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Η Γη γυρίζει και τον Αύγουστο

Ο

Αύγουστος είναι ο μήνας τον οποίο παραδοσιακά οι περισσότεροι εξ ημών επιλέγουμε για διακοπές λιγότερων ή περισσότερων ημέρων, ανάλογα με το βαλάντιο του καθενός. Ανεμελιά και χαλάρωση, «φόρτιση μπαταριών» για τον (παραδοσιακά) δύσκολο
χειμώνα, χαρούμενες οικογενειακές στιγμές που
θα μετατραπούν σε ευτυχισμένες αναμνήσεις με
την πάροδο των χρόνων, ήλιος, θάλασσα, μεζέδες
και ούζο/τσίπουρο δίπλα στο κύμα και τα συναφή.
Ακόμη και όσοι απομένουμε στην Αθήνα «ρίχνουμε
τις στροφές» και είτε περιμένουμε τη σειρά μας είτε
αναπολούμε αυτό που μόλις τελείωσε.
Τον Αύγουστο επίσης, κατά τον τίτλο του Έκο,
«δεν υπάρχουν ειδήσεις» ή, όπως είχε διευκρινίσει
ο αείμνηστος στοχαστής, υπάρχουν ειδήσεις γιατί η
Γη δεν σταματά να γυρίζει, όμως περιορίζονται στις
έκτακτες, που συνήθως είναι και τραγικές, και στις
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βασικές. Λογικό, η πολιτική και η οικονομική δραστηριότητα περιορίζονται στα βασικά: κλειστή η
Βουλή, κόμματα και υπουργεία υπολειτουργούν,
μεγάλες επιχειρήσεις σχεδόν «κατεβάζουν ρολά»,
εκδηλώσεις και συναπαντήματα δίνουν ραντεβού
τον Σεπτέμβριο.
Βασικές οι ειδήσεις λοιπόν και τα τελευταία χρόνια και... χαλαρές, όπως το επιτάσσει η μόδα της ειδησεογραφίας, δηλαδή για καλοκαιρινά ενσταντανέ
πλούσιων, όμορφων και διάσημων μέσα στις θάλασσα, στην ξαπλώστρα ή πάνω στο σκάφος. Τουριστικός προορισμός από τους λίγους είμαστε, μας
επισκέπτονται αστέρες του Χόλιγουντ, του ποδοσφαίρου, του διεθνούς πενταγράμμου αλλά και
σύγχρονοι Μίδες - και δίπλα στους εγχώριους celebrities απολαμβάνουμε και τους ξένους σε ξέφρενα
πάρτι στη Μύκονο ή σε θαλαμηγούς στις Σποράδες.
Τους καλοκαιρινούς μήνες, επειδή κυριαρχούν
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οι χαλαρές ειδήσεις, υπάρχει υπερπροβολή της
τρυφηλότητας, της ψευτοχλιδής και του εξωφρενικού ξοδέματος χρημάτων που ξεπερνά τα όρια
της πρόκλησης. Ιδίως σε περιόδους κρίσης για
τους πολλούς, όπως η σημερινή, με την ενεργειακή κρίση να είναι παρούσα, την ακρίβεια επίσης
και με μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων -σε όλο τον
πλανήτη, όχι μόνο στη χώρα μας- είτε να είναι κάτω από τα όρια της ανέχειας είτε να αγωνιά για το
αν θα είναι κάτω από αυτά τους επόμενους μήνες.
Μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων που δεν θα μπορέσει να βουτήξει στη θάλασσα για να δροσιστεί και
πολύ περισσότερο να απαθανατίσει στιγμές κεφιού στα social media.
Αλλά είπαμε, η Γη συνεχίζει να γυρίζει και τους
καλοκαιρινούς μήνες προσφέροντας έντονα κοντράστ και αντιθέσεις.
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ελείως διαφορετική στόχευση
θα έχει σε σχέση με πέρυσι η
ομιλία του πρωθυπουργού στη
ΔΕΘ, καθώς θα γίνει σε προεκλογική περίοδο, ενώ παράλληλα έχουν
αλλάξει τελείως τα μέτωπα που καλείται
να αντιμετωπίσει αυτήν τη φορά η κυβέρνηση. Άλλωστε, πριν από περίπου έναν
χρόνο η ενεργειακή κρίση δεν είχε κάνει
έντονη την εμφάνισή της στη χώρα μας,
παρά το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ήδη ανακοινώσει τα πρώτα μέτρα
και τα ζητήματα που εξακολουθούσαν να
κυριαρχούν ήταν η πανδημία και η πορεία
των εμβολιασμών.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΕΛΙΕΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓ ΤΟ
ΣΕ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΦΟΝ

Γράφει ο
Σωτήρης Σταθόπουλος

ΝΔ, όπως την περαιτέρω μείωση των
ασφαλιστικών εισφορών και τη φτηνή
στέγη για τους νέους, αλλά θα περιλαμβάνει μέτρα και για την ανακούφιση των πολιτών από τις αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας, όπως την παράταση των μέτρων που
έχουν ήδη ανακοινωθεί και την προσθήκη
νέων, καθώς ο χειμώνας που έρχεται αναμένεται δύσκολος αλλά και αβέβαιος.
Πρώτος στόχος της κυβέρνησης είναι η
επάρκεια και δεύτερος η συνέχιση των
επιδοτήσεων προκειμένου οι αυξήσεις να
μην επιβαρύνουν σε μεγάλο βαθμό τους
πολίτες. Ωστόσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
θα κάνει έναν απολογισμό των όσων
έχουν γίνει τα τρία χρόνια που βρίσκεται
στην κυβέρνηση και παράλληλα θα ξεδιπλώσει το όραμά του για την επόμενη τετραετία.

Τα έσοδα του τουρισμού
Ωστόσο, μέσα σε λίγους μήνες όλα διαφοροποιήθηκαν. Οι επιπτώσεις από τον εισαγόμενο πληθωρισμό άρχισαν να γιγαντώνονται και ο πόλεμος στην Ουκρανία
ενίσχυσε την ενεργειακή κρίση. Η κυβέρνηση άρχισε να ανακοινώνει το ένα πακέτο μέτρων στήριξης μετά το άλλο προκειμένου να αναχαιτίσει το κύμα ακρίβειας
με την ΕΕ απούσα.

Συνεχείς συσκέψεις
Στην κυβέρνηση ανέμεναν να είναι διαφορετική η προετοιμασία για τη φετινή
ανάβαση του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, καθώς ο προσανατολισμός θα είναι διαφορετικός λόγω των διεθνών εξελίξεων.
Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, θα
έχει έντονο προεκλογικό χρώμα, καθώς
δεν αποκλείεται η παρουσία του Κυριάκου
Μητσοτάκη στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας να διαρκέσει περισσότερες μέρες
απ’ ό,τι συνηθίζεται. Αυτό σημαίνει πως ο
πρωθυπουργός πριν από τα εγκαίνια της
ΔΕΘ θα περιοδεύσει σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας προκειμένου να αναδείξει
τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ
«γαλάζια» κομματικά στελέχη θα έχουν
συναντήσεις με τοπικούς φορείς. Ήδη
έχουν πραγματοποιηθεί οι πρώτες συσκέψεις στο Μαξίμου και στην Πειραιώς προκειμένου να καταρτιστεί ένα αρχικό πρόγραμμα για την επίσκεψη του Κυριάκου
Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη.

Οικονομία
Σαφώς στο επίκεντρο των εξαγγελιών
του πρωθυπουργού θα είναι ένα νέο πακέτο ενίσχυσης των πολιτών, το οποίο θα
είναι ουσιαστικά ένα μείγμα των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει προεκλογικά η

Όλο το σχέδιο
Μητσοτάκη
για τη ΔΕΘ

Το δημοσιονομικό περιθώριο προκειμένου να διευρυνθεί το νέο πακέτο μέτρων αναμένεται να κριθεί σε μεγάλο βαθμό από τα έσοδα του τουρισμού, τα οποία
είναι ιδιαιτέρως ικανοποιητικά, καθώς
έχουν φτάσει εκείνα της περιόδου του
2019, δηλαδή προ κορονοϊού.
Στην κυβέρνηση στοχεύουν στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και ο Βασίλης Κικίλιας έχει ήδη ξεκινήσει κύκλο
επαφών με πρέσβεις χωρών οι πολίτες
των οποίων επισκέπτονται την Ελλάδα. Το
υπουργείο Τουρισμού στοχεύει στους Βορειοευρωπαίους συνταξιούχους, οι οποίοι
μπορούν να ταξιδέψουν στη χώρα μας το
φθινόπωρο, όταν οι καιρικές συνθήκες θα
είναι καλύτερες σε σχέση με τα σκανδιναβικά κράτη και τη Γερμανία, όπου το κρύο
εκείνη την περίοδο θα αρχίσει να είναι αισθητό.

Μέτρα ανακούφισης
των πολιτών
και όχι παροχολογία

Επίσκεψη κλιμακίου της ΝΔ στα ΑΤ Ομόνοιας και Ακρόπολης
Οι περιοδείες και οι επισκέψεις του γραμματέα της ΝΔ θα συνεχιστούν και την περίοδο του Αυγούστου. Ο Παύλος Μαρινάκης, συνοδευόμενος από την επικεφαλής του Θεματικού Τομέα Προστασίας
του Πολίτη ΝΔ Ιωάννα Γκελεστάθη, επισκέφθηκε τα αστυνομικά
τμήματα της Ομόνοιας και της Ακρόπολης, που σηκώνουν μεγάλο
βάρος αυτή την περίοδο λόγω της μεγάλης τουριστικής κίνησης. Ο
γραμματέας της ΝΔ συνομίλησε για τα ζητήματα των σωμάτων
ασφαλείας, τα νέα οχήματα που προστέθηκαν στον στόλο του ΑΤ,
την αύξηση των περιπολιών στο κέντρο της Αθήνας, τις αυξημένες
απαιτήσεις των τμημάτων του κέντρου της πόλης αλλά και για τη
λειτουργία ενός από τα πέντε επιχειρησιακά κέντρα κατά της ενδο-

οικογενειακής βίας του Λεκανοπεδίου (ιδρύθηκαν το 2021) το
οποίο βρίσκεται στον χώρο του τμήματος. «Γνωρίζουμε πως υπάρχουν ακόμη προβλήματα και είμαστε εδώ, σε κάθε γειτονιά, για να
τα καταγράψουμε και να προσπαθήσουμε να συμβάλουμε στην
επίλυσή τους. Είμαστε εδώ, κοντά στα στελέχη της ΕΛΑΣ και δίπλα
στους πολίτες που ζητούν την ασφάλεια και την εφαρμογή του νόμου. Έχουμε δει πολλές φορές πολιτικούς συγκεκριμένου πολιτικού χώρου να βασίζονται σε μεμονωμένα περιστατικά και να στοχοποιούν σύσσωμη την Ελληνική Αστυνομία. Να μιλούν για δήθεν
αστυνομοκρατία, για υπέρμετρη βία, κάτι που κάθε άλλο παρά αλήθεια είναι για τη χώρα μας», δήλωσε ο γραμματέας της ΝΔ.
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ον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας θα υποδεχτεί τη
Δευτέρα ο πρωθυπουργός στο
Μέγαρο Μαξίμου. Οι νέες τουρκικές προκλήσεις και η επικείμενη έξοδος του πλωτού γεωτρύπανου «Αμπντουλχαμίτ Χαν» στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και τα Βαλκάνια, οι διεθνείς
εξελίξεις και οι φλεγόμενες περιοχές του
πλανήτη αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων των δύο Ελλήνων ηγετών, οι οποίοι θα κάνουν και έναν
πρώτο σχεδιασμό ενόψει του δύσκολου
φθινοπώρου και ενός ακόμη δυσκολότερου χειμώνα σε ό,τι αφορά την οικονομία
και την ενέργεια.
Η επικοινωνία και οι διά ζώσης συναντήσεις είναι τακτικές για τον Έλληνα
πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Κύπρου προκειμένου οι θέσεις για τα εθνικά θέματα να προβάλλονται συμπαγείς
και συνεχώς ενημερωμένες. Έτσι και
τώρα, ενόψει και των ολιγοήμερων διακοπών για τους δύο πολιτικούς, θα γίνει
μια συνολική εκτίμηση της κατάστασης
και θα γίνουν οι πρώτοι σχεδιασμοί για
τον Σεπτέμβριο. Μητσοτάκης και Αναστασιάδης είχαν συναντηθεί και πριν
από ενάμιση μήνα στη Λευκωσία, στο
πλαίσιο του Συνεδρίου του Δημοκρατικού Συναγερμού, όπου ήταν προσκεκλημένος ο πρωθυπουργός, ενώ ο Νίκος
Αναστασιάδης είχε βρεθεί τελευταία φορά στην Αθήνα τον περασμένο Μάιο,
όταν και αυτός χαιρέτισε τις εργασίες
του Συνεδρίου της ΝΔ.
Σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής
και ως συνέχεια στην προεργασία των
ΥΠΕΞ Δένδια και Κασουλίδη, οι οποίοι
συναντήθηκαν πρόσφατα, οι δύο πολιτικοί θα αναφερθούν και στις νέες
πρωτοβουλίες του ΟΗΕ, όπως και στις
αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας που αφορούν το Κυπριακό, ανάμεσά τους και την ανανέωση των ειρη-

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΟΙ ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Πρώτα ο Αναστασιάδης
και μετά τα... μπάνια
νευτικών σωμάτων στη Μεγαλόνησο.
Βασικός προορισμός για ξεκούραση
και... μπάνια θα είναι και φέτος τα πατρώα Χανιά για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Κρήτη
με τη σύζυγό του Μαρέβα για να περάσουν λίγες μέρες ξεκούρασης, χωρίς να

είναι σίγουρο για ποια από τα παιδιά
τους θα τους... συνοδέψουν. Πάντως, ο
αρχικός σχεδιασμός για μερικές μέρες
και στην Τήνο δεν φαίνεται να υλοποιείται, καθώς ο πρωθυπουργός αναμένεται
να επιστρέψει στο Μαξίμου λίγο πριν ή λίγο μετά τις 20 Αυγούστου.

Τα εθνικά ζητήματα
επιβάλλουν Αθήνα και
Λευκωσία να βρίσκονται
σε διαρκή επικοινωνία

Κώστας Σκρέκας: «Η Ρεβυθούσα θωρακίζει ενεργειακά την Ελλάδα»
Ως πλήρως λειτουργική και... μάχιμη εντάχθηκε από
χθες στον κεντρικό σχεδιασμό η δεξαμενή αποθήκευσης υγροποιημένου αερίου στη Ρεβυθούσα, παρουσία
του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα
Σκρέκα.
«Η νέα δεξαμενή είναι έτοιμη να παραλάβει τα πρώτα
φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG μέχρι τέλος Αυγούστου, κάτι που θα δώσει τη δυνατότητα να
διασφαλίσουμε τη χώρα μας σε παροχή φυσικού αερίου, όπου ένα μεγάλο ποσοστό αυτού χρησιμοποιείται
για την ηλεκτροπαραγωγή, και έτσι να θωρακίσουμε
ενεργειακά τη χώρα μας το επόμενο χρονικό διάστημα»,
δήλωσε ο κ. Σκρέκας μετά την ολοκλήρωση της επιθεώ-

ρησης και την ενημέρωση που είχε από τους αρμόδιους
τεχνικούς. Η νέα πλωτή δεξαμενή αυξάνει τη χωρητικότητα της εγκατάστασης στα 380.000 κυβικά μέτρα και,

όπως διαβεβαιώνουν αρμόδιες πηγές, είναι σε λειτουργική ετοιμότητα αμέσως μόλις υπάρξει σχετικό αίτημα.
Με τη συμπλήρωση του πρώτου εξαμήνου, οι εισαγωγές LNG στη Ρεβυθούσα σημείωσαν αύξηση 43% σε
σύγκριση με πέρυσι, ξεπερνώντας τις 15 Τεραβατώρες,
ενώ για τον Αύγουστο είναι προγραμματισμένα άλλα 6
φορτία με απόδοση 4 Τεραβατώρες.
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει αναφέρει πολλές φορές ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τους μικρότερους κινδύνους για πιθανό ενεργειακό πρόβλημα
τον χειμώνα, ενώ η κυβέρνηση έχει λάβει εγκαίρως όλα
τα απαραίτητα μέτρα προετοιμασίας έτσι ώστε να περιοριστούν οι όποιοι κίνδυνοι.
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Χτίζουν
αντιπολίτευση
στο πλαστογραφημένο
έγγραφο
Στον ΣΥΡΙΖΑ βλέπουν…
πέμπτη φάλαγγα για το χαρτί
που διακινήθηκε στο ίντερνετ

Κ

αι το πλαστογραφημένο έγγραφο με την υπογραφή του
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, που διακινήθηκε
στο διαδίκτυο, ρίχνουν στη μάχη της αντιπολίτευσης οι επιτελείς της
Κουμουνδούρου.
Το έγγραφο που φέρει τον λογότυπο του
ΣΥΡΙΖΑ, αριθμό πρωτοκόλλου αλλά και την
υπογραφή του προέδρου του κόμματος,
δίνει στην ουσία οδηγίες για την προβολή
από τα social media του κόμματος των γυναικοκτονιών και βιασμών, τονίζοντας όσα
εγκλήματα διεπράχθησαν από αλλοδαπούς να μην προβάλλονται.
Όπως ήταν λογικό, το πλαστό draft και η
διακίνησή του σήκωσαν θύελλα διαμαρτυριών στους ορόφους της Κουμουνδούρου
και η αντίδραση ήταν άμεση.
Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου
Τάνια Καραγιάννη μέσα από την προσωπική της σελίδα στο facebook γνωστοποίησε
την πλαστογραφία, ενώ προανήγγειλε την
προσφυγή στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. «Για τη χυδαία αυτή ανάρτηση
και την πλαστογραφία ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ προσφεύγει στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Τόσο για τον πλαστογράφο όσο και
για όσους την αναπαράγουν», υπογράμμισε η κυρία Καραγιάννη.

Κύκλοι της Κουμουνδούρου μιλώντας
στην «Political» κάνουν λόγο για ενέργειες που πολώνουν το κλίμα, ενώ τις
αποδίδουν σε σκληροπυρηνικούς κύκλους της αξιωματικής αντιπολίτευσης
και όχι σε άμεσα εμπλεκόμενους με την
κυβέρνηση:
«Ωστόσο, σε τέτοιου είδους πράξεις,
οφείλει σύσσωμο το Κοινοβούλιο να τις
καταδικάζει και να βοηθά στη διαλεύκανση αυτών των υποθέσεων».

«Το σήμα TurkAegean εξακολουθεί
να χρησιμοποιείται»
Με ερώτηση που κατέθεσαν 33 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, ζητούν απαντήσεις από τους αρμόδιους υπουργούς
γιατί το σήμα TurkAegean εξακολουθεί να
χρησιμοποιείται. Με επικεφαλής τον
Γιώργο Τσίπρα, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
αναφέρουν πως τα συναρμόδια υπουργεία
«σιωπούν ή αποσείουν τις ευθύνες». Στην
ερώτησή τους οι βουλευτές ζητούν να μάθουν «ποιες νομικές ενέργειες έχουν γίνει

Κι όμως, οι δημοσκοπήσεις φέρνουν
χαμόγελα στην Κουμουνδούρου
Νέο κλείσιμο της «ψαλίδας» δείχνει η δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Νίκος
Πουλαντζάς, με τη διαφορά να διαμορφώνεται στις 4,9 μονάδες. Μάλιστα,
όπως εκτιμούν πηγές της Κουμουνδούρου, η διαφορά πλέον με τη ΝΔ, σε όλα
τα μεγέθη, βρίσκεται στα όρια του στατιστικού λάθους.
Όπως υποστηρίζουν οι δημοσκόποι του Ινστιτούτου, «η προεκλογική κούρσα ξεκινάει με βραχεία -και φθίνουσα- κεφαλή της ΝΔ», καθώς το κυβερνών
κόμμα έχει χάσει το μεγαλύτερο μέρος της δυναμικής που κατέγραφε μετά τις
εκλογές του 2019.
Στον ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζουν ότι η μάχη των εκλογών θα ξεκινήσει από το μηδέν με την έναρξη του προεκλογικού αγώνα, κάτι που εκτιμά και η συγκεκριμένη δημοσκόπηση.

μέχρι σήμερα ενώπιον της Επιτροπής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) για την ανάκληση της χρήσης εντός της ΕΕ του σήματος TurkAegean όταν το Άρθρο 63 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 προβλέπει νόμιμη διαδικασία προσφυγής κατά της απόφασης καταχώρισης του σήματος; Ποιες
νομικές ενέργειες έχουν γίνει μέχρι σήμερα ενώπιον των αρμοδίων Αρχών της Ιαπωνίας, Αυστραλίας, Ν. Ζηλανδίας και
Μπρουνέι για την ανάκληση της χρήσης
εντός των ως άνω κρατών του προαναφερόμενου σήματος; Ποιες νομικές και διπλωματικές ενέργειες έχουν γίνει μέχρι
σήμερα στις αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες των 15 κρατών (Ισραήλ, Καναδάς, Ισλανδία, Σιγκαπούρη, Ινδονησία, Μαλαισία,
Φιλιππίνες κ.ά.), στις οποίες εκκρεμεί εισέτι η διαδικασία για την κατοχύρωση του
εν λόγω σήματος, προκειμένου να μη γίνει
δεκτή η σχετική αίτηση του Τουρκικού Οργανισμού Τουρισμού;
Πότε οι διπλωματικές Αρχές ενημέρωσαν την Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών και ενημερώθηκαν τα συναρμόδια υπουργεία; Ποιες οδηγίες δόθηκαν ή έχουν δοθεί από την κυβέρνηση στις
ελληνικές διπλωματικές Αρχές για αποτροπή της χρήσης του όρου TurkAegean;».
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Σε συμμαχικό
τείχος πέφτει
το «Αμπντουλχαμίτ Χαν»

Σ

ε διαρκή επικοινωνία βρίσκονται το Μέγαρο Μαξίμου, το
υπουργείο Εξωτερικών και το
υπουργείο Εθνικής Άμυνας για
την αποκωδικοποίηση των τουρκικών
ενεργειών και την προετοιμασία της ελληνικής «απάντησης» σε περίπτωση που
το γεωτρύπανο «Αμπντουλχαμίτ Χαν»
αναπτυχθεί σε περιοχές ελληνικών συμφερόντων.

Ανησυχία στην Κύπρο
Τα άλλα δύο σενάρια που φαίνεται να
ξεχωρίζουν είναι η Άγκυρα να στείλει
το «Αμπντουλχαμίτ Χαν» είτε στο Τεμάχιο 6 της κυπριακής ΑΟΖ ή στην κατεχόμενη Καρπασία.
Η πρώτη περίπτωση μάλιστα θεωρείται ως η επικρατέστερη, καθώς η Τουρκία έχει πραγματοποιήσει παράνομες
έρευνες στο παρελθόν, ενώ διεκδικεί
την περιοχή ως μέρος της υφαλοκρηπίδας της.
Στα Κατεχόμενα η Τουρκία πραγματοποίησε παράνομες έρευνες το 2017
και το 2018, όταν πολεμικά πλοία του
τουρκικού Ναυτικού παρενόχλησαν το
γεωτρύπανο της ιταλικής Εni.

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Αν και η Άγκυρα κρατάει κλειστά τα χαρτιά της σχετικά με το πού θα κινηθεί το
πλωτό γεωτρύπανο, η Αθήνα εξετάζει μια
σειρά από πιθανά σενάρια και αντιδράσεις
σε διπλωματικό επίπεδο αλλά, αν απαιτηθεί, και επί του πεδίου. Το «Αμπντουλχαμίτ
Χαν» έπειτα από αρκετές μέρες δοκιμών
στα ανοιχτά του λιμανιού Τασούκου επέστρεψε στο αγκυροβόλιο και το πλήρωμά
του αναμένει τις οδηγίες της τουρκικής
κυβέρνησης. Δεν αποκλείεται μάλιστα ο
ίδιος ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να αποκαλύψει τον στόχο του γεωτρύπανου στις 9
Αυγούστου, μέρα κατά την οποία το πλοίο
θα ξεκινήσει για την Ανατολική Μεσόγειο.

Τα σενάρια
Τρία είναι τα βασικά σενάρια που έχουν τεθεί επί τάπητος. Η πρώτη περίπτωση που μελετά η Αθήνα θέλει το γεωτρύπανο να καταλήγει σε περιοχή νοτίως του Καστελόριζου
και ανατολικώς της Κρήτης, σε μια προσπά-

Μήνυμα στήριξης
θεια της Άγκυρας να δημιουργήσει τετελεσμένα στη βάση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου. Η ελληνική αντίδραση θα είναι άμεση και η έντασή της θα εξαρτηθεί από
το πόσο θα κλιμακώσει η Άγκυρα. Αν το
πλοίο κάνει επίδειξη σημαίας χωρίς να τρυπήσει τον πυθμένα, θα έχουμε πιθανότατα
μια «επανάληψη» του 2020, με τον ελληνικό
Στόλο σε πλήρη ανάπτυξη να γίνεται σκιά του
τουρκικού πλοίου. Αν η Άγκυρα επιχειρήσει
κάτι παραπάνω, αρμόδιες πηγές ξεκαθαρίζουν ότι η απάντηση θα είναι δυναμική και σε
καμία περίπτωση δεν θα επιτραπεί η παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Στο παιχνίδι και οι σύμμαχοι
Η Αθήνα εκπέμπει ήδη την αποφασιστικότητά της να αντιμετωπίσει κάθε πιθανή πρό-

κληση από την πλευρά της Τουρκίας, έχοντας
στο πλευρό της και τους συμμάχους της.
Σε μια ξεκάθαρη κίνηση αμφισβήτησης
του τουρκολιβυκού μνημονίου, το Ισραήλ ζήτησε άδεια από την Ελλάδα για να πραγματοποιήσει ναυτικές ασκήσεις νοτίως της Κρήτης, πάνω στην περιοχή που επιχειρεί να αμφισβητήσει η Τουρκία.
Ο σταθμός του Ηρακλείου δέσμευσε με
NAVTEX τις περιοχές, ενώ η Άγκυρα εξέδωσε αντι-NAVTEX δείχνοντας τον εκνευρισμό της.
Νοτίως της Καρπάθου βρέθηκε πριν από
λίγες μέρες και η γαλλική φρεγάτα «Provence», ενώ στην Ανατολική Μεσόγειο
πλέει και το Αεροπλανοφόρο «Harry S.
Truman» με ελληνικά και αμερικανικά μαχητικά να πραγματοποιούν συνεκπαίδευση στο FIR Αθηνών.

Από την Καμπότζη, όπου βρίσκεται για
τις εργασίες της 55ης Συνόδου ΥΠΕΞ ASEAN, ο Νίκος Δένδιας είχε συνάντηση με
τον Κινέζο ομόλογό του Γουάνγκ Γι.
«Είχα την ευκαιρία να δεχτώ τη διαβεβαίωσή του για τη στήριξη στην εδαφική
ακεραιότητα, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας απέναντι
στις προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει», δήλωσε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών μετά τη συνάντηση.

Η ελληνική αντίδραση θα
είναι άμεση και η έντασή της
θα εξαρτηθεί από το πόσο
θα κλιμακώσει η Άγκυρα
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Το περιστατικό είναι
έτσι όπως σας το περιγράφω και δεν επιδέχεται ουδεμία αμφισβήτηση.
Προ ολίγων ημερών, σε γνωστό
τηλεοπτικό σταθμό παναττικής
εμβέλειας, την καλοκαιρινή
ραστώνη «χάλασε» κλιμάκιο
της αστυνομίας συνοδευόμενο
από δικαστικούς κλητήρες
κ.λπ., που εμφανίστηκε ξαφνικά στις εγκαταστάσεις του.
Στον μικρό χαμό που επικράτησε, οι κομιστές των εγγράφων εμφάνισαν δικαστικές
αποφάσεις για κατάσχεση υλικοτεχνικού εξοπλισμού του
σταθμού λόγω οφειλομένων σε
εργαζόμενους που έχουν αποχωρήσει ύψους γύρω στις
50.000 ευρώ. Όπως μαθαίνει η
στήλη, λίγο πριν από το «ξήλωμα» των ωραίων μηχανημάτων
(κονσόλες, μονταζιέρες και τα
συναφή) εμφανίστηκαν ως διά
μαγείας 10.000 τα οποία και
δόθηκαν ως έναντι στους δικαιούχους, και σταμάτησαν οι
διαδικασίες. Μάλλον θα φοβήθηκαν το σούσουρο αφεντικά
και διευθυντάδες, από τη μία ο
σταθμός να μιλά για το δίκιο
των εργαζομένων και από την
άλλη να χρωστάνε τα μαλλιά
της κεφαλής τους.

Λοβέρδος για
εξωτερική πολιτική
Την εξωτερική πολιτική επιδοκιμάζει
συχνά ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας
Λοβέρδος, πιστεύοντας ακράδαντα ότι
στα εθνικά ζητήματα δεν χωράνε μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Τώρα, λοιπόν,
που το Ισραήλ παρέκαμψε
τελείως το τουρκολιβυκό σύμφωνο και
ζήτησε από την Ελλάδα άδεια για
στρατιωτικές ασκήσεις νοτίως της Κρήτης, ο κ. Λοβέρδος το σημείωσε αυτό σε τηλεοπτική συνέντευξη
και, μάλιστα, τόνισε ότι «οι ξένοι ηγέτες
δεν είναι λωτοφάγοι», για να φάνε, δηλαδή, τα παραμύθια της Τουρκίας. Είναι ξεκάθαρη η στάση Λοβέρδου και θα λέγαμε ότι «χαλάει» το γλυκό στην ηγεσία του
ΠΑΣΟΚ, που θέλει να χτυπήσει την κυβέρνηση με ανύπαρκτα ζητήματα όπως
οι υποκλοπές.

KENTΡΙ

Δεν ήταν τυχαία η παρουσία Πέτσα στην Κεφαλονιά
Επειδή κάποιοι απόρησαν με τη σύνθεση
της κυβερνητικής αποστολής υπό τον πρωθυπουργό στην Κεφαλονιά, σας λέω ξεκάθαρα ότι είχε μελετηθεί πολύ. Εκτός του
μεγάλου οδικού άξονα Αργοστόλι - Πόρος
προϋπολογισμού 55 εκατ. ευρώ, με ενθουσιασμό μίλησαν όλοι οι δήμαρχοι και οι εκπρόσωποι της περιφέρειας για τα έργα
ύψους 29,2 εκατ. ευρώ που υλοποιούνται
ήδη με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»
του υπουργείου Εσωτερικών, παρόντος του αναπληρωτή

υπουργού Στέλιου Πέτσα. Έργα με έμφαση
στην αγροτική οδοποιία που συνδέει τουριστικούς προορισμούς αλλά και διευκολύνει
την πρόσβαση σε κτηνοτρόφους και αγρότες, αλλά και στην ύδρευση με λιμνοδεξαμενές και δίκτυα που ανακουφίζουν κατοίκους και επισκέπτες. Αλλά το κερασάκι
στην τούρτα ήταν η ανακοίνωση έκτακτης
χρηματοδότησης ύψους 5 εκατ. ευρώ προς
τους 7 νεοσυσταθέντες δήμους της χώρας, δύο εκ των οποίων
(Ληξούρι και Σάμη) βρίσκονται στην Κεφαλονιά.

Ένα έργο που έδωσε
χαρά στον Πλακιωτάκη

Τ

ο περίμενε πολύ καιρό αυτό το
έργο ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης. Μιλάμε για
ένα έργο ΣΔΙΤ, που ενέκριναν πριν από
λίγες μέρες η Διυπουργική Επιτροπή και
ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης
Νίκος Παπαθανάσης, συνολικού κόστους επένδυσης 82 εκατ. ευρώ και
αφορά το αρδευτικό σύστημα στον Νομό
Λασιθίου Κρήτης. Η νέα σύμπραξη αφο-

ρά τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των
αρδευτικών υποδομών με στόχο τη μεγαλύτερη κάλυψη των αναγκών των
αγροτών και την ενίσχυση της γεωργίας
και του τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή. Μην ξεχνάμε ότι είναι ιδιαίτερα
αγροτική περιοχή ο Νομός Λασιθίου και
προσφέρεται για γεωργική εκμετάλλευση καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Προανήγγειλε 2ο πρόγραμμα επιδότησης
Συνέντευξη έδωσε η γενική γραμματέας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλεξάνδρα Σδούκου και έδωσε μια πολύ σημαντική είδηση. Έρχεται ένα νέο μεγάλο πρόγραμμα «Κινούμαι ηλεκτρονικά» και θα είναι πιο δαπανηρό από το
προηγούμενο αλλά και το πιο γενναιόδωρο όλης της Ευρώπης.
Μέσα σε 16 μήνες που διήρκεσε το πρώτο είχαμε 19.000 υπαγωγές στο πρόγραμμα με το 70% περίπου αυτών να είναι ηλεκτρονικά ποδήλατα, παρόλο που οι Έλληνες δεν είναι εξοικειωμένοι με
αυτά τα οχήματα. Πλέον, το ποσοστό επιδότησης στο νέο πρόγραμμα θα είναι 30%, οι πολύτεκνοι θα παίρνουν μεγαλύτερη επιδότηση
ενώ αυξημένη θα είναι και για τους νέους έως 29 ετών. Το υπουργείο αναμένει ακόμα
μεγαλύτερη συμμετοχή στο δεύτερο πρόγραμμα.

Περιοδεία Δόμνας
στον Πειραιά
Έχει μπει δυναμικά η Δόμνα Μιχαηλίδου στον αγώνα για την ψήφο στον Πειραιά. Πέρα από τα υπουργικά καθήκοντα, επισκέφτηκε προχθές τις εγκαταστάσεις του Πύργου του Πειραιά και ενημερώθηκε
από τον Δημήτρη Ανδριόπουλο, πρόεδρο
της εταιρείας Dimand,
για την πορεία εργασιών ανάπλασης του εμβληματικού έργου που θα
αναβαθμίσει όλη την πόλη. Αργότερα είχε συνάντηση με τον Γιάννη Πλακιωτάκη
και τον αρχηγό του Λιμενικού, αντιναύαρχο Γιώργο Αλεξανδράκη. Τέλος,
επισκέφτηκε και τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, είδε τον Ηλία Κλάππα και
τους εκπροσώπους του ΔΣ και συζήτησαν για τα θέματα που αφορούν τον νομικό κόσμο της περιοχής.

Μην ξεγράφετε
τον Ασπραδάκη
Άλλος πιστεύουν ότι θα βγει βουλευτής,
από αλλού θα το βρουν εκεί στο ΠΑΣΟΚ. Σε
αυτό το συμπέρασμα δεν φθάνουμε εμείς
αλλά «γαλάζιοι» τοπικοί άρχοντες, που σε γεύμα πριν από
λίγες μέρες μιλούσαν για
τον Παντελή Ασπραδάκη,
πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο έχουν ξεγραμμένο στο κόμμα του,
αλλά όπως μαθαίνω έχει πολύ
μεγάλη βάση υποστηρικτών. Έλεγαν ότι η
Ανατολική Αττική έχει τη μεγαλύτερη βάση
Κρητικών. Οι σύλλογοι των Κρητικών είναι
δυνατοί σε όλους τους δήμους της περιφέρειας και δίνουν προβάδισμα σε όποιον
τους κατέχει. Ο Ασπραδάκης είναι ο πιο δυνατός από αυτούς.
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Με κορονοϊό
δήμαρχος και γιος

Θετικός στον κορονοϊό είναι ο δήμαρχος
Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης αλλά
και ο μικρότερος γιος του, Δήμος. Την είδηση ανακοίνωσε ο ίδιος ο κ. Μπακογιάννης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο δήμαρχος Αθηναίων
ανέβασε μια φωτογραφία αγκαλιά με τον
γιο του και έγραψε στο Facebook: «Θετικοί και οι δύο. Τα καλά νέα είναι πως μπορούμε να κάνουμε αγκαλιές! Να φροντίζετε τους εαυτούς σας».

Στο ΠΑΣΟΚ τραβάνε το σχοινί
με ρητορική αλά ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, μαθαίνω ότι αποκαλούν
«μαφιόζο» και «βαρόνο» έναν
«γαλάζιο» περιφερειάρχη. Όσο
πάνε, όλο και πιο κοντά έρχονται στην Κουμουνδούρου σε επίπεδο χυδαιολογίας και προσβλητικών χαρακτηρισμών. Μόνο ότι «θα τους θάψουν
όλους τρία μέτρα κάτω από τη γη» δεν έχουν πει
ακόμα…

Τρένο… η Ήπειρος
Τη διασύνδεση της Καλαμπάκας με τα
Ιωάννινα μέσω σιδηροδρομικής γραμμής
εξετάζουν τα υπουργεία Ανάπτυξης και
Υποδομών, προκειμένου να ξεκινήσουν
άμεσα οι μελέτες του σημαντικού αυτού έργου, το οποίο θα δώσει νέα πνοή στην Ήπειρο. Το ποσό που απαιτείται για την εθνική
συμμετοχή και την ολοκλήρωση της μελέτης θα φτάσει τα 7,5 εκατ. ευρώ. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, το επόμενο διάστημα να
υπάρξουν ανακοινώσεις από το υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών.

Χρονικό του Χρόνου
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Ο Σταύρος,
ο μπαρμπα-Γιάννης
και τα τατουάζ

ΚΕΝΤΡΙ
Νέο ρεκόρ αφίξεων

Κάθε προσδοκία ξεπέρασαν οι αφίξεις
των τουριστών τον Ιούνιο. Σύμφωνα με τα
επίσημα στοιχεία, 3.481.000 επισκέπτες
πέρασαν τις πύλες των αεροδρομίων του
«Ελευθέριος Βενιζέλος» και της Fraport.
Είναι ενδεικτικό πως το ποσοστό είναι διπλάσιο σε σχέση με πέρσι και οριακά μεγαλύτερο σε σχέση με το 2019 -δηλαδή προ
πανδημίας-, καθώς οι αφίξεις το ίδιο διάστημα ήταν 3.477.900. Στόχος του υπουργείου Τουρισμού είναι η επιμήκυνση της
τουριστικής περιόδου, ώστε να μπουν όσο
το δυνατόν περισσότερα χρήματα στα κρατικά ταμεία.

Τ

ελικά η ζωή είναι ωραία… Ένας
πρώην δήμαρχος και ένας πρώην
αρχηγός πολιτικού κόμματος σε…
διαγωνισμό τατουάζ. Ο Σταύρος Θεοδωράκης και ο Γιάννης Μπουτάρης ανέβασαν μια κοινή τους φωτογραφία στα social
media. Οι δύο άνδρες βρέθηκαν στη Χαλκιδική και πόζαραν μαζί στον φακό δείχνοντας τα
τατουάζ που έχουν στα μπράτσα τους. «Ποιος
να συγκριθεί μαζί του;», έγραψε ο δημοσιογράφος στη λεζάντα της φωτογραφίας και τα
σχόλια έπεσαν βροχή.

Καμπάνια ΠΑΣΟΚ
για τις γυναικοκτονίες
Καμπάνια διαβούλευσης με την κοινωνία
ξεκινά το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής για το θέμα της γυναικοκτονίας, μετά και την έξαρση
περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας στη
χώρα μας. «Η έκρηξη περιστατικών γυναικοκτονιών και ενδοοικογενειακής βίας αφορά
ολόκληρη την κοινωνία», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη, επισημαίνοντας πως, παρά την αυξανόμενη συνειδητοποίηση που φέρνει η οδυνηρή συχνότητά
τους, «αυτή δεν έχει μεταφραστεί ακόμη σε
μέτρα που θα πάψουν να προδίδουν την εμπιστοσύνη των γυναικών στην Πολιτεία».
Το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής ανοίγει τον
διάλογο στην ψηφιακή πλατφόρμα του κόμματος, Digitalsociety.gr.

Σολτς εναντίον Πούτιν
Ευθύνες στη Ρωσία για τα προβλήματα στη
λειτουργία του αγωγού φυσικού αερίου Nord
Stream 1 επέρριψε ο Γερμανός καγκελάριος
Όλαφ Σολτς, εν μέσω του ενεργειακού «πολέμου» που μαίνεται μεταξύ της ΕΕ και της Μόσχας. Ο Γερμανός καγκελάριος βρέθηκε στο
εργοστάσιο της
Siemens Energy,
στο Μουλχάιμ της
Ρουρ, και επιθεώρησε την επίμαχη
τουρμπίνα.
«Η
τουρμπίνα λειτουργεί
και μπορεί να μεταφερθεί και να χρησιμοποιηθεί ανά
πάσα στιγμή», δήλωσε ο Σολτς, αναφερόμενος στο τεχνικό πρόβλημα που
επικαλείται η Gazprom
για να περιορίσει την παροχή
του φυσικού αερίου στον αγωγό Nord Stream
1. Εξάλλου, χαρακτήρισε πολιτικά υποκινούμενες τις δικαιολογίες της ρωσικής πλευράς.
Ωραία τα λέει ο Σολτς, αλλά ας ρωτήσει καλύτερα την Άνγκελα Μέρκελ που ήταν και φίλη με
τον Βλαδίμηρο. Κάτι θα ξέρει αυτή…
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ΚΕΝΤΡΙ

Τo... Πρόσωπο

Παύλος Μαρινάκης κατά ΣΥΡΙΖΑ
Για «τακτική εργαλειοποίησης του ανθρώπινου πόνου» και «συνειδητά ψεύδη και προπαγάνδα»
κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ ο γραμματέας της ΠΕ της ΝΔ Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή, όπως σημειώνει, δηλώσεις πολλών στελεχών της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις τραγικές ειδήσεις άγριων
δολοφονιών. Σε ανάρτησή του στο facebook, ο κ. Μαρινάκης θέτει τρία ερωτήματα για τη στάση του
ΣΥΡΙΖΑ: Αν η πρότασή του για αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου είναι ένα ακόμα επικοινωνιακό
πυροτέχνημα, γιατί όταν ήταν στην κυβέρνηση αντί για αυστηροποίηση θέσπισε και ως εναλλακτική
ποινή την πρόσκαιρη κάθειρξη και, τέλος, ποιες ήταν οι ενέργειές του για την αλλαγή του θεσμικού
πλαισίου και την προστασία των θυμάτων. Αντίθετα, όπως αναφέρει ο γραμματέας της ΝΔ, η κυβέρνηση του Κυρ. Μητσοτάκη αυστηροποίησε τις ποινές, έχει σε λειτουργία 44 δομές (συμβουλευτικά
κέντρα) και τη γραμμή SOS 15900 24 ώρες το 24ωρο, ενώ δημιουργήθηκε και νέα επιχειρησιακή
δομή στην ΕΛΑΣ για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.

Γιατί έγινε έξαλλη
η Εύα Καϊλή;
Πρόσκληση
επίσκεψης
στην Ουκρανία
Αν και αυτή η επίσκεψη «ψηνόταν»
εδώ και καιρό, έγινε και δημόσια πρόσκληση στον Έλληνα πρωθυπουργό από
τον υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας
Ντμίτρο Κουλέμπα. Η πρόσκληση Κουλέμπα έγινε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του Ουκρανού υπουργού Εξωτερικών στην ΕΡΤ, στην οποία μίλησε για τα
θέματα της ενέργειας και της επισιτιστικής κρίσης. Όπως είπε, οι σχέσεις των
δύο κρατών είναι άριστες παρά το γεγονός ότι -όπως υποστήριξε- εντός της Ελλάδας υπάρχουν εκείνες οι δυνάμεις που
επιχειρούν να τις υπονομεύσουν. «Ο Έλληνας πρωθυπουργός θα έχει τη δυνατότητα να δει ιδίοις όμμασι τις συνέπειες
της ρωσικής εισβολής», είπε ο Κουλέμπα. Πάντως η ελληνική πλευρά έχει παγώσει το όλο θέμα, καθώς το Κίεβο έχει
κάνει κάποιες πολύ περίεργες κινήσεις
τελευταίως, που θίγουν και την Ελλάδα…

Η

ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ
Εύα Καϊλή έγινε πρωτοσέλιδο
στην «Ελεύθερη Ώρα» χωρίς η
ίδια να το… ξέρει, όπως λέει. Η «συνέντευξη» της κυρίας Καϊλή στην εφημερίδα «Ελεύθερη Ώρα» που κυκλοφόρησε
την Κυριακή προκάλεσε τεράστιο σάλο
και αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Η
πλευρά της ευρωβουλευτού λέει ότι δεν
έδωσε κάποια συνέντευξη, αλλά βρέθηκε σε μια εκδήλωση για την τεχνητή
νοημοσύνη στο Ευρωκοινοβούλιο (πα-

ρόντος του υφυπουργού Έρευνας και
Τεχνολογίας Χρίστου Δήμα) και εκεί της
ζητήθηκε φωτογραφία. Ο άνθρωπος
που της ζήτησε να φωτογραφηθούν
ήταν ο εκδότης της εφημερίδας Γιώργος Μιχαλόπουλος.
Η κυρία Καϊλή μετά τη φωτογραφία
δέχθηκε μια ερώτηση για την επικαιρότητα, στην οποία και απάντησε. Η ίδια
όπως και πολλοί φίλοι της ξαφνιάστηκαν όταν είδαν το «χτύπημα» στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας.

Τον διώχνει και δεν φεύγει…
Νέα μπλεξίματα του Πέτρου Δούκα, αυτή τη φορά με έναν δημοτικό του σύμβουλο, τον κ. Μιχάλη Βακαλόπουλο (πρώην αντιδήμαρχος). Ο δήμαρχος Σπάρτης τού
έχει στείλει δύο επιστολές όπου του ζητά να παραχωρήσει τη θέση που κατέχει στο
σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης, προκειμένου να την καταλάβει ένας
σύμβουλος «ο οποίος θα στηρίζει το όραμα και το έργο της δημοτικής αρχής». Αιτία
των επιστολών, όπως αναφέρει ο κ. Δούκας, είναι η συνεχής διαφοροποίηση του κ.
Βακαλόπουλου από τη γραμμή της παράταξης, η οποία «δυσκολεύει το ανηφορικό
έργο της και τη μεγάλη της προσπάθεια». Ο Βακαλόπουλος, ακούνητος. Δεν έδωσε
καμία απάντηση στις επιστολές. Πρακτικά παραμένει κάτω από την «ομπρέλα» της
παράταξης του κ. Δούκα, χωρίς ωστόσο να συντάσσεται και με τη γραμμή που χαράζει. Δεν βλέπω καλά ξεμπερδέματα εκεί…

Έμεινε με την όρεξη
Όπως μαθαίνω από καλές πηγές, η
περιοδεία του Νίκου Ανδρουλάκη στα
Χανιά δεν ήταν τόσο θερμή όσο θα ανέμεναν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και το
επιτελείο του. Σημαντικό ρόλο σαφώς
έπαιξε το γεγονός πως επισκέφθηκε
την ιδιαίτερη πατρίδα του Κυριάκου
Μητσοτάκη. Το κλίμα
άλλαξε όταν ο Νίκος
Ανδρουλάκης συναντήθηκε με τον
«πράσινο» δήμαρχο
Παναγιώτη Σημανδηράκη και θυμήθηκαν μεταξύ άλλων τη γνωριμία τους που ξεκίνησε την περίοδο που ήταν φοιτητές. Λίγο πριν αναχωρήσει από το δημαρχείο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ρώτησε τον κ. Σημανδηράκη: «Ξέρεις τι
θα ήθελα τώρα;». «Ξεροτήγανα», του
απάντησε αμέσως ο δήμαρχος Χανίων,
με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να κουνά
καταφατικά το κεφάλι του. Στο γραφείο, όμως, υπήρχαν μόνο καλτσούνια
για κέρασμα… και ο Νίκος Ανδρουλάκης έμεινε με την όρεξη.

LOCK
Γύρισε από τις διακοπές του
στην Πορτογαλία και έμπλεξε
με τα fake news ο πρόεδρος
Αλέξης. Τώρα είναι αναγκασμένος να τρέχει στη Δίωξη
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για
να βρει ποιος διακίνησε ένα
πλαστό έγγραφο που τον φέρνει να δίνει οδηγίες για υποθέσεις γυναικοκτονιών και βιασμών… Έχει δίκιο, πάντως, ο
Αλέξης Τσίπρας ότι πρόκειται
για αθλιότητα.
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ΘΕΣΕΙΣ

Πρόωρες εκλογές: Η φήμη και το τίμημα για την οικονομία

Β

του

Δημήτρη
Μάρδα
Καθηγητής
Τμήματος
Οικονομικών
Επιστημών,
π. αν. υπουργός
Οικονομικών

ασικός κανόνας της πολιτικής είναι ο ακόλουθος:
Δεν εντάσσεται η οικονομία στα πολιτικά παιχνίδια της χώρας και δεν αποσταθεροποιείται μέσα
από αυτά! Η αποσταθεροποίηση, καθώς κατεβάζει τον πήχη των δυνατοτήτων της, λειτουργεί σαν μπούμερανγκ
ακόμη και σε κάθε κυβέρνηση που ελπίζει ότι θα ξαναέρθει στην εξουσία. Οπότε, το σημείο επανεκκίνησης κάθε
νέας κοινοβουλευτικής περιόδου είναι χειρότερο από το
σημείο τερματισμού της προηγούμενης.
Αν ο πρωθυπουργός της χώρας έχει (ή είχε) σκοπό να
μην κάνει πρόωρα εκλογές, αυτό όφειλε να το δείξει (ή να
το έδειχνε) με τις πράξεις του και όχι απλώς με τις δηλώσεις του. Δεν χρειάζεται, βέβαια, τα τονισθεί ότι η εκλογολατρία ταράσσει την οικονομία, η οποία μπαίνει σε κατάσταση στασιμότητας, ό,τι χειρότερο σήμερα.
Έτσι, όσοι σκέπτονται να κάνουν νέες επενδύσεις ή να
επεκτείνουν τη δουλειά τους ακολουθούν τη λογική της
αναμονής, επειδή δεν έχουν την παραμικρή πρόθεση να
αναλάβουν περιττούς κινδύνους ρισκάροντας τα χρήματά
τους. Αυτοί δεν χάνουν περιμένοντας, χάνει όμως η χώρα
σε παραγωγή, σε απασχόληση και σε ΑΕΠ λόγω της αναμονής που προκαλεί η λογοτεχνία των πρόωρων εκλογών.
Για τα μέλη της κυβέρνησης, χωρίς ιδιαίτερη πολιτική
εμπειρία, χωρίς γνώση του αντικειμένου που διοικούν και
ενώ δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους ή εργάστηκαν
για το θεαθήναι, τα προαναφερθέντα ίσως είναι ακατανόη-

τα ή θεωρούνται υπερβολικά. Ζουν στον δικό τους κόσμο,
ο οποίος κινείται στον ακόλουθο μύθο ή σύνθημα: Θα τα
διορθώσουμε όλα, ακόμη και ό,τι λάθος κάναμε, μόλις ξαναέρθουμε στην εξουσία! Αγνοούν κύριους κανόνες της
αγοράς που έχει τους δικούς της ρυθμούς και που δεν
ανατρέπονται από τις προθέσεις ή τους στοχασμούς τους.
Η τριβή των κυβερνητικών στελεχών με την καθημερινή
ζωή και την αγορά είναι βασικές συνιστώσες επιτυχίας.
Κατά τον χρόνο της τελευταίας αναθεώρησης του Συντάγματος έγινε η εξής πρόταση, που αφορούσε το Άρθρο 55
περί προσόντων εκλογιμότητας: «Προϋπόθεση για την
εκλογή στο αξίωμα του βουλευτή αποτελεί αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών
συνολικά (Στοιχείο που αποδεικνύεται από τις καταβολές
των προβλεπομένων χρηματικών ποσών σε Ταμεία της
Κοινωνικής Ασφάλισης)».
Και, φυσικά, η πρότασή μου αυτή δεν έγινε αποδεκτή
από όλες τις πλευρές του Κοινοβουλίου. Ισχύει, βέβαια, σε
κάποιες χώρες. Πώς είναι δυνατόν, όμως, σε κυβέρνηση
που έχει να διαχειριστεί μια κρίση, ένας γόνος -και όχι μόνο- πολιτικής οικογένειας που ουδέποτε εργάστηκε να
κατανοήσει τους μηχανισμούς λειτουργίας της οικονομίας
ενώ καλείται να τους χρησιμοποιήσει ως εργαλεία παραγωγής πολιτικής;
Όταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) σημειώνει
ότι η μελλοντική πενιχρή μεγέθυνση του Ακαθαρίστου Εγ-

χωρίου Προϊόντος (ΑΕΠ) της χώρας θα είναι της τάξης του
1%, τότε η οποιαδήποτε κυβέρνηση δεν κινείται στη λογική
αυτή που επιβεβαιώνει το ΔΝΤ προκαλώντας αστάθεια
στην οικονομία με την πρακτική της. Απλώς επιδιώκει να
ανατρέψει τις εν λόγω δυσμενείς προβλέψεις ακολουθώντας άλλη τακτική. Αυτή είναι ο μπούσουλας κάθε φορέα που επηρεάζει την οικονομία.
Η οικονομία και οι παίχτες της κινούνται σύμφωνα με το
σήμα που εκπέμπει η κυβερνητική πολιτική και τις προσδοκίες που προκαλεί η ίδια. Η αντιπολίτευση έχει τον δικό
της ρόλο, ασκεί την κριτική που προβλέπεται, έχει τους δικούς της στόχους και μέθοδο, δεν κυβερνά όμως! Όλοι κινούνται σύμφωνα με τις επιλογές της κυβέρνησης.
Ως προς το θετικό σενάριο της περιόδου, δεν θα υπάρχει πίεση από την ΕΕ για να επιστρέψουμε το 2023 στα
συμφωνηθέντα ως προς τη δημοσιονομική πειθαρχία.
Επίσης, το Δημοσιονομικό Σύμφωνο της ΕΕ του 2019,
που είναι σε αναστολή, δεν θα τεθεί σε εφαρμογή. Από
την άλλη, όμως, οι πρόωρες εκλογές συζητούνται σε περιβάλλον ανατροπών ως προς την αύξηση του ΑΕΠ της
χώρας για το 2022, σε καθεστώς ισχυρών πληθωριστικών πιέσεων και ακριβού πλέον δανεισμού, αν ποτέ χρειαστεί να γίνει, και με χρέος που δεν είναι μακριά από το
200% του ΑΕΠ. Σε όλα αυτά προστίθενται και οι καταστροφικές πυρκαγιές της θερινής περιόδου, που μάλλον τις
μεταθέτουν χρονικά.

Ο τουρισμός υγείας είναι στρατηγική επιλογή
για το βιώσιμο μέλλον της ελληνικής φιλοξενίας

Μ

νημόνιο συνεργασίας για την ανάπτυξη και
προώθηση του τουρισμού υγείας της Ελλάδας
υπεγράφη μεταξύ του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ) και του Ελληνικού Συμβουλίου
Τουρισμού Υγείας (ΕΛΙΤΟΥΡ), με σκοπό την καλύτερη δυνατή συνέργεια των δύο πλευρών για την αναπτυξιακή πορεία του τουρισμού υγείας της χώρας, τη δημιουργία πακέτων για τους τουρίστες υγείας στο νέο διεθνές περιβάλλον και την ανάδειξη της υπεροχής της Ελλάδας στις υπηρεσίες τουρισμού υγείας, θερμαλισμού και ευεξίας.
Το μνημόνιο υπέγραψαν ο πρόεδρος του Ελληνικού
Συμβουλίου Τουρισμού Υγείας και περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης και ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος Αλέξανδρος Βασιλικός.
Οι στόχοι της σημαντικής και στρατηγικής συνεργασίας
του ΕΛΙΤΟΥΡ και του ΞΕΕ, όπως αναφέρονται και στο κείμενο του συμφώνου, είναι η συμμετοχή των ξενοδοχειακών καταλυμάτων της χώρας στην ανάπτυξη του τουρισμού υγείας και στη φιλοξενία ταξιδιωτών υγείας, ιατρικών τουριστών και τουριστών θερμαλισμού, από πλευράς
του ΞΕΕ, και η προβολή, προώθηση και ανάπτυξη του
προϊόντος του ελληνικού τουρισμού υγείας προς όφελος
των εμπλεκόμενων φορέων και της εθνικής οικονομίας,
από πλευράς της ΕΛΙΤΟΥΡ, ως μεγαλύτερου φορέα συνεργατικής δράσης εθνικής εμβέλειας για τον ελληνικό τουρισμό υγείας.
Ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης χαρακτήρισε κομβικής σημασίας την υπογραφή του μνημονίου

συνεργασίας για την επέκταση του τουρισμού δώδεκα μήνες τον χρόνο και για τις προοπτικές ανάπτυξης και προώθησης του ελληνικού τουρισμού υγείας, «την ώρα που ο
παγκόσμιος τουρισμός υγείας, ο ιατρικός τουρισμός και ο
τουρισμός ευεξίας επανέρχονται δυναμικά, με στόχο την
ανάταξη της υγείας και ευεξίας των ταξιδιωτών ύστερα
από δυόμισι χρόνια πανδημίας».
O πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος Αλέξανδρος Βασιλικός επεσήμανε: «H θεματική
διαφοροποίηση και ο εμπλουτισμός του προϊόντος μας
είναι στρατηγική επιλογή για το βιώσιμο μέλλον της ελληνικής φιλοξενίας. Για τον λόγο αυτό το Ξενοδοχειακό
Επιμελητήριο Ελλάδος έχει εκπονήσει από το 2011 τη μελέτη για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα. Σε αυτή την κατεύθυνση, η ανάδειξη της Ελλάδας
ως παγκόσμιου προορισμού τουρισμού υγείας και ευεξίας αναδεικνύεται σε προτεραιότητα πρώτης γραμμής
για την οποία αξίζει να ενώσουμε ιδέες και δυνάμεις. Με
τις σημερινές υπογραφές μας βάζουμε τα θεμέλια μιας
στοχευμένης προσπάθειας και θέλω να ευχαριστήσω
θερμά τον περιφερειάρχη Αττικής και πρόεδρο του Ελληνικού Συμβουλίου Τουρισμού Υγείας Γιώργο Πατούλη
για αυτή τη μεγάλης κλίμακας συνεργασία. Έχουμε τους
ανθρώπους, έχουμε τις υποδομές, έχουμε τις ευκαιρίες
και πάνω από όλα τη βούληση για να πετύχουμε τους
κοινούς στόχους μας». Με βάση το μνημόνιο συνεργασίας των δυο πλευρών, η εκπόνηση σχεδίου ενεργειών
και δράσεων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

• την από κοινού δημιουργία συγκεκριμένων πακέτων
και προνομίων προς τους ταξιδιώτες
• την προβολή και ανάδειξη μέσα από κοινές δράσεις
των υπηρεσιών ευεξίας που παρέχονται από τα ξενοδοχεία μέλη του ΞΕΕ
• τη δυνατότητα εγγραφής των ξενοδοχείων που παρέχουν υπηρεσίες ευεξίας ως μέλη στην ΕΛΙΤΟΥΡ και τη δυνατότητα πιστοποίησης των ξενοδοχείων αυτών από την
ΕΛΙΤΟΥΡ
• την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από την ΕΛΙΤΟΥΡ σε ξενοδοχεία που έχουν ήδη ή επιθυμούν να προσφέρουν υπηρεσίες ευεξίας
• και την προβολή του τουρισμού υγείας και ευεξίας και
των πιστοποιημένων ξενοδοχείων, μέσα από τα κανάλια
επικοινωνίας και τις εκδηλώσεις του ΞΕΕ και μέσα από
κοινά κανάλια επικοινωνίας.
Κατά 1,2% υποχώρησε ο τζίρος στο λιανεμπόριο της Ευρωζώνης τον Ιούνιο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα και κατά 1,3% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τη
Eurostat.
Σε ετήσια βάση, έπεσε 3,7% στην Ευρωζώνη και 2,8%
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόσο τα μηνιαία όσο και τα ετήσια στοιχεία ήταν πολύ χαμηλότερα από τις προσδοκίες
της αγοράς για την Ευρωζώνη.
Η Ελλάδα διεκδικεί και επιδιώκει να πετύχει δωδεκάμηνο τουρισμό. Να αυξήσει τους τζίρους, να δημιουργήσει νέες θέσεις απασχόλησης και να καινοτομήσει.

του

Κων/νου
Σ. Μαργαρίτη
Δημοσιογράφος
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την ενίσχυση του Στρατού Ξηράς
με νέα Τεθωρακισμένα Οχήματα
Μεταφοράς Προσωπικού και την
αναβάθμιση των αρμάτων μάχης
Leopard 2A4 προσανατολίζεται η πολιτική
και στρατιωτική ηγεσία του υπουργείου
Εθνικής Άμυνας και αυτός φαίνεται πως
ήταν ο λόγος για τον οποίο ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος βρέθηκαν στο Μέγαρο
Μαξίμου στις αρχές της εβδομάδας.
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Η επίσκεψη της Γερμανίδας υπουργού
Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ στην Ελλάδα πυροδότησε εξελίξεις στα ελληνογερμανικά εξοπλιστικά προγράμματα και,
φυσικά, το κλίμα συνεργασίας που καλλιεργείται ανάμεσα στις δύο πλευρές αποτυπώθηκε και στις άκρως υποστηρικτικές
προς την Αθήνα δηλώσεις της, κατά την
επεισοδιακή συνέντευξη Τύπου με τον
Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Εκσυγχρονισμός 183 Leopard 2Α4
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τον ριζικό
εκσυγχρονισμό 183 αρμάτων μάχης Leopard 2Α4 στο κορυφαίο επίπεδο 2Α7, ενώ
υπάρχουν σκέψεις και για την αναβάθμιση
190 Leopard 1Α5 με νέα σκοπευτικά. Τον
περασμένο Απρίλιο, στελέχη της γερμανικής εταιρείας Krauss Maffei Wegmann
πέρασαν την πύλη του Κέντρου Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων στον Αυλώνα, προκειμένου να παρουσιάσουν στους «Μαυροσκούφηδες» την πρότασή τους για την
αναβάθμιση των ελληνικών Leopard.
Η διαμόρφωση που απέσπασε το ενδια-

Η Αναλένα στέλνει
τον… λογαριασμό
φέρον της ελληνικής πλευράς προβλέπει
ένα πλήρες πακέτο για το σύνολο του άρματος με έμφαση στα ηλεκτρονικά συστήματα. Από τότε έγιναν πολλά βήματα, με
την Αθήνα να ζητά συμμετοχή της εγχώριας βιομηχανίας αλλά και τη δημιουργία
γραμμής παραγωγής στη Βόρεια Ελλάδα.
Πληροφορίες της «Political», ωστόσο,
αναφέρουν ότι η μεταφορά γερμανικού
εργοστασίου σε ελληνικό έδαφος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό συζήτηση παρά
το γεγονός ότι το συνολικό κόστος για τα
Leopard και τα Lynx που ενδιαφέρουν την
Αθήνα αναμένεται να ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Πριν από λίγες ημέρες έγινε και η παρουσίαση του ΤΟΜΑ Lynx της γερμανικής
Rheinmetall στον Αυλώνα, αφήνοντας, σε
γενικές γραμμές, θετικές εντυπώσεις στο
κλιμάκιο του ΓΕΣ που παρακολούθησε την
επίδειξη. Αν και οι συζητήσεις είναι αρκετά ώριμες, οι Γερμανοί φαίνεται να έχουν
ξεκαθαρίσει πως για να προχωρήσει μια
πιθανή επένδυση στην Ελλάδα θα πρέπει
να δοθεί παραγγελία για τουλάχιστον 200
μονάδες, με το συνολικό κόστος να είναι
διόλου ευκαταφρόνητο.

Προβληματισμοί κυβέρνησης
Ταυτόχρονα, στην κυβέρνηση φτάνουν
εισηγήσεις που επισημαίνουν ότι το πρό-

AMYNA
γραμμα δεν έχει φτάσει ακόμα σε σημείο
ωριμότητας και κρούουν τον κώδωνα του
κινδύνου για το κόστος των εξοπλιστικών
που έχει αναλάβει η χώρα για την επόμενη
δεκαετία.
Παράλληλα, γίνεται σαφές ότι η γερμανική πλευρά επιδιώκει όχι μόνο να ενισχύσει τις πωλήσεις της αμυντικής της βιομηχανίας αλλά και να διευθετήσει εκκρεμότητες του παρελθόντος που αφορούν προηγούμενη πώληση αρμάτων μάχης Leopard στην Ελλάδα. Στο γενικότερο κλίμα
σκεπτικισμού απέναντι σε ένα νέο εξοπλιστικό πακέτο με τις συγκεκριμένες εταιρείες συμβάλλει και η παρουσία προσώπων από το περιβάλλον του Άκη Τσοχατζόπουλου που φαίνεται να προβληματίζει
ιδιαίτερα την ελληνική πλευρά.
Η παρουσία της Αναλένα Μπέρμποκ
στην Αθήνα έφερε κινητικότητα και στο
θέμα της «ανταλλαγής» των ΤΟΜΑ ΒΜΡ1,
τα οποία η Ελλάδα θα παραδώσει στη Γερμανία και εκείνη με τη σειρά της στην Ουκρανία με τα πιο σύγχρονα τεθωρακισμένα
τύπου Marder. Το ελληνικό κλιμάκιο που
βρίσκεται στο Βερολίνο συνεχίζει την επιθεώρηση των τεθωρακισμένων, ώστε στη
συνέχεια η κατασκευάστρια εταιρεία να τα
επαναφέρει σε κατάσταση «καινούργιο»
και έπειτα να μεταφερθούν στην Ελλάδα,
όπου θα εξοπλίσουν τα νησιά και τα χερσαία σύνορα του Έβρου.

Οι γερμανικές πιέσεις για αγορά
αρμάτων made in Germany
ενοχλούν την κυβέρνηση,
που βλέπει νέα αύξηση
του προϋπολογισμού
για τα εξοπλιστικά
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TO ΘΕΜΑ

Τύμπανα… πολέμου και στην Ασία

Ε

πειτα από χρόνια «πολιτικής
ήπιας ισχύος» από την πλευρά
του Πεκίνου προς την Ταϊπέι, ο
Σι Τζινπίνγκ υιοθετεί μια πιο
επιθετική προσέγγιση και η κινεζική
ηγεσία ίσως βρήκε μια πρώτης τάξεως
ευκαιρία να κεφαλαιοποιήσει αυτή τη
στρατηγική μετά την άφιξη της προέδρου
της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ
Νάνσι Πελόζι στην Ταϊβάν. Πρόκειται για
την πρώτη επίσκεψη υψηλόβαθμης Αμερικανίδας αξιωματούχου στην Ταϊβάν
έπειτα από 25 χρόνια. Το Πεκίνο, ως αντίποινα, σε πρώτο χρόνο θα επιβάλει κυρώσεις κατά δύο ιδρυμάτων από την Ταϊβάν, απαγορεύοντας την οικονομική συνεργασία τους με εταιρείες και φυσικά
πρόσωπα από την ηπειρωτική Κίνα, όπως
δήλωσε ο Μα Σιαογκουάνγκ, εκπρόσωπος του κινεζικού Γραφείου για τις Υποθέσεις της Ταϊβάν.

Άναψε το… φιτίλι
Πρόκειται για το Ίδρυμα της Ταϊβάν για
τη Δημοκρατία και για το Ταμείο Διεθνούς
Συνεργασίας και Ανάπτυξης της Ταϊβάν,
σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Μα. Παράλληλα, το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ανακοίνωσε ότι αναστέλλει από σήμερα τις
εξαγωγές φυσικής άμμου στην Ταϊβάν,
όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του. Η κατάσταση κρέμεται στην κυριολεξία από
μια κλωστή και σε μεγάλη μερίδα της κοινής γνώμης στην Κίνα υπάρχει πλέον η
πεποίθηση πως ο πρόεδρος Σι θέλει να δει
την Κίνα να αποκτά τον έλεγχο της Ταϊβάν
επί της θητείας του, να μείνει στην ιστορία

ως ο ηγέτης που ενοποίησε και πάλι την
«αυτοκρατορία».
Έκανε το πρώτο βήμα με το Χονγκ Κονγκ
και τώρα ετοιμάζεται για το επόμενο.
Όπως εκτιμούν αρκετοί αναλυτές, κάθε
μέρα που περνάει φαίνεται να απομακρυνόμαστε από τον στόχο της ειρήνης. Ο
εθνικισμός είναι πανίσχυρο εργαλείο και
με την επίσκεψη Πελόζι φαίνεται να άναψε το φιτίλι. Η μπάλα πλέον βρίσκεται στο
γήπεδο της Κίνας. Ήδη από τη δεκαετία
του ’70 οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υιοθετήσει απέναντι στην Ταϊπέι μια πολιτική
«στρατηγικής ασάφειας», αποφεύγοντας
να δηλώσουν αν θα επέμβουν στρατιωτικά
ή όχι για την άμυνα της Ταϊβάν σε περίπτω-

ση εισβολής. Πάντως, η Ουάσιγκτον παραμένει ο ισχυρότερος σύμμαχος της Ταϊβάν
και ο πρώτος προμηθευτής στρατιωτικού
υλικού. Η κινεζική ηγεσία δεν έχει κρύψει
ότι μεθοδεύει την επανένωση με την Ταϊβάν ακόμη και με όρους εξαναγκασμού.
Θα ήθελε να δει να εφαρμόζεται εκεί το
μοντέλο «μία χώρα - δύο συστήματα» που
δοκιμάστηκε και με το Χονγκ Κονγκ. Αυτό
έχει να κάνει επίσης και με το γεγονός ότι
το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας είναι πάντα και ένα πατριωτικό-εθνικιστικό κόμμα.

Οι επόμενες κινήσεις

να μην αλλάξει το καθεστώς που υπάρχει
σε σχέση με την Ταϊβάν, ώστε να μπορέσει
να προετοιμάσει καλύτερους όρους για
την επανένωση. Την ίδια στιγμή, η κινεζική ηγεσία θεωρεί ότι οι ΗΠΑ επενδύουν
ιδιαίτερα στο να διαμορφώνουν συνθήκες
γεωπολιτικών κρίσεων και εντάσεων με
σκοπό τη φθορά των αντιπάλων τους, κρίσεων που έχουν κόστος και δίνουν το
πρόσχημα για κυρώσεις σε βάρος της κινεζικής οικονομίας.
Προφανώς και η κινεζική ηγεσία δεν
επιθυμεί τώρα ένα θερμό επεισόδιο, για
αυτό και επέτρεψαν στο αεροπλάνο της
Πελόζι να προσγειωθεί. Όμως, δεν μπορεί και να επιτρέψει η επίσκεψη να θεωρηθεί ένα «τετελεσμένο» το οποίο δεν
μπόρεσε ούτε να αποτρέψει ούτε να «τιμωρήσει». Αυτό σημαίνει ότι θα δοκιμάσει τις επόμενες μέρες να στείλει το μήνυμα πως η επίσκεψη αυτή «έχει κόστος» και για την ηγεσία της Ταϊβάν και
για τις ΗΠΑ.

Αφορμή για τον Σι
Τζινπίνγκ να εφαρμόσει
μια πιο επιθετική
στρατηγική η επίσκεψη
της Πελόζι στην Ταϊβάν
- Αντίποινα Κίνας με
κυρώσεις σε δύο ιδρύματα

Σε αυτή τη φάση, όμως, εκείνο που κυρίως ενδιαφέρει την κινεζική ηγεσία είναι

Πρόκληση: Εκατοντάδες παιδιά φωνάζουν στην Αγία Σοφία «ο Αλλάχ είναι μεγάλος»
Σοκ έχει προκαλέσει ένα βίντεο από το εσωτερικό της
Αγίας Σοφίας με εκατοντάδες παιδιά να φωνάζουν το
γνωστό ισλαμιστικό σύνθημα «Αλλαχού ακμπάρ». Το
παραπάνω σκηνικό-πρόκληση έγινε στο πλαίσιο εκδήλωσης για τη «Συνάντηση θερινών σχολείων στην Αγία Σοφία»,
την οποία διοργάνωσε το ίδρυμα
TÜGVA ( Ίδρυμα Τουρκικής Νεολαίας), στο οποίο αναφέρεται πως έχει
διοικητική θέση ο Μπιλάλ Ερντογάν, γιος του Τούρκου προέδρου.
Στο αποκαλυπτικό βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, ακούγεται αρχικά κάποιος να
λέει στα παιδιά τη φράση «τεκμπίρ» και στη συνέχεια
όλα μαζί να φωνάζουν «Αλλαχού ακμπάρ», δηλαδή «Ο
Αλλάχ είναι μεγάλος».

Όλα αυτά στη «σκιά» της τουρκικής προκλητικότητας
και της εξόδου του «Αμπντουλχαμίτ Χαν» στην Ανατολική Μεσόγειο, που ήδη έχει ανεβάσει το θερμόμετρο
στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

«Ενορχηστρωτής» ο Ερντογάν
Κατά την επέτειο μετατροπής της
Αγίας Σοφίας σε τζαμί, πριν από λίγες μέρες, τουρκικά ΜΜΕ αναφέρθηκαν στις δύο ειδικές εκδόσεις
καθώς και στο ντοκιμαντέρ που παρουσίασε η Διεύθυνση Επικοινωνιών της Τουρκικής
Προεδρίας. Μάλιστα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ήταν
αυτός που έγραψε τον πρόλογο στο ένα από τα δύο βιβλία που παρουσιάστηκαν, θέλοντας να υπενθυμίσει
πως με προεδρικό διάταγμα στις 10 Ιουλίου του 2020

λειτούργησε ξανά η Αγία Σοφία ως τζαμί.
Ο Ταγίπ Ερντογάν υποστηρίζει στον πρόλογο του αμφιλεγόμενου βιβλίου, μεταξύ άλλων, πως «το τζαμί
της Αγίας Σοφίας που αποτελεί σύμβολο νίκης μιας
κατάκτησης που άνοιξε και έκλεισε μια εποχή και τα
σημαντικά κειμήλια των προγόνων μας, θα συνεχίσει
να ζει ως παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, καθώς
αποτελεί έργο που προσθέτει ομορφιά στην Κωνσταντινούπολη. Η επαναλειτουργία της ως τζαμιού ύστερα
από 86 έτη αποτελεί σίγουρα ένα ιστορικό γεγονός».
Παράλληλα, αναφέρει ότι «το έργο αυτό, που το ετοίμασε η Διεύθυνση Επικοινωνιών, αποκαλύπτει την
ιστορική, αρχιτεκτονική, θρησκευτική και πολιτιστική σημασία του τεμένους της Αγίας Σοφίας. Θέτει επίσης την επαναλειτουργία της Αγίας Σοφίας ως τζαμιού στο πλαίσιο του εθνικού και διεθνούς δικαίου».
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Αλβανοί διαφημίζουν διακίνηση μεταναστών στο TikTok
Λειτουργούν σαν νόμιμοι επαγγελματίες. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διαφημίσουν τη διέλευση της
Μάγχης με λέμβους γεμάτες μετανάστες, χρεώνοντας
περίπου 6.500 ευρώ ανά άτομο, χρησιμοποιούν Αλβανοί
διακινητές. Κάποιοι προσφέρουν και «θερινή έκπτωση»
με μειωμένη τιμή στις 4.500 ευρώ. Τα βίντεο αποκαλύπτουν ημερομηνίες διέλευσης, δείχνοντας πλάνα με ανθρώπους που φεύγουν με σκάφη από τη Γαλλία.

Δεκάδες αλβανικοί λογαριασμοί στο TikTok μιλούν για τη
λαθραία μεταφορά ανδρών, γυναικών και παιδιών από τη
Γαλλία στη Βρετανία και, μάλιστα, διαφημίζουν το ταξίδι, το
οποίο ξεκινά από την Αλβανία. Στη συνέχεια οι μετανάστες
μεταφέρονται μέσω των Βρυξελλών στη Γαλλία με στόχο να
διασχίσουν τη Μάγχη για να βρεθούν στη Βρετανία.
Τα βίντεο κάνουν πολλούς χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να αναρωτιούνται γιατί οι Αρχές δεν κινη-

τοποιούνται για να σταματήσουν αυτές τις παράνομες διελεύσεις. Μόνο τη Δευτέρα 1 Αυγούστου τουλάχιστον 696
άτομα διέσχισαν τη Μάγχη με μικρά σκάφη - ο υψηλότερος αριθμός σε μία μέρα μέχρι στιγμής φέτος.
Όλα δείχνουν ότι περισσότεροι από 17.000 μετανάστες
έχουν ήδη διασχίσει τη Μάγχη φέτος και ότι είναι πιθανό
να ξεπεραστεί το σύνολο των 28.526 διελεύσεων που καταγράφηκαν το 2021.

Οι ΗΠΑ τρέμουν για νέα
τρομοκρατικά χτυπήματα

E

νας επικηρυγμένος Αιγύπτιος ισλαμιστής, ο «μοναχικός λύκος» Σαΐφ αλ Αντέλ,
θεωρείται ο πιθανότερος
διάδοχος του δολοφονηθέντος Αλ Ζαουάχρι στην ηγεσία της Αλ Κάιντα. Την
ώρα που η Ουάσιγκτον προειδοποιεί
για πιθανή αναζωπύρωση των «τρομοκρατικών ενεργειών» εναντίον Αμερικανών μετά την εξόντωση του Ζαουάχρι από τη CIA, όλα δείχνουν ότι τα ηνία
της Αλ Κάιντα θα αναλάβει ένας σκληρός ισλαμιστής που βρίσκεται στη λίστα με τους πλέον καταζητούμενους
τρομοκράτες. Ο 59χρονος Αλ Αντέλ είναι ιδρυτικό μέλος της Αλ Κάιντα και
ένα από τα πιο υψηλόβαθμα στελέχη
της τρομοκρατικής οργάνωσης.
Η γνωριμία του με τον Οσάμα μπιν
Λάντεν και τον Αϊμάν αλ Ζαουάχρι τοποθετείται στη δεκαετία του 1980, όταν
εντάχθηκε στην ομάδα τους, ενώ πολεμούσε εναντίον των Σοβιετικών στο
Αφγανιστάν. Η δουλειά του ήταν η εκπαίδευση νεοσυλλέκτων της Αλ Κάιντα
και της αιγυπτιακής Ισλαμικής Τζιχάντ
στα εκρηκτικά, τις μυστικές υπηρεσίες,
τις απαγωγές και τις εκτελέσεις σε Αφγανιστάν, Πακιστάν και Σουδάν. Πιστεύεται πως εκείνος ήταν που εκπαίδευσε τους αεροπειρατές της 11ης Σεπτεμβρίου.
Σύμφωνα με αναλύσεις, «ο Αλ Αντέλ
προτιμούσε ανέκαθεν να κρατάει χαμηλό προφίλ ώστε να κρύβει ότι μπορεί
να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο για την ηγεσία της οργάνωσης στο
μέλλον». Λέγεται ότι ο Αλ Αντέλ κινείται σαν «μοναχικός λύκος» σε όλα τα
μήκη και τα πλάτη της Μέσης Ανατολής, αν και αυτό το διάστημα πιστεύεται
ότι ζει στο Ιράν. Το FBI τον έχει επικηρύξει με 10 εκατ. δολάρια, τοποθετών-

τας τον στη λίστα με τους πλέον καταζητούμενους τρομοκράτες σε όλο τον
κόσμο.
Σύμφωνα με το FBI, ο Αλ Αντέλ καταζητείται για «συνωμοσία με σκοπό τη
δολοφονία υπηκόων των Ηνωμένων
Πολιτειών, δολοφονία, καταστροφή
κτιρίων και περιουσίας των ΗΠΑ και
καταστροφή των υπηρεσιών εθνικής
άμυνας των ΗΠΑ». Επιπλέον, καταζητείται για τις βομβιστικές επιθέσεις
που σημειώθηκαν τον Αύγουστο του
1998 με στόχο τις αμερικανικές πρεσβείες στην Κένυα και την Τανζανία με
εκατοντάδες νεκρούς.
Πιστεύεται ότι ο Αλ Αντέλ επέβλεψε
την ενέδρα εναντίον αμερικανικών δυνάμεων και ελικοπτέρων στο Μογκαντίσου της Σομαλίας το 1993, στην επι-

χείρηση «Black Hawk Dawn» όπου
έχασαν τη ζωή τους 18 Αμερικανοί
στρατιώτες.
Δεύτερος επικρατέστερος υποψήφιος για την ηγεσία της Αλ Κάιντα θεωρείται ο γαμπρός του Αλ Ζαουάχρι,
Αμπντ αλ Ραχμάν αλ Μαγκρίμπι, επικεφαλής της επιτροπής μέσων ενημέρωσης του τρομοκρατικού δικτύου.

Φοβούνται αντίποινα μετά
τη δολοφονία Αλ Ζαουάχρι
- Ο «μοναχικός λύκος» Σαΐφ αλ
Αντέλ, πιθανό αφεντικό
στην Αλ Κάιντα!

Εκτός ελέγχου
η κατάσταση
στη Ζαπορίζια
Αρκετά ανήσυχος παρουσιάστηκε ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας για το πυρηνικό εργοστάσιο στην ουκρανική πόλη Ζαπορίζια. Σημαίνοντας συναγερμό, ο
Γκρόσι δήλωσε ότι «κάθε μέρα η κατάσταση στο εργοστάσιο γίνεται όλο και πιο
επικίνδυνη» στην πόλη της Νοτιοανατολικής Ουκρανίας, την οποία κατέλαβαν τα
ρωσικά στρατεύματα στις αρχές Μαρτίου.
Ο επικεφαλής του ΟΗΕ για τα πυρηνικά
προειδοποίησε ότι ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας της Ευρώπης «είναι εντελώς
εκτός ελέγχου» και απηύθυνε επείγουσα
έκκληση προς τη Ρωσία και την Ουκρανία
να επιτρέψουν γρήγορα στους ειδικούς να
επισκεφτούν το εκτεταμένο συγκρότημα
για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση και να
αποφευχθεί πυρηνικό ατύχημα.
«Κάθε αρχή πυρηνικής ασφάλειας έχει
παραβιαστεί στο εργοστάσιο… Αυτό που
διακυβεύεται είναι εξαιρετικά σοβαρό και
επικίνδυνο», είπε ο Γκρόσι, τονίζοντας ότι
ο σταθμός βρίσκεται «σε ένα μέρος όπου
είναι σε εξέλιξη ο ενεργός πόλεμος»,
κοντά σε εδάφη που ελέγχονται από τη
Ρωσία.
Η κατάληψη της Ζαπορίζια από τους Ρώσους ενίσχυσε τους φόβους ότι ο μεγαλύτερος από τους 15 πυρηνικούς αντιδραστήρες της Ουκρανίας θα μπορούσε να καταστραφεί, προκαλώντας δυστύχημα ανάλογο με εκείνο του Τσερνόμπιλ το 1986.
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ΤAΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚAΚΟΣ:

«Εκπαιδεύτηκαν
1.200 αστυνομικοί
για περιστατικά
ενδοοικογενειακής βίας»

Τ

η σπουδαιότητα των «γραφείων
αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας» που λειτουργούν σε
ορισμένα αστυνομικά τμήματα
της ΕΛΑΣ εξήρε ο υπουργός Προστασίας
του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, ζητώντας παράλληλα από τους πολίτες να προσφεύγουν σε αυτά όποτε αισθάνονται ότι
χρειάζονται εξειδικευμένη βοήθεια. Είναι
χαρακτηριστικό ότι από την αρχή του 2022
τα «γραφεία αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας» διαχειρίστηκαν 5.140 περιστατικά, για τα οποία μάλιστα σχηματίστηκαν ισάριθμες δικογραφίες.
Η συγκεκριμένη επισήμανση έρχεται
από τον κ. Θεοδωρικάκο σε μια πολύ
«ευαίσθητη» χρονική περίοδο, με τρεις
γυναικοκτονίες (σε Ρέθυμνο, Ζάκυνθο
και Περιστέρι) σε διάστημα περίπου 72
ωρών να συγκλονίζουν τη χώρα. « Ήδη
από τον Οκτώβριο του 2021 έχουν συσταθεί και λειτουργούν 6 γραφεία αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας, 5 στην

Αθήνα και 1 στη Θεσσαλονίκη, ενώ 1.200
αστυνομικοί έχουν εκπαιδευτεί ειδικά
για τη διαχείριση αυτών των υποθέσεων», επισημαίνει χαρακτηριστικά ο
υπουργός Προστασίας του Πολίτη και
συνεχίζει: «Τα έξι γραφεία έχουν στελεχωθεί με γυναίκες και άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας, που είναι ειδικά εκπαιδευμένοι και στο πρώτο οκτάμηνο αυτής της χρονιάς έχουν αντιμετωπίσει
στην ΕΛΑΣ και στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 5.140 περιστατικά! Δεν
μιλάμε για περιστατικά που κάποιος πήρε ένα τηλέφωνο είπε κάτι, μιλάμε για δικογραφίες».

«Μιλήστε ελεύθερα»
Ο Τάκης Θεοδωρικάκος παρότρυνε τις
γυναίκες να εμπιστεύονται την Αστυνομία
και να καταγγέλλουν τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ενώ διευκρίνισε
πως «αν κάποιος φτάσει στην Αστυνομία,
είναι υποχρεωτικό ότι σχηματίζεται δικο-

γραφία και η υπόθεση πηγαίνει στη Δικαιοσύνη. Αυτό είναι υποχρέωση της
ΕΛΑΣ, διότι τα αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας είναι αυτεπάγγελτα, δηλαδή οι
μηνύσεις γίνονται κατευθείαν. Θέλω να
παροτρύνω κάθε γυναίκα που μας
ακούει, κάθε πολίτη-θύμα ενδοοικογενειακής βίας να μιλήσει, να μιλήσει ανοιχτά, να μιλήσει ελεύθερα! Να ξέρει ότι θα
βρει ευαίσθητο το ους της Πολιτείας να
ακούσει με κατάλληλους ανθρώπους, εκπαιδευμένους ανθρώπους, να τους σταθούν, να στηρίξουν».

Αναφερόμενος στην υπόθεση της Ζακύνθου, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη επεσήμανε ότι ο δολοφόνος είχε
συλληφθεί ξανά από την Ελληνική Αστυνομία έπειτα από καταγγελία του θύματος τον Ιούνιο: «Ο άνθρωπος αυτός είχε
αποφασίσει να τη δολοφονήσει, η μόνη
λύση στη συγκεκριμένη περίπτωση θα
ήταν σε καμία των περιπτώσεων αυτοί οι
δύο άνθρωποι να μην ξαναβρίσκονταν
στο ίδιο σπίτι, να προστατευτεί, να βρεθεί
σε κάποια δομή, να ζητήσει άλλου είδους
συμβουλές».

Εντός του 2022 τα έξι γραφεία
έχουν διαχειριστεί 5.140
περιστατικά - «Θέλω να
παροτρύνω κάθε γυναίκα,
κάθε πολίτη-θύμα να
μιλήσει», δήλωσε ο υπουργός

Αφγανοί θύματα «απαγωγής της τίγρης»

Πειραιάς: Κοντέινερ με 17,5 κιλά κοκαΐνης

Σε... μόδα τείνουν να εξελιχθούν οι «απαγωγές της τίγρης» (πρόκειται για ολιγοήμερες ή ακόμη και ολιγόωρες αρπαγές ατόμων με σκοπό οι δράστες να πάρουν όσα περισσότερα χρήματα μπορούν σε όσο το δυνατόν μικρότερο χρονικό διάστημα) με θύματα αλλοδαπούς, ιδιαίτερα παράνομους μετανάστες από ασιατικές χώρες.
Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη ένας 24χρονος Πακιστανός, ο οποίος κατηγορείται ότι
μαζί με ακόμη τρεις ομοεθνείς του απήγαγε τρεις μετανάστες από το Αφγανιστάν, ζητώντας λύτρα 3.000 ευρώ από την οικογένεια του καθενός για να αφεθούν ελεύθεροι.
Ο 24χρονος και οι συνεργοί του χρησιμοποιούσαν ως κρησφύγετο και «χώρο κράτησης» ένα διαμέρισμα στην Πλατεία Δημοκρατίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μέχρι
να καταβληθούν τα λύτρα για να αφεθούν ελεύθεροι. Ο νεαρός Πακιστανός συνελήφθη ενώ επιχειρούσε να διαφύγει όταν αντιλήφθηκε την επιχείρηση της ΕΛΑΣ, ενώ
έχει ταυτοποιηθεί ακόμη ένα άτομο.
Οι τρεις παράνομοι μετανάστες από το Αφγανιστάν ανέφεραν στους αστυνομικούς
ότι είχαν εισέλθει πριν από έξι μέρες στην ελληνική επικράτεια και ότι ασκήθηκε σωματική και ψυχολογική βία σε βάρος τους προκειμένου οι οικογένειές τους να στείλουν 2.300 ευρώ (για τον καθένα) και να αφεθούν ελεύθεροι.
Παπ.

«Λαβράκι» αποδείχτηκε η πληροφορία που είχε η κυπριακή αστυνομία για φορτίο κοκαΐνης βάρους 17,5 κιλών που θα ταξίδευε κρυμμένο σε κοντέινερ από το
Εκουαδόρ στη Λεμεσό, με ενδιάμεσο σταθμό το
λιμάνι του Πειραιά. Δίωξη Ναρκωτικών και Λιμενικό εντόπισαν το επίμαχο κοντέινερ, το οποίο
μετέφερε μπανάνες από τη Λατινική Αμερική,
και την κοκαΐνη που ήταν κρυμμένη στο σύστημα
ψύξης του εμπορευματοκιβωτίου. Συνολικά εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 14 συσκευασίες
που περιείχαν 17 κιλά και 690 γραμμάρια από τη
«λευκή κυρία» που ταξίδευε για το «νησί της
Αφροδίτης». Την ίδια ώρα, οι κυπριακές Αρχές, σε συνεργασία με την Αστυνομία
Βρετανικών Βάσεων, συνέλαβαν στο λιμάνι της Λεμεσού δύο άτομα (40 και 46
ετών) που πήγαν με μέτρα αυτοπροστασίας για να παραλάβουν το φορτίο των ναρκωτικών από το κοντέινερ.
Παπ.
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ΕΛΛΑΔΑ

Στ. Λουκίδης: «Ο εμβολιασμός προστάτεψε τον πληθυσμό από τις ΜΕΘ»
Καθησυχαστικός ως προς την πορεία της πανδημίας
στη χώρα μας, παρά τα χιλιάδες κρούσματα που καταγράφονται καθημερινά, παρουσιάστηκε ο πρόεδρος
της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιος
Λουκίδης.
«Δεν είμαστε σε χειρότερη φάση σε σχέση με την
προηγούμενη χρονιά κατά την ίδια χρονική περίοδο»,
εξήγησε ο καθηγητής, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης
(3/8) στην ΕΡΤ. «Πέρυσι είχαμε πνευμονίες από τη δύσκολη παραλλαγή Δέλτα, ενώ τώρα υπάρχει μειωμένη
χρήση παροχών οξυγόνου».
Αυτό που κάνει τους γιατρούς να δηλώνουν αισιόδοξοι είναι ότι «πέρυσι δεν είχαμε αντιιικά φάρμακα, δεν
είχαμε ένα υψηλό ποσοστό με τρίτη δόση εμβολιασμού
και δεν είχαμε τα νέα μονοκλωνικά για ανθρώπους που
δεν μπορούν να κάνουν καλή ανταπόκριση στον ιό».
«Τώρα έχουμε αλλαγή στο κλινικό στάδιο. Το 30% των
νοσηλειών έρχονται για άλλο σοβαρό πρόβλημα στο
νοσοκομείο και ύστερα από τεστ βρίσκονται θετικοί
στον κορονοϊό». Και όπως τόνισε ο κ. Λουκίδης, «τώρα
υπάρχει άλλος οδηγός στη νοσηλεία».

Σ

οκ έχουν προκαλέσει οι αποκαλύψεις για τη δολοφονία της
17χρονης στο Περιστέρι, με το
αποτέλεσμα της νεκροτομής να
ρίχνει φως στη γυναικοκτονία που συγκλονίζει την Ελλάδα. Με τα δύο του χέρια
και ένα μικρό κομμάτι υφάσματος, ο Σάνι
δολοφόνησε τη 17χρονη Νικολέτα, το
βράδυ της Δευτέρας στο Περιστέρι.
Όπως αναφέρει η ιατροδικαστική έκθεση του κ. Γιώργου Ντιλέρνια και όπως
αναφέρει στο πιστοποιητικό θανάτου, διαπιστώθηκε «ασφυκτικός μηχανισμός θανάτου, συνεπεία απόφραξης των εξωτερικών αεροφόρων οδών».
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νεκροψίας και της νεκροτομής, ο Πακιστανός φέρεται να χρησιμοποίησε τα χέρια του για να πνίξει τη 17χρονη φίλη του. Με το ένα χέρι, το αριστερό,
φέρεται να της πίεζε τη μύτη και το κεφάλι
και, μάλιστα, άφησε σημάδια, αμυχές και
μικροεκδορές στο πρόσωπό της αριστερά, και με το δεξί τής έκλεισε το στόμα, πιθανότατα χρησιμοποιώντας κάποιο μικρό
ύφασμα. Στο σώμα της εντοπίστηκαν και
διάσπαρτα κάποιες μικροεκχυμώσεις.
Παράλληλα, άτομα του περιβάλλοντος
του Σάνι έχουν έρθει σε επαφή με επιφανή ποινικολόγο των Αθηνών, προκειμένου
να παραδοθεί στις διωκτικές Αρχές.
Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο δικηγόρος δεν έχει συναντηθεί ακόμα με τον
Σάνι, ενώ όπως λένε οι οικείοι του από
χθες, κρύβεται κάπου στα βόρεια προάστια. Αυτό, πάντως, που φέρεται ότι θα
ισχυριστεί είναι ότι είχε ένα άγριο επεισό-

Τέλος, αναφορικά με την εξέλιξη της πανδημίας, επισήμανε ότι «ο εμβολιασμός της τρίτης δόσης ήταν πολύ
καταλυτικός στο να μην πιεστεί το Εθνικό Σύστημα
Υγείας».
Εξήγησε, μάλιστα ότι, η… μη πίεση στις ΜΕΘ οφείλεται στα υψηλά ποσοστά εμβολιασμού στον πληθυσμό.
Κάλεσε, λοιπόν, τον κόσμο να εμβολιαστεί, διευκρινίζοντας και αυτός ότι είναι άγνωστο πότε θα κυκλοφορήσουν τα επικαιροποιημένα εμβόλια.
Ο καθηγητής Πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης παρατηρεί ότι η τωρινή επιδημιολογική εικόνα, παρότι

ελεγχόμενη, δημιουργεί εύλογες ανησυχίες και προβληματισμούς για μετά το καλοκαίρι.
«Η μεγαλύτερη ανησυχία εστιάζεται στην προστασία των ευάλωτων και ηλικιωμένων, οι οποίοι
πρέπει με κάθε θυσία να προστατευτούν. Η εμπειρία που διαθέτουμε και τα θεραπευτικά όπλα που έχουμε στη διάθεσή μας μάς επιτρέπουν να αισιοδοξούμε. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν εντατικά
τα αντιιικά φάρμακα, τα νέα μακροχρόνιας δράσης
προστατευτικά αντισώματα και οι αναμνηστικοί εμβολιασμοί σε όσους έχουν συστηθεί. Όλοι οι υπόλοιποι
πρέπει να τηρούμε τα μέτρα ατομικής προστασίας (μάσκες, αντισηψία, αποστάσεις), συμβάλλοντας στη μείωση του επιδημιολογικού φορτίου. Ένα όσο το δυνατόν
χαμηλότερο επιδημιολογικό φορτίο διασφαλίζει τους
ευάλωτους συνανθρώπους μας αλλά και δεν δίνει την
ευκαιρία στον κορονοϊό να μετεξελιχθεί σε μια μορφή
που θα μας προβληματίσει», καταλήγει ο κ. Τζανάκης.

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες
δολοφονίας της 17χρονης
τηλέφωνο χωρίς όμως να λαμβάνει
απάντηση.
Λίγο μετά τις 8.00 το βράδυ, ο σύντροφός της μαζί με την κόρη της άνοιξαν
την πόρτα του διαμερίσματος και αντίκρισαν νεκρή τη 17χρονη με μώλωπες
στα χέρια και μισοκατεβασμένη τη φόρμα της πιτζάμας της.
Νωρίτερα, το θύμα είχε παλέψει για
να κρατηθεί στη ζωή την ώρα που ο
20χρονος Πακιστανός σύντροφός της
τής έκλεινε το στόμα για να την πνίξει. Οι
πληροφορίες, βέβαια, κάνουν λόγο για
συχνούς καβγάδες του 21χρονου με τη
17χρονη και μια σχέση που, όπως μαρτυρούν άνθρωποι που γνώριζαν τη Νικολέτα, ήταν θυελλώδης.

διο με την ανήλικη κοπέλα και το έγκλημα
το διέπραξε εν βρασμώ ψυχής.

Ραγίζει καρδιές η μητέρα
Την ίδια ώρα, η μητέρα της αδικοχαμένης Νικολέτας ανέφερε, ραγίζοντας

καρδιές, πως «το παιδί μου ήταν ένας
άγγελος», ζητώντας να τιμωρηθεί ο δολοφόνος της κόρης της. Ήταν εκείνη
που το απόγευμα της Δευτέρας αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με την
κόρη της, καλώντας τη στο κινητό της

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα
της νεκροψίας, ο Πακιστανός
τής πίεσε τη μύτη και
το κεφάλι και της έκλεισε
το στόμα με ύφασμα
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Δυτική Ελλάδα

Ενισχύσεις σε 1.253 νέους γεωργούς
Ποσό ύψους 33.150.250 ευρώ θα καταβληθεί το αμέσως επόμενο
διάστημα ως οικονομική ενίσχυση σε 1.253 παραγωγούς της Δυτικής
Ελλάδας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».
Τη σχετική απόφαση υπέγραψε ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
Νεκτάριος Φαρμάκης και όπως σημειώνεται, χάρη στις συντονισμένες
ενέργειες της Περιφερειακής Αρχής, για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα διπλασιάστηκε η ενίσχυση ανά δικαιούχο, φτάνοντας έως τις
40.000 ευρώ, ενώ επίσης για πρώτη φορά οι αιτήσεις υποβλήθηκαν και
αξιολογήθηκαν ψηφιακά, με αποτέλεσμα τη μεγάλη επιτάχυνση των
διαδικασιών έγκρισης και πληρωμής των δικαιούχων.
Όπως τονίζει ο κ. Φαρμάκης: «Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί για τη
Δυτική Ελλάδα τη σπονδυλική στήλη της οικονομίας της και για αυτό
επιδιώκουμε τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα και αποτελεσματικότητα σε
κάθε δράση που στοχεύει στην ενίσχυση των αγροτών μας, πόσω μάλλον
όταν μιλάμε για νέους παραγωγούς».

Τρίκαλα

Περιβαλλοντική παρέμβαση με
καθαρισμό στον Αγιαμονιώτη
Στον καθαρισμό του
Αγιαμονιώτη ποταμού
σε όλο το μήκος του
εντός της πόλης προχωρά ο Δήμος Τρικκαίων. Ήδη οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν
ξεκινήσει τον καθαρισμό τόσο στις όχθες
όσο και στην κοίτη με
στόχο να ενισχυθεί η
προσπάθεια για ομαλή ροή των υδάτων και για περιβαλλοντική
αποκατάσταση. Οι εργασίες συνεχίζονται βάσει προγραμματισμού και τμηματικά, ενώ έχει ήδη καθαριστεί ο Ληθαίος ποταμός στο μεγαλύτερο τμήμα του. Υπενθυμίζεται ότι η περιβαλλοντική παρέμβαση του Δήμου Τρικκαίων συνεχίζεται με τον
εμπλουτισμό των δύο ποταμών των Τρικάλων με 1.300 δέντρα.

Διαμαρτυρία για τους μαθητές
σχολείων Καντάνου, Κουντούρας
Mε ομόφωνο ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο Καντάνου-Σελίνου εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για την υποβάθμιση των δημοτικών σχολείων Καντάνου και Κουντούρας.
Όπως επισημαίνεται στην απόφαση: «Όταν ο προγραμματισμός
και η εφαρμογή της νομοθεσίας δεν λαμβάνουν υπόψη τίποτα
άλλο εκτός από τον αριθμό των μαθητών, γεννώνται ερωτήματα
για το αν αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στις θέσεις ευθύνης έχουν
γνώση και αντίληψη των δυσκολιών ζωής στην ελληνική επαρχία». Απευθυνόμενο κυρίως προς το υπουργείο Παιδείας, το
Δημοτικό Συμβούλιο διαμαρτύρεται εντόνως «για την αντιμετώπιση των μαθητών των σχολείων Καντάνου και Κουντούρας
σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας» και ζητά να διασφαλιστεί η
πλήρης λειτουργία ως εξαθέσιων δυο σχολείων τα οποία βρίσκονται σε χαρακτηρισμένο ορεινό δήμο.

!

Μύκονος

Στο επίκεντρο
οι υποδομές
Τα διατιθέμενα χρηματοδοτικά εργαλεία
που αφορούν την αναβάθμιση των υποδομών
ήταν ένα από τα βασικά θέματα στη συζήτηση
που είχαν ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης και ο δήμαρχος Μυκόνου Κωνσταντίνος
Κουκάς στο δημαρχείο του νησιού. Στο τραπέζι έπεσαν ακόμη η συνεργασία δήμου - Πολιτείας με στόχο τη διαμόρφωση ενός ολιστικού
αναπτυξιακού σχεδίου για το νησί, οι απαραίτητες διοικητικές ρυθμίσεις που θα επιτρέψουν στον δήμο να συνεχίσει την πολιτική κινήτρων για τους δημόσιους υπαλλήλους που
έρχονται στο νησί, η επιπλέον στελέχωση των
υπηρεσιών του δήμου, καθώς και οι δράσεις
για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Όπως τόνισε ο κ. Βορίδης, «είχαμε μια ουσιαστική συνάντηση με τον δήμαρχο Μυκόνου με κύριο
αντικείμενο το σχέδιο αναβάθμισης των υποδομών, αλλά και τη συνολική αναπτυξιακή
στρατηγική του νησιού».

Νέος φωτισμός Led σε
μεγάλο τμήμα της Πάτρας
Ολοκληρώθηκε από τον Δήμο Πατραίων η πρώτη φάση τοποθέτησης φωτιστικών τύπου Led σε
μεγάλο τμήμα της πόλης. Συγκεκριμένα, έχουν
τοποθετηθεί 1.000 νέα φωτιστικά στον αξονικό
φωτισμό και στους φωτιστικούς βραχίονες που
είναι εγκατεστημένοι στις κολόνες της ΔΕΗ. Όπως
ενημερώνει ο δήμος, θα συνεχιστούν οι εργασίες
αλλαγής του παλαιού δημοτικού φωτισμού με
φωτιστικά τύπου Led σε όλη την πόλη, καθώς τα
νέα φωτιστικά παρέχουν ποιοτικότερο φωτισμό
και ταυτόχρονα εξοικονομούν ενέργεια, εξοικονομώντας για τον δήμο άνω του 50% σε σχέση με
το κόστος κατανάλωσης των παλαιών λαμπτήρων.

Θεσσαλονίκη

Αλλάζει όψη ακόμη μία
γειτονιά της πόλης
Σειρά παρεμβάσεων αισθητικής, λειτουργικής
και περιβαλλοντικής αναβάθμισης πρόκειται να
εκτελεστεί σε μια περιοχή περίπου 190 στρεμμάτων στην Ε’ Δημοτική Κοινότητα μεταξύ των οδών
Κοσμά Αιτωλού, Βασιλίσσης Όλγας, Αθανασίου
Διάκου και Δελφών. Υπογράφοντας τη σχετική
σύμβαση, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας επισήμανε ότι μετά την υλοποίηση των
έργων η περιοχή θα γίνει πολύ πιο φιλική στον κάτοικο και τον επισκέπτη. Όπως επισημάνθηκε,
πρόκειται να γίνουν ανακατασκευές στα πεζοδρόμια, θα δημιουργηθούν ράμπες για τα άτομα με
αναπηρίες, ενώ θα υπάρξουν παρεμβάσεις αναβάθμισης του φωτισμού και αύξησης των χώρων
πρασίνου. Η ανάπλαση στη νέα γειτονιά της Ε’ Δημοτικής Κοινότητας έρχεται σε χρονική και χωρική συνέχεια των αντίστοιχων έργων που πραγματοποιούνται σε μια ζώνη 220 στρεμμάτων.
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Αλλάζουν κάδους
καθαριότητας
στην Παιανία
Διακόσιοι νέοι κάδοι απορριμμάτων θα τοποθετηθούν το αμέσως
επόμενο διάστημα στους δρόμους
του Δήμου Παιανίας, αντικαθιστώντας τους υπάρχοντες φθαρμένους
αλλά και καλύπτοντας επιπλέον σημεία. Όπως επισημαίνεται, μεταξύ
αυτών θα είναι και εξήντα μπλε κάδοι με στόχο να ενισχυθεί περαιτέρω το ρεύμα της ανακύκλωσης, με
άμεση συνέπεια τη μείωση του κόστους διαχείρισης απορριμμάτων
για τον δήμο. Η απόκτηση των νέων
κάδων έγινε με ίδιους πόρους μέσα
από τριετές πρόγραμμα αντικατάστασης, ενώ σύμφωνα με τη σύμβαση μέσα στο 2022 θα παραληφθούν
από τον Δήμο Παιανίας επιπλέον
286 κάδοι ενώ από 415 θα παραδοθούν από τον προμηθευτή το 2023
και το 2024. Η συνολική προμήθεια
είναι ύψους 264.873,92 ευρώ.

ΕΕΤΑΑ

Ξεκίνησε η ηλεκτρονική
υποβολή των αιτήσεων
για τους παιδικούς σταθμούς

Άνοιξε η πλατφόρμα
«Athens Shopping»

A

Στη διάθεση των Αθηναίων και των
επισκεπτών της Αθήνας βρίσκεται η
ψηφιακή πλατφόρμα που φιλοδοξεί
να αποτελέσει τον πιο δυναμικό εμπορικό οδηγό της. Πρόκειται για την
πλατφόρμα «Athens Shopping»,
μέσω της οποίας κάθε χρήστης μπορεί να ανακαλύψει την ποιοτική
αγορά της Αθήνας και να βρει οτιδήποτε αναζητά, ανά κατηγορία και
ανά περιοχή.
Η πλατφόρμα είναι αποτέλεσμα της
συνεργασίας του Δήμου Αθηναίων
και του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, οι οποίοι καλούν τους επαγγελματίες που διατηρούν εμπορικά καταστήματα και επιχειρήσεις στο κέντρο και τις γειτονιές της Αθήνας να
εγγραφούν στο «Athens Shopping»,
ώστε να έχουν τη δυνατότητα να προωθούν δωρεάν τις υπηρεσίες αλλά
και τις προσφορές τους. «Η ενίσχυση
της αθηναϊκής αγοράς βρίσκεται στο
επίκεντρο κάθε πρωτοβουλίας και
δράσης που αναλαμβάνει η δημοτική
αρχή», τόνισε ο δήμαρχος Κώστας
Μπακογιάννης.

ρχισε από την Τρίτη 2 Αυγούστου
2022 και ολοκληρώνεται την
Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022
η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση
καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2022-2023.
Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα
πραγματοποιείται μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ ΑΕ
(www.eetaa.gr - paidikoi.eetaa.gr) με τη
χρήση των κωδικών Taxisnet και η εφαρμογή είναι προσβάσιμη και από κινητό τηλέφωνο ή τάμπλετ.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέ-

ριμνα ή την επιμέλεια, ανάδοχοι γονείς,
επίτροποι ή συμπαραστάτες, νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών και παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, παιδιών, εφήβων
και ατόμων με αναπηρία, που επιθυμούν τη
φιλοξενία των παιδιών τους σε δομές αντίστοιχες με την ηλικία τους. Κριτήρια μοριοδότησης και επιλογής είναι η οικογενειακή
και οικονομική κατάσταση (οικογενειακό
εισόδημα φορολογικού έτους 2021).
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος για φέτος ανέρχεται στα
331.200.000 ευρώ και είναι ενισχυμένος
κατά 22.200.000 ευρώ σε σχέση με το 2021.
Από αυτά, τα 136.336.425 ευρώ προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα
154.863.375 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 40.000.000 ευρώ καλύπτεται από τη
συμμετοχή του υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.

Διαλογή βιοαποβλήτων κάνουν στον Βύρωνα
Σε πιλοτική εφαρμογή ξεκίνησε το πρώτο δρομολόγιο συλλογής βιοαποβλήτων στον Δήμο Βύρωνα. Το ειδικό απορριμματοφόρο που συλλέγει και πλένει επιτόπου τους κάδους
περνάει από όλα τα σημεία όπου υπάρχει μεγάλη παραγωγή βιοαποβλήτων, όπως σε σημεία που υπάρχουν σουπερμάρκετ, ταβέρνες, παρασκευαστήρια φαγητών, ανθοπωλεία.
Όπως ενημερώνει ο δήμος, οι κάδοι είναι χρώματος καφέ, φέρουν ενημερωτική σήμανση
και ανοίγουν με απλό τριγωνικό κλειδί, ενώ βιοαπόβλητα θεωρούνται τα απόβλητα που
προέρχονται από την κουζίνα, τις γλάστρες και τον κήπο.

Χανιά: Σύσκεψη
για το νοσοκομείο
«Άγιος Γεώργιος»
Διευρυμένη σύσκεψη με τη συμμετοχή δημάρχων και εκπροσώπων όλων
των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο της πόλης για την ενημέρωση
σχετικά με ζητήματα που αντιμετωπίζει
το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος», από τους εκπροσώπους του υγειονομικού και λοιπού προσωπικού του ιδρύματος. Η συνάντηση έγινε έπειτα από πρωτοβουλία
του δημάρχου Χανίων Παναγιώτη Σημανδηράκη και παρόντες ήταν οι δήμαρχοι Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης, Καντάνου-Σελίνου Αντώνης Περράκης, Σφακίων Μανούσος Χιωτάκης
και Γαύδου Λίλιαν Στεφανάκη. Στόχος
της σύσκεψης ήταν να έχουν μια συνολική εικόνα για τα ζητήματα λειτουργίας που αντιμετωπίζει το ίδρυμα, καθώς όπως τόνισε ο κ. Σημανδηράκης
«παρότι ως αυτοδιοικητικοί δεν έχουμε
άμεση αρμοδιότητα, έχουμε ευθύνη
και ειλικρινή αγωνία, που δημιουργούν
την ηθική υποχρέωση να προασπίσουμε την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου μας».

Εγκύκλιος για
μισθώσεις ακινήτων
Διευκρινιστική εγκύκλιο εξέδωσε το
υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
αναφορικά με τις εμπορικές μισθώσεις
ακινήτων με εκμισθωτές τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπά τους.
Συγκεκριμένα, αφορά μισθώσεις ακινήτων που έχουν τυπικά υπερβεί τον
συμβατικό ή νόμιμο χρόνο λήξης τους,
έχουν ατύπως παραταθεί και είναι εν
τοις πράγμασι ενεργές διότι ο μισθωτής
εξακολουθεί να παραμένει στο μίσθιο,
να καταβάλλει το μίσθωμά του και ο εκμισθωτής να το αποδέχεται. Δεν θα
ισχύει η μίσθωση στις περιπτώσεις
όπου υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μισθωμάτων, έχει υποβληθεί βιώσιμο επιχειρηματικό πλάνο για εκσυγχρονισμό και ανακαίνιση του ακινήτου
ή το μίσθιο δεν έχει αποδοθεί.
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ίδος… υπό εξαφάνιση τείνουν να γίνουν οι τραπεζικές
συναλλαγές στα γκισέ, με τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
να ωθούν τους πελάτες τους σε ATM,
e-banking και mobile banking.
Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος οι συναλλαγές
στα γκισέ των τραπεζών…

amaliakatzou@gmail.com

Το πιο πρόσφατο βήμα προς αυτή την
κατεύθυνση είναι οι εγχρήματες συναλλαγές στα καταστήματα να γίνονται
πλέον αποκλειστικά με τη χρήση των
μηχανημάτων, δείχνοντας πως τα νέα
δεδομένα είναι πια πραγματικότητα.
Ενδεικτικά, η Eurobank ξεκίνησε
πριν από δύο εβδομάδες πρόγραμμα
σε μια σειρά από καταστήματά της, στο
πλαίσιο του οποίου για κάποιες ώρες
της ημέρας οι εγχρήματες συναλλαγές
γίνονται αποκλειστικά με τη χρήση μηχανημάτων εντός του καταστήματος.
Η εξέλιξη αυτή αφορά σήμερα έναν
σχετικά περιορισμένο αριθμό καταστημάτων, γίνεται όμως ξεκάθαρο ότι
είναι ζήτημα χρόνου να επεκταθεί στα
περισσότερα τραπεζικά υποκαταστήματα, αν όχι στο σύνολό τους.
Μάλιστα, αντίστοιχο σχεδιασμό
έχουν και οι υπόλοιπες συστημικές
τράπεζες, αναβαθμίζοντας τεχνολογικά τα υφιστάμενα καταστήματα και αλλάζοντας τη δομή τους, ώστε προτεραιότητα να είναι οι ηλεκτρονικές συναλλαγές.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όλα ηλεκτρονικά
Έτσι, οι καθημερινές συναλλαγές,
όπως καταθέσεις, αναλήψεις, μεταφορές και πληρωμές, θα γίνονται μέσω
ATM εντός του καταστήματος και όχι
από το γκισέ, όπως συνέβαινε μέχρι
πρότινος. Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις ήδη σήμερα οι συναλλαγές
αυτές δεν πραγματοποιούνται πλέον

στο γκισέ, με τους τραπεζοϋπαλλήλους
να κατευθύνουν τους πελάτες απευθείας στα ηλεκτρονικά μηχανήματα.
Σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρουν
τραπεζικά στελέχη, στόχος είναι οι επισκέψεις των πελατών στα καταστήματα
να έχουν περισσότερο συμβουλευτικό
και λιγότερο διαδικαστικό χαρακτήρα.
«Ο πελάτης θα έρχεται στο κατάστημα
για να συζητήσει το στεγαστικό του δάνειο ή το αποταμιευτικό και επενδυτικό
του πρόγραμμα, όχι για να κάνει ενημέρωση στο υπόλοιπο του λογαριασμού
του», τονίζουν χαρακτηριστικά.

Μέσω ψηφιακών καναλιών
600.000 εγχρήματες την ημέρα
Με βάση τα στοιχεία, μέσω των ψηφιακών καναλιών εκτελούνται παρα-

πάνω από 600.000 εγχρήματες συναλλαγές την ημέρα, ενώ, κατά μέσο
όρο, εξυπηρετούνται 116.000 πελάτες
την ώρα. Σε επίπεδο έτους καταγράφονται περίπου 304 εκατομμύρια login σε e-banking και m-banking και
το 94% όλων των πληρωμών και μεταφορών εκτελέσθηκε μέσω των ψηφιακών καναλιών.
Αποτέλεσμα της στροφής στην ψηφιακή τραπεζική είναι το γεγονός ότι το
2021 ολοκληρώθηκαν μέσω της ψηφιακής θυρίδας 20.000 πωλήσεις προϊόντων, 18.500 επαγγελματίες, 6.000 personal banking πελάτες και 3.500 ιδιώτες πελάτες της τράπεζας εξυπηρετήθηκαν μέσω v-banking, της υπηρεσίας
δηλαδή που δίνει στους πελάτες πρόσβαση στον προσωπικό τους σύμβουλο

μέσω βιντεοκλήσης, ενώ στην κατηγορία των προϊόντων fast loan, 7 στις 10
αιτήσεις καταναλωτικών δανείων σε
επίπεδο τράπεζας πραγματοποιούνται
μέσω e-banking αλλά και από το κινητό,
μέσω του Eurobank Mobile App.

Στόχος είναι να γίνονται
μέσω ΑΤΜ
και οι επισκέψεις
των πελατών να έχουν
περισσότερο
συμβουλευτικό και
λιγότερο διαδικαστικό
χαρακτήρα

Συρρίκνωση δικτύου με κλείσιμο 120 καταστημάτων εντός του 2022
Περισσότερα από 120 καταστήματα τραπεζών σε
ολόκληρη την επικράτεια αναμένεται να κλείσουν
μέσα στο 2022 οι τέσσερις συστημικές τράπεζες,
Εθνική, Alpha Bank, Πειραιώς και Eurobank. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των πιστωτικών ιδρυμάτων έχει ως αποτέλεσμα το 90% των κλασικών συναλλαγών που πραγματοποιούνταν τα προηγούμενα
χρόνια στα τραπεζικά γκισέ να γίνεται πλέον μέσω
των εναλλακτικών δικτύων. Ειδικότερα, με βάση
τους σχεδιασμούς των διοικήσεων η Πειραιώς σχε-

διάζει το κλείσιμο 52 καταστημάτων, η Eurobank 25,
η Εθνική 25 και η Alpha Bank 15.
Από το 2010 μέχρι το 2021 οι ελληνικές τράπεζες
καταγράφουν μείωση του αριθμού των τραπεζικών
καταστημάτων κατά 61% έναντι 37,4% στην Ευρωζώνη και μείωση του προσωπικού κατά 51,1% σε
σχέση με μείωση 18,6% αντίστοιχα στη ζώνη του
ευρώ. Στην ίδια περίοδο, συρρικνώθηκε και το δίκτυο των ΑΤΜ κατά 33,3% στην Ελλάδα έναντι 10,2%
στην Ευρωζώνη.

Το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα διαθέτει σήμερα 1.560 τραπεζικά καταστήματα (από 4.005 το
2010), στα οποία απασχολούνται 30.998 τραπεζοϋπάλληλοι από 63.408 το 2010. Ο αριθμός των ΑΤΜ
έχει μειωθεί σε 5.700 από 8.550.
Μεγάλη μείωση σημειώθηκε στη χώρα και στον
αριθμό των τραπεζικών υπαλλήλων σε σχέση με το
2008 που ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός. Συγκεκριμένα, το 2021 μειώθηκε κατά 2.099, στους 30.998, από
33.097 το 2020 και 66.165 το 2008.
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Υ

ποψιασμένοι και… ψαγμένοι πρέπει να είναι οι καταναλωτές σε σχέση με τους
νέους λογαριασμούς ρεύματος, ενώ σήμερα η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αναμένεται να βγάλει
στη… σέντρα περιπτώσεις προμηθευτών που επιδίδονται σε παραπλανητικές διαφημίσεις. Οι καταναλωτές
πρέπει να έχουν υπ’ όψιν τους τα νέα
δεδομένα, τα οποία ισχύουν από την
1η Αυγούστου και εκτείνονται έως την
31η Ιουλίου 2023. Επιβάλλεται, δε, να
είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα συμβόλαια που υπογράφουν, λαμβάνοντας υπόψιν τα εξής:
Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
1. Η πάγια χρέωση δεν μπορεί να
υπερβαίνει για κανέναν λόγο τα 5
ευρώ.
2. Απαγορεύεται η χορήγηση εκπτώσεων που συνδέονται με τη χονδρεμπορική αγορά.
3. Δεν ισχύει η ρήτρα αναπροσαρμογής στα τιμολόγια ρεύματος.
4. Οι πάροχοι ρεύματος είναι υποχρεωμένοι στις 20 εκάστου μηνός να
ανακοινώνουν με διαφάνεια τα τιμολόγια ρεύματος που θα ισχύσουν για
τον επόμενο μήνα.
5. Το υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, ταυτόχρονα με τις ανακοινώσεις των παρόχων, θα ανακοινώνει
το ύψος της κρατικής επιδότησης.
6. Οι καταναλωτές μπορούν ελεύθερα
και χωρίς την καταβολή της παραμικρής αποζημίωσης να αλλάξουν πάροχο ρεύματος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσοχή στα «κόλπα»
Παρά τις προαναφερόμενες κομβικής σημασίας αλλαγές, εντούτοις, το
υπουργείο και η Ρυθμιστική Αρχή
Ενέργειας προειδοποιούν τους καταναλωτές, ώστε να επιδείξουν αυξημένη προσοχή στην επιλογή προγράμματος, προκειμένου να μην πληρώσουν…
άλλον λογαριασμό από αυτόν που περιμένουν.
Συνεπώς, οι καταναλωτές πρέπει να
γνωρίζουν πού βρίσκονται οι… μύθοι
και ποια είναι η πραγματικότητα. Ειδικότερα:
Η παροχή επιδότησης από τον πάροχο αποτελεί… μύθο, καθώς παρατηρούνται φαινόμενα οικειοποί-

1

Τα 6+4 SOS για να μην
πάθετε… ηλεκτροσόκ
ησης της κρατικής επιδότησης που
έχει ανακοινωθεί και για τον μήνα Αύγουστο και διαμορφώνεται στα 0,337
ευρώ ανά κιλοβατώρα. Ορισμένοι πάροχοι «πασάρουν» σαν έκπτωση της
εταιρείας την επιδότηση που δίνει το
Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης! Άρα,
η επιδότηση είναι μία, ανέρχεται σε
0,337 ευρώ ανά κιλοβατώρα και δίνεται ΜΟΝΟ από το κράτος. Μάλιστα,
εταιρεία «διαφημίζει» στους καταναλωτές χρέωση 0,149 ευρώ ανά κιλοβατώρα για τις πρώτες 2.000 κιλοβατώρες, ενώ στη ΡΑΕ έχει δώσει τιμή
0,486 ευρώ/κιλοβατώρα. Άρα, οικειοποιείται τη διαφορά των 0,337
ευρώ/κιλοβατώρα, δηλαδή, το σύνολο
της κρατικής επιδότησης!

2

«Παιχνίδια» με το πάγιο. Η ανώτατη τιμή των 5 ευρώ έχει φέρει
στο προσκήνιο άλλα… κόλπα από τους
παρόχους. Αυτό που πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές είναι η σύνδεση
της χαμηλότερης τιμής χρέωσης της
κιλοβατώρας με το ύψος του μηνιαίου
παγίου. Άρα, πρέπει να… ψαχτούν καλά και να προσέξουν παράλληλα το
ύψος της πάγιας μηνιαίας χρέωσης και
την ανταγωνιστική χρέωση της κιλοβατώρας. Παραδείγματος χάρη, για κατα-

νάλωση 300 κιλοβατωρών με χρέωση
προ της επιδότησης 0,50 ευρώ και πάγιο 5,00 ευρώ, ο λογαριασμός διαμορφώνεται στα 155 ευρώ και όχι στα 150
ευρώ, όπως… διαφημίζουν κάποιοι
πάροχοι, οι οποίοι «ξεχνούν» να αναφέρουν την τιμή της πάγιας χρέωσης.
Επιπλέον, χρειάζεται προσοχή και στην
περίοδο ισχύος του παγίου, καθώς κάποιοι πάροχοι έχουν ανακοινώσει χαμηλό πάγιο, αλλά για χρονική περίοδο
λίγων μηνών, οπότε αν το συμβόλαιο
έχει υπογραφεί με τιμή 1,50 ευρώ,
μπορεί κάλλιστα ύστερα από μήνες να
πάει στα 5 ευρώ. Για παράδειγμα,
υπάρχει εταιρεία η οποία έχει δηλώσει
στη ΡΑΕ τιμή κιλοβατώρας 0,67 ευρώ
και πάγιο 4,50 ευρώ, ενώ στους καταναλωτές «διαφημίζει» ότι χρεώνει την
κιλοβατώρα 0,575 ευρώ και το μηνιαίο
πάγιο 3,50 ευρώ.

3

Μεγάλες διαφορές στη χρέωση
της κιλοβατώρας. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην περίπτωση αλλαγής της χρέωσης, όταν η κατανάλωση
ξεπερνάει, π.χ., τις 2.000 κιλοβατώρες
στο τετράμηνο. Το «τυράκι» της χαμηλής χρέωσης από την εταιρεία μπορεί
να πιάσει στη «φάκα» τον καταναλωτή,
όταν στο τετράμηνο καταναλώσει με-

γαλύτερη ενέργεια από αυτήν που έχει
τεθεί ως όριο για τη χαμηλή χρέωση.

4

Έκπτωση συνέπειας. Παρέχεται
στους καταναλωτές, εφόσον εξοφλούν εμπρόθεσμα τους λογαριασμούς, ωστόσο χάνεται το προνόμιο
αυτό, αν καθυστερήσει κάποιος την
πληρωμή ενός λογαριασμού, οπότε ο
λογαριασμός έρχεται κατά τι «φουσκωμένος», λόγω απώλειας της έκπτωσης.
Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση παρόχου που έχει δηλώσει στη ΡΑΕ τιμή
κιλοβατώρας 0,595 ευρώ και στην ιστοσελίδα του «διαφημίζει» έκπτωση συνέπειας 20%, χωρίς όμως να αναφέρει
ρητά το χρονικό διάστημα ισχύος της
έκπτωσης συνέπειας. Έτσι, η αρχική
χρέωση με τον όρο της συνέπειας από
τα 0,476 ευρώ ανά κιλοβατώρα «διαφημίζεται» ως τελική τιμή 0,139 ευρώ/κιλοβατώρα, με τη μόνη διαφορά ότι ο
πάροχος έχει οικειοποιηθεί ακριβώς τη
διαφορά της κρατικής επιδότησης,
ύψους 0,337 ευρώ/κιλοβατώρα!

Οδηγός επιβίωσης
για τους καταναλωτές Ποιες είναι οι παγίδες
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ΕΛΛΑΔΑ
Εγκρίθηκε το σχέδιο
για την υγιεινή και
ασφάλεια στην εργασία

Διαγραφή και ρύθμιση
χρεών προς τον ΕΦΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κ

οσμογονικές αλλαγές για
εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους
και αγρότες σηματοδοτεί η διαδικασία παραγραφής των χρεών άνω των
10 ετών προς τον ΕΦΚΑ, ενώ η κυβέρνηση θα προωθήσει ρύθμιση για
την εξόφληση των οφειλών σε 24
δόσεις, κατά το πρότυπο των οφειλών προς την Εφορία.
Χθες ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης προανήγγειλε από
τον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ τις
σχετικές παρεμβάσεις που δρομολογεί το υπουργείο Εργασίας. Οι
σχετικές ρυθμίσεις αναμένεται να
περιληφθούν στο νέο ασφαλιστικό
νομοσχέδιο, το οποίο θα κατατεθεί
στην ολομέλεια της Βουλής μέσα
στο φθινόπωρο και θα δώσει ανάσα
σε εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες
του ΕΦΚΑ. Όπως υπογράμμισε ο κ.
Χατζηδάκης, «η πρώτη παρέμβαση
θα αφορά την παραγραφή χρεών
ιδιωτών προς τον ΕΦΚΑ και η δεύτερη την αύξηση από 12 σε 24 των
δόσεων της πάγιας ρύθμισης οφειλών προς τον ΕΦΚΑ». Παράλληλα,
εξετάζεται σε συνεργασία με το
υπουργείο Οικονομικών ένα πλαί-

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

σιο για την κατάργηση της παρακράτησης 1%, που επιβάλλεται στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων
υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων.
Πρέπει να σημειωθεί ότι για τη
διαγραφή των χρεών προς τον ΕΦΚΑ είναι πρόσφατη η απόφαση του
Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία πρέπει να «σβηστούν» λόγω παρέλευσης της δεκαετίας συνολικές οφειλές τουλάχιστον 24 δισ. ευρώ, επί συνόλου
43,43 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος
του περασμένου Ιουνίου.
Σημειώνεται ότι μέχρι πρότινος οι
οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές παραγράφονταν στην 20ετία και
η πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ
(1833/2021) έκρινε αντισυνταγματική τη σχετική διάταξη του νόμου
Κατρούγκαλου, ορίζοντας ως χρόνο
παραγραφής τη 10ετία.
Επιπλέον, σύμφωνα με την απόφαση, ορίζεται ότι η ευνοϊκή διάταξη αφορά όλες τις οφειλές επιχει-

ρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών προς τον ΕΦΚΑ και το Κέντρο
Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών,
καλύπτοντας παράλληλα όλες τις
αξιώσεις τόσο του τέως ΙΚΑ όσο και
των άλλων τέως ασφαλιστικών ταμείων που έχουν ενταχθεί στον ενιαίο ΕΦΚΑ.
Ωστόσο, με το νομοσχέδιο που θα
έρθει στη Βουλή πρέπει να ξεκαθαριστεί αν με τη διαγραφή των χρεών
διαγράφονται και τα έτη ασφάλισης
των οφειλετών πέραν της δεκαετίας.
Σε μια τέτοια περίπτωση θα καθυστερήσει σημαντικά η συνταξιοδότηση των... ευνοημένων οφειλετών,
ενώ μπορεί να κινδυνεύσουν να μην
πάρουν και ολόκληρη τη σύνταξη.
Πάντως, το νομοσχέδιο αναμένεται να ξεμπλοκάρει τις διαδικασίες
για την έκδοση συντάξεων σε χιλιάδες επιτηδευματίες, οι οποίοι δεν
μπορούσαν να λάβουν τη σύνταξη
λόγω οφειλών.

Κωστής Χατζηδάκης:
«Η πρώτη παρέμβαση
αφορά την παραγραφή χρεών
και η δεύτερη την αύξηση
δόσεων από 12 σε 24 »

Με την υπογραφή του υπουργού Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη εγκρίθηκαν
η Εθνική Στρατηγική για την Υγεία και
Ασφάλεια στην Εργασία για την περίοδο 2022-2027, καθώς και το Πρόγραμμα Δράσεων για την τρέχουσα διετία
(2022-2023).
Το σχέδιο καταρτίστηκε ύστερα από
διαβούλευση με τους κοινωνικούς
εταίρους, λαμβάνει υπόψη το Στρατηγικό Πλαίσιο της ΕΕ για την Υγεία και
την Ασφάλεια στην Εργασία 20212027, ενώ τα μέτρα που θέτει σε πρώτο
πλάνο είναι τα εξής:
1. Δημιουργία ειδικού «Φορέα
Ασφάλισης Επαγγελματικού Κινδύνου
(επαγγελματικής νοσηρότητας)» έπειτα από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους.
2. Λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος «Ηριδανός» με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.
3. Διαμόρφωση μηχανισμού καταγραφής εργατικών ατυχημάτων και
επαγγελματικών ασθενειών.
4. Ενίσχυση της ετοιμότητας έναντι
πιθανών μελλοντικών υγειονομικών
κρίσεων ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι για την υγεία των εργαζομένων
στους χώρους δουλειάς.
5. Ηλεκτρονικοί έλεγχοι με φορητούς υπολογιστές από τους Επιθεωρητές Εργασίας για την καταχώριση των
υποδείξεων των ελέγχων.
6. Ηλεκτρονική διαδικασία διεξαγωγής του ελέγχου με χρήση λίστας σημείων ελέγχου.
7. Δράσεις πρόληψης των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία (εργασιακό άγχος, βία και παρενόχληση,
εκφοβισμός, εργασιακή εξουθένωση).
8. Επικαιροποίηση της εθνικής νομοθεσίας.
9. Προγράμματα εκπαίδευσης εργοδοτών, εργαζομένων και επαγγελματιών υγείας και ασφάλειας (τεχνικών
ασφαλείας, ιατρών εργασίας κ.λπ.) με
έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα, προβλέπεται να υλοποιηθούν δράσεις ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών και
μαθητών σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης.
10. Συνεργασία με τους κοινωνικούς
εταίρους για την αναβάθμιση του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων.
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της Ρεγγίνας Σαβούρδου

E

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ργο υψίστης σημασίας χαρακτηρίζουν οι κάτοικοι
της περιοχής τη βελτίωση
του οδικού άξονα «Αργοστόλι - Πόρος», η διαγωνιστική διαδικασία του οποίου ξεκινά στο τέλος
του έτους. Με τον υφιστάμενο άξονα,
ο οποίος περνά μέσα από πολλούς
οικισμούς, δεν μπορεί κανείς να
υπερβεί τα 50 χλμ./ώρα και σαφώς
δεν υπάρχει και η δυνατότητα ασφαλούς προσπέρασης. Αυτό συνεπάγεται αυξημένη επικινδυνότητα για
τους χρήστες του δικτύου αλλά και
μεγάλες χρονοκαθυστερήσεις.
Με την ολοκλήρωση του έργου θα
αυξηθούν σημαντικά τα επίπεδα οδικής ασφάλειας, καθώς θα παρέχεται
η δυνατότητα ασφαλούς προσπέρασης, ο ασφαλτικός τάπητας θα είναι
αντιολισθηρός, ενώ θα ενισχυθεί σημαντικά και η ανθεκτικότητά του
απέναντι σε περιόδους με έντονα
καιρικά φαινόμενα.
«Με ταχύτατο ρυθμό χαρακτηρίσαμε το έργο, προϋπολογισμού 55
εκατ. ευρώ, ως εθνικού επιπέδου με
απόφαση του Κώστα Καραμανλή, το
ωριμάσαμε μελετητικά και έως το τέλος του 2022 θα προκηρύξουμε τον
διαγωνισμό για να ξεκινήσει στη συνέχεια η κατασκευή του. Η Κεφαλονιά, οι κάτοικοι του νησιού και οι επισκέπτες της θα έχουν στη διάθεσή
τους έναν σύγχρονο δρόμο», σημείωσε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός
Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης.
Για την ολοκλήρωση του έργου
προβλέπονται βελτίωση της χάραξης
και διαπλάτυνση της οδού. Στα υπεραστικά τμήματα του δρόμου, και σε
μήκος 15 χλμ., υπάρχει πρόβλεψη
τρίτης λωρίδας εναλλασσόμενης
προσπέρασης. Θα κατασκευαστούν
12 ισόπεδοι κόμβοι στις κύριες συνδέσεις, καθώς και νέα γέφυρα εισό-

ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζει την Κεφαλονιά
ο σύγχρονος δρόμος

δου στον Πόρο για την ομαλή ροή της
κυκλοφορίας. Θα αντικατασταθούν
οι 97 υφιστάμενοι οχετοί της οδού με
νέους και θα τοποθετηθούν αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας σε όλο το μήκος, καθώς και στηθαία ασφαλείας.
Το υπουργείο Υποδομών προχωρά

και σε στοχευμένες δράσεις στο λιμάνι του Αργοστολίου, οι οποίες θα
βελτιώσουν την εικόνα της περιοχής
και θα αναβαθμίσουν τις λιμενικές
υποδομές. Ο υφυπουργός Υποδομών
Γιώργος Καραγιάννης ενημέρωσε
τον πρωθυπουργό, ο οποίος περιόδευσε στην περιοχή, για τις εργασίες
που υλοποιούνται στο κεντρικό λιμάνι, οι οποίες θα αλλάξουν συνολικά
την εικόνα του παραλιακού μετώπου.
Εκτός από το έργο αυτό, το οποίο
αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη
του 2023, γίνεται επικαιροποίηση και

του masterplan του λιμανιού και
προχωρά ο σχεδιασμός για τη μετεγκατάσταση του εμπορικού κομματιού
του λιμανιού από την πόλη.

Γιώργος Καραγιάννης:
«Στο τέλος του έτους
ο διαγωνισμός για
το “Αργοστόλι
- Πόρος”, προϋπολογισμού
54 εκατ. ευρώ»

Η Κρήτη μπαίνει στο επενδυτικό πλάνο της Hellenic Seaplanes
Τεράστιο ενδιαφέρον καταγράφεται στην Περιφέρεια Κρήτης για την ανάπτυξη υδατοδρομίων. Μετά
το μπαράζ επαφών που είχε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Hellenic Seaplanes Νικόλας
Χαραλάμπους με στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Λιμενικών Αρχών, οι περιοχές Χερσόνησος, Ηράκλειο, Γάζι Μαλεβιζίου, Χανιά και Πλατανιά
επιθυμούν να ξεκινήσουν τις διαδικασίες για τη δημιουργία και λειτουργία τέτοιων υποδομών.
Μέχρι σήμερα στην Κρήτη το Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου έχει λάβει την άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου

στην περιοχή. Η Σητεία προχωρά με ιδιωτική πρωτοβουλία στην αδειοδότηση και κατασκευή του υδατοδρομίου της, ενώ τα Νομαρχιακά Λιμενικά Ταμεία
Χανίων και Ιεράπετρας έχουν ξεκινήσει την αδειοδοτική διαδικασία για τα υδατοδρόμια Κίσσαμου
και Ιεράπετρας αντίστοιχα.
«Η άμεση, αποτελεσματική και συντονισμένη
ανάπτυξη των υδροπλάνων στη χώρα μας αποτελεί
κυβερνητική προτεραιότητα. Η δημιουργία επαρκών υποδομών δικτύων υδατοδρομίων - υδροπλάνων κρίνεται πολύ σημαντική για την περαιτέρω ενί-

σχυση της τουριστικής δυναμικής της χώρας μας
και τη συμπλήρωση του μεταφορικού έργου. Προκειμένου να καταστεί βιώσιμη η ανάπτυξη αυτής της
δραστηριότητας με σημαντικά οφέλη σε εθνικό και
τοπικό επίπεδο απαιτείται πρωτοβουλία από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο CEO της Hellenic Seaplanes, υπογραμμίζοντας ότι τα υδροπλάνα θα κάνουν ακόμη πιο
σπουδαία την τουριστική και μεταφορική δύναμη
του νησιού.
Ρ.Σ.
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ΧΑ: Οι τράπεζες στο επίκεντρο

Allianz: Στο 97,16% το ποσοστό
στην Ευρωπαϊκή Πίστη
μετά τη Δημόσια Πρόταση
Στο 97,16% του μετοχικού κεφαλαίου
της Ευρωπαϊκής Πίστης διαμορφώνεται
το ποσοστό της Allianz μετά τη λήξη περιόδου της αποδοχής της δημόσιας πρότασης που ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 1
Αυγούστου. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, 124 μέτοχοι αποδέχτηκαν νόμιμα και έγκυρα τη δημόσια πρόταση προσφέροντας συνολικά 2.270.192
μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 8,55% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Π

αλεύει για υψηλότερα το ελληνικό χρηματιστήριο, με τον
Γενικό Δείκτη να συμπληρώνει μέχρι την Τρίτη έξι ανοδικές συνεδριάσεις, οι οποίες αποτελούν ρεκόρ
12μήνου για τον ΓΔ και παραπέμπουν
στο διάστημα από 20/7/2021 έως και
2/8/2021, όταν είχε συμπληρώσει 10
συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις,
ενώ για τον τραπεζικό δείκτη ήταν ρεκόρ επτά μηνών (έξι συνεχόμενες

ανοδικές συνεδριάσεις ο ΔΤΡ είχε
συμπληρώσει την περίοδο από 5/1
έως και 13/1/2022). Όπως επισημαίνουν εγχώριοι αναλυτές, οι προσδοκίες για τα αποτελέσματα των τραπεζών έδειξαν ότι μπορούν να διατηρήσουν την αγορά κοντά στα τρέχοντα
επίπεδα τιμών. Τεχνικά ο τραπεζικός
δείκτης έχει δώσει ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο ακυρώνεται με
επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα

των 444 μονάδων και ενδιάμεση στήριξη στις 558 (απλός ΚΜΟ 200 εβδομάδων), 543, 490 και 462. Οι επόμενες
αντιστάσεις στις 568 - 593 μονάδων
(συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών).
Σε μια τέτοια περίπτωση οι αγοραστές
μπορούν να ελπίζουν σε κίνηση υψηλότερα των 600 μονάδων. Αντίθετα,
κλείσιμο χαμηλότερα των 444 θα φέρει υποχώρηση προς τη «διακεκαυμένη ζώνη» στις 430 - 400 μονάδες.

Autohellas: Επεκτείνεται σε Πορτογαλία, εξαγοράζει την HR Αutomόveis

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Autohellas υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία για την εξαγορά του 85,60% (συμπεριλαμβανομένων 4,4% ιδίων μετοχών, συνολικά 90%) του μετοχικού κεφαλαίου της πορτογαλικής εταιρείας HR Aluguer de Automόveis SA (HR Automόveis), η οποία
αποτελεί τον δικαιοδόχο (franchisee) της Hertz International
στην Πορτογαλία έναντι τιμήματος €31.500.000. Εφόσον επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι κερδοφορίας της HR Automόveis ανά έτος μεταξύ του 2022-2024, είναι πιθανό το τίμημα
να αυξηθεί κατά €7.500.000 φτάνοντας έως τα €39.000.000. Στόχος της συναλλαγής είναι η περαιτέρω μεγέθυνση του Ομίλου Autohellas αλλά και η δημιουργία σημαντικών συνεργειών σε κοινές επενδύσεις στην τεχνολογία, στην αύξηση της αγοραστικής δύναμης αυτοκινήτων αλλά και
στην περαιτέρω εξέλιξη της εμπορικής πρόσβασης στο τουριστικό προϊόν της Νότιας Ευρώπης.

Στο ΕΣΠΑ η αξιοποίηση του παλαιού ξενοδοχείου Ξενία Άρτας
Στο ΕΣΠΑ με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη σχεδόν 12 εκατ. ευρώ εντάχθηκε η αξιοποίηση του παλαιού ξενοδοχείου Ξενία Άρτας. Στην
απόφαση που υπογράφει ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γεώργιος Ζερβός αναφέρεται ότι η πράξη «Αξιοποίηση του πολιτιστικού
κτηρίου Ξενία Άρτας και αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου του
Κάστρου» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον
Άξονα Προτεραιότητας «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος
- Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)».

ΔΕΗ: Νέα υπηρεσία
εξυπηρέτησης για άτομα
με προβλήματα ακοής
Η ΔΕΗ, αναγνωρίζοντας ότι η προσβασιμότητα στις υπηρεσίες της χωρίς
αποκλεισμούς αποτελεί κοινωνική και
ηθική υποχρέωσή της, επεκτείνει τις
δυνατότητες εξυπηρέτησης και παροχής υπηρεσιών και προς τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν προβλήματα
ακοής (κωφούς και βαρήκοους). Από
την Παρασκευή 1 Ιουλίου μέσω της νέας υπηρεσίας εξυπηρέτησης «Service
for all» το καταναλωτικό κοινό με προβλήματα ακοής μπορεί αυτόνομα, εύκολα και με ασφάλεια να προσεγγίσει
και να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες
της ΔΕΗΔΕΗ +0,25%. Η νέα υπηρεσία
εξυπηρέτησης της ΔΕΗ «Service for
all» έχει την υποστήριξη της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος (ΟΜΚΕ).

Quest: Εξαγόρασε
φωτοβολταϊκούς σταθμούς
έναντι €3,2 εκατ.
Η Quest Συμμετοχών ΑΕ ανακοίνωσε
ότι μέσω της 100% έμμεσης θυγατρικής
της εταιρείας ΞΥΛΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
ολοκλήρωσε στις 2 Αυγούστου την εξαγορά φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής
ισχύος 3,5MW, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι εντός του νομού Αττικής έναντι συνολικού τιμήματος €3,2 εκατ. Μετά την
ανωτέρω εξαγορά η εγκατεστημένη
ισχύς των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, του ενεργειακού
βραχίονα του Ομίλου Quest Συμμετοχών,
ανέρχεται σε 33,5MW.
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Εθνική Τράπεζα - EVO Payments:
Στο δ’ τρίμηνο η ολοκλήρωση του deal

Cosmote: Ακόμη μια χρονιά
στην 1η θέση, σύμφωνα με
μετρήσεις Οokla και umlaut

Κ

έρδη μετά από φόρους €117,3 εκατ. παρουσίασε η Alpha Bank το β’ τρίμηνο της χρονιάς. Παράλληλα, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €73 εκατ.
μη συμπεριλαμβανομένων: α) των μη επαναλαμβανόμενων λειτουργικών εξόδων ύψους €6 εκατ., β)
των ζημιών απομείωσης ύψους €3 εκατ., γ) την επίπτωση των συναλλαγών ΜΕΑ €214 εκατ., δ) των
εσόδων από διακοπείσες δραστηριότητες και άλλες συναλλαγές €217 εκατ. και ε) φόρων σχετιζόμενων με τα παραπάνω ύψους €49 εκατ.

Μοτοδυναμική: Αύξηση
32,4% στις πωλήσεις το α’ εξάμηνο

Με ισχυρή ανάπτυξη σε όλα τα μεγέθη έκλεισε το
α’ εξάμηνο του 2022 για τη Μοτοδυναμική. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση κατά
32,4% και ανήλθαν στα 57,8 εκατ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε
7,9 εκατ. ευρώ, σχεδόν τριπλάσια από αυτά του
2021, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε
κέρδη 3,2 εκατ., όταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο είχαν παρουσιάσει ζημία. Όπως αναφέρεται
σε ανακοίνωση, οι πωλήσεις δικύκλων και προϊόντων θάλασσας (Yamaha) διατήρησαν τη θετική
τους πορεία, χωρίς να έχουν ομαλοποιηθεί ακόμη
τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, παρουσιάζοντας αύξηση 18% στα 34 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχη εικόνα και για τις πωλήσεις αυτοκινήτων
(Porsche) παρουσιάζοντας αύξηση 27,7% στα 13,1
εκατ. ευρώ, σε μια αγορά που παρουσιάζει αρνητικό πρόσημο το α’ εξάμηνο του 2022.

Νέες διακρίσεις πέτυχε το δίκτυο κινητής της
Cosmote για την ταχύτητα και την ποιότητα των
υπηρεσιών του, από τις διεθνώς αναγνωρισμένες εταιρείες μετρήσεων Οokla και umlaut,
πλέον τμήμα της Accenture. Σύμφωνα με το
Speedtest της Ookla, η Cosmote διακρίθηκε
ως «το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα» για 6η συνεχή χρονιά, ενώ για τις υπηρεσίες Mobile Internet και φωνής έλαβε την πιστοποίηση «Best in Test» από την umlaut για
8η συνεχή φορά.

Η Mermeren Kombinat
και η χαρμολύπη

Ο κλάδος της εξόρυξης και εμπορίας μαρμάρου είναι από εκείνους που βιώνουν μια
«χαρμολύπη». Αφενός διότι υπάρχει ζήτηση
για το προϊόν τους -και η πελατεία ειδικά μετά την πανδημία έχει αυξηθεί- αφετέρου
γιατί το κόστος καυσίμων και ανταλλακτικών
απορροφά μεγάλο μέρος των εσόδων και
μειώνει την κερδοφορία. Ενδεικτική είναι η
περίπτωση της εισηγμένης Mermeren Kombinat AD Prilep, η οποία αν και είδε στο εξάμηνο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2022 τα έσοδα
από τις πωλήσεις της να σημειώνουν αύξηση
5,6% στα 14,2 εκατ. ευρώ, ωστόσο την ίδια
στιγμή ήλθε αντιμέτωπη με αυξημένο κατά
25,25% κόστος ανταλλακτικών και αναλώσιμων. Και τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουν
όλοι σχεδόν οι κλάδοι που η παραγωγή τους
απαιτεί μεγάλη κατανάλωση καυσίμων και
στηρίζεται σε μηχανήματα βαρέος τύπου.

Η οριστικοποίηση της στρατηγικής συνεργασίας της Εθνικής Τράπεζας με την EVO Payments, που αφορά τη μεταβίβαση της δραστηριότητας αποδοχής και εκκαθάρισης καρτών
της τράπεζας, θα ολοκληρωθεί τελικά μέσα στο
δ’ τρίμηνο του έτους και όχι έως το τέλος του
Σεπτεμβρίου, όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί.
Το 100% της συγκεκριμένης δραστηριότητας
έχει αποτιμηθεί στα 310 εκατ. ευρώ και η πώληση του 51% στην EVO συμφωνήθηκε έναντι
τιμήματος 158 εκατ. ευρώ, γεγονός που θα ενισχύσει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας
της Εθνικής κατά περίπου 60 μονάδες βάσης.

Intralot: Με 32,9% στα δικαιώματα
ψήφου η CQ Holding Company
Συνολικά 122.182.840 κοινές ονομαστικές
μετοχές της Intralot και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, που αντιπροσωπεύουν το 32,90%
των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, απέκτησε η εταιρεία με την επωνυμία
«CQ Holding Company Inc.» μέσω της συμμετοχής της στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη. Με βάση τα παραπάνω, η CQ Holding
Company Inc. κατέχει συνολικά 122.182.840
κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας,
που αντιστοιχούν στο 32,90% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Intracom: Έκδοση ομολογιακού
έως 20 εκατ. ευρώ

Η Intracom Holdings ανακοίνωσε ότι προέβη
στην έκδοση κοινού εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, ποσού έως €20.000.000 και
διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως ισχύουν, το οποίο καλύφθηκε από την Alpha Bank. Το προϊόν του
προαναφερθέντος ομολογιακού δανείου θα
χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση
υφιστάμενου δανεισμού της εταιρείας και την
κάλυψη γενικών επιχειρηματικών σκοπών της.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Alpha Bank: Καθαρά
κέρδη 117,3 εκατ.
το β’ τρίμηνο
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Η Ευρώπη μάς καλεί
Σ
ήμερα είναι ημέρα της κρίσης,
της αυτογνωσίας και της προοπτικής για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθότι τρεις εκπρόσωποι της χώρας βρίσκονται στον στίβο των
Κυπέλλων της UEFA.
Ο Ολυμπιακός, που απέτυχε να προκριθεί στο Champions League, καθότι αποκλείσθηκε από τη Μακάμπι Χάιφα, υποβιβάστηκε στο Europa League και απόψε
(22.00, Cosmote TV) υποδέχεται στον Πειραιά τη Σλόβαν Μπρατισλάβας, στο πρώτο
ματς του 3ου προκριματικού γύρου. Δυο
ώρες νωρίτερα (20.00, Cosmote TV) στην
Πράγα, ο Παναθηναϊκός έπειτα από χρόνια
ξαναγίνεται Ευρωπαίος, κόντρα στη Σλάβια
για την τρίτη σε κύρος ευρωπαϊκή διοργάνωση, το Conference League. Την ίδια ώρα
(20.00, Nova) ο Άρης θα αντιμετωπίσει τη
Μακάμπι Τελ Αβίβ στην πρωτεύουσα του
Ισραήλ για την ίδια διοργάνωση.

Κοινός παρονομαστής προσδοκίας και
των τριών αγώνων, η συγκομιδή βαθμών
για το UEFA Ranking, που θα βοηθήσει
την Ελλάδα να βγάλει μία ακόμα ομάδα
στα ευρωπαϊκά Κύπελλα, καθότι καθηλωμένη στη 16η θέση, του χρόνου θα είναι
μία από τα ίδια.
Ο Ολυμπιακός με νέο προπονητή στον
πάγκο τον Ισπανό Κάρλος Κορμπεράν, στη
θέση του Πέδρο Μαρτίνς που απολύθηκε,
θα κοιτάξει να σώσει οτιδήποτε αν σώζεται κόντρα στους Σλοβάκους. Ο Κορμπεράν πέφτει στα βαθιά και ετοίμασε αλλαγές. Με τρεις στην άμυνα, ένας εκ των
οποίων ο Βρσάλικο, που αποκτήθηκε ως
full back από τον Μαρτίνς. Αν ο Ολυμπιακός προκριθεί εις βάρος της Σλόβαν, στα
πλέι οφ του Europa League θα συναντήσει τη Μακάμπι Χάιφα ή τον Απόλλωνα
Λεμεσού! Με αυτούς που κληρώθηκε και
στο Champions League! Αν αποκλειστεί,

μετατίθεται ένα σκαλί πιο κάτω, στο Conference League, και στα πλέι οφ θα έχει
αντίπαλο μία εκ των Ζρίνσκι από τη Βοσνία, Τόμπολ από το Καζακστάν.

«Πράσινη» επιστροφή πέντε χρόνια μετά
Ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει όνομα
βαρύ σαν ιστορία στην Ευρώπη, αλλά και
το άγχος του πρωτάρη, καθότι λείπει για
πέντε χρόνια από το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Ενισχύθηκε σημαντικά στις μεταγραφές με τους Σλοβένους Σπόραρ και
Βέρμπιτς και ελπίζει. Αν καταφέρει να
υποσκελίσει τη Σλάβια, προκρίνεται στα
πλέι οφ του Conference League, όπου θα
αντιμετωπίσει τη σλοβάκικη Σπάρτα Τρνάβα ή την πολωνική Ράκοφ. Για πρώτη φορά στην αποστολή και ο… Γιάννης Αλαφούζος, όχι οι άρρωστοι με ίωση Σένκεφελντ και Αλεξανδρόπουλος.
Ο Άρης είναι ένα μεγάλο στοίχημα φέτος.

Έκανε μεταγραφές εκατομμυρίων, όπως
του Γκρέι, του Ζερβίνιο, του νεαρού διεθνούς Ισπανού Μάνου Γκαρθία, και αύξησε
τις φιλοδοξίες του δημιουργώντας μια σχεδόν καινούργια ομάδα και ο Αργεντινός τεχνικός Χερμάν Μπούργος κάνει σοβαρή
δουλειά. Το γήπεδο, ωστόσο, είναι ο καθρέφτης. Αν ο Άρης προκριθεί εις βάρος των
Ισραηλινών, θα αντιμετωπίσει στα πλέι οφ
του Conference League τη γαλλική Νις.
Οι επαναληπτικοί των σημερινών αγώνων θα γίνουν την προσεχή Πέμπτη.

Ολυμπιακός - Σλόβαν,
Σλάβια Πράγας - Παναθηναϊκός,
και Μακάμπι Τελ Αβίβ - Άρης
το πρόγραμμα
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Μαλλιοτραβήγματα των δύο Άγγλων

Π

έραν πάσης λογικής και σωφροσύνης είναι το «παιχνίδι» που παίζεται αυτή την
εποχή μεταξύ της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ) και
της Super League 1 για τη διαιτησία.
Η ΕΠΟ του Παναγιώτη Μπαλτάκου
ψήφισε για αρχιδιαιτητή τον Άγγλο
Στιβ Μπένετ, μέχρι πέρυσι βοηθό
του Μαρκ Κλάτενμπεργκ στην προεδρία της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ). Η Super League 1 του
Βαγγέλη Μαρινάκη όρισε και αυτή…
αρχιδιαιτητή, τον Μαρκ Κλάτενμπεργκ! Και οι δυο αντίπαλοι συμφωνούν ότι η διαιτησία πρέπει να γίνει
επαγγελματική, αλλά ο καθένας φορέας τη θέλει στους κόλπους του!
Ποιος θα είναι ο αρχιδιαιτητής την
προσεχή σεζόν; Ποιος θα κάνει τους
ορισμούς των διαιτητών και θα τους

«Ύποπτα προς
χειραγώγηση»
Συνάντηση με τον πρόεδρο της UEFA Αλεξάντερ
Τσέφεριν είχε στο Λονδίνο ο ομόλογός του της
ΕΠΟ Τάκης Μπαλτάκος. Τι του ζήτησε ο Τσέφεριν;
Να επισπευσθούν οι διαδικασίες απόδοσης ευθυνών και επιβολής ποινών για 160 παιχνίδια των Super League 1 & 2 που κρίθηκαν «ύποπτα προς χειραγώγηση» από την εταιρεία ανίχνευσης παράνομου στοιχηματισμού Sports Radar. Τα δικαιοδοτικά όργανα της ΕΠΟ σιωπούν.

Ντοκιμαντέρ ο Μπακασέτας
κρίνει; Ο Μπένετ ή ο Κλάτενμπεργκ;
Τον Μπένετ δεν τον ήθελαν οι 11 από
τις 14 ΠΑΕ, αλλά ο Μπαλτάκος τον
επέβαλε, διότι έτσι αναφέρει το καταστατικό των υπερεθνικών συνομοσπονδιών FIFA/UEFA. Με την

επαγγελματική διαιτησία δεν έχει
ξεκαθαρίσει το τοπίο, ωστόσο. Το
μόνο που απομένει για να… αποθεωθεί η θλιβερή κατάσταση είναι να
δούμε να… μαλλιοτραβιούνται
Μπένετ και Κλάτενμπεργκ.

Στη φυλακή
πρώην
παίκτης
της ΑΕΚ

Ο Τάσος Μπακασέτας δημιούργησε το δικό
του ντοκιμαντέρ για το θαύμα της Τράμπζονσπορ να πάρει τον τίτλο στην Τουρκία ύστερα
από 38 ολόκληρα χρόνια. Είναι διάρκειας
48 λεπτών, από την καθημερινότητά του στην
Τουρκία και από τις στιγμές της απόλυτης χαράς με την ομάδα του. Μιλούν ο Μανώλης Σιώπης, ο Μάρεκ Χάμσικ, ο Αντρέας Κορνέλιους, ο
Μπρούνο Πέρες κ.ά.

Φεύγουν
Κούρτιτς, Αουγκούστο

Σε φυλάκιση 4,5 χρόνων καταδικάστηκε ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ Νίκολα Μάλμπασα,
καθώς τον Ιούλιο του 2020 είχε αποπειραθεί να δολοφονήσει έναν 47χρονο. Ο Μάλμπασα
κατηγορήθηκε ότι προσπάθησε να σκοτώσει τον 47χρονο μαχαιρώνοντάς τον μέσα
σε ένα αμάξι τον Ιούλιο του 2020, με τις πληροφορίες να λένε ότι ο άτυχος
άνδρας χρωστούσε χρήματα στον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή.

«Γιατί ο Τομ Χανκς και όχι εγώ;»
Ο άλλοτε παίκτης του μπασκετικού Παναθηναϊκού
Τζέιμς Γκιστ έχει ένα παράπονο. Να το ακούσουμε: «Είναι τρελό που ο Τομ Χανκς κατάφερε να πάρει το διαβατήριο και όχι εγώ. Ο γιος μου γεννήθηκε στην Ελλάδα και
τουλάχιστον θα έπρεπε να το αποκτήσει. Θα ήθελα πολύ
να είχα παίξει για την Ελλάδα, αλλά η ομοσπονδία δεν
επέτρεψε κανέναν πολιτογραφημένο παίκτη. Έπρεπε να
είσαι 100% Έλληνας».

Υπ’ ατμόν είναι στον ΠΑΟΚ δυο βασικότατα στελέχη την περασμένη σεζόν, ο Γιασμίν Κούρτιτς και
ο Ντόγκλας Αουγκούστο, μετά τον αποκλεισμό
από τη Λέφσκι. Ο Αουγκούστο άφησε με δέκα παίκτες τον ΠΑΟΚ όταν πίεζε να ανατρέψει το σκορ. Ο
δε Κούρτιτς γύρισε μέσα στην γκρίνια για τον Λουτσέσκου, επειδή έμεινε στον πάγκο στο πρώτο
ματς με τους Βούλγαρους στη Σόφια.

Τρεις στόχους
ο Ολυμπιακός
Τρεις είναι οι επόμενοι στόχοι του Ολυμπιακού,
ανεξάρτητα με την πορεία του στο Europa League.
Ο Βορειομακεδόνας Ένις Μπάρντι της Λεβάντε, ο
Σουηδός Τζόρνταν Λάρσον, γιος του άλλοτε μεγάλου φορ τη Μπαρτσελόνα Χένρικ που παίζει δανεικός στην ΑΙΚ Στοκχόλμης από τη Σπαρτάκ Μόσχας, και ο Φράνσις Αμούζου της Άντερλεχτ. Και
οι τρεις είναι ακραίοι επιθετικοί.
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16ο Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας

Μελωδίες πλάι στο κύμα…

Τ

ο Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας επιστρέφει
φέτος με πλούσιο πρόγραμμα σε μια
ονειρεμένη τοποθεσία πλάι στο κύμα.
Από σήμερα 4 έως τη Δευτέρα 22 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί το 16ο Μουσικό
Φεστιβάλ Αίγινας υπό την αιγίδα της Προέδρου
της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.
Το φεστιβάλ παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με
δέκα εκπληκτικές συναυλίες, στις οποίες περιλαμβάνονται τρεις μουσικής δωματίου, βραδιές τζαζ και crossover μουσικής, παλιά αθηναϊκά τραγούδια, αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη, ρεσιτάλ πιάνου και βραδιά Lied. Με αυτό
το πλούσιο πρόγραμμα δίνεται στον καθένα η
δυνατότητα -ανάλογα τα γούστα και τις προτιμήσεις του- να επιλέξει ποια συναυλία θα παρακολουθήσει.
Αυτή η γιορτή της μουσικής, την οποία αναμένουμε με ανυπομονησία, θα πραγματοποιηθεί

σε ένα παραμυθένιο καλοκαιρινό περιβάλλον
και συγκεκριμένα στην παραλία της Αύρας, στον
περίβολο του Ναού του Σωτήρα με την υπέροχη
ακουστική και το Θέατρο Μολφέση στην Παχειοράχη με τη μοναδική θέα. Το καλύτερο, όμως,
είναι ότι θα απολαύσει κανείς κορυφαίες φωνές
πλάι στο κύμα στο χαμηλό εισιτήριο των 10 ευρώ
(γενικό) και 5 ευρώ (φοιτητικό και ΑΜΕΑ).

Μεγάλα ονόματα, σπουδαία έργα
Διακεκριμένα ονόματα της μουσικής όπως ο
Sevak και ο Hrachya Avanesyan, ο Χριστόφορος Μιρόσνικοφ, η μέτζο σοπράνο Μαίρη-Έλεν
Νέζη, η Μαρία-Ηλιάνα Κατσούρα, ο Ηλίας
Σδούκος, ο Γιώργος και ο Νίκος Μάνδυλας, το
τζαζ «Spiral» Trio, η Θεοδώρα Μπάκα, ο Διονύσης Μαλλούχος, ο Δαυίδ Ναχμίας, η καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ και διεθνούς φήμης πιανίστα Ντόρα Μπακοπούλου και πολλοί

άλλοι θα ερμηνεύσουν σπουδαία έργα αλλά και
για πρώτη φορά δύο παιδικές ορχήστρες.
Να σημειωθεί πως το Φεστιβάλ της Αίγινας τιμήθηκε φέτος με το «Βραβείο της Ένωσης Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών» για
τη 15ετή προσφορά μουσικών εκδηλώσεων
υψηλού επιπέδου κατά τη θερινή περίοδο, υπό
την εμπνευσμένη καλλιτεχνική διεύθυνση της
πιανίστριας Ντόρας Μπακοπούλου.
Ετοιμαστείτε για ένα μαγικό μουσικό ταξίδι σε
έναν διαφορετικό κόσμο, δίχως έγνοιες και
προβλήματα, παρά μόνο χαρά, αγάπη και διασκέδαση. Θα συγκινηθείτε με τις μελωδίες, θα
νοσταλγήσετε τα παλιά χρόνια και θα τραγουδήσετε με την ψυχή σας. Πολλές μουσικές βραδιές
στις οποίες θα συνυπάρξουν πολλά διαφορετικά
είδη μουσικής. Ένα πρόγραμμα που συνδυάζει
το έντεχνο κλασικό ύφος με τον αυτοσχεδιασμό,
την τζαζ, το μιούζικαλ, τη ροκ και ποπ μουσική.
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Καυτά φιλιά στη Μύκονο

H

Μύκονος εκτός από «νησί των ανέμων» είναι και το σημείο συνάντησης των διασήμων. Αυτή τη φορά βρίσκεται
εκεί για διακοπές η Βρισηίδα Ανδριώτου με τον σύντροφό της Σπύρο Μαρτίκα.
Οι δυο τους παρόλο που δεν είναι αρκετό καιρό μαζί, καθώς γνωρίστηκαν μέσα στο «Survivor», φαίνεται να είναι πολύ ερωτευμένοι,
απολαμβάνοντας τις διακοπές τους μαζί. Βρέθηκαν στην παραλία
της Παράγκας στη Μύκονο, με τη Βρισηίδα να κολάζει τους λουόμενους με το καλλίγραμμο κορμί της και το εντυπωσιακό μπικίνι της.
Τετ α τετ, αγκαλιές και φιλιά ήταν το σκηνικό από την εξόρμησή
τους στην κοσμική πλαζ, ενώ και οι δύο αδιαφορούσαν για τα
αδιάκριτα βλέμματα. Να υπενθυμίσουμε ότι στην τελευταία του
συνέντευξη ο επιχειρηματίας-φαρμακοποιός Σπύρος Μαρτίκας
μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την αγαπημένη του, τονίζοντας ότι
θαυμάζει το μυαλό, την αμεσότητα, τον αυθορμητισμό και το χαμόγελό της.
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Τον είπαν
«μπαμπά»
και έλιωσε

GOSSIP
Ποζάρει και… ζαλίζει

Μια λέξη από τα χείλη των κορών του ήταν αρκετή για να κάνει
τον παρουσιαστή Σάκη Τανιμανίδη να κλάψει από συγκίνηση.
Ένα βίντεο διαρκείας 57 δευτερολέπτων δημοσίευσε ο Σάκης
Τανιμανίδης στο Instagram, όπου
τον βλέπουμε να παίζει με τις δίδυμες κόρες του (Αριάνα και Φιλίππα). Σε αυτό το βίντεο τα Τανιμανιδάκια είπαν για πρώτη φορά
τη λέξη «μπαμπά» και ο παρουσιαστής έλιωσε.

Ύστερα από μια εξοντωτική χρονιά, η εντυπωσιακή ηθοποιός Ντόρα Μακρυγιάννη ξεκουράζεται από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις,
απολαμβάνοντας τις χαλαρές στιγμές που προσφέρει ο Αύγουστος. Η ηθοποιός δημοσίευσε
μια σειρά φωτογραφιών από τις καλοκαιρινές
της διακοπές, όπου ποζάρει με μπικίνι και εντυπωσιάζει με τις αναλογίες της. Τα χρώματα του
ηλιοβασιλέματος σε ταξιδεύουν και δημιουργούν ένα ειδυλλιακό καλοκαιρινό απόγευμα.

Προσεχώς… γάμος

Στιγμές χαλάρωσης
στην Τήνο
Ο Γιώργος Λιάγκας, γνωρίζοντας ότι η νέα
σεζόν θα είναι απαιτητική, καθώς δεν θα
έχει στο πλευρό του τη Φαίη Σκορδά, αποφάσισε να επισκεφτεί το όμορφο νησί της Τήνου για να γεμίσει τις μπαταρίες του. Ο αγαπημένος παρουσιαστής απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές και ξέγνοιαστες
στιγμές στην Τήνο, αφού εκεί διατηρεί και
την εξοχική κατοικία του.

Θετική στον κορονοϊό
Η γνωστή ηθοποιός Κωνσταντίνα Μιχαήλ, με ανάρτηση που
έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ενημέρωσε τους followers της πως είναι θετική στον κορονοϊό. Η ίδια
ανακοίνωσε πως βρίσκεται σε καραντίνα στο σπίτι της. «Καλοκαίρι και καραντίνα. Και μου το είπε η μάνα μου: “Μη φιλιέσαι
ακόμα, παιδί μου, το κακό παραμονεύει”. Είδες για να είμαι
young and restless? Φυλαχτείτε -δεν τελείωσε ακόμα», έγραψε χαρακτηριστικά η Κωνσταντίνα Μιχαήλ.

Η γνωστή σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου παντρεύεται και το ανακοίνωσε η ίδια στα social
media, δημοσιεύοντας παράλληλα και το προσκλητήριο του γάμου. Η σοπράνο ύστερα από
πολλή σκέψη είπε τελικά το «ναι» και η τελετή
θα γίνει στις 3 Σεπτεμβρίου, στις 19.00, στο Δημαρχείο Περιστερίου. Η ίδια ευχήθηκε σε
όλους τους αναγνώστες να ζήσουν μια ζωή στο
θείο φως της αγάπης, του σεβασμού και της
πραγματικής χαράς.
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Αναστασία Σεφέρη-Δανιήλ,
πλαστικός χειρουργός

Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου

POLITICAL ΥΓΕΙΑ

kpapakosto@yahoo.gr

Πλαστική χειρουργική
σε λαιμό, κοιλιά, γλουτούς

Η

απώλεια βάρους, η πάροδος των
χρόνων και άλλοι παράγοντες μπορεί να επιφέρουν χαλάρωση σε ένα
πολύ ευαίσθητο σημείο του σώματός
μας, τον λαιμό. Οι επιπτώσεις της βαρύτητας
στην περιοχή του λαιμού γίνονται ορατές, εφόσον η πτώση του προσώπου είναι μεγάλη. Και σε
αυτήν την περίπτωση το «πρωτόκολλο» είναι το
ίδιο με το πρόσωπο: ενέσιμες θεραπείες και νήματα για την πρόληψη και αντιμετώπιση σε αρχόμενα στάδια και εφαρμογή του neck lift σε πιο
προχωρημένες καταστάσεις. Οι μη επεμβατικές
θεραπείες εφαρμόζονται στο ιατρείο χωρίς
αναισθησία, ενώ οι επεμβατικές σε νοσοκομειακό περιβάλλον με μέθη.
Όσον αφορά το σώμα, οι περιοχές που προσβάλλονται πιο άμεσα είναι οι μαστοί και η κοιλιακή χώρα, ενώ ακολουθούν η κοιλιά, οι γλουτοί και
η έσω επιφάνεια των βραχιόνων και των μηρών.
«Στην περιοχή της κοιλιάς, όταν πρόκειται για μέτριας βαρύτητας περιστατικά, όπου υπάρχουν
ήπια χαλάρωση και μικρή συσσώρευση λίπους,
γίνεται λιπογλυπτική με τοπική μέθη. Σε μεγαλύτερης βαρύτητας περιστατικά, όπως ύστερα από
τοκετό ή απώλεια βάρους, όπου η πτώση είναι τόσο μεγάλη ώστε η κοιλιά πέφτει σαν ποδιά, εφαρμόζεται κοιλιοπλαστική. Η επέμβαση διενεργείται σε νοσοκομείο, τις περισσότερες φορές με γενική αναισθησία», αναφέρει η πλαστικός χειρουργός Αναστασία Σεφέρη-Δανιήλ και συμπληρώνει: «Καθώς αυξάνεται η ηλικία και η βαρύτητα
υπερισχύει έναντι της αντίστασης από το δέρμα

και τους ιστούς, οι γλουτοί παρουσιάζουν πτώση,
πολλές φορές σε συνδυασμό με απώλεια όγκου.
Σε περιπτώσεις απώλειας βάρους, ωστόσο, η
πτώση αυτή μπορεί να εμφανιστεί και σε νεαρότερα άτομα. Σε αυτά τα ήπια περιστατικά γίνεται
στήριξη και ενδυνάμωση των γλουτών με ενέσιμες θεραπείες, λιπομεταφορά ή/και νήματα. Όταν

Οι καμπύλες
της Καρντάσιαν
χάνουν… έδαφος
«Τα “υπερβολικά” Brazilian και Kardashian’s looks φαίνεται να χάνουν έδαφος, καθώς πλέον η τάση είναι να αφαιρούνται ενθέματα και λίπος που είχαν τοποθετηθεί
στο παρελθόν, επιδιώκοντας ένα πιο natural, girly look. Παράλληλα, η ανόρθωση
γλουτών αποτελεί πλέον τάση και στους άνδρες, όπως επίσης και η αισθητική αποκατάσταση του οσχέου. Με την πάροδο του
χρόνου το όσχεο “αδειάζει” και “πέφτει”,
με αποτέλεσμα πολλοί άνδρες να απευθύνονται πλέον στους ειδικούς για την αποκατάστασή του. Η αντιμετώπιση γίνεται με
λιπομεταφορά, βελτιώνοντας παράλληλα
και κάποια άλλη περιοχή, όπου υπάρχει
περίσσεια λίπους, όπως, για παράδειγμα, η
κοιλιά», εξηγεί η ειδικός.

υπάρχουν ανισομετρία και ανισοκατανομή λίπους
στο σώμα, λαμβάνεται λίπος από μια περιοχή στην
οποία πλεονάζει και μεταφέρεται στον γλουτό,
αυξάνοντας τον όγκο του και τεντώνοντας το δέρμα. Σε έντονα προβλήματα, όπως ύστερα από μεγάλη απώλεια βάρους, γίνονται χειρουργική
αφαίρεση δέρματος και ανάρτηση του γλουτού,
είτε μόνο με τους ιστούς στην περιοχή, είτε με λιπομεταφορά, είτε με τοποθέτηση ενθεμάτων. Ειδικά όσον αφορά τους γλουτούς, τον τελευταίο
καιρό παρατηρείται μια αλλαγή στις τάσεις».
Ένα από τα πιο ευάλωτα σημεία απέναντι στη
βαρύτητα είναι η έσω επιφάνεια των μηρών και
των βραχιόνων. «Οι περιοχές αυτές, όσο και να τις
προσέξει κανείς, όση γυμναστική και αν κάνει, εάν
υπάρχει γονιδιακή προδιάθεση, η χαλάρωση και η
πτώση είναι αναπόφευκτες. Η συντηρητική αντιμετώπιση περιλαμβάνει ενέσιμες θεραπείες, θεραπείες με μηχανήματα (ραδιοσυχνότητες ή/και
λέιζερ) ή/και χρήση νημάτων», τονίζει η γιατρός.

Η αισθητική επέμβαση για
τη χαλάρωση και την πτώση, όταν δεν
βοηθούν η συντηρητική αντιμετώπιση
με ενέσιμες θεραπείες ή
τα μηχανήματα
(ραδιοσυχνότητες/λέιζερ)
ή η χρήση νημάτων
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ΖΩΔΙΑ

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας
Γράφει

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

η Αλεξάνδρα Καρτά

Κριός

Ζυγός

Ταύρος

Σκορπιός

(21/3-20/4)
Έως τις 26 Αυγούστου θα μπορέσετε να
δημιουργήσετε καλύτερες συνθήκες στον
εργασιακό σας χώρο, να φροντίσετε την
υγεία σας αλλά και να βάλετε σε σειρά το
καθημερινό σας πρόγραμμα.

(21/4-20/5)
Αν και αυτή η περίοδος σας έχει κουράσει
αρκετά, η είσοδος του Ερμή στο συμβατό
με το δικό σας ζώδιο της Παρθένου θα
βοηθήσει να νιώσετε πολύ καλά με τις
επιλογές σας, ακόμη και αν κάποιοι είναι
αντίθετοι με τις δικές σας απόψεις.

Δίδυμοι

(21/5-21/6)
Είναι πολύ πιθανό έως το τέλος του Αυγούστου να έχετε βάλει σε σειρά πολλά θέματα
που σας απασχολούν. Ίσως, μάλιστα, χρειαστεί να πλησιάσετε πρόσωπα από το οικογενειακό σας περιβάλλον για να τακτοποιήσετε κάποια πρακτικά θέματα.

Καρκίνος

(22/6-22/7)
Μετακινήσεις, συζητήσεις και σπουδές
είναι μερικά από τα θέματα που ενεργοποιούνται στο πέρασμα του Ερμή από
τον τρίτο τομέα σας. Έτσι, το καλοκαίρι
δεν έχει τελειώσει ακόμη και γευτείτε
όσο το δυνατόν περισσότερο τις μετακινήσεις σας.

Λέων

O

Ερμής προχωρά στο ζώδιο της Παρθένου, όπου είναι

κυρίαρχος πλανήτης. Έτσι, όσο διαρκέσει αυτό το

πέρασμα, θα υπάρξει μια περίοδος όπου η σκέψη

μας, οι μετακινήσεις και οι συμφωνίες θα έχουν

περισσότερη ακρίβεια και επιτυχία λόγω της ορθότητας στη
σκέψη, τη λογική και την οργάνωση.

(23/7-22/8)
Από σήμερα και μέχρι το τέλος του Αυγούστου θα ασχοληθείτε με τον οικονομικό τομέα, βάζοντας σε τάξη τις υποχρεώσεις σας και κάνοντας λογικές κινήσεις
σε αγορές και επενδύσεις.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Ο Ερμής περνά στο δικό σας ζώδιο από
σήμερα και σας χαρίζει μια σειρά από
επιτυχημένες σκέψεις, συμφωνίες και
συζητήσεις, που σίγουρα θα δουλέψουν
όλα αυτά για το καλό σας.

(23/9-23/10)
Ο Ερμής στον δωδέκατο ηλιακό σας τομέα
σάς δημιουργεί πολύ παρασκήνιο, με λόγια
και κρυφές ενέργειες, που δυστυχώς
έχουν σκοπό να σας βλάψουν. Φροντίστε
να μη δίνετε τροφή για σχόλια.

(24/10-21/11)
Έως το τέλος του καλοκαιριού, θα έχετε αρκετές προτάσεις για διασκέδαση και θα
μπορέσετε να πάρετε χαρές μέσα από το φιλικό σας περιβάλλον και όχι μόνο. Η κοινωνικότητά σας είναι στο υψηλότερο σημείο,
αλλά μην ξεχνάτε εσείς που έχετε γεννηθεί
18-19 Νοεμβρίου ότι βρίσκεστε στη δίνη του
κυκλώνα στην προσωπική σας ζωή.

Τοξότης

(22/11-21/12)
Ο Ερμής στο ζενίθ του ωροσκοπίου σας θα
σας δημιουργήσει τις πιο καλές συνθήκες
για να αναδείξετε τα ταλέντα σας, την κοινωνικότητά σας και την εργασία σας ως
προέκταση της προσωπικότητάς σας.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Είστε από τους ευνοημένους σε θέματα
επικοινωνίας, με τον Ερμή να βρίσκεται
στο συμβατό με το δικό σας ζώδιο της
Παρθένου. Είναι η στιγμή που θα διαπραγματευτείτε θέματα που σας αφορούν με
τον καλύτερο τρόπο.

Υδροχόος

(20/1-18/2)
Η πορεία του Ερμή στο όγδοο σπίτι σας θα
φροντίσει την καλύτερη διαχείριση των οικονομικών σας αλλά και των πιο βαθιών
σας σκέψεων. Έως το τέλος του Αυγούστου, θα τακτοποιήσετε ένα σοβαρό μέρος
των υποχρεώσεών σας.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Η παραμονή του Ερμή τον μήνα Αύγουστο
στο ζώδιο της Παρθένου θα σας δημιουργήσει έντονες και ενδιαφέρουσες συζητήσεις με τους άλλους. Ίσως να γνωρίσετε
νέα άτομα, μέσα από το διαδίκτυο ή από
πρόσωπα που εμπιστεύεστε την κρίση
τους.
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#ELLI
Η TSMC,
η μεγαλύτερη
βιομηχανία
της Ταϊβάν,
ελέγχει το 92%
της παγκόσμιας
παραγωγής
εξελιγμένων
μικροτσίπ 10
νανομέτρων
και κάτω

«Πόλεμος» για τα τσιπάκια

Α

Της
Έλλης
Τριανταφύλλου

ίφνης το εκκρεμές του παγκόσμιου
ενδιαφέροντος μετατοπίστηκε από
τον πόλεμο στην Ουκρανία στα νησιωτικά της Ανατολικής Ασίας. Και
όλοι πλέον κρατούν την ανάσα τους, αντιλαμβανόμενοι τους κινδύνους από μια «πυρκαγιά»
στη νότια κινεζική θάλασσα.
Η παγκοσμιοποίηση αλλάζει και μαζί της μεταλλάσσονται οι συμμαχίες στη διεθνή πολιτική
σκηνή. Η πρωτοβουλία της Αμερικανίδας ΥΠΕΞ
Νάνσι Πελόζι να επισκεφτεί την Ταϊβάν, παρά
τις προειδοποιήσεις του Πεκίνου, υποκρύπτει
και ταυτόχρονα αποδεικνύει τη νευρικότητα
που προκαλεί στις ΗΠΑ η συνεχιζόμενη άνοδος
της Κίνας.
Το Πεκίνο από την πλευρά του εκλαμβάνει
την εντεινόμενη αμερικανική υποστήριξη προς
την Ταϊβάν ως έμπρακτη υποστήριξη της υπερδύναμης στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν και στην
αναγνώρισή της ως Δημοκρατία της Ταϊβάν, κάτι
που αποτελεί «κόκκινη» γραμμή για την Κίνα.
Για το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας είναι σαφές
ότι η Ταϊβάν είναι το πιο ευαίσθητο και ταυτόχρονα σημαντικό ζήτημα των αμερικανοκινεζικών σχέσεων.
Μια σύγκρουση σε αυτή την ευαίσθητη περιοχή του πλανήτη ελλοχεύει τον ορατό κίνδυνο
εμπλοκής των ΗΠΑ και των συμμάχων της στην
Ασία, με απρόβλεπτες συνέπειες -σημειωτέονκαι για την ίδια την Ταϊβάν, αφού η Κίνα προφανώς και διαθέτει το πλεονέκτημα της πρώτης
αντίδρασης με πυραύλους και κυβερνοεπιθέσεις. Φυσικά ένας πόλεμος στην Ταϊβάν θα

έπληττε και το ίδιο το Πεκίνο.
Το πραγματικό όνομα του προβλήματος αποτυπώνεται στη λέξη «τσιπάκια». Η Ταϊβάν δεν
βρίσκεται απλώς σε μια στρατηγικής σημασίας
θέση-κλειδί στον Ειρηνικό μεταξύ της διαφιλονικούμενης Νότιας Σινικής Θάλασσας και της
Ιαπωνίας, αλλά αποτελεί και τεράστιας σημασίας δύναμη στην τεχνολογία.
Τι σημαίνει αυτό; Ότι αν για οποιονδήποτε λόγο σταματούσε η παραγωγή ημιαγωγών στην
Ταϊβάν, τότε μέσα σε ελάχιστες εβδομάδες θα
έβαζαν λουκέτο στην παραγωγή τα περισσότερα -αν όχι όλα- εργοστάσια παγκοσμίως. Και
αυτό με τη σειρά του θα επέφερε καθοριστικό
πλήγμα στην παραγωγή κρίσιμων και αναγκαίων αντικειμένων (από κινητά τηλέφωνα
έως αυτοκίνητα) και κατ’ επέκταση στις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου. Εξ ου και οι
παγκόσμιοι κίνδυνοι από μια ανάφλεξη στη
συγκεκριμένη γειτονιά του πλανήτη.
Η μεγαλύτερη βιομηχανία της Ταϊβάν, η TSMC
-Taiwan Semiconductor Manufacturing Company- αυτήν τη στιγμή ελέγχει το 92% της παγκόσμιας παραγωγής εξελιγμένων μικροτσίπ 10
νανομέτρων και κάτω. Αυτό ακριβώς το ποσοστό την καθιστά, εκτός από πολύτιμο εταίρο για
την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, και διαφιλονικούμενο
έδαφος για την Κίνα. Βεβαίως, μετά το καίριο
χτύπημα που επέφερε η πανδημία στις εφοδιαστικές αλυσίδες του κλάδου, τόσο οι ΗΠΑ όσο
και η ΕΕ καταβάλλουν φιλότιμες προσπάθειες
για να απεξαρτηθούν από την ασιατική παραγωγή, αναλαμβάνοντας μια σειρά από κρίσιμες

πρωτοβουλίες. Ωστόσο, πρόκειται για αγώνα
δρόμου, ο οποίος δεν έχει σε καμία περίπτωση
κριθεί.
Η επίσκεψη της Νάνσι Πελόζι στην Ταϊβάν, η
οποία δεν τελεί υπό την έγκριση αλλά υπό την
ανοχή του Λευκού Οίκου, είναι προφανές ότι θα
έχει σημαντικά πολιτικά οφέλη για την ίδια την
83χρονη πολιτικό, που με την πρωτοβουλία της
συσπειρώνει όχι μόνο τους Δημοκρατικούς
βουλευτές, που πνέουν μένεα κατά της Κίνας
για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά ακόμη και τους Ρεπουμπλικάνους,
που θεωρούν πως θα πρέπει να «μπει» ένα
φρένο στο Πεκίνο προτού εκείνο «θεριέψει».
Οι περισσότεροι αναλυτές διεθνώς συνυπογράφουν την εκτίμηση ότι αυτήν τη στιγμή δεν
θα ανάψει η «φωτιά» του πολέμου και ότι οι μεγάλοι κίνδυνοι είναι μεσοπρόθεσμοι. Η Ταϊβάν
γνωρίζει ότι οι κινεζικοί σχεδιασμοί περιλαμβάνουν το ενδεχόμενο απόβασης στο νησί έως
το 2025 ή ακόμη και πολύ νωρίτερα. Το Πεκίνο
έστειλε το μήνυμα «μην πει κανείς ότι δεν προειδοποιήσαμε». Η φράση δεν είναι τυχαία. Στην
κινεζική ιστορία έχει χρησιμοποιηθεί πάντα
πριν από μεγάλα και κρίσιμα γεγονότα.
Η δυναμική των πραγμάτων είναι ανησυχητική. Και όπως όλα δείχνουν, ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν θα είναι ο τελευταίος της εποχής
μας. Και έχει αυταπόδεικτη σημασία το γεγονός
ότι η Ρωσία πήρε ανοικτά το μέρος του Πεκίνου
επιτιθέμενη στις ΗΠΑ, που η Κίνα θεωρεί τον
μεγάλο αντίπαλο.
Μύλος...

