ο

υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε διεξοδικά για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας στην Ανατολική Μεσό-

γειο και παράλληλα ενημερώθηκε για την κατάσταση στη Νότια Σινική Θάλασσα.

Τσίπρας στο «Documento»:
«Σε ποια άλλη χώρα θα υπήρχαν

επιβεβαιωμένες καταγγελίες για παρα-
κολούθηση τηλεφώνων δημοσιογρά-
φων και πολιτικών αρχηγών από παρά-
νομο λογισμικό και δεν θα γινόταν πολι-
τικός σεισμός;». «Εχμ, στη χώρα που
κάνει αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ;». Το
φαρμακερό σχόλιο δεν έρχεται ούτε
από τα δεξιά ούτε από… Βαρουφάκη
μεριά, αλλά από τον δημοσιογράφο
Κωνσταντίνο Ταχτσίδη, γνωστό για τα
φίλια αισθήματά του προς ΣΥΡΙΖΑ, και
ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων από
τους ακολούθους του. Οι περισσότεροι
δημοσίως τον πρόγκηξαν που «τόλμη-
σε» να γράψει αυτό… που οι περισσό-
τεροι σκέφτονται. «Γιατί, ψέμα είναι;
Αφού όλοι αυτό σκεφτόμαστε», άκουσε
και από στέλεχος το «Κεντρί». Άντε να
μαζέψεις διαφορά με όλα αυτά.

Τίμησε τον ήρωα 
Αθανάσιο Διάκο  

Την κυβέρνηση εκπροσώπησε στην
επετειακή εκδήλωση «Διάκεια» στην
κοινότητα Αθανασίου Διάκου Φωκίδας
ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας. Στην ομιλία του ο υπουρ-
γός εξέφρασε την αναγνώριση, τον σε-
βασμό, την τιμή και την ευγνωμοσύνη
όλων προς τον Αθανάσιο Διάκο και
τους άξιους συμπολεμιστές του, που
αγωνίστηκαν για την ελευθερία της πα-
τρίδας μας. Ταυτόχρονα, μίλησε στους
παριστάμενους για το ισχυρό μήνυμα
που πρέπει να εκπέμψουμε ως χώρα
πως και οι τωρινές γενιές των Ελλήνων
έχουν συνείδηση του εθνικού χρέους
και των ευθυνών τους απέναντι στην
πατρίδα. Ήταν ομολογουμένως μια πο-
λύ δυνατή ομιλία από αυτές που δεν
συνηθίζει ο υπουργός.

Αυξάνεται ο αριθμός των εκσυγχρονιστών που θα είναι υποψήφιοι με τα «γαλάζια» ψηφοδέλτια. Όλα
δείχνουν πως ο καθηγητής Ναπολέων Μαραβέγιας, που προέρχεται από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ, θα διεκ-
δικήσει την ψήφο των πολιτών στην Κεφαλονιά. Δεν αποκλείεται το γεγονός αυτό να επισημοποιηθεί
κατά τη σημερινή επίσκεψη του πρωθυπουργού στη μονοεδρική περιφέρεια. 
Ένα ακόμη στέλεχος της κυβέρνησης Σημίτη, ο Χρήστος Βερελής, ακούγεται πως θα ενταχθεί στα ψη-
φοδέλτια της ΝΔ για την εκλογική περιφέρεια της Αιτωλοακαρνανίας. Ωστόσο το να καταλάβει μια «γα-
λάζια» έδρα φαντάζει ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς τα ερείσματα που έχει στην τοπική κοινωνία δεν είναι
ισχυρά. Δεν αποκλείεται, όμως, στην περίπτωση που θα είναι υποψήφιος να κερδίσει ψήφους από τον
παραδοσιακό χώρο του Κέντρου.

«Γαλάζιοι» εκσυγχρονιστές

Ξεκούραση στη Φωκίδα
Στην Κερασιά Δωρίδος βρίσκεται ο κοινοβου-

λευτικός εκπρόσωπος Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος
επισκέφτηκε το πατρικό του, ένα χαρακτηριστικό
πέτρινο σπίτι. Το σπίτι ήταν κλειστό για πολύ καιρό
και ο Χάρης αναγκάστηκε να πιά-
σει τη φασίνα μαζί με τη γυ-
ναίκα του για το καθαρίσει
και έτσι να μπορέσει να
μείνει. Ο λόγος που διάλε-
ξε την Κερασιά, χωριό κον-
τά στο Λιδωρίκι Φωκίδας,
και όχι κάποιο νησιωτικό προ-
ορισμό είναι διότι θα αναπνεύσει και
θα ξεκουραστεί καλύτερα στα ήσυχα βουνά της
Φωκίδας… Ένα δίκιο το έχει… Το σίγουρο είναι
ότι η αναβολή των εκλογών τού έδωσε το δικαίω-
μα στην ξεκούραση, μιας και έχει αναλάβει το δύ-
σκολο έργο της κατάρτισης του νέου προεκλογι-
κού προγράμματος για τη Νέα Δημοκρατία. 



Το ζήτημα είναι μάλλον ψυχιατρικής φύ-
σεως… Ο υπουργός Ψηφιακής Μεταρρύθ-
μισης Κυριάκος Πιερρακάκης έχει κάνει
μεγάλο κακό στην Κουμουνδούρου. Άλλως
δεν μπορεί να εξηγηθεί η εμμονή του Θα-
νάση Καρτερού (γνωστός και ως μαρού-
λιας, λόγω Τσερνόμπιλ) να γράφει άρθρα
στην «Αυγή» για τον Πιερρακάκη. Γράφει,
λοιπόν, αυτός ο γίγαντας της πολιτικής
σκέψης: «Δεν έχουμε, όμως, κυβέρνηση
Πιερρακάκη, έχουμε κυβέρνηση Μητσο-
τάκη. Που διαφημίζει τον Πιερρακάκη για
να ξεπλύνει τον εαυτό της. Και από την
άποψη αυτή, ο μέτοικος του ΠΑΣΟΚ μπορεί
να δηλώνει υπερήφανος για το ψηφιακό
του έργο, αλλά όχι για το πολιτικό…». Έτσι
ακριβώς, Θανάση, όπως δεν είχαμε κυ-
βέρνηση Τσίπρα, είχαμε κυβέρνηση Πολά-
κη που διαφήμιζε τον Τσίπρα για να ξεπλύ-
νει τον εαυτό της. Σωστά;

ΠΠερί γερμανικών 
αποζημιώσεων

Μην περιμέ-
νετε να ευαι-
σθητοποιηθούν
οι Γερμανοί επ’
αυτού του θέ-
ματος. Ο Νίκος
Δένδιας για την
τιμή των όπλων
έδωσε και ένα
βιβλίο στη Γερ-
μανίδα ομόλο-
γό του να το διαβάσει… Ο ΥΠΕΞ δώρισε στην
κυρία Μπέρμποκ το βιβλίο του Άρη Ραδιόπου-
λου «Η διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών
προς την Ελλάδα», όπου παρουσιάζεται αναλυ-
τικά η πορεία της διεκδίκησής τους από το 1945
μέχρι σήμερα, μέσα από ντοκουμέντα που
αφορούν τη μηχανορραφία του κατοχικού δα-
νείου, ενός εγκλήματος εις βάρος της ελληνι-
κής οικονομίας. 

Στον ΣΥΡΙΖΑ θα κάνουν
σημαία -μεταξύ άλλων
θεμάτων- και τη
συμμετοχή του
Μαργαρίτη Σχοι-
νά στο φεστιβάλ
Atreiu, μια εκ-
δήλωση για την
ακροδεξιά νεο-
λαία της Ιταλίας,
λαμβάνοντας μέρος, μά-
λιστα, σε συζήτηση που διοργανώθηκε. Ο
αντιπρόεδρος της Κομισιόν συμμετείχε
τον περασμένο Δεκέμβριο (αλλά το θέμα
είδε στις 22 Ιουνίου για πρώτη φορά το
φως της δημοσιότητας, από το «Politico»)
στο φεστιβάλ Atreiu, στο οποίο συμμετέ-
χουν νέοι ακροδεξιοί και νεοφασίστες,
υπό την αιγίδα του κόμματος «Αδέλφια της
Ιταλίας» της Τζόρτζια Μελόνι. Τι δουλειά
είχε να συναντηθεί με στελέχη του ακρο-
δεξιού κόμματος της Ισπανίας VOX είναι
ένα ερώτημα. Το οποίο το τσίμπησε ο Πα-
παδημούλης και ζητάει τώρα εξηγήσεις…
Καλά ξεμπερδέματα.

Δύο καλά βιβλία 
για τις διακοπές

Αν ψάχνετε τι να δια-

βάσετε στις διακο-

πές σας, ακολου-

θήστε το παρά-

δειγμα του διοι-

κητή της Τράπε-

ζας της Ελλάδας,

του Γιάννη Στουρνά-

ρα. Ήδη βρίσκεται στη

Σύρο, όπως κάνει κάθε χρόνο, και θα το

ρίξει στο κολύμπι και στο διάβασμα. Δύο

βιβλία που πήρε μαζί του είναι «Το Λυ-

κόφως της Δημοκρατίας» της Αν

Άπλμπαουμ και «Η Ελλάδα του Χαριλάου

Τρικούπη» του Γκαστόν Ντεσάν.

Σ
το Μέγαρο Μαξίμου παρακολου-
θούν με προβληματισμό τη «συμ-
μαχία του λαϊκισμού και της συκο-
φαντίας», όπως την ονομάζουν, με-

ταξύ Νίκου Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα με
σημαία το θέμα των «στημένων παρακολου-
θήσεων». Στο κυβερνητικό στρατόπεδο,
ύστερα και από όσα συνέβησαν τις τελευταί-
ες ημέρες, έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα
ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει να γίνει παρα-
κολούθημα του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις εκλογές. «Η
επιχειρηματολογία που χρησιμοποίησαν
στελέχη του ΠΑΣΟΚ αφήνει υπονοούμενα
παρόμοια με αυτά που εργολαβικά είχε ανα-
πτύξει ο ΣΥΡΙΖΑ όλο το προηγούμενο διάστη-
μα», σχολιάζουν κυβερνητικά στελέχη. Το
γεγονός ότι ο κ. Ανδρουλάκης υπερψήφισε
την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για αυτήν τη Διαρκή
Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή για το Τα-
μείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ δείχνει ότι υιο-
θετεί τις συκοφαντίες, τα υπονοούμενα και
όλα τα υπόλοιπα, κάτι που είναι αδιανόητο
για ένα κόμμα που έχει διαχειριστεί χρημα-
τοδοτικά εργαλεία και που ξέρει ότι όλα αυτά
μόνο αρνητικά αποτελέσματα και ανάσχεση
μπορεί να επιφέρουν στις επενδύσεις, στην
ανάπτυξη και την οικονομία. Το χειρότερο
όλων είναι ότι ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, μετά τη
θερινή ραστώνη, ετοιμάζονται από κοινού να
ζητήσουν Εξεταστική για το θέμα των παρα-
κολουθήσεων, αφού αντιπολιτευτικά δεν
έχουν να πουλήσουν κάποιο αφήγημα. Και
κάπως έτσι ο αρχηγός του τρίτου κόμματος, ο
Νίκος Ανδρουλάκης, μπαίνει στο ίδιο κάδρο
με κάποιον… Κουκάκη και τα γρανάζια της
Κουμουνδούρου. Σε κάθε περίπτωση η κυ-
βέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη να χυ-
θεί άπλετο φως στην υπόθεση, κάτι που προ-
κύπτει και από την παρέμβαση Τσιάρα.

Γελάνε και τα τσιμέντα με τα
παιδιά του ΣΥΡΙΖΑ που έπε-
σαν θύματα παρακολούθησης

από ξένα λογισμικά. Το τι
μπούρδες διακινούν δεξιά κι αρι-

στερά είναι άλλο πράγμα. Ο άλλος λέει ότι υπέ-
κλεψαν από το κινητό του φωτογραφίες που είχε
από το ψάρεμα! Μιλάμε για ανέκδοτα, δηλαδή.
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Άλλος χορηγός 
του ΣΥΡΙΖΑ κι αυτός…

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
νο

υ Ο αρθρογράφος Θανάσης  
και ο Πιερρακάκης

Mέχρι πού θα 
το φτάσουν;



Τo
...

 Π
ρό

σω
πο

LOCK
Η Σπυράκη βάζει 
τα πράγματα στη θέση τους

Θ
ύμα κυβερνοεπίθεσης έπεσε η ευρωβουλευτής της ΝΔ Μαρία Σπυράκη,
όπως ανέφερε σε συνέντευξή της η ίδια, προσθέτοντας πως αυτό «είναι
ένα θέμα που δυστυχώς απασχολεί την παγκόσμια κοινότητα». Όπως
εξήγησε μιλώντας στον ANT1 η κυρία Σπυράκη, «τον Ιούνιο του 2021 δέ-

χτηκα e-mail από τον επικεφαλής Ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με
αίτημα συνάντησης. Έστειλα τον βοηθό μου, γιατί νόμιζα πως πρόκειται για μια συ-
νηθισμένη δουλειά. Ζήτησε και επέμενε να με δει, λέγοντας πως έχω πέσει θύμα
κυβερνοεπίθεσης και δεν είχε άλλη δυνατότητα για να μιλήσει στον βοηθό μου».
Και συνέχισε: «Ήρθε και έγινε μια συνάντηση μέσω zoom, επειδή τότε τα μέτρα
ήταν αυστηρά. Στη συνάντηση αυτή αποκαλύφθηκε ότι έγινε επίθεση στο κοινοβου-
λευτικό μου e-mail, από κρατική οντότητα, τρίτης χώρας, στις 11 Μαρτίου, και ενερ-
γοποιήθηκαν αντίμετρα προκειμένου η επίθεση αυτή να μη συνεχιστεί. Παραδώσα-
με όλες μας τις κινητές και τις σταθερές συσκευές στο Κοινοβούλιο και πήραμε και-
νούργιες και εγώ και όλοι μου οι βοηθοί και οι συνεργάτες. Η σκόνη δεν σηκώθηκε,
γιατί απλώς αυτό είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα, το οποίο χρειάζεται πάρα πολύ σοβα-
ρά μέτρα. Συμβαίνει και στο Ευρωκοινοβούλιο, που εκεί είμαι και το ξέρω. Μπορώ
να σας πω ότι συνέβη σε μένα και σας βεβαιώνω ότι συμβαίνει σε πολλούς συνα-
δέλφους», σημείωσε.
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Όταν o ΣΥΡΙΖΑ
παρακολουθούσε
τον Λαφαζάνη
Για το Τμήμα Προστασίας Πολιτεύμα-
τος που επί ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθούσε
τον Παναγιώτη Λαφαζάνη και μάλιστα
τον είχαν καλέσει σε απολογία δύο φο-
ρές, ξέρουν κάτι στην Κουμουνδούρου
ή το έχουν ξεχάσει; Ο ΣΥΡΙΖΑ, άραγε,
φοβόταν ανατροπή πολιτεύματος από
τον Παναγιώτη; Και τον θεωρούσαν
επικίνδυνο για τη δημοκρατία; Φαντα-
στείτε για πόσο αστείες περιπτώσεις
μιλάμε… Θυμίζω ότι το 2018 οι εγκέ-
φαλοι του ΣΥΡΙΖΑ έριξαν κατηγορίες
στον Λαφαζάνη που αφορούσαν τον
νόμο περί όπλων και πυρομαχικών,
ακόμη και τον νόμο περί κροτίδων και
πυροτεχνικών αθυρμάτων.

Απίστευτοι τύποι. Εκτός από
τα μόνιμα παλικάρια που
έχουν πιάσει στασίδι στην
Κουμουνδούρου και υβρί-
ζουν τον πρωθυπουργό, τον
Γιώργο Κύρτσο και τον Βαγ-
γέλη Αντώναρο, στον ΣΥΡΙΖΑ
ξέθαψαν μέχρι και τον αρχι-
κοριό, τον Χρήστο Μαυρίκη,
και τον έβαλαν κι αυτόν στο
παιχνίδι της λάσπης.

Δεν θα κοπεί 
το ρεύμα 
στα νοικοκυριά

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Γιάννης Οικονόμου διέψευσε τα σε-
νάρια που ακούστηκαν ότι μπορεί να
πάμε σε κυλιόμενες διακοπές ρεύ-
ματος στα νοικοκυριά. Κατά την ενη-
μέρωση των πολιτικών συντακτών,
τόνισε ότι η κυβέρνηση χτίζει αναχώ-
ματα απέναντι στις ανατιμήσεις.

Μιλώντας στη «Μακεδονία»
ο Ανδρέας Παπαμιμίκος
κλήθηκε να σχολιάσει τους
τέσσερις αρχηγούς της ΝΔ
με τους οποίους έχει  συ-
νεργαστεί, είτε ως γραμμα-
τέας της ΝΔ είτε ως πρόεδρος

της  ΟΝΝΕΔ.  «Καραμανλής,
στρατηγικός. Σαμαράς, απο-
τελεσματικός και για τα δύ-
σκολα. Μεϊμαράκης, εμπει-
ρία. Μητσοτάκης, ο mana-

ger που φέρνει νίκες», είπε
χαρακτηριστικά.

Στην Κεφαλονιά σήμερα ο Κυριάκος
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα, 2 Αυγούστου, θα βρίσκε-
ται στην Κεφαλονιά στο πλαίσιο των περιοδειών του στην ελληνική επαρ-
χία. Θα εγκαινιάσει δρόμους και έργα στο νησί, όμως θα έχει την ευκαιρία
να συνομιλήσει και με πολίτες. 
Μάλιστα, όπως έμαθα, ο κ. Μητσοτάκης στις 10.30 θα βρίσκεται στο καφέ
«Entree» επί της πλατείας Βαλλιάνου για να ακούσει και να συνομιλήσει
με τους παρευρισκόμενους. Αποτελεί ακόμα μια απόδειξη ότι πρόκειται
για μια επίσκεψη ουσίας και όχι ρουτίνας, καθώς ο πρωθυπουργός εκτός
από τους εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας του νησιού επιθυμεί να
ακούσει και τη γνώμη των κατοίκων, ώστε να αποκτήσει μια κατά το δυνα-
τόν πιο σφαιρική εικόνα της κατάστασης.

Ο manager που φέρνει νίκες
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ΚΙΝΑΛ

«Οι φάροι δεν τρέχουν στις ακτές ψάχνοντας ποιο καράβι να
σώσουν,  στέκονται και φωτίζουν»

Η
έλλειψη εργαζομένων στον χώρο του ελλη-
νικού yachting (ειδικά στις ειδικότητες που
σχετίζονται με το ξενοδοχειακό κομμάτι αλ-

λά και με το κομμάτι των ναυτών) και το 2022 συνε-
χίζεται με αμείωτο ρυθμό. Το πιο εντυπωσιακό είναι
η έλλειψη εργαζομένων κυρίως από τις νεότερες
ηλικίες, και αυτό που μοιάζει ιδιαίτερα ανησυχητι-
κό είναι το ότι αναμένεται να γίνει ακόμη πιο έντονο
την επόμενη σεζόν.

Το πρώτο που θα πρέπει να αλλάξει είναι ο τρό-
πος με τον οποίο προσπαθούν οι εμπλεκόμενοι
στον χώρο να προσελκύσουν τις νεότερες γενιές
στον χώρο του yachting. Αν δεν προσπαθήσουν να
αλλάξουν τον τρόπο προσέλκυσης οι διοικούντες
(και μιλάω από τους καπετάνιους και manager
εταιρειών έως τους πλοιοκτήτες και την αντίληψη
του υπουργείου περί πληρωμάτων) στον θαλάσσιο
τουρισμό, τότε δεν θα έχουμε ελληνικό εργατικό
δυναμικό στα σκάφη μας και ίσως ούτε προσωπικό
από ξένες χώρες.

Η «εικονική αντίληψη» 
για το ελληνικό yachting

Πολλά επαγγελματικά και ιδιωτικά σκάφη ανα-
ψυχής στη χώρα μας φέτος βρέθηκαν αντιμέτωπα
με έλλειψη εργατικού δυναμικού προτού ακόμη

ακόμη ανοίξει η σεζόν. Για όσους ζούμε στην
πραγματικότητα του χώρου είναι προφανές ότι το
βασικό πρόβλημα στην προσέλκυση εργαζομένων
στις συγκεκριμένες κυρίως ειδικότητες οφείλεται
στην «εικονική αντίληψη» που επικρατεί σχετικά
με αυτό το ζήτημα στη συγκεκριμένη βιομηχανία.

Τι εννοώ λέγοντας «εικονική αντίληψη»; Την αν-
τίληψη που λέει το εύκολο «ανεβάστε τους μι-
σθούς». Αρκεί ως σκέψη για να βρεθούν νέοι ερ-
γαζόμενοι; Όσοι έχουν άμεση επαφή με πληρώμα-
τα νέας ηλικίας σε αυτές τις ειδικότητες εύκολα
μάλλον θα πουν «όχι και τόσο πολύ», γιατί δεν είναι
οι συνθήκες της εποχής αυτές που θα το έκαναν
βασικό πόλο έλξης όπως τις παλαιότερες γενιές.

Δύο σημεία που δεν είναι για τις νέες γενιές ερ-
γαζομένων όπως για τη γενιά των εργαζομένων
ηλικίας 40-55.

1) Οι μισθολογικές απολαβές στη βιομηχανία του
yachting είναι μέρος της «υγιεινής του εργαζομέ-
νου» όχι σε σχέση με την ικανοποίηση αυτή κα-
θαυτή στην εργασία, αλλά κάτι που ξεκάθαρα απο-
τρέπει τη δυσαρέσκεια. (Ο μισθός δεν είναι η κύρια
αιτία που οι νέοι εργαζόμενοι φεύγουν από ένα
σκάφος για μια διαφορετική εργασία.)

2) Για να ελπίζουμε στην ένταξη νέων ανθρώ-
πων στη βιομηχανία του yachting θα πρέπει να

δημιουργήσουμε κάποιους παράγοντες που θα
κάνουν ελκυστικά τα επαγγέλματα επάνω σε ένα
σκάφος. 

Παράγοντες που θα μπορούν διευκολύνουν την
ικανοποίηση των νέων ηλικιακά εργαζομένων (ει-
δικά στις βοηθητικές ειδικότητες) όπως εξατομί-
κευση, ανάπτυξη της προσωπικότητας, ελευθερία,
ευελιξία, υποστήριξη, δημιουργία καλής ατμό-
σφαιρας.

Όσοι βλέπουν με το μυαλό αναγνωρίζουν ξεκά-
θαρα ότι τα νέα παιδιά που μπαίνουν στο επάγγελ-
μα δεν αισθάνονται επαρκώς αναγνωρισμένοι από
τα μεγαλύτερης ηλικίας πληρώματα που κατέχουν
υψηλότερες θέσεις αλλά ούτε από πολλούς mana-
gers και εργοδότες, δημιουργώντας τους την αί-
σθηση πως δεν ανήκουν στον συγκεκριμένο εργα-
σιακό χώρο.

Αυτό που παρουσιάζεται σήμερα λοιπόν στο ελ-
ληνικό yachting ως «πρόβλημα» ίσως είναι μια
πραγματική ευκαιρία για μια προσπάθεια βελτίω-
σης αυτού που λέμε «εργασιακό περιβάλλον» και
αυτή λοιπόν η επαναξιολόγηση του εργασιακού
περιβάλλοντος είναι που θα φέρει νέο κόσμο στα
ελληνικά σκάφη αναψυχής και είναι κάτι που πρέ-
πει να ξεκινήσει ΣΗΜΕΡΑ. Γιατί σίγουρα έπρεπε να
είχε ξεκινήσει ΧΘΕΣ.

Π
ρέπει να γνωρίζουμε την Ιστορία μας. Οφεί-
λουμε να τη γνωρίζουμε γιατί οι ιστορικές
μνήμες δεν προσφέρουν μόνο εγκυκλο-

παιδική γνώση αλλά ουσιαστική γνώση της Ιστο-
ρίας αυτής της χώρας, η οποία διαμορφώθηκε
λαμπρή στη διαδρομή των αιώνων. Η επιτυχία της
περιοδείας της πλωτής έκθεσης «Eπαναcύσταση
’21», η οποία εντάχθηκε στο πλαίσιο επετειακών
δράσεων για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση
του 1821, συνδιοργανώθηκε από την Ιστορική και
Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδας, το Κοινωφελές
Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» και την Τράπεζα Πειραι-
ώς. Δεν ήταν μόνο η παρουσίαση ιστορικών κειμη-
λίων αλλά η μεταλαμπάδευση της ιστορικής γνώ-
σης γεγονότων που σχετίζονται με την Επανάσταση
του 1821.

Κειμήλια όπως ο Σταυρός του Μιαούλη, επανα-
στατικές σημαίες, ναυτικά όργανα και όπλα, ημε-
ρολόγια και σηματολόγια πλοίων του Αγώνα ταξί-
δεψαν στο Αιγαίο θυμίζοντας στις νησιωτικές κοι-
νωνίες, εκεί που «έπιασε» το εκπαιδευτικό ιστιο-
φόρο «Μάνια» του Ναυτικού Λυκείου «Τσάκος Ελ-
ληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών» (TE-
ENS), τον ρόλο που διαδραμάτισε η ναυτιλία. Η
ναυτιλία των Ελλήνων που έθεσαν τα καράβια τους
στον ιερό αγώνα της απελευθέρωσης. Ευκαιρία

λοιπόν γνώσης για όσους είδαν την πλωτή έκθεση
για την καθοριστική συμβολή του Ναυτικού στην
αίσια έκβαση του Αγώνα της Εθνικής Παλιγγενε-
σίας αλλά και τη μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν,
με ακρίβεια στην ιστορική τεκμηρίωση και επιστη-
μονική εγκυρότητα, το νήμα των γεγονότων που
διέτρεξε την Ελληνική Επανάσταση και να «κοινω-
νήσουν» με τα μηνύματα του Αγώνα για Ελευθερία.
Ευκαιρία για όσους είδαν την έκθεση να συνειδη-
τοποιήσουν ότι και σήμερα η ναυτιλία των Ελλήνων

προσφέρει στη χώρα. Άλλωστε, η διάθεση του κα-
πετάνιου Παναγιώτη Τσάκου να προσφέρει μέσα
από το Κοινωφελές Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» την
ιστορική γνώση αλλά και από τα TEENS τη ναυτική
γνώση στους νέους αποτελεί τρανή απόδειξη ότι οι
άνθρωποι της θάλασσας, οι άνθρωποι που μεγα-
λούργησαν και μεγαλουργούν από τη θάλασσα, δεν
θα αφήσουν τις νεότερες γενιές χωρίς γνώση. 

Εύχομαι αυτή η δράση να βρει μιμητές για να
υπάρξει συνέχεια. Συγχαρητήρια! 

του
Βασίλη
Κορκίδη

Πρόεδρος ΕΒΕΠ

H ιστορική συμβολή της έκθεσης «Επαναcύσταση ‘21»



Θ
ρυαλλίδα που παραλίγο να
προκαλέσει έκρηξη στην
«μπαρουταποθήκη» των
Βαλκανίων άναψε η απόφα-

ση της τοπικής κυβέρνησης του Κοσσυ-
φοπεδίου να αντικατασταθούν οι πινακί-
δες αυτοκινήτων και τα έγγραφα εισό-
δου - εξόδου στα συνοριακά σημεία διέ-
λευσης με τη Σερβία.

Δεδομένου ότι στην περιοχή του Βόρει-
ου Κοσσυφοπεδίου υπερτερεί το σερβικό
στοιχείο, με τους περισσότερους κατοί-
κους να είναι κάτοχοι σερβικών αστυνο-
μικών ταυτοτήτων και πινακίδων, η από-
φαση εξόργισε τον πληθυσμό. Σέρβοι
έστησαν οδοφράγματα με βαριά φορτηγά
κατά μήκος δύο οδικών αρτηριών που
οδηγούν στα διοικητικά σύνορα με τη
Σερβία, ο ήχος των σειρήνων ακούστηκε
σε όλες τις πόλεις του Βόρειου Κοσόβου,
ενώ κυκλοφόρησαν φήμες για εισβολή
του σερβικού στρατού και για ανταλλαγή
πυρών με Κοσοβάρους αστυνομικούς.

Μπήκαν όλοι στο παιχνίδι
Το επεισόδιο απέκτησε ισχυρή γεωπο-

λιτική διάσταση με φόντο τη ρωσική ει-
σβολή στην Ουκρανία, προκαλώντας την
άμεση κινητοποίηση των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ,
της ΕΕ αλλά και της Ρωσίας, η οποία στά-
θηκε στο πλευρό της Σερβίας. 

Έπειτα από αμερικανική παρέμβαση η
κρίση εκτονώθηκε χθες, καθώς η κυβέρ-
νηση του Κοσόβου ανέβαλε για έναν μήνα
την εφαρμογή της απόφασης για τις πινα-
κίδες. Μολονότι οι σχέσεις μεταξύ των
δύο εθνοτικών ομάδων παραμένουν τετα-
μένες για τουλάχιστον δύο δεκαετίες, το
ζήτημα των πινακίδων και των ταξιδιωτι-
κών εγγράφων στο Κόσοβο έλαβε νέες
διαστάσεις, επειδή εντάσσεται σε μια
προσπάθεια της κυβέρνησης της Πρίστι-
νας να κατοχυρώσει μορφές κυριαρχίας
των Αρχών του Κοσόβου σε περιοχές
όπου υπερτερεί ο σερβικός πληθυσμός.

Καταλυτικής σημασίας για τη «λήξη του
συναγερμού» υπήρξε η ανακοίνωση της
δύναμης του ΝΑΤΟ στο Κόσοβο (KFOR),
στην οποία η τοπική διοίκηση της Βορει-
οατλαντικής Συμμαχίας δήλωσε ετοιμό-
τητα παρέμβασης, αν απειληθεί η σταθε-
ρότητα στην περιοχή.

Η Ρωσία έσπευσε επίσης να παρέμβει,
καλώντας την Πρίστινα να σεβαστεί τα δι-
καιώματα των Σέρβων στην περιοχή. Η
Μόσχα χαρακτήρισε την απόφαση για την
αλλαγή πινακίδων «ένα ακόμη βήμα για
την εκδίωξη του σερβικού πληθυσμού
από το Κοσσυφοπέδιο», κατηγορώντας
παράλληλα τη Δύση για «απόπειρα εξόν-
τωσης του Βελιγραδίου μέσω των Αλβα-
νών του Κοσσυφοπεδίου».

H… σχέση με Ρωσία και Κίνα
Είκοσι τρία χρόνια μετά τους βομβαρδι-

σμούς του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία και
14 χρόνια μετά την αυτοανακήρυξη της
ανεξαρτησίας του Κοσόβου, το ζήτημα όχι
μόνο παραμένει ανοιχτό αλλά και μπορεί
πάντα να λειτουργήσει ως φιτίλι εντάσεων
εν μέσω παγκόσμιων γεωπολιτικών διαι-
ρέσεων.

Στην πράξη, η ξαφνική ένταση που πυρο-
δοτήθηκε μεταξύ των δύο εθνοτικών ομά-
δων του Κοσόβου τα τελευταία 24ωρα συνι-
στά την πρώτη περιφερειακή κρίση που
φαίνεται να πυροδοτεί στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία,
καθώς η Σερβία κινείται σε διαφορετική
τροχιά από την πλειονότητα των ευρωπαϊ-
κών χωρών απέναντι στη Μόσχα.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η αιφνίδια ανα-
ζωπύρωση ενός γνωστού και δυσεπίλυ-
του εθνοτικού προβλήματος δεν είναι
ασύνδετη με τη γενικότερη τάση αναθεω-
ρητισμού που προωθούν τόσο η Ρωσία
όσο και η Κίνα (έχοντας στο στόχαστρο
την Ταϊβάν), κλονίζοντας τις ισορροπίες,
ιδίως σε μια περιοχή με ΝΑΤΟϊκή παρου-
σία, εξαιτίας της KFOR.

Η Βουλή του Κοσσυφοπεδίου ανακή-
ρυξε την ανεξαρτησία από τη Σερβία μο-
νομερώς το 2008. Έκτοτε το ανεξάρτητο
Κόσοβο αναγνώρισαν 114 από τις 193 χώ-
ρες του ΟΗΕ. 

Πέντε κράτη της ΕΕ (Ισπανία, Ελλάδα,
Ρουμανία, Σλοβακία, Κύπρος) αρνούνται

να αναγνωρίσουν το Κόσοβο ως ανεξάρ-
τητο κράτος, όπως και δύο μόνιμα μέλη
του Συμβουλίου Ασφαλείας (Ρωσία, Κί-
να), τα οποία εμποδίζουν την ένταξή του
στον ΟΗΕ.

«Διπλό παιχνίδι» Βούτσιτς
Ο εθνικιστής πρόεδρος της Σερβίας

Αλεξάνταρ Βούτσιτς προσπαθεί να κρατή-
σει ισορροπίες ανάμεσα στην ΕΕ (στην
οποία επιδιώκει να ενταχθεί η χώρα) και
τη Μόσχα. Καταδίκασε μεν την εισβολή
στην Ουκρανία, αλλά αρνήθηκε να επιβά-
λει κυρώσεις στη Ρωσία, επικαλούμενος
το εθνικό συμφέρον, καθώς η Σερβία
εξαρτάται σχεδόν ολοκληρωτικά από το
ρωσικό φυσικό αέριο, εξοπλίζεται με ρω-
σικά οπλικά συστήματα και υπολογίζει
στη ρωσική στήριξη για το Κόσοβο. Ο
Βούτσιτς επιχειρεί ταυτόχρονα μια προ-
σέγγιση με τη Λαϊκή Κίνα. Οι δύο χώρες
ανακοίνωσαν ότι θα υπογράψουν συμφω-
νία ελεύθερου εμπορίου, ενώ από τις 16
Ιουλίου το Βελιγράδι διαθέτει απευθείας
αεροπορική σύνδεση με το Πεκίνο.
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Το ξήλωμα των σερβικών
άναψε το φιτίλι που έσβησε 
με παρεμβάσεις 
ΗΠΑ και Ευρώπης 

Νίκος Δένδιας: 
«Η Ελλάδα σε ρόλο
διαπραγματευτή…»
Τη διάθεση να αναλάβει η Ελλάδα
ρόλο στις συζητήσεις μεταξύ Σέρ-
βων και Αλβανών για το Κόσοβο
εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών
Νίκος Δένδιας. Ερωτώμενος για τη
νέα κρίση στα Βαλκάνια, ο κ. Δέν-
διας υπενθύμισε τις συνεχείς προ-
σπάθειες της ελληνικής διπλωμα-
τίας για να εξομαλυν-
θούν οι σχέσεις
σε Βελιγράδι
και Πρίστινα.
«Δεν θυμάμαι
πόσες φορές τα
τελευταία δύο
χρόνια έχω επισκε-
φτεί την Πρίστινα και το Βελιγράδι.
Και επίσης η Ελλάδα, ως γνωστόν,
συμμετέχει στην KFOR, στην ειρη-
νευτική δύναμη στο Κόσοβο. Αυτό
λοιπόν που απαιτείται είναι η περί-
σκεψη, η τήρηση του Διεθνούς Δι-
καίου. Είναι επίσης το περιβάλλον
εκείνο που θα επιτρέψει στο Βελι-
γράδι και στην Πρίστινα να συζητή-
σουν και να επιλύσουν τις μεταξύ
τους διαφορές. Η χώρα μας ως έντι-
μος συνομιλητής στα Βαλκάνια θα
κάνει ό,τι μπορεί για να διευκολύνει
αυτήν τη διαδικασία», είπε ο ΥΠΕΞ.

Σέρβοι και Αλβανοί (πάλι) 
με το δάχτυλο στη σκανδάλη
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«Μ
ετανιώνω, αλλά δυστυ-
χώς δεν μπορούσα να
κάνω κάτι άλλο. Με
απατούσε κι έχασα τον

έλεγχο». Με αυτά τα λόγια στους αστυνο-
μικούς της Ασφάλειας Ζακύνθου, ο
49χρονος οικοδόμος από την Αλβανία επι-
χείρησε να δικαιολογήσει τη δολοφονία
της 40χρονης συζύγου του, στο συγκρότη-
μα κατοικιών όπου ζούσαν στο Τσιλιβί. 

Πρόκειται για τη δεύτερη γυναικοκτο-
νία που «παγώνει» το πανελλήνιο μέσα
σε διάστημα μικρότερο των 24 ωρών, κα-
θώς το βράδυ του Σαββάτου ένας 60χρο-
νος στο Ρέθυμνο δολοφόνησε την
56χρονη γυναίκα του επειδή του ζήτησε
να χωρίσουν. Αυτό που σοκάρει στη γυ-
ναικοκτονία της Ζακύνθου είναι ότι, λίγη
ώρα πριν από τη δολοφονία της, η 40χρο-
νη γυναίκα είχε απευθυνθεί στις Αρχές
και είχε καταγγείλει ενδοοικογενειακή
βία. Δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέ-
βαινε αυτό… Τον Ιούνιο του 2022, η ίδια
είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη και είχε
πετύχει να διαταχθούν ασφαλιστικά μέ-
τρα σε βάρος του συζύγου της, ο οποίος
δεν θα μπορούσε να την πλησιάζει σε
απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.
Δυστυχώς, τα… παρακάλια και τα κροκο-
δείλια -όπως αποδείχτηκαν- δάκρυά του
έκαναν τη 40χρονη να τον εμπιστευτεί
ξανά ύστερα από μερικές εβδομάδες και
να τον δεχτεί πίσω στο σπίτι. Κάτι που
αποδείχτηκε μοιραίο…

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη γυναίκα
μέσα σε λίμνη αίματος γύρω στα μεσάνυ-
χτα της Κυριακής (31/7), με τον 49χρονο να
την έχει χτυπήσει άγρια και να την έχει μα-
χαιρώσει με κουζινομάχαιρο. Μάλιστα,
την είχε σύρει από τα μαλλιά και την είχε
παρατήσει να πεθάνει. Έπειτα από αναζη-
τήσεις περίπου δέκα ωρών, τελικά οι άν-

δρες της ΕΛΑΣ εντόπισαν στον Μαραθιά
Ζακύνθου τον καθ’ ομολογίαν δράστη, ο
οποίος προανακριτικά φέρεται να ισχυρί-
στηκε: «Τον τελευταίο καιρό είχα μάθει
πως με απατούσε. Για αυτό τον λόγο ήμουν
βίαιος απέναντί της. Το βράδυ μετά το πε-
ριστατικό έκατσα στο βουνό στην Μπόχα-
λη. Δεν είχα καταλάβει ότι τη σκότωσα.

Μετανιώνω, αλλά δυστυχώς δεν μπορού-
σα να κάνω κάτι άλλο. Με απατούσε κι
έχασα τον έλεγχο». Το ζευγάρι είχε τρία
παιδιά, τα δύο εκ των οποίων ανήλικα. 

Της έκοψε τον λαιμό 
Είχε προηγηθεί η δολοφονία μιας

56χρονης γυναίκας στο Ρέθυμνο της
Κρήτης με δράστη τον 60χρονο σύζυγό
της, ο οποίος όταν την άκουσε να του ζη-
τάει διαζύγιο τη χτύπησε άσχημα και με
ένα κουζινομάχαιρο της έκοψε τον λαιμό.
Ο καθ’ ομολογίαν δράστης ισχυρίστηκε
ενώπιον των αστυνομικών ότι «ποτέ δεν
είχα χειροδικήσει εναντίον της», ότι «με
κατεδάφισε» και ότι «είχε εγκαταλείψει
τη συζυγική εστία τρεις φορές το τελευ-
ταίο τρίμηνο». Η απολογία του ενώπιον
του ανακριτή είναι προγραμματισμένη
για σήμερα, Τρίτη 2/8.

Κατέσφαξαν με 
κουζινομάχαιρα 
τις συζύγους τους

Σε ένα αρρωστημένο περιβάλλον φαίνεται να ζούσε η
20χρονη από την Αίγινα που εντοπίστηκε κρεμασμέ-
νη σε δέντρο στην αυλή του σπιτιού της μητέρας της,
χωρίς να έχει αφήσει σημείωμα αυτοχειρίας. Ένα
sms στην κολλητή της φίλη που φέρεται να λέει
«βρήκα τρόπο να λύσω τα προβλήματά μου» ήταν η
τελευταία της επικοινωνία, με την ΕΛΑΣ να περιμένει
τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής και των
τοξικολογικών εξετάσεων.
Μετά τον θάνατο της 20χρονης φαίνεται να ανοίγουν
τα στόματα στην τοπική κοινωνία, κάνοντας λόγο για
συχνές προστριβές και καβγάδες ανάμεσα στη νεαρή
κοπέλα, τη μητέρα της και τον άτυπο «πατριό» της.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο βιολογικός πατέρας της
20χρονης κατηγόρησε την πρώην σύζυγό του για τον
θάνατο του παιδιού τους, ενώ στα αρχεία της ΕΛΑΣ
εντοπίστηκε καταγγελία του 2014 για εξύβριση και
ενδοοικογενειακή βία με θύμα την αδερφή της

20χρονης και δράστρια τη μητέρα των κοριτσιών. 
Συγκλονισμένη είναι και η τοπική κοινωνία στην Πά-
τρα με την είδηση ότι ένας 22χρονος έδωσε τέλος στη
ζωή του σε κοινή θέα. Ο νεαρός κρεμάστηκε σε κολό-
να της ΔΕΗ, στον δρόμο που οδηγεί στην Ιερά Μονή
Γηροκομείου, ενώ τη σορό του εντόπισαν περαστικοί

που ειδοποίησαν το «100» και το ΕΚΑΒ. Μέχρι στιγ-
μής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που οδήγησαν
τον νεαρό στο απονενοημένο διάβημα, ενώ συγγε-
νείς του ζητούν να διερευνηθεί ο θάνατος ως πιθανή
εγκληματική ενέργεια. 

Kρεμάστηκε 17χρονος
Ανείπωτη τραγωδία και στην Κρήτη, καθώς ένας
17χρονος που διέμενε με την οικογένειά του στον
Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων στο Ηράκλειο Κρήτης
έδωσε τέλος στη ζωή του με τραγικό τρόπο. Ο ανήλι-
κος μαθητής εντοπίστηκε από τον ίδιο του τον πατέρα
απαγχονισμένος, λίγο πριν από τις 14.00 το μεσημέρι
της Δευτέρας (1/8), με τους διασώστες του ΕΚΑΒ που
έφτασαν επί τόπου να μεταφέρουν τον 17χρονο στο
Κέντρο Υγείας Χάρακα, όπου δυστυχώς διαπιστώθη-
κε ο θάνατός του. 

Κ. Παπ. 

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Σοκ: Τρεις νέοι άνθρωποι απαγχονίστηκαν μέσα σε 48 ώρες

Η 56χρονη γυναίκα που
κατακρεουργήθηκε 
από τον σύζυγό της 
στο Ρέθυμνο

Ζάκυνθος: «Με απατούσε 
και τη σκότωσα». 

Ρέθυμνο: «Με κατεδάφισε 
όταν την άκουσα 

να μου ζητάει διαζύγιο»
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Γνώριμοι οι ληστές 
των σουπερμάρκετ 
στην Αστυνομία

Μια ανάσα από την πλήρη εξάρ-
θρωση της συμμορίας των τεσσάρων
κακοποιών, που το μεσημέρι της Πα-
ρασκευής λήστεψαν δύο σουπερ-
μάρκετ σε Γλυφάδα και Παλαιό Φά-
ληρο, έφτασε η ΕΛΑΣ, με την Ομάδα
ΔΙΑΣ να βάζει τελικά χειροπέδες σε
ένα άτομο και να εντοπίζει μία κον-
τόκαννη καραμπίνα με τέσσερα φυ-
σίγγια. Τρία από τα τέσσερα μέλη της
συμμορίας είχαν ταυτοποιηθεί εδώ
και μέρες από την Υποδιεύθυνση
Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττι-
κής, με τους αστυνομικούς να
«σταμπάρουν» τις κλεμμένες και
βαμμένες μηχανές, ενώ παράλληλα
είχαν διαπιστώσει ότι χρησιμοποι-
ούσαν ως έδρα την Πανεπιστημιού-
πολη και την Πολυτεχνειούπολη
στου Ζωγράφου. Οι Αρχές έχουν
ταυτοποιήσει την εμπλοκή της συμ-
μορίας και σε πολλά άλλα «χτυπήμα-
τα» σε όλη την Αττική, με στόχο σου-
περμάρκετ, βενζινάδικα και ψιλικα-
τζίδικα, ενώ προβληματισμό προκα-
λεί το γεγονός ότι κινούνται προσπα-
θώντας να προσομοιώσουν σε δικυ-
κλιστές της ΕΛΑΣ και συγκεκριμένα
σε ζευγάρια της Ομάδας ΔΙΑΣ με
στόχο να μην κινούν υποψίες.

Παπ.

Σ
τη δημοσιότητα έδωσε η ΕΛΑΣ,
έπειτα από σχετική εισαγγελική
διάταξη, τα στοιχεία ταυτότητας
και φωτογραφίες του 53χρονου

αστυνομικού Ευστράτιου Μυρογιάννη, ο
οποίος συνελήφθη στη Λέσβο και κατη-
γορείται για γενετήσιες πράξεις με ανηλί-
κους ή ενώπιόν τους, που συμπλήρωσαν
τα 12 και όχι τα 15 έτη, κατάχρηση ανηλί-
κων σε γενετήσιες πράξεις και προσέλ-
κυση παιδιών για γενετήσιους λόγους.

Και αυτό καθώς εκφράστηκαν φόβοι η
14χρονη μαθήτρια -την οποία προσέγγισε
μέσω της ομάδας βόλεϊ που προπονούσε-
να μην είναι το μοναδικό θύμα του και να
έχει προσελκύσει κι άλλα παιδιά, μέσω
της ιδιότητάς του. Αυτό που έχει «παγώ-
σει» τους κατοίκους του νησιού είναι ότι
επρόκειτο για άτομο κυριολεκτικά υπε-
ράνω πάσης υποψίας, καθώς υπηρετούσε
χρόνια ως αστυνομικός ενώ είναι και ο
ίδιος πατέρας δύο ανήλικων παιδιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η καταγγε-
λία αναφέρει ότι ο 53χρονος αστυνομικός
ασελγούσε σεξουαλικά σε βάρος της
14χρονης επί σχεδόν 7 μήνες, ενώ το τε-
λευταίο χρονικό διάστημα φέρεται να της
ζητούσε και προκλητικά βίντεο και φωτο-
γραφίες. Το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ κινητο-
ποιήθηκε αμέσως και τον έθεσε σε διαθε-
σιμότητα, ενώ ο υπουργός Προστασίας

του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος σχολία-
σε ότι «δεν υπάρχει θέση στην Αστυνομία
για όσους δεν τιμούν τη στολή τους».

Πυροσβέστης με υλικό παιδικής 
πορνογραφίας στη Σκιάθο!

Την ίδια ώρα, ο εισαγγελέας Πρωτοδι-
κών Βόλου άσκησε ποινική δίωξη κα-
κουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος του
39χρονου αξιωματικού της Πυροσβεστι-
κής, ο οποίος συνελήφθη στη Σκιάθο έπει-
τα από καταγγελία της συντρόφου του για
κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Ο υποπυραγός στον βαθμό, ο οποίος
εκτελεί καθήκοντα υποδιοικητή σε μονά-
δα του νησιού, ζήτησε και πήρε προθε-
σμία για να απολογηθεί την Πέμπτη, ενώ
οι κατηγορίες αφορούν την παραγωγή και
κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας
από πρόσωπο που του εμπιστεύτηκαν να
το φυλάει και δεν είχε συμπληρώσει το
12ο έτος της ηλικίας. Ο λόγος για τη 10χρο-
νη κόρη της συντρόφου του, φωτογραφίες
της οποίας -με εστίαση σε επίμαχα ση-
μεία- βρέθηκαν στο κινητό του τηλέφωνο.
Τέλος, στο κινητό του τηλέφωνο εντοπί-
σθηκαν φωτογραφίες με ανήλικες, μετα-
ξύ των οποίων και ενός κοριτσιού 8 ετών.

Φόβοι και για άλλα 
ανήλικα θύματα…

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Οργή στο νησί για τη δράση 
του 53χρονου αστυνομικού
που κατηγορείται για 
γενετήσιες πράξεις 
σε παιδιά - Στη δημοσιότητα 
η φωτογραφία του

Προσωπικός γιατρός: 
Για ποιους άνοιξε 
η πλατφόρμα 
για την εγγραφή 

Ξεκίνησε χθες η διαδικασία για την εγ-
γραφή των πολιτών στον προσωπικό για-
τρό. Η «πρεμιέρα» αφορά τους πολίτες
που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της
ηλικίας τους, σε όλες τις περιφέρειες
της χώρας πλην των Περιφερειών Αττι-
κής και Νοτίου Αιγαίου. Οι εγγραφές των
γιατρών στον θεσμό του προσωπικού
γιατρού θα πραγματοποιούνται έως και
την 5η Αυγούστου.

Για τις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου
Αιγαίου οι εγγραφές των πολιτών θα ξε-
κινήσουν την 1η Σεπτεμβρίου 2022, ενώ
οι εγγραφές των γιατρών θα πάρουν πα-
ράταση για τις δύο αυτές περιοχές έως
τις 31 Αυγούστου. 

Το σύστημα του προσωπικού γιατρού
αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία
από τις αρχές του επόμενου έτους.

Η εγγραφή πραγματοποιείται ηλε-
κτρονικά, είτε από τον πολίτη μέσω της
πλατφόρμας εγγραφής πολιτών, είτε
από το διοικητικό και λοιπό προσωπικό
των δημόσιων φορέων παροχής υπηρε-
σιών υγείας της ΠΦΥ, ή τους προσωπι-
κούς ιατρούς.

Ακόμα, σχετικά με τα φαρμακεία, ο
ΕΟΠΥΥ αναμένεται να διαθέσει άμεσα
16,5 εκατ. ευρώ για την αμοιβή των φαρ-
μακοποιών, ώστε να ενταχθούν στη δια-
δικασία εγγραφής των πολιτών.

Όλες οι αιτήσεις των πολιτών γίνονται
αποδεκτές, μέχρι τη συμπλήρωση του
νόμιμου ορίου των 2.000 εγγεγραμμέ-
νων πολιτών ανά ιατρό.

Κατά τη διαδικασία της αυτοπρόσω-
πης εγγραφής στη δομή, στον προσωπι-
κό γιατρό, ο πολίτης οφείλει να επιδεί-
ξει: έγγραφο ταυτοποίησης/φωτοαντί-
γραφο εγγράφου (π.χ., Δελτίο Ταυτότη-
τας), ενώ για αίτηση διά νόμιμου αντι-
προσώπου απαιτείται επιπλέον έγγρα-
φο/φωτοαντίγραφο δικαστικής απόφα-
σης ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη. 

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ



Έδεσσα

Ξεκίνησε το έργο ενοποίησης
ιστορικού και εμπορικού κέντρου

Άρχισε να παίρνει
μορφή το πάρκο της
25ης Μαρτίου, που είναι
το πρώτο στάδιο του εμ-
βληματικού έργου της
ενοποίησης του ιστορι-
κού-τουριστικού με το
εμπορικό κέντρο της
Έδεσσας. Σύντομα θα ακολουθήσουν οι υπόλοιπες προβλεπό-
μενες παρεμβάσεις, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της άμεσης
οπτικής επαφής και λειτουργικής ενοποίησης του κέντρου της
πόλης με την τουριστική περιοχή των Καταρρακτών - Μύλων -
Βαροσίου, που αναμένεται να επιφέρει τόνωση της εμπορικής
κίνησης της πόλης, λόγω της αξιοποίησης της αγοραστικής
δύναμης των επισκεπτών. Υπενθυμίζεται ότι το έργο έχει προ-
ϋπολογισμό 2.504.860 ευρώ και εντάσσεται στο Σχέδιο Βιώσι-
μης Αστικής Ανάπτυξης, που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ
και συγκεκριμένα το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας.

Πελοπόννησος

Προθεσμία πέντε ημερών 
στους δήμους να πληρώσουν

Πενθήμερη προθεσμία να τακτοποιήσουν την οφειλή τους
για τη διαχείριση των απορριμμάτων τους από τη μονάδα της
Παλαιόχουνης έδωσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, με σχετι-
κή επιστολή της προς τον ΦΟΔΣΑ και τους δήμους της πρώτης
διαχειριστικής ενότητας της ΣΔΙΤ κεντρικής διαχείρισης, κα-
θώς και προς τους δήμους που προσωρινά εξυπηρετούνται
από την πιο πάνω μονάδα. Όπως έχει επισημάνει συχνά ο πε-
ριφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας, υπάρχει σοβαρή εκκρεμό-
τητα, καθώς ελάχιστοι δήμοι (ο περιφερειάρχης έχει αναφερ-
θεί ονομαστικά στον Δήμο Τρίπολης) έχουν εκπληρώσει την
υποχρέωση καταβολής του συμφωνημένου τιμήματος για την
επεξεργασία των ποσοτήτων απορριμμάτων από τη μονάδα
της Παλαιόχουνης.

Ένα νέο τουριστικό κεφάλαιο με τεράστια πραγματική και συμβολική υπεραξία για την Αμαλιάπολη
Αλμυρού, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και όλη τη χώρα ανοίγει η απόδοση στην κοινωνία των τριών
επισκέψιμων υποθαλάσσιων μουσείων στον Δυτικό Παγασητικό. Πρόκειται για τα ναυάγια στο ακρωτήριο
Γλάρος, στον όρμο των Αρχαίων Νηών, εκεί απ’ όπου η παράδοση θεωρεί ότι απέπλευσε ο στόλος των
Αχαιών για την Τροία, στη νήσο Κίκυνθο και στον όρμο Τηλέγραφου. Τα εγκαίνια των υποθαλάσσιων
μουσείων τέλεσε η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη που επεσήμανε πως, σε
συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού, η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι η πρώτη και μοναδική περιφέρεια
στη χώρα που διαθέτει ένα πανόραμα επισκέψιμων ναυαγίων από τους κλασικούς, ελληνιστικούς,
βυζαντινούς και νεότερους χρόνους, που συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο υποθαλάσσιο πάρκο
επισκέψιμων ενάλιων χώρων για τους αυτοδύτες. 
Το πρωτοποριακό έργο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής της περιφέρειας στο ευρωπαϊκό
πρόγραμμα BlueMed και έχει βραβευτεί με το Βραβείο Καινοτομίας European Cultural Tourism Network. 

Λευκάδα

Παραδόθηκε προς 
χρήση η ράμπα 
της Βασιλικής

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης του έργου
για τη συντήρηση της Λιμενικής Εγκατάστα-
σης Βασιλικής Λευκάδας, όπου πρόσφατα το
υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
επαναλειτούργησε την ακτοπλοϊκή σύνδεση
Βασιλική - Φισκάρδο, η Περιφερειακή Ενότη-
τα Λευκάδας προχωρά στην εκπόνηση των
απαραίτητων μελετών για την ωρίμανση του
έργου «Κατασκευή Επιβατικού Λιμένα Νοτίου
Λευκάδας», με προϋπολογισμό μελετών
190.000 ευρώ. Όπως επισημαίνει ο αντιπερι-
φερειάρχης Λευκάδας Ανδρέας Κτενάς:
«Υλοποιήσαμε το σημαντικό έργο της ράμπας
της Βασιλικής, ύψους 460.000 ευρώ, όμως
δεν μένουμε σε αυτό. Το νησί μας στερείται
έναν σύγχρονο λιμένα και υποδομές κρουα-
ζιέρας, και με την πρότασή μας επιδιώκουμε
να ανταποκριθούμε στις σημερινές απαιτή-
σεις. Μάλιστα, υπάρχει ένα σημαντικό υπόβα-
θρο για τη γρήγορη ωρίμανση του έργου,
αφού διαθέτουμε, εκτός των σχετικών προμε-
λετών, και πλήρη οδική μελέτη σύνδεσης του
νέου λιμένα με το επαρχιακό δίκτυο».

!

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Νίσυρος

Στο δίκτυο γεωπάρκων 
της UNESCO το νησί

Στο δίκτυο των παγκόσμιων γεωπάρκων της
UNESCO ετοιμάζεται να ενταχθούν η Νίσυρος
και οι γύρω νησίδες και ήδη προς την κατεύ-
θυνση αυτή έχουν γίνει αρκετά βήματα. Η προ-
σπάθεια ξεκίνησε πριν από 1,5 χρόνο και βρί-
σκεται στο τελικό της στάδιο. 

Εντός του Αυγούστου, όπως τονίζει ο δήμαρ-
χος Νισύρου Χριστοφής Κορωναίος, θα ξεκι-
νήσει τη λειτουργία του, στο λιμάνι του νησιού,
ειδικό γραφείο πληροφοριών για το γεωπάρκο
του Λακκιού, που εκτός από το νησί της Νισύ-
ρου (με επίκεντρο το ηφαίστειο) περιλαμβάνει
τις γύρω νησίδες Στρογγύλη, Περγούσα, Πα-
χειά και Κανδηλούσα. «Έχουμε ξεκινήσει να
κάνουμε αυτά που πρέπει και αναμένουμε τον
Οκτώβριο να φτάσουν στη Νίσυρο οι κριτές της
UNESCO για την απόφασή τους», δηλώνει ο
δήμαρχος.
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Θεσσαλία

Τρία νέα υποθαλάσσια μουσεία 
στον Δυτικό Παγασητικό 



Μ
ε την εκδήλωση για το ΕΣΠΑ
και τα έργα που χρηματοδοτεί
η Περιφέρεια Αττικής στους
δήμους του Βορείου Τομέα,

που διοργανώθηκε στο Δημαρχείο Αμα-
ρουσίου, ολοκληρώθηκε ο κύκλος των
workshops με κεντρικό σύνθημα «Η Αττική
αλλάζει. Το ΕΣΠΑ στην πόλη σου».

Ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πα-
τούλης εστίασε στις δυνατότητες και προ-
οπτικές που μπορεί να προσδώσει το ΕΣΠΑ
στους δήμους του Βορείου Τομέα, παρου-
σιάζοντας τον προγραμματισμό και την πο-
ρεία υλοποίησης των έργων που χρηματο-
δοτούνται μέσα από το Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα Αττική 2014-2020. Αναφερόμενος
στον καταλυτικό ρόλο που μπορεί να δια-
δραματίσει το ΕΣΠΑ ως χρηματοδοτικό ερ-
γαλείο για την υλοποίηση σημαντικών έρ-
γων υποδομών και δράσεων, ο κ. Πατούλης
επισήμανε ότι μόνο από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Αττική 2014-2020 υλοποιούν-
ται αυτή τη στιγμή στην Περιφερειακή Ενό-
τητα Βορείου Τομέα 1.534 έργα και δράσεις
με προϋπολογισμό 99,5 εκατ. ευρώ. Στα
βασικότερα που προχωρούν με τα χρήματα
του ΠΕΠ συμπεριέλαβε τις ενεργειακές
αναβαθμίσεις σε δημοτικά κτίρια σε Χα-
λάνδρι, Μαρούσι, Λυκόβρυση, Βριλήσσια,
Παπάγου, Νέα Ιωνία, Μεταμόρφωση και
Φιλοθέη-Ψυχικό, την κατασκευή νέων
σχολικών υποδομών, την αποκατάσταση,
ανακαίνιση και ανάπλαση του Μπενάκειου
Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου στην Κηφι-
σιά, καθώς και την προσθήκη νέου τριώρο-
φου κτιρίου του Αστεροσκοπείου στην
Πεντέλη. Ακόμη, ο περιφερειάρχης Αττι-
κής, αξιολογώντας τις παρεμβάσεις και τα
έργα της Περιφέρειας, χαρακτήρισε ως ιδι-
αίτερα σημαντικές την κατασκευή δύο νέ-
ων δημαρχιακών μεγάρων, σε Αγία Παρα-
σκευή και Χαλάνδρι, την ανάπλαση του ΟΤ
150 και τη δημιουργία υπόγειου χώρου
στάθμευσης στη Νέα Ιωνία, την κατασκευή

δύο πεζογεφυρών σε λεωφόρο Κηφισίας
και Μεσογείων, την ανάδειξη του Αδριάνει-
ου Υδραγωγείου που διαπερνά οκτώ δή-
μους της Αττικής και την ανάπλαση των
αθλητικών εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ. 

Ο περιφερειάρχης Αττικής αναφερόμε-
νος στο ευαίσθητο ζήτημα της διαχείρισης
των στερεών αποβλήτων και της ανακύ-
κλωσης εξέφρασε την ικανοποίησή του για
το γεγονός ότι στους πρωταθλητές στον το-
μέα της ανακύκλωσης και της χωριστής
συλλογής οργανικών και φυτικών αποβλή-
των συμπεριλαμβάνονται δήμοι του Βορεί-
ου Τομέα και συγκεκριμένα οι Δήμοι Βρι-
λησσίων και Φιλοθέης-Ψυχικού. 

Τον κ. Πατούλη στην εκδήλωση υπο-
δέχθηκε η αντιπεριφερειάρχης της Περι-
φερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Λου-
κία Κεφαλογιάννη, ενώ παρόντες ήταν οι
δήμαρχοι Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος,
Αγίας Παρασκευής Βασίλης Ζορμπάς,
Μεταμόρφωσης Στράτος Σαραούδας, Βρι-
λησσίων Ξένος Μανιατογιάννης, Νέας Ιω-
νίας Δέσποινα Θωμαΐδου, Αμαρουσίου
Θόδωρος Αμπατζόγλου και Πεντέλης Δή-
μητρα Κεχαγιά.

Μανιάτικα: Ψηφιακό
πρόγραμμα για 
την ιστορία τους 

Το υπό εξέλιξη πρόγραμμα «Mani-
atika Dark» βρέθηκε στο επίκεντρο
συνάντησης του δημάρχου Πειραιά
Γιάννη Μώραλη με τον διευθυντή του
μεταπτυχιακού προγράμματος «Ψη-
φιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις,
ΙοΤ και Προηγμένες Ψηφιακές Τε-
χνολογίες» του Πανεπιστημίου Πει-
ραιά Δημήτρη Βέργαδο και τη διδά-
σκουσα ιστορικό, υπεύθυνη του His-
toristai Net for Public and Applied
History Μαρία Σαμπατακάκη. Εκπρό-
σωποι των φοιτητών παρουσίασαν
στον κ. Μώραλη ένα οπτικοακουστικό
σποτ που δημιούργησαν με στοιχεία
animation, συνδυάζοντας αρχειακό
υλικό και διάσπαρτη δημόσια ιστορι-
κή πληροφορία. Το σποτ μέσω πέντε
μικροαφηγήσεων καταπιάνεται με
τον κόσμο του μανιάτικου εθιμικού
δικαίου και το πώς επηρέασε τη ζωή
στο λιμάνι κατά την πρώτη φάση της
συγκρότησής του. Το πρόγραμμα
αναδεικνύει πτυχές της ιστορίας της
συνοικίας των Μανιάτικων κατά τα
τέλη του 19ου αιώνα έως και τον Με-
σοπόλεμο. 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΔΔιέξοδο ψυχαγωγίας 
στην Κηφισιά 

Διέξοδο άθλησης και ψυχαγωγίας
έδωσε το «Αθλητικό και Πολιτιστι-
κό Καλοκαίρι 2022» του Δήμου Κη-
φισιάς σε παιδιά ηλικίας 6 έως 12
ετών. Το φετινό πρόγραμμα είχε
πάνω 400 συμμετοχές στις έξι πε-
ριόδους του, ενώ κάθε δραστηριό-
τητα ήταν σχεδιασμένη από τους
έμπειρους γυμναστές έτσι ώστε να
ενθαρρύνει και να ενισχύει αξίες
όπως η ομαδικότητα, η δικαιοσύνη
και ο σεβασμός. Όπως τόνισε ο δή-
μαρχος Γιώργος Θωμάκος: «Τα παι-
διά δοκίμασαν τις ικανότητές τους
σε όλα τα ολυμπιακά αθλήματα,
έπαιξαν ομαδικά και ατομικά στους
οργανωμένους αθλητικούς χώρους
του δήμου, έκαναν βουτιές στο κο-
λυμβητήριο της Πολιτείας, χόρε-
ψαν, ζωγράφισαν και, φυσικά,
απέκτησαν νέους φίλους». Το φε-
τινό πρόγραμμα είχε εμπλουτιστεί
και με επισκέψεις (Ολυμπιακό
Μουσείο, Δάσος Συγγρού κ.ά.),
ώστε να διευρύνουν ακόμη περισ-
σότερο τις γνώσεις και τις εμπει-
ρίες τους, σε συνδυασμό πάντα με
την άθληση. 

Ανοιχτά τον Αύγουστο
τα προαύλια στη Γλυφάδα

Για ολόκληρο τον Αύγουστο θα εί-
ναι ανοιχτά τα προαύλια δέκα σχο-
λείων της Γλυφάδας, από τις 6.00 το
απόγευμα έως τις 10.00 το βράδυ,
για παιχνίδια και αθλητισμό. Όπως
επισημαίνει ο δήμαρχος Γλυφάδας
Γιώργος Παπανικολάου: «Όπως κά-
θε καλοκαίρι, κρατάμε ανοιχτά, κά-
θε απόγευμα, όλο τον Αύγουστο, δέ-
κα σχολεία, για να παίζουν και να
αθλούνται τα παιδιά μας με άνεση
και με ασφάλεια. Τα προαύλια σχο-
λείων της πόλης μας θα είναι ανοι-
χτά για όλες τις οικογένειες που θα
μείνουν εδώ και σε καθένα από αυ-
τά τα σχολεία θα υπάρχει διαρκώς
φύλακας που θα μεριμνά για την τή-
ρηση των μέτρων προστασίας και
ασφάλειας».

Αντιπυρικά 
κλαδέματα 
από τον ΣΠΑΠ

Ο Σύνδεσμος Δήμων για την Προ-
στασία και Ανάπλαση Πεντελικού
(ΣΠΑΠ) σε συνεργασία με τον Δή-
μου Διονύσου ολοκλήρωσε τις ερ-
γασίες προληπτικών αντιπυρικών
εργασιών, κλαδεύσεων και απομά-
κρυνσης φυσικής βλάστησης και
κλαδιών με σκοπό τον καθαρισμό
του δάσους αλλά και τη μείωση της
πιθανότητας να εξελιχθεί μια ενδε-
χόμενη πυρκαγιά. Οι εργασίες αυ-
τές πραγματοποιήθηκαν εκατέρω-
θεν της λεωφόρου Διονύσου, σε
έκταση περίπου 15 στρεμμάτων ,
σύμφωνα με την κατεπείγουσα από-
φαση του υπουργείου Εσωτερικών,
που προβλέπει την κήρυξη περιο-
χών σε Κατάσταση Ειδικής Κινητο-
ποίησης.
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Βόρειος Τομέας: 1.534 έργα 
με προϋπολογισμό 99,5 εκατ.

Αττική



Προβληματισμένη είναι η κοινή γνώμη στις ΗΠΑ με την
κατάσταση της υγείας του Τζο Μπάιντεν, καθώς ο 79χρονος
πρόεδρος βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό για δεύτερη φορά
μέσα σε δέκα ημέρες.

Παρόλο που ο ίδιος και οι γιατροί του μιλούν για ήπια συμ-
πτώματα, που απλώς απαιτούν απομόνωση, το θέμα της
υγείας και της ηλικίας του Μπάιντεν δεν είναι πλέον ταμπού

στον αμερικανικό Τύπο. 
«Οι Δημοκρατικοί και τα ΜΜΕ ανακαλύπτουν ξαφνικά ότι

ο πρόεδρος είναι γέρος», γράφει δηκτικά η «Wall Street
Journal». Η υγεία και η ηλικία του προέδρου «έχουν γίνει
άβολο ζήτημα για τον ίδιο και το κόμμα του», σχολιάζουν οι
«New York Times».

Ο Μπάιντεν μπερδεύει συχνά τα πόδια του όταν περπατά ή

τα λόγια του όταν μιλά σε δημόσιες εμφανίσεις, και κάποιοι
Ρεπουμπλικάνοι λένε ότι πάσχει από άνοια. Η συζήτηση εν-
τείνεται με δεδομένη τη διακηρυγμένη πρόθεση του Μπάιν-
τεν να είναι ξανά υποψήφιος για την προεδρία το 2024. Ο
Αμερικανός πρόεδρος θα γιορτάσει τα 80 του χρόνια την 20ή
Νοεμβρίου. Θα ήταν 82 ετών όταν θα άρχιζε μια ενδεχόμενη
δεύτερη θητεία του, και θα πατούσε τα 86 στο τέλος της.

Θ
α επισκεφθεί η Νάνσι Πελόζι
την Ταϊβάν; Και αν ναι, πώς
θα αντιδράσει η Κίνα, που
έχει ήδη προειδοποιήσει τις

ΗΠΑ να «μην παίζουν με τη φωτιά» στο
νησί; 

Αυτό είναι το φλέγον ερώτημα, καθώς
η πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής
των Αντιπροσώπων ξεκίνησε χθες πε-
ριοδεία στην Ασία, το πρόγραμμα της
οποίας καλύπτεται από άκρα μυστικότη-
τα, έπειτα από την κλιμάκωση της έντα-
σης στις σχέσεις ανάμεσα στην Ουάσιγ-
κτον και το Πεκίνο. 

Η 82χρονη Πελόζι έφτασε χθες στη
Σιγκαπούρη, ενώ αναμένεται να επισκε-
φθεί τη Μαλαισία, τη Νότια Κορέα και
την Ιαπωνία. Αυτό, ωστόσο, που έχει
συγκεντρώσει το ενδιαφέρον είναι μια
πιθανή στάση στην Ταϊβάν.

Οι πληροφορίες για ενδεχόμενη επί-
σκεψη της Πελόζι στο νησί των 23 εκα-
τομμυρίων κατοίκων έχουν προκαλέσει
την οργή του Πεκίνου, το οποίο απείλη-
σε ότι η Κίνα «δεν θα καθίσει με σταυ-
ρωμένα τα χέρια» απέναντι σε μια τέτοια
«σοβαρή πρόκληση».

Η Λαϊκή Κίνα θεωρεί αποσχισθείσα
επαρχία της την αυτοδιοικούμενη Ταϊ-
βάν, έδαφος το οποίο λέει ότι θα κατα-
λάβει διά της βίας, αν χρειαστεί. 

Οι ΗΠΑ διατηρούν μια πολιτική
«στρατηγικής ασάφειας» για το αν θα
επενέβαιναν στρατιωτικά σε περίπτωση
κινεζικής εισβολής. Παρότι στο διπλω-
ματικό επίπεδο αναγνωρίζουν το Πεκίνο
επί της Ταϊπέι, οι ΗΠΑ στηρίζουν επίσης
τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση
της Ταϊβάν και αντιτίθενται σε όποια βί-
αιη αλλαγή του καθεστώτος του νησιού.

Ο Τζο Μπάιντεν και ο πρόεδρος της
Κίνας Σι Τζινπίνγκ είχαν την περασμένη
εβδομάδα τηλεφωνική επικοινωνία σε

υψηλούς τόνους, στην οποία κυριάρχη-
σαν οι διαφωνίες τους για την Ταϊβάν.
Επιπλέον, οι πυρετώδεις εικασίες σχετι-
κά με πιθανή επίσκεψη της Πελόζι στην
Ταϊβάν έχουν συμπέσει με μια αύξηση
της στρατιωτικής δραστηριότητας στην
περιοχή, γεγονός που υπογραμμίζει πό-
σο εύφλεκτη είναι η κατάσταση.

Αν η Πελόζι επισκεφθεί όντως την
Ταϊβάν, θα είναι η πιο υψηλόβαθμη θε-
σμική προσωπικότητα των ΗΠΑ που θα
μεταβεί στο νησί εδώ και δεκαετίες.

Οι ΗΠΑ, όπως οι περισσότερες χώρες
του κόσμου, δεν αναγνωρίζουν επίσημα
την Ταϊβάν. Όμως υποστηρίζουν έντονα
το νησί, το δημοκρατικό καθεστώς του
οποίου προβάλλουν, ενώ η Ουάσιγκτον
είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχος και

προμηθευτής όπλων στην Ταϊβάν.
Βλέποντας σε αυτό μια επίθεση στην

κυριαρχία της, η Κίνα αυξάνει τη στρα-
τιωτική πίεση, διενεργώντας συχνά
εφόδους στη ζώνη αντιαεροπορικής
άμυνας της Ταϊβάν.

ΟΟδησσός: Απέπλευσε
το πρώτο πλοίο
με σιτηρά
Το πρώτο φορτίο ουκρανικών σιτη-
ρών αναχώρησε χθες το πρωί από το
λιμάνι της Οδησσού, σύμφωνα με
τους όρους της συμφωνίας που συ-
νήφθη μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας,
ΟΗΕ και Τουρκίας, με στόχο να αρ-
χίσουν οι εξαγωγές, ώστε να απο-
τραπεί ο κίνδυνος παγκόσμιας επι-
σιτιστικής κρίσης. 
Φορτωμένο με 26.000 τόνους αρα-
βόσιτου, το πλοίο Razoni, με σημαία
Σιέρα Λεόνε, απέπλευσε από την
Οδησσό με προορισμό το λιμάνι της
Τρίπολης στον Λίβανο. Αναμένεται
σήμερα στην Κωνσταντινούπολη,
όπου θα πραγματοποιηθούν επιθε-
ωρήσεις υπό την αιγίδα του Κοινού
Κέντρου Συντονισμού (CCC), το
οποίο εγκαινιάσθηκε την περασμέ-
νη Τετάρτη.
Βάσει της συμφωνίας, η Ουκρανία
δεσμεύεται να καθοδηγήσει τα
πλοία μακριά από τα ύδατα που
έχουν ναρκοθετηθεί, ενώ η Ρωσία
υπόσχεται να μη βάλει στο στόχα-
στρο αυτά τα πλοία και συγκεκριμέ-
νες λιμενικές υποδομές. Η Τουρκία
και ο ΟΗΕ θα βοηθήσουν στον συν-
τονισμό των εξαγωγών και στην πα-
ρακολούθηση των φορτίων, προκει-
μένου να διασφαλίσουν ότι τα πλοία
δεν θα μεταφέρουν λαθραία όπλα
στην εμπόλεμη ζώνη. 

Η επικείμενη επίσκεψή της 
στο νησί των 23 εκατ. κατοίκων
προκαλεί εκνευρισμό 
στο Πεκίνο, που προειδοποιεί
πως «η Κίνα δεν θα καθίσει με
σταυρωμένα τα χέρια απέναντι
σε μια τόσο σοβαρή πρόκληση»

Πάλι με κορονοϊό - Τι τρέχει με την υγεία του Τζο Μπάιντεν

Απειλές Κίνας σε ΗΠΑ 
λόγω Πελόζι - Ταϊβάν 
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νοιξε χθες η πλατφόρμα
vouchers.gov.gr για το
Fuel Pass 2. Οι αιτήσεις
για το νέο επίδομα βενζί-

νης θα γίνονται προοδευτικά με βάση
το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, ενώ, αν
χάσετε την ημερομηνία, τότε θα πρέ-
πει να περιμένετε μέχρι να ανοίξουν
όλα τα ΑΦΜ.

Οι δικαιούχοι του Fuel Pass 2 υπο-
βάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά
μέσω της ειδικής εφαρμογής με τη
χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων
της Γενικής Γραμματείας Πληροφο-
ριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοί-
κησης (taxisnet / myaade). Ο αιτών
συμπληρώνει και επικαιροποιεί τα
στοιχεία επικοινωνίας του, ειδικότερα
τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου και τον αριθμό κινητού τηλεφώ-
νου του. Εφόσον επιλέξει ως μέθοδο
χορήγησης την «Κατάθεση σε τραπε-
ζικό λογαριασμό», απαιτείται και η
συμπλήρωση του IBAN προσωπικού
τραπεζικού λογαριασμού ή λογαρια-
σμού στον οποίο ο αιτούμενος είναι
δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Επίσης, οι δικαιούχοι μπορούν να
υποβάλουν την αίτησή τους από τα κα-
τά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πο-
λιτών (ΚΕΠ) κατά τις ημερομηνίες που
προβλέπονται για τον ΑΦΜ τους.

Πότε υποβάλλετε
Την 1η/8/2022 μπορούν να υποβά-

λουν πολίτες που ο ΑΦΜ τους λήγει σε
1, 2 και 3.

Στις 2/8/2022 αίτηση μπορούν να
υποβάλουν πολίτες που ο ΑΦΜ τους
λήγει σε 4, 5, 6 και 7.

Στις 3/8/2022 αίτηση μπορούν να
υποβάλουν πολίτες που ο ΑΦΜ τους
λήγει σε 8, 9 και 0.

Από τις 4/8/2022 και εξής είναι δυ-
νατή η υποβολή αιτήσεων, ανεξαρτή-
τως του λήγοντος αριθμού του ΑΦΜ
των φυσικών προσώπων.

Τα λεφτά που δικαιούστε
Το ποσό ενίσχυσης καθορίζεται βά-

σει του άρθρου 67 του ν. 4950/2022.
Ειδικότερα, για τους μήνες Ιούλιο, Αύ-
γουστο και Σεπτέμβριο η πίστωση
ανέρχεται στα ακόλουθα ποσά:
� 100 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής

χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους
ιδιοκτήτες οχημάτων, πλην μοτοσι-
κλετών-μοτοποδηλάτων, με κύρια κα-
τοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αι-
γαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων,
Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στην
Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της
Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περι-
φερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέ-
ρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης, στη νήσο Σαμοθράκη της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Έβρου της Πε-
ριφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή
της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδι-
κής της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας. Το ανωτέρω ποσό διαμορ-

φώνεται σε 85 ευρώ, εφόσον ο δι-
καιούχος επιλέξει κατάθεση σε τρα-
πεζικό λογαριασμό.
� 80 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής
χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους
ιδιοκτήτες οχημάτων, πλην μοτοσι-
κλετών-μοτοποδηλάτων, με κύρια κα-
τοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ανω-
τέρω ποσό διαμορφώνεται σε 65 ευ-
ρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κα-
τάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.
� 70 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής
χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους
ιδιοκτήτες μοτοσικλετών-μοτοποδη-
λάτων με κατοικία στις Περιφέρειες
Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιο-
νίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερει-
ακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας

Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα
Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσα-
λίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θά-
σου της Περιφέρειας Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σαμο-
θράκη της Περιφερειακής Ενότητας
Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο
Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενό-
τητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανωτέρω
ποσό διαμορφώνεται σε 55 ευρώ,
εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατά-
θεση σε τραπεζικό λογαριασμό.
� 60 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής
χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους
ιδιοκτήτες μοτοσικλετών-μοτοποδη-
λάτων με κύρια κατοικία στην υπόλοι-
πη Ελλάδα. Το ανωτέρω ποσό διαμορ-
φώνεται στα 45 ευρώ, εφόσον ο δι-
καιούχος επιλέξει κατάθεση σε τρα-
πεζικό λογαριασμό.

Άνοιξε από χθες 
η πλατφόρμα 
- Οι ημερομηνίες των ΑΦΜ
για την αίτηση και τι πρέπει
να κάνετε αν χάσετε 
την προθεσμία

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

FUEL PASS 2 

Όλες οι απαντήσεις για
το… πόσα, πότε και πώς 

Πότε πρόκειται να μπουν τα χρήματα
Η πίστωση της ενίσχυσης είτε στην άυλη ψηφιακή κάρτα είτε στον επιλεγμένο
τραπεζικό λογαριασμό γίνεται εντός ολίγων ημερών από την ημερομηνία επιτυ-
χούς παραλαβής και επεξεργασίας της αίτησης της/του δικαιούχου από το Χρη-
ματοπιστωτικό Ίδρυμα της επιλογής της/του.
H άυλη ψηφιακή κάρτα (η εγκατάσταση και η χρήση της οποίας απαιτούν υπο-
χρεωτικά την κατοχή smartphone που υποστηρίζει απαραιτήτως την τεχνολογία
ανέπαφων συναλλαγών ΝFC) χρησιμοποιείται σε POS σε όλα τα πρατήρια καυσί-
μων της χώρας, όπως οποιαδήποτε ανάλογη κάρτα, μέχρι 31/10/2022.
Το ποσό κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό χρησιμοποιείται μέσω συνδεδε-
μένων χρεωστικών καρτών με τον λογαριασμό ή μέσω ανάληψης σε μετρητά. Θα
χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το διαθέσιμο υπόλοιπό σας μέχρι τις 31/10/2022. 



Τ
ιμές από 0,48 έως 0,93 ευ-
ρώ ανά κιλοβατώρα, οι
οποίες μετά την κρατική
επιδότηση «προσγειώνον-

ται» στα 0,14-0,26 ευρώ, θα δουν
στους λογαριασμούς του Αυγούστου
οι καταναλωτές. 

Από χθες ισχύουν οι νέες τιμές στα
τιμολόγια, με ανώτατη χρέωση παγίου
5,00 ευρώ μηνιαίως, με κατάργηση της
ρήτρας αναπροσαρμογής έως τις 31
Ιουλίου 2023 και με ποσό κρατικής
επιδότησης 0,337 ευρώ ανά κιλοβατώ-
ρα. Επιπλέον, οι καταναλωτές έχουν το
δικαίωμα αλλαγής παρόχου χωρίς ποι-
νή πρόωρης αποχώρησης. 

Έτσι, για τον τρέχοντα μήνα οι ηλε-
κτροπαραγωγοί θα εισπράττουν τιμές
οι οποίες θα υπολογίζονται με βάση τα
205,38 ευρώ ανά μεγαβατώρα για τις
λιγνιτικές μονάδες, 422,39 ευρώ ανά
μεγαβατώρα για τις Μονάδες Φυσικού
Αερίου Συνδυασμένου Κύκλου, 594,76
ευρώ ανά μεγαβατώρα για τις Μονάδες
Φυσικού Αερίου Ανοιχτού Κύκλου, 112
ευρώ ανά μεγαβατώρα για τα μεγάλα
υδροηλεκτρικά έργα και 85 ευρώ ανά
μεγαβατώρα για την ενέργεια που πα-
ράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας. 

Έτσι, τα βασικά τιμολόγια των παρό-

χων για τον τρέχοντα μήνα διαμορφώ-
νονται ως εξής:

11. ΔΕΗ: Για κατανάλωση έως 2.000
κιλοβατώρες, χρέωση προ επιδότη-
σης 0,486 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Από
2.000 κιλοβατώρες και πάνω, 0,498
ευρώ/κιλοβατώρα, με μηνιαίο πάγιο
3,50 ευρώ και χρέωση νυχτερινού τι-
μολογίου 0,445 ευρώ/κιλοβατώρα. 

2. Protergia: Χρέωση ημερήσιου
ρεύματος προ επιδότησης 0,54913 ευ-
ρώ ανά κιλοβατώρα, χρέωση νυχτερι-
νού 0,54555 ευρώ/κιλοβατώρα, με
μηνιαίο πάγιο 5,00 ευρώ. 

3. Ήρων: Τιμολόγιο προ επιδότησης
0,575 ευρώ/κιλοβατώρα, τόσο για την
ημερήσια όσο και για τη νυχτερινή κατα-
νάλωση, με μηνιαίο πάγιο 3,00 ευρώ. 

4. Elpedison: Τιμολόγια 0,9395-
1,0024 ευρώ ανά κιλοβατώρα προ επι-
δότησης, με επιστροφή τον επόμενο
μήνα του Elpedison Loyalty Pass. Το
πάγιο κυμαίνεται από 1,50 ευρώ το τε-
τράμηνο έως 5 ευρώ τον μήνα.

5. Nrg: Χρέωση κιλοβατώρας
0,499-0,569 ευρώ προ επιδότησης
ανάλογα με το πρόγραμμα και πάγιο
1,80-5,00 ευρώ τον μήνα ανάλογα με
την ενεργοποίηση ή μη της ηλεκτρονι-
κής πληρωμής μέσω πάγιας εντολής. 

6. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία
Ενέργειας: Τιμή κιλοβατώρας με έκ-
πτωση συνέπειας προ επιδότησης στα
0,563-0,576 ευρώ, χωρίς έκπτωση
συνέπειας 0,583-0,591 ευρώ/κιλοβα-
τώρα και μηνιαίο πάγιο 5,00 ευρώ. 

7. Volterra: Χρέωση κιλοβατώρας
προ επιδότησης 0,6700 ευρώ, με πά-
για χρέωση 4,50 ευρώ για 30 ημερο-
λογιακές ημέρες. 

8. WATT+VOLT: Χρέωση προ επιδό-
τησης 0,62 ευρώ/κιλοβατώρα, για το
πρόγραμμα zerO+ και για όλες τις κα-
τηγορίες πελατών.

9. Ζeniθ: Χρέωση 0,5550 ευρώ/κι-
λοβατώρα προ επιδότησης, με μηνι-
αίο πάγιο 4,50 ευρώ. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

e-ΕΦΚΑ: Υπηρεσία
προαιρετικής συνέχισης
ασφάλισης 
μη μισθωτών
Τη διευκόλυνση των ελεύθερων επαγ-
γελματιών που βρίσκονται κοντά στη
συνταξιοδότηση, με την εισαγωγή μιας
νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας προαι-
ρετικής συνέχισης της ασφάλισης,
προωθεί ο e-ΕΦΚΑ. 
Η υπηρεσία έχει τεθεί ήδη σε λειτουρ-
γία και αφορά μη μισθωτούς (ελεύθε-
ρους επαγγελματίες, αυτοαπασχολού-
μενους, αγρότες) που η τελευταία
ασφάλισή τους ήταν με την ιδιότητα
του μη μισθωτού και έχουν διακόψει
την ασφάλισή τους, αλλά επιθυμούν να
συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλι-
ση για Κλάδο Κύριας Σύνταξης ή /και
Ασθένειας ή/και Επικουρικής Ασφά-
λισης. Στους εν λόγω ασφαλισμένους
παρέχεται η δυνατότητα να καλύψουν
τον πρόσθετο χρόνο ασφάλισης κάνο-
ντας χρήση της προαιρετικής συνέχι-
σης της ασφάλισης, με ηλεκτρονική
υποβολή αίτησης.
Μέχρι σήμερα όλοι αυτοί οι ασφαλι-
σμένοι ήταν υποχρεωμένοι να επισκέ-
πτονται τις κατά τόπους οργανικές μο-
νάδες και να ταλαιπωρούνται χάνοντας
εργατοώρες, προκειμένου να υποβά-
λουν σχετικό αίτημα. Η νέα ηλεκτρονι-
κή υπηρεσία είναι διαθέσιμη στον
ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ www.efka -
.gov.gr με χρήση κωδικών taxisnet,
ακολουθώντας τη διαδρομή: Ηλεκτρο-
νικές Υπηρεσίες-> Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες για Ελεύθερους Επαγγελ-
ματίες, Αυτοαπασχολούμενους και
Αγρότες-> Προαιρετική συνέχιση της
ασφάλισης Μη Μισθωτών (https: -
//www.efka.gov.gr/el/proairetike-
synechise-tes-asphalises-me-mis-
thoton). Μετά την οριστική υποβολή
της αίτησης για προαιρετική συνέχιση
της ασφάλισης, το αίτημα δρομολογεί-
ται στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση
του e-ΕΦΚΑ και μέσω αυτοματοποι-
ημένων ελέγχων ολοκληρώνεται η
σχετική διαδικασία και ενημερώνεται
ο ασφαλισμένος.
• Εξάλλου, σύμφωνα με ανακοίνωση του
e-ΕΦΚΑ, σήμερα και αύριο δεν θα είναι
προσωρινά διαθέσιμες οι ψηφιακές
υπηρεσίες που παρέχει στους ασφαλι-
σμένους, λόγω τεχνικών εργασιών ανα-
βάθμισης, από τις 5 το απόγευμα έως τις
10  το βράδυ της Τετάρτης. Η προσωρινή
διακοπή λειτουργίας αφορά τις διαδι-
κτυακές υπηρεσίες.
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Πλαφόν 5 ευρώ στο πάγιο 
από τις εταιρείες, ενώ πλέον
οι καταναλωτές έχουν το 
δικαίωμα αλλαγής παρόχου χωρίς
ποινή πρόωρης αποχώρησης

Το κόστος του ρεύματος 
στα τιμολόγια Αυγούστου
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Α
πό τα έσοδα του τουρι-
σμού θα «αλιευτούν» τα
χρήματα για την επιδότη-
ση των καυσίμων του προ-

γράμματος Fuel Pass, καθώς οι ει-
σπράξεις από το «βαρύ πυροβολικό
της εθνικής μας οικονομίας», που
φτάνει στο απόγειό του, ξεπερνούν
κάθε προσδοκία, σύμφωνα με τα έως
τώρα στοιχεία.

της Ρεγγίνας Σαβούρδου 

Ο τζίρος από τα έσοδα των καταλυ-
μάτων και των επιχειρήσεων της
εστίασης αναμένεται να υπερβεί τα
μεγέθη του 2019. Για το σύνολο των
επιχειρήσεων ο κύκλος εργασιών το
α’ τρίμηνο του 2022 ανήλθε σε
91.496.8941 ευρώ, σημειώνοντας αύ-
ξηση 38,41% σε σχέση με το α’ τρίμηνο
του 2021, που είχε αγγίξει τα
66.112.030 ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο
εργασιών το α’ τρίμηνο του 2022 σε σύγ-
κριση με το α’ τρίμηνο του 2021 παρου-
σίασαν οι επιχειρήσεις στους τομείς της
διασκέδασης και της ψυχαγωγίας κατά
315,1% και οι επιχειρήσεις που δραστη-
ριοποιούνται στα καταλύματα και στις
υπηρεσίες εστίασης κατά 242%.

Αύξηση εσόδων κατά 51%
Για το σύνολο των επιχειρήσεων,

με υποχρέωση τήρησης διπλογραφι-
κών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν
διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση,
ο κύκλος εργασιών τον Μάιο έφτασε
τα 30.559.498 ευρώ, σημειώνοντας
αύξηση 51,8% σε σχέση με τον αντί-
στοιχο μήνα της περασμένης χρο-

νιάς, όταν είχε ανέλθει σε 20.127.791
ευρώ. Ενδεικτικό της έκρηξης που
καταγράφει ο τουρισμός τη φετινή
σεζόν, η οποία εκτιμάται πως θα ολο-
κληρωθεί στο τέλος του έτους, είναι
το γεγονός ότι τα ελληνικά νησιά που
παραδοσιακά προτιμούν οι τουρί-
στες, όπως η Μύκονος, η Πάρος και η
Σαντορίνη, κυριολεκτικά «βουλιά-
ζουν» από τους ταξιδιώτες.

Μύκονος και Σαντορίνη
Ο Ιούλιος έκλεισε με θετικό πρό-

σημο για το «νησί των ανέμων», τη
Μύκονο, και μάλιστα από τις 8 έως
και τις 14 Αυγούστου, στο πικ δηλα-
δή της τουριστικής σεζόν, αναμένε-
ται να φτάσουν 39.000 ταξιδιώτες

(38.995). Οι Ιταλοί φαίνεται πως
προτιμούν τη Μύκονο τις μέρες του
Δεκαπενταύγουστου, καθώς έχουν
υπολογιστεί 13.614 αεροπορικές
θέσεις για τη γειτονική μας χώρα.
Ακολουθούν οι Γάλλοι,  μιας και
αναμένονται 7.741 τουρίστες, ενώ
από το Ηνωμένο Βασίλειο περιμέ-
νουμε περισσότερους από 6.000
επισκέπτες (6.435).

Πληρότητες που αγγίζουν το 100%
καταγράφει η Σαντορίνη. Σύμφωνα
με τα στοιχεία από το ΙΝΣΕΤΕ, οι Ιτα-
λοί θα προτιμήσουν και τη Σαντορίνη
τις μέρες του Δεκαπενταύγουστου,
καθώς έχουν ήδη διατεθεί 14.086
αεροπορικές θέσεις από τις συνολι-
κά 47.201 θέσεις, με τουρίστες που

αναμένεται να κατακλύσουν το νησί
τη δεύτερη εβδομάδα του Αυγού-
στου. Την έκπληξη για φέτος έκανε η
Νάξος, καθώς η δυναμική που κατα-
γράφει το νησί είναι αξιοσημείωτη.
Οι ακτοπλοϊκές αφίξεις τον μήνα
Μάιο κατέγραψαν αύξηση 200% από
τον αντίστοιχο μήνα του 2019. 

Αναβαθμίζεται ο κρατικός αερολιμένας Χίου μετά
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τους
υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Κα-
ραμανλή, Μετανάστευσης και Ασύλου Νότη
Μηταράκη και τον υφυπουργό Υποδομών
Γιώργο Καραγιάννη με τον ανάδοχο του
έργου ΕΚΤΕΡ ΑΕ.

Οι εργασίες αφορούν την αναδιαρρύθ-
μιση, επισκευή και επέκταση των κτιρια-
κών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστά-
σεων του τερματικού σταθμού του αεροδρομίου «Όμη-
ρος». Υπενθυμίζεται ότι σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργα-

σίες για την επέκταση του διαδρόμου προσγείωσης και
απογείωσης και του χώρου ελιγμών του αεροδρομίου.
Το έργο, προϋπολογισμού 9,6 εκατ. ευρώ, ξεκινά άμε-

σα και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός δύο
ετών. «Αυτή η σύμβαση είναι μια ψηφίδα
στο παζλ της προσπάθειας που κάνου-
με για τη βελτίωση της εικόνας των αε-
ροδρομίων της χώρας. Και είτε με νέες

εγκαταστάσεις είτε με τη βελτίωση των
υφιστάμενων, έχουμε φτάσει στο σημείο η χώ-

ρα μας και καλά αεροδρόμια να έχει αλλά και να απο-
τελεί σήμερα εξαίρεση πανευρωπαϊκά στην κακή ει-

κόνα των αερομεταφορών», τόνισε ο υπουργός Υποδο-
μών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής κατά την

υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Το αεροδρόμιο θα διαθέτει πλέον σύγχρο-
να χαρακτηριστικά, εφάμιλλα της ποιότη-
τας των υπηρεσιών που προσφέρει το νη-
σί, ενώ άμεσα αναμένεται να ανακοινω-
θούν ανάλογες παρεμβάσεις και για τα

αεροδρόμια της Πάρου, της Νάξου και της
Σύρου, με στόχο την περαιτέρω στήριξη του

τουρισμού και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.
Ρεγγίνα Σαβούρδου

Αισιοδοξία στην κυβέρνηση 
ότι από την αύξηση των εσόδων
της τουριστικής κίνησης 
θα καλυφθούν τα χρήματα για 
την επιδότηση των καυσίμων 
του προγράμματος Fuel Pass

«Αναβαθμίζεται περαιτέρω ο κρατικός αερολιμένας Χίου»

Ο τουρισμός «πληρώνει» το ρεύμα 
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υγκρατημένα αισιόδοξοι εμ-
φανίζονται οι λίγοι traders που
έχουν απομείνει να ασχολούν-
ται με το ελληνικό χρηματιστή-

ριο, καθώς βλέπουν ότι οι άκρως επιλε-
κτικές επενδυτικές κινήσεις αποδίδουν
και με αργό ρυθμό και χαμηλές συναλ-
λαγές οι βασικοί δείκτες αναρριχώνται
προς υψηλότερα επίπεδα, βοηθούμενοι
από το συνεχιζόμενο «rotation» σε δει-
κτοβαρείς μετοχές. Ο Ιούλιος διέκοψε
το πτωτικό σερί των Μαΐου και Ιουνίου
με μηνιαία κέρδη για τον ΓΔ 5,01% και
για τον ΔΤΡ 4,69%. Να σημειωθεί ότι το
+5,01% του Ιουλίου είναι η μεγαλύτερη
απόδοση των τελευταίων 15 μηνών, με την αμέσως με-
γαλύτερη να έχει σημειωθεί τον Απρίλιο του 2021
(+5,24%). Από την αρχή του χρόνου ο Γενικός Δείκτης
καταγράφει απώλειες 4,73% και ο Τραπεζικός απώλειες
9,36%. Τεχνικά ο Γενικός Δείκτης έχει δώσει ημερήσιο
αγοραστικό σήμα, το οποίο ακυρώνεται με επιστροφή
και κλείσιμο χαμηλότερα των 783 και με ενδιάμεση
στήριξη στις 820 (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων), 805

και 788 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 εβδομάδων). Αν συ-
νεχίσει να δίνει κλεισίματα πάνω από τις 845 ή πάνω
από τις 834 (εκθετικός ΚΜΟ 30 μηνών), οι επόμενες αν-
τιστάσεις στις 866-885 μονάδες (συγκλίνουν οι δύο
ΚΜΟ 200 ημερών). Οι 900 μονάδες παραμένουν το από-
λυτο σημείο αναφοράς. Σε περίπτωση αρνητικής εξέλι-
ξης και κλεισίματος χαμηλότερα των 783, οι επόμενες
στηρίξεις στις 780 και 740 μονάδες.

Ολοκληρώθηκε η 3η ακαδημία
ψηφιακών δεξιοτήτων της Τιτάν

Μια ακόμη -η 3η στη σειρά- ακαδημία
του Τιτάνα, σε συνεργασία με τον μη κερ-
δοσκοπικό οργανισμό ReGeneration και
με τον εκπαιδευτικό φορέα Code.Hub,
ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2022, εστιάζον-
τας στην ενίσχυση δεξιοτήτων που σχετί-
ζονται με το digital project management
και απαιτούνται για την επιτάχυνση του ψη-
φιακού μετασχηματισμού. Σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση, μέσα από ένα εντατι-
κό πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής
εκπαίδευσης 7 εβδομάδων και 80 ωρών,
37 νέες και νέοι πτυχιούχοι εκπαιδεύτηκαν
στον τομέα διοίκησης και διαχείρισης έρ-
γων με ιδιαίτερη έμφαση σε έργα που αφο-
ρούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και χα-
ρακτηρίζονται από πιλοτικές δοκιμές και
υλοποιήσεις νέων ψηφιακών τεχνολογιών.

HSBC: Πάνω από τις
προσδοκίες τα κέρδη της 
στο α’ εξάμηνο 

Πάνω από τις προσδοκίες των αναλυτών
διαμορφώθηκαν τα κέρδη της HSBC για το
α’ εξάμηνο του 2022, με την τράπεζα να
αναθεωρεί ανοδικά τις εκτιμήσεις της για
την κερδοφορία στο σύνολο του οικονομι-
κού, αναμένοντας βελτίωση των εσόδων της
από την άνοδο των επιτοκίων. Σύμφωνα με
το Reuters, τα προ φόρων κέρδη της HSBC
ανήλθαν σε 9,2 δισ. δολάρια, έναντι 10,84
δισ. στο α’ εξάμηνο του 2021 και ενώ οι ανα-
λυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση
της τράπεζας ανέμεναν κέρδη στα 8,15 δισ.

NYT: O Antenna εξετάζει
εξαγορά της Vice Media

O Όμιλος Antenna εξετάζει την εξαγορά
της Vice Media, σύμφωνα με τρεις καλά
πληροφορημένες πηγές των «Νew York
Times». O Αntenna δεν είναι ο μοναδικός
δυνητικός αγοραστής που έχει εκφράσει
ενδιαφέρον για τη διεθνή εταιρεία μέσων
ενημέρωσης που ιδρύθηκε το 1994 και το
2017 έφτασε να αποτιμάται στα 5,7 δισ. δο-
λάρια. Όπως τονίζουν οι «New York
Times», δεν είναι βέβαιο ότι ο Antenna θα
αγοράσει τη Vice, ούτε ότι θα υπάρξει γενι-
κά κάποια συμφωνία. Εκπρόσωπος του An-
tenna αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο
στους «New York Times». Το Information
είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι η Vice έχει
προσλάβει συμβούλους για τη διερεύνηση
πιθανής πώλησης της μονάδας παραγωγής,
ενώ το CNBC μετέδωσε ότι ο όμιλος διερευ-
νά την πώληση του συνόλου της επιχείρη-
σης. Η «WSJ» μετέδωσε ότι η Group Black
εξετάζει επίσης ένα ντιλ με τη Vice.

Η ΑΝΕΚΑΝΕΚ 0,00% LINES συγχαίρει τους
νέους φοιτητές για την εισαγωγή τους στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και με έντονο αί-
σθημα κοινωνικής υπευθυνότητας στηρίζει
στην πράξη την παιδεία και την ελληνική οι-
κογένεια προσφέροντας ειδικές εκπτώσεις
στις πρώτες τους μετακινήσεις από και προς
των τόπων σπουδών τους. Σε μια προσπάθεια
επιβράβευσης και περιορισμού των ανα-

γκαίων εξόδων, η ΑΝΕΚ σε δύσκολες εποχές διευκολύνει τους νέους φοιτητές προσφέροντας οικονομικό-
τερα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Οι παροχές θα ισχύουν από την 1η Αυγούστου έως τις 31 Οκτωβρίου 2022 και θα περιλαμβάνουν: 
Α) Στα δρομολόγια από και προς την Κρήτη: Έκπτωση 50% σε όλες τις θέσεις επιβατών εκτός από τις καμπί-

νες LUX, έκπτωση 20% στα ΙΧ και τις μοτοσικλέτες, ενώ τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται σε συνεργασία
με την Blue Star Ferries. Β) Στα δρομολόγια από και προς τα νησιά του Αιγαίου (Κυκλάδες και Δωδεκάνησα):
Έκπτωση 50% στην οικονομική θέση και τα αριθμημένα καθίσματα.

ΧΑ: Τσούκου τσούκου... όλο και υψηλότερα
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Ο Όμιλος Barilla για μια ακόμη χρονιά επιβεβαιώνει τη συνεπή δέ-
σμευσή του προς την αειφορία, μέσα από δράσεις που διασφαλίζουν
την πρόσβαση των καταναλωτών σε υψηλής ποιότητας βιώσιμα τρόφι-
μα με συνεχείς βελτιώσεις στο διατροφικό τους προφίλ. Τα σημαντικό-
τερα σημεία της νέας έκθεσης βιωσιμότητας του Ομίλου Barilla επι-
κοινωνούν τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από την εταιρεία για
την ευημερία των ανθρώπων, για το περιβάλλον και τις τοπικές κοινό-
τητες. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ανταποκρινόμενος
στις σύγχρονες και συνεχώς μεταβαλλόμενες διατροφικές ανάγκες
των καταναλωτών, ο Όμιλος Barilla από το 2010 έχει βελτιώσει τα διατροφικά χαρακτηριστικά 488 προϊόντων με
την αφαίρεση του φοινικέλαιου ήδη από το 2016, τη μείωση περιεκτικότητας σε λιπαρά και κορεσμένα λιπαρά,
αλάτι ή/και ζάχαρη και την παράλληλη αύξηση της περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες. 

ΑΝΕΚ: Έκπτωση 50% σε νέους φοιτητές Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων

Barilla: Μείωσε κατά 31% τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου



Τριετές δάνειο 230 εκατ. δολ. 
για την Intralot

Η Intralot ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της στις
ΗΠΑ Intralot Inc. υπέγραψε στις 28 Ιουλίου 2022 δα-
νειακή σύμβαση με την KeyBank National Associa-
tion Inc. ως διαχειρίστρια τράπεζα και με μια Κοινο-
πραξία Τραπεζών στις ΗΠΑ για τριετές δάνειο
230.000.000 δολ. (Term Loan) και για Ανακυκλούμε-
νη Πιστωτική Γραμμή (Revolving Credit Facility)
50.000.000 δολ. Το δάνειο (Term Loan) θα αποπλη-
ρώνεται σε διαδοχικές τρίμηνες δόσεις με αρχή την
31η Δεκεμβρίου 2022 και αποπληρωμή του υπολοί-
που στις 27 Ιουλίου 2025. Η ετήσια αποπληρωμή θα
είναι 5% για τα δύο πρώτα έτη και 10% για το τρίτο έτος.
Τα έσοδα θα διατεθούν για την άμεση και κατά 100%
αποπληρωμή 254.042.911 δολ. ομολογιών λήξης
2025 (PIK Toggle Notes) που έχουν εκδοθεί από την
Intralot Inc. πλέον δεδουλευμένων τόκων μέχρι την
ημερομηνία αποπληρωμής στις 8 Αυγούστου 2022.
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Attica Bank συνεχίζει την υλοποίηση
του σχεδιασμού της για την κεφαλαιακή
της ενίσχυση με στόχο να γυρίσει σελί-
δα και να καταστεί λειτουργικά κερδο-

φόρα με βάση ένα νέο λειτουργικό μοντέλο με τη
στήριξη των μετόχων της, όπως επισημαίνει η τρά-
πεζα σε σχετική ανακοίνωση. Στο πλαίσιο αυτό η
Attica Bank:
� Προχώρησε στις 18/7/2022 στην είσπραξη του
ποσού που αντιστοιχεί στο 100% της οριστικής και
εκκαθαρισμένης φορολογικής απαίτησης κατά του
Δημοσίου (DTC), ποσού €22.817.998,42 ευρώ.
� Αποφάσισε την έκδοση 271.448.946 δωρεάν
(άνευ αντιπαροχής) παραστατικών τίτλων δικαιω-
μάτων κτήσης κοινών μετοχών (warrants) υπέρ του
ελληνικού Δημοσίου με τιμή εξαγοράς 0,08406 ευ-
ρώ ανά τίτλο.

Ανοδική αναθεώρηση στόχων
από την Εθνική Τράπεζα

Νέος πρόεδρος της MBA Hellas
ο Κωνσταντίνος Ριζάκος
Με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των εται-
ρειών-μελών της του ΣΕΧΒ/Modern Building
Alliance Hellas-MBA Hellas πραγματοποι-
ήθηκε πρόσφατα η γενική συνέλευση που
ανέδειξε το νέο διοικητικό συμβούλιο. Πρό-
εδρος του νέου ΔΣ εξελέγη ο Κωνσταντίνος
Ριζάκος της εταιρείας Rizakos G. K. ABETE,
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Στο ΔΣ συμμετέχουν οι εξής: αντιπρόεδρος
Γούναρης Βασ. Basf Hellas AE, γραμματέας
Τέας Χρήστος Mapei Hellas ABEE, ταμίας
Συριόπουλος Γ. Isomat ABEE, μέλος Ανδριό-
πουλος Ηλ. UNISOL Andriopoulos Ν. H. AE,
μέλος Αντωνακοπούλου Ιουλ. Vitex AE, μέ-
λος Ζαχαρόπουλος Βασ. Arkhon Panel AE.

NU Aqua-PepsiCo Hellas: Ξανά
σε λειτουργία το εργοστάσιο
εμφιάλωσης στο Λουτράκι

Την Τετάρτη 27 Ιουλίου άνοιξε ξανά τις πόρτες
του στο Λουτράκι έπειτα από δέκα χρόνια το
ιστορικό εργοστάσιο εμφιάλωσης φυσικού με-
ταλλικού νερού «Καραντάνη». Στην εκδήλωση
παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της πολιτικής ηγε-
σίας, στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου, συ-
νεργάτες και εργαζόμενοι. Το πρώτο εργοστάσιο
εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού στην
Ελλάδα -και ένα από τα πρώτα της Ευρώπης-
που ιδρύθηκε από τον Κλέαρχο Καραντάνη το
1907 υπήρξε σημείο αναφοράς για το Λουτράκι
και αυτή του η ιδιότητα αναβιώνει σήμερα, όπως
αναφέρει η εταιρεία. Το πρώτο αναγνωρισμένο
φυσικό μεταλλικό νερό στην Ελλάδα, με την ονο-
μασία «Eonio Λουτράκι» από την NU Aqua ΑΕ,
θα εμφιαλώνεται πλέον στις παλαιές εγκαταστά-
σεις της PepsiCo Hellas, καθώς η πλήρης ανα-
βάθμισή τους είναι μόνο μία από τις επενδύσεις
που θα αποφέρουν τα μέγιστα στην περιοχή.

Μπλε Κέδρος: Απέκτησε
ξενοδοχειακό συγκρότημα
στον Νομό Αχαΐας

Η Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ ανακοίνωσε ότι πλει-
οδότησε για την απόκτηση ξενοδοχειακού συγ-
κροτήματος 5.801 τμ σε παραθαλάσσιο οικόπε-
δο 20.673 τμ στο Ρίο στον οικισμό Αραχωβίτικα
του Νομού Αχαΐας. Το τίμημα που προσέφερε η
εταιρεία ανήλθε σε 1,8 εκατ. ευρώ. Εντός των
προσεχών εβδομάδων αναμένεται η ολοκλήρω-
ση των διαδικαστικών ενεργειών για την από-
κτηση του ακινήτου.

Φωκίων Καραβίας: Επενδυτικά
σχέδια 6-8 δισ. ευρώ στο RRF

Στην αναθεώρηση επί τα βελτίω των στόχων
του business plan για το 2022 προχώρησε η Eu-
robank μετά τα καλά οικονομικά αποτελέσματα
του α’ εξαμήνου του έτους, γεγονός που ανοίγει
τον δρόμο για τη διανομή μερίσματος. «Κάνουμε
έναν παραγωγικό διάλογο με τον επόπτη με στό-
χο τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της φετι-
νής χρονιάς στις αρχές του 2023», τόνισε κατά τη
διάρκεια της ενημέρωσης των αναλυτών ο διευ-
θύνων σύμβουλος της τράπεζας Φωκίων Καρα-
βίας και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η τρά-
πεζα θα καταφέρει να διανείμει μέρισμα προς
τους μετόχους της, δεδομένης της καλής απόδο-
σής των μεγεθών της. Σε ό,τι αφορά τις εισροές
μη εξυπηρετούμενων δανείων, που φθάνουν τα
τελευταία τρίμηνα τα 400 εκατ. ευρώ, ο διευθύ-
νων σύμβουλος της τράπεζας επεσήμανε ότι
«δεν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ανησυχίας, τα
στοιχεία δεν δείχνουν τάση, η κατάσταση είναι
καλύτερη από τις αρχικές εκτιμήσεις». 

Attica Bank: Εξέδωσε
271.448.946 warrants 
υπέρ του Δημοσίου

Η διοίκηση της
Εθνικής Τράπεζας
προχώρησε σε
ανοδική αναθεώ-
ρηση των στόχων
για καθαρά έσοδα
από τόκους και
προμήθειες της
φετινής χρονιάς,
δ ι α τ η ρ ώ ν τ α ς
ωστόσο σταθερό το guidance για την οργανι-
κή κερδοφορία. Τα καθαρά έσοδα από τόκους
ανήλθαν σε 312 εκατ. ευρώ κατά το β’ τρίμηνο
καταγράφοντας άνοδο κατά 8% σε τριμηνιαία
βάση. Στο σύνολο του α’ εξαμήνου διαμορφώ-
θηκαν σε 600 εκατ. ευρώ (596 εκατ. ευρώ
πέρσι). Υπερκάλυψε δηλαδή από την πιστωτι-
κή επέκταση και την αύξηση των εξυπηρε-
τούμενων δανείων του τελευταίου έτους ( 2,3
δισ. ευρώ) την απώλεια τόκων από την αποα-
ναγνώριση του χαρτοφυλακίου Frontier. Η
παραπάνω δυναμική αναμένεται να διατηρη-
θεί και τους υπόλοιπους μήνες, με αποτέλε-
σμα η διοίκηση της τράπεζας να αναθεωρήσει
την καθοδήγηση για τα καθαρά έσοδα από τό-
κους. Ο νέος στόχος είναι φέτος να ανέλθουν
στα ίδια επίπεδα με πέρσι από αρχική πρό-
βλεψη για υποχώρηση κατά 8%. Επιπρόσθετα,
αναθεωρήθηκε ανοδικά ο στόχος για τα καθα-
ρά έσοδα από προμήθειες που αναμένεται να
αυξηθούν κατά 15%, από 10% που προέβλεπε η
αρχική καθοδήγηση.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

O λα έγιναν περίπου κινηματο-
γραφικά. Μετά τον αποκλει-
σμό του Ολυμπιακού από τη

Μακάμπι Χάιφα στο Champions Lea-
gue, o Βαγγέλης Μαρινάκης, αφού
απέλυσε τον Πέδρο Μαρτίνς, εξέτασε
τη λίστα με τους διαθέσιμους προπο-
νητές, μίλησε με τον Κροάτη Σλάβεν
Μπίλιτς και κατέληξε στον ελπιδοφό-
ρο Ισπανό Κάρλος Κορμπεράν, προπο-
νητή της Χάντερσφιλντ τα δυο τελευ-
ταία χρόνια, λαβών υπ’ όψιν δυο γνώ-
μες «βαριές». 

Του προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι
Πεπ Γκουαρντιόλα και του Αργεντινού
παλιότερα προπονητή της Εθνικής
ομάδας της χώρας και της Λιντς Μαρ-
σέλο Μπιέλσα. Σε άσχετο χρόνο και οι
δυο μίλησαν με κολακευτικά λόγια για
τον 39χρονο προπονητή και αυτό βά-

ρυνε στην απόφαση του ιδιοκτήτη του
Ολυμπιακού. Τι μέρους του λόγου είναι
ο Κορμπεράν; Σταμάτησε το ποδό-
σφαιρο στα… 23 του χρόνια για να γί-
νει προπονητής. Στη Χάντερσφιλντ
ανέβαλε το μεγάλο project να την επα-
ναφέρει στην Premier League, αλλά
ατύχησε, γιατί στο μπαράζ του Γουέμ-
πλεϊ έχασε 1-0 από τη Νότιγχαμ του
Βαγγέλη Μαρινάκη και παρέμεινε
στην Championship. Στον Ολυμπιακό ο
Κορμπεράν θα έχει τελείως διαφορε-
τικό τοπίο να διαχειριστεί και πρωτί-
στως στο Europa League, όπου μεθαύ-
ριο, Πέμπτη, υποδέχεται τη Σλόβαν
Μπρατισλάβας. 

Ο Μαρινάκης φρόντισε να «προικί-
σει» τον Ισπανό με τον άλλοτε μεγάλο
αρχηγό του Ολυμπιακού Νταβίντ Φου-
στέρ, που προορίζεται για βοηθός του.

Όπως είναι γνωστό, ο Ολυμπιακός
απέκτησε, ακόμα, τον Νοτιοκορεάτη
25χρονο μέσο Ιν Μπέομ Χουάνγκ από
τη ρωσική Ρούμπιν Καζάν και τον Ισ-
ραηλινό αριστερό μπακ Ντόρον Λάιτ-
νερ. Συμφώνησε και με τον Βορειομα-
κεδόνα Ένις Μπράντι της Λεβάντε, ο
οποίος, όμως, δεν έχει δικαίωμα συμ-
μετοχής. Στόχος του Ολυμπιακού είναι
να περάσει τη Σλόβαν και να εισέλθει
στους ομίλους του Europa League.

Όσον αφορά τα μεταγραφικά, ο Μα-
ρινάκης θα ρίξει χρήμα για να φέρει
έναν σέντερ φορ, καθότι ο Τικίνιο δεν
έπεισε ποτέ και συμφώνησε με την
Μποταφόγκο. Και ακόμα, διαπραγμα-
τεύεται με wingers για την πλάγια
γραμμή, όπως τον Σουηδό Τζόρνταν
Λάρσον της ρωσικής Σπαρτάκ Μόσχας
και τον Γάλλο Ματεό Τραμονί της Κά-

λιαρι. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός, που έχει
περίπου 50 επαγγελματίες στο ρόστερ
του, θα διώξει κιόλας. Ο Σεμέδο φεύ-
γει για τη Σαουδική Αραβία, ο Μαντί
Καμαρά είναι αδύνατο να παραμείνει,
καθότι έχει προτάσεις από τη Μαρσέιγ
και τη Φιορεντίνα, ενώ προτάσεις ήρ-
θαν και για τον Σωκράτη Παπασταθό-
πουλο από την Παλέρμο και τον Κώστα
Μανωλά από την Αλ Νασρ της Σαουδι-
κής Αραβίας. 

Ο Ισπανός προπονητής 
επελέγη από τον Μαρινάκη για
αντικαταστάτης του Μαρτίνς και
έρχεται μαζί του και ο άλλοτε
αρχηγός του Ολυμπιακού

Κορμπεράν με Φουστέρ



Έπειτα από διαμεσολάβηση ανώ-
τατου κυβερνητικού στελέχους,
αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις της
κυβέρνησης και δη του υφυπουρ-
γού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη
με τον πρόεδρο της ΕΠΟ Τάκη
Μπαλτάκο, προς γενική ανακούφι-
ση. Ο Μπαλτάκος επισκέφτηκε το
υπουργείο, ενώ μόλις 24 ώρες πριν
δήλωνε ότι δεν έχει καμία δουλειά
να τρέχει στον Αυγενάκη. Λέγεται
ότι σε αυτή τη θεαματική μεταστρο-
φή του Μπαλτάκου κεντρικό ρόλο
έπαιξε και ιδιοκτήτης μεγάλης ΠΑΕ
που τον βοήθησε να εκλεγεί πρό-
εδρος και ο οποίος συνδέεται με φι-
λία και παλιά… επιχειρηματικά με
το ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος.
Σημασία έχει ότι επήλθε νηνεμία, ο
Αυγενάκης, μάλιστα, υποσχέθηκε
να βοηθήσει οικονομικά την ΕΠΟ με
ποσοστό από το Στοίχημα. Για αυτό

και ο «ανένδοτος» του Μπαλτάκου
κάμφθηκε και λησμόνησε ότι θα κα-
τήγγελλε τον Αυγενάκη στη FIFA και
την UEFA για τον νόμο που πέρασε,
ώστε οι ΠΑΕ να πληρώνουν, πλέον,

ποσοστό 1% και όχι 5% στην ΕΠΟ από
τα τηλεοπτικά συμβόλαια. Επίσης,
όλα τα σωματεία της χώρας είναι
υποχρεωμένα να ενταχθούν στο
ηλεκτρονικό μητρώο της ΓΓΑ.

Με κυβερνητική μεσολάβηση Με Σπόραρ, 
Βέρμπιτς οι «πράσινοι»

Δυο τεράστιες μεταγραφικές επιτυχίες για τον
Παναθηναϊκό και με παίκτες εκεί που «πονούσε».
Απέκτησε από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας τον διεθνή
Σλοβένο σέντερ φορ Άντρατζ Σπόραρ, 26 ετών, και
τον συμπατριώτη του κεντρικό χαφ Μπέντζαμιν
Βέρμπιτς από την Ντιναμό Κιέβου. Και οι δυο ανα-
μένεται να βοηθήσουν στα ματς με τη Σλάβια Πρά-
γας (το πρώτο μεθαύριο, Πέμπτη, στην Τσεχία) για
το Conference League.

Θύμα διάρρηξης ο Βίντα

Η ΑΕΚ παρουσίασε τον διεθνή Κροάτη κεντρικό
αμυντικό Ντομαγκόι Βίντα, που έμεινε ελεύθερος

από την Μπεσίκτας. Ο 33χρονος Βίντα, φιναλίστ
Μουντιάλ με την εθνική Κροατίας το 2018 στη
Ρωσία, καθυστέρησε την άφιξή του κατά
δυο ημέρες στην Αθήνα, καθότι έπεσε θύμα

διάρρηξης στο σπίτι του στο Ζάγκρεμπ. Ευτυ-
χώς, έλειπε η οικογένειά του.

Πέθανε ο «άρχοντας 
των δαχτυλιδιών»

Πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο θρύλος των θρύλων
του ΝΒΑ και των Σέλτικς Μπιλ Ρά-
σελ. Για τους ειδήμονες, ο μό-
νος που συγκρίνεται με τον
Μάικλ Τζόρνταν. Στην καριέρα
του κέρδισε 11 φορές το χρυσό
δαχτυλίδι του πρωταθλητή. Δι-
καίως χαρακτηρίζεται ως ο «άρ-
χοντας των δαχτυλιδιών». Μεγαλούργησε κυρίως
με τους Σέλτικς που για πολλούς δημιούργησαν
την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών στο ΝΒΑ.

Ασυνεπής, γιατί… 
έτσι του αρέσει

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αφού ξεκουράστηκε όσες
μέρες ήθελε και αφού δεν βρήκε ομάδα Champi-
ons League για να συνεχίσει την καριέρα του,
αποφάσισε να επιστρέψει στη Μάντσεστερ Γιου-
νάιτεντ. Και ποιες οι συνέπειες για την… ασυνέ-
πειά του; Καμία απολύτως. Είναι υπεράνω εσωτε-
ρικών κανονισμών. Η Γιουνάιτεντ παίρνει μέρος
στο Europa League την προσεχή σεζόν. 

Στην Αγγλία η κούπα
Η εθνική ποδοσφαίρου γυναικών της Αγγλίας ήταν η με-
γάλη νικήτρια του τελικού του Euro 2022 που έγινε στο
Γουέμπλεϊ, καθώς επιβλήθηκε 2-1 της αντίστοιχης της
Γερμανίας στην παράταση και κατέκτησε το τρόπαιο.
Ήταν ένα ματς όπου έσπασαν καρδιές, ταμπού και ρεκόρ.
Στο γήπεδο βρέθηκαν 87.192 θεατές, που είναι ρεκόρ
όλων των εποχών για τελικό Euro και ανδρών.

Και άλλο
ρεκόρ
ο Μέσι

Ένα ακόμα ρεκόρ για τον Λιονέλ Μέσι. Στον τελικό του γαλλικού Σούπερ Καπ, όπου και με
δικό του γκολ η Παρί Σεν Ζερμέν νίκησε 4-0 τη Ναντ, έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στον
κόσμο που έχει σκοράρει 32 γκολ σε ισάριθμους τελικούς! Ξεπέρασε και τον «βασιλιά» Πελέ,
που είχε ρεκόρ 31 γκολ στους τελικούς όπου είχε αγωνιστεί. Τρίτος στη σχετική λίστα είναι
ο Νεϊμάρ με 23 και τέταρτος ο Κριστιάνο Ρονάλντο με 20 γκολ.
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Συνέντευξη 
Δήμητρα Δάρδα

Η
αγαπημένη της εγχώριας showbiz
Καρμέλα Κατσαμένη πήγε το βιβλίο
ένα βήμα παρακάτω! Η δημοφιλής
συγγραφέας και σεναριογράφος δη-

μιούργησε και παρουσιάζει την ψηφιακή πλατ-
φόρμα «Carmela’s Books», μια διαδικτυακή,
πλούσια βιβλιοθήκη, ανοιχτή στους χρήστες που
αγαπούν το διάβασμα.

Οι λάτρεις της ροζ λογοτεχνίας, αλλά και εκεί-
νοι που αγαπούν το μυστήριο και την περιπέτεια,
θα έχουν στη διάθεσή τους μια «βεντάλια» δεκά-
δων εξαιρετικών e-book μυθιστορημάτων καθώς
και ολόκληρη τη σειρά των sold out βιβλίων της
συγγραφέως.

Η Καρμέλα Κατσαμένη μίλησε στην «Political»
με ενθουσιασμό για το νέο διαδικτυακό της εγ-
χείρημα: «Η καινοτόμα πλατφόρμα “Carmela’s
Books” θα είναι η συντροφιά κάθε αναγνώστη για
μια άμεση και γρήγορη απόδραση από την άχρω-
μη ρουτίνα της καθημερινότητας. Με ένα απλό
κατέβασμα της εφαρμογής στο κινητό, οι χρήστες
θα έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική βιβλιοθή-
κη που περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία από
μυθιστορήματα, από αισθηματικά, ερωτικά και
αστυνομικά βιβλία που θα εμπλουτίζονται συνε-
χώς κάθε μήνα».

Μεγάλο το στοίχημα!
Θέλω να πιστεύω ότι το κέρδισα! Εργάστηκα

σκληρά και ευχαριστώ τους σημαντικούς συνερ-

γάτες μου, όπως τον δημοσιογράφο Πραξιτέλη Σα-
ραντόπουλο, που είναι σαν πυξίδα ζωής για μένα.

Το επίσης καινοτόμο είναι πως κάθε μυθιστό-
ρημά σας συνοδεύεται και από ένα τραγούδι.

Ένα πρωτότυπο soundtrack, γραμμένο ειδικά
για την κάθε ιστορία μας, με ερμηνείες από νέους
τραγουδιστές. Έτσι το σκέφτηκα και μου άρεσε.
Άλλωστε, πόσες φορές όταν διαβάζουμε ή βλέ-
πουμε ένα έργο δεν το συνδυάζουμε με μια με-
λωδία που μένει αποτυπωμένη στο πίσω μέρος
του μυαλού μας; Χωρίς τη βοήθεια του συνθέτη
Δημήτρη Παπαγεωργίου, που έδωσε μορφή
στους στίχους μου, σίγουρα δεν θα μπορούσα να
ολοκληρώσω την ιδέα μου.

Τα new entry stories που υπογράφετε στην
πλατφόρμα είναι εντελώς διαφορετικά από τα
κλασικά έργα σας.

Τα περισσότερα βιβλία μου πάντα διαπραγμα-
τευόντουσαν ίντριγκες, αστυνομική πλοκή, λερές
πράξεις από έντονες προσωπικότητες σε αδιέξο-
δους έρωτες. Έχοντας την ανάγκη να κάνω μια
μεταστροφή, ανακάλυψα την πληρότητα που μου
έδινε ο ρομαντισμός που με διακατείχε όταν
ήμουν μικρή… Ναι! Αυτό μου έλειπε, γιατί το
έχασα με τα χρόνια. Και αυτό αναζήτησα.

Το συναίσθημα νίκησε τη φαντασία;
Αποφάσισα να περπατήσω σε αυτό το μονοπά-

τι, γιατί το είχα ανάγκη. Βιώνοντας όπως όλοι μας
δύσκολες περιόδους, ο ρομαντισμός, όπως προ-
είπα, με βοήθησε να βρω μια ελπίδα. Έγινε ξαφ-
νικά μια λάμψη φωτός στο σκοτάδι, μια μικρή κα-
θαρότητα στον ήλιο. Ένα ταξίδι σε αχαρτογράφη-
τα για μένα νερά που όμως μου έδωσε περισσό-
τερη χαρά και σίγουρα με παρέσυρε σε διαφορε-
τικά πρίσματα και με γέμισε με περισσότερη έμ-
πνευση.

Και από τους φόνους, περάσατε, λοιπόν, στη
ροζ λογοτεχνία.

Ίσως και λίγο πιο πικάντικα από απλές ιστορίες
αγάπης, μιας και για πρώτη φορά αποφάσισα να
γράψω κάτι που σίγουρα θα αγγίξει τις γυναίκες.
Ένα βιβλίο με άπλετο ερωτισμό, το «Άβατο». Σκέ-
φτηκα, γιατί όχι. Άλλωστε, καθιερωμένοι λογοτέ-
χνες έχουν γράψει υπέροχα ερωτικά βιβλία,
όπως ο Μαζόχ την «Αφροδίτη με τη γούνα», ο Πα-
σκάλ Μπρικνέρ «Τα μαύρα φεγγάρια του έρωτα»,
αλλά και ο Ανδρέας Εμπειρίκος το «Ο Μέγας Ανα-
τολικός». Όχι ότι μπορώ να τους συναγωνιστώ,
αλλά κράτησα το δικό μου ύφος εμπλουτίζοντάς
το πιο σκανδαλιστικά.

Για το τέλος, σας κράτησα μια μεγάλη έκπληξη:
Στην ομάδα των «Carmela’s Books» σύντομα θα
προστεθούν κι άλλοι γνωστοί συγγραφείς, ονό-
ματα-έκπληξη που το αναγνωστικό κοινό αγαπά
πολύ, ενώ δίνουμε βήμα σε νέους δημιουργούς
να δημοσιεύσουν τις δικές τους ιστορίες.



Λούστηκε με σαμπάνια 
ο Ρέμος στη Μύκονο

Ο Αντώνης Ρέμος εμφανίστηκε στη Μύκονο το
βράδυ της Πέμπτης (28/7), όπου για άλλη μία
φορά καταχειροκροτήθηκε. Μετά τη λήξη του
προγράμματος, μάλιστα, οι φαν του Ρέμου τον
έλουσαν με σαμπάνια, ενώ ο ίδιος έβγαλε την
μπλούζα του, φόρεσε το μαγιό του και μπήκε
ανάμεσά τους. Εκεί, μεταξύ τους ήταν και η γνω-
στή δημοσιογράφος και επιχειρηματίας Ελίζαμ-
πεθ Ελέτσι για να γιορτάσει τα γενέθλιά της. Ο
τραγουδιστής, λοιπόν, με μια τούρτα στο χέρι,
ευχήθηκε στην πρώην παίκτρια του «Survivor»
τα καλύτερα.

O χορός της Πάολας
με την κόρη της

Η εκρηκτική Πάολα συνεχίζει την περιοδεία
της στην Ελλάδα, ενώ το Σάββατο βρέθηκε στη
Σαντορίνη και, φυσικά, από δίπλα της δεν έλει-
πε η κόρη της Παολίνα, που είναι πιστή συνοδός
της. Την ώρα που τραγουδούσε η μητέρα της, η
Παολίνα σηκώθηκε και χόρεψε μαζί της σε
κρητικούς ρυθμούς, ενώ στο τέλος αντάλλαξαν
ένα τρυφερό φιλί και μια αγκαλιά. 

Ο γνωστός τράπερ Snik, μετά
τον χωρισμό του με την Ηλιάνα
Παπαγεωργίου, έχει βρει τον νέο
του έρωτα στα μάτια της Γιώτας
Ιωαννίδου. Το ζευγάρι είναι πολύ
ευτυχισμένο και δεν σταματά να
ανεβάζει κοινές φωτογραφίες
στους προσωπικούς τους λογα-
ριασμούς στα social media. Μά-
λιστα, η τελευταία φωτογραφία,
που πόσταρε η Γιώτα, με την ίδια
και τον Snik να περπατούν αγκα-
λιασμένοι, φημολογείται ότι είναι
από το νέο video clip του τράπερ.

Το Video clip
του Snik με 
το κορίτσι του

Σ
το βουνό των Κενταύρων, το μυθικό Πήλιο, περνούν τις
διακοπές τους η Βίκυ Σταυροπούλου, η Δανάη Μπάρκα
και η Μαρία Καβογιάννη. Το όμορφο Πήλιο, που αποτελεί
αγαπημένο προορισμό τόσο τον χειμώνα όσο και το καλο-

καίρι, θα λέγαμε ότι μοιάζει με σημείο συνάντησης των καλλιτε-
χνών, χάρη στη Μαρία Καβογιάννη, η οποία συχνά πυκνά φιλοξενεί
φίλους και γνωστούς της στις Μηλιές. 

Η Μαρία Καβογιάννη με τη Βίκυ Σταυροπούλου και την κόρη της
Δανάη Μπάρκα απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στο
Πήλιο κάνοντας τις βόλτες τους στον Κισσό, ένα από τα πιο όμορφα
χωριά του Ανατολικού Πηλίου. Άλλωστε, οι εξοντωτικοί ρυθμοί της
καθημερινότητας των παραπάνω καλλιτεχνών επιβάλλουν διακο-
πές σε ένα τόσο όμορφο και ήρεμο μέρος.

Οι τρεις κυρίες, λοιπόν, αφού απόλαυσαν το μπάνιο τους στη θά-
λασσα, έκαναν τη βόλτα τους με τα μαγιό και τα παρεό τους και έφα-
γαν σε γνωστό εστιατόριο της περιοχής, απολαμβάνοντας τα τοπικά
εδέσματα του χωριού.

Έγκυος η Συνατσάκη
Η Μαίρη Συνατσάκη και ο Ίαν Στρατής πλέουν σε πελάγη ευτυ-
χίας, καθώς περιμένουν το πρώτο τους παιδί. Η γνωστή influ-
encer γνωστοποίησε την εγκυμοσύνη της με ένα μακροσκελές
κείμενο στο Instagram, εκφράζοντας και την ευγνωμοσύνη της
για το «δώρο» αυτό. Μάλιστα, εξήγησε ότι η εγκυμοσύνη ήταν
και ο λόγος που απουσίαζε το τελευταίο διάστημα από τα social
media.

Μπορεί η Βρισηίδα Ανδριώτου και ο Σπύ-
ρος Μαρτίκας να γνωρίστηκαν μέσα από το
«Survivor» και η σχέση τους να πέρασε από
σαράντα κύματα, όμως έξω από το παιχνίδι οι
δυο τους ζουν τον απόλυτο έρωτα, διαψεύ-
δοντας όλους όσους δεν πίστευαν στη σχέση
τους. Οι δύο παίκτες διανύουν ένα από τα
ομορφότερα καλοκαίρια της ζωής τους, ενώ
κάνουν σχέδια και για συγκατοίκηση.
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Το Πήλιο των καλλιτεχνών

Ένας έρωτας…
Survivor



Ο
κόσμος συνειδητοποίησε τι είναι η
αφασία όταν έμαθε ότι από αυτήν πά-
σχει ο γνωστός ηθοποιός Μπρους
Γουίλις, ο οποίος αποφάσισε για αυτό

τον λόγο να εγκαταλείψει την ηθοποιία. Η αφα-
σία είναι μια κατάσταση που μπορεί να επηρεά-
σει την ικανότητα επικοινωνίας, δηλαδή την ομι-
λία, τη γραφή και την κατανόηση της γλώσσας,
προφορικής και γραπτής, αυτό που δεν επηρεά-
ζει όμως είναι η νοημοσύνη. «Η αφασία αποτε-
λεί σύμπτωμα και όχι πάθηση, μπορεί να εμφα-
νιστεί οξέως, βραδέως επιδεινούμενη ή να είναι
παροδική», επισημαίνει ο κ. Κωνσταντίνος
Βουμβουράκης διευθυντής-υπεύθυνος Τμήμα-
τος Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας, καθηγητής Νευ-
ρολογίας Νευροανοσολογίας στο ΕΚΠΑ. 

Η αφασία συνήθως οφείλεται σε εγκεφαλικό
επεισόδιο, τραυματισμό στο κεφάλι, νευροεκ-
φυλιστικές παθήσεις, λοιμώξεις του κεντρικού
νευρικού συστήματος, ημικρανία με αύρα, επι-
ληπτικές κρίσεις, και τα συμπτώματά της είναι
ομιλία με σύντομες ή ημιτελείς προτάσεις, προ-
τάσεις χωρίς νόημα, αντικατάσταση λέξεων ή
ήχων με άλλους, προφορά αγνώριστων λέξεων,
αδυναμία παρακολούθησης συζήτησης άλλων,
γραφή προτάσεων δίχως νόημα. Οι τύποι αφα-
σίας είναι:

Η αφασία εκπομπής-έκφρασης του λόγου
(Broca’s): Οι πάσχοντες μπορούν να κατανοή-
σουν τι τους λένε αλλά δεν μπορούν να εκφρα-
στούν με τρόπο κατανοητό, χρησιμοποιούν σύν-
τομες προτάσεις παραλείποντας λέξεις. 

Η αφασία πρόσληψης-κατανόησης του λόγου
(Wernicke): Οι ασθενείς μιλούν με μεγάλες,
σύνθετες προτάσεις που δεν έχουν νόημα ή πε-

ριλαμβάνουν μη αναγνωρίσιμες, λανθασμένες ή
περιττές λέξεις.

Η ολική αφασία (Dejerine): Εμφανίζεται με
φτωχή κατανόηση του λόγου, δυσκολία στον σχη-

ματισμό λέξεων και προτάσεων, προσδίδοντας
στο άτομο σοβαρή αναπηρία στην επικοινωνία.

Η ανομική αφασία: Είναι η ηπιότερη μορφή
αφασίας και εκφράζεται με αδυναμία ανεύρε-
σης των κατάλληλων λέξεων. 

Η θεραπευτική αγωγή, σύμφωνα με τον καθη-
γητή, περιλαμβάνει την αποκατάσταση λόγου
και γλώσσας. Αν το άτομο που πάσχει από αφα-
σία ξεκινήσει θεραπεία νωρίς, συμμετέχει σε
ομάδες ατόμων με αφασία και περιλάβει στην
καθημερινότητά του τη χρήση υπολογιστών,
μπορεί να έχει σημαντική πρόοδο, αν και είναι
μια σχετικά αργή διαδικασία. Η χρήση φαρμά-
κων είναι υπό μελέτη, ενώ η χορήγηση νευρο-
διαβιβαστών είναι μια πολλά υποσχόμενη θερα-
πευτική προσέγγιση.

Υπάρχουν και άλλες θεραπείες, όπως η διέ-
γερση εγκεφάλου μέσω μαγνητικών πεδίων ή
με χαμηλό ρεύμα μέσω ηλεκτροδίων που τοπο-
θετούνται στο κεφάλι. Αποτελεί μια άλλη θερα-
πευτική προσπάθεια με αμφίβολα όμως αποτε-
λέσματα.
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Η ασθένεια, που έγινε γνωστή 
μετά την ανακοίνωση του Μπρους
Γουίλις πως πάσχει από αυτήν,
μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα
επικοινωνίας, δηλαδή ομιλία,
γραφή και κατανόηση γλώσσας,
αλλά όχι τη νοημοσύνη

Πώς αντιμετωπίζουμε
τους πάσχοντες
Είναι σημαντικό να προστατεύουμε τα άτο-
μα με αφασία και να ξέρουν πως είναι
ασφαλή. «Να έχετε μαζί σας μια κάρτα που
να εξηγεί ότι έχετε αφασία και τι είναι η
αφασία, να έχετε ταυτότητα και στοιχεία
επικοινωνίας, να έχετε μαζί σας μολύβι και
χαρτί, να χρησιμοποιείτε σχέδια, διαγράμ-
ματα ή φωτογραφίες, να κάνετε χειρονο-
μίες ή να δείχνετε αντικείμενα», τονίζει ο
κ. Βουμβουράκης. Ωστόσο θα πρέπει να εί-
ναι προετοιμασμένος και ο κοινωνικός πε-
ρίγυρος του πάσχοντα για να βοηθήσει
στην επικοινωνία. «Μιλήστε αργά και κα-
θαρά. Διατηρήστε βλεμματική επαφή κατά
τη διάρκεια της συνομιλίας. Μειώστε τον
θόρυβο του περιβάλλοντος προτού μιλήσε-
τε στο άτομο με αφασία. Χρησιμοποιήστε
απλές λέξεις και εκφράσεις. Προσπαθήστε
να απευθύνετε ερωτήσεις που απαντώνται
με ένα “ναι” ή “όχι”. Υποστηρίξτε τον λόγο
με φωτογραφίες, σχήματα, χειρονομίες
κ.λπ., αν χρειάζεται. Να είστε υπομονετι-
κοί και να θυμάστε ότι η αφασία δεν είναι
διαταραχή της νοημοσύνης», καταλήγει ο
κ. Βουμβουράκης.

Τι είναι και
πού οφείλεται
η αφασία

Κωνσταντίνος Βουμβουράκης,
διευθυντής-υπεύθυνος
Τμήματος Σκλήρυνσης Κατά
Πλάκας, καθηγητής
Νευρολογίας
Νευροανοσολογίας στο ΕΚΠΑ



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)
Μια μέρα γεμάτη απρόοπτα, που σίγου-

ρα δεν είστε έτοιμοι να τα αντιμετωπίσε-

τε. Ίσως μια συνάντηση με πρόσωπο

από τα παλιά να σας θυμίσει ότι ο έρω-

τας δεν περνά εύκολα.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Οι μετακινήσεις σας, μικρές ή μεγαλύ-

τερες, θα αποδειχθούν ένα ευχάριστο

διάλειμμα από τις περίεργες καταστά-

σεις που σας έχουν κουράσει αρκετά

αυτό το διάστημα.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Είστε έτοιμοι να κάνετε μια νέα αρχή

στις πηγές εισοδημάτων σας, ή ακόμη

και να αναβαθμίσετε την εργασία σας.

Βέβαια, το καλοκαίρι σας καλεί και σί-

γουρα χρειάζεστε λίγη ξεκούραση.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς τους Καρκίνους σήμερα τα

πράγματα κυλούν αρκετά καλά. Ίσως να

χρειάζεστε μια νέα εμπειρία σε συναι-

σθηματικό επίπεδο, αλλά μην πιστέψετε

ότι θα έχει μεγάλη διάρκεια.

Λέων
(23/7-22/8)
Έντονα τα συναισθήματα που νιώθετε

για ένα πρόσωπο και οι συνθήκες δεν

σας αφήνουν να χαλαρώσετε. Γενικότε-

ρα, μην μπλέξετε με καταστάσεις που

πρέπει να μείνουν κρυφές, λόγω της

απαγορευτικής τους ιδιότητας. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Ευχάριστες καταστάσεις σήμερα σας

δημιουργούν την πεποίθηση ότι δεν εί-

στε πλέον μόνοι και έχετε τους ανθρώ-

πους που σας αξίζουν. Για εσάς του τε-

λευταίου πενθημέρου, η κρίση σας δεν

είναι καθαρή, για αυτό προσοχή σε κά-

θε κίνησή σας.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για εσάς τους Ζυγούς του δεύτερου δε-
καημέρου θα υπάρξει μια ευκαιρία, μια
καλή επαγγελματική πρόταση, ίσως και
μια συναισθηματική απόφαση που θα
σας δώσει χαρά.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Το ξέρετε, το βλέπετε σε καθημερινή
βάση ότι τα πράγματα είναι απαιτητικά
γύρω σας και κυρίως οι προσωπικές
σας επιλογές. Βρίσκεστε σε μια αρκετά
επαναστατική και άκρως επικίνδυνη πε-
ρίοδο, με μικρές οάσεις, που σας δίνουν
δύναμη και ανάσες για να προχωρήσετε.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Σήμερα τα οικονομικά σας θα βοηθή-
σουν ακόμη και την ψυχολογία σας.
Φροντίστε να βρεθείτε με πρόσωπα που
μιλούν στην καρδιά σας και περάστε
όμορφα, με τα λίγα ή τα πιο πολλά που
σας δίνει η ζωή. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Για εσάς του δεύτερου δεκαημέρου, οι
εξελίξεις είναι πολλές κυρίως στην προ-
σωπική σας ζωή. Αφήστε για λίγο τις εν-
τάσεις και νιώστε τη χαρά που μπορεί να
σας δώσει μια σχέση ή μια νέα γνωριμία.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η Αφροδίτη στο έκτο ηλιακό σας σπίτι
θέλει να δημιουργήσει σήμερα μια κα-
λύτερη ατμόσφαιρα στον επαγγελματικό
σας χώρο, αλλά και στο οικογενειακό
σας περιβάλλον.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Σήμερα είναι μια πολύ ευχάριστη, δια-
φορετική και ερωτική μέρα, όπου όλα
θα έχουν την έντονη αίσθηση της ανεμε-
λιάς. Τίποτα δεν είναι σίγουρο και προ-
γραμματισμένο, όμως η αίσθηση που θα
επικρατήσει στο τέλος της μέρας θα εί-
ναι όμορφη. 
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Σήμερα η Αφροδίτη συμμετέχει σε μια θετική όψη,
στην τριπλή σύνοδο Άρη, Ουρανού και Βόρειου
Δεσμού. Οι εκπλήξεις στις σχέσεις και τα
καλοκαιρινά φλερτ θα γεμίσουν ευχάριστα την

ψυχολογία μας. Η δυσκολία είναι ότι πολλά πράγματα πλέον
θα πρέπει να τα εγκαταλείψουμε και να προχωρήσουμε σε
μια καινούργια κατάσταση, που πολλές φορές μάς είναι
παντελώς άγνωστη. Η 18η μοίρα κάθε ζωδίου αυτή την
περίοδο κρύβει μια επαναστατική και ανατρεπτική
κατάσταση, ανάλογα με το προσωπικό μας ωροσκόπιο. 



Η
πρόσφατη επίσκεψη της Γερμανί-
δας υπουργού Εξωτερικών στην
Αθήνα επιβεβαίωσε πέραν πάσης
αμφιβολίας την ορθότητα της κυ-

βερνητικής πολιτικής έναντι του τουρκικού
αναθεωρητισμού, η οποία στην κατακλείδα της
έχει τη σύγκριση της ρωσικής επίθεσης στην
Ουκρανία και των ευρύτερων σχεδιασμών και
μεθοδεύσεων του Πούτιν με εκείνη που ακο-
λουθεί ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. 

Το γεγονός ότι η κυρία Αναλένα Μπέρμποκ,
εκπροσωπώντας μια χώρα, όπως η Γερμανία,
που διατηρεί στενές σχέσεις με το καθεστώς
του Ερντογάν λόγω οικονομικών συμφερόν-
των, επέλεξε να στείλει από τη χώρα μας μήνυ-
μα στην Άγκυρα ότι η όποια προσπάθεια να
αναθεωρηθούν με τη βία αναγνωρισμένα σύ-
νορα ευρωπαϊκού κράτους δεν μπορεί να γίνει
αποδεκτή, έχει ιδιαίτερη πολιτική αξία. Όπως
έχουν αυταπόδεικτη αξία όσα έγιναν στη συνέ-
χεια στην Τουρκία, όπως και να τα ερμηνεύει
κανείς. Είτε πρόκειται για εγκατάλειψη εκ μέ-
ρους της τής πολιτικής που επί χρόνια ασκούσε
το σύστημα Μέρκελ, όπως εκτιμά το «Spiegel»,
είτε για δύσκολη επιτυχία, όπως αναφέρει η
«Bild», η ουσία είναι ότι το μήνυμα του Βερολί-
νου εστάλη και ήταν ηχηρό. 

Η Άγκυρα, για πρώτη φορά από την εποχή
Μέρκελ, είδε την πολιτική των ίσων αποστάσε-
ων στις εδαφικές διεκδικήσεις της Τουρκίας
έναντι της Ελλάδας να διαταράσσεται. Και προ-
κάλεσε αυτονόητο εκνευρισμό στον Μεβλούτ

Τσαβούσογλου, ο οποίος κατηγόρησε τη Γερ-
μανίδα ΥΠΕΞ για «υιοθέτηση της ελληνικής
προπαγάνδας».

Και μπορεί η κυρία Μπέρμποκ να απέφυγε
επιδεικτικά να σηκώσει το «γάντι» που της πέ-
ταξε νωρίτερα στην Αθήνα ο Έλληνας ΥΠΕΞ κ.
Νίκος Δένδιας για την προμήθεια υποβρυχίων
τύπου 214 από την Τουρκία, αλλά με φόντο τον
πόλεμο στην Ουκρανία, και τα δεινά που έρχον-
ται για τον γερμανικό λαό λόγω της σύγκρου-
σης με τη Μόσχα, προφανώς της ήταν αδύνατο
να ξεφύγει από τη γραμμή της αλήθειας «η Ελ-
λάδα είναι με τη Δύση και τον επιτιθέμενο, ενώ
ο Ερντογάν είναι αναθεωρητής και θαυμαστής
της επεκτατικής πολιτικής του Πούτιν».

Διότι ουδείς Ευρωπαίος, όσο και αν θέλει την
Τουρκία πιο κοντά στην ΕΕ, έχει άλλη επιλογή
από το να ταχθεί υπέρ της Ελλάδας και κατά
όσων αμφισβητούν, σχεδόν, ανοιχτά την εδαφι-
κή κυριαρχία ενός μέλους-κράτους της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. 

Η κυρία Μπέρμποκ δεν έγινε ξαφνικά υπέρ-
μαχος της Αθήνας. Και το απέδειξε με τη στάση
της στο Προσφυγικό και στο αίτημα της Ελλά-
δας για επανορθώσεις για τα εγκλήματα της
γερμανικής κατοχής. Δεν μπορεί, ωστόσο, πα-
ρά να συμφωνήσει ανοιχτά με τη χώρα μας ότι
δεν είναι δυνατό να γίνει αποδεκτή η παραβία-
ση των συνόρων χώρας της ΕΕ. 

Το μήνυμα εστάλη. Το ερώτημα τώρα είναι αν
το πήρε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος στις
9 Αυγούστου θα ανακοινώσει την ακριβή πε-

ριοχή του νέου γύρου των γεωτρήσεων στην
Ανατολική Μεσόγειο. Τότε θα φανεί αν μετράει
ή όχι τις εκκλήσεις που του απευθύνουν οι Ευ-
ρωπαίοι να μην κλιμακώσει την ένταση στην
Ανατολική Μεσόγειο ή αν προτιμά να κινείται
με βάση τις προτεραιότητες του Πούτιν. 

Είναι προφανές ότι η Αθήνα δεν εφησυχά-
ζει. Μπορεί να προκρίνει το σενάριο ότι ο
Τούρκος πρόεδρος δεν θα θελήσει να βάλει
όλη τη Δύση απέναντί του σε μια στιγμή που
είναι σε πλήρη εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις
του με τις ΗΠΑ για τα F-16, αλλά ουδείς μπορεί
να βάλει το χέρι του στη φωτιά για την τροπή
που μπορεί να πάρει μια πρόκληση, ακόμα και
αν η πρόθεση είναι να δημιουργήσει μόνο
ελεγχόμενη ένταση. 

Τα σενάρια για τη ρότα του τουρκικού γεω-
τρύπανου είναι λίγο πολύ γνωστά. Αυτό που μέ-
νει να φανεί είναι μέχρι πού είναι διατεθειμέ-
νος να κορυφώσει αυτή τη φορά τις προκλή-
σεις ο Ερντογάν. Η Τουρκία είναι «απομονωμέ-
νη» διεθνώς ως προς το Αιγαίο και, όπως φά-
νηκε ξεκάθαρα όλο το τελευταίο διάστημα, δεν
συναντά καμία «κατανόηση» ως προς τις θέ-
σεις της, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα
τα μηνύματα Μπάιντεν στο περιθώριο της Συ-
νόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη για
«διατήρηση της σταθερότητας στο Αιγαίο».

Θα οδηγήσει αυτό σε αυτοπεριορισμό ή σε
εκτροχιασμό τον Ερντογάν, με ό,τι συνεπάγεται
για τις διεθνείς σχέσεις της χώρας του; 

Θα φανεί…

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Η Άγκυρα, για
πρώτη φορά 
από την εποχή
Μέρκελ, είδε 
την πολιτική 
των ίσων
αποστάσεων 
στις εδαφικές
διεκδικήσεις της
έναντι 
της Ελλάδας 
να διαταράσσεται

Αυτοπεριορισμός ή εκτροχιασμός; 


