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Σ
ε παγκόσμιο επίπεδο οι εξελίξεις εκτός από
ραγδαίες είναι και ανησυχητικές. Θα τολ-
μούσαμε να πούμε εφιαλτικές. Η εισβολή
των Ρώσων στην Ουκρανία ήταν μόνο η αρ-

χή. Δυστυχώς άνοιξε το κουτί της Πανδώρας και μαζί
η όρεξη πολλών αυταρχικών ηγεμόνων για αλλαγές
συνόρων και επεκτατικές/αναθεωρητικές βλέψεις.

Αμέσως μετά τη Μόσχα, στην ίδια γεωπολιτική επι-
θετικότητα φαίνεται να μπαίνει και το Πεκίνο που κι-
νείται εναντίον της Ταϊβάν. Το σκηνικό που έχει δια-
μορφωθεί τα τελευταία 24ωρα εγείρει νέους φόβους
για την πιθανότητα μιας κινεζικής επίθεσης. Η Κίνα
θεωρεί έδαφός της την Ταϊβάν και έχει αυξήσει τη
στρατιωτική της παρουσία στον εναέριο και θαλάσσιο
χώρο γύρω από αυτήν. Την ίδια ώρα, ο Ταγίπ Ερντογάν
έχει κορυφώσει την επιθετικότητά του εναντίον της
Ελλάδας και της Κύπρου, ενώ τα Βαλκάνια είναι μια
ανάσα από τη μεγάλη έκρηξη λόγω των τεταμένων
σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ Αλβανών και Σέρβων

στο Κόσοβο, όσο και με την πολιτική αστάθεια στη
Βουλγαρία που βαίνει προς πρόωρες εκλογές.

Μέσα σε αυτό το εφιαλτικό σκηνικό το οποίο ταρα-
κουνάει Ευρώπη και Ασία, εδώ στην Ελλάδα τα κόμ-
ματα της αντιπολίτευσης ζουν και αναπνέουν στον δι-
κό τους μικρόκοσμο. Προφανώς δεν αντιλαμβάνονται
τι συμβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο και ασχολούνται
με το κινητό του Κουκάκη, του Ανδρουλάκη και του
κάθε πικραμένου που αναζητά λίγα λεπτά δημοσιό-
τητας και δημοφιλίας… Αντί να προτείνουν τρόπους
να οχυρωθεί η χώρα μας απέναντι σε αυτό το τσουνά-
μι ακρίβειας και ενεργειακής ένδειας που έρχεται,
ψάχνουν τρόπους να εξασφαλίσουν τις «καρέκλες»
τους στην εξουσία. Δεν βλέπουν τη μεγάλη εικόνα και
μένουν εγκλωβισμένοι στα κομματικά φαντασιακά
τους, υποσχόμενοι στον λαό «λαγούς με πετραχή-
λια». Από παραγωγή πολιτικού έργου: μηδέν! Μόνο
αόριστες καταγγελίες, επίθεση κατά πάντων, επανα-
στατική γυμναστική και εύκολη πλειοδοσία λαϊκι-

σμού. Η λογική με την οποία κινούνται τα κόμματα της
αντιπολίτευσης και ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και εσχά-
τως το ΠΑΣΟΚ, βρίσκεται πάνω στο ανέκδοτο με την
«κατσίκα του γείτονα». Αυτό το περίφημο ανέκδοτο
που γίνεται αντικείμενο πόθου, φθόνου και κοινωνι-
κού διαχωρισμού.

«Ήταν κάποτε δυο γείτονες σ’ ένα χωριό. Ο ένας απ’
αυτούς λοιπόν όλο παραπονιόταν στον Θεό επειδή ο
γείτονάς του είχε κατσίκα ενώ αυτός δεν είχε. Και
όσο έβλεπε τον γείτονά του να χαίρεται με την κατσί-
κα του, τόσο και θύμωνε και ζήλευε περισσότερο. Εμ-
φανίζεται λοιπόν κάποια στιγμή ο Θεός και του λέει…

- Έλα, Τάκη μου, πες μου, τέκνο μου, κι εσύ τι θέ-
λεις. Ό,τι ευχή έχεις θα σου την εκπληρώσω. Θέλεις
κατσίκα, θέλεις πρόβατα, θέλεις χωράφια, τι θέλεις;

Και απαντά ο Τάκης:
- Θέλω να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονά μου».
Καλημέρα σας και καλή συνέχεια… 
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O μικρόκοσμος της αντιπολίτευσης

Τα κόμματα 
της αντιπολίτευσης, 
ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ
αλλά και εσχάτως 
το ΠΑΣΟΚ, βρίσκoνται
πάνω στο ανέκδοτο 
με την «κατσίκα 
του γείτονα»
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Η
συντήρηση της επιθετικής
στρατηγικής του προέδρου του
ΠΑΣΟΚ εναντίον της κυβέρνη-
σης για το ζήτημα της απόπει-

ρας παρακολούθησης του κινητού του τη-
λεφώνου αρχίζει σταδιακά να αποκαλύπτει
τους λόγους που η Χαριλάου Τρικούπη επέ-
λεξε να σηκώσει τόσο ψηλά τους τόνους. 

Στην κυβέρνηση αρχικά απορούσαν από
τη στάση του Νίκου Ανδρουλάκη, καθώς οι
κινήσεις που έγιναν σε θεσμικό επίπεδο
για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης
ήταν άμεσες. Ωστόσο, το γεγονός ότι εδώ
και μια εβδομάδα προσπαθεί το ΠΑΣΟΚ να
κρατήσει με κάθε τρόπο το επίμαχο θέμα
στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης με
το Μαξίμου δείχνει να επιβεβαιώνει τις
υποψίες των κυβερνητικών στελεχών που
έκαναν λόγο για επιχείρηση πολιτικής εκ-
μετάλλευσης με στόχο την ενίσχυση των
δημοσκοπικών ποσοστών.

Είναι κοινό μυστικό ότι η δυναμική που
είχε εμφανίσει ο Νίκος Ανδρουλάκης μό-
λις ανέλαβε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ αρχίζει
να υποχωρεί, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η
απόσταση από τον ΣΥΡΙΖΑ, που είχε μει-
ωθεί σημαντικά στις αρχές του 2022. Πα-
ράλληλα, ο επαναπατρισμός των ψηφοφό-
ρων από τη ΝΔ δείχνει ιδιαιτέρως δύσκο-
λος, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξα-
κολουθεί να έχει ισχυρά ερείσματα στον
χώρο του παραδοσιακού Κέντρου. Την ίδια
στιγμή, πρόσωπα που προέρχονται από το
ΠΑΣΟΚ εντάσσονται στα «γαλάζια» ψηφο-
δέλτια, προκαλώντας προβληματισμό στη
Χαριλάου Τρικούπη.

Πτώση στη δημοφιλία του
Ο Νίκος Ανδρουλάκης δείχνει να πιέζε-

ται από τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ, που όσο θα
πλησιάζουμε προς τις εκλογές θα αυξά-
νουν διαρκώς τα ποσοστά συσπείρωσης,
κάτι που καταγράφεται σε όλες τις δημο-
σκοπήσεις που έχουν δει το φως της δη-
μοσιότητας. Από τη στιγμή που ο πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ άρχισε να βάζει ως προαπαι-
τούμενο για τη μετεκλογική συνεργασία το
πρόσωπο του πρωθυπουργού, το οποίο
δεν θα πρέπει ο αρχηγός του κόμματος
που θα κερδίσει τις εκλογές, άρχισε να χά-
νει δημοσκοπικούς πόντους.

Είναι ενδεικτικό ότι τρεις εταιρείες δη-
μοσκοπήσεων -η Pulse, η Marc και η
GPO- δείχνουν τη διαχρονική πτώση του
ΠΑΣΟΚ από τις αρχές του 2022 μέχρι και
τον Ιούλιο, που κυμαίνεται από 1,5 έως 3,5

μονάδες. Πτωτική τάση έχει και η δημοτι-
κότητα του Νίκου Ανδρουλάκη.

Σύμφωνα με την Pulse, τον Ιανουάριο
του 2022 το ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ από το 10%
εκτοξεύτηκε στο 14,5%, αλλά έπειτα από
έξι μήνες καταγράφεται καθοδική πορεία,
που τον Ιούλιο έφτασε το 13%. Το αντίστοι-
χο διάστημα η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ αρχίζουν
σταδιακά να αυξάνουν τα ποσοστά αλλά
και τη συσπείρωσή τους.

Στο ερώτημα «ποιος από τους τρεις πο-
λιτικούς αρχηγούς εκφράζει καλύτερα τον
χώρο του Κέντρου;», ο Νίκος Ανδρουλά-
κης κατρακύλησε τέσσερις μονάδες και
από το 24%, που είχε τον Φεβρουάριο, έπε-
σε στο 20%. Τους ίδιους μήνες ο Κυριάκος
Μητσοτάκης και ο Αλέξης Τσίπρας παρου-
σίασαν άνοδο.

Στη μέτρηση της Marc τον Δεκέμβριο
του 2021 το ΠΑΣΟΚ είχε συγκεντρώσει ένα
από τα μεγαλύτερα δημοσκοπικά ποσοστά
του, φτάνοντας το 15,2%. Μάλιστα, ήταν το
χρονικό σημείο που η διαφορά με τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ είχε φτάσει μόλις στις τέσσερις μο-
νάδες. Έκτοτε η κατάσταση άλλαξε, καθώς
το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη άρχισε
σταδιακά να χάνει δυνάμεις και τον Ιούλιο
να κατέγραψε ποσοστά της τάξεως του
11,8%, δηλαδή μέσα σε επτά μήνες οι απώ-
λειες έφτασαν το 3,4%.

Πτωτικές τάσεις για το ΠΑΣΟΚ εμφάνισε
και η δημοσκόπηση της GPO, καθώς από
το 14,4% τον περασμένο Ιανουάριο έφτασε
τον Ιούλιο το 11,1%.

Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι η Χα-
ριλάου Τρικούπη, βλέποντας την καθοδική
πορεία στις δημοσκοπήσεις, αποφάσισε
με όχημα την απόπειρα της παρακολούθη-
σης του κινητού του Νίκου Ανδρουλάκη να
ανεβάσει κατακόρυφα τους αντιπολιτευτι-
κούς τόνους. Το ΠΑΣΟΚ δείχνει να έχει εγ-
κλωβιστεί στη στρατηγική που ακολουθεί,
με την οποία οδηγείται όλο και πιο κοντά
στον ΣΥΡΙΖΑ. Το γεγονός αυτό δεν απο-
κλείεται να απομακρύνει τον Νίκο Αν-
δρουλάκη από τον χώρο του Κέντρου, κα-
θώς οι ψηφοφόροι του μεσαίου χώρου δεν
θα επιθυμούσαν τη «συριζοποίηση» του
ΠΑΣΟΚ. Στον αντίποδα, ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης δείχνει να ενισχύεται ολοένα και
περισσότερο στον συγκεκριμένο ιδεολογι-
κό χώρο, κάτι που φαίνεται από τα στελέχη
που ζητούν να ενταχθούν στα «γαλάζια»
ψηφοδέλτια. 

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

Είναι κοινό μυστικό ότι 
η δημοσκοπική έκρηξη 
του προέδρου του ΠΑΣΟΚ 
έχει αρχίσει να ξεφουσκώνει

Τι κρύβεται πίσω
από την κόντρα
Ανδρουλάκη -

Μητσοτάκη

ΓΙΑΤΙ ΣΤΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ

ΤΡΑΒΑΝΕ ΤΟ ΣΧΟΙΝΙ 



Ο
ι σημαντικές επιπτώσεις που προκαλούν η ενερ-
γειακή κρίση και ο εισαγόμενος πληθωρισμός
με τις ανατιμήσεις των προϊόντων είναι το κυ-
ρίαρχο ζήτημα που ανησυχεί την κοινωνία, με

τον πρωθυπουργό να τονίζει σε κάθε ευκαιρία πως η κυ-
βέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τα νοικοκυριά που αντι-
μετωπίζουν σημαντικά προβλήματα από την ακρίβεια. «Το
κόστος ζωής και ο πληθωρισμός είναι φαινόμενα τα οποία
είναι παγκόσμια, χτυπούν και την ελληνική οικονομία, ρο-
κανίζουν και το ελληνικό διαθέσιμο εισόδημα. Για αυτό και
η κυβέρνηση, διά του κρατικού προϋπολογισμού, θα εξα-
κολουθεί να εξαντλεί τα δημοσιονομικά περιθώρια προκει-
μένου να στηρίξει τους πολίτες ώστε να αντιμετωπίσουν
αυτή την “εισβολή” του εισαγόμενου πληθωρισμού που μας
δημιουργεί, σήμερα, αρκετά προβλήματα και αρκετούς
βαθμούς ανασφάλειας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
κατά την περιοδεία του στην Κεφαλονιά.

Ωστόσο, τα έσοδα από τον τουρισμό, με τις αφίξεις να
σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, έχουν δημιουργήσει επι-
πρόσθετους πόρους, οι οποίοι θα κατευθυνθούν προς την
κοινωνία. Με αφορμή την επίσκεψη στο νησί του Ιονίου, σε
έναν σημαντικό τουριστικό προορισμό, ο πρωθυπουργός
αναφέρθηκε στην ενίσχυση των υποδομών, καθώς με αυτό
τον τρόπο θα αυξηθεί ο αριθμός των επισκεπτών: «Πρέπει
να μπορέσουμε να ξεκλειδώσουμε και τη σημαντική ανα-
πτυξιακή δυναμική του νησιού. Πληροφορήθηκα ότι έχου-
με ξεπεράσει πια τον αριθμό των αφίξεων στα αεροδρόμια
της Fraport που είχαμε το 2019, οπότε βαίνουμε προς μια
τουριστική περίοδο που θα είναι καλύτερη και από αυτήν
που είχαμε το 2019. Αλλά για να μπορέσουμε να εξυπηρε-
τήσουμε τους τουρίστες μας χρειαζόμαστε πρώτα και πάνω
από όλα ασφαλείς υποδομές». 

Τα 37 χλμ. της αναβάθμισης
Για αυτό τον λόγο ο πρωθυπουργός έδειξε ιδιαίτερο εν-

διαφέρον για το χρονοδιάγραμμα της αναβάθμισης του πα-
λιού δρόμου που συνδέει την πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς
με τον Πόρο, το μεγαλύτερο εμπορικό και επιβατικό λιμάνι
του νησιού, το οποίο εξυπηρετεί και την τακτική ακτοπλοϊ-
κή σύνδεση με την Κυλλήνη. Ο υφυπουργός Υποδομών
Γιώργος Καραγιάννης παρουσίασε συγκεκριμένα στοιχεία
και τόνισε πως οι μελέτες αναμένεται να έχουν ολοκληρω-

θεί το φθινόπωρο. Η αναβάθμιση της οδικής σύνδεσης θα
έχει μήκος 37 χιλιόμετρα και θα αποβλέπει στην ουσιαστι-
κή βελτίωση της οδικής ασφάλειας και των συνδέσεων στο
νησί, δεδομένου ότι ο υφιστάμενος δρόμος αποτελεί τη μο-
ναδική δίοδο επικοινωνίας των δημοτικών ενοτήτων Λει-
βαθούς και Ελειού - Πρόννων με το Αργοστόλι. Μέσα στο
έτος αναμένεται να γίνει η δημοπράτηση του έργου, με τον
προϋπολογισμό να φτάνει τα 55 εκατ. ευρώ.

Κατά την επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλο-
νιάς ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις προσλήψεις που
θα γίνουν σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά θα
υπάρξει και η αναμόρφωση του κτιρίου, το οποίο θα ενταχ-
θεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. «Θα ανοίξει επιτέλους η πολύ-
παθη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, η οποία παραμένει
κλειστή εδώ και πολλά χρόνια, μη τιμώντας με αυτό τον

τρόπο μια πολύ σημαντική δωρεά που έγινε στο νοσοκο-
μείο. Θα κατασκευαστούν νέα τμήματα επειγόντων περι-
στατικών, τα οποία είχα την ευκαιρία να δω και ελπίζω να τα
έχουμε έτοιμα και πριν από το τέλος του έτους. Και βέβαια
η όλη ανακατασκευή και ο εξωραϊσμός του νοσοκομείου
θα μπορούν να ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης». 

Πολιτική Προστασία
Ένα ακόμη ζήτημα που κυριάρχησε στις συζητήσεις του

Κυριάκου Μητσοτάκη με τους τοπικούς φορείς ήταν η Πο-
λιτική Προστασία, καθώς το νησί έχει χτυπηθεί αρκετές
φορές από ισχυρούς σεισμούς και πλημμύρες. Ο πρωθυ-
πουργός στάθηκε στο θέμα της πρόσληψης των φυσικών
καταστροφών αλλά και να καλύψει το χαμένο έδαφος από
όσα δεν έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
«Καλούμαστε ακόμα να διορθώσουμε και να αντιμετωπί-
σουμε προβλήματα από τον σεισμό του 2014. Θα το πω, το
είπατε και εσείς, υπήρξαν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις
από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ουσιαστικά, ελάχιστα
πράγματα έγιναν», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και
πρόσθεσε: «Αγωνιζόμαστε για να καλύψουμε εδώ το χαμέ-
νο έδαφος, αλλά θα χρειαστούμε μια πιο ολιστική προσέγ-
γιση στα ζητήματα της Πολιτικής Προστασίας που να καλύ-
πτει και τα ζητήματα της σεισμικότητας. Εκεί έχουμε πια
μεγάλη εμπειρία, αλλά θα βάζουμε πια και στον τρόπο με
τον οποίο διαχειριζόμαστε τις φυσικές καταστροφές το
στοιχείο της πρόληψης».

Ο πρωθυπουργός περπάτησε στους εμπορικούς δρό-
μους του Αργοστολίου, συνομίλησε με κατοίκους του νησι-
ού, με καταστηματάρχες αλλά και με τη νεολαία, ακούγον-
τας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
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Ο πρωθυπουργός υπενθυμίζει συνεχώς 
ότι είναι πάντα κοντά στα νοικοκυριά, 
ενώ κατά την επίσκεψή του στο νησί
αναφέρθηκε στην ενίσχυση 
των υποδομών για μεγαλύτερη
αναπτυξιακή δυναμική στον τουρισμό
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

«Εξάντληση
δημοσιονομικών
για τη στήριξη 
των πολιτών»
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«Το σκηνικό έντασης στο Κόσοβο τις προ-
ηγούμενες ημέρες δείχνει ένα πράγμα: πως η
Ελλάδα πρόλαβε και θωρακίστηκε. Και αυτό το
οφείλουμε στον ΣΥΡΙΖΑ και τον Νίκο Κοτζιά.
Οφείλουμε στον Κοτζιά ένα μεγάλο ευχαρι-
στώ», τονίζουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μιλώντας
στην «Political» και σχολιάζοντας τα τεκταινό-
μενα των τελευταίων ημερών στα Βαλκάνια. 

Το σκηνικό έντασης στο Βόρειο Κόσοβο δεί-
χνει ξεκάθαρα πως η σύγκρουση Αμερικής
και Ρωσίας κλιμακώνεται και επεκτείνεται
όπου υπάρχει αντίστοιχο πεδίο επιρροής των
δύο πλευρών. Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν πως
η Συμφωνία των Πρεσπών θωρακίζει επί της
ουσίας την Ελλάδα από το να εμπλακεί με τη
σειρά της σε μια παρόμοια ιστορία, δεδομένου
ότι το έδαφος στη Βόρεια Μακεδονία θα ήταν

πρόσφορο με τις τότε συνθήκες (προ Συμφω-
νίας) να λειτουργήσει ως μια πρώτης τάξεως
αφορμή. 

«Θα ξετινάξουν το Ταμείο Ανάκαμψης»
Και ενώ ο Αλέξης Τσίπρας απολαμβάνει οι-

κογενειακώς τις διακοπές του στην Πορτογαλία
αλλά και τα μπάνια του λαού βρίσκονται σε εξέ-
λιξη, κάθε σενάριο για πρόωρη προσφυγή στην
κάλπη φαντάζει πια μακρινό. Τουλάχιστον για
το φθινόπωρο. Κύκλοι της Προοδευτικής Συμ-
μαχίας, μάλιστα, σχολίασαν πως ο πρωθυ-
πουργός «δεν τολμά να προκηρύξει πρόωρες
εκλογές, διότι έχει σχέδιο». Ένα σχέδιο που
όπως χαρακτηριστικά μας είπαν περιστρέφεται
γύρω από τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης.
«Αν κάποιος παρακολουθήσει την πολιτική ζωή

της χώρας από το ’90 και μετά, θα διαπιστώσει
πως κάθε δέκα χρόνια η Νέα Δημοκρατία ανα-
λαμβάνει την εξουσία και γκρεμίζει τα πάντα.
Κάθε φορά αφήνει πίσω της καμένη γη. Έτσι
και τώρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν προκη-
ρύσσει εκλογές γιατί ξέρει πως θα τις χάσει
χωρίς δεύτερη συζήτηση. Θέλει να παραμείνει,
να μοιράσει τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης σε δέκα οικογένειες που στηρίζουν τη Νέα
Δημοκρατία και να φύγει. Αυτό είδε, αυτό έμα-
θε, αυτό θα κάνει», επισημαίνουν οι ίδιες πη-
γές.  Η επόμενη μεγάλη μάχη θα δοθεί στη ΔΕΘ.
Με την κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπο-
λίτευση να ξεδιπλώνουν το πρόγραμμά τους για
το επόμενο χρονικό διάστημα, ενώ όπως όλα
δείχνουν η πολιτική πόλωση αναμένεται να
ανέβει στα ύψη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θυμήθηκε τον… Κοτζιά 

εν έχει τέλος η πολιτική αντιπα-
ράθεση για το σύστημα Preda-
tor, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να
επιμένει σε υψηλούς τόνους

και από τα Χανιά.
Όπως επανέλαβε και από τον Βατόλακ-

κο Χανίων, το ζήτημα παρακολούθησης
του τηλεφώνου του δεν είναι προσωπικό,
αλλά αφορά την εύρυθμη λειτουργία και
διαφάνεια της δημοκρατίας, με τον πρό-
εδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ να δίνει την
πρώτη του ανοιχτή πολιτική ομιλία στην
Κρήτη μετά την ανάληψη της ηγεσίας του
κόμματος.

Από το βήμα των Χανίων, ο Νίκος Αν-
δρουλάκης ανέφερε χαρακτηριστικά
πως η κυβέρνηση προσπαθεί να υπο-
βαθμίσει το θέμα, ενώ αναρωτήθηκε τι
θα γινόταν αν αυτό που βρέθηκε στο κι-
νητό του είχε βρεθεί στο κινητό του Κ.
Μητσοτάκη όταν ήταν πρωθυπουργός ο
Α. Τσίπρας, ή αν είχε βρεθεί σήμερα στο
κινητό του Α. Τσίπρα με πρωθυπουργό
τον Κ. Μητσοτάκη.

Στην ομιλία του ο κ. Ανδρουλάκης έκανε
ιδιαίτερη αναφορά στους αγώνες των
Κρητικών και της Κρήτης, συνδυάζοντάς
τους και με τους αγώνες της δημοκρατι-
κής παράταξης για δημοκρατία και κοινω-
νική δικαιοσύνη, τονίζοντας παράλληλα
ότι στόχος του είναι να γίνουν το ΠΑΣΟΚ
και η δημοκρατική παράταξη ο ισχυρός
πόλος απέναντι στη Δεξιά και τη συντήρη-
ση στην Ελλάδα.

«Είναι η μόνη προοπτική για να φύγει ο
Μητσοτάκης από την εξουσία. Είναι η μόνη
προοπτική για να υπάρχει ένας πόλος
ισχυρός, δημοκρατικός, με πρόγραμμα
που να απαντήσει στην ελίτ. Όχι με λαϊκι-
σμούς, αλλά με ευθύνη, με λύσεις καθημε-
ρινές με κοινωνική δικαιοσύνη που θα αγ-

καλιάσει τις αγωνίες των ευάλωτων Ελλή-
νων και της μεσαίας τάξης», ανέφερε χα-
ρακτηριστικά.

Για τα εθνικά θέματα υπογράμμισε ότι το
κόμμα του θέλει τη γείτονα χώρα με σταθε-
ρότητα και προοπτική, με σεβασμό στα αν-
θρώπινα δικαιώματα και τα κυριαρχικά δι-
καιώματα των γειτονικών χωρών σε συν-
θήκες καλής γειτονίας, χαρακτηρίζοντας
λάθος την πολιτική του κατευνασμού και
με «φόντο» την εξωτερική πολιτική που

ακολουθούσε ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ, Αν-
δρέας Παπανδρέου.

Μάλιστα, ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε
πως το ΠΑΣΟΚ με τις πράξεις του απέδειξε
πως θωρακίζει τα εθνικά συμφέροντα, το-
νίζοντας ότι «πρέπει να είναι προτεραιότη-
τα να μπει εμπάργκο όπλων στην Τουρκία».

«Όποιος πουλάει έστω και ένα όπλο στην
Τουρκία, είτε από την Αμερική είτε από την
Ευρώπη, χαϊδεύει τον Ερντογάν και υπονο-
μεύει τη σταθερότητα στη Νοτιοανατολική

Μεσόγειο και αυτό πρέπει να είναι σταθερή
θέση όλων των κομμάτων χωρίς μισόλο-
γα», ανέφερε o πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Να φύγει ο Μητσοτάκης 
από την εξουσία», επανέλαβε 
ο πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ:

«Δεν είναι προσωπικό,
αλλά θέμα δημοκρατίας» 



Σ
ε εγρήγορση για να «αποκρού-
σει» οποιαδήποτε πρόκληση
βρίσκεται η ελληνική διπλωμα-
τία, που παρακολουθεί τους

υψηλούς τόνους των Τούρκων αξιωμα-
τούχων, καθώς κλιμακώνουν τις ρητορι-
κές τους επιθέσεις εναντίον της Ελλάδας.
Την ένταση στα Ελληνοτουρκικά συντηρεί
τις τελευταίες ημέρες ο Χουλουσί Ακάρ, ο
οποίος «απασφάλισε» κάνοντας λόγο για
δικαίωμα της Τουρκίας στην «αυτοάμυνα»
στο Αιγαίο. 

Η απαράδεκτη αναφορά του Τούρκου
υπουργού Άμυνας δεν είναι καθόλου τυ-
χαία και έρχεται σε μια περίοδο κατά την
οποία η Άγκυρα επιχειρεί να αμφισβητή-
σει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλά-
δας στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι οι δη-
λώσεις Ακάρ δείχνουν τη στρατηγική που
θα ακολουθήσει η Άγκυρα για να επιβά-
λει το διεκδικητικό της πλαίσιο στο Αι-
γαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. «Ο
Ακάρ επιχειρεί να καλλιεργήσει το έδα-
φος, ώστε μια επέμβαση της Τουρκίας να
ερμηνευτεί ως πράξη αυτοάμυνας χρησι-
μοποιώντας ακριβώς την ίδια ρητορική
με τη Μόσχα πριν από την εισβολή στην
Ουκρανία», σχολιάζουν έμπειροι αναλυ-
τές στην «Political». 

Η Αθήνα εκτιμά ότι η επιχείρηση σύνδε-
σης της παρουσίας αμυντικών σχηματι-
σμών στα ελληνικά νησιά με το κυριαρχι-
κό τους καθεστώς θα αποτελέσει βασικό
άξονα της εξωτερικής πολιτικής της Άγ-
κυρας τόσο με κινήσεις στη διπλωματική
σκακιέρα όσο και με την προσπάθεια δη-
μιουργίας τετελεσμένων στο πεδίο.

Σε διπλωματικό επίπεδο, μέσα στο επό-
μενο διάστημα η Τουρκία αναμένεται να
στείλει νέα επιστολή στα Ηνωμένα Έθνη,
όπου θα περιγράφει τις παράνομες διεκ-
δικήσεις της, όπως έκανε τον περασμένο
Σεπτέμβριο ο μόνιμος αντιπρόσωπος της
Άγκυρας Φεριντούν Σινιρλίογλου. Πρό-

σφατα, μάλιστα, ο Μεβλούτ Τσαβούσο-
γλου αποκάλυψε ότι η νέα επιστολή θα
σταλεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα
περιλαμβάνει απαντήσεις για «ψέματα και
συκοφαντίες» της ελληνικής πλευράς. Η
ελληνική απάντηση θα έρθει, όπως κάθε
φορά, με την πλήρη αποδόμηση των πα-
ράνομων τουρκικών αιτιάσεων και με νο-
μικά επιχειρήματα που αναδεικνύουν το
δίκαιο των εθνικών μας θέσεων.

Στο πεδίο, η έξοδος του πλωτού γεω-
τρύπανου «Αμπντουλχαμίντ Χαν» αναμέ-
νεται να κρίνει σε μεγάλο βαθμό τις εξελί-
ξεις το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με
τον υπουργό Ενέργειας της Τουρκίας Φα-
τίχ Ντονμέζ, στις 9 Αυγούστου, το πλοίο θα
ξεκινήσει για το σημείο της γεώτρησης, το
οποίο παραμένει επτασφράγιστο μυστικό.
Μέγαρο Μαξίμου, υπουργείο Εξωτερικών
και υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζουν

όλα τα σενάρια αλλά και πιθανές αντιδρά-
σεις στην περίπτωση που η Τουρκία επι-
χειρήσει να υπερβεί τις κόκκινες γραμμές
της Αθήνας. Ωστόσο, η ελληνική πλευρά
δεν προεξοφλεί μια νέα κρίση, καθώς οι
εισηγήσεις που φτάνουν στην κυβέρνηση
περιλαμβάνουν και σενάρια σύμφωνα με
τα οποία η Τουρκία δεν θα κλιμακώσει με
τρόπο που θα οδηγήσει σε επανάληψη του
2020 ή ακόμη και σε θερμό επεισόδιο με-
ταξύ των δύο πλευρών, αλλά θα επιλέξει
άλλους τρόπους για να συντηρήσει την έν-
ταση στο επίπεδο που βρίσκεται σήμερα. 

Ο Ακάρ, πάντως, μετά το κρεσέντο προ-
κλητικότητας εναντίον της Αθήνας, έστρε-
ψε τα πυρά του και στη Λευκωσία με
αφορμή την παρουσία του στα Κατεχόμε-
να. Σε εκδήλωση για τις υποτιθέμενες
«Ένοπλες Δυνάμεις» του ψευδοκράτους,
ο Τούρκος υπουργός Άμυνας υπεραμύν-

θηκε της παρουσίας κατοχικών στρατευ-
μάτων και κατηγόρησε την Αθήνα για
«αδιαλλαξία» στο Κυπριακό. 

«Ο αναθεωρητισμός, η αμφισβήτηση
των συνόρων και η μη συνυπογραφή των
κανόνων του Διεθνούς Δικαίου και του
Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας οδηγούν
την ανθρωπότητα σε περιπέτειες», ήταν το
μήνυμα του Νίκου Δένδια από την Καμπό-
τζη όπου συμμετείχε στις εργασίες της
55ης Συνόδου ΥΠΕΞ ASEAN.
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Οι κορόνες Ακάρ
επαναφέρουν τη νομιμοφανή
θέση της Άγκυρας για
στρατιωτική επέμβαση 
σε βάρος της χώρας μας 

Τη νέα απόπειρα δημιουργίας κλίματος που να «νομι-
μοποιεί» μια επιθετική κίνηση σε βάρος της χώρας μας
από πλευράς Τουρκίας είχε «προβλέψει» σε άρθρο του
στην «Political» ο καθηγητής Θεσμών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης Νότης Μαριάς στις 10 Ιουνίου. Ο κ. Μαριάς επι-
σημαίνει πως «η Άγκυρα επιχειρεί να δικαιολογήσει τις
επόμενες παράνομες επεκτατικές της κινήσεις στη βά-
ση διαφόρων έωλων, ανυπόστατων, αβάσιμων και πα-
ράνομων αιτιάσεων. Ότι, δηλαδή, καθώς η δήθεν παρά-

νομη στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών αποτε-
λεί δήθεν απειλή για την άμυνα και ασφάλεια της Τουρ-
κίας, η Άγκυρα πλέον ασκώντας το δήθεν δικαίωμα αυ-
τοάμυνάς της, που μάλιστα δήθεν προβλέπεται από το
άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, έχει δήθεν
το δικαίωμα να αμυνθεί και μάλιστα η άμυνα αυτή δήθεν
νομιμοποιείται να είναι και προληπτική. Όπερ σημαί-

νει, σύμφωνα με την τουρκική προπαγάνδα, ότι η Άγκυ-
ρα έχει δήθεν το δικαίωμα να εισβάλει στα παραπάνω
δήθεν παρανόμως στρατιωτικοποιηθέντα ελληνικά νη-
σιά προκειμένου να τα αφοπλίσει, καταστρέφοντας τις
στρατιωτικές τους δυνατότητες και εγκαταστάσεις.
Έτσι λοιπόν η Τουρκία προετοιμάζει το διεθνές κλίμα
προκειμένου στο πλαίσιο μιας “δήθεν ειδικής στρατιω-
τικής επιχείρησης” να εισβάλει στα παραπάνω ελληνι-
κά νησιά».

Η «αυτοάμυνα» οδηγεί
σε επιθετική κίνηση 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Η «πρόβλεψη» Μαριά… 
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Μου λένε ότι έχει εκδηλώσει ενδιαφέ-
ρον να πολιτευτεί η κόρη του Λεωνίδα
Γρηγοράκου, Νάγια, η οποία λόγω του
πατέρα της διαθέτει μια καλή παρουσία
στο νησί. Το θέμα, όμως, είναι ότι ενώ η
ίδια κινείται σε λογική ΠΑΣΟΚ, ο πατέ-
ρας της βρίσκεται πολύ κοντά στον Βαγ-
γέλη Βενιζέλο -είχε πάει και στη πα-
ρουσίαση του βιβλίου του- ενώ μην ξε-
χνάμε ότι ο Λεωνίδας για καιρό βρέθηκε
πολύ κοντά και στη Νέα Δημοκρατία. Εξ
αυτού του λόγου, πάντως, και στη ΠΑ-
ΣΟΚ ενώ βλέπουν ότι δεν έχουν και
πολλές επιλογές για τον Νομό Λακω-
νίας, δεν τρέφουν και τόσο μεγάλη
στοργή για την κόρη του Λεωνίδα. 

ΑΞΙΖΕΙ…

Περιοδεία στη Νέα Σμύρνη
Στη Νέα Σμύρνη έκανε περιοδεία ο κοι-

νοβουλευτικός εκπρόσωπος Χάρης Θεοχά-
ρης, αφού οι ολιγοήμερες διακοπές στη
Φωκίδα φόρτισαν τις μπαταρίες του. Κατά
τη σύντομη περιοδεία του στη Νέα Σμύρνη
συνάντησε εκατοντάδες πολίτες στο πλέον
πολυσύχναστο σημείο της, την αγορά της
οδού Ομήρου. Μίλησε με επαγγελματίες
και άκουσε τους προβληματισμούς των

επιχειρηματιών αλλά και
των καταναλωτών. Στο
επίκεντρο βρέθηκαν η
πορεία της ελληνικής
οικονομίας, η προοπτι-

κή του πληθωρισμού, η
ακρίβεια κ.λπ. Επισκέφτηκε

το δημαρχείο της Νέας Σμύρνης όπου είχε
συνάντηση με τον δήμαρχο Σταύρο Τζουλά-
κη και τους συνεργάτες του, καθώς και το
προεδρείο του Συλλόγου Εργαζομένων
στον δήμο. Και, βέβαια, μαζί με τον δήμαρ-
χο, τους αντιδημάρχους κ.ά., συνάντησε και
συνομίλησε εκτενώς με τον Μητροπολίτη
Νέας Σμύρνης Συμεών. 

Η ιστορία δεν ξεγράφεται
για ΣΥΡΙΖΑ - Ψυχάρη 

Υποκριτική ήταν η δήλωση του ΣΥΡΙΖΑ για
τον θάνατο του Σταύρου Ψυχά-
ρη, αφού στο πολιτικό και
δημοσιογραφικό σινάφι
είναι αναντίρρητη αλή-
θεια το πόσο η διακυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ κυνή-
γησε τον «χρεωμένο» ΔΟΛ
επί Σταύρου Ψυχάρη, υπο-
σχόμενη βοήθεια μόνο σε
περίπτωση που άλλαζε
γραμμή υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ,
προτείνοντας, μάλιστα,
για διευθυντή τον «δικό
της» Βασίλη Μουλόπουλο,
πρώην βουλευτή Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ και
διευθυντή στο «Βήμα». Όλα αυτά είναι γνωστά,
όπως και το ραντεβού Αλέξη Τσίπρα - Σταύρου
Ψυχάρη στο διαμέρισμα της πλατείας Μαβίλη
παρουσία μιας γάτας Ιμαλαΐων, ως μοναδικού
μάρτυρα στο αλισβερίσι που ήθελε να περάσει
ο Αλ. Τσίπρας, προκειμένου να δημιουργήσει
(μαζί με τη μετέπειτα προσπάθεια εξαγοράς
καναλιού από τον Καλογρίτσα) τον δικό του
μιντιακό στρατό. Και πόσο αυτή η πίεση μετου-
σιώθηκε σε διωγμό του εκδότη από τη διοίκη-
ση και οριστικό «κλείσιμο» του ΔΟΛ. Η ιστορία
έχει γραφτεί και δεν ξεγράφεται… 

Η ΝΔ ψήφησε 
340 νομοσχέδια 

Για να έχετε μια τάξη μεγέθους και ένα μέ-
τρο σύγκρισης της κυβέρνησης Μητσοτάκη με
άλλες προηγούμενες κυβερνήσεις, να πούμε
ότι όταν έκλεισε η Βουλή στις 28 Ιουλίου, η κυ-
βέρνηση είχε φέρει προς ψήφιση συνολικά τα
τρία αυτά χρόνια διακυβέρνησης 340 νομο-
σχέδια… Και μέσα σε πραγματικά αντίξοες
συνθήκες, με αλλεπάλληλες κρίσεις όπως η
πανδημία, ο πληθωρισμός, η ενεργειακή κρίση
αλλά και τα Ελληνοτουρκικά που παραμένουν
σε ένταση. Φανταστείτε να είχαμε και νορμάλ
κυβερνητική θητεία… 

Παιδεία: Ακόμα 8.487 διορισμοί 
Νέους (8.487) διορισμούς εκπαιδευτικών ανακοίνωσε η υπουργός

Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Θυμίζουμε ότι για δώδεκα χρόνια δεν είχαν
γίνει διορισμοί στην εκπαίδευση και ενώ έφευγαν χιλιά-

δες εκπαιδευτικοί λόγω συνταξιοδότησης, αφήνον-
ταν κενές θέσεις. Η κυρία Κεραμέως τόνισε σε
ανάρτησή της ότι έπρεπε, πριν γίνουν οι διορι-
σμοί, να περάσουν οι τολμηρές μεταρρυθμίσεις
του υπουργείου όπως νηπιαγωγείο από τα 4, αγ-

γλικά στο νηπιαγωγείο, καλλιέργεια δεξιοτήτων,
επέκταση του ολοήμερου σχολείου, διπλασιασμός πρό-

τυπων και πειραματικών σχολείων, αξιολόγηση εκπαιδευτικών κ.ά.,
ώστε να ανοίξει το πλαίσιο των διορισμών πάνω στο νέο σχολείο. 

Τρεις βουλευτές έφεραν στο επίκεντρο 
τους δανειολήπτες του ελβετικού φράγκου 

Ερώτηση κατέθεσαν οι βουλευτές Νικήτας Κακλαμάνης, Δημήτρης Καιρίδης και Λά-
ζαρος Τσαβδαρίδης προς τους αρμόδιους υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης για
την αντιμετώπιση του κοινωνικού, πλέον, προβλήματος που έχει ανακύψει με τη διαρκή
ανατίμηση του ελβετικού φράγκου για όσους έχουν δανειστεί με ρήτρα ελβετικού φράγ-
κου την περίοδο πριν από την κρίση. Ήταν μια πρωτοβουλία, όπως μας ενημερώνει ο κ.
Καιρίδης, που είχε συζητήσει τόσο με τις τράπεζες όσο και με την Τράπεζα της Ελλάδος.
Η Πολιτεία, όπως λένε και οι βουλευτές, πρέπει να μεριμνήσει για να ανακουφίσει τη με-
γάλη κατηγορία δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, πάνω από 200.000. Οι πολίτες αυτοί
ενώ αποπληρώνουν κανονικά το δάνειό τους αδυνατούν να ξεχρεώσουν, καθώς το χρέος
σε ευρώ αυξάνει. Οι λόγοι ευρωπαϊκού κράτους δικαίου επιβάλλουν την εναρμόνιση της
ελληνικής έννομης τάξης με την ευρωπαϊκή.

Πήγε να δει τους πρόσφυγες η Ζαχαράκη 
Επίσκεψη στη Ραφήνα έκανε η υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαρά-

κη, την οποία υποδέχτηκε ο δήμαρχος Ραφήνας Βαγγέλης Μπουρνούς. Η
κυρία Ζαχαράκη επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις των κα-

τασκηνώσεων του Δήμου Ζωγράφου στα Περιβολάκια
όπου φιλοξενούνται και ομογενείς από την Ουκρανία
και συνομίλησε μαζί τους, δίνοντας βάρος στα παι-
διά, στην εκπαίδευσή τους και στη βελτίωση της κα-

θημερινότητάς τους. Η κυρία Ζαχαράκη θα έχει το
επόμενο διάστημα στενή συνεργασία και με τον δήμαρχο

Ζωγράφου Βασίλη Θώδα για το ζήτημα των προσφύγων που φιλοξενούν-
ται στις κατασκηνώσεις του δήμου. 

Απροειδοποίητη 
επίσκεψη  Χατζηδάκη
στον ΕΦΚΑ Αμαρουσίου 

Α
προειδοποίητη επίσκεψη στον ΕΦΚΑ έκανε ο υπουργός Εργα-
σίας Κωστής Χατζηδάκης μέσα στο κατακαλόκαιρο. Συγκεκριμέ-
να πήγε χθες, 2 Αυγούστου, στον ΕΦΚΑ Αμαρουσίου, σε ένα νευ-

ραλγικό κατάστημα με πολλούς ασφαλισμένους. Προφανώς, όπως εξηγεί
και ο ίδιος, «ο ΕΦΚΑ δεν έγινε παράδεισος» αλλά συνάντησε ευχαριστη-
μένους ασφαλισμένους. Ο ίδιος τόνισε ότι οι προσπάθειες που έχουν γίνει
θα συνεχιστούν τόσο στην εξυπηρέτηση όσο και στο θέμα των συντάξεων
που θα βγαίνουν πιο γρήγορα. Αναφέρθηκε, τέλος, στην προμήθεια 5.000
νέων ηλεκτρονικών υπολογιστών που, μαζί με τους 3.000 που λειτουρ-
γούν τους τελευταίους μήνες, θα εκσυγχρονίσουν τον ΕΦΚΑ και θα αυξή-
σουν την παραγωγικότητα. Πάντως, έκανε και τις συστάσεις του στον δι-
ευθυντή του Αμαρουσίου για το θέμα των χαλασμένων ερκοντίσιον σε ένα
τμήμα των γραφείων. Είναι μεγάλη ταλαιπωρία τόσο για τους υπαλλήλους
όσο και για τους ασφαλισμένους. Δίκαιος αλλά αυστηρός. 



Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταν-
τίνος Φλώρος, συναντήθηκε στο γραφείο
του με τον δημοσιογράφο-παρουσιαστή
Νίκο Αλιάγα, ο οποίος συμμετείχε στη δη-
μιουργία του 14ου podcast του ΓΕΕΘΑ με
τίτλο «Προσκλητήριο Φρουράς στους Προ-
μαχώνες των Ελεύθερων Πολιορκημέ-
νων». Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ ευχαρίστησε τον
κ. Αλιάγα, ο οποίος κατάγεται από την Ιερά
Πόλη του Μεσολογγίου, για την ευγενική
συνεισφορά του στο podcast, καθώς και
για τον μοναδικό και γλαφυρό τρόπο με τον
οποίο απέδωσε τα ιστορικά κείμενα.

ΟΟι διαρροές των Συριζαίων

Συνεχίζουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ (λέγε
με Γιώργο) να διαρρέουν αποσπασματικά σε
φίλους τους κομματικούς δημοσιογράφους
διαλόγους από την απόρρητη συνεδρίαση της
Επιτροπής Θεσμών της Βουλής, από τους
οποίους φαίνεται ξεκάθαρα η διαστρέβλωση
των όσων είπε ο διοικητής της ΕΥΠ Παναγιώ-
της Κοντολέων. Εκτός από τους εν λόγω δημο-
σιογράφους, οι οποίοι εκτίθενται και γελοι-
οποιούνται επαγγελματικά, υπάρχει και ένα
ζήτημα με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που
φαίνεται ότι δεν έχουν καμία απολύτως αίσθη-
ση του δημόσιου συμφέροντος επί θεμάτων
εθνικής ασφαλείας. 

Έχω καλές ειδήσεις για
τους νέους αγρότες. Άνοιξε ο
δρόμος για την καταβολή των
ενισχύσεων στους δικαιού-
χους από τις περιφέρειες που
παρουσιάζουν ετοιμότητα. Ο αρ-
μόδιος υπουργός Αγροτικής Πολιτι-
κής Γιώργος Γεωργαντάς επιτάχυνε τις διαδι-
κασίες και δρομολογούνται οι πληρωμές σε 8
από τις 13 περιφέρειες της χώρας και συγκε-
κριμένα τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας,
Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλά-
δας, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Ανατολι-
κής Μακεδονίας-Θράκης και Ηπείρου. Το πρό-
γραμμα για τους νέους αγρότες φτάνει τα 525
εκατ. ευρώ, αφού διατέθηκαν επιπλέον πόροι
σε σχέση με τα 420 εκατ. ευρώ της αρχικής
πρόσκλησης, προκειμένου να ικανοποιηθεί το
μεγάλο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε. 

Τask force για 
τους δημοσιογράφους 

Ομάδα Εργασίας Συντονισμού (Task Force),
με σκοπό την προστασία, την ασφάλεια και την
ενίσχυση της θέσης των δημοσιογράφων και
άλλων επαγγελματιών ενημέρωσης, συγκρό-
τησε η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας
και Ενημέρωσης της προεδρίας
της κυβέρνησης. Συγκεκριμέ-
να, ο γενικός γραμματέας
Επικοινωνίας και Ενημέρω-
σης Δημήτρης Γαλαμάτης
δήλωσε το εξής: «Η ενίσχυση
της ελευθερίας και της πολυ-
φωνίας των Μέσων Ενημέρωσης, η
αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και η
διασφάλιση της προστασίας, της ασφάλειας και
της ενίσχυσης της θέσης των δημοσιογράφων
και άλλων επαγγελματιών ενημέρωσης συνι-
στούν πολιτικές που βρίσκονται πολύ ψηλά
στην ατζέντα, τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
όσο και της ελληνικής κυβέρνησης».

Χ
ορτάτος θα έλεγα πως έφυγε από
τη ζωή και ο Σταύρος Ψυχάρης. Άλ-
λωστε, είναι γνωστό τοις πάσι ότι
ανεβοκατέβαζε κυβερνήσεις. Αυτό

που δεν είναι γνωστό είναι η άσβεστη κόντρα
που είχε με την οικογένεια Παπανδρέου και
ειδικά με τον Γιώργο, επειδή ο ΓΑΠ (ως πρω-
θυπουργός) δεν του έσβησε τα δάνεια που
χρωστούσε… Επίσης, στους νεότερους δεν
είναι τόσο γνωστή η κόντρα του με τον Κώστα
Καραμανλή, τον πρώην πρωθυπουργό, τον
οποίο αποκαλούσε με τρόπο πολιτικά χυδαίο
ως κλωνοποιημένο πολιτικό. Οι παλαιοί πο-
λιτικοί συντάκτες θυμούνται βεβαίως το
πρωτοσέλιδο του «Βήματος» με το πρώτο
κλωνοποιημένο πρόβατο, την «Ντόλυ», και
τη φωτογραφία του Καραμανλή δίπλα. Ας
μην επεκταθώ, όμως… Συλλυπητήρια στους
οικείους του, τίποτε άλλο. 

Στον ΣΥΡΙΖΑ είναι έξαλλοι, διότι
προχθές ήρθε πάλι στο προσκή-
νιο μια δημοσκόπηση του Μαΐου

η οποία τους εμφανίζει να μην
πηγαίνουν καλά στην Κρήτη. Λες

και από τον Μάιο μέχρι σήμερα έχει αλ-
λάξει κάτι στα ποσοστά τους! Στις προηγούμενες
εκλογές, το 2019, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε την πρωτιά με ποσο-
στό 39,88%, η ΝΔ ήταν δεύτερη με 32,48% και το ΠΑΣΟΚ
είχε πάρει 10,46%. Μόνο που τώρα τα δεδομένα έχουν
αλλάξει για τον πρόεδρο Αλέξη και δεν μπορεί να το
χωνέψει με τίποτα. 
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Κάνει δουλειά 
ο Γεωργαντάς
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Έφυγε ο άλλοτε 
παντοδύναμος
Σταύρος Ψυχάρης



Τo
...

 Π
ρό

σω
πο

LOCK

Οι διακοπές των αρχηγών

Γ
ια τον Αλέξη τα ξέρετε… Φέτος μας αποκάλυψε πού θα πάει διακοπές, σε
αντίθεση με άλλες χρονιές που πήγαινε κρυφά. O πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται ήδη μαζί με τη σύντροφό του και τα παιδιά τους
στη Λισαβόνα, όπου θα παραμείνει έως και σήμερα. Είναι ένα ταξίδι με το

οποίο γιορτάζει την επιτυχία του γιου του, Φοίβου, στις εξετάσεις για μια θέση στο
Πρότυπο Γυμνάσιο της Πλάκας.
Τις υπόλοιπες μέρες του για ξε-
κούραση o Αλέξης Τσίπρας θα τις
περάσει στο σπίτι που ενοικιάζει
η οικογένειά του στα Λεγραινά,
καθώς δεν έχει προγραμματίσει
άλλες διακοπές και θέλει να βρί-
σκεται κοντά στο γραφείο του. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα
αφιερώσει τις πρώτες μέρες του
Αυγούστου σε υποχρεώσεις και
περιοδείες, που θα περιλαμβάνουν και νησιωτικούς προορισμούς. Για την ξεκού-
ρασή του θα επιλέξει και φέτος τα Χανιά, σε ήσυχη και οικογενειακή ατμόσφαιρα.
Στις 20 Αυγούστου το αργότερο θα είναι στο γραφείο του. 

Ο κ. Ανδρουλάκης θα ρίξει μερικές βουτιές στην Κρήτη και μετά θα πάει με τον γιο
του στην Τήνο και τον Δεκαπενταύγουστο θα πάει με καλούς φίλους στο Μόντρεαλ
του Καναδά… Ο Δημήτρης Κουτσούμπας κλασικά στο αγαπημένο μέρος του, τον
Θεολόγο, οικογενειακά, όπου ήδη περνάει -όποτε βρίσκει ελεύθερο χρόνο- τα Σαβ-
βατοκύριακά του. 
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Και άλλος γάμος
προσεχώς στη ΝΔ
Σας το είχα γράψει πριν από πολύ και-
ρό, αλλά απέφυγα να γράψω ονόματα.
Όμως, ήδη έχουν αρχίσει και αποστέλ-
λονται προσκλητήρια. Ο γάμος θα γίνει
στις 12 Σεπτεμβρίου, μία μέρα μετά τη
ΔΕΘ. Πρόκειται για τον βουλευτή της Α’
Πειραιώς Γιάννη Μελά, ο οποίος νυμ-
φεύεται τη δικηγόρο Χριστίνα Κορκίδη
με κουμπάρο τον Γιώργο Βρετάκο. Η
γοητευτική Χριστίνα Κορκίδη, κόρη του
προέδρου του ΕΒΕΠ Βασίλη Κορκίδη
και της Ζανίνας Κορκίδη, θα ντυθεί στα
λευκά τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου στον
Καθεδρικό Ναό Αγίας Τριάδας Πειραιά,
στα σκαλιά του οποίου θα την περιμένει
ο νεαρός πολιτικός Γιάννης Μελάς, γιος
του τέως βουλευτή και ιατρού Τάκη Με-
λά και της Ελευθερίας Μελά. Ό,τι καλύ-
τερο, να ευχηθούμε στα παιδιά. Αναμ-
φίβολα θα είναι το κοσμικό γεγονός της
χρονιάς στον Πειραιά.

Η «άψογη εισβολή» στην Κύ-
προ. Έτσι τη χαρακτήρισε ο
Χουλουσί Ακάρ. Δεν είναι μόνο
ο Ερντογάν που το έχει... κάψει
δηλαδή. Ο Τούρκος υπουργός
Άμυνας υποστήριξε ότι η Τουρ-
κία «έχει εκπληρώσει άψογα το
καθήκον της ως εγγυήτριας δύ-
ναμης στην Κύπρο και θα συνε-
χίσει να το κάνει και στο μέλ-
λον». Μάλιστα, κατηγόρησε την
ελληνική πλευρά για αδιαλλα-
ξία και «εμμονή στο status
quo» ακόμη και για «διακρίσεις
κατά των Τουρκοκυπρίων».

Χαλαρή επίσκεψη
Μασούτη στο λιμάνι 

Μια επίσκεψη του προέδρου της Κεν-
τρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος
και γνωστού επιχειρηματία Γιάννη Μα-
σούτη δεν μπορεί να περάσει απαρατή-
ρητη! Στο μεγάλο λιμάνι βρέθηκε ο Γιάν-
νης Μασούτης, συνοδευόμενος από τον
Νέστορα του Επιμελητηριακού Θεσμού,
γενικό γραμματέα της ΚΕΕΕ και πρό-
εδρο του Επιμελητηρίου Βοιωτίας Πα-
ναγιώτη Αγνιάδη. Και αυτήν τη φορά ο
λόγος δεν ήταν κάποια θεσμική επίσκε-
ψη αλλά μια χαλαρή βόλτα στον καλό
τους φίλο και στενό συνεργάτη στην
ΚΕΕΕ Γιάννη Βουτσινά, πρόεδρο του
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πει-
ραιά και οικονομικό επόπτη της Κεντρι-
κής Ένωσης. Σε βόλτα τους στο κέντρο
της πόλης είχαν την ευκαιρία να συνομι-
λήσουν με αρκετούς επιχειρηματίες από
διάφορους χώρους όπως η εστίαση, το
εμπόριο και η διασκέδαση.

Τρελό πάρτι έκαναν
στο Twitter 
με το κτίριο 
της  Κουμουνδούρου

Στον ΣΥΡΙΖΑ, αφού είδαν κι απόειδαν ότι
δεν θα γίνουν εκλογές τον Σεπτέμβριο, εί-
παν να το ρίξουν στο... βάψιμο. Έπιασαν
λοιπόν και έβαψαν το
κτίριο επί της Κου-
μουνδούρου. Στο εξής,
όσοι προσέρχονται στα
γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ
δεν θα αντικρίζουν
γκρίζους τοίχους αλλά
μια κατακόκκινη πο-
λυκατοικία. Οι επι-
σκευές της εξωτερι-
κής όψης του κτιρίου
ολοκληρώθηκαν και το βαθύ κόκκινο χρώ-
μα, όπως ήταν η επιθυμία και η εντολή του
Τσίπρα, θα τραβάει εφεξής τα βλέμματα
των περαστικών. Οι αλλαγές του κτιρίου δεν
πέρασαν, όπως ήταν φυσικό, απαρατήρη-
τες από τα social media. «Νηπιαγωγείο οι
μελισσούλες, εγγραφές ημιπιτσιρικάδων»,
ήταν το καλύτερο σχόλιο που είδα. Τώρα
πάντως που το ξανακοιτάω δεν είναι βαθύ
κόκκινο. Έντονο ροζ το βλέπω... 

Η σπάνια φωτογραφία
του Κυριάκου με τον γιο του
Ο γιος του Κυριάκου Μητσοτάκη, Κωνσταντίνος, έκλεισε τα 24

χρόνια του και ο πρωθυπουργός ανέβασε μια τρυφερή φωτογρα-

φία στο Instagram.  Πρόκειται για μια φωτογραφία στην οποία ο

γιος του είναι μωρό. «Μεγάλωσες πολύ από τότε! Χρόνια πολλά,

Κωνσταντίνε μου», έγραψε ο πρωθυπουργός στο Ιnstagram.Πα-

ρόμοια φωτογραφία ανέβασε και η σύζυγος του πρωθυπουργού

Μαρέβα, που απεικόνιζε τον γιο τους Κωνσταντίνο σε βρεφική ηλι-

κία και συνοδευόταν από τα δικά της χρόνια πολλά στο καμάρι της.



του
Κώστα 
Τσιτούνα 
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1. Αν προτίθεστε να παραστείτε σε διάφορες
κοινωνικές εκδηλώσεις, ζητήστε από τους υπευ-
θύνους της εκδήλωσης να σας ανακοινώσουν. Μια
κάρτα με τον τίτλο σας είναι απαραίτητη.
2. Ζητήστε να σας καλέσουν για έναν ολιγόλεπτο

χαιρετισμό. Φροντίστε να είστε στην πρώτη σειρά
των ομιλητών.
3. Έχετε έτοιμο ένα εντυπωσιακό και έξυπνο

σύντομο μήνυμα, προσαρμοσμένο στο θέμα της
εκδήλωσης αλλά και στο κοινό που θα παρευρί-
σκεται. Πείτε το αυθόρμητα... απέξω!
4.Μη διστάσετε να «τσαλακωθείτε» στην επαφή

σας με τους πολίτες πριν και μετά την εκδήλωση.
Μην ξεχνάτε να δίνετε την κάρτα σας και, αν έχουν,
να παίρνετε τη δική τους. Τα emails των πολιτών
είναι περιουσία ανεκτίμητη!

5.Μη μένετε «στάσιμοι» σε ένα σημείο της εκ-
δήλωσης ασχολούμενοι μόνο με μια παρέα-ομάδα
πολιτών. Κινηθείτε σε όλο τον χώρο και χαιρετήστε
όσο το δυνατόν περισσότερους. 

Ακολουθήστε το παράδειγμα του «νιόπαντρου
ζευγαριού» στη γαμήλια δεξίωση. Περνούν από
τραπέζι σε τραπέζι και χαιρετούν τους συνδαιτυ-
μόνες τους.

Πέντε συμβουλές προς υποψηφίους ενόψει εκλογών 

H
αφρόκρεμα των «ηγετών» της Ευρώ-
πης και οι γραφειοκράτες κυβερνήτες
φαίνεται ότι δυσκολεύονται να διαχει-
ριστούν οποιαδήποτε κρίση, είτε πολι-

τική είτε οικονομική… Παλιά λέγαμε ότι η Ευρώπη
είναι ένας πολιτικός γίγαντας με πήλινα πόδια,
επειδή ακριβώς δεν είχε δική της ενέργεια. Δυ-
στυχώς με όσα συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια
πολύ αμφιβάλλω αν είναι πολιτικός γίγαντας. 

Ο ένας μετά τον άλλον, οι αποκαλούμενοι ηγέτες
της Ευρώπης φαίνεται να πέφτουν από τα «μπαλ-
κόνια» μη μπορώντας να διαχειριστούν ούτε την
κρίση του πολέμου ούτε και την κρίση πριν από τον
πόλεμο... Διότι, ας μη γελιόμαστε, όλη αυτή η
αφρόκρεμα των χαρτογιακάδων που κυβερνούν
αυτή την περίοδο τη Γηραιά Ήπειρο δεν μπορούσε
να διαχειριστεί κανένα απολύτως ζήτημα στο
εσωτερικό της Ένωσης. Ούτε οικονομικής φύσε-
ως, ούτε ενεργειακής, ούτε πολιτικής. Θα τολμού-
σα να πω ότι είναι κατώτεροι των περιστάσεων… 

Οι συγκρίσεις είναι αναπόφευκτες. Αν γυρίσου-
με πίσω το ρολόι της Ιστορίας και θυμηθούμε προ-
σωπικότητες όπως ο Χέλμουτ Κολ, ο στρατηγός
Ντε Γκωλ, ο Φρανσουά Μιτεράν, ο Κωνσταντίνος

Καραμανλής, η απογοήτευση κοιτώντας το «σήμε-
ρα» είναι τεράστια. Από πού να ξεκινήσω και πού
να τελειώσω. Από τον «ελάχιστο» Μπόρις Τζόνσον
ή από τον υπερτιμημένο Εμανουέλ Μακρόν, που
θα μας έσωζαν από τη μονοκρατορία της Άνγκελα
Μέρκελ; Ή μήπως να πιάσουμε την περίπτωση του
«σούπερ Μάριο» που είχε μεγαλώσει μέσα στη
χλιδή των τραπεζών και παρίστανε τον κορυφαίο
manager και τώρα ξαφνικά που είδε τα δύσκολα
και πρέπει να κάνει τον πραγματικό manager
παίρνει το καπελάκι του και φεύγει. 

Δύσκολο πράγμα η πολιτική αναμφίβολα και,
όπως έλεγε και μια ψυχή, «στην πολιτική ο ίσιος
δρόμος είναι αδιάβατος…». Θα μου πείτε, πλέον η
μόνη δουλειά που έχουν κάνει αρκετοί από τους
σημερινούς ηγέτες είναι «δημόσιοι υπάλληλοι
στις Βρυξέλλες». Και αναφέρομαι βεβαίως σε
όλους αυτούς τους κομισάριους της γραφειοκρα-
τίας του Στρασβούργου και των Βρυξελλών. Αλή-
θεια, πιστεύει κανείς ότι αυτή η κυρία επί των τι-
μών ονόματι Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η πρό-
εδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπορεί να δια-
σφαλίσει τα συμφέροντα των λαών της Ευρώπης;
O πατέρας της, Ερνστ Άλμπρεχτ, εργαζόταν στο

Ιξέλ ως διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
από την ίδρυσή της και η ίδια διορίστηκε υπάλλη-
λος της ΕΕ. 

Μπορούμε να εναποθέσουμε το μέλλον των
παιδιών μας στον Σαρλ Μισέλ, τον πρόεδρο του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου; Διορισμένος δικηγό-
ρος των Βρυξελλών ήταν, δεν έχει κάνει κάποια
άλλη δουλειά στη ζωή του. Όλοι αυτοί είναι «παι-
διά του πολιτικού σωλήνα» της Ένωσης. Ούτε
περίπτερο δεν έχουν διοικήσει… Για να μην αρ-
χίσω να γράφω ότι τη Φον ντερ Λάιεν την «επέ-
βαλε» η Μέρκελ και τον Μισέλ τον επέβαλε ο
Μακρόν και την πάω μακριά τη βαλίτσα. Διότι και
αυτό το οικοδόμημα της ΕΕ είναι απλώς ένα με-
γάλο… Βυζάντιο. 

Σε αυτήν τη σύγχρονη ρωμαϊκή αρένα ο μόνος
που κατάφερε να ορθώσει το ανάστημά του και να
προτείνει σοβαρές λύσεις τόσο κατά την περίοδο
της πανδημίας όσο και τώρα που μαίνεται ο πόλε-
μος της Ενέργειας είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Προτάσεις ρηξικέλευθες, αλλά κοστολογημένες
και με γνώμονα τους λαούς της Ευρώπης. Δυστυ-
χώς κρούει κλειστές θύρες. Η Γηραιά Ήπειρος
βρίσκεται σε λήθαργο…

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr

Έλλειμμα ηγετών στην Ευρώπη 



Α
νεβαίνει το θερμόμετρο ώρα με
την ώρα στο στενό της Ταϊβάν,
καθώς και στις δύο ακτές του
συσσωρεύονται στρατιωτικές

δυνάμεις. Με αφορμή την επίσκεψη της
προέδρου της αμερικανικής Βουλής των
Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι στην Ταϊβάν,
το Πεκίνο έχει ανεβάσει την επιθετική ρη-
τορική του, απειλώντας ανοιχτά με στρα-
τιωτική επιχείρηση. Στον αντίποδα, η Ταϊ-
πέι έχει ανακοινώσει πως θα υπερασπι-
στεί τα εδάφη της θέτοντας σε συναγερμό
τις ένοπλες δυνάμεις της αλλά και ανοί-
γοντας τα αντιαεροπορικά καταφύγια της
πρωτεύουσας, προκειμένου να είναι έτοι-
μα σε περίπτωση κινεζικού πλήγματος. 

Σύμφωνα με τα διεθνή ειδησεογραφικά
μέσα, το αεροσκάφος της ΠΑ των ΗΠΑ με
την κυρία Πελόζι προσγειώθηκε στην Ταϊ-
πέι λίγο πριν από τις έξι ώρα Ελλάδας
(22.45 τοπική ώρα), προερχόμενο από την
Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας. «Η
επίσκεψη της αντιπροσωπείας μας στην
Ταϊβάν τιμά την ακλόνητη δέσμευση της
Αμερικής να υποστηρίξει τη σημερινή της
δημοκρατία. Η επίσκεψή μας είναι μέρος
του ευρύτερου ταξιδιού μας στον Ινδοει-
ρηνικό -συμπεριλαμβανομένων της Σιγ-
καπούρης, της Μαλαισίας, της Νότιας Κο-
ρέας και της Ιαπωνίας- με επίκεντρο την
αμοιβαία ασφάλεια, τις οικονομικές εται-
ρικές σχέσεις και τη δημοκρατική διακυ-
βέρνηση. Οι συζητήσεις μας με την ηγεσία
της Ταϊβάν θα επικεντρωθούν στην επιβε-

βαίωση της υποστήριξής μας προς τον
εταίρο μας και στην προώθηση των κοι-
νών μας συμφερόντων, συμπεριλαμβανο-
μένης της προώθησης μιας ελεύθερης και
ανοιχτής περιοχής Ινδοειρηνικού. Η αλ-
ληλεγγύη της Αμερικής προς τα 23 εκα-
τομμύρια πολίτες της Ταϊβάν είναι σήμερα
πιο σημαντική από ποτέ, καθώς ο κόσμος
βρίσκεται αντιμέτωπος με μια επιλογή με-
ταξύ απολυταρχίας και δημοκρατίας», ση-

μειώνεται στην ανακοίνωση της προ-
έδρου της αμερικανικής Βουλής. Ωστόσο
η αποστροφή με την οποία κλείνει η κυρία
Πελόζι «γλυκαίνει» την κινεζική πλευρά:
«Η επίσκεψή μας είναι μία από τις πολλές
αντιπροσωπείες του Κογκρέσου που
έχουν φτάσει στην Ταϊβάν - και σε καμία
περίπτωση δεν έρχεται σε αντίθεση με τη
μακροχρόνια πολιτική των Ηνωμένων Πο-
λιτειών με γνώμονα τον Νόμο για τις Σχέ-

σεις της Ταϊβάν του 1979, τα κοινά ανακοι-
νωθέντα ΗΠΑ - Κίνας και τις Έξι Διαβε-
βαιώσεις». Σύμφωνα με τον νόμο του
1979, στο πλαίσιο της αμερικανικής ανα-
γνώρισης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κί-
νας, η Ουάσιγκτον υιοθετεί την πολιτική
«στρατηγικής ασάφειας» με την Ταϊβάν,
παραμένοντας ωστόσο ο ισχυρότερος
σύμμαχος και ο προμηθευτής οπλικών
συστημάτων. 

Η σινοαμερικανική ένταση με αφορμή
την Ταϊβάν έχει αυξηθεί τους τελευταίους
μήνες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο
Μπάιντεν, απαντώντας στις πολεμικές
ετοιμασίες του Πεκίνου, που από τις αρ-
χές του 2021 «τεστάρει» τα ανακλαστικά
των νησιωτών με στρατιωτικές ασκήσεις
ευρείας κλίμακας και με πτήσεις πέραν
της νοητής γραμμής που «κόβει» στη μέ-
ση τη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα σε Κίνα
και Ταϊβάν, έχει δημοσιοποιήσει την από-
φασή του για στρατιωτική συνδρομή στην
Ταϊπέι αν η Κίνα υπερβεί τα εσκαμμένα. Σε
αυτό το πλαίσιο και σε δυο δημόσιες πα-
ρεμβάσεις του είπε πως οι ΗΠΑ θα είναι
στο πλευρό της Ταϊβάν αν δεχθεί κινεζική
επίθεση.
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Και ρωσική παρέμβαση 
Η πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής
πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη
Νοτιοανατολική Ασία, περιοδεύοντας
σε κράτη τα οποία διατηρούν άριστες
σχέσεις με την Ουάσιγκτον. Ωστό-
σο η επίσκεψή της στην Ταϊ-
βάν είχε πάρει χαρακτήρα
casus belli για την Κίνα,
καθώς η επίσκεψη υψη-
λόβαθμου Αμερικανού
πολιτικού στο νησί θεω-
ρείται ακραία πρόκληση
και ένδειξη εμπλοκής των
ΗΠΑ σε μια «εσωτερική διαμάχη»
που κρατά δεκαετίες, από τότε που η
Φορμόζα, σημερινή Ταϊβάν, έγινε κα-
ταφύγιο για τους ηττημένους του εμ-
φυλίου στην ηπειρωτική Κίνα. 
Η κατάσταση γίνεται πιο εκρηκτική και
περίπλοκη μετά και τη ρωσική παρέμ-
βαση υπέρ των κινεζικών θέσεων.
«Δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότη-

τα αυτή τη στιγμή αν θα πάει ή όχι εκεί,
αλλά τα πάντα αναφορικά με αυτή την
περιοδεία και η πιθανή επίσκεψή της
στην Ταϊβάν είναι εντελώς προκλητι-

κά», ήταν η σχετική δήλωση του
εκπροσώπου του Βλαντίμιρ

Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ.
«Η Ουάσιγκτον αποστα-
θεροποιεί τον κόσμο.
Ούτε μία σύγκρουση δεν
έχει διευθετηθεί τις τε-

λευταίες δεκαετίες, όμως
πολλές έχουν προκληθεί»,

ανάρτησε από την πλευρά της στο
Telegram η Μαρία Ζαχάροβα.
Η Μόσχα από τη μια επιδιώκει μια «ρε-
βάνς» στον επικοινωνιακό πόλεμο με
την Ουάσιγκτον, μετά τον διπλωματικό
αποκλεισμό της λόγω της εισβολής
στην Ουκρανία, και από την άλλη να
ενισχύσει τον ρωσοκινεζικό άξονα
έναντι των ΗΠΑ. 

H Πελόζι εξόργισε τον... Δράκο 

«Πάτησε» 
Ταϊβάν 

η πρόεδρος 
της αμερικανικής 

Βουλής, που έκανε
προσεκτικές 

δηλώσεις, όμως 
το Πεκίνο βρυχάται…
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Ολικό lifting σε Chinook 
και Apache 

Ε Λ Ι Κ Ο Π Τ Ε Ρ Α  

Ν
α ενισχύσει ένα από τα πιο
νευραλγικά μέσα των Ενό-
πλων Δυνάμεων σκοπεύει
η ηγεσία του υπουργείου

Εθνικής Άμυνας, που παράλληλα με το
πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Apa-
che θα «τρέξει» τη συντήρηση αλλά και
την αγορά νέων ελικοπτέρων Chinook. 

Τα «πολυεργαλεία» της Αεροπορίας
Στρατού εργάζονται ακούραστα ανα-
λαμβάνοντας πληθώρα αποστολών σε
καιρό ειρήνης, ενώ πρέπει να βρίσκον-
ται διαρκώς έτοιμα για να «πολεμή-
σουν» όταν και όπου απαιτηθεί. Τα 25
Chinook που διαθέτει η ΑΣ σβήνουν
φωτιές, μεταφέρουν ασθενείς από τα
νησιά στην ενδοχώρα και είναι επιφορ-
τισμένα με το κρίσιμο καθήκον της με-
ταφοράς προσωπικού και υλικών, ενώ
συχνά χρησιμοποιούνται για τη μετακί-
νηση της πολιτικής και στρατιωτικής
ηγεσίας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας,
από το Καστελόριζο και τον Έβρο μέχρι
τους Οθωνούς και τη Γαύδο. Με άλλα
λόγια, πρόκειται για πολύτιμα εναέρια
μέσα και σε μεγάλο βαθμό αναντικατά-
στατα. 

Είναι ενδεικτικό ότι τα παλαιότερα
Chinook που διαθέτουν οι Ένοπλες Δυ-
νάμεις πλησιάζουν τις 45.000 ώρες
πτήσης, αφού κάθε χρόνο αναλαμβά-
νουν εκατοντάδες αποστολές προσφέ-
ροντας κοινωνικό έργο ή στο πλαίσιο
των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων
του 4ου ΤΕΑΣ.

Μέσα στο 2023, οι «Ινδιάνοι» της Αε-
ροπορίας Στρατού θα πάρουν μια ση-
μαντική ανάσα, καθώς αναμένεται να
έρθουν δέκα καινούργιοι κινητήρες, οι
οποίοι θα τοποθετηθούν στα εννιά πα-
λαιότερης τεχνολογίας Chinook CH-
47DG, τα οποία αποκτήθηκαν το 1981.
Τα ελικόπτερα αυτά καθηλώθηκαν, κα-

θώς οι κινητήρες Τ-55-L-712 δεν υπο-
στηρίζονται πλέον με ανταλλακτικά και
έτσι κινήθηκε μια μεγάλη διαδικασία
για την αγορά νέων από τις Ηνωμένες
Πολιτείες. Ύστερα από πολλές καθυ-
στερήσεις, το πρόγραμμα αντικατάστα-
σης κινητήρων άρχισε να «τρέχει» το
2020 και το Γενικό Επιτελείο Στρατού
προσδοκά ότι σταδιακά οι διαθεσιμότη-
τες θα επιστρέψουν σε ικανοποιητικά
επίπεδα. 

Παράλληλα θα αντιμετωπιστεί και το
πρόβλημα της «υπερφόρτωσης» των
νεότερων Chinook με δυσανάλογα
πολλές ώρες πτήσης, προκειμένου να
ανταποκριθούν στις ασφυκτικές ανάγ-

κες των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και
της Πολιτείας. Σε πολλές περιπτώσεις,
μάλιστα, διαπιστώνεται υπέρβαση του
Μέγιστου Αριθμού Ωρών Πτήσης, με το
τεχνικό προσωπικό της Αεροπορίας
Στρατού να δίνει καθημερινά αγώνα για
να κρατήσει τα ελικόπτερα στον αέρα. 

Σε αναμονή αγορών
Την ίδια στιγμή, η ελληνική πλευρά

αναμένει την απάντηση των Αμερικα-
νών για την αγορά δέκα νέων Chinook
διαμόρφωσης CH-47F με διαδικασία
FMS (Foreign Military Sales). Μάλιστα,
γίνεται προσπάθεια προκειμένου η ελ-
ληνική παραγγελία να ενσωματωθεί

στην αντίστοιχη του αμερικανικού
στρατού, ώστε τα ελικόπτερα να παρα-
ληφθούν το συντομότερο δυνατόν. Άλ-
λωστε, τόσο η κυβέρνηση όσο και το
υπουργείο Άμυνας αντιλαμβάνονται
πλήρως πόσο σημαντική είναι η από-
κτηση εναέριων μεταγωγικών μέσων,
αφού, σε περίπτωση όξυνσης με την
επιθετική και αναθεωρητική Τουρκία,
τα ελικόπτερα θα κληθούν να μεταφέ-
ρουν στρατεύματα αλλά και τις Ειδικές
Δυνάμεις στο πεδίο της μάχης. 

Το ΓΕΣ επιθυμεί την ενίσχυση και των
επιθετικών ελικοπτέρων και ήδη εξετά-
ζονται ο εκσυγχρονισμός εννιά Apache
AH-64D στην έκδοση Ε και η ταυτόχρονη
απόκτηση ακόμη εννιά Apache AH-64E
Guardian. Για να προχωρήσει το πρό-
γραμμα απαιτείται η αποστολή επίσημου
αιτήματος από την ελληνική πλευρά,
ώστε η σύμβαση να υπογραφεί εντός του
2023. Σε αυτή την περίπτωση, θα απαιτη-
θούν περίπου 36 μήνες για την παράδο-
ση των νέων ελικοπτέρων και έτσι, μέχρι
το καλοκαίρι του 2027, το 2ο ΤΕΕΠ θα
διαθέτει 18 Apache AH-64E και το 1ο ΤΕ-
ΕΠ θα επιχειρεί με 19 Apache AH-64A
που θα υποβληθούν σε πρόγραμμα ανα-
βάθμισης των ηλεκτροπτικών τους. 

Σταύρος Ιωαννίδης

Έρχονται 10 νέοι κινητήρες
για τους «Ινδιάνους» 

της Αεροπορίας Στρατού



Τ
ον σύντροφο της 17χρονης, η οποία αρ-
γά το βράδυ της Δευτέρας εντοπίστηκε
νεκρή στο διαμέρισμα όπου διέμενε με
τη μητέρα και την αδελφή της, στην οδό

Αραχόβης στο Περιστέρι, αναζητά η ΕΛΑΣ, κα-
θώς θεωρείται πρόσωπο-κλειδί για την εξιχνία-
ση της δολοφονίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ενή-
λικο άτομο πακιστανικής καταγωγής, που είναι
το τελευταίο -με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία-
που την είδε εν ζωή. Μαρτυρικές καταθέσεις στο
Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Κατά Ζωής θέλουν
τον συγκεκριμένο άντρα να εξαφανίζεται λίγο
πριν από τα μεσάνυχτα πηγαίνοντας στο σπίτι
όπου διαμένει με άλλα άτομα, γεμίζοντας με
ρούχα έναν σάκο και λέγοντας ότι «πρέπει να
φύγω». Έκτοτε τα ίχνη του αγνοούνται, με τους
συγκατοίκους του να έχουν δώσει κατάθεση στη
ΓΑΔΑ, όπως επίσης η μητέρα και η αδελφή της
17χρονης (παιδιά διαζευγμένων γονιών), αφή-
νοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διαπληκτισμού με
τον άνδρα από το Πακιστάν, καθώς το ζευγάρι
φέρεται να είχε συχνές εντάσεις τελευταία.

Δεν κακοποιήθηκε σεξουαλικά
Η 17χρονη κοπέλα εντοπίστηκε νεκρή πάνω

στο κρεβάτι της και είχε εμφανή σημάδια πάλης
τόσο από μώλωπες στα χέρια και στο κορμί όσο
και από το γεγονός ότι σχεδόν είχαν βγει τα ρού-

χα της (καμία ένδειξη σεξουαλικής κακοποί-
ησης). Ο ιατροδικαστής, ο οποίος εξέτασε μα-
κροσκοπικά τη σορό, διέκρινε εκδορές στην πε-
ριοχή του στόματος και της μύτης, ενώ ο θάνατός
της χαρακτηρίζεται ασφυκτικός. Αυτό σημαίνει
ότι ο δράστης -κατά τη διάρκεια της πάλης- εκ-
μεταλλεύτηκε την υπέρτερη μυϊκή του δύναμη,
ανέβηκε πάνω της και της έφραξε τις αεροφόρες
οδούς (μύτη και στόμα) με τα χέρια του προκει-
μένου να μην ακούγονται οι φωνές της. Έμπει-
ρος αξιωματικός της ΕΛΑΣ σχολίασε στην «Poli-
tical» ότι πρόκειται για «φρικτό θάνατο, ενώ
χρειάστηκαν κάποια λεπτά μέχρι η ανήλικη να
ξεψυχήσει».

Αξίζει να σημειώσουμε ότι στο διαμέρισμα δεν
βρέθηκαν ίχνη παραβίασης, κάτι που ενισχύει
τις ενδείξεις ότι η 17χρονη γνώριζε τον επίδοξο
δολοφόνο της και του άνοιξε η ίδια την πόρτα. Οι
αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων
Κατά Ζωής αναζητούν απαντήσεις και στο κινητό
της τηλέφωνο, ενώ φως στα ακριβή αίτια θανά-
του θα δείξει η νεκροψία-νεκροτομή από την Ια-
τροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών. 

Στο μικροσκόπιο της Εισαγγελίας και
της ΕΛΑΣ βρίσκεται μια νέα καταγγελία
για τον 53χρονο αστυνομικό-προπονητή
βόλεϊ, ο οποίος συνελήφθη στη Λέσβο
με την κατηγορία της ασέλγειας σε ανή-
λικη. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός
από την περίπτωση της 14χρονης, για
την οποία συνελήφθη και δόθηκαν στη
δημοσιότητα τα στοιχεία και οι φωτο-
γραφίες του, εξετάζεται ακόμη μια κα-
ταγγελία για ασέλγεια σε ανήλικο κορί-
τσι.
Η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι
Αρχές ελέγχουν τη δράση του στα μέσα

κοινωνικής δικτύωσης, τους ηλεκτρονι-
κούς λογαριασμούς του (κάποιοι με
ψεύτικα ονόματα, σύμφωνα με πληρο-
φορίες) και γενικότερα τα «ψηφιακά
αποτυπώματά του», προκειμένου να
διαπιστωθεί αν μιλούσε με άλλες ανήλι-
κες. Η μητέρα της 14χρονης δηλώνει
βέβαιη ότι έχει ασελγήσει και σε άλλα
κορίτσια, λέγοντας ότι είναι «ένα κτήνος
και θέλω να ακουστεί αυτό, ότι είναι ένα
κτήνος. Αυτοί οι άνθρωποι είναι άρρω-
στοι. Απλώς θέλω να πάει εκεί που πρέ-
πει να πάει και να πονέσει όπως πόνεσε
το δικό μου το παιδί». Ο 53χρονος αργά

το απόγευμα της Τρίτης κρίθηκε προφυ-
λακιστέος.
Την ίδια ώρα, νέες αποκαλύψεις έρχον-
ται στο φως της δημοσιότητας από τη
Σκιάθο, στον απόηχο της σύλληψης
ενός 39χρονου αξιωματικού του Πυρο-
σβεστικού Σώματος έπειτα από καταγ-
γελία της συντρόφου του για κατοχή
υλικού παιδικής πορνογραφίας. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες, η 32χρονη γυ-
ναίκα (μητέρα δύο κοριτσιών 10 και 12
ετών) φέρεται να είπε στους αστυνομι-
κούς ότι ο σύντροφός της ήταν ιδιαίτερα
χειριστικός και η μεγαλύτερη κόρη της

φέρεται να της εκμυστηρεύτηκε ότι τον
είχε ερωτευτεί. Η απολογία του είναι
προγραμματισμένη για αύριο Πέμπτη,
ενώ σε εξέλιξη είναι και η διοικητική
έρευνα από το Αρχηγείο του Πυροσβε-
στικού Σώματος. 

Παπ.

Λέσβος: «Ξεσκονίζουν» τα διαδικτυακά ίχνη του 53χρονου αστυνομικού

Εφιαλτικό τέλος για
17χρονη, ψάχνουν
τον σύντροφό της
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Ασφυκτικό και
φριχτό χαρακτήρισε
τον θάνατο 
της ανήλικης
αξιωματικός 
της ΕΛΑΣ μιλώντας
στην «Political» 

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Στις 122.230 τα εβδομαδιαία
κρούσματα, αλλά
πολλαπλασιάστηκαν τα θύματα
που έφτασαν τα 355
- Σχεδόν 50 νεκροί τη μέρα

Απτόητη η Ρούλα Πισπιρίγκου, συνεχίζει να κατέχει μια
σταθερή θέση αρνούμενη την οποιαδήποτε εμπλοκή ή
σκέψη να κάνει κακό στα ίδια της τα παιδιά. Μάλιστα, ο δι-
κηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου, Όθωνας Παπαδόπου-
λος, μιλώντας στην ΕΡΤ τόνισε: «Η θέση της είναι πάντα
σταθερή. Αρνείται την οποιαδήποτε εμπλοκή ή σκέψη να
κάνει κακό στα ίδια της τα παιδιά και η θέση της είναι ότι
της φορτώνεται η απώλεια των άλλων δύο της παιδιών,
πράγμα για το οποίο η ίδια δεν έχει καμία συμμετοχή ή
εμπλοκή».

Απαντώντας στο πώς ο ίδιος αξιολογεί τα επιβαρυντικά
στοιχεία σε βάρος της πελάτισσάς του, ο κ. Παπαδόπου-
λος παραδέχτηκε ότι υπάρχουν ενοχοποιητικές ενδεί-
ξεις, οι οποίες, όπως είπε, «αρκούν για την άσκηση μιας
ποινικής δίωξης». Ισχυρίστηκε όμως ότι «υπάρχουν πολ-
λά στοιχεία της δικογραφίας που είναι αλληλοσυγκρουό-
μενα και αντιφατικά». Απ’ ό,τι φαίνεται, η υπερασπιστική
γραμμή της 33χρονης μητέρας θα εστιάσει στο νέο πόρι-

σμα των ιατροδικαστών για τη Μαλένα και την Ίριδα, κά-
νοντας λόγο -για πρώτη φορά- για ασφυκτικό θάνατο.

Η κατάθεση νοσηλεύτριας
Σχολιάζοντας τις κατηγορίες σε βάρος της κατηγορου-

μένης ότι ειδοποίησε τις Αρχές αφού είχε περάσει αρκε-

τός χρόνος από τον θάνατο των παιδιών, ο κ. Παπαδόπου-
λος είπε ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με την ένορκη κατά-
θεση νοσηλεύτριας, ενώ επιβεβαίωσε ότι η κατηγορού-
μενη, που αρνείται τη συμμετοχή της στους θανάτους των
τριών κοριτσιών, έχει διακόψει κάθε επικοινωνία με τον
σύζυγό της Μάνο Δασκαλάκη.

Να υπενθυμίσουμε ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου δεν ανα-
μένεται να περάσει το ανακριτικό κατώφλι πριν από τα τέ-
λη Αυγούστου, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει μετά την
απολογία της η απόφαση της Δικαιοσύνης σχετικά με το
αν μπορεί να της επιβληθεί δεύτερη προφυλάκιση. Η νέα
δίωξη στηρίζεται στα ιατροδικαστικά δεδομένα που κατα-
γράφονται στην πορισματική αναφορά των ιατροδικαστών
Καρακούκη - Καλογριά, σε τουλάχιστον 50 μαρτυρίες νο-
σηλευτών και γιατρών που ασχολήθηκαν με τα δύο περι-
στατικά της Μαλένας και της Ίριδας, ενώ το στοιχείο που
επιβαρύνει ιδιαίτερα τη μητέρα είναι ότι ήταν παρούσα τη
στιγμή των θανάτων όλων των παιδιών. 

Ρούλα Πισπιρίγκου: Επιμένει να αρνείται κάθε εμπλοκή

Σ
τις 122.230 ανήλθαν τα συνολικά
κρούσματα για την εβδομάδα
25-31 Ιουλίου, σύμφωνα με την
εβδομαδιαία επιδημιολογική

έκθεση που ανακοίνωσε χθες Τρίτη 26 Αυ-
γούστου ο ΕΟΔΥ, ενώ οι νεκροί έφτασαν
τους 355 και οι διασωληνωμένοι τους 138.

του Νικόλα Καμπά-Κορωναίου

Σοκ προκαλούν οι απώλειες από κορο-
νοϊό για την εβδομάδα που μας πέρασε,
καθώς με την ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για
τους 355 συμπολίτες μας που έχασαν τη
ζωή τους από την πανδημία, γίνεται αντι-
ληπτό ότι ο αριθμός των ανθρώπων που
καταλήγουν αυξάνεται και πάλι. Κατά την
προηγούμενη επισκόπηση ο ΕΟΔΥ είχε
καταγράψει 271 απώλειες και 136.077 νέα

κρούσματα. Μπορεί ο αριθμός των νέων
κρουσμάτων να έπεσε αισθητά, όμως η
αύξηση των απωλειών τρομάζει τους ει-
δικούς, καθώς πλέον μιλάμε για 50 νε-
κρούς τη μέρα.

Το σύνολο των εισαγωγών την εβδομάδα
που μας πέρασε ήταν 2.558 ασθενείς, ενώ
το σύνολο των εξιτηρίων ανέρχεται σε
2.219 ασθενείς. Παράλληλα, ο αριθμός των
ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνω-
μένοι μέχρι τέλος της εβδομάδας αναφο-
ράς είναι 138 με διάμεση ηλικία 69 έτη, ενώ
το 92,8% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και
ηλικία 70 ετών και άνω.

Σχετικά με τα τεστ, το ποσοστό θετικότητας
έφτασε το 15,22% σε σύνολο 802.999 εργα-
στηριακών ελέγχων (RT-PCR/Rapid-Ag).

Αυξητικές τάσεις, σε σχέση με την εβδο-
μάδα από 18 έως 24 Ιουλίου, παρατηρήθη-

καν στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο κατά
την εβδομάδα από 25 έως 31 Ιουλίου και
συγκεκριμένα σε πέντε από τις δώδεκα πε-
ριοχές που ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δί-
κτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων (ΕΔΕΛ) του
ΕΟΔΥ, ενώ πτωτικές τάσεις «έδειξαν» τρεις
και σταθεροποίηση σε τέσσερις.

Οι περιοχές όπου «εκτοξεύτηκε» το
εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυ-
μάτων είναι η Ξάνθη και η Πάτρα, η οποία
σημείωσε και τη μεγαλύτερη αύξηση, ενώ
οριακή αύξηση σημείωσαν Αλεξανδρού-
πολη, Λάρισα και Κέρκυρα. 

Πτωτική τάση φάνηκε στην Περιφέρεια
Αττικής, ενώ οριακή ήταν η μείωση του ιι-
κού φορτίου στον Άγιο Νικόλαο και στα
Ιωάννινα. Σε Χανιά, Ηράκλειο, Θεσσαλο-
νίκη και Βόλο το ιικό φορτίο παρέμεινε
σταθερό.

Όπως τονίζει η έκθεση του ΕΟΔΥ, τις τε-
λευταίες δύο εβδομάδες βλέπουμε επι-
κράτηση κατά 67,6% της Όμικρον 5 και κα-
τά 15,4% της Όμικρον 4.

Όλα αυτά την ώρα που οι ειδικοί κάνουν
λόγο για τεράστια «κρυφή» διασπορά
κρουσμάτων, εκτιμώντας ότι τα κρούσματα
μπορεί να φτάνουν και τις 500.000. 

Τρομάζει
η αύξηση
των θανάτων

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ
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του Νικόλα Καμπά-Κορωναίου

Ο
ι τρεις γυναικοκτονίες μέσα σε
48 ώρες σοκάρουν την κοινή
γνώμη και αποδεικνύουν ξανά
την κρισιμότητα του φαινομέ-

νου που έχει λάβει πανδημική μορφή.
Την ίδια στιγμή, τρεις νέοι άνθρωποι
απαγχονίστηκαν μέσα σε διάστημα 48
ωρών, ενώ εγκλήματα όπως ο βιασμός
της 14χρονης στη Λέσβο ή η μητροκτονία
στη Θεσσαλονίκη, όπου πριν προβεί στη
δολοφονία ο 59χρονος είχε βιάσει τη μη-
τέρα του, διαμορφώνουν μια κατάσταση
αδιάκοπης παράκρουσης στην κοινωνία.

Στην «Political» μίλησε η ψυχολόγος-
ψυχοθεραπεύτρια Νάσια Σκαμπαρδώνη,
η οποία υποστηρίζει αναφερόμενη στις
τρεις γυναικοκτονίες: «Έχει σημασία πώς
μεγαλώνουμε τα παιδιά μας για να μη γί-
νουν θύτες και πώς μεγαλώνουμε τα παι-
διά μας για να μη γίνουν θύματα». 

Η κυρία Σκαμπαρδώνη αναφέρει ότι «η
αλήθεια είναι ότι ναι, στην αρχή μιλούσαμε
για την πανδημία και για όλον αυτό τον εγ-
κλεισμό που δημιούργησε πάρα πολλά συ-
ναισθήματα εγκλωβισμού, καταπίεσης.
Πυροδοτήθηκαν, δηλαδή, αυτά τα αρνητικά
συναισθήματα σε πολλούς ανθρώπους»,
όμως τονίζει πως «σε τέτοιες περιπτώσεις
μιλάμε σίγουρα για κάποιους ανθρώπους
που είναι ανοριοθετημένοι, δεν έχουν όρια
στον θυμό τους, στη συμπεριφορά τους,
στο πώς διαχειρίζονται έναν τσακωμό, μια
διαφωνία που πιθανότατα να υπήρχε και
πριν, απλώς τώρα αυτό έχει αυξηθεί περισ-
σότερο και έχει γίνει πιο δύσκολο».

Τα όρια του θύματος
Ιδιαίτερα σημαντικά είναι όσα αναφέρει

για τα θύματα, τα οποία πρέπει να θέτουν
τα όριά τους και να απομακρύνονται ή να
ζητούν βοήθεια: «Από την πλευρά του θύ-
ματος, ίσως δεν υπάρχουν σαφή όρια
ανοχής. Είναι, δηλαδή, πάρα πολύ ελαστι-
κές, υπομένουν περισσότερα πράγματα
ενώ δεν θα έπρεπε. Δηλαδή, αν μια γυναί-
κα αρχίσει και νιώθει ότι πιέζεται, ότι δέ-
χεται κάποιες απειλητικές συμπεριφορές,
κάποια απειλητικά βλέμματα, κάποια
άσχημη συμπεριφορά, εκεί ακριβώς θα
πρέπει να θέσει τα όριά της και να απομα-
κρυνθεί ή, αν είναι τόσο απειλητικό και
φοβάται να το κάνει, να ζητήσει βοήθεια».

Η σημασία του «exit plan» και η από-
δραση από τέτοιες καταστάσεις είναι πο-
λύ σημαντικά βήματα για να «δραπετεύ-
σει» το θύμα: «Επειδή δεν είναι μια εύ-

κολη κατάσταση, ειδικά αν μια γυναίκα
έχει εγκλωβιστεί σε μια τέτοια συνθήκη
για πολύ καιρό και έχει συνηθίσει και ο
θύτης να τα κάνει αυτά και εκείνη να
υπομένει, σαν να έχει ιδρυματοποιηθεί,
καλό θα είναι ένας φορέας ή ένας ειδι-
κός να μπορέσει μαζί της να φτιάξει ένα
“exit plan”. Δεν είναι εύκολη κατάσταση,
όμως υπάρχουν πραγματικά πλάνα από-
δρασης που γίνονται με συγκεκριμένα
βήματα, ώστε να φύγει το θύμα πια
ασφαλές. Όμως εξαρχής δεν γίνεται να
διαιωνίζεται και να φτάσει στο απροχώ-
ρητο η κατάσταση». 

Η κυρία Σκαμπαρδώνη τονίζει ότι δί-
νονται σημάδια και το πρώτο από αυτά εί-

ναι το «πώς νιώθω εγώ σαν γυναίκα, αν
νιώθω ότι κάπου πιέζομαι, ότι απειλού-
μαι, ότι άρχισα να φοβάμαι, αυτό είναι
δείγμα. Αν αρχίσω να νιώθω φόβο, αυτό
είναι δείγμα, δεν είναι σχέση, δεν είναι
αγάπη. Κάποιες γυναίκες μπερδεύονται
και το μεταφράζουν ως αγάπη, δηλαδή
“με αγαπάει, με προστατεύει ή με θέλει
πολύ”, όμως δεν είναι έτσι».

Η κυρία Σκαμπαρδώνη αναφέρει χαρα-
κτηριστικά: «Έχει σημασία πώς μεγαλώ-
νουμε τα παιδιά μας για να μη γίνουν θύ-
τες και πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας
για να μη γίνουν θύματα, πώς τα μαθαί-
νουμε να είναι ανεξάρτητα και να μη δέ-
χονται συμπεριφορές που να τα προ-

σβάλλουν, να υπερασπίζονται τον εαυτό
τους και να εγκαταλείπουν ένα κακοποι-
ητικό περιβάλλον ή όταν υπάρχει υποψία
κακοποιητικού περιβάλλοντος».

Γυναικοκτονίες, αυτοκτονίες,
βιασμοί και αποτρόπαια
εγκλήματα παίρνουν τη μορφή
πανδημίας - Η ψυχολόγος-
ψυχοθεραπεύτρια Νάσια
Σκαμπαρδώνη μιλάει 
στην «P» για το φαινόμενο

«Η κατάθλιψη μια από τις αιτίες για τις αυτοχειρίες»

Η κοινωνία σε παράκρουση…

Με αφορμή τους τρεις απαγχονισμούς, η κυρία Σκαμπαρ-
δώνη αναφέρεται και στους λόγους για τους οποίους μπορεί
να οδηγηθεί κάποιος στην αυτοκτονία.
Όπως υποστηρίζει, ένας μπορεί να είναι κάποια ψυχική
διαταραχή, δηλαδή οι άνθρωποι να υποφέρουν από κατά-
θλιψη. «Είναι πολύ σημαντικό να διαπιστωθεί αν αυτοί οι
άνθρωποι αντιμετώπιζαν προβλήματα, καθώς παρατηρείται
σε βαριάς μορφής κατάθλιψη αυτοκτονικός ιδεασμός και
αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από βοήθεια, η οποία
μπορεί να είναι ακόμα και φαρμακευτική αγωγή, καθώς αυ-
τοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να σκεφτούν λογικά και κά-
νουν κάτι τέτοιο. Είναι και μια παρόρμηση, που μπορεί κά-

ποιος εκείνη τη μέρα να το κάνει επειδή είναι πιεσμένος και
πάρα πολύ εγκλωβισμένος σε μια κατάσταση ή είναι υψη-
λής έντασης το συναίσθημα της θλίψης, αλλά χρειάζονται
στοιχεία για να εξεταστεί», αναφέρει.
Για τις αντιδράσεις των εφήβων σχολιάζει: «Το πιο διαδεδο-
μένο στους εφήβους είναι η αντίδραση στο συναίσθημα που
είναι το “self harm”. Μπορεί να είναι άκακο, δηλαδή, εκ-
φράζεται έτσι εκείνη την ώρα το συναίσθημα που ξεχειλί-
ζει, ή μπορεί να μην είναι και τόσο άκακο, γιατί μπορεί να γί-
νει και λάθος και πάνω στο λάθος “που έχω αυτή την αυτο-
καταστροφική τάση, να κόψω λίγο παραπάνω και να στοιχί-
σει τη ζωή μου”».



Ιωάννινα

Υπαίθριο αθλητικό πάρκο στο Πέραμα
Το πέμπτο υπαίθριο

αθλητικό πάρκο του Δή-
μου Ιωαννίνων τέθηκε
σε λειτουργία. Ο νέος
χώρος συμπληρώνει τις
υποδομές στο λιμανάκι
του Περάματος και δίνει
μία ακόμη διέξοδο για
τους κατοίκους της περιοχής. Παρουσιάζοντας τον νέο αθλη-
τικό χώρο, ο δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ επισήμανε ότι η δη-
μιουργία τέτοιων πυρήνων αποτέλεσε προτεραιότητα για τη
δημοτική αρχή, η οποία υλοποιείται βήμα βήμα: «Η δημιουρ-
γία υπαίθριων αθλητικών χώρων συνεχίζεται και αυτό που
διαπιστώνουμε είναι η πολύ μεγάλη ανταπόκριση των πολι-
τών. Είναι πολύ σημαντικό οι πολίτες να έχουν διαθέσιμους
αθλητικούς χώρους. Μια ομάδα ανθρώπων του δήμου κάνει
την προσπάθεια αυτή με σκοπό να επεκταθούν και σε άλλα
σημεία του δήμου μας».

Άρτα

«Smart» στον πολιτισμό 
και τον τουρισμό

Στην αξιοποίηση τεχνολογιών υψηλής ποιότητας, μέσα και
από την κατασκευή ειδικών ψηφιακών εφαρμογών και υπηρε-
σιών, προχωρά ο Δήμος Αρταίων, ενώνοντας έτσι την ψηφιακή
καινοτομία με την τουριστική προβολή και την ανάδειξη του
πολιτιστικού κεφαλαίου της Άρτας. Ήδη ο δήμαρχος Χρήστος
Τσιρογιάννης παρουσίασε τις καινοτόμες δράσεις για τον πολι-
τισμό και τον τουρισμό, μέσα από μια ζωντανή περιήγηση και
βίντεο στις ψηφιακές εφαρμογές που υλοποιήθηκαν. Στους
παρευρισκόμενους τονίστηκαν η σκοπιμότητα και η χρηστικό-
τητα του καινοτόμου έργου. Όπως επισήμανε ο δήμαρχος: «Ως
δήμος αναπτύσσουμε και αξιοποιούμε εργαλεία που μπορούν
να βοηθήσουν στην ανάπτυξη του τουριστικού και πολιτιστικού
ρεύματος στην πόλη μας». Πρόκειται για ένα έργο με προϋπο-
λογισμό 207.160,94 ευρώ, χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ. 

Εγκρίθηκε το πρόγραμμα «Αλληλεγγύη στα παιδιά της Ουκρανίας μέσω της
αγγλικής γλώσσας», το οποίο προβλέπει τη φιλοξενία σαράντα παιδιών του
πολέμου από την Ουκρανία στη Στερεά Ελλάδα και χρηματοδοτείται από το
υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, μέσω της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Το
συγκεκριμένο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα 23
Αυγούστου έως 5 Σεπτεμβρίου 2022, από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε
συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος και με τη συνδρομή της
ουκρανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα. Αυτό συμφωνήθηκε κατά την πρόσφατη
επίσκεψη στην Πρεσβεία της Ουκρανίας και τη συνάντηση που είχαν ο
σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος Συμεών και η ειδική συνεργάτις του
περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανού, Ρούλα Κεχρή, με τον πρέσβη
Σεργκέι Σουτένκο και την πρόξενο Άννα Τιατσένκο.
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα από
εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς, ενώ τα Σαββατοκύριακα θα είναι αφιερωμένα
στον ελληνικό πολιτισμό.

Πελοπόννησος

Έργα ανάπλασης
του παραδοσιακού 
οικισμού Οιτύλου

Η ανάπλαση της Τοπικής Κοινότητας Οιτύ-
λου, του Δήμου Ανατολικής Μάνης, εντάχθηκε
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννη-
σος 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότη-
τας «Προστασία του περιβάλλοντος - μετάβα-
ση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον»,
με υπογραφή του περιφερειάρχη Παναγιώτη
Νίκα. Το έργο, προϋπολογισμού 397.000,00
ευρώ, αφορά την ανάπλαση δημόσιων κοινό-
χρηστων χώρων, όπως της πλατείας Παλαιού
Δημαρχείου και οδών, του οικισμού Οιτύλου.
Όπως αναφέρει ο Δήμος Ανατολικής Μάνης:
«Με την ολοκλήρωση των εργασιών, ο κηρυγ-
μένος ως παραδοσιακός οικισμός του Οιτύ-
λου, ο οποίος αποτελεί ήδη σημαντικό πολιτι-
στικό πόρο της περιοχής, θα αναδειχθεί ακόμη
περισσότερο και θα καταστεί προσβάσιμος και
λειτουργικός για όλους. Αποτέλεσμα της ανά-
πλασης θα είναι η οικονομική και κοινωνική
αναζωογόνηση του Οιτύλου, δεδομένου ότι θα
καταστεί ελκυστικότερο για κατοίκιση, εγκα-
τάσταση οικονομικών δραστηριοτήτων και
προσέλκυση επισκεπτών». 

!

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Κρήτη

Προώθηση 
του τουρισμού υπαίθρου 

Μια από τις κορυφαίες εναλλακτικές μορ-
φές τουρισμού, τον τουρισμό υπαίθρου, είχε
ως θέμα η σύσκεψη που έγινε στην Περιφέ-
ρεια Κρήτης με πρωτοβουλία του ΕΛΜΕΠΑ και
τη συμμετοχή του περιφερειάρχη Κρήτης
Σταύρου Αρναουτάκη. Στο πλαίσιο της συνάν-
τησης συμφωνήθηκε να συντεθεί μια πρόταση
από ΕΛΜΕΠΑ, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών και Αγροξένια, η οποία
θα υποβληθεί προς την Περιφέρεια Κρήτης,
με σκοπό η τελευταία να συντονίσει μια ενέρ-
γεια που θα σημάνει μία ακόμα αναπτυξιακή
προοπτική για τον αγροτουρισμό της Κρήτης.

Ο κ. Αρναουτάκης ανέφερε: «Η περιφέρεια
στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που αναδεικνύει
τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού της Κρή-
της, την ποικιλομορφία της, την ενδοχώρα
και τον πλούτο της. Αρκεί να υπάρξουν οι συ-
νέργειες και οι συνεργασίες και όχι μεμονω-
μένες».
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Στερεά Ελλάδα

Πρόγραμμα φιλοξενίας 40 παιδιών του πολέμου



Υ
πογράφηκε, με σχετική καθυ-
στέρηση φέτος, η Κοινή Υπουρ-
γική Απόφαση (ΚΥΑ) με την
οποία καθορίζονται τα κριτήρια

υπαγωγής στο πρόγραμμα επιδότησης
θέσεων στους βρεφονηπιακούς-παιδι-
κούς σταθμούς για την περίοδο 2022-
2023. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων
αναμένεται να καθοριστεί άμεσα από την
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης
και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) και η αίτηση
θα γίνεται ηλεκτρονικά από τους γονείς ή
εκπροσώπους των παιδιών με χρήση των
κωδικών του Taxisnet. Στην πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα δημο-
σιεύσει η ΕΕΤΑΑ, θα καθοριστούν επίσης
τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υπο-
βάλουν οι ενδιαφερόμενοι, ο τρόπος
υποβολής ενστάσεων και άλλες σχετικές
διευκρινίσεις.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, οι δομές παρο-
χής φροντίδας καθορίζονται σε κατηγο-
ρίες και συγκεκριμένα οι βρεφικοί, βρε-
φονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί διακρί-
νονται σε Α1 για βρέφη από 2 μηνών έως
2,5 ετών και Α2 για προνήπια από 2,5 έως
4 ετών. Οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολο-
κληρωμένης Φροντίδας (ΒΣΟΦ διακρί-
νονται σε Β1 για βρέφη από 8 μηνών έως
2,5 ετών, Β2 για προνήπια από 2,5 έως 4
ετών και Β3 για προνήπια με αναπηρία

από 2,5 έως 6,5 ετών.
Τα κριτήρια επιλογής θα είναι και φέτος

τόσο οικονομικά όσο και κοινωνικά. Όσον
αφορά τα οικονομικά κριτήρια, Α) δικαίω-
μα συμμετοχής στο σύνολο των δομών με
πλήρη αξία voucher έχουν τα παιδιά οικο-
γενειών με ετήσιο εισόδημα του 2021 έως
27.000 ευρώ έως δύο παιδιά, έως 30.000
ευρώ για τρία παιδιά, έως 33.000 ευρώ για
τέσσερα παιδιά, έως 36.000 ευρώ από
πέντε παιδιά και άνω και Β) για τις κατηγο-
ρίες δομών Α1, Α2, Β1 και Β2 προβλέπεται
voucher εφόσον το ετήσιο οικογενειακό
εισόδημα του 2021 είναι έως 33.000 ευρώ
έως δύο παιδιά, έως 36.000 ευρώ για τρία
παιδιά, έως 39.000 ευρώ για τέσσερα παι-
διά, έως 42.000 ευρώ από πέντε παιδιά
και άνω. Όσον αφορά τα κοινωνικά κριτή-
ρια, προβλέπεται πρόσθετη μοριοδότηση
για παιδιά σε μονογονεϊκές οικογένειες,
πολύτεκνους, γονείς ή και αδέλφια με
αναπηρία.

Όπως έγινε γνωστό, για την περίοδο
2022-2023 θα διατεθούν στο πρόγραμμα
331,2 εκατ. ευρώ από εθνικούς και ευρω-
παϊκούς πόρους. Μάλιστα επισημαίνεται ότι
ο προϋπολογισμός, που είναι αυξημένος
συγκριτικά με προηγούμενα έτη, θα επιτρέ-
ψει την ένταξη περισσότερων παιδιών στο
πρόγραμμα αλλά και την αύξηση του ποσού
αποζημίωσης μέσω του voucher.

Χρηματοδότηση
για ανακατασκευή 
παιδικών σταθμών
στο Αιγάλεω

Προγραμματική σύμβαση για την
ανακατασκευή και αναβάθμιση επτά
παιδικών και βρεφονηπιακών σταθ-
μών υπεγράφη στα γραφεία της Περι-
φέρειας Αττικής μεταξύ του περιφε-
ρειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη
και του δημάρχου Αιγάλεω Γιάννη
Γκίκα. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η
πραγματοποίηση εργασιών συντήρη-
σης, επισκευής και διαμόρφωσης
των χώρων επτά κτιριακών εγκατα-
στάσεων παιδικών και βρεφονηπια-
κών σταθμών. Οι εργασίες αυτές κρί-
νονται απαραίτητες για την αποκατά-
σταση φθορών και για την αναβάθμι-
ση των συνθηκών λειτουργίας των
χώρων. Ο προϋπολογισμός του έργου
ανέρχεται, σύμφωνα με τη μελέτη,
στο ποσό του 1.430.000 ευρώ από πό-
ρους της Περιφέρειας Αττικής. Στη
συζήτηση μπήκαν και άλλα θέματα
που αφορούν τον Δήμο Αιγάλεω,
όπως η εξέλιξη έργων υποδομής, με-
λέτες για ενεργειακές αναβαθμίσεις
και η ενίσχυση της οδικής ασφάλει-
ας, αλλά και η πορεία του σχεδίου
Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυ-
σης (ΟΧΕ) της Δυτικής Αθήνας.

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΓΓωνιές ανακύκλωσης
στο Ίλιον
Έπειτα από πρόταση του Δήμου Ιλίου
εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Αντώνης
Τρίτσης» ένα ακόμη έργο, προϋπολογι-
σμού 1.721.161,33 ευρώ, για τη δημι-
ουργία «Γωνιών Ανακύκλωσης». Συγ-
κεκριμένα το έργο που εγκρίθηκε περι-
λαμβάνει δέκα υπόγειες γωνιές ανακύ-
κλωσης, δύο απορριμματοφόρα, οχή-
ματα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών
ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης
κ.λπ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος
Ιλίου έχει υποβάλει στο πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης» προτάσεις για έργα
συνολικού προϋπολογισμού 18.000.000
ευρώ, από τα οποία, μέχρι στιγμής,
έχουν εγκριθεί και ενταχθεί περισσό-
τερα από 6.000.000 ευρώ. Όπως τονίζει
ο δήμαρχος Νίκος Ζενέτος: «Μία ακόμα
πρότασή μας μετουσιώνεται σε έργο
και παίρνει τον δρόμο για την υλοποί-
ησή της, μέσα από το πρόγραμμα “Αν-
τώνης Τρίτσης”. Αξιοποιούμε κάθε δια-
θέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, κατα-
θέτοντας προτάσεις ώριμες, συγκεκρι-
μένες και ουσιαστικές». 

Δράσεις της ΚΕΔΕ για
εξοικονόμηση ενέργειας

Στον «πόλεμο» για την εξοικονόμηση
ενέργειας ρίχνονται οι δήμοι της χώ-
ρας, τόσο γιατί έτσι προβλέπεται από
την πρόσφατη ΚΥΑ όσο και γιατί έχουν
ανάγκη να εξοικονομήσουν πόρους.
Έτσι, προχωρούν σε άμεσες παρεμβά-
σεις χωρίς ιδιαίτερο κόστος, όπως να
ρυθμίζουν τους θερμοστάτες του κλι-
ματισμού στους 27 βαθμούς Κελσίου,
να μη λειτουργούν τον κλιματισμό μαζί
με ανοιχτά παράθυρα και να κλείνουν
τα κλιματιστικά των γραφείων στο τέ-
λος της εργασίας. Ως πιο δραστικό μέ-
τρο, οι δήμοι θα αλλάξουν τους χρονο-
διακόπτες των πινάκων του οδοφωτι-
σμού με φωτοκύτταρα, εκτός αν έχουν
ήδη πιο προηγμένα συστήματα τηλεμε-
τρίας και μειώνουν τη λειτουργία του
διακοσμητικού φωτισμού έως τις 03.00
και περιορίζουν τη χρήση σιντριβανιών
και άλλων μεγάλων ομοειδών κατανα-
λώσεων. 

Παράταση για 
την αδειοδότηση 

Για μία ακόμη φορά δίνεται παρά-
ταση ενός έτους στους δήμους,
προκειμένου να λάβουν όλα τα απα-
ραίτητα μέτρα για την αδειοδότηση
των παιδικών σταθμών τους. Συγκε-
κριμένα, παρατείνεται έως την 31η
Ιουλίου 2023 η προθεσμία αδειοδό-
τησης των εν λειτουργία παιδικών
και βρεφονηπιακών σταθμών των
δήμων και των νομικών τους προ-
σώπων. Η παράταση αφορά την
προσκόμιση πιστοποιητικού πυρα-
σφάλειας, της οικοδομικής άδειας ή
άλλου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης
νομιμοποίησης του κτιρίου ή της
απόφασης παραχώρησης ή παρα-
χωρητηρίου. 
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Ποια είναι τα κριτήρια για 
το πρόγραμμα επιδότησης
σε παιδικούς σταθμούς 



Σε πρόωρες εκλογές, τις τέταρτες σε δύο χρόνια, οδη-
γείται στις 2 Οκτωβρίου η Βουλγαρία, μετά την κατάρ-
ρευση της κυβέρνησης του ευρωπαϊστή Κίριλ Πέτκοφ, ο
οποίος έδειξε «ρωσικό δάκτυλο» για την πτώση του.

Γνωστός σαν «αγόρι από το Χάρβαρντ» λόγω της νεα-
ρής ηλικίας και των σπουδών του, ο 42χρονος Πέτκοφ
θήτευσε ως πρωθυπουργός από τον Δεκέμβριο του
2021, με την υπόσχεση να κάνει τη Βουλγαρία «κανονι-

κή ευρωπαϊκή χώρα», έπειτα από μία δεκαετία διαφθο-
ράς και σκανδάλων υπό τον δεξιό Μπόικο Μπορίσοφ.

Η κρίση ξέσπασε τον Ιούνιο, όταν ο Πέτκοφ έχασε την
ψήφο εμπιστοσύνης στην πρόταση που κατέθεσε το
κόμμα του 62χρονου Μπορίσοφ.  

Ο Πέτκοφ, που καταδίκασε την εισβολή στην Ουκρα-
νία και επέβαλε τις κυρώσεις της ΕΕ κατά της Μόσχας,
κατηγόρησε τη Ρωσία για την ανατροπή του μέσω βου-

λευτών ακροδεξιών κομμάτων, λέγοντας ότι πάλεψε
ενάντια στην «πανίσχυρη μαφία» Βούλγαρων ολιγαρ-
χών που έπαιρναν προμήθειες από τις δουλειές με τη
Ρωσία. 

Η Βουλγαρία είναι από τις πιο φτωχές χώρες στην ΕΕ,
με τον μέσο μισθό να μην ξεπερνάει τα 450 ευρώ, την
ώρα που αυξάνονται ο πληθωρισμός και η ανησυχία για
τη διακοπή του ρωσικού φυσικού αερίου.

Ο
ηγέτης της Αλ Κάιντα, Αϊμάν
αλ-Ζαουάχρι, σκοτώθηκε το
Σαββατοκύριακο σε αμερι-
κανικό αεροπορικό πλήγμα

στην Καμπούλ, όπως ανακοίνωσε σε
πανηγυρικό διάγγελμα ο πρόεδρος των
ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Πρόκειται για το βαρύτερο χτύπημα
που έχει υποστεί η τρομοκρατική οργά-
νωση από το 2011, όταν σκοτώθηκε ο
ιδρυτής της Οσάμα Μπιν Λάντεν σε επι-
χείρηση των αμερικανικών ειδικών δυ-
νάμεων στο Πακιστάν.

Ο 71χρονος Ζαουάχρι κρυβόταν για
χρόνια και η επιχείρηση για τον εντοπι-
σμό και την εξόντωσή του ήταν το απο-
τέλεσμα «προσεκτικής, υπομονετικής
και επίμονης δουλειάς» από στελέχη
των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, δή-
λωσε ανώτερος Αμερικανός κυβερνητι-
κός αξιωματούχος. 

Το θανάσιμο χτύπημα
Έπειτα από παρακολούθηση μηνών,

αξιωματούχοι της CIA κατέληξαν στο
συμπέρασμα πως είχαν εντοπίσει τον
Ζαουάχρι σε ένα κτίριο-κρησφύγετο
στην Καμπούλ, από το οποίο δεν έφευ-
γε, ενώ έβγαινε συχνά στο μπαλκόνι -
τον στόχο του πλήγματος. Το θανάσιμο
χτύπημα για τον αρχηγό της Αλ Κάιντα
ήρθε από ένα μη επανδρωμένο UAV με
δύο πυραύλους Hellfire και χωρίς να
υπάρχει αμερικανική στρατιωτική πα-
ρουσία στο έδαφος. 

Ο Ζαουάχρι ήταν ανάμεσα στους πλέ-
ον καταζητούμενους τρομοκράτες στον
κόσμο, επικηρυγμένος με το ποσό των
25 εκατ. δολαρίων από την αμερικανική
κυβέρνηση. Άφαντος για δέκα χρόνια,
ήταν ανάμεσα στους εγκεφάλους των
επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001
στη Νέα Υόρκη και στο Πεντάγωνο, με

πάνω από 3.000 νεκρούς.
Γόνος επιφανούς οικογένειας του Καΐ-

ρου, σπούδασε Ιατρική και οργανώθηκε
στο ισλαμιστικό κίνημα. Αφού φυλακί-
στηκε για τη συμμετοχή του στη δολοφο-
νία του Αιγύπτιου προέδρου Ανουάρ
Σαντάτ το 1981, εγκατέλειψε την Αίγυπτο
το 1985 και πήγε στην Πεσαβάρ του Πα-
κιστάν, όπου συνάντησε τον Οσάμα Μπιν
Λάντεν, εξέχοντα ηγέτη των Μουτζαχεν-
τίν με την ίδια σκληρή ιδεολογία.

Μαζί υπέγραψαν φετβά, που ανέφερε
ότι «αποτελεί υποχρέωση κάθε μου-
σουλμάνου να αποφασίσει να σκοτώνει
Αμερικανούς και συμμάχους τους, είτε
στρατιώτες είτε πολίτες».

Το αποκορύφωμα του τρομοκρατικού
σχεδίου του Ζαουάχρι ήρθε στις 11 Σε-
πτεμβρίου 2001, όταν σχεδόν 3.000 άν-
θρωποι σκοτώθηκαν στις επιθέσεις στους

Δίδυμους Πύργους του Παγκόσμιου Κέν-
τρου Εμπορίου και στο Πεντάγωνο. 

Η οργή του Ζαουάχρι για τις ΗΠΑ είχε
τις ρίζες της στο αίσθημα προδοσίας
που ένιωσαν πολλοί Αφγανοί Άραβες
όταν η CIA αρνήθηκε να υποστηρίξει τις
επιδιώξεις τους, αφότου οι Σοβιετικοί
αποχώρησαν από το Αφγανιστάν και η
χώρα βυθίστηκε στην αναρχία. 

««Ελάτε στη Μόσχα, 
έχουμε βότκα 
ωραίες γυναίκες 
και φτηνή ενέργεια»
« Έχουμε ωραίες γυναίκες, βότκα
και φθηνό ρεύμα… Ο χειμώνας έρ-
χεται, μετακομίστε εδώ!». Αυτό είναι
το μήνυμα ενός βίντεο 53 δευτερο-
λέπτων, το οποίο αναρτήθηκε στον
λογαριασμό που διατηρεί στο Twitter
η ρωσική πρεσβεία στην Ισπανία.
Η Ρωσία χλευάζεται για το βίντεο στο
οποίο καυχιέται για «τις όμορφες
γυναίκες, τη φθηνή ενέργεια, το
μπαλέτο και την οικονομία της που
αντέχει τις κυρώσεις».
Με μια μονότονη απαρίθμηση εθνι-
κών προτερημάτων που μοιάζει κω-
μική, «το μόνο που καταφέρνει η
διαφήμιση είναι να μπερδέψει τους
θεατές για το αν πρόκειται για παρω-
δία ή για κανονικό προωθητικό βίν-
τεο», γράφουν χρήστες στο Twitter.
Το κλιπ εξυμνεί επίσης την «πλούσια
ιστορία, την παγκοσμίου φήμης λο-
γοτεχνία, τη μοναδική αρχιτεκτονι-
κή, τη φιλοξενία, τις παραδοσιακές
αξίες και τον χριστιανισμό» της Ρω-
σίας, ενώ κάνει σεξιστική αναφορά
στις «όμορφες γυναίκες» τις οποίες
παρουσιάζει σαν εθνικό πόρο. 
Σύμφωνα, πάντως, με την «Daily
Mail», δεν είναι σαφές εάν το βίντεο
είναι επίσημη παραγωγή του Κρεμ-
λίνου. 

Ο Ζαουάχρι (71 χρόνων), που
είχε επικηρυχθεί με 25 εκατ.
δολάρια από την αμερικανική
κυβέρνηση, ήταν
εξαφανισμένος τα τελευταία
δέκα χρόνια

Βουλγαρία: Εκλογές στις 2 Οκτωβρίου για τέταρτη φορά σε δύο χρόνια

Πώς οι ΗΠΑ σκότωσαν
τον ηγέτη της Αλ Κάιντα
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ευρωπαϊκή οικονομία δεν
φαίνεται να μπορεί να απο-
φύγει την ύφεση, γεγονός
που επηρεάζει αρνητικά το

ευρώ, το οποίο έχει υποχωρήσει φέτος
στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταί-
ων δύο δεκαετιών. Το κοινό ευρωπαϊκό
νόμισμα δίνει μάχη για να κρατηθεί πά-
νω από το 1 προς 1 με το δολάριο, επί-
πεδο το οποίο έχασε τον προηγούμενο
μήνα για πρώτη φορά σε είκοσι χρόνια.

Οι προοπτικές για το κοινό ευρωπαϊ-
κό νόμισμα θολώνουν περαιτέρω στον
απόηχο του κλεισίματος της στρόφιγ-
γας του ρωσικού φυσικού αερίου προς
στην Ευρώπη, κάτι που αποτελεί σοβα-
ρή απειλή, ιδιαίτερα για τη γερμανική
βιομηχανία. Παράλληλα η πολιτική
αναταραχή στην Ιταλία μετά την παραί-
τηση του Μάριο Ντράγκι αποτελεί μία
ακόμη πηγή ανησυχίας για την πορεία
της οικονομίας της Γηραιάς Ηπείρου
αλλά και του ευρώ.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η JPMorgan
Chase και η Rabobank προβλέπουν
πως το ευρώ θα υποχωρήσει έως και
στα 95 σεντς λόγω της ενεργειακής
κρίσης, ενώ το Bloomberg εκτιμά πως
θα διαμορφωθεί στο $1,06 στο τέλος
του έτους.

Αντιμέτωπη με ύφεση
Την ίδια στιγμή, ο ένας μετά τον άλ-

λον οι διεθνείς οίκοι εκτιμούν πως η
Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με την
ύφεση. Η Credit Suisse υπολογίζει στο
50% τις πιθανότητες να πέσει η Ευρω-
ζώνη σε ύφεση τους επόμενους έξι
μήνες. Η Citigroup εκτιμά πως το
πραγματικό ΑΕΠ της Ευρωζώνης θα
υποχωρήσει κατά 1% το επόμενο έτος.

Και οι οικονομολόγοι της Goldman
Sachs υποβάθμισαν τις προβλέψεις
τους για την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη
και αναμένουν πλέον συρρίκνωση της
οικονομίας 0,1% το γ’ τρίμηνο και -0,2%
το δ’ τρίμηνο. Οι λόγοι για την ύφεση
σχετίζονται με τις διακοπές στον
ενεργειακό εφοδιασμό από τη Ρωσία,
το τέλος της ανάκαμψης των υπηρε-
σιών μετά την πανδημία, την ασθενέ-
στερη παγκόσμια οικονομική δυναμι-
κή και την πολιτική αναταραχή στην
Ιταλία, που θα μπορούσε να καθυστε-
ρήσει την εκταμίευση της βοήθειας

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Από την πλευρά της η Nomura εκτι-

μά ότι η οικονομία της Ευρώπης θα βυ-
θιστεί σε ύφεση. «Οι αυξανόμενες εν-
δείξεις ότι η παγκόσμια οικονομία ει-
σέρχεται σε μια συγχρονισμένη επι-
βράδυνση της ανάπτυξης σημαίνουν
ότι οι χώρες δεν μπορούν πια να στηρί-
ζονται στην ανάκαμψη των εξαγωγών
για την ανάπτυξή τους», επεσήμαναν οι

αναλυτές της Nomura, δικαιολογών-
τας την πρόβλεψή τους ότι πολλές οι-
κονομίες θα βρεθούν αντιμέτωπες με
την ύφεση. Η Ευρώπη δυσκολεύεται
«με συνθήκες που είναι διεθνούς φύ-
σης (αύξηση του ενεργειακού κόστους
και του πληθωρισμού, αύξηση των γε-
ωπολιτικών κινδύνων και της αβεβαι-
ότητας), κάτι που μας οδηγεί να πιστέ-
ψουμε ότι οι ευρωπαϊκές οικονομίες

θα έχουν την ίδια τύχη -την ύφεση- με
τις ΗΠΑ», αναφέρει η Nomura. 

Συρρίκνωση της οικονομίας
Για την ευρωπαϊκή οικονομία, η No-

mura εκτιμά ότι θα αρχίσει να συρρι-
κνώνεται κατά τη διάρκεια του δεύτερου
εξαμήνου του 2022 και η ύφεση θα συ-
νεχιστεί έως το καλοκαίρι του 2023, με
το ΑΕΠ να πέφτει συνολικά κατά 1,7%.

Και ενώ η Ευρωζώνη κλυδωνίζεται
από την ενεργειακή κρίση, επιστρέ-
φουν εκ νέου τα σενάρια περί διάλυ-
σής της. Ο Edouard de Langlade, ιδρυ-
τής του μακροοικονομικού αμοιβαίου
κεφαλαίου αντιστάθμισης κινδύνου
EDL, υποστηρίζει ότι κάτι τέτοιο είναι
εφικτό να συμβεί αν η ισοτιμία ευρώ-
δολαρίου υποχωρήσει στα 80 σεντς.

Στη μέγγενη το ευρώ -
Απαισιόδοξες προβλέψεις
από τους αναλυτές

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Επιστρέφουν τα σενάρια
διάλυσης της Ευρωζώνης

Η ΕΚΤ παρακολουθεί από κοντά…
Σύμφωνα με τον διοικητή της κεντρικής τράπεζας της Γαλλίας François
Villeroy de Galhau, η EKT παρακολουθεί από κοντά τα τεκταινόμενα της ισοτι-
μίας ευρώ-δολαρίου.
Ο Villeroy τόνισε πως «η πτώση της ισοτιμίας του ευρώ είναι κάτι το θετικό,
αφού στηρίζει τις εξαγωγές, αλλά δυστυχώς η κίνησή του επιδεινώνει τον
πληθωρισμό. Η ισοτιμία δεν είναι κάτι που θέτουμε αλλά την παρακολουθούμε
λόγω της επίδρασης που έχει στα μακροοικονομικά δεδομένα».
Όπως ήταν αναμενόμενο, η πτώση της ισοτιμίας του ευρώ έναντι του δολαρίου
αποτελεί νέο εμπόδιο στην καταπολέμηση του υψηλού πληθωρισμού στην Ευ-
ρωζώνη, ο οποίος έχει ξεπεράσει το τετραπλάσιο του στόχου της ΕΚΤ. Ο
Villeroy τόνισε πως «οι πρόσφατες κινήσεις στις αγορές νομισμάτων δεν ση-
μαίνουν πως το ευρώ είναι ασθενές αλλά πως το δολάριο είναι ισχυρό, αφού
ιστορικά αποτελεί ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο». 



Τ
η δέσμευσή του πως η στήριξη
προς τα νοικοκυριά και τις μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις θα
συνεχιστεί για όσο διάστημα

χρειαστεί και για όσο διαρκεί η ενερ-
γειακή κρίση, εξέφρασε ο υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας
Σκρέκας μιλώντας στον ΣΚΑΪ, προειδο-
ποιώντας ταυτόχρονα τους παρόχους
ρεύματος ότι «ο πέλεκυς της Πολιτείας
θα είναι βαρύς σε φαινόμενα αθέμιτων
πρακτικών και η κυβέρνηση δεν πρό-
κειται να ανεχθεί καταχρηστικές συμ-
περιφορές από κανέναν».

Ο υπουργός θέλει να βάλει «στοπ»
στις αθέμιτες πρακτικές κάποιων εται-
ρειών παροχής ενέργειας, ενώ η Ρυθ-
μιστική Αρχή Ενέργειας προειδοποιεί
τους καταναλωτές για παραπλανητικές
διαφημίσεις και… υπόσχεται αποκαλύ-
ψεις αύριο, Πέμπτη. 

Ο κ. Σκρέκας επανέλαβε ότι συνολι-
κά για ολόκληρο τον Αύγουστο οι επι-
δοτήσεις που θα δοθούν αναμένεται να
ανέλθουν σε 1,136 δισ. ευρώ, προσθέ-
τοντας ότι «βασική μας προτεραιότητα
είναι να διατηρήσουμε τους λογαρια-
σμούς σε προσιτά επίπεδα μέσα από
τον μηχανισμό επιβολής πλαφόν στην
αποζημίωση των εταιρειών ηλεκτρο-
παραγωγής και ένα έμμεσο πλαφόν
στη λιανική, όπου απορροφούμε το

90% των ανατιμήσεων». 
Σύμφωνα με τον κ. Σκρέκα, την τε-

λευταία περίοδο διαπιστώθηκε ότι κά-
ποιοι λίγοι προμηθευτές αύξησαν σε
δυσθεώρητα ύψη τις πάγιες χρεώσεις,
γεγονός που ανάγκασε την κυβέρνηση
να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση
για την επιβολή ανώτατης τιμής 5,00
ευρώ μηνιαίως. Επιπλέον, ο υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφέρ-
θηκε στη διάταξη νόμου που πέρασε
και η οποία επιτρέπει στον καταναλωτή
την αλλαγή παρόχου «χωρίς πέναλτι,
χωρίς κάποια αποζημίωση, αρκεί να
εξοφλήσει βέβαια τον προηγούμενο
λογαριασμό του». 

Την ίδια στιγμή, η Ρυθμιστική Αρχή
Ενέργειας προειδοποιεί τους κατανα-
λωτές για παραπλανητικές διαφημίσεις
από προμηθευτές ρεύματος σε σχέση
με τις επιδοτήσεις των λογαριασμών
που χορηγεί η Πολιτεία μέσω του Ταμεί-
ου Ενεργειακής Μετάβασης. Μάλιστα,
αύριο αναμένεται να δημοσιοποιηθούν
στην ιστοσελίδα της Αρχής τα ονόματα
των εταιρειών που προχώρησαν σε αυ-

τήν την πρακτική. Σύμφωνα με τη ΡΑΕ,
πολύ πρόσφατες διαφημιστικές και επι-
κοινωνιακές τακτικές παρόχων χαρα-
κτηρίζονται από ασάφεια και ανακρί-
βεια ως προς τα ουσιώδη στοιχεία τής
εμφανιζόμενης ως «μείωσης», «έκπτω-
σης» ή «εναλλακτικής έκπτωσης» της
χρέωσης προμήθειας, καθώς αποκρύ-
πτουν ότι αυτή χορηγείται οριζόντια και
εξίσου σε όλους τους καταναλωτές ανε-
ξαρτήτως προμηθευτή, αντιθέτως την
παρουσιάζουν ως εμπορικό προνόμιο
του συγκεκριμένου προμηθευτή. 

Τέλος, η ΡΑΕ ανέβασε χθες στην ιστο-
σελίδα της τα τιμολόγια ρεύματος των
παρόχων για τον τρέχοντα μήνα, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση https:// -
w w w . r a e . g r / w p - c o n t e n t /
uploads/2022/08/Ανακοίνωση-ΡΑΕ_Τι-
μολόγια_Αυγούστου2022_καιΤιμολό-
γ ι ο _ Α ν α φ ο ρ ά ς _ Κ α θ ο λ ι κ ή -
Υπηρεσία_Τελικό.pdf.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Ακόμη πιο ακριβά 
τα δάνεια τον Ιούνιο
Σταθερά ανοδική ήταν η πορεία
των επιτοκίων των νέων δανεί-
ων και τον Ιούνιο, καθώς οι εμ-
πορικές τράπεζες τιμολόγησαν
υψηλότερα το ρίσκο λόγω της
επιθετικής ανόδου των βασικών
επιτοκίων του ευρώ από την Ευ-
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 
Όπως προκύπτει από τα στοι-
χεία της Τραπέζης της Ελλάδος,
τα επιτόκια των καταθέσεων πα-
ρέμειναν αμετάβλητα στο 0,03%
και, μάλιστα, άνοιξε η «ψαλίδα»
σε σχέση με τις νέες χορηγή-
σεις. Το μέσο επιτόκιο των νέων
δανείων προς νοικοκυριά και
επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 13
μονάδες βάσης και διαμορφώ-
θηκε στο 3,98%, ενώ κατά παρά-
δοξο τρόπο μειώθηκε στο
14,11% το μέσο επιτόκιο των κα-
ταναλωτικών και ανοικτών δα-
νείων, καθώς και των πιστωτι-
κών καρτών. Το μέσο επιτόκιο
των καταναλωτικών δανείων με
συγκεκριμένη διάρκεια και κυ-
μαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε
κατά 36 μονάδες βάσης στο
11,36%. Σύμφωνα με τα στοιχεία
της Τραπέζης της Ελλάδος, το
μέσο επιτόκιο των στεγαστικών
δανείων με κυμαινόμενο επιτό-
κιο αυξήθηκε κατά 32 μονάδες
βάσης, φτάνοντας στο 2,95%,
ενώ θετική εξέλιξη αποτελεί το
γεγονός ότι το μέσο επιτόκιο
των επιχειρηματικών δανείων
παρέμεινε αμετάβλητο στο
3,80% και των επαγγελματικών
μειώθηκε κατά 6 μονάδες βά-
σης, στο 6,29%. Από την άλλη
πλευρά, το μέσο επιτόκιο των
νέων επιχειρηματικών δανείων
αυξήθηκε κατά 12 μονάδες βά-
σης και ξεπέρασε το 3% (στο
3,01%). Όσον αφορά τη διάρ-
θρωση των επιτοκίων ως προς
το ύψος του δανείου σημειώνε-
ται ότι το μέσο επιτόκιο για δά-
νεια μέχρι και 250.000 ευρώ
μειώθηκε κατά 17 μονάδες βά-
σης και διαμορφώθηκε στο
4,50%, για δάνεια 250.001-
1.000.000 ευρώ αυξήθηκε κατά
8 μονάδες βάσης στο 3,41% και
για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ
αυξήθηκε κατά 31 μονάδες βά-
σης στο 2,92%.
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Ο υπουργός Ενέργειας 
δεσμεύτηκε για τη συνέχιση 
της στήριξης σε νοικοκυριά και
μικρομεσαίες επιχειρήσεις - 
ΡΑΕ: Στη «σέντρα» εταιρείες για
παραπλανητικές διαφημίσεις 

Στοπ Σκρέκα σε αθέμιτες
πρακτικές των παρόχων
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της Ρεγγίνας Σαβούρδου 

Σ
υνεχή και επαναλαμβανό-
μενα είναι τα ρεκόρ που κα-
ταγράφει ο ελληνικός τουρι-
σμός τη φετινή σεζόν, παρά

τις πολλαπλές παγκόσμιες κρίσεις. Η
αεροπορική κίνηση τον μήνα Ιούνιο
ξεπέρασε τις προσδοκίες και «απο-
γειώθηκε», καθώς οι επισκέπτες από
το εξωτερικό υπερέβησαν τους 3,4
εκατομμύρια.

Από τους 3.477.900 επιβάτες που
έφτασαν από το εξωτερικό τον Ιούνιο
του 2019, φέτος ο πρώτος μήνας του
καλοκαιριού κατέγραψε αύξηση,
έστω και οριακή, ξεπερνώντας τα δε-
δομένα της χρονιάς-ορόσημο. Συνο-
λικά αφίχθηκαν 3.481.792 ξένοι του-
ρίστες σε όλα τα αεροδρόμια της χώ-
ρας και σε σύνολο 45.238 προγραμ-
ματισμένων και έκτακτων πτήσεων.

Η εικόνα από τις τουριστικές ροές
και τα ταξιδιωτικά έσοδα κρίνεται πο-
λύ ικανοποιητική από την Πολιτεία. Ο
σχεδιασμός του υπουργείου Τουρι-
σμού στοχεύει στην επιμήκυνση της
περιόδου αλλά και στην προσέλκυση
ταξιδιωτών που δαπανούν μεγάλα πο-
σά στις διακοπές τους, έτσι ώστε να
ενισχυθεί η εθνική οικονομία και να
έρχεται για όσο το δυνατόν μεγαλύτε-
ρο χρονικό διάστημα «ζεστό χρήμα»
στη μέση ελληνική οικογένεια.

«Αυτό το οποίο συμφωνήσαμε με
τον πρωθυπουργό τον χειμώνα είναι
ότι θα προσπαθήσουμε να επιμηκύ-
νουμε την τουριστική περίοδο και να
φέρουμε και πιο υψηλού εισοδήμα-
τος ταξιδιώτες. Ζούμε σε μια παγκό-
σμια κρίση και θα συνεχίσω να το λέω

γιατί κάποιοι θεωρούν ότι αυτό το
οποίο γίνεται φέτος είναι business
as usual. 

Δεν είναι καθόλου έτσι, είναι προ-
ϊόν πολύ σκληρής δουλειάς, πολύ ση-
μαντικής στρατηγικής και συνεργα-
σίας με τον ιδιωτικό τομέα», δήλωσε ο
υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικί-
λιας, καλεσμένος σε τηλεοπτική εκ-
πομπή της δημόσιας τηλεόρασης.

Αξιοσημείωτη είναι η τουριστική
κίνηση που καταγράφεται φέτος και

στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία,
καθώς παρά την απουσία Ρώσων και
Ουκρανών τουριστών, οι στοχευμένες
προσπάθειες του υπουργείου με τη
σύναψη συμφωνιών με μεγάλους to-
ur operators και πολιτικούς παρά-
γοντες των Βαλκανίων επισκίασαν την
απώλεια. Η χώρα μας αποτελεί σήμε-
ρα τον Νο1 προορισμό για τους Σέρ-
βους και τους Ρουμάνους, οι οποίοι -
λόγω εγγύτητας- προτιμούν περιοχές
κυρίως της Βόρειας Ελλάδας.

Ο αρχικός στόχος που είχε τεθεί
σχετικά με τις προσπάθειες για επι-
μήκυνση της τουριστικής περιόδου
επετεύχθη και τώρα, επόμενος στό-
χος του υπουργού -και του επιτελείου
του- είναι η προσέλκυση ξένων του-
ριστών, κυρίως συνταξιούχων, να πε-
ράσουν τον χειμώνα τους στην Ελλά-
δα σε μια προσπάθεια να καταστεί ο
ελληνικός τουρισμός βιώσιμος, προ-
σφέροντας τις υψηλές υπηρεσίες του
στους ξένους 365 μέρες τον χρόνο.

«Έξυπνα φανάρια» με προτεραιότητα σε αυτούς
που έχουν ανάγκη θα τοποθετήσει η Περιφέρεια Ατ-
τικής, υλοποιώντας ένα ειδικό σύστημα προτεραι-
οποίησης στους φωτεινούς σηματοδότες για τα οχή-
ματα έκτακτης ανάγκης, όπως είναι τα ασθενοφόρα.
Πρόκειται για ένα σύστημα που θα λειτουργήσει πι-
λοτικά από το ερχόμενο φθινόπωρο στον Πειραιά, συγκεκριμένα για τα ασθενο-
φόρα που εξυπηρετούν τις ανάγκες του Τζάνειου Νοσοκομείου.

Το σύστημα θα αποτελείται από πομπούς και δέκτες που θα φέρουν όσα ασθε-
νοφόρα κατευθύνονται με έκτακτα περιστατικά στο νοσοκομείο μέσω των οποί-
ων οι φωτεινοί σηματοδότες θα λαμβάνουν σήμα, δημιουργώντας το λεγόμενο
«πράσινο κύμα» στα φανάρια, διαρκείας 7 δευτερολέπτων.

Με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί σημαντική μείωση του χρόνου που απαιτείται
για να φτάσει το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο και μάλιστα με απόλυτη ασφάλεια.

Ρ.Σ

Ξεπέρασε τον Ιούνιο του 2019 -
Βασίλης Κικίλιας: «Προϊόν πολύ

σκληρής δουλειάς, σημαντικής
στρατηγικής και συνεργασίας 

με τον ιδιωτικό τομέα»

Έρχονται τα έξυπνα φανάρια που δίνουν
προτεραιότητα σε οχήματα έκτακτης ανάγκης

Για τα οφέλη των πράσινων και έξυπνων μορφών μετακίνη-
σης στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αλλά και για
τη σημασία της οδικής ασφάλειας μίλησε στα παιδιά της κα-
τασκήνωσης «ΦΤΕΛΙΟ» στη Μαγνησία ο υφυπουργός Μετα-
φορών Μιχάλης Παπαδόπουλος.

Αν κάθε πολίτης υιοθετήσει μια συμπεριφορά που θα
προκρίνει τη χρήση μέσων μεταφοράς που είναι λιγότερο
ρυπογόνα, αλλά και συχνά πιο οικονομικά, όπως για παρά-
δειγμα τη χρήση του μετρό έναντι του αυτοκινήτου στην
Αθήνα, οι πόλεις μας θα μπορούν γρηγορότερα να μετατραπούν σε βιώσι-
μες, πάντα σε συνδυασμό με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που λαμβάνει
η Πολιτεία.

Ο Μιχάλης Παπαδόπουλος είχε την ευκαιρία να ακούσει τις προτάσεις και
τις σκέψεις των παιδιών αλλά και να ενημερώσει για τις νέες τεχνολογίες που
είναι φιλικότερες προς το περιβάλλον με έμφαση στην ηλεκτροκίνηση.

Μ. Παπαδόπουλος σε παιδιά κατασκήνωσης:
«Ας υιοθετήσουμε τις πράσινες μεταφορές»

«Σπάει τα ρεκόρ η επιβατική
κίνηση των αεροδρομίων»
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Σ
ε εξέλιξη βρίσκεται επιχεί-
ρηση εξορθολογισμού των
αποτιμήσεων, όμως για να
συνεχιστεί θα πρέπει να

επεκταθεί σε μεγαλύτερο κομμάτι
του ταμπλό. Οι πιο επιφυλακτικοί
επισημαίνουν ότι οι επενδυτές, που
δεν χαρακτηρίζονται για τα γρήγορα
ανακλαστικά τους, δεν πρέπει να
παρασυρθούν από την πρόσκαιρη
αλλαγή κλίματος στις αγορές επί το
θετικότερον, καθώς η υφιστάμενη
γεωπολιτική αλλά και η μακροοικο-
νομική κατάσταση δεν αφήνουν πε-
ριθώρια εφησυχασμού για τον
επερχόμενο χειμώνα, αλλά και διότι
όλα τα μέτωπα ανησυχιών παραμέ-
νουν ανοιχτά. Τεχνικά ο Γενικός Δεί-
κτης έχει δώσει ημερήσιο αγοραστι-
κό σήμα, το οποίο ακυρώνεται με
επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα
των 783 και με ενδιάμεση στήριξη
στις 852, 845, 835 (εκθετικός ΚΜΟ

30 μηνών), 820 (εκθετικός ΚΜΟ 200
εβδομάδων), 805 και 790 μονάδες
(απλός ΚΜΟ 200 εβδομάδων). Οι
επόμενες αντιστάσεις στις 865 (εκ-
θετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων) 866 -
885 μονάδες (συγκλίνουν οι δύο

ΚΜΟ 200 ημερών). Οι 900 μονάδες
παραμένουν το απόλυτο σημείο
αναφοράς. Σε περίπτωση αρνητικής
εξέλιξης και κλεισίματος χαμηλότε-
ρα των 783, οι επόμενες στηρίξεις
στις 780 και 740 μονάδες.

Νέοι τρόποι συναλλαγής
στην πλατφόρμα Shopflix.gr

Στρατηγική συνεργασία με τη Viva Wallet
ξεκινά το Shopflix.gr. Αξιοποιώντας την
πύλη πληρωμών Smart Checkout και εν-
σωματώνοντας παράλληλα πολλαπλές με-
θόδους πληρωμών, εξασφαλίζει επιπλέον
τρόπους πληρωμής για όλες τις συναλλα-
γές μέσα στην πλατφόρμα. Σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση μέχρι σήμερα, οι επι-
σκέπτες της πλατφόρμας μπορούσαν να
πληρώσουν την παραγγελία τους επιλέγον-
τας πιστωτική/χρεωστική κάρτα και αντι-
καταβολή. Τώρα οι πελάτες του Shopflix.gr
έχουν ακόμη περισσότερες επιλογές για να
ολοκληρώσουν την παραγγελία τους: Ap-
ple Pay, Google Pay, Διατραπεζική Συναλ-
λαγή Iris και το ηλεκτρονικό πορτοφόλι της
Viva Wallet. Όλες οι συναλλαγές πραγμα-
τοποιούνται με την εγγυημένη προστασία
των προσωπικών δεδομένων και την
ασφαλή αποθήκευση όλων των στοιχείων.

Jumbo: Κάτω από 11% 
το ποσοστό της Fidelity

Η εταιρεία Jumbo ανακοίνωσε ότι η εται-
ρεία FMR LLC, με την από 29/07/2022 γνω-
στοποίησή της, ενημέρωσε ότι από τις
27/07/2022 το ποσοστό των δικαιωμάτων
ψήφου μιας εκ των ελεγχόμενων εταιρειών,
συγκεκριμένα της Fidelity Management &
Research Company LLC, κατήλθε του κρί-
σιμου ορίου. Το ποσοστό των δικαιωμάτων
ψήφου της ελεγχόμενης εταιρείας Fidelity
Management & Research Company LLC
ανέρχεται πλέον σε 9,99% και συνυπολογί-
ζεται στο συνολικό ποσοστό που κατέχει έμ-
μεσα η FMR LLC. Κατ’ ακολουθίαν των ανω-
τέρω, ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων
ψήφου, που κατείχε έμμεσα η FMR LLC
στην JumboΜΠΕΛΑ -2,44% AEE κατά την
27/07/2022, ήταν 14.948.068 ή ποσοστό
10,99%, ενώ το ποσοστό αυτής κατά την προ-
ηγούμενη γνωστοποίηση ήταν 11,60%.

Χρηματοδότηση Alpha Bank
στη ΜΕΤΡΟ μέσω 
Ταμείου Ανάκαμψης

Στη χρηματοδότηση της ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ για
πράσινες επενδύσεις προχωρά η Alpha
Bank στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη-
τας «Ελλάδα 2.0». Σκοπός του δανείου, σύμ-
φωνα με τη σχετική ανακοίνωση, είναι η
χρηματοδότηση μέρους του επενδυτικού
σχεδίου της εταιρείας για την εγκατάσταση
97 φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος
25MW, σε εγκαταστάσεις της ανά την ελληνι-
κή επικράτεια, υπό το καθεστώς του ενεργει-
ακού συμψηφισμού (netmetering).

Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ ΑΕ γνωστοποίησε ότι την 1η Αυγούστου
2022 υπέγραψε σύμβαση εκτέλεσης έργου με τη Γενική
Δ/νση Συγκοινωνιακών Υποδομών - Δ/νση Υποδομών Αερο-
δρομίων (Δ15), με ποσό σύμβασης 6.690.440,44€ πλέον ΦΠΑ
17% και χρόνο κατασκευής έργου 24 μήνες από την υπογραφή
της σύμβασης.

Αντικείμενο του έργου είναι η επέκταση, αναδιαρρύθμιση,
επισκευή και βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων του
Κρατικού Αερολιμένα Χίου και περιλαμβάνει τα υποέργα 3, 4

και 7 της ενταγμένης πράξης στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ με κωδικό ΟΠΣ 5067519:
ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Έργα επέκτασης και βελτίωσης του υφιστάμενου αεροσταθμού που αφορούν υποδομή για την

παροχή αεροναυτικών υπηρεσιών, ήτοι το τμήμα των εργασιών αυτών (οικοδομικές, υδραυλικές κ.λπ.) που
αφορούν στη διαμόρφωση των χώρων εξυπηρέτησης των επιβατών, των γραφείων της ΥΠΑ, των γραφείων
ελέγχων κ.λπ., μη περιλαμβανομένων των εργασιών για χώρους εμπορικών χρήσεων (καταστήματα, γρα-
φεία και αποθήκες τρίτων, εκδοτήρια εισιτηρίων κ.λπ.) και χρήσεων εστίασης.

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Αφορά την υποδομή εμπορικών χρήσεων και χρήσεων εστίασης και περιλαμβάνει τις απαραί-
τητες κατασκευαστικές εργασίες για τους χώρους εστίασης και εμπορικής χρήσης του αεροσταθμού.

ΥΠΟΕΡΓΟ 7: Στο υφιστάμενο κτίριο του ΠΕΑ θα πραγματοποιηθούν εργασίες εκσυγχρονισμού και αποκα-
τάστασης τελειωμάτων και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

ΧΑ: Προσπάθεια εξορθολογισμού των αποτιμήσεων
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η ΕΚΟ δημιούργησε ένα νέο πρωτοποριακό Πρόγραμμα Επιβράβευ-
σης, το «EKO Smile». Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, δίνει τη δυ-
νατότητα στα μέλη να συλλέγουν Smile πόντους με τις αγορές που
πραγματοποιούν σε ένα από τα συνεργαζόμενα πρατήρια της ΕΚΟ πα-
νελλαδικά και να τους εξαργυρώνουν απολαμβάνοντας μοναδικά προ-
νόμια, δώρα και εμπειρίες. Όλοι μπορούν να γίνουν μέλη στο νέο «EKO
Smile» είτε μέσω της εφαρμογής ΕΚΟ Smile App είτε μπαίνοντας στο
ekosmile.gr ή κάνοντας απλώς την εγγραφή τους σε ένα συνεργαζό-
μενο πρατήριο της ΕΚΟ.

Στην ΕΚΤΕΡ το έργο της επέκτασης του Αερολιμένα Χίου

Τι προσφέρει το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης «ΕΚΟ Smile»



Sunlight Group: Απέκτησε 
το 100% των SEBA 
και Sunlight Italy

Η Sunlight Group Συ-
στήματα Αποθήκευσης
Ενέργειας (Sunlight
Group), εταιρεία τεχνολο-
γίας που ειδικεύεται στις
ολοκληρωμένες και και-
νοτόμες λύσεις αποθή-
κευσης ενέργειας για βιομηχανικές και εκτός δρό-
μου εφαρμογές, ανακοινώνει την εξαγορά του μετο-
χικού κεφαλαίου που κατείχε η BMG Energy σε πο-
σοστό 22% στη Sunlight European Battery Assemby
(SEBA) και τη Sunlight Italy. Η συγκεκριμένη συμφω-
νία ενισχύει περαιτέρω τη δυναμική της παρουσία
στην Ιταλία και εντάσσεται στο ευρύτερο επιχειρημα-
τικό πλάνο της Sunlight, το οποίο περιλαμβάνει την
ταχεία υλοποίηση επενδύσεων πολλών εκατομμυ-
ρίων για την αύξηση της παραγωγικής της δυναμικό-
τητας και την επέκταση του δικτύου πωλήσεων και
υπηρεσιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγ-
κών της αγοράς της Δυτικής Ευρώπης και των ΟΕΜ
(Κατασκευαστές Αρχικού Εξοπλισμού).
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ύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοι-
νώθηκαν πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, στο πλαίσιο των προγραμμάτων
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας - ΕDF

2021 (European Defense Fund), έξι νέα έργα στα
οποία συμμετέχει η Intracom Defense επιλέχθη-
καν για χρηματοδότηση, κατόπιν σχετικής διαγωνι-
στικής διαδικασίας και αξιολόγησης από εμπειρο-
γνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε ένα έντο-
να ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Τα νέα αυτά έργα είναι τα εξής: NOvel energy
storage technologies usable at MilitAry Deploy-
ments in forward operating bases - NOMAD,
Energy Independent and Efficient Deployable Mili-
tary Camps - INDY, Convoy Operations with Man-
ned-unManneD Systems - COMMANDS, Europe-
an Patrol Corvette - EPC, 5G Communications for
Peacekeeping And Defense - 5G COMPAD, Digital
Ship Structural Health Monitoring - Dthor.

Ευρωπαϊκή Πίστη: Μηδένισε
το ποσοστό της η EBRD

Mermeren: Στα €6,37 εκατ. 
τα καθαρά κέρδη στο εξάμηνο
Για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 30
Ιουνίου 2022 η Mermeren Kombinat AD
Prilep αναφέρει έσοδα από πωλήσεις ύψους
€14.246.252, πράγμα που συνιστά αύξηση
ύψους 5,6% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο
του προηγούμενου έτους. Το λειτουργικό
κέρδος για την περίοδο ανέρχεται στα
€7.098.130, το οποίο συγκρινόμενο με το λει-
τουργικό κέρδος για την ίδια περίοδο του
2021 ποσού €7.393.354, αντιστοιχεί σε μεί-
ωση κατά 3,99%. Το EBITDA για την περίοδο
από 1ης Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2022 εί-
ναι €8.182.476, σε σύγκριση με τα
€8.556.454 της ιδίας περιόδου του προηγου-
μένου έτους, δηλαδή μειωμένο κατά 4,37%.
Το καθαρό αποτέλεσμα μετά φόρων είναι θε-
τικό, ύψους €6.378.665, σημειώνοντας μεί-
ωση κατά 4,64% σε σύγκριση με τα κέρδη για
την ίδια περίοδο πέρυσι ποσού €6.688.797.

Πράσινη χρηματοδότηση 
της AVIS από Πειραιώς 
και Ταμείο Ανάκαμψης

Υπογράφηκε η σύμβαση χρηματοδότησης του
επενδυτικού σχεδίου της AVIS, συνολικού ύψους
πρώτης φάσης €260 εκατ., με χρήση πόρων του
Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας και της
Τράπεζας Πειραιώς. Η επένδυση χρηματοδοτείται
στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότη-
ση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU.
Το συνολικό επενδυτικό σχέδιο της AVIS ανέρχε-
ται σε €760 εκατ. και θα αναπτυχθεί εντός της επό-
μενης πενταετίας. Η επένδυση της πρώτης φάσης
θα χρηματοδοτηθεί με κεφάλαια €78 εκατ. από
την Τράπεζα Πειραιώς και €130 εκατ. προερχόμε-
να από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας,
αξιοποιώντας τις σημαντικές δυνατότητες που
προσφέρει το πρόγραμμα στις ελληνικές επιχει-
ρήσεις, και κυρίως τη χρηματοδότηση με ανταγω-
νιστικό σταθερό επιτόκιο.

Avis Budget Group: 
Καλύτερα από τις εκτιμήσεις 
τα κέρδη και οι πωλήσεις

Αύξηση κερδών και εσόδων ανακοίνωσε η Avis
Budget Group για το τελευταίο τρίμηνο ξεπερ-
νώντας ταυτόχρονα τις εκτιμήσεις των αναλυτών,
όπως μεταδίδουν ξένα πρακτορεία. Ειδικότερα, η
εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων ανακοίνωσε κα-
θαρά κέρδη 774 εκατ. δολ. ή 15,71 δολ. ανά μετοχή
σε σύγκριση με 398 εκατ. δολ. ή 5,63 δολ. ανά με-
τοχή έναν χρόνο νωρίτερα. Σε προσαρμοσμένη
βάση, τα κέρδη της Avis ανήλθαν σε 15,94 δολ. ανά
μετοχή από 5,90 δολ. ανά μετοχή το αντίστοιχο
περσινό τρίμηνο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των
αναλυτών σε δημοσκόπηση της FactSet για 11,48
δολ. ανά μετοχή. Τα έσοδα στο μεταξύ αυξήθηκαν
στα 3,24 δισ. δολ. από 2,37 δισ. δολ. έναν χρόνο
νωρίτερα και έναντι της εκτίμησης των αναλυτών
για 3,17 δισ. δολ.

Συνεργασία της tbi bank 
με την Electronet

Την έναρξη της συνεργασίας της με την Elec-
tronet ανακοινώνει η tbi bank, που ηγείται στο BN-
PL, την αγορά του «Αγόρασε Τώρα - Πλήρωσε Αρ-
γότερα». Με τη συγκεκριμένη συνεργασία η tbi
bank εισέρχεται δυναμικά και στην αγορά ηλεκτρι-
κών ειδών, ενώ για τους καταναλωτές η απόκτηση
μιας ηλεκτρικής ή ηλεκτρονικής συσκευής γίνεται
πλέον απλή υπόθεση, με την αποπληρωμή της σε
ισόποσες δόσεις των οποίων ο αριθμός καθορίζεται
από τον ίδιο τον πελάτη. Το σημαντικότερο είναι ότι
η αγορά πραγματοποιείται χωρίς τη χρήση πιστωτι-
κής κάρτας. Η tbi bank εγκρίνει τη διαδικασία με
ταχύτητα και διαφάνεια, ενώ ο πελάτης υποβάλλον-
τας την αίτηση στο κατάστημα βρίσκεται στο ταμείο
χωρίς να είναι απαραίτητα πελάτης της tbi bank.

Intracom Defense: Έξι
έργα επιλέχθηκαν για
χρηματοδότηση από την ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ ενημέρωσε ότι,
σύμφωνα με τη σχετική γνωστοποίηση που
έλαβε (TR-1) από την εταιρεία European
Bank for Reconstruction and Development
(EBRD), έλαβαν χώρα οι ακόλουθες σημαντι-
κές μεταβολές στα ποσοστά συμμετοχής στο
μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψή-
φου επί των μετοχών της εταιρείας, απόρροια
της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης της
Εταιρείας Allianz SE που ξεκίνησε τη Δευτέ-
ρα 4 Ιουλίου και ώρα Ελλάδας 8 πμ. Η εταιρεία
European Bank for Reconstruction and De-
velopment (EBRD) πούλησε 4.125.552 κοινές
ονομαστικές μετοχές μετά δικαιωμάτων ψή-
φου της εταιρίας άμεσης ιδιοκτησίας. Μετά
την ως άνω μεταβίβαση το ποσοστό της άμε-
σης και έμμεσης συμμετοχής της εταιρείας
European Bank for Reconstruction and De-
velopment επί του συνόλου του μετοχικού
κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της
εταιρείας ανήλθε από 15,545% σε 0,000%.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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Α υξημένη κατά 6.462.943 ευ-
ρώ,ήτοι ποσοστό 37,25%, εί-
ναι για το 2022 η οικονομική

βοήθεια της κυβέρνησης προς τις 53
ομοσπονδίες της χώρας, μέσω της Γε-
νικής Γραμματείας Αθλητισμού. Η οι-
κονομική ενίσχυση αποκλειστικά και
μόνο των 53 ομοσπονδιών ανέρχεται
σε 23.813.143 ευρώ, ενώ συνολικά η
ΓΓΑ θα μοιράσει σε ομοσπονδίες και
άλλους φορείς του ερασιτεχνικού
αθλητισμού το ποσό των 46 εκατ. ευ-
ρώ, είτε μέσω της ετήσιας τακτικής
επιχορήγησης είτε από τα κέρδη του
Στοιχήματος.
Συγκεκριμένα, τα 46 εκατ. ευρώ προ-
κύπτουν ως εξής: Τα 15.478.233 ευρώ
ως τακτική επιχορήγηση 2022 των
ομοσπονδιών στις οποίες έχει ήδη κα-
ταβληθεί η πρώτη δόση 8.687.600 ευ-

ρώ και εκταμιεύεται άμεσα η δεύτερη
δόση ύψους 6.790.633 ευρώ.
Επίσης, δόθηκαν 8.334.910 ευρώ για
τις Εθνικές ομάδες όλων των ηλικια-
κών κατηγοριών, ως μερίδιο από τη
φορολογία των κερδών των παικτών
του Στοιχήματος, τα οποία έχουν κατα-
βληθεί εξ ολοκλήρου σε όλες τις ομο-
σπονδίες.
Ακόμα, 930.000 ευρώ για τις προολυμ-
πιακές και προπαραολυμπιακές ομά-
δες ως μερίδιο από τη φορολογία των
κερδών των παικτών του Στοιχήματος,
τα οποία έχουν καταβληθεί εξ ολοκλή-
ρου σε ΕΟΕ και ΕΠΕ.
Η ΓΓΑ έχει χρηματοδοτήσει απευθεί-
ας, και όχι μέσω των 53 ομοσπονδιών,
με 21.425.090 ευρώ 4.900 ερασιτεχνι-
κά σωματεία που ήταν εγγεγραμμένα
στο τέλος του 2021 στο Ηλεκτρονικό

Μητρώο Αθλητικών Σωματείων. Αυτά
τα χρήματα αποτελούν μερίδιο από τη
φορολογία των κερδών των παικτών
του Στοιχήματος. Το συνολικό ακριβές
ποσό είναι 46.168.233 ευρώ.
Όπως βλέπετε στον σχετικό πίνακα,
«πρωταθλητής» στην οικονομική βοή-
θεια είναι ο ΣΕΓΑΣ που θα πάρει για την
τρέχουσα σεζόν το ποσό των 3.332.762
ευρώ. Ακολουθούν ο υγρός στίβος, το
μπάσκετ κ.λπ. Τα ποσά αναφέρονται
στις μεγάλες ομοσπονδίες. Φυσικά,
επιχορηγήθηκαν και οι μικρότερες.
Ωστόσο, οι ομοσπονδίες του μπάσκετ
και του βόλεϊ βγήκαν στα κάγκελα και
απειλούν με λουκέτο. Γιατί; Διότι δεν
έχουν πληρωθεί από τα ποσοστά του
Στοιχήματος και ο υπουργός Οικονο-
μικών Χρήστος Σταϊκούρας είπε πως
υπάρχουν άλλες προτεραιότητες και

ότι τα χρήματα αυτά θα δοθούν στις
ομοσπονδίες περί τα τέλη του χρόνου.
Να θυμίσουμε ότι με απόφαση αυτής
της κυβέρνησης οι ομάδες και οι ομο-
σπονδίες εισπράττουν ποσοστό από το
Στοίχημα.
Υπάρχει και ένα ερώτημα: Το μπάσκετ
με Αντετοκούνμπο και τόσα άλλα αστέ-
ρια γιατί δεν βρίσκει χορηγούς; Διότι
το απαξίωσαν τόσα χρόνια. Το βόλεϊ,
μια από τα ίδια…

Αυξημένη κατά 6.462.943€,
ποσοστό 37,25%, 
η οικονομική βοήθεια της
κυβέρνησης στις ομοσπονδίες

Ο ΣΕΓΑΣ «πρωταθλητής»

Οικονομική ενίσχυση

ΣΕΓΑΣ (στίβος) με 3.332.762€ (+22,75%)
ΚΟΕ (υγρός στίβος) με 3.302.235€ (+53,24%)
ΕΟΚ (μπάσκετ) με 2.979.639€ (+65,54%)
ΕΟΠΕ (βόλεϊ) με 1.675.358€ (+31,4%)
ΟΧΕ (χάντμπολ) με 1.147.893€ (+55,12%)
ΕΓΟ (γυμναστική) με 1.131.302€ (+19,08%)
ΕΑΟΜ ΑμεΑ με 1.096.951€ (+15,47%)
ΕΚΟΦΝΣ (κωπηλασία) με 1.091.618 (+28%)



Απίστευτο παιχνίδι της κληρωτί-
δας έφερε στον Ολυμπιακό αντίπα-
λο τη... Μακάμπι Χάιφα ή τον Απόλ-
λωνα Λεμεσού, αν αποκλείσει τη
Σλόβαν Μπρατισλάβας (πρώτο ματς
μεθαύριο Πέμπτη) και προκριθεί
στα πλέι οφ του Europa League.
Ό,τι ακριβώς και στην κλήρωση του
Champions League, όπου ο Ολυμ-
πιακός αποκλείστηκε από τη Μα-
κάμπι (1-1, 0-4) και έτσι συνεχίζει
στο Europa League. Αν ο Ολυμπια-
κός αποκλειστεί από τη Σλόβαν, θα
μεταφερθεί στα πλέι οφ του Con-
ference League με αντίπαλο τη
Ζρίνσκι από τη Βοσνία ή την Τόμολ
από το Καζακστάν.

Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντι-
μετωπίζει αύριο τη Σλάβια Πράγας
στην τσεχική πρωτεύουσα στο
πρώτο παιχνίδι του 3ου προκριμα-

τικού γύρου του Conference
League, αν περάσει, τότε στα πλέι
οφ της ίδιας διοργάνωσης θα τον
περιμένει η Σπάρτακ Τρνάβα από τη
Σλοβακία ή η πολωνική Ρακόφ. Στα
μέτρα του και οι δύο. Οπότε πάει

φουλ για τους ομίλους.
Ο Άρης, αν προκριθεί σε βάρος

της Μακάμπι Χάιφα, τότε θα βρει
απέναντί του τη γαλλική Νις - σα-
φώς η χειρότερη κλήρωση για την
ελληνική ομάδα. 

Πάλι με… Μακάμπι ο Ολυμπιακός! «Χτυπάει» Ρέτσο 
ο Αστέρας Τρίπολης

Ο Παναγιώτης Ρέτσος μένει ελεύθερος από την
Ελλάς Βερόνα και ετοιμάζεται για την επιστροφή
του στην Ελλάδα, αφού υπάρχει έντονο ενδιαφέ-
ρον από τον Αστέρα Τρίπολης. Ο πρώην κεντρικός
αμυντικός του Ολυμπιακού, που λόγω ενός τραυ-
ματισμού δεν κατάφερε να στεριώσει στη Λεβερ-
κούζεν, την Μπρέντφορντ και τη Σεντ Ετιέν, είχε
μόλις πέντε συμμετοχές στην Ελλάς Βερόνα και
αναμένεται να λυθεί η συνεργασία τους.

Κορμπεράν: Αρνήθηκε
την παρουσίαση

Ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, Ισπανός
Κάρλος Κορμπεράν, αρνήθηκε να παρουσιαστεί
επίσημα από την ΠΑΕ. Όπως τόνισε, προτιμούσε
αυτήν τη μία ώρα της παρουσίασης να δουλέψει

στο Ρέντη με τους παίκτες, ενόψει της αυρια-
νής αναμέτρησης με τη Σλόβαν Μπρατισλά-

βας στο Φάληρο, στο πρώτο ματς του 3ου
γύρου του Europa League.

Έρχονται Γιάννης,
Θανάσης, Ντόρσεϊ
Αύριο, Πέμπτη, θα ενσωματωθούν στην Εθνική

ομάδα μπάσκετ οι Γιάννης και Θανάσης Αντετο-
κούνμπο, όπως και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ενόψει της
προετοιμασίας για το Eurobasket 2022 που αρχί-
ζει την 1η Σεπτεμβρίου. Οι 19 παίκτες που συμμε-
τείχαν στην πρώτη προπόνηση ήταν οι Παπανικο-
λάου, Σλούκας, Παπαγιάννης, Παπαπέτρου, Λα-
ρεντζάκης, Αγραβάνης, Κασελάκης, Μποχωρίδης,
Κώστας Αντετοκούνμπο, Λούντζης, Παναγιώτης
Καλαϊτζάκης, Μωραΐτης, Γόντικας, Κουζέλογλου,
Τσαλμπούρης, Άλεξ Αντετοκούνμπο, Μαντζούκας,
Νετζήπογλου και Τανούλης.

Στη Χαλ του Ιλιτζαλί
ο Δημήτρης Πέλκας

Στη αγγλική Χαλ, ιδιοκτησίας του Τούρκου των
γνωστών τηλεριάλιτι, Ατζούν Ιλιτζαλί, αναμένεται
να συνεχίσει την καριέρα του ο Δημήτρης Πέλκας.
Η μεταγραφή του από τη Φενέρμπαχτσε έγινε
έναντι 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, όπως αναφέρουν
στην Τουρκία. Η Χαλ παίρνει μέρος στο πρωτάθλη-
μα της Championship. Ο Πέλκας τέθηκε εκτός
πλάνων της Φενέρ με την άφιξη του Πορτογάλου
προπονητή Ζόρζε Ζεσούς.

ΠΑΟΚ: Ήρθε ο Νέσμπεργκ
Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, ο
Νορβηγός Ιβάν Νέσμπεργκ, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη
μετακίνησή του στον «δικέφαλο». Ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός
έπαιζε στη Βαλερένγκα της πατρίδας του και είναι μία ακόμα επιλογή
του τεχνικού διευθυντή του «δικέφαλου» Ζοζέ Μπότο. Είναι διεθνής με
τις μικρές ομάδες της Νορβηγίας. Αναμένεται να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ.

«Χρυσό 
κορίτσι»

Τεράστια επιτυχία για την κωπηλάτισσα Ευαγγελία Αναστασιάδου. Η 20χρονη
ΟΠΑΠ Champion κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας Κ23 στην κατηγορία
του σκιφ ελαφρών βαρών, πραγματοποιώντας εντυπωσιακή εμφάνιση, παρά το γεγονός
ότι αγωνίστηκε με τραυματισμό. Τρεις εβδομάδες πριν από τον τελικό του Παγκοσμίου
Πρωταθλήματος υπέστη ρήξη τένοντα κατά τη διάρκεια προπόνησης με βάρη και
προπονούvταν συντηρητικά. 
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««ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ»
Η «must» παράσταση 
του καλοκαιριού
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Επιμέλεια: 
Ραφαέλα 

Παπαγεωργίου

H
θεατρική παράσταση «Ιφιγένεια εν Αυ-
λίδι», έχοντας αποσπάσει τις καλύτε-
ρες κριτικές, συνεχίζει το συναρπαστι-
κό της θεατρικό ταξίδι στο Αρχαίο Θέ-

ατρο της Επιδαύρου, για δύο βραδιές, στις 19 και
20 Αυγούστου, στις 21.00. Το θεατρικό έργο υπό τη
σκηνοθετική ματιά του Θέμη Μουμουλίδη ήρθε
για να αναδείξει την εφιαλτική σχέση της τραγω-
δίας του Ευριπίδη με τη δυστοπία της εποχής μας. 

Οι ερμηνείες των ηθοποιών εντυπωσιάζουν και
ανατριχιάζουν, καθώς την Ιφιγένεια υποδύεται η
Μαρία Πετεβή, μια από τις σημαντικότερες εκπρο-
σώπους της νεότερης γενιάς ηθοποιών, ενώ ο Λά-
ζαρος Γεωργακόπουλος και η Ιωάννα Παππά
«κεντούν» στον ρόλο του Αγαμέμνονα και της
Κλυταιμνήστρας αντίστοιχα. Παράλληλα, ο Άκης
Σακελλαρίου υπηρετώντας τον ρόλο του Μενελά-
ου και ο Γιώργος Χρυσοστόμου στον ρόλο του
Αχιλλέα αναδεικνύουν την εξαιρετική τους υπο-
κριτική δεινότητα. Στους ενοποιημένους, για τις
ανάγκες της σκηνοθεσίας, ρόλους του Πρεσβύτη
και των Αγγελιοφόρων βρίσκεται ο Παντελής Δεν-
τάκης.

Πολιτικό έργο με βαθιά νοήματα
Η «Ιφιγένεια εν Αυλίδι», ένα βαθιά πολιτικό έρ-

γο με σπουδαία πολιτικά και μη μηνύματα, μας
κάνει να αναρωτιόμαστε αν αυτό το έργο είναι ικα-
νό να αποτελέσει ένα παράδειγμα και την απαρχή
για την αλλαγή του μέλλοντος, καθώς ο Ευριπίδης
με το συγκεκριμένο του έργο φαίνεται πως απο-
δεικνύεται τραγικά επίκαιρος για το σήμερα -
ευελπιστώντας όχι και για το αύριο. Αναφορικά με
το έργο, η Ιφιγένεια θυσιάζεται για έναν μάταιο
και καταστροφικό επεκτατικό πόλεμο. 

Όμως, η μεγαλύτερη θυσία είναι η βίαιη ωρί-
μανση της πρωταγωνίστριας, που αδυνατεί να
κατανοήσει τους λόγους που οδήγησαν τον πατέ-
ρα της να την προσφέρει στο μαχαίρι του μάντη.
Μέχρι πότε θα θυσιάζονται άδικα ψυχές στον
βωμό πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων
και μέχρι πότε θα γίνονται πόλεμοι; Ο σκηνοθέ-
της, μάλιστα, σημειώνει χαρακτηριστικά: «Η Ιφι-
γένεια είναι η τραγωδία της Ιστορίας. Μια ωδή σε
αυτό που κάθε φορά θυσιάζεται -για να γεννηθεί
η καινούργια εποχή ή για να ανοίξει ένας νέος
κύκλος καταστροφής;».

Ανελέητες συγκρούσεις ηρώων
Σε ολόκληρο το έργο το παρελθόν στοιχειώνει

το παρόν, προμηνύοντας τα τρομερά μελλούμενα,
ενώ ο Θέμης Μουμουλίδης εμπλέκει δυο διαφο-
ρετικά χρονικά επίπεδα. Υπάρχει ο χρόνος του
μέλλοντος, όπου διαδραματίζεται για μία ακόμη

φορά η ίδια ιστορία, με τους ήρωες να συγκρούον-
ται ανελέητα, σαν τίποτε να μη διδάχθηκαν, και το
σύγχρονο παρόν, όπου μια συντροφιά νέων γυναι-
κών (χορός) συναντιούνται με την ιστορία που
γνωρίζουν καλά και που αυτή τη φορά έρχεται από
το μέλλον, σαν εφιάλτης. 

Καθώς εξελίσσεται το έργο, τα δύο επίπεδα
συγκλίνουν, με τις νέες γυναίκες του χορού να συ-
νειδητοποιούν ότι ίσως παρακολουθούν σκηνές
από το δικό τους μέλλον.

Μια θεατρική παράσταση πολλά υποσχόμενη,
που αναμένεται να αποδειχθεί από τις καλύτερες
του φετινού καλοκαιριού και σε βάζει στη διαδι-
κασία να προβληματιστείς και να αναλογιστείς κα-
τά πόσο συνθήκες του παρελθόντος ανταποκρί-
νονται και στο παρόν και πώς μπορούμε να αλλά-
ξουμε αυτή τη δυσοίωνη, εμπόλεμη κατάσταση
που βιώνουμε. Αξίζει να τη δείτε! 



Κινηματογραφικό 
το σπίτι 
του Χριστόφορου

Μπορεί ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης να πη-
γαινοέρχεται για διακοπές στα νησιά, ειδικά
στους Παξούς, όμως πάντα επιστρέφει στο πα-
νέμορφο σπίτι του στην Αθήνα. Αυτό το σπίτι κα-
θένας θα το λάτρευε, καθώς κάθε του γωνιά εί-
ναι μοναδική, βγαλμένη από τον κινηματογρά-
φο. Οι χώροι του είναι ιδιαίτερα ευρύχωροι, ενώ
το τζάκι που δεσπόζει στο σαλόνι προσδίδει μια
χαλαρή νότα για όμορφες βραδιές. Η δε διακό-
σμηση έχει τη δική του πινελιά, με δημιουργίες
από ξύλο και γήινες αποχρώσεις.

Συγκλονίζει 
ο Ιατρόπουλος 
για τη μητέρα του

Ραγίζει καρδιές ο ηθοποιός Μιχάλης Ιατρό-
πουλος με την ανάρτησή του στον προσωπικό
του λογαριασμό στο Facebook για τον χαμό της
αγαπημένης του μητέρας, πριν από έναν χρόνο.
Ο Ιατρόπουλος πόσταρε μια φωτογραφία από το
παρελθόν με τη μητέρα του γράφοντας: «Χρυσή
μου μανούλα, σαν σήμερα πριν από έναν χρόνο
έφυγες σαν άγγελος για να μας προσέχεις.
Πάντα εδώ το χαμόγελο και η καλοσύνη σου
πάντα στην καρδιά μου». 

Η άκρως γοητευτική και σικάτη
ηθοποιός Κατερίνα Διδασκάλου,
που απολαύσαμε μέσα από την
επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1
«Άγριες Μέλισσες» υποδυόμενη
τη Μυρσίνη Σεβαστού, φροντίζει
να μας ξετρελαίνει με τις απίθα-
νες φωτογραφίες της χωρίς φίλ-
τρα. Σε πολλές από τις αναρτή-
σεις της, η ίδια απαθανατίζεται με
μαγιό και χωρίς μακιγιάζ, απο-
δεικνύοντας το πόσο ακομπλεξά-
ριστη είναι.

«Αναδυομένη 
Αφροδίτη» 
η Μυρσίνη

E
νας είναι ο στόχος που έχουν θέσει στον ΣΚΑΪ για το δεύ-
τερο μισό της επόμενης τηλεοπτικής σεζόν και δεν είναι
άλλος από το «Survivor All Star». Όμως, από ό,τι φαίνεται,
υπάρχουν κάποια εμπόδια και αυτά είναι οικονομικής

φύσεως. Οι πρώτες κρούσεις που έχει κάνει ο Ατζούν Ιλιτζαλί στα
ονόματα που επιθυμεί να πάρουν μέρος στο ριάλιτι επιβίωσης δεν
είχαν θετικό αποτέλεσμα, καθώς οι περισσότεροι ζητούν εξωφρε-
νικά ποσά. Για αυτό, λοιπόν, ο Ατζούν αποφάσισε να διπλασιάσει το
τελικό έπαθλο, από 100.000 σε 200.000 ευρώ, ενώ σκοπεύει να δώ-
σει ένα ποσό και στον φιναλίστ.

Όμως, για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να μειωθεί ο εβδομαδι-
αίος μισθός που θα παίρνουν οι παίκτες, και αυτό σκόρπισε δυσα-
ρέσκεια. Παρ’ όλα αυτά, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για να
βρεθεί η χρυσή τομή. Μερικά από τα ονόματα που ακούγονται είναι
ο Κωνσταντίνος Βασάλος, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, η Κατερίνα Δαλά-
κα, ο Ηλίας Γκότσης και ο Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης.

Κολάζει πάνω στο σκάφος
Η Ελευθερία Ελευθερίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της δια-
κοπές και με τις φωτογραφίες που ποστάρει ανεβάζει τη θερ-
μοκρασία στα ύψη. Αυτή τη φορά πόζαρε ξαπλωμένη στην κου-
παστή ενός σκάφους φορώντας ένα μοβ μικροσκοπικό μπικίνι,
που τονίζει υπέροχα τις αναλογίες της και την καλλίγραμμη σι-
λουέτα της. Για αυτό, λοιπόν, και τα σχόλια των followers της
ήταν αποθεωτικά.

Ο Κώστας Σόμμερ και η σύζυγός του Βα-
λεντίνη Παπαδάκη ζουν από τις ομορφότε-
ρες στιγμές της ζωής τους, καθώς φέτος κά-
νουν τα πρώτα μπάνια με τον γιο τους. Ο ηθο-
ποιός ανέβασε φωτογραφία στο Instagram
και μας έδειξε πώς περνούν φέτος το καλο-
καίρι. Βρέθηκαν, λοιπόν, οικογενειακώς στη
Βούλα για μπάνια, γράφοντας στη λεζάντα:
«Time with your family at the beach…
priceless…».
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«Survivor All Star»: Δέλεαρ 
το διπλάσιο τελικό έπαθλο

Σόμμερ: Πρώτα
μπάνια με τον γιο του



Μ
ια από τις συχνότερες διαγνώσεις
που προκύπτουν μέσα από τις ακτι-
νογραφίες, τις αξονικές ή τις μα-
γνητικές τομογραφίες του αυχένα

είναι ο ευθειασμός της αυχενικής μοίρας της
σπονδυλικής στήλης. Η σπονδυλική μας στήλη
δεν είναι ευθεία. Αντίθετα, έχει καμπύλες. Οι
καμπύλες αυτές βοηθούν να κρατά κάποιος την
ισορροπία του όταν περπατάει και όταν στέκεται
και προστατεύουν τη σπονδυλική στήλη από τις
κάθετες φορτίσεις.

«Ο αυχένας μας ή, πιο σωστά, η αυχενική μοί-
ρα της σπονδυλικής στήλης (εν συντομία ΑΜΣΣ)
έχει υπό φυσιολογικές συνθήκες μια απαλή
καμπύλη, η οποία ονομάζεται αυχενική λόρδω-
ση. Σε μερικές περιπτώσεις, αυτή η καμπύλη χά-
νεται και ο αυχένας παρουσιάζει ευθειασμό ή
ακόμα και κύφωση. Συχνά, οι ασθενείς διαβά-
ζουν στο πόρισμα της ακτινογραφίας ή της μα-
γνητικής τους “ευθειασμός της αυχενικής μοί-
ρας” ή “απώλεια της φυσιολογικής λόρδωσης”.
Είναι το ίδιο πράγμα», αναφέρει ο κ. Παντελής
Σταυρινού, διευθυντής νευροχειρουργός.

Οι συνηθέστερες αιτίες που προκαλούν ευ-
θειασμό είναι η εκφυλιστική νόσος της σπονδυ-
λικής στήλης, η οποία οδηγεί και σε φθορά των
δίσκων, οι οποίοι χάνουν το φυσιολογικό τους
σφηνοειδές σχήμα και γίνονται άκαμπτοι και
λεπτοί. Η κακή στάση σώματος, όπως, π.χ., το να
είμαστε σκυμμένοι πάνω από ένα κινητό ή καμ-
πουριασμένοι μπροστά από την οθόνη ενός
υπολογιστή. Μερικές φορές ο ευθειασμός και η
κύφωση μπορεί να είναι το ανεπιθύμητο αποτέ-

λεσμα ενός χειρουργείου. Η συνηθέστερη αιτία
είναι η εκτεταμένη αυχενική πεταλεκτομή,
ιδίως σε νεαρή ηλικία. Η αυχενική πεταλεκτομή

γίνεται είτε για να αποσυμφορηθούν τα νεύρα
που είναι πιεσμένα είτε για να αφαιρεθεί κάποια
εξεργασία. 

Ευθειασμούς αυχένα προκαλούν συχνά τραύ-
ματα, όπως, π.χ., τα τροχαία ή οι αθλητικές κα-
κώσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ευθειασμός
οφείλεται σε πόνο ο οποίος προκαλεί σπασμό
των μυών, αλλά μπορεί να οφείλεται και σε κά-
κωση των μυών ή των συνδέσμων ή, σπανιότερα,
σε ρήξη δίσκων ή σε κατάγματα σπονδύλων. Μια
συγγενής διαταραχή, δηλαδή, εκ γενετής διατα-
ραχή. Μερικές φορές οι σπόνδυλοι δεν ολοκλη-
ρώνουν την ανάπτυξή τους και αντί να έχουν πα-
ραλληλόγραμμο σχήμα, αποκτούν σφηνοειδές.
Μια σπάνια αιτία ευθειασμού μπορεί να είναι κά-
ποιος όγκος ο οποίος πιέζει τον νωτιαίο μυελό ή
παραμορφώνει τους σπονδύλους, ενώ άλλη
σπάνια αιτία είναι η παραμόρφωση ύστερα από
φλεγμονή (σπονδυλοδισκίτιδα). Χειρουργική
θεραπεία για τον ευθειασμό δεν απαιτείται συ-
χνά. Αν χρειάζεται χειρουργείο, είναι είτε γιατί
υπάρχει κάποια συνοδός πάθηση η οποία συντη-
ρεί τον ευθειασμό (π.χ., δισκοκήλες) είτε γιατί
υπάρχει «αστάθεια» στην αυχενική μοίρα της
σπονδυλικής στήλης. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Τι είναι, πώς γίνεται η διάγνωσή
του και πότε χρειάζεται χειρουργείο
για την αντιμετώπισή του

Ποια τα ενοχλητικά 
συμπτώματά του
Τα συνηθέστερα συμπτώματα του ευθει-
ασμού είναι πόνος στον αυχένα ή πονοκέ-
φαλοι, πόνος στα χέρια, μειωμένη κινητι-
κότητα του αυχένα, αίσθημα κόπωσης,
βουητά (εμβοές) κ.ά. Σε εξαιρετικά σπά-
νιες περιπτώσεις, μπορεί να υπάρχουν
συμπτώματα όπως αδυναμία χεριών και
ποδιών, διαταραχή στην ούρηση κ.λπ. «Κα-
ταρχάς, πρέπει να τονιστεί κάτι σημαντικό:
το ότι κάποιος έχει ευθειασμό στον αυχένα
δεν σημαίνει απαραίτητα ότι χρειάζεται θε-
ραπεία. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετι-
κός και έχει διαφορετική ανατομία. Άλλοι
έχουν μεγάλη αυχενική λόρδωση (δηλαδή,
μεγάλη καμπύλη) και άλλοι έχουν ευθύ αυ-
χένα. Ο ευθειασμός από μόνος του δεν λέει
κάτι. Μόνο όταν συνοδεύεται από συμπτώ-
ματα ή όταν οφείλεται σε κάποια υποκείμε-
νη αιτία χρήζει αντιμετώπισης. Αν πράγμα-
τι υπάρχει ανάγκη αντιμετώπισης, τότε
προτείνεται φυσικοθεραπεία-μασάζ, παυ-
σίπονα, αυχενικός κηδεμόνας (κολάρο),
ξεκούραση και αλλαγή στάσης σώματος»,
καταλήγει ο ειδικός.

Οι αιτίες 
που προκαλούν
ευθειασμό 
του αυχένα

Παντελής Σταυρινού,
διευθυντής νευροχειρουργός



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Ερωτική θα είναι αυτή η μέρα σας, με πολ-
λές ευκαιρίες να έρθετε κοντά με τα αγα-
πημένα σας πρόσωπα. Ίσως βρίσκεστε σε
μια συναισθηματική ένταση, με τα γεγο-
νότα να σας αναγκάζουν να αλλάζετε τη
διάθεσή σας από μέρα σε μέρα. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς τους Ταύρους θα υπάρξουν
όμορφες μετακινήσεις, εφόσον συμφω-
νεί και το προσωπικό σας ωροσκόπιο, ενώ
θα έχετε καλές επαφές με τα αγαπημένα
σας πρόσωπα. Βέβαια, οι ανατροπές είναι
το στοιχείο που δεν πρέπει να αγνοήσετε.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Κάποια οικονομικά οφέλη θα έχετε σήμε-
ρα, όπου θα σας βοηθήσουν και οι συγκυ-
ρίες να αναπτύξετε την οικονομική σας
σταθερότητα. Φροντίστε να είστε πιο ου-
σιαστικοί και ακριβείς, όταν πρέπει να
διαχειριστείτε κάποιες υποχρεώσεις σας.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς τους Καρκίνους, του δεύτερου
δεκαημέρου, στη 18η μοίρα, θα υπάρξουν
καλά γεγονότα που αφορούν τα παιδιά
σας ή τα πρόσωπα που είναι σημαντικά για
εσάς.

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς τους Λέοντες τα πράγματα έχουν
γίνει αρκετά πιεστικά, αλλά θα έχετε ευ-
καιρίες να φροντίσετε την ψυχική σας
γαλήνη, με κάποια διαλείμματα που θα
σας γεμίσουν αισιόδοξες σκέψεις.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Μία επίσης πολύ καλή μέρα για εσάς, με
την προσοχή σας στραμμένη σε όμορφες
στιγμές με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η
Αφροδίτη στον τομέα των σχεδίων σας
και των φιλικών σας σχέσεων θα σας δώ-
σει αισιόδοξα γεγονότα.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Πολύ ιδιαίτερη μέρα, για να ξεκινήσετε μια
επαγγελματική δραστηριότητα, μέσα από
τις αλλαγές που συμβαίνουν στον οικονο-
μικό σας τομέα. Φροντίστε να ανανεώσετε
τη σχέση σας.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Είναι μια αρκετά δύστροπη περίοδος, γε-
μάτη ανατροπές και συναισθηματικά ξε-
σπάσματα. Ιδίως για εσάς που έχετε γεν-
νηθεί 10, 11, 12 Νοεμβρίου θα ξεκαθαρίσει
το τοπίο στην προσωπική σας ζωή.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Τα συναισθήματά σας γίνονται έντονα για
κάποιο πρόσωπο, ενώ θα κάνετε την
υπέρβαση σε επαγγελματικά θέματα.
Ίσως τα παράπονα που κάνατε στο αγαπη-
μένο σας πρόσωπο είναι ικανά να διορθώ-
σουν πάρα πολλά στη σχέση σας.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Για εσάς τους Αιγόκερους η Αφροδίτη
απέναντι από το δικό σας ζώδιο θα φέρει
νέα πρόσωπα, ακόμη και να μην έχετε ξε-
περάσει καταστάσεις που σας έχουν τα-
λαιπωρήσει. Οι γεννημένοι 8, 9, 10 Ια-
νουαρίου θα έχετε εξελίξεις στην προσω-
πική σας ζωή.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Είναι πολύ έντονες οι μέρες αυτές, κουρα-
στικές και επικίνδυνα ανατρεπτικές.
Φροντίστε να ηρεμήσετε με ό,τι σας χαλα-
ρώνει, όπως ένας περίπατος ή μια όμορφη
συζήτηση, χωρίς αντιπαλότητες.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Είναι μια περίοδος που σας γεμίζει με δύ-
ναμη, ώστε να αντεπεξέλθετε στις κατα-
στάσεις που αντιμετωπίζετε καθημερινά.
Μη μείνετε καθηλωμένοι στο ίδιο καθη-
μερινό πρόγραμμα που σας κουράζει, αλ-
λά φροντίστε να αποκτήσετε νέες εμπει-
ρίες, χωρίς κινδύνους.
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Σήμερα η Αφροδίτη σχηματίζει μια ευνοϊκή όψη με
τον Άρη, όπου δημιουργούνται καλές προϋποθέσεις
σε σχέσεις και φλερτ. Βέβαια, δεν παύει αυτή η
περίοδος να είναι γεμάτη ανατροπές, από την

καθοριστική σύνοδο Άρη - Ουρανού και Βορείου Δεσμού.
Γενικότερα για όλα τα ζώδια, η 18η μοίρα φέρνει αλλαγές
και γεγονότα, είτε έχετε τον Ήλιο σας, τον ωροσκόπο σας,
είτε κάποιο πλανήτη. 



«Α
ς αποφασίσουν λοιπόν οι γυναί-
κες τι θέλουν», απεφάνθη ο εν-
διαφερόμενος να βελτιώσει την
ποιότητα του πολιτικού βίου της

χώρας, ο ταξίαρχος ε.α. Θανάσης Κατερινόπου-
λος. Και μπροστά στη γενική κατακραυγή κα-
τήγγειλε μονταζιέρες και διατεταγμένες υπηρε-
σίες, υποστηρίζοντας ότι η συνολική του παρέμ-
βαση απέπνεε σεβασμό στις γυναίκες και πως
τον αδικεί η αποσπασματική προβολή της! Όλα
αυτά με φόντο τις δύο αποτρόπαιες γυναικοκτο-
νίες με τον πλέον στυγερό και βίαιο τρόπο.

Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης παρέμ-
βασης δεν θα είχε ιδιαίτερη σημασία, αν το όνο-
μα του εν λόγω δεν είχε ακουστεί για συμμετο-
χή με την ιδιότητα του υποψήφιου βουλευτή
στις επερχόμενες εκλογές και κυρίως αν τα λε-
γόμενά του δεν εξέφραζαν μια ευρύτερη αντί-
ληψη, η οποία δυστυχέστατα ενυπάρχει μέσα
στην ελληνική κοινωνία.

Ο φετινός Αύγουστος μας επιφύλαξε όχι μία
αλλά απανωτές ενδείξεις ότι κάτι δεν πάει κα-
θόλου καλά. Δύο γυναικοκτονίες σε μόλις 24
ώρες, με τον έναν να σφάζει τη γυναίκα του
γιατί του ζήτησε να χωρίσουν και τον άλλον να
την κατακρεουργεί γιατί δεν σιώπησε και τον
κατήγγειλε για ενδοοικογενειακή βία. Μια τρί-
τη, νεαρή, 17χρονη γυναίκα, νεκρή, πιθανόν
θύμα του συντρόφου της. Μια κακοποίηση μό-
λις 14χρονου κοριτσιού από τον αστυνομικό-
προπονητή της, ο οποίος χαρακτήρισε «λαθά-
κι» το γεγονός ότι άπλωσε τα βίαια ένστικτά
του στο κορμί ενός παιδιού. Πατέρας και αυτός
δύο παιδιών.

Βαριά. Πολύ βαριά και ασήκωτη η επικαιρό-

τητα. Δεν αφήνει κανένα περιθώριο στην ψυχή
να ησυχάσει. Δεν πρέπει η ψυχή να ησυχάσει,
γιατί υπάρχει ένα αμείλικτο ερώτημα που χρή-
ζει άμεσης απάντησης: Μπορούσαν όλα αυτά να
έχουν αποφευχθεί; Μπορούσαν κάποια εξ αυ-
τών να είχαν ματαιωθεί;

Ας μείνουμε λίγο παραπάνω στις γυναικοκτο-
νίες, οι οποίες προφανώς εντάσσονται στον γε-
νικότερο όρο «ανθρωποκτονίες», αλλά έχουν
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Στην πραγματικότητα
συνιστούν ένα κοινωνικο-ιστορικό φαινόμενο
που διατρέχει τους αιώνες, δυστυχώς. Πρόκει-
ται για ανθρωποκτονίες γυναικών και κοριτσιών
εξαιτίας του φύλου τους, που διαπράττονται
από άνδρες με χαρακτηριστικά και πρότυπα το-
ξικής (λανθάνουσας) αρρενωπότητας, που θε-
ωρούν ότι έχουν δικαίωμα ζωής και θανάτου
πάνω στις γυναίκες.

Και το μεγάλο ερώτημα είναι τι κάνουμε ως
κοινωνία απέναντι σε ένα τόσο απεχθές φαινό-
μενο. Σε μια νοοτροπία εξωφρενική και εμετι-
κή. Προφανώς δεν αρκεί να δηλώνουμε συγ-
κλονισμένοι και να παρακολουθούμε με ανοι-
χτό το στόμα τις ειδήσεις των 8 για να τις σχο-
λιάσουμε την επομένη στις παραλίες. Ούτε να
παίρνουμε αβασάνιστα θέση στο τηλεοπτικό
στασίδι.

Θέλουμε να δηλώνουμε σύγχρονοι άνθρω-
ποι, αλλά ως κοινωνία φοβάμαι ότι παραμένου-
με εγκλωβισμένοι σε ανακλαστικά και νοοτρο-
πίες άλλων εποχών. Η «ομερτά» που εξακολου-
θεί να ζει και να βασιλεύει σε κλειστές κοινω-
νίες, ακόμη και σε οικογενειακούς μικρόκο-
σμους, πρέπει να σπάσει. Και πρέπει να σπάσει
από όλους τους φιλελεύθερους, δημοκρατι-

κούς πολίτες που δεν ανέχονται να διαβιούν σε
μια κοινωνία όπου δεν αναγνωρίζονται η ελευ-
θερία της γυναίκας και το αποτρόπαιο της αν-
δρικής βίας σε βάρος της.

Και μην τα περιμένουμε όλα από την Πολι-
τεία. Είναι πρωτίστως δική μας ευθύνη να
«μπολιάσουμε» τα παιδιά μας με τις αρχές του
σεβασμού της ισότητας των δύο φύλων. Η μάνα
του αγοριού να του εξηγήσει έγκαιρα ότι το κο-
ρίτσι-γυναίκα είναι αδελφή, φίλη, αυριανή σύν-
τροφος. Είναι ένας άνθρωπος, όπως και αυτός.
Ο πατέρας του αγοριού να του πει ακριβώς τα
ίδια. Και κυρίως να δείξει με τη στάση του απέ-
ναντι στη μάνα του ότι τα εννοεί. Και εμείς, ως
κοινωνία συνολικά, να απομονώσουμε την
ύπουλη και διαβρωτική νοοτροπία του «πού να
μπλέκω τώρα». 

Η κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας τις γυναικο-
κτονίες ως ακραία μορφή της έμφυλης βίας,
έχει λάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες που
στοχεύουν να προσφέρουν ένα φως στο σκοτά-
δι που ζουν γυναίκες υπό διαρκή απειλή βίας.
Όπως σωστά όμως έχει τονίσει και ο ίδιος ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η «κα-
τάρα της έμφυλης βίας απαιτεί ασφαλώς κατα-
στολή, κυρίως όμως προϋποθέτει μια νέα κουλ-
τούρα ισότητας, προϋποθέτει πρόληψη. Και σε
αυτό τον τομέα ρόλο έχουν όλοι. Πολιτεία, παι-
δεία, οικογένεια, το ευρύτερο κοινωνικό περι-
βάλλον».

Γυναικοκτόνοι, βιαστές παιδιών και ανθρω-
πόμορφα κτήνη δεν μπορούν να είναι μέρος
μιας πολιτισμένης κοινωνίας. Και αυτό είναι
πρωτίστως δική μας ευθύνη. Παιδευτική! Από
την οικογένεια και το σχολείο μέχρι παντού.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

ΡOLITICAL #ELLI30
Μην τα
περιμένουμε όλα
από την Πολιτεία,
είναι πρωτίστως
δική μας 
ευθύνη να
«μπολιάσουμε»
τα παιδιά μας 
με τις αρχές του
σεβασμού 
της ισότητας 
των δύο φύλωνΗ κατάρα 

της έμφυλης
βίας κι εμείς 


