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Η
απαιτητική καθημερινότητα, οι φρενή-
ρεις ρυθμοί, οι υποχρεώσεις και οι ανάγ-
κες μας μάς εγκλωβίζουν στο να λει-
τουργούμε με βάση ένα αυστηρό πρό-

γραμμα, ενώ πολλές φορές μάς κάνουν να «ξεχνά-
με», να παραμελούμε τον εαυτό μας και τους αγαπη-
μένους μας ανθρώπους. 

Το καλοκαίρι καθ’ όλη τη διάρκειά του αλλά και πιο
συγκεκριμένα ο Δεκαπενταύγουστος, με ό,τι συμβο-
λίζει και αντιπροσωπεύει για τον καθένα από εμάς,
προσφέρει τη δυνατότητα της χαλάρωσης, της εσω-
τερικής αναζήτησης, της ομφαλοσκόπησης σε ένα
όχι «φορτωμένο» περιβάλλον. Βοηθά το να «δραπε-
τεύσουμε» για λίγες μέρες από το ασφυκτικό ωράριο
που επιτάσσουν οι υποχρεώσεις, να βρεθούμε σε μέ-
ρη που μπορούν να μας προσφέρουν ξεγνοιασιά και

ηρεμία και παράλληλα με τις στιγμές της απόλαυσης,
είτε παίζοντας ρακέτες είτε πίνοντας τσίπουρα με θα-
λασσομεζέδες, να βρούμε χρόνο για ένα «ψάξιμο»
μέσα μας, για μια αυτοκριτική και τόνωση στον ίδιο
μας τον εαυτό ενόψει των επερχόμενων δυσκολιών.

Οι μέρες του Δεκαπενταύγουστου είναι βέβαια και
μια ευκαιρία να δώσουμε χρόνο στους κοντινούς μας
ανθρώπους που μπορεί να έχουμε αμελήσει όλη τη
χρονιά εξαιτίας των δεκάδων υποχρεώσεών μας, να
ταξινομήσουμε και να ιεραρχήσουμε όλα όσα θέλου-
με να κάνουμε το επόμενο διάστημα και, πάνω απ’
όλα, να σβήσουμε για λίγο τις μηχανές που δούλευαν
αλλεπάλληλα τον προηγούμενο καιρό και να φορτί-
σουμε τις μπαταρίες μας.

Πρώτιστα είναι μια ευκαιρία να διασκεδάσουμε
άνευ ενοχών στα πανηγύρια των χωριών ή των νη-

σιών μας, να πιούμε μια παγωμένη μπίρα κάτω από
την ομπρέλα της παραλίας, να γελάσουμε έως αργά
με φίλους στη βεράντα και το πρωί να μην αγχωθού-
με για την ώρα που (δεν) θα χτυπήσει το ξυπνητήρι.
Είναι η ώρα να διαβάσουμε το βιβλίο μας, να
(ξανα)ερωτευτούμε και να αντιληφθούμε την αξία τού
να υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή μας που μας αγα-
πούν πραγματικά. Η αποφόρτιση χρειάζεται να είναι
σωματική αλλά και πνευματική με σκοπό την ψυχική
βελτίωση και εξέλιξη του πνεύματος και του μυαλού.

Μπορεί να είναι ένα τριήμερο, μπορεί μια εβδομά-
δα, μπορεί κάποιοι τυχεροί να βρουν περισσότερο
χρόνο, αλλά, όπως και όσο να ’ναι, είναι η κατάλληλη
στιγμή για ξεκούραση και ανασύνταξη.
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Η
υπόθεση των τηλεφωνικών παρακο-
λουθήσεων πυροδότησε μια σειρά
από πολιτικά σενάρια, όπως εκείνο
των πρόωρων εκλογών, τα οποία

προέρχονταν κυρίως από τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ
και τα Μέσα που πρόσκεινται στο κόμμα της
αξιωματικής αντιπολίτευσης, δίνοντας μάλιστα
και συγκεκριμένες ημερομηνίες. Βλέποντας το
κλίμα που πάει να δημιουργηθεί, το Μαξίμου
από την πρώτη στιγμή έσπευσε να ξεκαθαρίσει
πως ο εκλογικός σχεδιασμός δεν αλλάζει, κάτι
το οποίο επανέλαβε τις προηγούμενες μέρες
και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουρ-
γός, ο οποίος βρίσκεται για ολιγοήμερες δια-
κοπές στην ιδιαίτερη του πατρίδα, τα Χανιά,
προτού αναχωρήσει από το Μαξίμου δεν συ-
ζήτησε οποιοδήποτε ζήτημα που θα αφορού-
σε μελλοντικές πολιτικές κινήσεις, παρά μό-
νο το θέμα των πρωτοβουλιών που πήρε για
τη θεσμική ενίσχυση των νόμιμων επισυνδέ-
σεων της ΕΥΠ.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να
υπάρξουν αλλαγές στην κυβερνητική στρατηγι-
κή μόλις επιστρέψει στο Μαξίμου. Μάλιστα, δεν
είναι λίγοι οι βουλευτές και οι υπουργοί που

εκτιμούν πως ένας ανασχηματισμός θα μπορού-
σε να αλλάξει το κλίμα και να δώσει μια διαφο-
ρετική δυναμική στην κυβέρνηση.

Μέχρι τώρα όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης
έχει δείξει πως δεν είναι υπέρ των μεγάλων αλ-
λαγών, από την άλλη όμως η κατάσταση που
έχει δημιουργηθεί στο πολιτικό σκηνικό δεν εί-
ναι η ίδια με εκείνη που ήταν πριν από έναν μή-
να. Όλα δείχνουν ότι ο ανασχηματισμός πριν
από τη ΔΕΘ είναι το πιο πιθανό σενάριο τη δεδο-
μένη χρονική στιγμή.

Ζυγίζει τα δεδομένα
Έμπειρα κοινοβουλευτικά στελέχη σημείωναν

πάντως ότι ένας ανασχηματισμός δεν φέρνει
πάντα τα επιθυμητά αποτελέσματα, κυρίως όταν
η κυβέρνηση έχει μπει στον τελευταίο χρόνο της
θητείας της. Οι ίδιες πηγές τόνιζαν τους κινδύ-
νους που υπάρχουν, καθώς οι αλλαγές μπορεί
να φέρουν χαμόγελα σε εκείνους που θα μπουν
στην κυβέρνηση, αλλά σίγουρα θα προκαλέσουν
γκρίνιες και δυσφορία σε όσους αποχωρήσουν
ή δεν πάρουν χαρτοφυλάκιο.

Ο πρωθυπουργός σταθμίζει τα δεδομένα και
όλα αναμένεται να κριθούν στο τέλος της ερχό-
μενης εβδομάδας, όταν θα επιστρέψει ο πρωθυ-
πουργός από την Κρήτη, με το πρόγραμμά του να
είναι ιδιαιτέρως πυκνό. Εκτός από τις κοινοβου-
λευτικές διαδικασίες για την υπόθεση των πα-
ρακολουθήσεων που θα ανεβάσουν κατακόρυ-
φα την πολιτική αντιπαράθεση, ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης θα πραγματοποιήσει και τις πρώτες
του συσκέψεις για την παρουσία του στη ΔΕΘ. 
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Πυκνώνουν τα σενάρια 
που θέλουν τον πρωθυπουργό 
να προχωράει σε ανασχηματισμό 
για να αλλάξει το κλίμα

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

Ανακατεύει
την... τράπουλα
πριν από τη ΔΕΘ;

Και δεύτερες σκέψεις για
αλλαγή εκλογικού νόμου
Εκτός όμως από τον ανασχηματισμό, επανέρχονται και τα σενάρια πε-
ρί αλλαγής εκλογικού νόμου. Αν και ο πρωθυπουργός έχει διαψεύσει
κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο, τώρα τα δεδομένα είναι δια-
φορετικά. Το ζήτημα της παρακολούθησης του κινητού τηλεφώνου
του Νίκου Ανδρουλάκη έχει προκαλέσει ένα βαθύ ρήγμα στις σχέ-
σεις ανάμεσα στη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, που πολύ δύσκολα μπορεί να γε-
φυρωθεί. Το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν σενάρια περί συγκυ-
βέρνησης των δύο κόμματων στην περίπτωση που ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης δεν κερδίσει αυτοδύναμος
τις εκλογές. Τώρα με την κατάσταση
που έχει δημιουργηθεί θεωρείται
αδύνατο να υπάρξει ένα τέτοιο σενά-
ριο. «Θεωρώ ότι υπάρχει μια προϊού-
σα πολιτική ταύτιση και ο κ. Ανδρου-
λάκης είναι πιο κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ
από ό,τι θέλει στην πραγματικότητα να φανεί», δήλωσε στον ΣΚΑΪ η
αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη. Το
γεγονός ότι απαιτείται πολιτική σταθερότητα είναι κάτι που έχει τονί-
σει αρκετές φορές ο πρωθυπουργός, ο οποίος είχε κάνει λόγο για
«Αυτοδύναμη Ελλάδα», για αυτό τον λόγο είχε ταχθεί από την αρχή
υπέρ της δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης, καθώς με το σύστημα
της απλής αναλογικής θα υπάρχει κατά πάσα δυνατότητα ακυβερνη-
σία. Ωστόσο, δεν αποκλείεται το ίδιο να συμβεί και με την ενισχυμένη
αναλογική, για αυτό τον λόγο επανέρχονται τα σενάρια περί επιστρο-
φής του μπόνους των 50 εδρών. Η κοινοβουλευτική δύναμη της ΝΔ
αρκεί για να αλλάξει ο εκλογικός νόμος και να ισχύσει στις μεθεπό-
μενες εκλογές, καθώς όποτε και αν στηθούν οι κάλπες το σύστημα με
το οποίο θα διεξαχθούν θα είναι η απλή αναλογική.



Τ
ο κόμμα της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης συνεχίζει την ολομέτω-
πη επίθεση στην κυβέρνηση, σε
μια προσπάθεια πολιτικής κεφα-

λαιοποίησης της υπόθεσης των τηλεφω-
νικών υποκλοπών προς όφελός της, ακό-
μα και μέσα στον Δεκαπενταύγουστο και
ενώ έχουν αναληφθεί οι πρωτοβουλίες
για να διαλευκανθούν όλες οι πτυχές της
υπόθεσης των παρακολουθήσεων. 

Την Παρασκευή δημοσιεύτηκε άρθρο
του Αλέξη Τσίπρα στην «ΕΦΣΥΝ», στο
οποίο αναφέρει πως «οι υποψίες ότι ο
Μητσοτάκης είναι προϊστάμενος εγκλη-
ματικής οργάνωσης μεγεθύνονται», ενώ
το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο
για προσπάθεια κατασκευής του «εσωτε-
ρικού εχθρού» από την κυβέρνηση.

«Ανάταξη της 3ης Δημοκρατίας» 
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική

Συμμαχία στο άρθρο του αναφέρει πως ο
πρωθυπουργός βρίσκεται σε ελεύθερη
πτώση μετά την αποκάλυψη του σκανδά-
λου των παρακολουθήσεων. Υπογραμμί-
ζει, δε, πως δεν αρκεί η απλή εναλλαγή
στην εξουσία, αλλά ένα σχέδιο ανάταξης
και ανασύνταξης της 3ης Ελληνικής Δη-
μοκρατίας. Μιλά, δηλαδή, για την ανα-
γκαιότητα θεσμικής επανεκκίνησης, που
θα αφορά όχι μόνο την ΕΥΠ, αλλά και τη
Δικαιοσύνη, τη λειτουργία των ΜΜΕ, τις
ανεξάρτητες Αρχές και τους ελεγκτικούς
μηχανισμούς.

«…Οι υποψίες, δηλαδή, ότι ο κ. Μητσο-
τάκης δεν είναι απλώς ένας επικίνδυνα
“ανέμελος” πρωθυπουργός, αλλά ο προ-
ϊστάμενος μιας σκοτεινής ομάδας που
λειτουργούσε ως εγκληματική οργάνωση,
παραβιάζοντας το Σύνταγμα και κάθε δη-
μοκρατική αξία. Διότι προφανώς ο δημο-
σιογράφος Θανάσης Κουκάκης δεν τέθη-
κε υπό παρακολούθηση για λόγους εθνι-
κού κινδύνου, αλλά επειδή τόλμησε να
ασχοληθεί, να ερευνήσει και να αρθρο-
γραφήσει για τη νομοθετική πρωτοβουλία
Μητσοτάκη να τροποποιήσει τον Ποινικό
Κώδικα, με πρόσχημα την αυστηρότερη
αντιμετώπιση της ρίψης μολότοφ, αλλά
στην πραγματικότητα προκειμένου να δο-
θεί ασυλία στα υψηλόβαθμα στελέχη τρα-
πεζών που αντιμετώπιζαν βαρύτατες κα-
τηγορίες για ανοιχτές ποινικά υποθέσεις
θαλασσοδανείων. 

Και ο κ. Ανδρουλάκης προφανώς δεν
τέθηκε υπό παρακολούθηση επειδή είχε
επαφές με Κινέζους δράκους, Αρμένιους
ή Ουκρανούς μαχητές του Αζόφ, αλλά
επειδή η εγκληματική οργάνωση είχε την
πρόθεση να τον θέσει υπό “επιτήρηση” και
εάν προέκυπτε η δυνατότητα υπό διαρκή
πολιτικό εκβιασμό. Έχει βέβαια μια τε-
λευταία πολιτική ευκαιρία να φύγει με κά-

ποια αξιοπρέπεια. Επιλέγοντας τον δρόμο
της ανάληψης της πολιτικής ευθύνης, της
παραίτησης και της προσφυγής στην κρί-
ση του ελληνικού λαού. Αν δεν το πράξει,
μπορεί να φαντασιώνεται ότι βρίσκεται
ακόμη σε πτήση, αλλά στην πραγματικό-
τητα βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση. Που
στο τέλος της θα έχει αναπόφευκτα την
πρόσκρουση», υπογραμμίζει μεταξύ άλ-
λων ο Αλέξης Τσίπρας. 

Η ανακοίνωση του γραφείου Τύπου
Ασορτί με το πνεύμα του άρθρου Τσί-

πρα και η ανακοίνωση του γραφείου Τύ-

που. «Κάθε μέρα που περνάει με την κυ-
βέρνηση να αρνείται τη σύγκληση της
Επιτροπής Διαφάνειας προκειμένου να
διαλευκανθεί η υπόθεση των υποκλο-
πών, η Ελλάδα διασύρεται περισσότερο
διεθνώς. 

Σήμερα είναι η σειρά των “New York
Times” που αναφέρονται στις “σκοτεινές
σελίδες της ελληνικής ιστορίας” και θυ-
μίζουν την εμπλοκή του Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη σε ανάλογο σκάνδαλο υπο-
κλοπών. Η Ελλάδα του “επιτελικού κρά-
τους” μετατρέπεται σε παγκόσμιο παρά-
δειγμα καταστρατήγησης των δημοκρα-

τικών ελευθεριών και αυταρχικής δια-
κυβέρνησης με αδιαφανείς πρακτικές.
Αναμένουμε κατ’ ελάχιστον την παρέμ-
βαση του αρμόδιου για την εξωτερική
πολιτική υπουργού, προκειμένου να ξε-
καθαρίσει αν εμπλέκονται σε αυτήν την
υπόθεση τρίτες χώρες. Αν εμπλέκονται,
να τις κατονομάσει. Εάν δεν εμπλέκονται,
να σταματήσει ο διεθνής διασυρμός της
χώρας και οι ολέθριες επιπτώσεις στις
διακρατικές της σχέσεις από ανεύθυνες
δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών ή επί-
σημων διαρροών που πραγματοποιεί η
κυβέρνηση μέσα στην απελπισία της».

ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ4
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 AΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

«Σκληρό ροκ» και μέσα
στον Δεκαπενταύγουστο

Άρθρο του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ
με βαριές κουβέντες κατά 
του πρωθυπουργού: «Υποψίες
ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι
απλώς ένας επικίνδυνα
“ανέμελος” πρωθυπουργός, αλλά
προϊστάμενος σκοτεινής ομάδας
που λειτουργούσε 
ως εγκληματική οργάνωση…»

Οικονόμου: «Ο Τσίπρας ματαιοπονεί με ύβρεις»
Άμεση ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στα όσα
ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για τους θεσμούς της δημοκρα-
τίας.  «Οι θεσμοί της ελληνικής Πολιτείας είναι πολύ ισχυροί
και ανθεκτικοί, όπως έχει αποδειχθεί πολλαπλώς από το 1974
και μετά, ιδιαίτερα το 2015. Η διερεύνηση και διαλεύκανση
της νόμιμης επισύνδεσης στο τηλέφωνο του κ. Ανδρουλάκη
έχει ήδη δρομολογηθεί, με τον δέοντα θεσμικό τρόπο, και το
επόμενο βήμα είναι η συζήτηση στη Βουλή. Ο κ. Τσίπρας μάταια
προσπαθεί να υποδαυλίσει ένταση, χρησιμοποιώντας μάλιστα
ύβρεις αλλά και ατυχείς λέξεις, συνδεδεμένες με περίεργες εποχές». 



Μ
πορεί το τριήμερο του Δεκα-
πενταύγουστου να αποκλι-
μακώνει για λίγο την πολιτι-
κή ένταση γύρω από την

υπόθεση των υποκλοπών, αυτό δεν ση-
μαίνει όμως ότι θα χαμηλώσουν οι τόνοι
και το ζήτημα θα αποσυρθεί από την επι-
καιρότητα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τις επόμενες μέ-
ρες θα είναι σε προγραμματισμένο ταξίδι
στο Μόντρεαλ, όπου θα έχει συναντήσεις
και επαφές με εκπροσώπους της ελληνι-
κής Ομογένειας, σε μια προσπάθεια ανα-
θέρμανσης των σχέσεων του ΠΑΣΟΚ με
τους ομογενείς μας. Αξίζει να σημειωθεί
ότι στον Καναδά υπήρχε ισχυρό ρεύμα
προς το ΠΑΣΟΚ λόγω της έντονης δραστη-
ριότητας που είχε αναπτύξει στην ευρύτε-
ρη περιοχή ο ιδρυτής του κόμματος Αν-
δρέας Παπανδρέου.

Στην Αθήνα όμως από την Τρίτη θα αρχί-
σει και πάλι η ασφυκτική πίεση προς την
κυβέρνηση. Στη Χαριλάου Τρικούπη ετοι-
μάζουν «χαρακώματα» στη Βουλή, που
ανοίγει εσπευσμένως τη Δευτέρα 22 Αυ-
γούστου. Ήδη ο πρόεδρος της Βουλής
απηύθυνε πρόσκληση προς τα μέλη της
Διάσκεψης των Προέδρων, στην οποία θα
συζητηθούν τόσο το αίτημα του αρχηγού
της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη
Τσίπρα για τον ορισμό έκτακτης συζήτη-
σης προ ημερήσιας διάταξης στην Ολομέ-
λεια «για το θέμα της παρακολούθησης
πολιτικών και δημοσιογράφων από την
υπαγόμενη στον πρωθυπουργό ΕΥΠ» -πι-
θανότατα στις 24 ή 25/8- όσο και για την
άμεση σύγκληση της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.

Στο επιτελείο του κ. Ανδρουλάκη προ-
ετοιμάζονται για τη στιγμή που θα συνε-
δριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφά-
νειας της Βουλής, όπου εκεί αναμένεται
να κληθούν και να δώσουν απαντήσεις
όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτή την υπόθε-
ση, κυρίως ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ
που έδωσε το «πράσινο φως» για τη νό-
μιμη επισύνδεση στο τηλέφωνο
του κ. Ανδρουλάκη. «Μικρό
καλάθι» κρατούν για την
προ ημερησίας συζήτηση
στη Βουλή, καθώς, όπως
σχολίαζαν έμπειρα στελέ-
χη του κόμματος, δεν πρό-
κειται να μας κάνει σοφότε-
ρους, αφού όλα δείχνουν ότι
θα εξελιχθεί σε ένα επικοινωνια-
κό σόου μεταξύ των κυρίων Μητσοτάκη
και Τσίπρα.

«Παρακολουθούνται 15.000 άτομα»
«Η επιτροπή είναι το μόνο όργανο της

Βουλής που μπορεί να αποφέρει
αποτέλεσμα στη διαδικασία.

Είναι σημαντικό να επιση-
μάνουμε ότι όλοι οι συν-
ταγματολόγοι συμφωνούν
στο ότι η παρακολούθηση
του προέδρου του ΠΑ-

ΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής
είναι παράνομη», είπε ο

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος
μιλώντας στο Open.

Το ΠΑΣΟΚ επιμένει σε όλους τους τό-

νους ότι πρέπει να δοθούν πειστικές εξη-
γήσεις για τους λόγους που επέβαλαν την
παρακολούθηση του τηλεφώνου του Νί-
κου Ανδρουλάκη και το αίτημα αυτό θα
αποτελέσει την αιχμή του δόρατος της
κριτικής. «Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινή-
ματος Αλλαγής είναι υποψήφιος πρωθυ-
πουργός της χώρας, για αυτό τα αίτια της
παρακολούθησής του πρέπει να ειπωθούν
δημοσίως. Δεν επιτρέπεται να μένουν
σκιές γύρω από το πρόσωπό του. Ο κ. Αν-
δρουλάκης αγωνίστηκε από το Ευρωπαϊ-
κό Κοινοβούλιο για το εμπάργκο όπλων
στην Τουρκία, έδωσε μάχες, αυτό που συ-
νέβη είναι εντελώς παράδοξο. Είναι ζήτη-
μα δημοκρατίας και οι πολίτες πρέπει να
γνωρίζουν όλη την αλήθεια για να ξέρουν
τι θα κάνουν στις εκλογές», υποστήριξε ο
αντιπρόεδρος της Βουλής Οδυσσέας
Κωνσταντινόπουλος, προσθέτοντας στο
ίδιο ύφος: «Φαίνεται ότι έχουμε σχεδόν
15.000 ανθρώπους που παρακολουθούν-
ται στη χώρα μας. Δεν γίνεται να επιρρί-
πτονται ευθύνες στα θύματα, αυτό που
επιχειρείται από την κυβέρνηση είναι
απαράδεκτο». 

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 
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Από την επομένη του
Δεκαπενταύγουστου αρχίζει 
και πάλι η ασφυκτική πίεση
προς την κυβέρνηση 
- Στη Χαριλάου Τρικούπη
φτιάχνουν «χαρακώματα» 
στη Βουλή, η οποία ανοίγει
εσπευσμένως τη Δευτέρα 22/8
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ΠΑΣΟΚ: Ετοιμάζει
«θερμή υποδοχή»
στον πρώην
διοικητή της ΕΥΠ 

Να μην «μπερδεύονται οι γραμμές» με τον ΣΥΡΙΖΑ
Στο ΠΑΣΟΚ επιδιώκουν να εκπέμπουν καθαρά μηνύματα και να μην «μπερδεύονται οι
γραμμές» με τον ΣΥΡΙΖΑ έτσι ώστε να μη δίνονται λαβές για πολιτικά υπονοούμενα.
Όσον αφορά το επίμονο ερώτημα γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν ζητά ευθέως εκλογές, ο κ. Μάν-
τζος ξεκαθάρισε ότι «εμείς έχουμε ζητήσει εκλογές εδώ
και τρεις μήνες στον δημόσιο διάλογο. Δεν μπορεί όμως
ούτε η κυβέρνηση ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ να “εργαλειοποιούν”
το ζήτημα για μικροκομματική εκμετάλλευση. Είναι
άλλο πράγμα να ζητάς εμμονικά εκλογές χωρίς να
μπορείς να τις προκαλέσεις -αποδείχτηκε με την
πρόταση μομφής- και άλλο πράγμα να αποδεικνύεις
καθημερινά με την πολιτική σου δουλειά την ανεπάρ-
κεια της κυβέρνησης και την επικινδυνότητά της για
τους θεσμούς. Προφανώς ένα βαθιά θεσμικό ζήτημα, όπως
αυτό, είναι λόγος για να φτάσει η χώρα σε εκλογές. Άλλωστε και το 2019 ένα από τα αι-
τήματα που οδήγησαν την προηγούμενη κυβέρνηση στην έξοδο -όπως οδηγείται και
αυτή- ήταν η διαχείριση των θεσμικών ζητημάτων».
Στο μεταξύ, η χθεσινή επισήμανση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ είναι εκ διαμέ-
τρου αντίθετη με την άποψη που εξέφρασε ο Ανδρέας Λοβέρδος μια μέρα νωρίτερα,
πυροδοτώντας σενάρια εσωκομματικών διαφωνιών. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Λοβέρδος
εκτίμησε ότι η υπόθεση αυτή «δεν είναι λόγος προσφυγής στις κάλπες, υπάρχουν ση-
μαντικότεροι λόγοι».



«A
ρνηση πραγματικότητας» κα-
ταλογίζει στον ΣΥΡΙΖΑ η υφυ-
πουργός Μετανάστευσης και
Ασύλου Σοφία Βούλτεψη με

αφορμή τον νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα
για τα ασυνόδευτα ανήλικα. Η κυρία Βούλτε-
ψη, μιλώντας στην «Political», αναφέρεται
στις πρόσφατες πρωτοβουλίες της για τη φι-
λοξενία 600 παιδιών από την Ουκρανία σε κα-
τασκηνώσεις στην Ελλάδα και τη δημιουργία
δικτύου υπουργών αρμοδίων για την ένταξη
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ επιτίθεται στην
αξιωματική αντιπολίτευση για την «ιερή οργή»
που επιδεικνύει για την υπόθεση των παρακο-
λουθήσεων, ξεχνώντας «τα έργα και τις ημέ-
ρες της» όταν ήταν κυβέρνηση. 

Καταρχάς, κυρία υπουργέ, θεωρώ ότι δεν θα
μπορούσαμε να αρχίσουμε τη συνέντευξή
μας με κάποιο άλλο θέμα πλην της πρωτο-
βουλίας για τη φιλοξενία 600 παιδιών από
την Ουκρανία, κυρίως από την περιοχή της
μαρτυρικής Μπούτσα, σε κατασκηνώσεις
σε Χαλκιδική, Αττική και Πελοπόννησο.

Έχοντας την επίβλεψη και τον συντονισμό
της πρωτοβουλίας, περιγράψτε μας τις δυ-
σκολίες και τις συνεργασίες του εγχειρή-
ματος.
Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα πολύ δύσκολο

εγχείρημα που μας κρατά σε επιφυλακή ολό-
κληρο τον Αύγουστο. Η οργάνωσή της χρειάστη-
κε πολλή μελέτη, συνεχή επίλυση των πιο δισε-
πίλυτων προβλημάτων και διαρκή εγρήγορση.
Σχεδιάστηκε προσεκτικά από την πρώτη έως την
τελευταία στιγμή και δεν θα ησυχάσουμε προτού
η επιχείρηση ολοκληρωθεί στα τέλη Αυγούστου.
Πρόκειται για περίπου 600 παιδιά που περνούν
λίγες μέρες ξεγνοιασιάς κοντά μας χάρη στη
γενναιόδωρη προσφορά της Πανελλήνιας Ένω-
σης Λειτουργών Κατασκηνώσεων Ιδιωτικής
Πρωτοβουλίας και του προέδρου της Παναγιώτη

Μπαρδάκη. Συνεργαζόμαστε στενά με την πρε-
σβεία της Ουκρανίας -τον πρέσβη κ. Σουτένκο,
την πρόξενο κ. Τισένκο- και με τον γενικό γραμ-
ματέα της Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο Μάνο Λο-
γοθέτη και τον ειδικό γραμματέα Προστασίας
Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ηρακλή Μοσκώφ συν-
τονίζουμε συνεχώς τους συνεργάτες μας: τον
ΕΟΔΥ, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, τις ΜΚΟ Fy-
lakto και Solidarity Now, τα στελέχη μας στον
Προμαχώνα και στις δομές μας σε Σιντική, Σέρ-
ρες και Ελευσίνα, τον Διεθνή Οργανισμό Μετα-
νάστευσης, που ανέλαβε τις εγχώριες μετακινή-
σεις σε Χαλκιδική, Αττική και Πελοπόννησο, σε
συνεργασία με την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης (CEB), την EUAA (Ευρω-
παϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο), τις
Αρχές της πρώην περιφέρειας και νυν στρατιω-
τικής διοίκησης της Μπούτσα. Η Ελληνική Αστυ-
νομία συνοδεύει τα πούλμαν με τα παιδιά, ο πρό-
εδρος της ΔΕΘ Τάσος Τζήκας ανοίγει τις πύλες
της Έκθεσης για ασφαλείς μετεπιβιβάσεις και ο
υφυπουργός Μακεδονίας - Θράκης Σταύρος
Καλαφάτης υποδέχεται τα παιδιά που κατευθύ-
νονται σε κατασκηνώσεις της Βόρειας Ελλάδας.

Παρακολουθώντας και συμμετέχοντας
από την πρώτη στιγμή στην αντιμετώπιση
του Προσφυγικού λόγω της ρωσικής ει-
σβολής στην Ουκρανία, ποια είναι η εικό-
να που έχετε αυτήν τη στιγμή για την Ευ-
ρώπη και την Ελλάδα;
Βρισκόμαστε σε μια ιδιόρρυθμη κατάσταση:

τεράστιο κύμα προσφύγων, πλην όμως στη συν-
τριπτική τους πλειονότητα γυναικόπαιδα. Η εμ-
πειρία από άλλες κρίσεις χρησιμεύει, αλλά ο
συγκεκριμένος πληθυσμός χρειάζεται ακόμη
μεγαλύτερη προστασία. Αποδείχτηκε ότι η ευ-
ρωπαϊκή Οδηγία περί προσωρινής προστασίας
δεν ήταν αρκετή. Καλύφθηκαν μεν άμεσα οι
πρόνοιες για άδειες διαμονής, ιατροφαρμακευ-
τική περίθαλψη και εκπαίδευση, αλλά σε όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες αποδείχτηκε πολύ δύ-
σκολη η πρόνοια της στέγασης και επομένως
της εργασίας. Πώς μπορεί μια γυναίκα μόνη με
τα παιδιά της, της οποίας ο άνδρας πολεμάει πί-
σω στην πατρίδα, να σκεφτεί να αναζητήσει ερ-
γασία χωρίς καν να έχει μια ασφαλή στέγη; Στην
Ελλάδα λύσαμε το θέμα των αδειών διαμονής -
αν και οι Ουκρανοί πρόσφυγες τελούν σε στάση
αναμονής και αποφεύγουν να καταγραφούν-,
λύσαμε το θέμα της περίθαλψης και της εκπαί-
δευσης - αν και το δικαιολογημένο αίσθημα της
προσωρινότητας οδήγησε πολλούς να επιλέ-
ξουν το σύστημα της τηλεκπαίδευσης από την
Ουκρανία, γεγονός που δημιούργησε νέες
ανάγκες ως προς τον εξοπλισμό. Τώρα δίνουμε
λύση στο θέμα της στέγασης, καθώς επεκτείνα-
με το Πρόγραμμα Helios που υλοποιείται από
τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης ώστε να
μπορεί να περιλαμβάνει και Ουκρανούς πολί-
τες. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα τους προσφέ-
ρει επιδότηση ενοικίου αλλά και μαθήματα ελ-
ληνομάθειας ώστε να μπορούν να οδηγηθούν
και στην αγορά εργασίας.
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Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου 

«Οι αρχιπαρακολουθητές
του ΣΥΡΙΖΑ είναι
οι τελευταίοι που
μπορούν να μιλάνε» 

Η πολιτική ευθύνη για 
το θέμα των υποκλοπών 
έχει αναληφθεί, θα 
συνεδριάσει η Επιτροπή 
Θεσμών και Διαφάνειας, 
θα γίνει αποδεκτή πρόταση 
για εξεταστική επιτροπή. 
Απαράδεκτο ένα τόσο 
σημαντικό και διεθνές θέμα 
να χρησιμοποιείται για 
μικροκομματικούς σκοπούς

«



Ποιες είναι οι μέχρι σήμερα εκτιμήσεις για
τις μεταναστευτικές ροές που παραδοσιακά
και λόγω συνθηκών παρουσιάζουν αύξηση
τους καλοκαιρινούς μήνες; Ποια είναι η κα-
τάσταση στα νησιά;
Η Ελλάδα με εντολή του πρωθυπουργού Κυ-

ριάκου Μητσοτάκη εφαρμόζει με επιτυχία τον
συνδυασμό προστασίας των συνόρων και προ-
στασίας των ανθρώπων. Φυσικά, υπάρχει μια
αύξηση, καθώς τα κυκλώματα επιμένουν στην
εγκληματική τους δράση, θέτοντας σε κίνδυνο
ανθρώπινες ζωές, όπως είδαμε και με το τελευ-
ταίο ναυάγιο. Η εκ μέρους της Τουρκίας εργα-
λειοποίηση προσφύγων και μεταναστών είναι
γεγονός. Στα νησιά η κατάσταση είναι καλή.
Υπάρχει αύξηση, αλλά καμία σχέση με εικόνες
του παρελθόντος.

Πριν από λίγες μέρες, στη διάρκεια της συ-
νάντησης των αρμόδιων Ευρωπαίων υπουρ-
γών σε θέματα ένταξης στη Βιέννη, προτεί-
νατε τη δημιουργία δικτύου υπουργών της
ΕΕ για τον καλύτερο συντονισμό και την
αποτελεσματικότερη διαχείριση του Προ-
σφυγικού.
Ήταν μια συνάντηση υπουργών αρμόδιων για

την ένταξη. Διαπιστώσαμε ότι στον τομέα της έν-

ταξης υπάρχουν μεγάλα ελλείμματα. Πρόκειται

όμως για τον πιο σημαντικό τομέα, διότι μόνο με

την ένταξη αποφεύγουμε τη δημιουργία παράλ-

ληλων κοινωνικών συστημάτων, γκέτο, περιθω-

ριοποίηση, ριζοσπαστικοποίηση, εγκληματικό-

τητα. Με δεδομένο ότι δεν έχουμε καταφέρει

ακόμη να αποκτήσουμε κοινή ευρωπαϊκή πολι-

τική για το άσυλο και για τις επιστροφές, καλό εί-

ναι να προσπαθήσουμε για μια κοινή ευρωπαϊκή

πολιτική στην ένταξη. Κρίσιμοι τομείς των οικο-

νομιών μας, όπως ο αγροτικός, ο τουριστικός, ο

κατασκευαστικός και η μεταποίηση, παρουσιά-

ζουν μεγάλη ζήτηση σε εργαζομένους. Μπο-

ρούμε λοιπόν να ακολουθήσουμε κοινές πολιτι-

κές σε θέματα εκπαίδευσης -και στον ευρωπαϊ-

κό τρόπο ζωής-, κατάρτισης και απασχόλησης.

Αυτά τα ζητήματα θα συζητήσουμε και σε αυτά

θα προσπαθήσουμε να χαράξουμε μια κοινή πο-

λιτική και στην επόμενη συνάντησή μας τον Σε-

πτέμβριο στο Βουκουρέστι.

Προ εβδομάδων ψηφίστηκε το νομοσχέδιο
για τα ασυνόδευτα παιδιά, ένα νομοσχέδιο
που συγκέντρωσε αντιδράσεις από πλευράς
αντιπολίτευσης. Τι εξασφαλίζει το νέο νομι-
κό πλαίσιο για αυτή την ευαίσθητη κατηγορία
και πού έγκεινται οι αντιδράσεις του ΣΥΡΙΖΑ;
Ήταν το νομοσχέδιο για την Επιτροπεία των

Ασυνόδευτων Ανηλίκων, μια υποχρέωση της
χώρας που έπρεπε να εκπληρωθεί. Ο νόμος
ρυθμίζει αυτό το πολύ σοβαρό θέμα, καθώς τα
παιδιά αυτά δεν έχουν τους γονείς τους και πρέ-
πει να τυγχάνουν ειδικής φροντίδας, πάντα υπό
την εποπτεία του εισαγγελέα. Όσο για τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ, ειλικρινά δεν κατάλαβα τι ήθελε. Υπάρχει μια
άρνηση πραγματικότητας. Προσπαθούσαν να
μας πείσουν ότι είχαν λύσει το θέμα, αλλά όταν
τους ζητούσα να μου φέρουν έστω και ένα όνομα

επιτρόπου που ορίστηκε επί των ημερών τους,
δεν έβρισκαν κανένα. Προφανώς! Διότι οι επί-
τροποι ήταν στα χαρτιά και επειδή ο προηγούμε-
νος νόμος αποδείχτηκε μη εφαρμόσιμος. Κοι-
τάξτε. Όταν τον Μάρτιο του 2020 ο πρωθυπουρ-
γός έδωσε την εντολή της δημιουργίας της Ειδι-
κής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων
Ανηλίκων (με πρώτη γραμματέα την Ειρήνη Αγα-
πηδάκη και τώρα με τον Ηρακλή Μοσκώφ), χι-
λιάδες παιδιά ζούσαν απροστάτευτα στις ζούγ-

κλες της Μόριας, στις φαβέλες της Σάμου, σε
επισφαλείς συνθήκες και σε συνθήκες αστεγίας
στην ενδοχώρα, καθώς και σε… αστυνομικά
τμήματα. Ε, πάει πολύ να μας κουνάνε το δάχτυ-
λο εκείνοι που ανέχονταν αυτή την κατάσταση.

Τα «μπάνια του λαού» επισκιάστηκαν από
την αποκάλυψη της παρακολούθησης του
κινητού του Νίκου Ανδρουλάκη και τις πα-
ραιτήσεις των κ. Δημητριάδη και Κοντολέ-
οντα, σε μια περίοδο που η κυβέρνηση πο-
ρευόταν σταθερά και ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης είχε κλείσει το ζήτημα των πρόωρων
εκλογών. Πόσο επηρεάζουν οι εξελίξεις το
κεντρικό πλάνο;
Ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει αναφερθεί στο

θέμα και έχει αναλάβει πρωτοβουλίες με τρόπο
που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Η πολιτική
ευθύνη έχει αναληφθεί, θα συνεδριάσει η Επι-
τροπή Θεσμών και Διαφάνειας, θα γίνει αποδε-
κτή πρόταση για εξεταστική επιτροπή. Από εκεί

και πέρα είναι απαράδεκτο ένα τόσο σημαντικό
και διεθνές θέμα να χρησιμοποιείται για μικρο-
κομματικούς σκοπούς. Αυτά δεν συμβαίνουν σε
καμία χώρα. Προκαλεί επίσης εντύπωση το γε-
γονός ότι ο κ. Ανδρουλάκης αρνείται να ενημε-
ρωθεί για το θέμα. Όπως εντύπωση μου προκα-
λεί το γεγονός ότι επιμένει να συγχέει τη νόμιμη
επισύνδεση -με άδεια του εισαγγελέα- με την
παράνομη παρακολούθηση μέσω παράνομων
λογισμικών, όπως το Predator. Τι θα τον πείραζε

δηλαδή τον κ. Ανδρουλάκη να πάει να ενημερω-
θεί; Και μετά ας έλεγε ό,τι ήθελε. Όσο για την ιε-
ρά οργή από την οποία έχει καταληφθεί ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ, νομίζω ότι είναι κάτι με το οποίο πρέπει προ-
σεκτικά να ασχοληθεί το ΠΑΣΟΚ. Να προσέξουν
μήπως ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς παριστάνει τον προστά-
τη τους και από την… πολλή του αγάπη, τους αγ-
καλιάσει τόσο σφιχτά που τους πνίξει! 

Τι απαντάτε σε αυτούς που θέτουν ζήτημα
παραβίασης της δημοκρατίας και της προ-
στασίας των ατομικών δικαιωμάτων με
αφορμή την υπόθεση; 
Όπως ο ΣΥΡΙΖΑ παριστάνει τον προστάτη των

φτωχών και των αδυνάμων, ενώ έκοψε το ΕΚΑΣ
και τις συντάξεις από τις χήρες και τα ορφανά, πα-
ριστάνει τώρα τον προστάτη των δημοκρατικών
θεσμών και καταφέρεται κατά των Πράξεων Νο-
μοθετικού Περιεχομένου, ενώ έφτασε στο σημείο
να τοποθετήσει πρόεδρο του Αρείου Πάγου στις 3
τα ξημερώματα και έκλεισε τις τράπεζες με πέντε

ΠΝΠ και με ΠΝΠ προχώρησε σε αντισυνταγματι-
κή σύντμηση προθεσμιών για τη διεξαγωγή δη-
μοψηφίσματος, προκειμένου να οργανώσει το
γελοίο δημοψήφισμα του Ιουλίου του 2015.

Η αλήθεια είναι ότι ίχνη του Πήγασου βρέθη-
καν από το 2018 σε 45 χώρες, μεταξύ των οποίων
και η Ελλάδα. Έχει κάτι να πει επ’ αυτού ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ; Δημοσιογραφική έρευνα έχει καταδείξει λί-
στα 50.000 τηλεφωνικών αριθμών-στόχων από
το 2016. Ανάμεσά τους πρωθυπουργοί, βασιλείς,
180 δημοσιογράφοι, ευρωβουλευτές. Ο Γάλλος
πρόεδρος Μακρόν έφτασε στο σημείο να πετά-
ξει το κινητό του. Ο μεγάλος του αντίπαλος, ο Με-
λανσόν, δεν ζήτησε την παραίτησή του όταν έγινε
γνωστό ότι παρακολουθούνταν βουλευτής του
κόμματός του. Στην Ισπανία η κυβέρνηση Σοσια-
λιστών - Podemos παραδέχτηκε με καθυστέρη-
ση δύο χρόνων ότι παρακολουθούνταν Καταλα-
νοί ηγέτες. Και μάλιστα με τον Ιγκλέσιας να μετέ-
χει στην κυβερνητική εκτελεστική επιτροπή, την
αρμόδια για την Υπηρεσία Πληροφοριών. Κατά
τη γνώμη του ΣΥΡΙΖΑ ορθώς έπραξε ο Ιγκλέσιας;
Παρ’ όλα αυτά, το κόμμα των Καταλανών δεν
απέσυρε την εμπιστοσύνη του στην κυβέρνηση -
απλώς δύο χρόνια μετά δεν ψήφισε μια διάταξη
νόμου. Φέτος έγινε γνωστό ότι παρακολουθήθη-
καν μέσω παράνομου λογισμικού τα τηλέφωνα
του ίδιου του πρωθυπουργού Σάντσεθ και των
υπουργών του επί της Άμυνας και επί των Εσω-
τερικών. Ουδείς ζήτησε παραίτηση κυβέρνησης.

Και επιτέλους, ο ΣΥΡΙΖΑ που διαρρηγνύει τα
ιμάτιά του θα μας πει τι έγινε με τις καταγγελίες
του ΚΚΕ του 2016; Θα μας πει τι έκανε όταν έγινε
γνωστό ότι παρακολουθούνταν η ελληνική πρε-
σβεία στο Βερολίνο το 2015; Θα μας πει τι έκανε
όταν έγινε γνωστό ότι από τον Αύγουστο του 2017
έως τον Απρίλιο του 2018 παρακολουθούνταν
στρατιωτικό προσωπικό διαφόρων χωρών, με-
ταξύ των οποίων και η Ελλάδα, σύμφωνα με το
καναδικό Citizen Lab; Να θυμίσω την υπόθεση
Πανούση, όταν το 2015 ο πρώην υπουργός είχε
παρουσιάσει απόρρητα έγγραφα με απειλές κα-
τά της ζωής του, προερχόμενα από την ΕΥΠ, και ο
ΣΥΡΙΖΑ τον προέτρεπε να… πάει στη δικαιοσύ-
νη, ενώ αρνήθηκε να καλέσει στην Επιτροπή Θε-
σμών τον τότε διοικητή της ΕΥΠ;

Να θυμίσω τους απολαυστικούς διαλόγους
μέσα στη Βουλή (Μάιος 2019) μεταξύ των κυ-
ρίων Κοτζιά και Καμμένου, όταν ο πρώτος κατη-
γόρησε τον δεύτερο πως τα emails που έφτασαν
στα χέρια του ήταν προϊόν χακαρίσματος της
ΕΥΠ σε αμερικανικό σέρβερ;

Να θυμίσω την υποκλοπή διαλόγων Τόμσεν -
Βελκουλέσκου μεταξύ Χίλτον και Ουάσιγκτον,
που εμφανίστηκαν στα WikiLeaks τον Απρίλιο
του 2016; Τότε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ εί-
χαν ζητήσει και πάλι να εμφανιστεί στην Επιτρο-
πή Θεσμών ο διοικητής της ΕΥΠ, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ
αρνήθηκε.

Με λίγα λόγια, το θέμα είναι σοβαρό, αλλά ο
ΣΥΡΙΖΑ είναι ο τελευταίος που μπορεί να παραδί-
δει μαθήματα. Γιατί πρόκειται για τους αρχιπαρα-
κολουθητές - αν κρίνουμε από το γεγονός ότι το
2018 είχαμε ρεκόρ όλων των εποχών στις παρα-
κολουθήσεις. Έχει και η υποκρισία τα όριά της! 
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«Όσο για την ιερά οργή από την οποία έχει καταληφθεί 
ο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι είναι κάτι με το οποίο πρέπει προσεκτικά 
να ασχοληθεί το ΠΑΣΟΚ. Να προσέξουν μήπως ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς
παριστάνει τον προστάτη τους και από την… πολλή του αγάπη,
τους αγκαλιάσει τόσο σφιχτά που τους πνίξει!



Ανεβαίνουν συνεχώς οι μετοχές του καθηγητή
Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών του Πανεπιστημίου
Πειραιώς Νικόλα Φαραντούρη
στην Κουμουνδούρου. Ο κα-
θηγητής είναι σύμβουλος σε
θέματα ενέργειας του Αλέξη
Τσίπρα και θεωρείται σίγουρη
η συμμετοχή του στα ψηφο-
δέλτια του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμε-
νες εκλογές. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το νέο του
βιβλίο «Η ενεργειακή κρίση στην Ελλάδα», στο
οποίο περιγράφονται οι λόγοι της κρίσης αλλά και
το μείγμα πολιτικών που θεωρεί ο καθηγητής ότι
χρειάζεται ώστε να εξέλθουμε από αυτήν. Το βι-
βλίο προλογίζει ο ίδιος ο Τσίπρας, αποδεικνύον-
τας πόσο εμπιστεύεται τις θέσεις Φαραντούρη για
την ενέργεια, «χτίζοντας» πάνω σε αυτές την αντι-
πολιτευτική κριτική του στην κυβέρνηση.

Έχουν περάσει 34 χρόνια από τότε που ο Σαλ-
μάν Ρουσντί έγραψε και εξέδωσε τους «Σατανι-
κούς Στίχους» του, 33 χρόνια από τότε που ο Χο-
μεϊνί -ο Αλλάχ να
τον αναπαύσει-
έβγαλε φετφά με
την εντολή δολο-
φονίας του προς
κάθε πιστό του Ισ-
λάμ, αλλά τελικά η
ζημιά πήγε να γί-
νει τώρα. Έντεκα
μαχαιριές μεταδί-
δεται πως δέχτηκε
ο διάσημος συγγραφέας Σαλμάν Ρουσντί, την
ώρα που άρχισε την ομιλία του -στη Νέα Υόρκη,
όχι στο Ισλαμαμπάντ- από ισλαμιστή που του την
είχε στήσει. Οι νεότερες πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι ο Ρουσντί, ο οποίος «προστατεύεται»
από τη βρετανική υπηκοότητά του, έχει διαφύγει
τον κίνδυνο. Έτσι, για να κατανοήσουμε πού
οδηγούν η μισαλλοδοξία και ο φανατισμός, προς
γνώση και συμμόρφωση.

«Υπό γωνίαν» είναι τα βλέμματα
πλέον από τον 6ο όροφο της Χαριλάου
Τρικούπη τόσο προς τον Ανδρέα Λο-
βέρδο όσο και προς την Εύα Καϊλή. Αι-
τία είναι οι τοποθετήσεις τους για τις
υποκλοπές σε διαφορετικό χρόνο και
τόπο. Ειδικά για τον κ. Λοβέρδο δεν εί-
δαν με καθόλου καλό μάτι το ότι βγήκε
ξεκάθαρα και είπε ότι η υπόθεση των
υποκλοπών δεν μπορεί να αποτελέσει
αιτία για πρόωρες εκλογές. Βέβαια,
από την άλλη πλευρά θα μπορούσε εύ-
λογα κάποιος να απορήσει γιατί, αν και
το ΠΑΣΟΚ είναι «στα κάγκελα» και με
τα δίκια του, δεν έχει ζητήσει ακόμη
εκλογές. Το θέμα είναι καθαρά στρα-
τηγικό. Η τακτική που έχουν επιλέξει
στη Χαριλάου Τρικούπη για να πιέσουν
την κυβέρνηση είναι «βήμα βήμα».
Και, όπως φάνηκε, ο κ. Λοβέρδος λο-
ξοδρόμησε!

ΑΑυγουστιάτικα 
στο γραφείο

Ξημεροβραδιάζεται στον Άρειο Πάγο
ο Ισίδωρος Ντογιάκος, ο οποίος λόγω
της εμπειρίας του γνωρίζει από τέτοι-
ες δύσκολες και ιδιαιτέρως ευαίσθη-
τες καταστάσεις, όπως είναι η υπόθε-
ση των παρακολουθήσεων. Είναι εν-
δεικτικό ότι από το γραφείο του θα
απουσιάσει μόνο το τριήμερο του Δε-
καπενταύγουστου, καθώς την επομέ-
νη μέρα θα προσέλθει για να καταθέ-
σει ο δημοσιογράφος ο Θανάσης Κου-
κάκης, το τηλέφωνο του οποίου παρα-
κολουθούνταν μέσω του παράνομου
λογισμικού Predator. 

Α
ρκετές συζητήσεις προκάλεσε το
ΦΕΚ από το Μαξίμου, το οποίο
αναφέρει πως νέος γενικός γραμ-
ματέας πρωθυπουργού αναλαμ-

βάνει ο δικηγόρος και λέκτορας Δημοσίου
Δικαίου στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης Στυλιανός-Ιωάννης
Κουτνατζής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο
Γιάννης Μπρατάκος δεν μπορεί να αναλάβει
ακόμη επίσημα τα καθήκοντά του μέχρι να
οριστικοποιηθεί η αποχώρησή του από την
προεδρία του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου. Για αυτό τον λόγο ο Στυλια-
νός-Ιωάννης Κουτνατζής θα παραμείνει σε
αυτήν τη θέση μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου και
στη συνέχεια θα εκδοθεί νέο ΦΕΚ που θα
αναφέρεται στην επίσημη τοποθέτηση του
Γιάννη Μπρατάκου, ο οποίος έχει σηκώσει
ήδη τα μανίκια και έχει συνεχείς επαφές με
βουλευτές και υπουργούς. 
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Βλέμματα «υπό
γωνίαν» στο ΠΑΣΟΚ

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
νο

υ Βιβλίο ο Φαραντούρης
με πρόλογο Τσίπρα 

Φετφάς εφ’ όρου ζωής

Διαδικαστικοί
οι λόγοι...

Στα χωράφια της Νάξου 
Δεν χάνει ευκαιρία ο πρώην υπουργός Γιάννης

Βρούτσης, ο οποίος επισκέπτεται όσο πιο συχνά
μπορεί τα νησιά των Κυκλάδων, που είναι

και η εκλογική του περιφέρεια. Αυτές
τις μέρες βρίσκεται στη Νάξο και συ-
νομίλησε με κατοίκους τους νησιού
αλλά και με παραγωγούς, τους οποίους

γνωρίζει αρκετά χρόνια. «Από το χώμα
της Νάξου βγαίνει η καλύτερη πατάτα του

κόσμου!», έγραψε σε ανάρτησή του στο FB ο Γιάννης
Βρούτσης, ο οποίος θυμήθηκε την περίοδο που καλ-
λιεργούσε και στη συνέχεια μάζευε τις πατάτες. 



Τo
...

 Π
ρό

σω
πο

Ρ
ε, πόσο θα ανεχόμαστε ακόμη
τον «ήρωα» του Αιγαίου, διασώ-
στη και ακτιβιστή Ιάσονα Απο-

στολόπουλο, ο οποίος διαπομπεύει άδι-
κα μια ολόκληρη χώρα και τους πολίτες
της; Τι χρώμα μυωπικά γυαλιά φορά ο
κύριος και δεν μπορεί να δει την κατά-
σταση όπως είναι; Εκτός και αν βρίσκε-
ται σε διατεταγμένη υπηρεσία, οπότε...
αλλάζει. Θαυμάστε ανάρτηση που ανέ-
βασε με αφορμή το ναυάγιο δουλεμπο-
ρικού ανοιχτά της Ρόδου. «Ρόδος - το
πιο θανατηφόρο ναυάγιο του 2022. 

Σκάφος με 60-80 πρόσφυγες βούλια-
ξε, έχουν διασωθεί μόνο οι 29. Οι άν-
θρωποι ξεκίνησαν από Τουρκία με προ-
ορισμό την Ιταλία, στην προσπάθειά τους
να αποφύγουν τα ελληνικά pushbacks.
Για αυτό πνίγηκαν. Το ελληνικό κράτος
δολοφονεί είτε άμεσα είτε έμμεσα».

Τις αγωνιώδεις προσπάθειες μελών
του Λιμενικού, λειτουργών και Αρχής

του ελληνικού κράτους να σώσουν
όσους περισσότερους μετανάστες μπο-
ρούσαν δεν τις είδε; Τους Τούρκους που
καιροφυλακτούσαν και δυσχέραιναν
την επιχείρηση, τα γνωστά κόλπα για την
έρευνα και τη διάσωση στο Αιγαίο δεν
τα αντιλήφθηκε; Μόνο «ανθρώπους που
ξεκίνησαν από την Τουρκία» εντόπισε,
τους διακινητές που ξέρουμε πώς
δρουν, πώς πληρώνονται και πώς πλη-
ρώνουν νταβατζιλίκι στα απέναντι πα-
ράλια δεν τους πήρε χαμπάρι; 

Ακόμη και ο συνήθως ψύχραιμος Μη-
ταράκης εξανέστη. «Ντροπή και μόνο να
κατηγορείτε την Ελλάδα που ΔΙΕΣΩΣΕ
μετανάστες που, χωρίς κανόνες ασφα-
λείας, πληρώνοντας δουλέμπορους,
προσπάθησαν παρανόμως από Τουρκία
να πάνε Ιταλία», του έγραψε. Ας τα βλέ-
πουν αυτά όσοι σηκώνουν ασπίδα προ-
στασίας και τον κάνουν τουρ στην Ευ-
ρώπη για να πει τις αθλιότητές του. 
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Αντιδράσεις από
παντού για την «απλή
εναλλαγή» Τσίπρα
Το άρθρο του Αλέξη Τσίπρα στην «ΕΦ-
ΣΥΝ» με τίτλο «Δεν αρκεί η απλή εναλ-
λαγή στην εξουσία» και υπότιτλο «Σχέ-
διο ανάταξης και ανασύνταξης της 3ης
Ελληνικής Δημοκρατίας - Θεσμική
Επανεκκίνηση» προκάλεσε πολλές αν-
τιδράσεις και προβλημάτισε ακόμη και
μετριοπαθείς ψηφοφόρους του ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επί της ου-
σίας ξαναφέρνει και επισήμως το ζήτη-
μα του ελέγχου των αρμών της εξου-
σίας και ντύνεται… Πολάκης, υιοθε-
τώντας το «προγραμματικό» σχέδιό του
για επανασύσταση των θεσμών της Πο-
λιτείας. Στους πολλούς που αντέδρασαν
και ο πρώην αναπληρωτής εκπρόσωπος
Τύπου του ΚΙΝΑΛ Σπύρος Καρανικό-
λας. «Δεν αρκεί η απλή εναλλαγή στην
εξουσία, όπως πάντα συμβαίνει στις
δημοκρατίες, λέει ο @atsipras. Δηλα-
δή; Τι χρειάζεται; Αλλαγή καθεστώτος;
Ή να ελεγχθούν στη “δεύτερη φορά
Αριστερά” πλήρως οι αρμοί της εξου-
σίας; Αμετανόητος. Εάν όχι, συνειδητά
επικίνδυνος», ήταν το καυστικό σχόλιό
του στο Twitter. 

Δεν έφεραν 
τύχη στον Άρη

Δύο γνωστά πρόσωπα που δεν
έχουν κρύψει τη στήριξή τους στην
ομάδα του Άρη, ο διευθύνων σύμ-
βουλος της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά
και ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς,
έδωσαν το «παρών» στο «Κλεάνθης
Βικελίδης» για να παρακολουθή-
σουν την αγαπημένη τους ομάδα για
το Conference League. Γνωστοί πο-
δοσφαιρόφιλοι και δύο, παρακολου-
θούσαν με ιδιαίτερη αγωνία την εξέ-
λιξη της αναμέτρησης, αλλά δεν
μπόρεσαν να πανηγυρίσουν την πρό-
κριση του Άρη στην επόμενη φάση.

Το τερπνόν μετά του ωφελίμου 
Έχει πυκνώσει τις επισκέψεις του στη Θεσσαλονίκη ο Κωστής Χατζηδάκης.

Πριν από τρεις εβδομάδες έκανε αιφνιδιαστική επίσκεψη στα προσφάτως

ανακαινισμένα γραφεία του ΚΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, όπου και συνομίλησε με

πολίτες προκειμένου να μάθει το ποσοστό ικανοποίησής τους από τις υπηρε-

σίες. Προ ημερών ξανανέβηκε Θεσσαλονίκη για προγραμματισμένες συναντή-

σεις με τις εκεί διοικήσεις του ΕΦΚΑ. Και βρήκε και την ευκαιρία και πετάχτη-

κε μέχρι τη Χαλκιδική, όπου παραθερίζει η οικογένεια Χατζηδάκη: η σύζυγος

Πόπη Καλαϊντζή και ο μικρός Γιαννάκης. Η κυρία Καλαϊντζή κατάγεται από την

περιοχή και πολιτευόταν στη Β’ Θεσσαλονίκης με τη ΝΔ, όμως πλέον έχει αφο-

σιωθεί στην Ιατρική και την οικογένειά της. 

Γκάζια στον
Αθανάσιου
Έξαλλοι πληροφορούμαστε ότι
έγιναν στο Μαξίμου μόλις πλη-
ροφορήθηκαν για την άστοχη
δήλωση του Χαράλαμπου Αθα-
νασίου. Τα τηλέφωνα που έπε-
σαν προς τον βουλευτή Λέ-
σβου δεν ήταν για καλό, κάτι
που κατάλαβε ο αντιπρόεδρος
της Βουλής, ο οποίος έτρεξε
να ανασκευάσει τη δήλωσή
του. Δεν είναι άλλωστε στιγμή
για αυτογκόλ, τα οποία δίνουν
πατήματα στην αντιπολίτευση
για να ασκήσουν κριτική. 

Ξεπέρασε 
τον Ερντογάν 
ο Ιάσονας! 
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Σ
το «κόκκινο» ανεβάζει την έντα-
ση στα Ελληνοτουρκικά η Άγκυ-
ρα, επιχειρώντας να πάρει τη ρε-
βάνς στο εσωτερικό, μετά την

κατακραυγή της αντιπολίτευσης που κα-
τηγορεί τον Ερντογάν για ατολμία και λά-
θος χειρισμούς στο θέμα του «Αμπντούλ
Χαμίτ Χαν».

Τη σκυτάλη από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερν-
τογάν πήρε το «γεράκι» της Άγκυρας, ο
Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί
Ακάρ, ο οποίος στο προκλητικό του παρα-
λήρημα εξαπέλυσε προσωπική επίθεση
στον Κυριάκο Μητσοτάκη και δεν δίστασε
να κατηγορήσει την Ελλάδα για επεκτατι-
σμό. Μάλιστα, ο λαλίστατος Ακάρ χαρα-
κτήρισε ανήθικη την ομιλία του Έλληνα
πρωθυπουργού στο Κογκρέσο των Ηνω-
μένων Πολιτειών, φανερώνοντας τον
εκνευρισμό της Άγκυρας για το «μπλόκο»
της ομογένειας στα τουρκικά F-16. «Τήρη-
σε μια ανήθικη στάση που δεν αρμόζει στη
διπλωματία και τις σχέσεις καλής γειτο-
νίας. Τώρα συνεχίζουν τις περιοδείες. Πή-
γαν στις ΗΠΑ και τους είπαν να μη δώσουν
αεροσκάφη στην Τουρκία. Μετά πήγαν
στη Γερμανία και τους είπαν να μη μας
δώσουν υποβρύχια», είπε ο Τούρκος
υπουργός. 

Ο Χουλουσί Ακάρ συνέχισε το κρεσέντο
προκλητικότητας και σε μια προσπάθεια
να αντιστρέψει την πραγματικότητα, κατη-
γόρησε την Ελλάδα για επεκτατισμό. «Από
το 1832 επεκτείνουν την επικράτειά τους.
Από το 1832 μέχρι το 1847 επεκτείνονταν
και έφτασαν μπροστά στη μύτη μας. Ποιος
είναι ο επεκτατικός;» ανέφερε ο υπουρ-
γός Άμυνας της Τουρκίας φανερώνοντας
τις προθέσεις της Άγκυρας να συντηρήσει

τους υψηλούς τόνους ακόμη και την πε-
ρίοδο του Δεκαπενταύγουστου. 

Από κοντά και ο Τσαβούσογλου
Στην ένταση πλειοδότησε και ο Τούρκος

υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβού-
σογλου, επαναφέροντας το νεοοθωμανικό
αφήγημα της Άγκυρας που αμφισβητεί
την κυριαρχία των ελληνικών νησιών του
Ανατολικού Αιγαίου. «Είναι ξεκάθαρο και
προφανές ότι η Ελλάδα στρατιωτικοποιεί
τα νησιά. Φέραμε το θέμα στην ημερήσια
διάταξη του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών. Το αναφέραμε και σε άλλες χώρες
της διεθνούς κοινότητας. Θα συνεχίσουμε
να το παρακολουθούμε, διότι πρόκειται
για ξεκάθαρη παραβίαση του διεθνούς δι-

καίου και των διεθνών συμφωνιών. Δεν θα
ανεχτούμε αυτή την παραβίαση», ανέφε-
ρε ο Τσαβούσογλου.

«Η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά
τους αβάσιμους και ανυπόστατους ισχυ-
ρισμούς της Τουρκίας», αναφέρουν δι-
πλωματικές πηγές και ξεκαθαρίζουν ότι
«η Ελλάδα δεν θα παίξει το παιχνίδι της

έντασης που επιδιώκει η Άγκυρα». Οι
ίδιες πηγές, μάλιστα, τονίζουν ότι «απαν-
τάμε με τον κατάλληλο τρόπο, στα κατάλ-
ληλα όργανα και σε χρόνο που εμείς κρί-
νουμε σκόπιμο».

Νέο προκλητικό παραλήρημα
από το «γεράκι» της Άγκυρας
κατά της Ελλάδας -
Χαρακτήρισε ανήθικη 
την ομιλία του Μητσοτάκη 
στο Κογκρέσο των ΗΠΑ

Ε, όχι και να 
μας κατηγορεί 
ο Ακάρ για 
επεκτατισμό 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Η ελληνική πλευρά δίνει τις κατάλληλες απαντήσεις
και σε στρατιωτικό επίπεδο, με τις Ένοπλες Δυνάμεις να
επιδεικνύουν την άρτια εκπαίδευση και τις επιχειρησια-
κές τους ικανότητες. Αξιωματικοί και υπαξιωματικοί της
νεότευκτης Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ κα-
τέκτησαν την πρώτη και την τέταρτη θέση στον διεθνή
στρατιωτικό διαγωνισμό ελεύθερων σκοπευτών «Euro-
pean Best Sniper Team Competition 2022» που πραγμα-
τοποιήθηκε στη Γερμανία υπό την αιγίδα της 71ης Διοίκη-
σης Εκπαιδευτικών Μονάδων των ΗΠΑ. Στους αγώνες
έλαβαν μέρος δύο ελληνικές ομάδες που διαγωνίστηκαν
εναντίον της Βουλγαρίας, της Γερμανίας, της Εσθονίας,

των ΗΠΑ, της Ιταλίας, της Κροατίας, της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας, της Ουγγαρίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας,

της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Σλοβακίας, της Σλο-
βενίας, της Τουρκίας, της Τσεχίας και της Φινλανδίας. 

Τα αντικείμενα στα οποία έδειξαν τις ικανότητές τους
οι Έλληνες ελεύθεροι σκοπευτές αφορούσαν την
εκτέλεση βολών κατά σταθερών και κινητών στόχων,
μέρα και νύχτα, σε γνωστές και άγνωστες αποστάσεις,
την εκτέλεση βολών με πιστόλι σε ρεαλιστικές συνθή-
κες, την αθέατη προσέγγιση στόχου και εκτέλεση βο-
λών άνευ εντοπισμού της θέσης του ελεύθερου σκο-
πευτή από τον αντίπαλο αλλά και αντικείμενα τοπογρα-
φίας, προσανατολισμού και τήρησης κατευθύνσεως με
πλήρη εξοπλισμό. 

Ελληνική πρωτιά σε διεθνή στρατιωτικό διαγωνισμό ελεύθερων σκοπευτών
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Τ
ην ώρα που η πολιτική ζωή του
τόπου βυθίζεται στην εσωστρέ-
φεια εξαιτίας των καταγγελιών
και των αποκαλύψεων με φόντο

την παρακολούθηση από την ΕΥΠ του τη-
λεφώνου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο εκ-
πρόσωπος Τύπου του κόμματος Δημήτρης
Μάντζος ανοίγει τα χαρτιά του. 

Εξηγεί γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ζητήσει
ακόμη εκλογές και περνά στην αντεπίθε-
ση περιγράφοντας το πώς η κυβέρνηση
έρχεται «ημέρα με την ημέρα, ώρα με την
ώρα, πιο κοντά στην έξοδο». Εμφανίζεται
συγκρατημένα αισιόδοξος ως προς «την
κοινοβουλευτική διαδικασία αναζήτησης
της αλήθειας», κάνει λόγο για οργουελια-
νό σκηνικό, διατηρεί αποστάσεις για το
ενδεχόμενο εμπλοκής εξωθεσμικών κέν-
τρων, αλλά υπογραμμίζει με έμφαση ότι
στην όλη υπόθεση «ένα θεσμικό κέντρο
της Πολιτείας ενεργεί με έναν προδήλως
παραθεσμικό τρόπο για έναν αμιγώς εξω-
θεσμικό σκοπό».

Γιατί δεν ζητήσατε από την πρώτη
στιγμή εκλογές, όταν έγινε γνωστό ότι
παρακολουθείται το τηλέφωνο του Νί-
κου Ανδρουλάκη; 

Από την πρώτη ημέρα αυτής της βαθιάς
θεσμικής κρίσης, έχουμε κινηθεί με από-
λυτη θεσμικότητα και αξιοπρέπεια. Για
εμάς, η υπόθεση δεν αφορά μόνο τον πρό-
εδρο του κόμματός μας, αλλά κάθε πολίτη
στο κράτος δικαίου. Η επιλογή μας -αυτο-
νόητη για εμάς- ήδη αποδίδει καρπούς και
μας δικαιώνει. Είναι οι δικοί μας προσεκτι-
κοί χειρισμοί που αναδεικνύουν καθημε-
ρινά την ανεπάρκεια και την επικινδυνότη-
τα της κυβέρνησης. Εκλογές έχουμε ζητή-
σει τρεις μήνες τώρα, αλλά δεν έχει καμία
αξία η μονότονη επανάληψη του αιτήμα-
τος, χωρίς πολιτική δράση. Είναι, λοιπόν, η
δική μας παράταξη, με το αξιακό της φορ-
τίο και τη μεθοδική της δουλειά, που οδη-
γεί την κυβέρνηση, ημέρα με την ημέρα,
ώρα με την ώρα, πιο κοντά στην έξοδο. 

Θεωρείτε ότι πίσω από αυτή την
υπόθεση υπάρχουν και εξωθεσμικά
κέντρα;

Όλα θα φανούν και όλα θα προκύψουν,
όπως προβλέπει το Σύνταγμα και οι νόμοι.
Δεν εκδίδουμε εμείς ετυμηγορία ερήμην
της Δικαιοσύνης και της Βουλής. Επιμέ-
νουμε στην ανάγκη για εις βάθος διερεύ-
νηση αυτής της πολύ σοβαρής και πολύ
σκοτεινής υπόθεσης. Διότι, ξέρετε, η αλή-
θεια έχει δύο μεγάλους εχθρούς: τη συγ-
κάλυψη και τη συνωμοσιολογία. Εμείς
στεκόμαστε σε όσα γνωρίζουμε μέχρι σή-
μερα: ότι ένα ισχυρό και καθ’ όλα θεσμικό
κέντρο, η ίδια η ΕΥΠ, μέσα από το γραφείο
του πρωθυπουργού, με αντικειμενική πο-
λιτική ευθύνη του πρωθυπουργού, παρα-
κολουθούσε όχι μόνο έναν ευρωβουλευτή
και αρχηγό κόμματος, αλλά, στην πράξη,
ολόκληρη την παράταξη. Αποδεικνύεται,
δηλαδή, ότι ένα θεσμικό κέντρο της Πολι-
τείας ενεργεί με έναν προδήλως παραθε-
σμικό τρόπο για έναν αμιγώς εξωθεσμικό
σκοπό. Δεν μπορώ να φανταστώ πιο ορ-
γουελιανό σκηνικό. 

Με τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι
σήμερα, ως προς την αποτελεσματι-
κότητα των εξεταστικών επιτροπών,
πιστεύετε ότι αυτή τη φορά θα υπάρξει
ουσιαστικό αποτέλεσμα και γιατί; 

Είναι αλήθεια ότι ο συσχετισμός δυνάμε-
ων της παρούσας Βουλής και ο μέχρι σήμε-
ρα χειρισμός της κυβέρνησης δεν αφήνουν
μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας για την κοι-
νοβουλευτική διαδικασία αναζήτησης της
αλήθειας. Όμως, έχουμε αποφασίσει να
προχωρήσουμε ανεπιφύλακτα και με όλα
τα διαθέσιμα θεσμικά εργαλεία. Είμαστε
πεπεισμένοι ότι μπορεί μέσα από την εξέ-

ταση μαρτύρων και εγγράφων να προκύ-
ψουν σημαντικά πολιτικά συμπεράσματα,
καθώς και κρίσιμα στοιχεία που εν συνε-
χεία θα αξιολογηθούν από τη Δικαιοσύνη.
Θεωρούμε, πράγματι, ότι συμπληρωματικά
προς τη δικαστική διερεύνηση, η Βουλή
μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο
στη διαλεύκανση κάθε πτυχής αυτής της
νοσηρής υπόθεσης. Τόσο στην Εξεταστική
Επιτροπή που θα ζητήσουμε να συσταθεί,
όσο όμως και στην αρμόδια Επιτροπή Θε-
σμών και Διαφάνειας, στην οποία πρέπει εκ
νέου να κληθούν η ΕΥΠ, η ΑΔΑΕ, αλλά και
οι συναρμόδιοι υπουργοί και να ειπωθεί
όλη η αλήθεια για την υπόθεση αυτή. Επι-
διώκουμε το μάξιμουμ της δημοκρατικής
λογοδοσίας και έτσι θα κινηθούμε. 

Πώς κρίνετε τους έως τώρα κυβερνη-
τικούς χειρισμούς; 

Έχω ξαναπεί και επιμένω ότι η διαχείρι-
ση της θεσμικής κρίσης από την κυβέρνη-
ση είναι ντροπιαστική για τη δημοκρατία
και το κράτος δικαίου στη χώρα μας. Αφού

πρώτα προσπάθησαν να μας λοιδορήσουν,
αμφισβητώντας ακόμη και το δικαίωμα του
Ν. Ανδρουλάκη να προσφύγει στη Δικαιο-
σύνη, στη συνέχεια, μετά τις ηχηρές πα-
ραιτήσεις, τις οδυνηρές ομολογίες και τον
διεθνή διασυρμό, αναγκάστηκαν να αλλά-
ξουν τακτική. Πλέον, όπως συμβαίνει σε
άλλα ανελεύθερα καθεστώτα, προσπαθεί η
κυβέρνηση να μετατρέψει το θύμα της
υπόθεσης σε θύτη. Ότι εκείνος ευθύνεται
που δεν ενημερώνει τους πολίτες γιατί τον
παρακολούθησαν, ότι ευθύνεται και για το
γεγονός ότι τον… παρακολούθησαν! Πρό-
κειται για μια αντιστροφή ρόλων, που είναι
βαθύτατα αντιδημοκρατική και αντισυν-
ταγματική. Η ΕΥΠ, με πολιτικό προϊστάμε-
νο τον κ. πρωθυπουργό, παρακολούθησε
έναν Έλληνα ευρωβουλευτή και πολιτικό
της αντίπαλο ως επικίνδυνο για την εθνική
ασφάλεια. Οφείλουν να απαντήσουν -όχι
στον ίδιο, αλλά σε όλους τους πολίτες- ποι-
ος και γιατί το έκανε.

Ποια θα είναι η αντίδραση του κόμμα-
τός σας όταν υπάρξει η επίσημη ενη-
μέρωση για το περιεχόμενο των πα-
ρακολουθήσεων; 

Δεν πρόκειται να κάνουμε βήμα πίσω
από τη διαδικασία αποκάλυψης όλης της
αλήθειας. Σε ζητήματα δημοκρατίας και
ατομικών ελευθεριών, είμαστε ανυποχώ-
ρητοι. Όπως θεσμικά αντιδράσαμε και κι-
νηθήκαμε ως σήμερα, έτσι θα συνεχίσου-
με και σε όλα τα επόμενα στάδια της διαδι-
κασίας αναζήτησης της αλήθειας. Η υπό-
θεση μόλις άνοιξε…

Εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 

«Η υπόθεση 
μόλις άνοιξε…»

στον
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos10@gmail.com

«Αποδεικνύεται ότι ένα
θεσμικό κέντρο της Πολιτείας
ενεργεί με έναν προδήλως
παραθεσμικό τρόπο για έναν
αμιγώς εξωθεσμικό σκοπό.
Δεν μπορώ να φανταστώ πιο
οργουελιανό σκηνικό» 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΤΖΟΣ 



του
Νότη Μαριά

Καθηγητής 
Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης, πρόεδρος
του κόμματος 
Ελλάδα 
- Ο άλλος δρόμος,
πρώην 
ευρωβουλευτής

του
Κώστα Κάπου

Ενεργειακός 
μηχανολόγος

- μηχανικός
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Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αρχίσει 
να «ρίχνει» τις φιλονατοϊκές κυβερνήσεις

Με τα σώβρακα στον αστράγαλο

«Α
υλαία» για τον Μάριο Ντράγκι με πακέτο 17 δισ.
ευρώ κατά της ακρίβειας, καθώς η παραιτηθεί-
σα πολυκομματική ιταλική κυβέρνηση ενέκρινε

νέο πακέτο οικονομικής στήριξης «για να βοηθήσει τις οικογέ-
νειες και τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν την άνοδο των τι-
μών» (www.newmoney.gr 4/8/2022). Ήταν τα τελευταία μέτρα
στήριξης πριν από τις πρόωρες εθνικές εκλογές που θα διε-
ξαχθούν στις 25 Σεπτεμβρίου 2022. Ταυτόχρονα στην Ιταλία,
μετά την πολιτική θύελλα της παραίτησης Ντράγκι, η χώρα επι-
κύρωσε ήδη την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο
ΝΑΤΟ. Ειδικότερα, την Τετάρτη 3/8/2022 κατά την ψηφοφορία
στη Γερουσία, υπέρ τάχθηκαν 202 γερουσιαστές, κατά 13 και
δύο επέλεξαν την αποχή (www.kathimerini.gr 3/8/2022). Είχε
προηγηθεί στις 2/8/2022 η ιταλική Βουλή που τάχθηκε επίσης
υπέρ της ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ
με μεγάλη πλειοψηφία, καθώς ψήφισαν υπέρ 398 βουλευτές,
κατά 9 μέλη του κοινοβουλίου που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί
από τα Πέντε Αστέρια, ενώ 20 επέλεξαν την αποχή (www.pro-
tothema.gr 3/8/2022).

Και η ζωή στην Ιταλία συνεχίζεται με την επικεφαλής της ιτα-
λικής άκρας Δεξιάς Τζόρτζια Μελόνι να κάνει σπονδές στο ΝΑ-
ΤΟ, προκειμένου να διασφαλίσει την αποδοχή της Συμμαχίας
και να διαδεχθεί τον Ντράγκι στην πρωθυπουργία της Ιταλίας,
δηλώνοντας: «Η διεθνής τοποθέτηση της Ιταλίας είναι βασικής
σημασίας. Το κόμμα μας πήρε θέση αμέσως, στηρίζοντας την
εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Ντράγκι. Σε αυτό το θέμα
δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα, το αποδεικνύουν τα γεγονότα.
Ψηφίσαμε υπέρ της επικύρωσης της ένταξης της Σουηδίας και
της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Αυτοί που έχουν πρόβλημα δεν είμα-
στε εμείς, αλλά η Κεντροαριστερά» (www.capital.gr 3/8/2022).
Καμία έκπληξη, βεβαίως. Άλλωστε, η γερμανική «Handels-
blatt» είχε ήδη αρχίσει «να φτιάχνει κλίμα» χαρακτηρίζοντας
την Τζόρτζια Μελόνι απλά ως «τη νέα ελπίδα της ιταλικής Δε-
ξιάς» (www.capital.gr 23/7/2022). 

Από την άλλη πλευρά, στο πεδίο της οικονομίας, η διάσταση
στους κόλπους της ιταλικής επιχειρηματικής ελίτ για τη συμ-
μόρφωση ή μη στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας εκφράζεται με
μια έντονη αντιδικία ανάμεσα στο ιταλικό χρηματοπιστωτικό σύ-
στημα και στους μεγάλους διεθνοποιημένους ιταλικούς επιχει-

ρηματικούς ομίλους με κύκλο εργασιών σε πολλές δυτικές χώ-
ρες από τη μια μεριά και στους εθνοκεντρικούς ιταλικούς επι-
χειρηματικούς ομίλους και στις 20.000 περίπου δυναμικές ιτα-
λικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SMEs) μεσαίου μεγέθους
από την άλλη μεριά. Τόσο οι εν λόγω εθνοκεντρικοί ιταλικοί επι-
χειρηματικοί όμιλοι όσο και οι μεσαίου μεγέθους ιταλικές μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών περίπου 43
εκατ. ευρώ η καθεμία και 250 εργαζόμενους η καθεμία, είναι
στενά δεμένοι με τη Ρωσία αφενός λόγω της παραγωγικής τους
βάσης και αφετέρου λόγω των εξαγωγών τους, όπως συμβαίνει
με την ιταλική βιομηχανία παραγωγής υποδημάτων
(https://www.lemo nde.fr/en 27/5/2022). Άλλωστε, η συντριπτι-
κή πλειοψηφία των εθνοκεντρικών ιταλικών επιχειρηματικών
ομίλων και των ιταλικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων μεσαίου
μεγέθους στηρίζουν την ανταγωνιστικότητά τους σε μακροχρό-
νια συμβόλαια αγοράς ρωσικού φυσικού αερίου σε χαμηλές τι-
μές, γεγονός που επισήμανε ο ίδιος ο Πούτιν στις 26 Ιανουαρίου
2022 στην περίφημη τηλεδιάσκεψη με την ελίτ της ιταλικής επι-
χειρηματικής τάξης (http://en.kremlin.ru 26/1/2022). 

Στην παραπάνω τηλεδιάσκεψη, από ρωσικής πλευράς πλην
του Πούτιν συμμετείχαν και οκτώ Ρώσοι υπουργοί καθώς και οι
επικεφαλής της Rosneft και του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων
Επενδύσεων (RDIF), ενώ από ιταλικής πλευράς συμμετείχαν
σημαντικές ενώσεις επιχειρήσεων, όπως η περίφημη Confind-
ustria, δηλαδή ο ιταλικός ΣΕΒ, και η GIM Unimpresa καθώς και
οι επικεφαλής (CEO) δεκαέξι ιταλικών εταιρειών. Στην ουσία
επρόκειτο για τους 16 πρωταγωνιστές του «made in Italy»
(www-repubblica-it 26/1/2022).

Τώρα, με την επιβολή κυρώσεων κατά της Ρωσίας, οι παρα-
πάνω ιταλικές επιχειρήσεις είναι αναγκασμένες να αγοράζουν
φυσικό αέριο σε τιμές spot, που βέβαια έχουν φτάσει στα ύψη.
Και αυτό οδηγεί σταθερά και με βεβαιότητα στην πτώχευσή
τους. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με πολλές γερμανικές βιο-
μηχανίες που επίσης είχαν συνηθίσει να αγοράζουν πάμφθηνο
ρωσικό φυσικό αέριο στη βάση μακροπρόθεσμων συμβολαί-
ων και τώρα αναγκάζονται να αγοράζουν σε τιμές spot. Είναι δε
χαρακτηριστική η περίπτωση της γερμανικής εταιρείας αερίου
Uniper, η οποία βρέθηκε στο χείλος της πτώχευσης, καθώς
αναγκάστηκε να αγοράζει πανάκριβα πλέον το ρωσικό αέριο.

Έτσι η γερμανική κυβέρνηση, προκειμένου να τη διασώσει,
κρατικοποίησε το 30% της εν λόγω εταιρείας
(www.ienergeia.gr 20/7/2022). Επιπλέον πρέπει να σημειωθεί
ότι η γερμανική και η ιταλική κυβέρνηση με τη σύμφωνη γνώ-
μη των Βρυξελλών νομοθέτησαν ότι δήθεν είναι σύννομη η
εξόφληση ρωσικού φυσικού αερίου με ρούβλια (www.eurac-
tiv.com 21/5/2022).

Πάντως το τελευταίο διάστημα άρχισαν να πυκνώνουν τα φαι-
νόμενα ανοιχτής επιχειρηματικής προσέγγισης με τη Ρωσία, με
αποκορύφωμα τη συμμετοχή στο οικονομικό Φόρουμ της Αγίας
Πετρούπολης του Alfredo Gozzi, προέδρου της Confindustria
Russia, καθώς και του Vincenzo Trani, προέδρου του Ιταλορω-
σικού Εμπορικού Επιμελητηρίου (https://dec ode39.com
17/6/2022).

Καθώς, λοιπόν, η εμμονή του Μάριο Ντράγκι στην αντιρωσική
γραμμή συνεχιζόταν αμείωτη, η επιχειρηματική ελίτ του «made
in Italy» κινητοποιώντας τους πολιτικούς της εκφραστές φρόντι-
σε να πέσουν τίτλοι τέλους για την ιταλική κυβέρνηση, όπως άλ-
λωστε ήδη αναλύσαμε εκτεταμένα (www.notismarias.gr
26/7/2022).

Έτσι, μετά τον Μπόρις Τζόνσον στο Ηνωμένο Βασίλειο και τον
Κίριλ Πέτκοφ στη Βουλγαρία, άλλος ένας πρωθυπουργός, ο Μά-
ριο Ντράγκι, παίρνει «την άγουσα για τα αποδυτήρια» σε μια φά-
ση που οι λαοί της Ευρώπης δεν δείχνουν διατεθειμένοι να πλη-
ρώσουν το κόστος του πολέμου στην Ουκρανία και αρχίζουν να
κινητοποιούνται ενάντια στις φιλονατοϊκές κυβερνήσεις της ΕΕ.
Ήδη το «Ολλανδικό Κιλελέρ» εξαπλώνεται πανευρωπαϊκά
(www.pentapostagma.gr 29/7/2022) βρίσκοντας μιμητές στην
Ιταλία, ενώ στη Γερμανία οι αρχές αναμένουν έναν θερμό πολιτι-
κό χειμώνα (www.pentapostagma.gr 7/8/2022). Και όλα αυτά
την ώρα που τρίζει και η καρέκλα του Όλαφ Σολτς, καθώς αυξά-
νεται η πίεση στον Γερμανό καγκελάριο «για το σκάνδαλο φορο-
διαφυγής συνεργάτη του ύψους 55 δισ. ευρώ» (www.protothe-
ma.gr 9/8/2022). Και το κερασάκι στην τούρτα αποτελεί η δήλω-
ση του εκπροσώπου Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ ότι
το εκλογικό σώμα στις δυτικές χώρες θα πείσει τις διάφορες κυ-
βερνήσεις να αντιμετωπίσουν τη Ρωσία με περισσότερη πολιτι-
κή σοφία (www.viadiplomacy.gr 9/8/2022).

Και ο νοών νοείτω. 

Π
ρωί είναι, καφεδάκι πίνω, ειδήσεις διαβάζω και
όπως πάντα, κάνω ένα δεκάλεπτο διάλειμμα για να
σας μεταφέρω «χωνεμένες» τις εκτιμήσεις μου από

το (ούτως ή άλλως φτωχό, λόγω μπάνιων του λαού) πολιτικό
σκηνικό.

Λοιπόν, Νίκο μου Ανδρουλάκη μου, έχω την εντύπωση ότι
όποιος σε συμβουλεύει δεν νοιάζεται ιδιαίτερα για την πολιτι-
κή σου πρόοδο και προκοπή και σε έχει φέρει σε σημείο που
στρίμωξες τον εαυτό σου άγρια.

Από τον περασμένο Σεπτέμβρη σε είχαν ενημερώσει ότι το
τηλέφωνό σου παρακολουθείται, όπως είπες. Ξαφνικά, και
ενώ αυτές οι επισυνδέσεις είχαν τερματιστεί, έκανες εμφάνι-
ση στο γραφείο του εισαγγελέα να υποβάλεις μήνυση, δέκα
μήνες μετά το περιστατικό, πράγμα που μου λέει ότι προσπα-
θούσες να αποκομίσεις κάποια πολιτικά οφέλη, τα οποία δεν
διέβλεπες πριν από δέκα μήνες.

Ο κ. Γεραπετρίτης, που μπορεί να τον αποκαλείτε όπως θέ-
λετε, αλλά είναι και απόλυτα σχετικός με τον νόμο αλλά και
ξύπνιος άνθρωπος, σε κάλεσε να σε ενημερώσει για το όλο
σκηνικό, αλλά προφανώς εσύ ήθελες να εξωθήσεις την κατά-
σταση σε σημείο να «εκθέσεις» την κυβέρνηση, ενώ μόλις
άκουγες τη φράση «εισαγγελική άδεια» έπρεπε να ανακρού-
σεις πρύμναν.

Έτσι, φτάνουμε στη σημείο να συζητηθεί το θέμα σου στη
Βουλή, τόσο στην Ολομέλεια όσο και στην Επιτροπή Θεσμών
και Διαφάνειας, στα τέλη του μήνα και νομίζεις ότι είσαι κα-
βάλα στο άτι, σαν τον Αϊ-Γιώργη, έτοιμος να σκοτώσεις τον
δράκο.

Είναι, όμως, έτσι;
Πρώτον, έκανες το λάθος να καθυστερήσεις την έναρξη

του πανηγυριού σε βαθμό που γεννώνται υποψίες για τη σκο-
πιμότητα αυτής της καθυστέρησης. 

Δεύτερον, η συζήτηση στη Βουλή θα γίνει ερήμην σου, με
αποτέλεσμα να ακούσουμε ουσιαστικά όχι τις δικές σου θέ-
σεις, αλλά αυτές του κ. Κατρίνη, ο οποίος έχω την αίσθηση ότι
καλοβλέπει τη συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ και μόλις (όχι εάν,
μόλις) διαλυθεί το ΠΑΣΟΚ θα σπεύσει να συνταχθεί με το θλι-
βερό τσίρκο των πρώην Πασόκων που έδωσαν γην και ύδωρ
στον ευρύπυγο ηγέτη, για κάποια καρεκλίτσα.

Τρίτον, απέκτησες σύμμαχο αυτόν που έπρεπε πάση θυ-
σία να αποφύγεις, μια και οι ορέξεις του είναι ήδη γνωστές.
Έτσι, οδεύεις προς τον αφανισμό, με το ΠΑΣΟΚ να διαλύεται
σε δύο κομμάτια, το ένα εκ των οποίων θα κολλήσει στο
στρατόπεδο του Αλέξη και το άλλο θα αποσπαστεί, είτε για
να δημιουργήσει έναν νέο κεντροαριστερό πόλο, είτε για να
απορροφηθεί από τη ΝΔ, δίνοντάς της ισχυρότερα ερείσμα-

τα στον χώρο του Κέντρου. Και φυσικά, το ερώτημα που θα
τεθεί στο μυαλό κάθε καλόπιστου πολίτη, στο τέλος όλου
αυτού του ανούσιου πανηγυριού, θα είναι: «Για ποιους λό-
γους που δεν μάθαμε ο Ανδρουλάκης έγινε στόχος νόμιμης
έρευνας από την ΕΥΠ, με άδεια της αρμόδιας εισαγγελέως;
Τι έτρεχε πραγματικά που έπεισε την εισαγγελέα να εγκρίνει
την παρακολούθηση;». Δεν σου κάνει εντύπωση που όλες οι
παλιές αλεπούδες του κόμματος δεν έχουν βγει να πουν τί-
ποτα για το θέμα; Μόνος σου έμεινες, Νικολάκη μου.

Εν ολίγοις, καλέ μου σύντεκνε, κατάφερες και σου κατέβα-
σαν τα σώβρακα στον αστράγαλο και ακολουθείς με μαθημα-
τική ακρίβεια την πορεία του Αλαβάνου ή του μπαρμπα-Φώτη
του Κουβέλη, μια και φρόντισες να διαλύσεις ουσιαστικά το
κόμμα σου, κάτι που η αείμνηστη Φώφη προσπαθούσε να
αποφύγει με νύχια και με δόντια.

Και σου τα λέω όλα αυτά, γιατί μια χώρα χρειάζεται δύο
αστικά, φιλοευρωπαϊκά κόμματα πέριξ του Κέντρου για να
λειτουργήσει σωστά και όχι ένα μόνο κόμμα και ένα αριστερί-
στικο συνονθύλευμα που μόνο με τσίρκο μπορεί να παρομοι-
αστεί.

Δεν πειράζει, ουδείς αναντικατάστατος, πολύ δε περισσό-
τερο ένα παιδί του κομματικού σωλήνα.

Καλά μπάνια να έχεις και προσοχή στους καρχαρίες.



του
Χρόνη Ακριτίδη

Τοπογράφος /
μηχανικός & 
συγκοινωνιολόγος,
διευθύνων 
σύμβουλος 
της Ανάπλαση 
Αθήνας ΑΕ, 
πολιτευτής 
Νομού Κοζάνης
με τη ΝΔ
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Οι δύσκολες στιγμές, όταν τις ζούμε, μας πιέζουν ασφυ-
κτικά, με αποτέλεσμα να ανησυχούμε και να αγωνιούμε. Εί-
τε αφορούν το έθνος, είτε αφορούν τον λαό, είτε αφορούν
την κοινωνία, είτε αφορούν τον καθένα από εμάς.

Πάντοτε, όμως ειδικά τέτοιες ημέρες, δεν πρέπει να ξε-
χνάμε ότι, πέρα από τις δικές μας προσπάθειες, που πρέπει
να είναι συνεχείς και δυναμικές και άγρυπνες, η Παναγιά
είναι μαζί μας. Και αυτό δεν είναι μια ευσεβιστική, θεωρητι-
κή και υποκριτική και ασόβαρη παπαδίστικη αναφορά (δυ-
στυχώς, κάποιοι από εμάς τους ιερείς έχουμε δώσει το δι-
καίωμα με τις υπερβολές μας και τις αδυναμίες μας και τις
ασυναρτησίες μας πολλές φορές να μη μας παίρνουν στα
σοβαρά), αλλά είναι βίωμα, από την ίδια τη ζωή.

Μπορεί η ψυχική σήψη να αυξάνεται και το ηθικό αισθη-
τήριο ολοένα να υποχωρεί και το κακό να μην αναχαιτίζεται.

Και, όμως, υπάρχει η Παναγιά μας.
Οι Έλληνες τιμούμε την Παναγιά.
Οι Έλληνες αισθανόμαστε την Παναγιά πολύ κοντά μας και

τη γιορτάζουμε έστω αν περνούμε χαρά ή πόνο.
Και φέτος θα τηρηθούν τα έθιμα, στα γραφικά ξωκλήσια

της Παναγιάς, σε βουνά και θάλασσες, σε πολιτείες και χω-
ριά, σε νησιά και στη στεριανή χώρα, και ο αγέρας θα πάρει
το άρωμα από το θυμιατήρι και θα το σκορπίζει ολούθε.

Οι χαρμόσυνες καμπάνες γεμίζουν με παρηγοριά τους
ανθρώπους, που έχουν ανάγκη από την προστασία της Πα-
ναγιάς. Του μοσχολίβανου η οσμή, των αναμμένων κεριών
η θωριά, οι ψαλμωδίες, όλα ξυπνάνε γλυκά, ιερά, άδολα αι-
σθήματα. Και φέτος σε κάθε γωνιά της ελληνικής γης στολί-
ζονται οι εικόνες της με άνθη και ψάλλονται ύμνοι στην Πα-
ναγιά, με την προσδοκία ότι η Θεοτόκος θα φέρει μόνιμα
την άνοιξη στις καρδιές μας και μια καινούργια ελπίδα θα
γεννηθεί μέσα στην απελπισία… Αν δεν θέλουμε να κυνη-
γάμε σκιές, ας «ζυμώσουμε» τα ιδανικά μας με το ακατάλυ-
το υλικό που μας δίνει η Παναγιά. Την αγάπη της.

Η μεγάλη έλλειψη, που έχει στη ζωή του σήμερα ο άν-
θρωπος, είναι η αγάπη. Δηλαδή, η ιδιότητα εκείνη, η δύνα-
μη, η χάρη, η αρετή, που κάνει τον άνθρωπο να είναι Άν-
θρωπος. Γιατί, αλήθεια, πολλοί από εμάς να νιώθουμε μό-
νοι, κατάμονοι και να μένουμε ερμητικά κλεισμένοι στο κά-
στρο της ψυχής μας και να μη γίνουμε πρωταγωνιστές του

ίδιου μας του εαυτού; Γιατί δεν αφήνουμε του ήλιου την
αχτίδα, τη ζωογόνο αύρα του ήθους, να περάσει μέσα μας;
Τι περιμένουμε; 

Τι καρτεράμε; Δεν υποφέρουμε; Ας ακούσουμε τους
παλμούς της Παναγιάς. Για εμάς κτυπάει η καρδιά της.
Μας αναζητάει. Μας προσμένει. Μας καρτερεί. Ας ση-
κωθούμε και ας τρέξουμε στην αγκαλιά της Παναγιάς,
θα μας δώσει ζωή…

Έχουμε την Παναγιά μας. Η Παναγιά είναι μαζί μας.
Αν το συνειδητοποιήσουμε αυτό και το πιστέψουμε αλη-

θινά, μέσα στη θύελλα θα μείνουμε σταθεροί, ακλόνητοι,
άτρωτοι και με κατεύθυνση προς τα άνω. Θα διασχίσουμε το
πεδίο το ναρκοθετημένο σε κάθε βήμα μας με θάρρος, απο-
φασιστικότητα και προπαντός νικηφόρα.

Αν δεν το ξεχνάμε αυτό, η πορεία μας, και αν ακόμη ξεκι-
νά από τέλματα μιας ζωής, που έως τώρα ζούσαμε, χωρίς
στο βάθος της ψυχής μας να το θέλουμε έτσι, θα πάρει άλ-
λη, ελπιδοφόρα διάσταση, όπου ο πόνος και η θλίψη μπο-
ρούν, ναι, μπορούν, αρκεί να το διεκδικήσουμε, να γίνουν
ειρήνη και ευτυχία. 

Η Παναγιά μαζί μας…

του
πατέρα

Ηλία Μάκου 

Τ
ον Δεκαπενταύγουστο ζει κι αναπνέει το ελληνικό
ορθόδοξο κύτταρο και γιορτάζει την «Άνοδο» της μη-
τέρας του Χριστού στους ουρανούς. Της μητέρας

όλων των Χριστιανών που αποτελεί την καθημερινή επικοι-
νωνία τους με το θείο. Στη χώρα μας η Παναγία έχει κατα-
στεί προστάτιδα του έθνους μας απέναντι στους απίστους.
Ταυτίσαμε την Παναγία με την εθνικοφυλετική μας πορεία
και τη λατρεύουμε ως μόνιμη αρωγό των αγώνων μας αλλά
και της συνδρομής Της στις αδύναμες και δύσκολες στιγμές
μας. Την είδαμε στα τείχη της Πόλης στην πολιορκία των
Αβάρων, την είδαμε στα τείχη του Ρωμανού και στη Βλαχέρ-
να, την είδε ο Μακρυγιάννης στα όνειρά του, την είδαν οι
στρατιώτες μας στην Πίνδο. Την επικαλούμαστε καθημερι-
νά τόσες και τόσες φορές, «Παναγία μου, βόηθα».

Για σκεφτείτε: ένας θάνατος έχει καταστεί γιορτή χαράς.
Όχι μόνο για τα εκατομμύρια των πιστών αλλά και για την
ίδια την Εκκλησία. Γιατί άραγε συμβαίνει αυτό; Γιατί κλαίμε
με τον θάνατο του Χριστού, ενώ μας χαροποιεί η «Άνοδος»
μιας θνητής; Η απάντηση δεν είναι δύσκολη. Όσοι νομίζουν
θεολογικά ότι ο ρόλος της Παναγίας τελειώνει με τη γέννη-
ση του Χριστού σφάλλουν, αφού η Τριαδική θεότητα την κα-
τέστησε «κλίμακα» προς τον Θεό για κάθε άνθρωπο. «Κλί-
μακα» προς την αιώνια ζωή. Κι εκείνη, στοργική μάνα όλων,
καταλαγιάζει τις ψυχές των ανθρώπων που της ζητούν βοή-
θεια και τους δίνει απλόχερα εσωτερική δύναμη να ανταπε-
ξέλθουν στις δυσκολίες.

Οι εκκλησίες και τα μοναστήρια στη χάρη Της αμέτρητα.
Γιορτάζουν την Κοίμηση της Θεοτόκου με ιδιαίτερη λαμ-
πρότητα και κατάνυξη, προσελκύοντας χιλιάδες προσκυνη-
τές από όλη τη χώρα και το εξωτερικό. Η θρησκευτική γιορ-
τή συνοδεύεται από μουσικές και γεύσεις, με τα τοπικά έθι-
μα και τις παραδόσεις της κάθε περιοχής να έχουν την τιμη-
τική τους. 

Να θυμηθούμε κάποια:

Παναγία Σουμελά
Η Παναγία Σουμελά αποτελεί το σύμβολο της ποντια-

κής πίστης, αν και η πρώτη ονομασία της θαυματουργής
εικόνας ήταν Αθηνιώτισσα. Είναι αγιογραφία του Ευαγγε-

λιστή Λουκά. Η παράδοση αναφέρει ότι η Παναγία η Αθη-
νιώτισσα εμφανίστηκε ως όραμα στους μοναχούς Σω-
φρόνιο και Βαρνάβα στην Αθήνα και τους κάλεσε στην εκ-
κλησία. Εκεί είδαν την εικόνα να σηκώνεται από το προ-
σκυνητάρι, να βγαίνει από το παράθυρο και να πετάει
προς τα ουράνια. Συγχρόνως άκουσαν τη Θεοτόκο να λέει:
«Πηγαίνω στην Ανατολή. Προπορεύομαι στο όρος Μελά.
Ακολουθήστε με...». Οι μοναχοί την ακολούθησαν και στο
όρος Μελά στον Πόντο, όπου στάθηκε, κτίστηκαν μεγάλος
Ναός και Μονή. Έτσι, η εικόνα πήρε την ονομασία Σουμε-
λά από τη φράση «στου Μελά». Μετά τη Μικρασιατική Κα-
ταστροφή μοναχοί έθαψαν την εικόνα μαζί με άλλα κειμή-
λια και τελικά έφτασαν στην Ελλάδα, όπου ανεγέρθη ο πε-
ρίφημος ναός στις πλαγιές του Βερμίου, στην Καστανιά
Βέροιας.

Παναγία της Τήνου
Η εικόνα της Παναγίας της Τήνου βρέθηκε στις 30 Ια-

νουαρίου 1823, έπειτα από πολλές προσπάθειες και «με την
υπόδειξη της Παναγίας στη μοναχή Πελαγία», στην ιστορι-
κή Μονή της «Κυράς των Αγγέλων», στο Κεχροβούνι. Με
Βασιλικό Διάταγμα του 1836 καθιερώθηκε ο εορτασμός της
Παναγίας στην Τήνο, όπου ο δρόμος που οδηγεί από το λι-
μάνι στον ναό του Ευαγγελισμού, όπου βρέθηκε η εικόνα,
είναι η μεγαλύτερη απόδειξη της άρρηκτης σχέσης του ελ-
ληνισμού με την Ορθοδοξία. Εκατομμύρια πιστοί τον έχουν
διαβεί με κάθε τρόπο με ευγνωμοσύνη προς τη Θεοτόκο. 

Η Παναγία στο Μικρόκαστρο Κοζάνης
Χαρακτηριστικός είναι και ο εορτασμός στο ιστορικό

μοναστήρι της Παναγίας στο Μικρόκαστρο του Δήμου
Βοΐου. Δεκάδες χιλιάδες πιστοί συρρέουν να προσκυνή-
σουν την Ιερή εικόνα που χρονολογείται από το 1603. Τις
ημέρες του Δεκαπενταύγουστου έχει αναβιώσει το έθιμο
των προσκυνητών καβαλάρηδων από τη Σιάτιστα. Προέρ-
χεται από την τουρκοκρατία, όταν οι σκλαβωμένοι Έλλη-
νες έδειχναν μπροστά στην εικόνα της Παναγίας τον πόθο
τους για ελευθερία και της ζητούσαν να τους βοηθήσει να
την κατακτήσουν. 

Η Εκατονταπυλιανή
Ο περίφημος ναός της Παναγίας στην Παροικιά της

Πάρου αποτελεί σπουδαίο λατρευτικό προορισμό μας.
Κτισμένος από την Αγία Ελένη, που στην κατεύθυνσή
της προς την Παλαιστίνη για να αναζητήσει τον Τίμιο
Σταυρό έφτασε στην Πάρο και προσευχήθηκε σε έναν
μικρό ναό που βρισκόταν στη θέση της Εκατονταπυλια-
νής. Κατά την προσευχή της έκανε τάμα ότι αν βρει τον
Τίμιο Σταυρό, θα χτίσει στη θέση αυτή έναν μεγάλο ναό.
Όπως κι έγινε.

Εκατοντάδες ναοί σε όλη την Ελλάδα και εκατομμύ-
ρια πιστοί λατρεύουν τη μητέρα του Χριστού. Η Χοζο-
βιώτισσα στην Αμοργό, που στέκεται επιβλητικά εδώ
και αιώνες σε έναν γκρεμό 350 μέτρων, κτισμένη από
τον βυζαντινό αυτοκράτορα Αλέξιο Α’ Κομνηνό, σύμ-
φωνα με επιγραφή της Ι. Μονής. Η «Οφιούσα» της Κε-
φαλονιάς, στην οποία παραμονές της γιορτής εμφανί-
ζονται κάθε χρόνο τα μικρά φιδάκια, αποκαλούμενα
«φίδια της Παναγίας». Στη Λέσβο είναι η Παναγιά η
Αγιασώτισσα, στην Κάρπαθο η Παναγία της Ολύμπου,
στην Άνδρο η Παναγία η Φανερωμένη, όπως και στη
Σαλαμίνα, ενώ στα Κουφονήσια γιορτάζει η Παναγία
στο Κάτω Κουφονήσι.

Στο νησί της Αποκάλυψης, την Πάτμο, οι μοναχοί τη-
ρούν το έθιμο του επιταφίου της Παναγίας, έθιμο με βυ-
ζαντινές καταβολές. Ο χρυσοποίκιλτος επιτάφιος της
Παναγίας περιφέρεται στα σοκάκια του νησιού σε μεγα-
λοπρεπή πομπή, ενώ οι καμπάνες του μοναστηριού και
των άλλων εκκλησιών ηχούν ασταμάτητα.

Στη Χαλκιδική, στο Παγγαίο, σε κάθε γωνιά της χώρας η
Παναγία είναι παρούσα. Δίπλα μας… Πρωτίστως και στο
Άγιον Όρος, το περίφημο «Περιβόλι της Παναγιάς», όπου,
σύμφωνα με την παράδοση, η Παναγία μαζί με τον Ιωάννη
παραπλέοντας τον Άθω αντιμετώπισε φοβερή θαλασσοτα-
ραχή και αποβιβάστηκε στον χώρο, όπου σήμερα βρίσκεται
η Μονή των Ιβήρων. Θαυμάζοντας το τοπίο, ζήτησε από τον
Κύριο να της παραχωρήσει όλο το Όρος ως δώρο. Και ο τό-
πος έχει γίνει πόλος έλξης της Ορθοδοξίας εδώ και αιώνες.

Χρόνια μας πολλά. 

Η «κοίμηση» της Παναγίας γιορτή της ζωής
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Γ ια τον Α’ αντιπρόεδρο της Βουλής

και βουλευτή της Α’ Αθηνών δεν
ξέρω από πού να αρχίσω να γρά-

φω. Από το γεγονός ότι είναι ένας πολύ
καλός άνθρωπος, ένας εξαιρετικός κα-
θηγητής της Ιατρικής ή ότι είναι ένας
γνήσιος και ειλικρινής πολιτικός; Ή μή-
πως όλα αυτά μαζί; Ως γιατρός έχει σώ-
σει πολύ κόσμο και έχει βοηθήσει ακόμα
περισσότερους. Παρείχε τις ιατρικές
του συμβουλές σε όσους του ζήτησαν
βοήθεια, τίμησε και τιμάει τον όρκο του
Ιπποκράτη όσο λίγοι. Ως πολιτικός, δεν
μάσησε ποτέ τα λόγια του και όταν χρει-
άστηκε, κοντραρίστηκε με τη «γραμμή»
της παράταξης η οποία τον ανέδειξε.

Ο Νικήτας δεν είναι ισαποστάκιας και
δεν φοβάται να πει ελεύθερα την άποψή
του. Κάποιοι τον έχουν χαρακτηρίσει και
ως τον «αναρχικό της Δεξιάς», όμως από
το 1965 που μπήκε στο φοιτητικό κίνημα
μέχρι σήμερα κινείται με την ίδια σοβα-
ρότητα και την ίδια ειλικρίνεια. Από πολύ
νωρίς είχε σχηματίσει ένα ισχυρό σύ-
στημα πεποιθήσεων και αξιών. Πολιτι-
κός του πατέρας υπήρξε αναμφίβολα ο
Ευάγγελος Αβέρωφ, όμως ο Νικήτας
θαύμαζε τη λεβεντιά και την ευθύτητα
του Χαρίλαου Φλωράκη, το ρομαντικό
πείσμα του Λεωνίδα Κύρκου. Εκτίμησε
τον ηγέτη Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ενώ
έζησε από κοντά τη μεγαλοσύνη και το
όραμα του εθνάρχη Κωνσταντίνου Κα-
ραμανλή. Στα πρώιμα χρόνια της πολιτι-
κής του σταδιοδρομίας, ο Νικήτας δεν
είχε λεφτά να κατέβει βουλευτής και να
καλύψει τα έξοδα μιας προεκλογικής
εκστρατείας. Χρειάστηκε το 1990 να έρ-
θει ο Αβέρωφ στην προεκλογική του
συγκέντρωση στο «Χίλτον» και να του
βάλει στην τσέπη έναν φάκελο με δύο
εκατομμύρια δραχμές για να καταφέρει
να γίνει βουλευτής… Δεν ξέχασε ποτέ
αυτό που του είπε ο μακαρίτης ο Αβέ-
ρωφ: «Δεν θα πηγαίνεις ούτε πολύ κοντά
σε έναν αρχηγό ούτε πολύ μακριά. Είναι
σαν το τζάκι ο αρχηγός. Κοντά καίγεσαι.
Μακριά κρυώνεις». 

Τα τελευταία χρόνια ο κ. Κακλαμάνης
είναι σταθερά ένας από τους πιο δημο-
φιλείς πολιτικούς. Στην ψηφοφορία του
2019, όπου αναδείχτηκε Α’ αντιπρό-
εδρος της Βουλής, έσπασε όλα τα κον-
τέρ. Επί 295 παρόντων ο Κακλαμάνης
έλαβε 290 ψήφους, απόδειξη ότι έχει
ευρεία αποδοχή και εκτίμηση σε όλο το
πολιτικό φάσμα.

Ένας γνήσιος δεξιός

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Νικήτας Κακλαμάνης
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Γ
ια το βιογραφικό του Νικήτα Κακλαμάνη δεν φτά-
νουν ούτε πέντε σελίδες εφημερίδας. Γεννήθηκε
στην Άνδρο την 1η Απριλίου 1946. Αποφοίτησε από

την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1971 και
ειδικεύτηκε στον τομέα της Ακτινοθεραπείας και Ογκολο-
γίας. Το 1981 ανακηρύχθηκε διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής
Αθηνών και το 1989 εξελέγη ομόφωνα επίκουρος καθηγη-
τής της ίδιας Σχολής. Από το 1975 έως το 2008 υπηρέτησε
στο νοσοκομείο «Αρεταίειο». Ασχολήθηκε ενεργά με τον
συνδικαλισμό από το 1965 και εξελέγη δις στη θέση του γε-
νικού γραμματέα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Το
1986 εξελέγη μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας
Δημοκρατίας και το 1987 μέλος της Εκτελεστικής Επιτρο-
πής της. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής με τη Νέα
Δημοκρατία το 1990 στην εκλογική περιφέρεια Α’ Αθηνών.
Το 1993 αποχώρησε και συνίδρυσε την Πολιτική Άνοιξη
μαζί με τον Αντώνη Σαμαρά, με την οποία επανεξελέγη
βουλευτής στην Α’ Περιφέρεια Αθηνών και στη συνέχεια
ευρωβουλευτής.

Το 2000 εξελέγη βουλευτής Α’ Αθηνών με τη ΝΔ και ανέ-
λαβε τον τομέα Υγείας-Πρόνοιας του κόμματος. Στις 10

Μαρτίου 2004 ανέλαβε καθήκοντα υπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης έως τις 14 Φεβρουαρίου 2006.
Τον Απρίλιο του 2006 έλαβε το χρίσμα του κόμματος της Νέ-
ας Δημοκρατίας ως επίσημος υποψήφιος του κόμματος για

το αξίωμα του δημάρχου Αθηναίων και εξελέγη συγκεντρώ-
νοντας το 46,05% των ψήφων και στη συνέχεια πρόεδρος της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων-Κοινοτήτων Ελλάδας. Στις 31
Μαρτίου 2014 δεν σκέφτηκε ούτε καρέκλες ούτε βουλευτι-
λίκια. Διαγράφηκε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέ-
ας Δημοκρατίας, διότι ψήφισε «παρών» στο πρώτο άρθρο
πολυνομοσχεδίου με μέτρα για την οικονομία, δηλώνοντας
αντίθετος με τις επιπτώσεις που πίστευε πως θα έχουν στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτός είναι ο Νικήτας.

Από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του ήταν το 2017,
όταν έχασε την αγαπημένη του μητέρα, την Κατίνα. Χρησι-
μοποιεί συχνά μια φράση του Ντελακρουά: «Χρειάζεται με-
γάλη γενναιότητα για να τολμάς να είσαι ο εαυτός σου». Στην
προσωπική του ζωή παραμένει εργένης. Δύο φορές έφτασε
πριν από τα σκαλιά της εκκλησίας με μια Ελληνίδα και με μια
Φλαμανδή, αλλά οι γάμοι δεν προχώρησαν.

Δεν μετανιώνει που ασχολήθηκε με την πολιτική. Η πολι-
τική τού έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσει πάρα πολλούς
ανθρώπους και, σε μια εποχή που δεν είναι πολύ γόνιμη για
τις ανθρώπινες σχέσεις, να αποκτήσει νέους, πολλούς και
αληθινούς φίλους.

H αγάπη για την πολιτική και η λατρεία του κόσμου
Στα χρόνια της μάχιμης ιατρικήςΣε μικρή ηλικίαΌλη η οικογένεια σε αναμνηστική φωτογραφία

Με την αείμνηστη 
μητέρα του Κατίνα

Με τον αείμνηστο Ευάγγελο Αβέρωφ

Με τον Μιλτιάδη Έβερτ Με τον Κώστα Καραμανλή

Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Με τους αείμνηστους Κων/νο και Μαρίκα Μητσοτάκη14



Σχεδόν η μισή Ευρώπη βρίσκεται υπό συνθήκες «προει-
δοποίησης», οι οποίες υποδηλώνουν σοβαρή ξηρασία και
μεγάλο έλλειμμα εδαφικής υγρασίας, υποστηρίζει το Ευρω-
παϊκό Παρατηρητήριο Ξηρασίας. Ακόμα, άλλο ένα 17% της
Ευρώπης έχει φτάσει στο όριο στο οποίο η βλάστηση υπο-
φέρει, σε ορισμένες περιπτώσεις ξεραίνεται ή αραιώνει.

Οι υψηλές θερμοκρασίες που παρατηρούνται αυτό το
καλοκαίρι, οι οποίες ενισχύονται από την ανθρωπογενή
κλιματική αλλαγή, συμβάλλουν στην ξήρανση του νερού.

Παράλληλα, φέτος, χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή
τους στην Ευρώπη εξαιτίας του «ιστορικού» καύσωνα που
τροφοδότησε πυρκαγιές.

Στη Γαλλία τα προβλήματα από την ξηρασία είναι ση-
μαντικότερα από ποτέ, ενώ Ιταλία, Ισπανία και Ολλανδία
αντιμετωπίζουν επίσης σοβαρότατα προβλήματα λόγω
της ξηρασίας, με τη λειψυδρία να αποτελεί το μεγαλύτερο
εξ αυτών.  Χθες, η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι
τμήματα της νότιας, της κεντρικής και της ανατολικής Αγ-

γλίας έχουν τεθεί επίσημα σε κατάσταση ξηρασίας έπειτα
από μια παρατεταμένη περίοδο ζεστού και ξηρού καιρού,
με την πηγή του Τάμεση να έχει στερέψει. Τον Ιούλιο, τα
νότια τμήματα της Βρετανίας, μαζί με το Λονδίνο, έλαβαν
μόνο το 10 έως 20 τοις εκατό των μέσων βροχοπτώσεων,
και σε ορισμένες περιπτώσεις σχεδόν καθόλου. 

Παράλληλα, η στάθμη του νερού μειώνεται και στον Ρή-
νο, με τα φορτηγά πλοία να αναγκάζονται να είναι κατά τα
τρία τέταρτα κενά φορτίου.

Τ
α δύο τρίτα των κατοίκων από τις
περιοχές που βρίσκονται υπό τον
έλεγχό της στην περιφέρεια του
Ντονέτσκ θέλει να απομακρύνει

ενόψει του χειμώνα η ουκρανική κυβέρ-
νηση, καθώς λόγω των κατεστραμμένων
από τον πόλεμο υποδομών η διαβίωση στις
χειμερινές συνθήκες θα είναι σχεδόν αδύ-
νατη. Όπως ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος
της κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ, σχε-
διάζεται η απομάκρυνση περίπου 220.000
από τους περίπου 350.000 κατοίκους,
συμπεριλαμβανομένων 52.000 παιδιών.

Στα τέλη Ιουλίου, το Κίεβο ανακοίνωσε
την υποχρεωτική εκκένωση περιοχών του
Ντονέτσκ, όπου διεξάγονται σκληρές μά-
χες με τις ρωσικές δυνάμεις. Παρ’ όλα αυ-
τά, με τη συμπλήρωση σχετικής φόρμας,
οι κάτοικοι μπορούν να δηλώνουν τη θέ-
λησή τους να παραμείνουν και να μη φεύ-
γουν. Μάλιστα, από την 1η Αυγούστου μέ-
χρι και σήμερα, ο αριθμός των ανθρώπων
που έχουν απομακρυνθεί είναι γύρω
στους 4.000.

Η Βερεστσούκ ανέφερε πως οι κάτοικοι
πρέπει να εγκαταλείψουν την περιοχή πριν
από τον ερχομό του χειμώνα, καθώς οι
υποδομές ηλεκτροδότησης και θέρμανσης
έχουν καταστραφεί από τον πόλεμο. 

Τοξική αμμωνία
Παράλληλα, τόνισε ότι ενδεχομένως να

χρειαστεί να εκκενωθούν και άλλες περιο-
χές, όπως η Χερσώνα, το Χάρκοβο και η
Ζαπορίζια.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται ο πόλεμος στο
ουκρανικό μέτωπο, με τις τοπικές φιλορω-
σικές αυτονομιστικές Αρχές να αναφέ-
ρουν πως εκλύθηκε τοξική αμμωνία ύστε-

ρα από φωτιά σε ζυθοποιείο στο Ντονέτσκ.
Το ζυθοποιείο βρίσκεται στη συνοικία Κα-
λίνινσκι, με τις πληροφορίες να αναφέ-
ρουν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από πυ-
ρά του ουκρανικού πυροβολικού. Οι ίδιες
πηγές καταγγέλλουν ότι η τοξική αμμωνία
που εκλύθηκε σε αέρια μορφή έχει εξα-
πλωθεί σε ακτίνα δύο χιλιομέτρων. Για αυ-
τό τον λόγο, καλούν τους κατοίκους της πε-
ριοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς
χώρους με κλειστά τα παράθυρα.

Τρολάρουν οι Ουκρανοί
Με ένα βίντεο-τρολ 35 δευτερολέπτων

οι Ουκρανοί συμβουλεύουν τους Ρώσους
να μην επισκεφτούν την Κριμαία, εκτός αν
θέλουν ένα «δυσάρεστα ζεστό καλοκαιρι-
νό διάλειμμα». Στο βίντεο αναφέρεται:

«Εσείς επιλέξατε την Κριμαία. Μεγάλο λά-
θος». Σε αντίθεση με τις εκπληκτικές εικό-
νες των προηγούμενων τουριστικών προ-
ορισμών, το βίντεο δείχνει τις τεράστιες
εκρήξεις που συγκλόνισαν την Κριμαία την
περασμένη Τρίτη. 

Στη συνέχεια φαίνονται πλάνα τουρι-
στών που φεύγουν από μια κοντινή παρα-
λία καθώς οι εκρήξεις φαίνονται από μα-
κριά, με το κείμενο να εμφανίζεται ξανά
στην οθόνη λέγοντας «Ώρα να γυρίσω σπί-
τι». Στο τέλος του βίντεο αναγράφεται με
μπλε και κίτρινο το σύνθημα «Η Κριμαία
είναι Ουκρανία». 

ΈΈψαχναν έγγραφα 
στο σπίτι του Τραμπ 
για τα πυρηνικά 
όπλα των ΗΠΑ
Εξακολουθεί να συγκεντρώνει τα
βλέμματα του παγκόσμιου Τύπου το
«ντου» του FBI στο σπίτι του Ντόναλντ
Τραμπ, με τις αποκαλύψεις της «Wash-
ington Post» να μιλούν για έρευνα που
αναζητούσε απόρρητα έγγραφα σχετι-
κά με τα πυρηνικά των ΗΠΑ. Στα συγκε-
κριμένα «άκρως απόρρητα» έγγραφα
έχουν πρόσβαση μόνο ελάχιστοι, κο-
ρυφαίοι αξιωματούχοι της κυβέρνη-
σης και οποιαδήποτε διαρροή τους
μπορεί να αποτελέσει απειλή για τη
χώρα, αναφέρει η εφημερίδα. Μάλι-
στα, ο γενικός εισαγγελέας Μέρικ
Γκάρλαντ δήλωσε την Πέμπτη ότι «ενέ-
κρινε προσωπικά» την απόφαση να ζη-
τηθεί ένταλμα για την έρευνα στο σπίτι
του Τραμπ στη Φλόριντα.
Πράκτορες του FBI, έχοντας στην κατο-
χή τους το απαραίτητο ένταλμα, πραγ-
ματοποίησαν έφοδο τη Δευτέρα 8 Αυ-
γούστου στην υπερπολυτελή ιδιωτική
οικία του πρώην προέδρου των ΗΠΑ,
Ντόναλντ Τραμπ, στο Μαρ-α-Λάγκο του
Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. Η έφοδος των
ομοσπονδιακών πρακτόρων έγινε με
σκοπό να εντοπιστούν απόρρητα έγγρα-
φα που πήρε μαζί του ο Τραμπ κατά την
αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο.

Ξεριζώνονται γιατί δεν 
βγαίνει εκεί χειμώνας 
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Η ξηρασία στην Ευρώπη πλησιάζει τα χειρότερα επίπεδα των τελευταίων 500 ετών

ΝΤΟΝΕΤΣΚ

Περίπου 220.000 από τους
σχεδόν 350.000 κατοίκους,
συμπεριλαμβανομένων 52.000
παιδιών, εγκαταλείπουν 
τις εστίες τους 

Επιμέλεια: Νικόλας Καμπάς-Κορωναίος



Γράφει η Ραφαέλα Παπαγεωργίου 

Η
μέρα που όλη η χώρα γιορτάζει
και οι εκδρομείς περιμένουν πώς
και πώς, ο Δεκαπενταύγουστος,
είναι προ των πυλών. Πρόκειται

για μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Χρι-
στιανοσύνης, μια θεομητορική εορτή τόσο
της Ορθόδοξης Εκκλησίας όσο και των λοι-
πών χριστιανικών ομολογιών και για αυτό
στην Ελλάδα η Κοίμηση της Θεοτόκου εορ-
τάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα. Αυτή την
ημέρα οι χριστιανοί γιορτάζουν τον θάνατο
της Θεοτόκου, την ταφή, την ανάσταση και τη
μετάστασή Της στους ουρανούς.

Πάσχα καλοκαιρινό
Κάθε χρόνο στην Ελλάδα και ιδιαίτερα

στα νησιά ο Δεκαπενταύγουστος εορτάζεται
με ιδιαίτερη λαμπρότητα προς τιμήν της Πα-
ναγίας, με διάφορες εκδηλώσεις και παρα-
δοσιακά πανηγύρια που καταλήγουν σε γε-
νικευμένο γλέντι. Δεν είναι τυχαίο ότι χαρα-
κτηρίζεται ως «Πάσχα του καλοκαιριού»,
καθώς σε πολλά νησιά στολίζουν και περι-
φέρουν επιτάφιο προς τιμήν της Παναγίας,
μια συνήθεια του Πάσχα. Το μόνο σίγουρο
είναι πως κάθε σπιτικό βρίσκει τρόπο να τι-
μήσει τον Δεκαπενταύγουστο, καθώς αυτή
τη μέρα γιορτάζουν ο Παναγιώτης, η Μαρία,
η Δέσποινα και άλλα συναφή ονόματα που
είναι πολύ δημοφιλή. 

Σίφνο, Αμοργό και Πάρο 
Όπως είναι γνωστό, ο Δεκαπενταύγου-

στος εκτός από θρησκευτική εορτή, λει-
τουργεί και ως εφαλτήριο για να ξεκινήσουν
τις διακοπές τους οι εργαζόμενοι, αναζη-
τώντας καλοκαιρινούς προορισμούς με
θρησκευτικό περιεχόμενο, λόγω και των
ημερών. Οι πιο συνηθισμένοι προορισμοί
των εκδρομέων για να προσκυνήσουν και
την Παναγία είναι η Σίφνος, η Αμοργός και η
Πάρος με τη μοναδική κυκλαδίτικη ομορφιά
και αρχιτεκτονική, αλλά και η Παναγία της
Τήνου, η πιο ξακουστή για λαϊκό προσκύνη-
μα. Ο λόγος, λοιπόν, για την Παναγία Χρυσο-
πηγή, την Παναγία Χοζοβιώτισσα και την
Παναγία Εκατονταπυλιανή αντίστοιχα.

Παναγία Χοζοβιώτισσα
Η εικόνα της Παναγίας Χρυσοπηγής, που

αποτελεί για τους Σιφνιούς αληθινό θησαυ-
ρό, βρέθηκε στη θάλασσα από ψαράδες
στην περίοδο της Εικονομαχίας και μετα-
φέρθηκε στον ιερό βράχο όπου χτίστηκε ο
ναός, ενώ έχει πλούσια παράδοση και ιστο-
ρία και το πιο όμορφο είναι η μαγική της
θέα, που δεσπόζει ανάμεσα στη στεριά και
τη θάλασσα.

Ένα άλλο εντυπωσιακό μνημείο είναι το
ολόλευκο μοναστήρι της Παναγίας Χοζο-
βιώτισσας, που είναι χτισμένο κυριολεκτι-
κά πάνω σε βράχια και αποτελεί σήμα κα-
τατεθέν της Αμοργού. Οι ντόπιοι αλλά και οι
τουρίστες τον Δεκαπενταύγουστο πηγαί-
νουν στο μοναστήρι για να προσκυνήσουν,
ενώ το πανηγύρι με τα αμοργιανά ρακόμε-
λα ανταριάζει στην Παναγιά την Πανοχω-
ριανή. 

Η Τήνος
Το αδιαχώρητο επικρατεί και στην Πάρο

τον Δεκαπενταύγουστο και την τιμητική της
έχει η Παναγία Εκατονταπυλιανή. Ειδικότε-
ρα, τη Θεία Λειτουργία ακολουθούν η μεγά-
λη παρέλαση και η περιφορά εικόνας στους
δρόμους. Το βράδυ φωταγωγούνται τα σκά-
φη και γίνεται ρίψη βεγγαλικών, ενώ ακο-
λουθούν εκδηλώσεις με παραδοσιακή μου-
σική και χορούς.

Το πιο γνωστό, όμως, είναι το νησί της
Μεγαλόχαρης, η Τήνος, όπου από τις αρχές
Αυγούστου οι προσκυνητές επισκέπτονται
τον ναό της για να παρακολουθήσουν τις
παρακλήσεις που γίνονται κάθε μέρα μέχρι
και τις 13 Αυγούστου, οπότε πραγματοποι-
είται η τελευταία μεγάλη παράκληση. Φέ-
τος, μάλιστα, για τον εορτασμό της Κοιμή-
σεως της Θεοτόκου και της συμπλήρωσης
82 χρόνων από τον τορπιλισμό του Κ/Δ
«Έλλη», το πρόγραμμα εκδηλώσεων είναι
πλούσιο, ενώ το βράδυ της 14ης και της
15ης Αυγούστου πραγματοποιείται γενική
φωταγώγηση και σημαιοστολισμός δημό-
σιων και δημοτικών καταστημάτων, οικιών
και ελλιμενισμένων πλοίων, με την παρά-
σταση να κλέβουν οι τιμητικοί κανονιοβολι-
σμοί στο «Κανονάκι της Έλλης».

Στο γαλάζιο της θάλασσας 
Τα νησιά της Παναγίας γιορτάζουν με ευ-

λάβεια και μυσταγωγία τον Δεκαπενταύγου-
στο στις εκκλησίες. Εσύ θα λείπεις από αυτή
τη μεγάλη εορτή; Οι επιλογές σου αμέτρητες
και η κυκλαδίτικη ομορφιά -και όχι μόνο-
απέραντη, καλύπτοντας όλες σου τις προτι-
μήσεις. Είτε προτιμάς ένα χαλαρό, ανέμελο

καλοκαίρι με περισσότερο θρησκευτικό
πνεύμα, μια θάλασσα μπροστά σου και το
γαλάζιο, σε αποχρώσεις ουράνιες και πελα-
γίσιες, με το λευκό των μοναστηριών να κυ-
ριαρχούν και να σε ταξιδεύουν. Είτε είσαι
λάτρης της διασκέδασης, τα πανηγύρια με το
άφθονο ποτό, τους χορούς και το γλέντι μέ-
χρι πρωίας σε περιμένουν!
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Η τρίτη πιο φωτεινή μέρα 
της Ορθοδοξίας μετά 

τη Γέννηση του Χριστού 
και την ΑνάστασηΗ λαμπρή γιορτή 

της Παναγιάς
των Ελλήνων
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Δεκάχρονος έβαζε
φωτιές για να  
βλέπει ν α τρέχουν 
οι πυροσβέστες
«Μου αρέσει να βλέπω τους
πυροσβέστες να σβήνουν πυρ-
καγιές», είπε ένας 10χρονος
στους αστυνομικούς που τον
συνέλαβαν για εμπρησμό σε
δύο αλσύλλια. 
Το απίστευτο περιστατικό με
πρωταγωνιστή τον ανήλικο συ-
νέβη στο νησί της Λέσβου. Οι
αστυνομικές Αρχές μετά τις
φωτιές που εκδηλώθηκαν σε
δύο μικρούς πνεύμονες πρασί-
νου στην περιοχή της Αγίας Κυ-
ριακής άρχισαν να πραγματο-
ποιούν έρευνες, προκειμένου
να βρουν ποιος κρύβεται πίσω
από την εκδήλωσή τους. 
Από τις καταθέσεις και τις μαρ-
τυρίες που συγκέντρωσαν
έφτασαν στον 10χρονο, ο οποί-
ος ομολόγησε ότι ήταν αυτός
που έβαλε φωτιά στα δύο αλ-
σύλλια. Σε ερώτηση των αστυ-
νομικών γιατί προχώρησε σε
αυτές τις ενέργειες, ο ανήλικος
δεν προσπάθησε να δικαιολο-
γηθεί για τις πράξεις του αλλά
τους έδωσε μια απάντηση που
τους ξάφνιασε. «Μου αρέσει να
βλέπω τους πυροσβέστες να
τρέχουν για να σβήσουν τις
πυρκαγιές», είπε στους άνδρες
της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Οι αστυνομικοί μετά τα όσα
τους είπε ο 10χρονος σχημάτι-
σαν δικογραφία, στην οποία
αναφέρουν με κάθε λεπτομέ-
ρεια τα όσα τους εξιστόρησε ο
μικρός εμπρηστής. Την υπόθε-
ση ανέλαβε τελικά ο εισαγγε-
λέας Ανηλίκων. 

Σ
τον ανακριτή οδηγείται σήμερα ο
50χρονος που έριξε οξύ στο πρό-
σωπο της πρώην συζύγου του και
κατηγορείται για απόπειρα αν-

θρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ οι για-
τροί της 49χρονης δίνουν μάχη προκειμέ-
νου να αποκαταστήσουν την όραση στο μά-
τι της που «χάθηκε» από τη ρίψη του καυ-
στικού υγρού.

Λίγο πριν περάσει το κατώφλι του Δικα-
στικού Μεγάρου της Καλαμάτας, ο κατηγο-
ρούμενος υποστηρίζει ότι έχει μετανιώσει
για την πράξη του και ότι σκοπεύει να συμ-
παρασταθεί εμπράκτως στη γυναίκα με την
οποία έφερε στον κόσμο τέσσερα παιδιά.
«Θα πληρώσω όλα τα έξοδα για τη θερα-
πεία του ματιού της που τραυματίστηκε
από το καυστικό υγρό που της έριξα αλλά
και για την αποκατάσταση της όρασής της»,
σκοπεύει να πει μεταξύ άλλων ο 50χρονος
στον ανακριτή, από τον οποίο, όμως, ανα-
μένεται ο δικηγόρος του να ζητήσει σήμε-
ρα μία ακόμα 24ωρη προθεσμία για να
απολογηθεί. 

Έτσι, εκτός απροόπτου, ο άνθρωπος που
αγόρασε από το σουπερμάρκετ το ακουα-
φόρτε και σχεδίασε με κάθε λεπτομέρεια
την ενέδρα του εις βάρος της άτυχης γυ-
ναίκας, θα δώσει τις δικές του εξηγήσεις
στον ανακριτή την παραμονή της Παναγίας. 

Για ανθρωποκτονία 
Την ίδια στιγμή, όμως, τόσο η 49χρονη

όσο και ο δικηγόρος της δεν είναι διατε-
θειμένοι να δεχτούν καμία συγγνώμη,
ενώ αρνούνται τις οικονομικές διαφορές

που πρόβαλε σαν δικαιολογία για την
αποτρόπαιη πράξης του ο δράστης. Όπως
τονίζουν, θύμα και θύτης δεν είχαν κοι-
νούς τραπεζικούς λογαριασμούς αλλά
ούτε κάποια ακίνητη περιουσία για να χω-
ρίσουν. Παράλληλα πιστεύουν ότι ο
50χρονος δεν σκόπευε να προκαλέσει
στην πρώην σύζυγό του μόνιμη ζημιά στο
πρόσωπό της αλλά να της αφαιρέσει τη
ζωή. Για τον λόγο αυτό δηλώθηκε και πα-
ράσταση πολιτικής αγωγής από την πλευ-
ρά του θύματος, η οποία θα υποστηρίξει
την κατηγορία της απόπειρας ανθρωπο-
κτονίας από πρόθεση. 

Όσον αφορά τώρα την πορεία της υγείας
της, η 49χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύε-
ται στην οφθαλμολογική κλινική του νοσο-
κομείου της Καλαμάτας, με τα εγκαύματα
στο δεξί της μάτι να είναι ιδιαίτερα σοβαρά.
Αν και ο οργανισμός της φαίνεται προς το
παρόν να ανταποκρίνεται στην αγωγή που
της έχει δοθεί, ωστόσο ακόμα δεν έχει
απομακρυνθεί ο κίνδυνος να χάσει την
όρασή της από το ένα μάτι. 

Η άτυχη γυναίκα δεν
δέχεται τη συγγνώμη
του νταή της Μεσσήνης 

Οι γιατροί δίνουν μάχη για 
να γλιτώσουν το μάτι της γυναίκας 
- Στον ανακριτή σήμερα 
ο κατηγορούμενος που… 
προσφέρεται να καλύψει όλα 
τα έξοδα για τη νοσηλεία της

Σαντορίνη:
Χαροπαλεύει 
33χρονος Ισπανός 
μετά από ξυλοδαρμό  

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ένας
33χρονος Ισπανός, ο οποίος είχε έρθει για
διακοπές στη Σαντορίνη και έπεσε θύμα
άγριου ξυλοδαρμού από μια παρέα νεαρών
Γάλλων (σ.σ.: ανάμεσά τους και ένας ανήλι-
κος). Μάλιστα, ο 33χρονος τουρίστας χρει-
άστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα με ελι-
κόπτερο από το νησί στο νοσοκομείο
«Ευαγγελισμός», καθώς έφερε βαρύτατα
τραύματα στο κεφάλι. 

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ
της Πέμπτης (11/8) στα Φηρά της Σαντορί-
νης, με την ΕΛΑΣ να ενεργεί άμεσα και
έπειτα από έρευνα να εντοπίζει και να συλ-
λαμβάνει τους τέσσερις Γάλλους ηλικίας
16, 18, 19 και 20 ετών. Σε βάρος τους σχη-
ματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα
δικογραφία για πρόκληση βαριάς σωματι-
κής βλάβης και διάπραξη ληστείας κατά
συναυτουργία. Αξίζει να σημειώσουμε ότι
η παρέα των τεσσάρων δεν έμεινε μόνο
στον ξυλοδαρμό του 33χρονου Ισπανού,
αλλά -όταν αυτός ήταν αιμόφυρτος και χω-
ρίς τις αισθήσεις του- του άρπαξαν τα προ-
σωπικά του αντικείμενα. Το θύμα της επί-
θεσης μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφό-
ρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Θή-
ρας, ωστόσο, οι γιατροί έκριναν ότι έπρεπε
να διακομιστεί άμεσα στην Αθήνα, καθώς
ήταν σε κρίσιμη κατάσταση, για αυτό και
κινητοποιήθηκε ελικόπτερο. 

Οι δράστες μετά την επίθεση μετέβησαν
στο ξενοδοχείο όπου διαμένουν, εκεί όπου
τους εντόπισαν οι αστυνομικοί και τους συ-
νέλαβαν αξιοποιώντας υλικό από κάμερες
ασφαλείας. Μάλιστα, έχουν καταγραφεί
τόσο ο ξυλοδαρμός του 33χρονου Ισπανού
όσο και η στιγμή που του αρπάζουν τα χρή-
ματα και το κινητό του τηλέφωνο. Στην κα-
τοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κα-
τασχέθηκαν συνολικά 460 ευρώ και 3 κι-
νητά τηλέφωνα και τραπεζική-πιστωτική
κάρτα. Οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρω-
τοδικών Νάξου, όπου πήραν προθεσμία για
να απολογηθούν. 

Κώστας Παπαδόπουλος



Ρεπορτάζ: Κώστας Παπαδόπουλος

Π
άνοπλοι αστυνομικοί πραγμα-
τοποιούν έρευνες στους νό-
μους Άρτας, Αιτωλοακαρνα-
νίας και Ευρυτανίας αναζη-

τώντας τον 29χρονο που το απόγευμα της
Πέμπτης δολοφόνησε με καραμπίνα τον
75χρονο πεθερό του έπειτα από αντιδικία
που είχαν στην αυλή του σπιτιού του ηλι-
κιωμένου άνδρα στο Αστροχώρι Άρτας.

Η τοπική κοινωνία είναι σοκαρισμένη
από το άγριο φονικό, ενώ από τύχη γλίτωσε
από τα πυρά του εν διαστάσει συζύγου της
η 36χρονη γυναίκα και μητέρα ενός παιδι-
ού 2,5 ετών, που είχε επιστρέψει στο πατρι-
κό της σπίτι. Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο
29χρονος κρύβεται στα βουνά, πιστεύον-
τας ότι θα μπορέσει να διαφύγει της σύλ-
ληψης, για αυτό και η ΕΛΑΣ έχει εξαπολύ-
σει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό
του με ειδικά εκπαιδευμένες ομάδες
αστυνομικών, σκύλους, ακόμη και θερμι-
κές κάμερες. Μέχρι αργά το βράδυ της Πα-
ρασκευής οι Αρχές είχαν εντοπίσει το όχη-
μά του, το οποίο παράτησε στα σύνορα Άρ-
τας - Αιτωλοακαρνανίας για να φύγει με τα
πόδια στα βουνά, ενώ συνάντησε έναν βο-
σκό που του ανέφερε ότι έχει οικογενειακά
προβλήματα και ανέβηκε για να ηρεμήσει. 

Άτομο ευέξαπτο
Παιδί βοσκών ο 29χρονος έχει μάθει να

ζει σε ορεινά και απομονωμένα μέρη, με
όσους τον γνωρίζουν να κάνουν λόγο για
ένα άτομο ευέξαπτο που δεν έχανε ευκαι-
ρία να καβγαδίσει ακόμη και για ασήμαν-
τη αφορμή.

Αυτός φαίνεται να είναι και ο λόγος που
το ζευγάρι χώρισε πριν από μερικούς μή-
νες, καθώς πληροφορίες θέλουν τον
29χρονο να εξέφραζε με επιθετικό τρόπο τη

ζήλια του για την 36χρονη. Δεν είναι τυχαίο
ότι το απόγευμα της Πέμπτης αυτήν επιχεί-
ρησε να σκοτώσει πρώτη, πυροβολώντας
δύο φορές προς το μέρος της χωρίς ευτυ-
χώς να την πετύχει. Όταν η γυναίκα έτρεξε
στον πατέρα της για βοήθεια, ο 75χρονος
βγήκε μπροστά για να σταματήσει τον γαμ-
πρό του και αυτός τον τραυμάτισε θανάσιμα
πυροβολώντας τον σε λαιμό και στέρνο,

αφήνοντάς τον νεκρό μέσα σε λίμνη αίμα-
τος. Η ιστορία γίνεται ακόμη πιο τραγική, αν
αναλογιστεί κανείς ότι όλα έγιναν ενώ το
παιδί τους, ηλικίας μόλις 2,5 ετών, ήταν στο
σπίτι του παππού του και έπαιζε!

Ο 29χρονος έφυγε από το χωριό του, τον
Μεσόπυργο Άρτας, έχοντας επικοινωνή-
σει με την 36χρονη για να δει -σε μη προ-
γραμματισμένη από τη δικαστική απόφα-

ση ημέρα και ώρα- το παιδί τους. Η επί-
σκεψή του όμως μετατράπηκε αρχικά σε
αντιδικία και στη συνέχεια σε αιματοκύλι-
σμα. Τον συντονισμό των ερευνών έχει
αναλάβει η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηπεί-
ρου, ενώ όσοι συμμετέχουν είναι βαριά
οπλισμένοι, καθώς δεν αποκλείεται το εν-
δεχόμενο ο 29χρονος να αντισταθεί όταν
και εφόσον εντοπιστεί. 
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Ταξίδεψε έως την Αυστραλία για να κά-
νει τις διακοπές των ονείρων του, ωστόσο
ο 41χρονος Έλληνας έβαλε τέλος στη ζωή
του σκορπίζοντας θλίψη στους οικείους
του, οι οποίοι ακόμη δεν μπορούν να συ-
νέλθουν από το σοκ.

Ο 41χρονος είχε φτάσει τον Ιούλιο στη
Μελβούρνη προκειμένου να πραγματο-
ποιήσει τις διακοπές των ονείρων του.
Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η ιστο-
σελίδα της εφημερίδας «Νέος Κόσμος»,
από την πρώτη στιγμή που έφτασε στη μα-
κρινή ήπειρο άρχισε να ανεβάζει στα so-
cial media φωτογραφίες αλλά και να
αναρτά τις δραστηριότητές του. Τίποτα δεν
προμήνυε το κακό που θα ακολουθούσε.

Στις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε
με τους συγγενείς του στην Ελλάδα έλεγε
ότι περνούσε υπέροχα και ότι είχε προ-
γραμματίσει την επιστροφή του για τις 15
Σεπτεμβρίου. Για λόγους όμως που παρα-
μένουν άγνωστοι ο 41χρονος αποφάσισε,
ενώ βρισκόταν στη Μελβούρνη, να αυτο-
κτονήσει.

Οι συγγενείς του στην Ελλάδα ενημερώ-
θηκαν από τον ιατροδικαστή της Μελ-
βούρνης για την αυτοκτονία του οικείου
τους προσώπου. Την ίδια ώρα το ελληνικό
προξενείο στη Μελβούρνη έχει προβεί σε
όλες τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε
η σορός του 41χρονου να μεταφερθεί όσο
το δυνατόν συντομότερα στην Ελλάδα. 

Αυτός ο... εντελώς νέος ιός που φέρει ένα μικρό θηλαστικό με σουβλερό ρύγ-
χος και  λέγεται μυγαλή (shrew), βαπτίστηκε Langya και τον εντόπισαν επιστήμο-
νες στην Κίνα. Δεν είναι θανατηφόρος και ούτε μεταδίδεται εύκολα. H έγκυρη
επιστημονική επιθεώρηση Nature, σε άρθρο που δημοσιεύει, αναφέρει πως ο ιός
Langya henipavirus (LayV), όπως είναι η πλήρης ονομασία του, σχετίζεται με δύο
άλλους ιούς της ίδιας οικογένειας, τους Hendra και Nipah. Όμως, αυτοί οι δύο,
που επίσης μολύνουν ανθρώπους, μπορεί και να κοστίζουν ζωές. Ο Langya όμως
έχει μολύνει μόλις 35 ανθρώπους από το 2018 και το ζωάκι μυγαλή μπορεί να τον
μετέδωσε στους ανθρώπους με άμεση ή έμμεση επαφή.

Τα συμπτώματα
Όπως αναφέρεται στο άρθρο, από τους 35 ανθρώπους που νόσησαν οι 26 δεν
έφεραν κανένα άλλο παθογόνο. Τα πιο συχνά συμπτώματα ήταν πυρετός (όλοι οι
ασθενείς), κόπωση (την ανέφερε το 54%), βήχας, ανορεξία, μυϊκοί πόνοι, ναυτία,
πονοκέφαλος και εμετός. Είχαν επίσης ενδείξεις βλάβης στο ήπαρ και τους νε-
φρούς. Οι επιστήμονες έκαναν ιχνηλάτηση των επαφών των ασθενών αλλά δεν
βρήκαν ενδείξεις μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο. 

Αυτοκτόνησε όταν πήγε Αυστραλία
για τις διακοπές των ονείρων του!

Από την Κίνα και ο νέος ιός Langya

Σκόπευε να σκοτώσει 
την πρώην σύζυγό του 
που ζήλευε παράφορα, 
αλλά αστόχησε και μετά
εκτέλεσε τον πεθερό του 

Ψάχνουν στα... βουνά
τον 29χρονο δολοφόνο



Δήμος Δίου-Ολύμπου

Αναφορά στην Εισαγγελία 
για τη λειτουργία του καμινιού 

Ο δήμαρχος Δίου-Ολύμπου Βαγγέλης Γερολιόλιος, συνο-
δευόμενος από τη γενική γραμματέα του δήμου Ελένη Τσιφο-
δήμου, κατέθεσε στην εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης
αναφορά με όλο τον φάκελο σχετικά με τη λειτουργία του κα-
μινιού στον Πλαταμώνα-Νέο Παντελεήμονα. Ο Δήμος Δίου-
Ολύμπου ζητά την αναστολή
λειτουργίας τής εν λόγω
δραστηριότητας, καθώς ση-
μειώνεται ότι η όχληση είναι
μεγάλη και ο καπνός και η
προκληθείσα δυσοσμία
έχουν δημιουργήσει πλή-
θος προβλημάτων στους κατοίκους, στους επισκέπτες της πε-
ριοχής και τους επαγγελματίες του τουρισμού. Ο φάκελος κοι-
νοποιήθηκε παράλληλα στο υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, ζητώντας από την Πολιτεία να ληφθούν τα απαραί-
τητα μέτρα για τον επαναπροσδιορισμό των παραμέτρων αδει-
οδότησης αντίστοιχων επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Δήμος Ρόδου

Οκτώβριο ολοκληρώνεται 
η επισκευή του Λιμεναρχείου

Στα μέσα Οκτωβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί το έργο που
αφορά την επισκευή του κτιρίου όπου στεγάζεται το Λιμεναρ-
χείο Ρόδου σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή. Η επισκευή αφορά
την αποκατάσταση των όψεων και του μπαλκονιού του κτιρίου
όπου στεγάζεται το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου και βρίσκεται
εντός του ιστορικού κέντρου της νήσου, στην επισκευή του χώ-
ρου κράτησης των κρατητηρίων και στην εγκατάσταση νέων
υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στον
χώρο των κρατητηρίων. 

Το έργο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από πόρους του Προ-
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) κατόπιν σχετικής έγ-
κρισης της χρηματοδότησης από το υπουργείο Οικονομίας και
Ανάπτυξης.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας χρηματοδότησε, δημοπράτησε και
συμβασιοποίησε ήδη το έργο «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμ-
βων στο οδικό δίκτυο της ΠΕ Βοιωτίας», αρχικού προϋπολογισμού
ύψους 600.000 ευρώ. Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή νέ-
ου ηλεκτροφωτισμού στον κόμβο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λι-
βαδειάς καθώς και στην επαρχιακή οδό Αγ. Δημητρίου - Καρυάς και
η συντήρηση για 24 μήνες του οδικού ηλεκτροφωτισμού του εθνι-
κού και επαρχιακού δικτύου της Βοιωτίας. Η συντήρηση συνίσταται
στην επισκευή ή την αντικατάσταση τμημάτων που έχουν υποστεί
βλάβες ή ζημιές. Μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής
του έργου, ο περιφερειάρχης Φάνης Σπανός δήλωσε: «Παρεμβαί-
νουμε στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας με νέα έργα οδικού
ηλεκτροφωτισμού και εξασφαλίζουμε και τη συντήρησή του για 24
μήνες. Πρόκειται για παρέμβαση που έρχεται να προστεθεί στο βα-
σικό έργο συντήρησης του οδικού δικτύου της Βοιωτίας».

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Βιοκλιματική ανάπλαση
κεντρικού πεζοδρόμου 
στο Βελεστίνο

Εργασίες για την αρχιτεκτονική και περιβαλ-
λοντική αναβάθμιση του κεντρικού πεζόδρο-
μου του Βελεστίνου βρίσκονται σε εξέλιξη από
την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Μέχρι σήμερα
έχουν ολοκληρωθεί μεταξύ άλλων η αποξήλω-
ση φωτιστικών, πλακών πεζοδρόμου και αστι-
κού εξοπλισμού, οι εκσκαφές για τη διαμόρ-
φωση των επιπέδων και θεμελίων για την
όδευση των δικτύων ηλεκτροδότησης, ύδρευ-
σης και αποχέτευσης και τη διαμόρφωση των
παρτεριών, οι δαπεδοστρώσεις, η διαμόρφωση
ξύλινου δαπέδου και η επικάλυψη με κρύσταλ-
λα ειδικών προδιαγραφών στην περιοχή της
υφιστάμενης τάφρου αρχαιοτήτων. «Συνεχί-
ζουμε να χρηματοδοτούμε και να υλοποιούμε
έργα που ικανοποιούν τις ανάγκες των ανθρώ-
πων, εκσυγχρονίζοντας τον δημόσιο χώρο,
ώστε να είναι πιο ελκυστικός, πιο λειτουργι-
κός, πιο πράσινος και φιλικός στο περιβάλ-
λον», δηλώνει ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Κώστας Αγοραστός. Το έργο είναι συνολικού
προϋπολογισμού ένταξης 950.000 ευρώ και
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημόσιων
Επενδύσεων της περιφέρειας.

!

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Δήμος Δελφών

Ψάχνει χρηματοδότηση
για τις ζημιές της φωτιάς

Αίτημα χρηματοδότησης στο «Πρόγραμμα πρόλη-
ψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών
που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ» υπέ-
βαλε ο Δήμος Δελφών, σε συνέχεια της πυρκαγιάς
της 4ης Ιουλίου 2022 που έπληξε τον Παραδοσιακό
Ελαιώνα της Άμφισσας.

Συγκεκριμένα, και μεταξύ όλων των υπόλοιπων
ενεργειών που έχει κάνει ο Δήμος Δελφών, το ποσό
της αιτούμενης οικονομικής ενίσχυσης που υπο-
βλήθηκε προς το Υπουργείο Εσωτερικών ανέρχεται
στα 325.729,40 ευρώ και αφορά εργασίες αντιμετώ-
πισης ζημιών, εργασίες πρόληψης και προστασίας
του Παραδοσιακού Ελαιώνα της Άμφισσας και τελε-
σθείσες δαπάνες συνδρομής και διάθεσης μέσων
στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για την καταστολή της
φωτιάς που αδυνατεί να καλύψει ο δήμος και αιτεί-
ται πρόσθετη οικονομική ενίσχυση. 

Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

«Ξηλώνει» ομπρέλες 
και ξαπλώστρες  

Το φαινόμενο όπου ομπρέλες, ξαπλώστρες και
άλλος θαλάσσιος εξοπλισμός παραμένουν στην
ακτή της πόλης καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου, με
σταθερές βάσεις και αλυσίδες αντιμετωπίζει για μία
ακόμη χρονιά ο Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.
Η Δημοτική Αρχή, αντιλαμβανόμενη την απαράδε-
κτη αυτή κατάσταση, όπως και τα δύο προηγούμενα
χρόνια, θα ενεργήσει χωρίς άλλη ειδοποίηση με
απομάκρυνση αυτών των αντικειμένων και τη δια-
χείρισή τους ως απορρίμματα. Όπως επισημαίνεται:
«Οι ενέργειες αυτές προβλέπονται από τον κανονι-
σμό καθαριότητας, επιβάλλονται από την κοινή λογι-
κή και αποδίδουν τον απαιτούμενο σεβασμό στον
δημόσιο χώρο. Οι ακτές ανήκουν σε όλους τους πο-
λίτες και η Δημοτική Αρχή θα διαφυλάξει τον δημό-
σιο χαρακτήρα τους». 
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Έργα οδικού ηλεκτροφωτισμού στη Βοιωτία



Μ
ε ταχείς ρυθμούς συνεχίζονται οι
εργασίες ανάπλασης των χώρων
πρασίνου στο κέντρο των οδικών

αξόνων της Αττικής, οι οποίες εντάσσονται
στον συνολικότερο σχεδιασμό της Περιφέ-
ρειας Αττικής για την αισθητική, περιβαλ-
λοντική και οδική αναβάθμιση των μητροπο-
λιτικών υποδομών.

Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώθηκε η πλήρης
αισθητική και περιβαλλοντική μεταμόρφωση
της λεωφόρου Συγγρού με την εντυπωσιακή
δενδροφύτευση 300 φοινίκων στην κεντρική
νησίδα, από το ύψος του Πάντειου Πανεπι-
στήμιου μέχρι το Φαληρικό Δέλτα. Η επιλογή
του συγκεκριμένου είδους φοίνικα έγινε, κα-
θώς είναι το ενδεδειγμένο για τις ιδιαίτερα
θερμές θερμοκρασίες που καταγράφονται
στην περιοχή και δεν προσβάλλεται εύκολα
από την ασθένεια που κατατρώει όσους φοί-
νικες έχουν απομείνει στη λεωφόρο Συγγρού
και αλλού, από παλαιότερα χρόνια.

Όπως επισημαίνει ο περιφερειάρχης Ατ-
τικής Γιώργος Πατούλης: «Η προστασία και
η ανάδειξη όλων των χώρων πρασίνων που
ομορφαίνουν την Αττική μας και δίνουν
ανάσα στους πολίτες της είναι επιβεβλη-
μένες. Με όλες μας τις δυνάμεις επιδιώ-
κουμε να προστατεύσουμε και να ενισχύ-
σουμε κάθε κύτταρο πρασίνου». Σημει-
ώνεται ότι στον σχεδιασμό της περιφέρει-
ας για τις ολιστικές επεμβάσεις στους χώ-
ρους πρασίνου περιλαμβάνεται και η συνε-
χής μέριμνα για τη συντήρηση του πρασί-
νου και των δέντρων, καθώς προβλέπεται η
καθημερινή φροντίδα των φυτών με ανά-
πτυξη συστήματος άρδευσης και καθημε-
ρινές εργασίες, όπως κλάδεμα, καθαριό-
τητα κ.λπ. Υπενθυμίζεται ότι ολιστικές
επεμβάσεις έχουν ήδη γίνει στις λεωφό-
ρους Ποσειδώνος, Κηφισίας, Αθηνών, Βα-
σιλίσσης Σοφίας, Πέτρου Ράλλη και Γρηγο-
ρίου Λαμπράκη.

Προχωρά ο νέος
βρεφονηπιακός σταθμός

Ένα σημαντικό έργο για τον Δήμο
Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκη-
δόνας έχει ξεκινήσει εδώ και μερι-
κές ημέρες επί των οδών Καμπούρο-
γλου και Πλαστήρα. Ο λόγος για την
κατασκευή ενός σύγχρονου παιδι-
κού-βρεφονηπιακού σταθμού που
θα εξυπηρετεί παιδιά οικογενειών
της πόλης, καθώς, όπως είναι γνω-
στό από την προγραμματική σύμβα-
ση, το 50% των θέσεων θα ανήκει
στον δήμο και θα ισχύουν τα ίδια
ακριβώς κριτήρια που ισχύουν και
στις υπόλοιπες αντίστοιχες δημοτι-
κές δομές. Ο δήμαρχος Νέας Φιλα-
δέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας Γιάν-
νης Βούρος δήλωσε σχετικά: «Οι ερ-
γασίες ξεκίνησαν πριν από μερικές
ημέρες, τον Ιούνιο του 2022, ωστόσο
είναι ένα έργο που θα τρέξει με ρυθ-
μούς που λίγοι περιμένουν, με στόχο
τόσο δικό μας όσο και του σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτη Νέας Ιω-
νίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και
Χαλκηδόνας κ. Γαβριήλ να εγκαινια-
στεί και αυτό στις αρχές του 2023».

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΕΕΕΤΑΑ: Παράταση
υποβολής αιτήσεων 
Την παράταση υποβολής των αιτή-
σεων για το voucher βρεφικών, βρε-
φονηπιακών και παιδικών σταθμών
ανακοίνωσε η ΕΕΤΑΑ. Όπως επιση-
μαίνει, με γνώμονα την ευρύτερη
δυνατή κάλυψη των υποψήφιων
ωφελούμενων, το χρονοδιάγραμμα
της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων
για το πρόγραμμα «Προώθηση και
υποστήριξη παιδιών για την ένταξή
τους στην προσχολική εκπαίδευση,
καθώς και για την πρόσβαση παι-
διών σχολικής ηλικίας, εφήβων και
ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες
δημιουργικής απασχόλησης», πε-
ριόδου 2022-2023, παρατείνεται.
Συγκεκριμένα οι αιτήσεις συμμετο-
χής γίνονται έως τις 17 Αυγούστου,
τα προσωρινά αποτελέσματα θα
βγουν στις 22 Αυγούστου, οι ενστά-
σεις μπορούν να γίνουν 23-25 Αυ-
γούστου και τα τελικά αποτελέσματα
θα ανακοινωθούν 29 Αυγούστου.

Αδειοδοτήθηκε η μικρή
πισίνα στο Γαλάτσι

Ολοκληρώθηκε πλήρως η ανακα-
τασκευή της μικρής πισίνας του Δη-
μοτικού Κολυμβητηρίου Γαλατσίου
και ύστερα από ομαδική και εντατική
προσπάθεια διαρκείας πήρε και τη
σχετική άδεια λειτουργίας. Όπως το-
νίζει ο δήμαρχος Γιώργος Μαρκό-
πουλος, πολλά παιδιά με τις οικογέ-
νειές τους θα μπορούν να απολαμβά-
νουν την κολύμβησή τους καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους. «Πλέον δεν θα
ταλαιπωρούνται οι οικογένειες με μι-
κρά παιδιά, αφού θα μπορούν να χαί-
ρονται τη μικρή πισίνα του Δημοτικού
Κολυμβητήριου όλο τον χρόνο και να
φέρνουν τα παιδιά τους, ηλικίας από
1,5 έως 6 ετών, να κάνουν μαθήματα
κολύμβησης σε έναν σύγχρονο, κα-
λαίσθητο, πλήρως ανακαινισμένο
χώρο», επεσήμανε εκφράζοντας την
ικανοποίησή του από το αποτέλεσμα
των εργασιών και την τοποθέτηση
του μπαλονιού.

24/8 το 2ο μέρος
του φεστιβάλ 
Στις 24 Αυγούστου ξεκινά το
δεύτερο μέρος του 28ου Φε-
στιβάλ Παπάγου-Χολαργού,
στο καταπράσινο και ανακαινι-
σμένο κηποθέατρο Παπάγου.
Είκοσι πέντε συνολικά εκδη-
λώσεις και συγκεκριμένα 15
θεατρικές και μουσικές παρα-
στάσεις, 6 συναυλίες και 4 παι-
δικές παραστάσεις θα φιλοξε-
νηθούν σε ένα από τα ομορφό-
τερα θέατρα της Αττικής, από
τις 24 Αυγούστου έως τις 26
Σεπτεμβρίου, προσφέροντας
στο κοινό αξέχαστες και ποι-
οτικές βραδιές πολιτισμού.
Δείτε το πρόγραμμα στον ακό-
λουθο σύνδεσμο: https://festi-
val.dpapxol.gov.gr.

Είδη πρώτης ανάγκης 
στο Κέντρο Ειδικών 
Ατόμων «Η Χαρά» 

Παραδόθηκαν από κλιμάκιο του Δήμου Μο-
σχάτου-Ταύρου, με επικεφαλής την αντιδήμαρ-
χο Κοινωνικής Μέριμνας Κατερίνα Καρύδη, εί-
δη πρώτης ανάγκης στο Κέντρο Ειδικών Ατόμων
«Η Χαρά» που βρίσκεται στην Παλλήνη. Το κέντρο φιλοξενεί άτομα από 17-67 ετών με βα-
ριές αναπηρίες, όπως βαριά νοητική υστέρηση, αυτισμό, εγκεφαλική παράλυση και σύν-
δρομο Down. Ύστερα από επικοινωνία που είχε ο δήμος με το κέντρο, με αφορμή την πρό-
σφατη πυρκαγιά στην Αττική, εκφράστηκε η επιθυμία για την προσφορά κάποιων ειδών που
καλύπτουν άμεσες ανάγκες, όπως πάνες ενηλίκων και είδη υγιεινής. Ο δήμαρχος Ανδρέας
Ευθυμίου επεσήμανε: «Η αλληλεγγύη για εμάς είναι στάση ζωής. Συμβάλλουμε όπου μπο-
ρούμε στη στήριξη κοινωνικά ευάλωτων ομάδων που χρειάζονται τη βοήθειά μας».
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Με 300 φοίνικες 
άλλαξε ριζικά η εικόνα 
της λεωφόρου Συγγρού 

Παπάγου-Χολαργός
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22 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Ένας αθόρυβος και 
αποτελεσματικός 
μάνατζερ 

Θ
έμα εβδομάδων αποτελεί η εφαρμογή
νομοθετικής ρύθμισης της κυβέρνη-
σης για την παραγραφή χρεών, άνω
των 10 ετών, προς τον ΕΦΚΑ. Χθες, ο

υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, υπο-
γράμμισε ότι οι παραγραφές των οφειλών κατε-
βαίνουν από την 20ετία στη 10ετία, διευκρινίζον-
τας, ωστόσο, ότι «μιλάμε για παραγραφή οφειλών
οι οποίες δεν έχουν αναζητηθεί μέσα σε μια
10ετία από τον ΕΦΚΑ, ενώ όσες έχουν αναζητη-
θεί δεν παραγράφονται». 
Όπως σημείωσε ο υπουργός, «αν παραγράφον-
ταν και οφειλές που έχουν αναζητηθεί, υπάρχει ο
ηθικός κίνδυνος να μην πληρώνει κανένας και θα
κατέρρεε το ασφαλιστικό σύστημα». Στο νομο-
σχέδιο του υπουργείου περιλαμβάνεται η εναρ-
μόνιση των οφειλών της ΑΑΔΕ με τις οφειλές του
ΕΦΚΑ, δηλαδή οι δόσεις θα αυξηθούν σε 24 από
12 που είναι σήμερα.

Σημειώνεται ότι η διαγραφή των οφειλών έρ-
χεται σε εφαρμογή πρόσφατης απόφασης του
Συμβουλίου της Επικρατείας για την παραγραφή

χρεών που δεν έχουν αναζητηθεί από τον ΕΦΚΑ
μέσα στην τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με όσα
ισχύουν έως σήμερα, με νόμο της προηγούμενης
κυβέρνησης, τα χρέη διαγράφονται με την παρέ-
λευση της 20ετίας, γεγονός που είχε εγκλωβίσει
χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες,
οι οποίοι είχαν προβλήματα κυρίως με την έκδο-
ση των συντάξεών τους. 

Ο υπουργός Εργασίας, εκτός από το θέμα της
διαγραφής οφειλών λόγω παραγραφής στη δε-
καετία, ανέφερε στον ΣΚΑΪ ότι «μέσα στους επό-
μενους μήνες θα έχουμε τελειώσει με τις εκκρε-
μότητες των επικουρικών συντάξεων του 2019»,
ενώ απομένει η εκκαθάριση μόλις του 2,5% των
αιτήσεων που είχαν υποβληθεί το 2020. Αναφο-
ρικά με τις επικουρικές που εκκρεμούν το τρέχον
έτος, ο κ. Χατζηδάκης επισήμανε ότι το 75% έχει

ήδη πάρει τη σύνταξή του, αναγνωρίζοντας,
ωστόσο, ότι υπάρχει ακόμη πρόβλημα με τις κα-
θυστερήσεις που αφορούν τις συντάξεις του Δη-
μοσίου. 

Σχετικά με τη νέα αύξηση του κατώτατου μι-
σθού, ο υπουργός σημείωσε ότι αυτή θα γίνει το
2023 και θα ισχύσει από την Πρωτομαγιά. Σύμ-
φωνα με τον σχεδιασμό και το χρονοδιάγραμμα
της κυβέρνησης, τον Ιανουάριο θα γίνει ο προσ-
διορισμός με βάση το 50% του αθροίσματος του
πληθωρισμού και του Ακαθαρίστου Εγχωρίου
Προϊόντος, θα υπάρξει μια περίοδος διαβούλευ-
σης με τους κοινωνικούς εταίρους και στο τέλος
θα διατυπωθεί η πρόταση σχετικά με το τελικό
ύψος της αύξησης. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

«Παραγραφή χρεών προς
τον ΕΦΚΑ λόγω 10ετίας»

Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες 
- Αντίστροφη μέτρηση για
επικουρικές και νέα αύξηση 
στον βασικό μισθό 
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ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Το… μεγάλο turn around
story από Χαντζηνικολάου
- Μεγάλου
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Σ
ε ένα μεγάλο και για πολ-
λούς ανέλπιστο turn around
story εξελίχθηκαν τα μεγέθη
α’ εξαμήνου της Τράπεζας

Πειραιώς, τα οποία πρόκειται να ανα-
θεωρηθούν σε αισθητά υψηλότερα
επίπεδα για τη φετινή χρήση. 

Η μεγάλη επιτυχία του διοικητικού
διδύμου Χαvτζηνικολάου - Μεγάλου
έγκειται στο γεγονός ότι κατάφερε
μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διά-
στημα να μετατρέψει τους φόβους
περί κρίσης και αναγκαίας κεφαλαι-
ακής ενίσχυσης σε ένα μοναδικό
success story εξυγίανσης και δυνα-
μικής ανάκαμψης. 

Τρία είναι τα μεγάλα επιτεύγματα
της διοίκησης, με βάση τα αποτελέ-
σματα εξαμήνου:
1. Το νέο ιστορικό υψηλό στις κατα-

θέσεις πελατών. 
2.Η ταχεία αποκλιμάκωση σε μονο-

ψήφιο ποσοστό των μη εξυπηρετού-
μενων ανοιγμάτων.
3.Η υπέρβαση του ετήσιου στόχου

για τις χορηγήσεις. 
Τα αποτελέσματα του πρώτου τρι-

μήνου αποτέλεσαν την πρώτη απόδει-
ξη για την πορεία εξυγίανσης της τρά-
πεζας, ενώ στη συνέχεια ήρθε η εξει-
δίκευση του επιχειρησιακού σχεδίου
της τράπεζας έως το τέλος του 2025. Η
τελευταία εξέλιξη με τα εντυπωσιακά
μεγέθη του β’ τριμήνου και συνολικά
του α’ εξαμήνου διαμορφώνει νέα δε-
δομένα για την τράπεζα, η οποία ακό-
μη και με βάση το πιο δυσμενές σενά-
ριο θα επιτύχει κέρδη πολύ πιο πάνω
από τον ετήσιο στόχο, ενώ την άνοιξη
του 2025, για πρώτη φορά, οι μέτοχοι
θα λάβουν και μερισματική απόδοση,
κάτι που ισχύει πλέον για το σύνολο
των συστημικών τραπεζών. 

Τα 10 «κλειδιά»
Τα «κλειδιά» που οδήγησαν την Πει-

ραιώς στην επίτευξη καθαρών κερ-
δών, ύψους 614 εκατ. ευρώ, το α’ εξά-
μηνο ήταν τα εξής:

1. Η αύξηση των καταθέσεων στο
ιστορικό υψηλό των 56,1 δισ. ευρώ. 
2. Η αύξηση των καθαρών εσόδων

από τόκους στα 306 εκατ. ευρώ το β’
τρίμηνο του έτους, σημειώνοντας αύ-
ξηση 7%. 
3. Η αύξηση των καθαρών εσόδων

από προμήθειες και μισθώματα στα
237 εκατ. ευρώ σε επίπεδο εξαμήνου
(αύξηση 22%). 
4.Η υποχώρηση του δείκτη μη εξυ-

πηρετούμενων ανοιγμάτων (ΝΡΕ) στο
9,1%, που αντιστοιχεί σε «κόκκινα» δά-
νεια, ύψους 3,4 δισ. ευρώ. Σημειώνε-
ται ότι ο δείκτης ΝΡΕ είχε διαμορφω-
θεί στο τέλος Μαρτίου στο 12,6%, ενώ
στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2021
ήταν στο 24,6%! Καθοριστικό ρόλο
έπαιξαν οι τιτλοποιήσεις με υπαγωγή

στο πρόγραμμα «Ηρακλής» καθώς και
οι συναλλαγές εκτός αυτού. 
5. Το απόθεμα των μη εξυπηρετού-

μενων ανοιγμάτων μειώθηκε στα 3,4
δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου και ήταν
1,3 δισ. ευρώ μικρότερο σε σχέση με
το αντίστοιχο στις 31 Μαρτίου 2022.
Έτσι, 
6. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμε-

νων δανείων αυξήθηκε κατά 1,5 δισ.
ευρώ και ξεπέρασε τον στόχο του 1,2
δισ. ευρώ. 
7. Τα δάνεια μετά τις προβλέψεις

του ομίλου ανήλθαν σε 35,4 δισ. ευ-
ρώ στις 30 Ιουνίου 2022, ενώ το α’
εξάμηνο οι εκταμιεύσεις νέων δανεί-
ων διαμορφώθηκαν στα 4,4 δισ. ευ-
ρώ, αντανακλώντας την αυξημένη
ζήτηση από μεγάλες, μεσαίες και μι-

κρές επιχειρήσεις.
8. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρ-

κειας Tier 1 (CET1) του Ομίλου στο τέ-
λος Ιουνίου 2022 διαμορφώθηκε στο
9,5%, ενώ σε επίπεδο pro-forma στο
10,2%. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαί-
ων έκλεισε στο 15,8% και ήταν υψηλό-
τερα από τις συνολικές κεφαλαιακές
απαιτήσεις.
9. Οι επαναλαμβανόμενες δαπάνες

προσωπικού μειώθηκαν σε ετήσια
βάση κατά 2% ή 95 εκατ. ευρώ.
10. Τα επαναλαμβανόμενα λειτουρ-

γικά έξοδα του α’ εξαμήνου διαμορ-
φώθηκαν στα 408 εκατ. ευρώ και ήταν
μειωμένα κατά 4% ετησίως, ενώ κατά
το β’ τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε 209
εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση
2% σε ετήσια βάση. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στις
30 Ιουνίου 2022 το προσωπικό του
ομίλου ανερχόταν σε 9.206 εργαζόμε-
νους στις συνεχιζόμενες δραστηριό-
τητες, εκ των οποίων οι 8.839 απασχο-
λούνταν στην Ελλάδα, μειωμένοι κατά
954 ετησίως. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης
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Πώς το δίδυμο
Χαντζηνικολάου 
- Μεγάλου γύρισε 
το… ματς - Τα τρία μεγάλα
επιτεύγματά τους

Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ

Ένα… μεγάλο turn around story! 
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Τα οφέλη του διασυνδεδεμένου ηλεκτρικού συστήματος απο-
λαμβάνει από τις 11 Ιουλίου η Σκιάθος, όταν και τέθηκε σε λει-
τουργία η διασύνδεσή της με την Εύβοια. Το έργο του ΑΔΜΗΕ
πρόκειται να εγκαινιάσει στις 29 Αυγούστου ο υπουργός Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας. Η ηλεκτρική διασύν-
δεση Σκιάθου - Εύβοιας ενισχύει περισσότερο την ασφάλεια και
τη σταθερή ηλεκτροδότηση των Βόρειων Σποράδων, με τα νησιά
τους να γνωρίζουν μεγάλη άνοδο στην τουριστική κίνηση τα τε-
λευταία χρόνια.

Η ηλεκτρική διασύνδεση Σκιάθου - Εύβοιας, που ολοκλήρωσε
ο ΑΔΜΗΕ, είναι ένα έργο υψηλών τεχνικών απαιτήσεων, στο
πλαίσιο επένδυσης 57 εκατ. ευρώ. Στην πλευρά της Σκιάθου η

διασύνδεση περιλαμβάνει έναν υπερσύγχρονο Υποσταθμό 150
kV τεχνολογίας κλειστού τύπου (GIS), ενώ τα καλώδια Υψηλής
Τάσης που εγκαταστάθηκαν στο νησί είναι πλήρως υπογειοποι-
ημένα, με στόχο την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής και
οπτικής όχλησης. Ένα μοναδικό χαρακτηριστικό του συγκεκρι-
μένου έργου είναι ότι το υποβρύχιο καλώδιο είναι θαμμένο καθ’
όλη την υποθαλάσσια όδευσή του, μήκους 29 χλμ., σε βάθη έως
και 300 μ., διασφαλίζοντας την προστασία του από εξωγενείς πα-
ράγοντες. Στην πλευρά της Εύβοιας ο ΑΔΜΗΕ αναβάθμισε τον
υφιστάμενο Υποσταθμό Μαντουδίου, ενώ κατασκεύασε 30 χλμ.
νέας εναέριας γραμμής μεταφοράς.

Μ.ΜΑΣΤ.

Εγκαίνια στις 29 Αυγούστου για την ηλεκτρική διασύνδεση Σκιάθου - Εύβοιας 

Μ
ια ακόμη ευκαιρία... να καρ-
ποφορήσει ο διαγωνισμός
για την αξιοποίηση της Υπό-
γειας Αποθήκης Φυσικού

Αερίου στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας
Καβάλας θα κριθεί περί τα τέλη Σεπτεμ-
βρίου, όταν και ολοκληρώνεται η διορία
του ΤΑΙΠΕΔ προς τους υποψήφιους επεν-
δυτές να διατυπώσουν τα σχόλιά τους επί
της Σύμβασης Παραχώρησης.

του Μιχάλη Μαστοράκη

Σημειώνεται ότι η εν λόγω διαδικασία
τελεί μετά την έγκριση του Κανονισμού Τι-
μολόγησης της υποδομής από τη Ρυθμι-
στική Αρχή Ενέργειας στις αρχές Ιουλίου,
γεγονός που προκάλεσε σημαντικές δια-
μαρτυρίες από πλευράς επενδυτών, οι
οποίοι και διατύπωναν την άποψη πως
«υπό αυτά τα δεδομένα μια τέτοια επένδυ-
ση είναι ασύμφορη».

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περί-
πτωση που για τη σύμβαση υπάρξουν ση-
μαντικές διαφωνίες από τους επενδυτές,
τότε ουσιαστικά θα εκμηδενιστούν τα πε-
ριθώρια αίσιας έκβασης του διαγωνισμού.
Αντίθετα, στην περίπτωση που οι «μνηστή-
ρες» υποδεχτούν θετικά τη σύμβαση, τότε
μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε πρόκρι-
μα για το ΤΑΙΠΕΔ, ώστε να αναζητήσει πι-
θανούς τρόπους βελτίωσης των εμπορι-
κών όρων ανάπτυξης και λειτουργίας της
υποδομής.

Τεράστια η σημασία της
Το σχετικό κείμενο βρίσκεται ήδη στη

διάθεση των δύο διεκδικητών της αποθή-
κης, δηλαδή της κοινοπραξίας ΔΕΣΦΑ-
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της Energean, έχοντας
αναρτηθεί στο VDR. Παρά το γεγονός ότι η
διορία για να διατυπώσουν τα σχόλιά τους
οι επενδυτές ολοκληρωνόταν κανονικά
στα τέλη Ιουλίου, το Ταμείο αποφάσισε να

μεταφέρει τη σχετική προθεσμία στα τέλη
Σεπτεμβρίου, ώστε να τους δοθεί ακόμη
περισσότερος χρόνος για να το εξετάσουν.
Όπως αναφέρουν πηγές με γνώση του θέ-
ματος, αν υπάρξει αποδοχή του κειμένου,
το ΤΑΙΠΕΔ θα επισπεύσει τη αναζήτηση
λύσεων για ορθολογικοποίηση του κό-
στους προτείνοντας στην κυβέρνηση χρη-
ματοδοτικά εργαλεία.

Τα παραπάνω σημαίνουν ότι τα τέλη του
επόμενου μήνα εξελίσσονται σε κρίσιμο
ορόσημο για την ιδιωτικοποίηση της απο-
θήκης. Και αυτό γιατί έτσι όπως έχουν δια-
μορφωθεί οι όροι εμπορικής εκμετάλλευ-
σης της υποδομής μέσω του Κανονισμού,
πλέον η τύχη του διαγωνισμού «περνά»
από τη Σύμβαση Παραχώρησης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με επί-
σημα στοιχεία, διαθέτει 146 υπόγειες
αποθήκες φυσικού αερίου. Η Ελλάδα εί-
ναι ίσως η μόνη χώρα που δεν διαθέτει.
Αξίζει εδώ να αναφέρουμε ότι αν υπήρχε

η ΥΑΦΑ της Νότιας Καβάλας, η αποθήκευ-
ση (πχ, 6 TWh) το καλοκαίρι του 2021 με
τιμές στα 30 ευρώ/MWh θα οδηγούσε σε
σημαντική μείωση του ενεργειακού κό-
στους, με δεδομένο ότι οι τιμές στο τέταρ-
το τρίμηνο της ίδιας χρονιάς έφτασαν στα
επίπεδα των 90€/MWh. Αρκεί να αναλογι-
στεί κανείς ποιο θα ήταν το μέγεθος της
εξοικονόμησης με τις σημερινές τιμές αε-
ρίου στα 200€/MWh.

Τέλη Σεπτεμβρίου 
ολοκληρώνεται η διορία του
ΤΑΙΠΕΔ προς τους υποψήφιους
επενδυτές ώστε 
να διατυπώσουν τα σχόλιά τους
επί της Σύμβασης 
Παραχώρησης

Πότε... κληρώνει
για την αποθήκη
φυσικού αερίου
στη Νότια Καβάλα
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Οδυσσέας Αθανασίου είναι
ο άνθρωπος που οδήγησε
τη Lamda Development
στην επόμενη μέρα, υλο-

ποιώντας μια από τις μεγαλύτερες
αστικές αναπλάσεις στο παλιό αερο-
δρόμιο στο Ελληνικό, μια επένδυση
συνολικού ύψους 8 δισ. ευρώ.

Και ενώ πολλοί δεν πίστευαν ότι το
έργο θα ξεκινούσε, ο οραματιστής
επικεφαλής της Lamda Οδ. Αθανασί-
ου και η ομάδα του, με την πλήρη στή-
ριξη του βασικού μετόχου Σπύρου
Λάτση, δεν το έβαλαν κάτω, πάλεψαν
με θεούς και δαίμονες από το 2011
και κατάφεραν, κόντρα στις Κασσάν-
δρες, να κάνουν το όραμά τους πραγ-
ματικότητα. 

Μάλιστα, τις προηγούμενες ημέρες
εκδόθηκε η οικοδομική άδεια του Ri-
viera Tower, σηματοδοτώντας την
έναρξη των κατασκευαστικών εργα-
σιών του εμβληματικού Πύργου στο
Παράκτιο Μέτωπο του Ελληνικού. Η
οικοδομική άδεια του υψηλότερου
κτιρίου στην Ελλάδα (200 μέτρα) ήταν
μια διαδικασία ιδιαίτερα πολύπλοκη,

καθώς απαιτήθηκε μεγάλος αριθμός
ειδικότερων εγκρίσεων (όπως από την
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, το
Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής,
το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
κ.λπ.) και χρειάστηκαν παραπάνω από
1.900 σχέδια. Όπως δήλωσε ο κ. Αθα-
νασίου, η έκδοση της οικοδομικής
άδειας του Riviera Tower αποτελεί
άλλο ένα σημαντικό βήμα προς την τα-
χεία ολοκλήρωση της πρώτης φάσης
του Ελληνικού.

Τη θέση του διευθύνοντος συμβού-
λου της Lamda κατέχει από το 2009
και μέσα σε αυτά τα χρόνια έχει κατα-
φέρει, παρά τις δύσκολες οικονομι-
κές συνθήκες λόγω της πολυετούς
κρίσης, να εδραιώσει την εταιρεία ως
ηγέτιδα της αγοράς. Το να αφουγκρά-
ζεσαι ουσιαστικά τις ανάγκες όλων
των εμπλεκομένων μερών σε κάθε
είδους συνεργασία, καθώς και το χτί-
σιμο εμπιστοσύνης σε κάθε σχέση
αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά
επιτυχίας.

Έμπειρος μάνατζερ 
Ο κ. Αθανασίου είναι κάτοχος πτυχί-

ου Οικονομικών και Πολιτικών Επι-
στημών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών
και ΜΒΑ από το Πανεπιστήμιο του Τέ-
ξας στο Όστιν. 

Έζησε επαγγελματικά εννέα χρόνια
στις ΗΠΑ, στη διάρκεια των οποίων
εργάστηκε για την Ernst & Young και

την Emerson Electric. Έχει διατελέσει
CFO Δυτικής Ευρώπης στην Barilla με
έδρα το Παρίσι, CFO στην Diageo Hel-
las Ελλάδα-Τουρκία ΗUB και οικονο-
μικός διευθυντής Ελλάδος στην τσι-
μεντοβιομηχανία Τιτάν. Επιπλέον εί-
ναι μέλος των Διοικητικών Συμβου-
λίων του ΣΕΒ, του ΣΕΛΠΕ, της Συμμα-
χίας για την Ελλάδα (ιδρυτικό μέλος),
αλλά και της επιτροπής του TEDX Aca-
demy Ελλάδος. Το 2017 επιλέχθηκε
ως ο «Μάνατζερ της Χρονιάς» από την
Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επι-
χειρήσεων (ΕΕΔΕ).

Ανέλαβε τη θέση του επικεφαλής
της Lamda Development με το ξεκί-
νημα της οικονομικής κρίσης. Aθόρυ-
βος και αποτελεσματικός κατά τη
διάρκεια των δύσκολων χρόνων που
ακολούθησαν, η εταιρεία κατάφερε να
αναπτύξει περαιτέρω τα τρία εμπορι-
κά της κέντρα, τα μεγαλύτερα στη χώ-
ρα, και το 2018 πραγματοποίησε για
πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ιστορικό
ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας.

Μπαράζ συμφωνιών 
Οι συμφωνίες που κλείστηκαν από

τον ίδιο και την ομάδα του εδραίωσαν
τη θέση της Lamda στην αγορά του
real estate. H εξαγορά το 2010 του
υπόλοιπου 40% του Mediterranean
Cosmos στη Θεσσαλονίκη, η οποία
σηματοδότησε τον πλήρη έλεγχο της
διαχείρισης του εμπορικού κέντρου,

ενδυνάμωσε τη θέση της εταιρείας
στον κλάδο. Ακολούθησε η πρώτη
αποκρατικοποίηση στην Ελλάδα, τον
Οκτώβριο του 2012, με την επικύρωση
της σύμβασης αγοραπωλησίας του
πρώην Διεθνούς Κέντρου Ραδιοτηλε-
όρασης (IBC), όπου στεγάζεται το Gol-
den Hall. Το 2017 επίσης εξαγοράστη-
κε από την HSBC το 50% της Lamda
Olympia Village SA, ιδιοκτήτριας
εταιρείας του The Mall Athens. Ση-
μαντικές συνεργασίες όπως αυτές με
την Blackstone και τη Varde Partners
που επένδυσαν στη Lamda έγιναν
επίσης εν μέσω κρίσης και βεβαίως η
υπόθεση «Ελληνικό», ένας μαραθώ-
νιος για τα στελέχη της Lamda που ξε-
κίνησε το 2011 με την προκήρυξη του
διαγωνισμού. Επίσης, πριν από λίγες
ημέρες η Lamda Development εξα-
γόρασε το εκπτωτικό κέντρο McArth-
urGlen. Το τίμημα του deal ανέρχεται
σε περίπου 40 εκατ. ευρώ, συμπερι-
λαμβανομένης και της αποπληρωμής
υφιστάμενων δανείων, ενώ στα 109
εκατ. ευρώ εκτιμάται η αξία του γνω-
στού εμπορικού κέντρου. 
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Το προφίλ του ανθρώπου 
που οδηγεί 
τη Lamda Development 
στη νέα εποχή…

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Ένας αθόρυβος και 
αποτελεσματικός
μάνατζερ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
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Συνεχίζει να αντιστέκεται στους
πωλητές το ελληνικό χρηματιστήριο,
βρίσκοντας στήριγμα στα θετικά
στοιχεία για την οικονομία και στο
ευνοϊκό διεθνές κλίμα. Η σημαντική
συρρίκνωση της συναλλακτικής
δραστηριότητας λόγω της θερινής
περιόδου είναι ένα στοιχείο που
προβληματίζει τους αναλυτές, κα-
θώς με ελάχιστες κινήσεις από την
πλευρά των πωλητών είναι πιθανή η
υποχώρηση της αγοράς. Τεχνικά ο
Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 880
μονάδες, με τη μακροπρόθεσμη τά-
ση να μετατρέπεται σε ανοδική, κα-
θώς έκλεισε πάνω από τον εκθετικό
ΚΜΟ 200 στις 866,55 μονάδες. Ση-
μεία στήριξης οι 840 και 815 μονάδες
και σημεία αντίστασης οι 870 και 900
μονάδες. Η διάσπαση τους οδηγεί
στις 780 - 770 μονάδες και ακολου-
θούν οι 750, οι 725, οι 700 και οι 680
μονάδες. Ο Τραπεζικός Δείκτης βρί-

σκεται στις 575 μονάδες, με την
πρώτη αντίσταση να είναι στην πε-
ριοχή των 570. Στην πρώτη στήριξη

βρίσκεται η ζώνη των 490 - 480 μο-
νάδων και ακολουθούν οι 450, οι
440, οι 430 και οι 400 μονάδες.

UNIPAKHELLAS: Αναδείχτηκε 
«Επιχείρηση της Δεκαετίας» 
στα βραβεία «Πρωταγωνιστές 
της Ελληνικής Οικονομίας»

H UNIPAKHELLAS, μέλος του Ομίλου Indev-
co, τιμήθηκε με τη διάκριση «Επιχείρηση της Δε-
καετίας» στην απονομή των βραβείων «Πρωτα-
γωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2022» που
διοργάνωσε η Direction Business Network την
Τρίτη 19 Ιουλίου.  Η ανάδειξη της UNIPAKHEL-
LAS, σε «Επιχείρηση της Δεκαετίας», πραγματο-
ποιήθηκε έπειτα από αξιολόγηση των συνολικών
οικονομικών στοιχείων της. Συγκεκριμένα, την
περίοδο 2011-2021 η UNIPAKHELLAS κατέγρα-
ψε μια δυναμική πορεία ανάπτυξης, επιτυγχά-
νοντας σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών
της στην Ελλάδα. Η εταιρεία επιλέχθηκε ως υπο-
ψήφια ανάμεσα σε πλήθος επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα από την Ειδική
Επιτροπή Βραβεύσεων της διοργάνωσης και
αναδείχτηκε από το αποτέλεσμα ψηφοφορίας,
στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 7.500
υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων.

Lamda Development:
Κατέβαλε 40 εκατ. ευρώ
για το McArthurGlen
Designer Outlet Athens

Στα 109 εκατ. ευρώ (gross asset Value) ανέρ-
χεται η αξία του McArthurGlen Designer Outlet
Athens, που εξαγοράζει η Lamda Development,
σύμφωνα με διευκρινιστική ανακοίνωση. Επιση-
μαίνεται εξάλλου ότι τα δάνεια που έχει λάβει η
εταιρεία που κατέχει το ακίνητο είναι περίπου
€70 εκατ. από τραπεζικό ίδρυμα και €18 από τους
μετόχους της, ως εκ τούτου η καθαρή αξία της
εταιρείας (Net Asset Value) ανέρχεται σε περί-
που €20 εκατ. Ταυτόχρονα με την εξαγορά της
εταιρείας, η Lamda Development προχώρησε
στην αποπληρωμή των δανείων των παλιών με-
τόχων και το συνολικό τίμημα σε μετρητά που κα-
τέβαλε η Lamda ανέρχεται σε περίπου €40 εκατ.

NN Group: Πτώση 12,1% στα
λειτουργικά κέρδη το α’ εξάμηνο

Πτώση 12,1% εμφάνισαν τα λειτουργικά κέρδη
του ολλανδικού ασφαλιστικού κολοσσού NN
Group στο α’ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης
έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του προ-
ηγούμενου έτους, ως απόρροια των επιπτώσεων
των καιρικών φαινομένων και της πώλησης του
βραχίονα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.
Τα λειτουργικά κέρδη του ομίλου διαμορφώθη-
καν στα 983 εκατ. ευρώ ή 1,01 δισ. δολάρια το
πρώτο μισό του έτους, έναντι 1,12 δισ. ευρώ την
αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η NN ανέφερε ότι η
παραγωγή κεφαλαίων κίνησης βελτιώθηκε στα
899 εκατ. ευρώ, έναντι 780 εκατ. ευρώ το α’ εξά-
μηνο της προηγούμενης χρήσης.

Η Attica Group, μητρική εταιρεία των
Superfast Ferries, Blue Star Ferries και
Hellenic Seaways, ανακοίνωσε τη βρά-
βευσή της με 7 βραβεία στα Health &
Safety Awards 2022 που διοργανώθηκαν
από την Boussias Communications,
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Στό-
χος των Health & Safety Awards 2022,
που διοργανώθηκαν για 8η χρονιά από
την Boussias και το περιοδικό «Manu-
facturing» υπό την Αιγίδα του Ελληνικού

Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας και του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων,
είναι να επιβραβευτούν οι εταιρείες που δημιουργούν και διατηρούν ασφαλείς χώρους εργασίας, ανα-
πτύσσουν κουλτούρα προληπτικής υγείας και ασφάλειας σε εργοδότες και εργαζομένους και μπορεί να
αποτελέσουν παραδείγματα προς μίμηση στους κλάδους που ανήκουν.

ΧΑ: Χαμηλοί τζίροι και επιλεκτικές κινήσεις
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Το συνολικό ποσό των 6.613.027,20 ευρώ ή 0,20 ευρώ
ανά μετοχή (μεικτό μέρισμα) θα διανεμηθεί στους μετό-
χους της Κρι-Κρι, σε συνέχεια των αποφάσεων της συνέ-
λευσης της 5ης/7/2021. Όπως διευκρινίζεται στη σχετι-
κή ανακοίνωση, το ποσό του μερίσματος που θα καταβλη-
θεί τελικώς διαμορφώνεται στο μεικτό ποσό των
0,2000791902 ευρώ ανά μετοχή, προσαυξημένο με το μέ-
ρισμα που αντιστοιχεί στις 13.087 ίδιες μετοχές που θα
κατέχει η εταιρεία στις 18 Αυγούστου 2022 (ημερομηνία
αποκοπής του μερίσματος). Το εν λόγω ποσό μερίσματος
υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (με την εξαίρε-
ση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης φόρου για μετόχους, οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις)
και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό πληρωτέο μέρισμα 0,1900752307 ευρώ ανά μετοχή.

Επτά βραβεία για την Attica Group στα Health & Safety Awards 2022

Κρι-Κρι: Στα 6.613.027,20 ευρώ το μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους



Siemens: Ζημίες 1,66 δισ. ευρώ
στο γ’ τρίμηνο 

Ζημία ύψους 1,66 δισ. ευρώ (1,71 δισ. δολάρια) ανέ-
φερε για το γ’ τρίμηνο του 2022 η Siemens AG, με τον
γερμανικό κολοσσό ταυτόχρονα να μειώνει το guid-
ance για τα καθαρά του κέρδη στο σύνολο του 2022.
Στο γ’ τρίμηνο του έτους κατέγραψε ζημίες ύψους
1,66 δισ. ευρώ έναντι κερδών 1,35 δισ. ευρώ κατά το
αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2021, ενώ την ίδια
στιγμή οι αναλυτές ανέμεναν μικρότερη ζημία ύψους
532 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά έσοδα της Siemens AG
στο γ’ τρίμηνο ανήλθαν στα 17,87 δισ. ευρώ, πάνω από
τις προβλέψεις για έσοδα 17,47 δισ. ευρώ, σε σχέση
με τα 16,09 δισ. ευρώ κατά το γ’ τρίμηνο του 2021.
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τα 316 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα συγκρίσιμα
καθαρά κέρδη της Coca Cola HBC το πρώ-
το εξάμηνο, καταγράφοντας άνοδο 34,5%
σε ετήσια βάση. Ο όγκος πωλήσεων της

εισηγμένης εμφανίζει άνοδο 18,1%, ενώ τα συνολι-
κά έσοδα από πωλήσεις εμφανίζουν άνοδο 29,6%
στα 4,2 δισ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη της εται-
ρείας ανήλθαν στα 275,7 εκατ. ευρώ με πτώση
21,3% σε ετήσια βάση. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές
της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 55,4 εκατ. ευρώ στα
332,9 εκατ. ευρώ. Ο CEO της Cοca Cola ΗBC Ζόραν
Μπογκντάνοβιτς έκανε λόγο για ισχυρές επιδόσεις
το πρώτο εξάμηνο, τονίζοντας ότι «συνεχίσαμε να
εκτελούμε τη στρατηγική ανάπτυξής με προσήλω-
ση και πειθαρχία».

Στρατηγική συμφωνία
στο real estate 
μεταξύ Cepal Hellas 
και Ομίλου Resolute

Disney+: Σημαντική αύξηση
συνδρομητών στο β’ τρίμηνο 
Σημαντική αύξηση των συνδρομητών της
στο β’ τρίμηνο του έτους ανακοίνωσε η Dis-
ney, οι οποίες μάλιστα ξεπέρασαν τις εκτι-
μήσεις των αναλυτών, την ώρα που οι αντα-
γωνιστές της στη ροή περιεχομένου πα-
λεύουν να διατηρήσουν τον ρυθμό ανάπτυ-
ξής τους. Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η
εταιρεία, οι συνδρομητές της πλατφόρμας
Disney+ αυξήθηκαν στο β’ τρίμηνο του
έτους κατά 14,4 εκατομμύρια και ανήλθαν
στα 152,2 εκατομμύρια, με τη συνολική
συνδρομητική βάση της εταιρείας που πε-
ριλαμβάνει επίσης της υπηρεσίες ESPN+
και Hulu να σκαρφαλώνει στα 221 εκατομ-
μύρια. Αριθμός που δίνει στην Disney την
πρώτη θέση από πλευράς συνδρομητών
στη ροή περιεχομένου, ξεπερνώντας για
πρώτη φορά τον μέχρι πρότινος ηγέτη της
αγοράς Netflix.

Attica Bank: Ολοκληρώθηκε
η έκδοση 271.448.946
warrants υπέρ του Δημοσίου
H Attica Bank
ανακοίνωσε ότι
στο πλαίσιο υλο-
ποίησης των
προβλέψεων του
άρθρου 27Α του
ν. 4172/2013
(«DTC») και των σχετικών άρθρων της Πράξης
του Υπουργικού Συμβουλίου 28/06.07.2021,
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 34/25-
08-2021 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου,
στις 10/8/2022 ολοκληρώθηκε η έκδοση
271.448.946 δωρεάν (άνευ αντιπαροχής) παρα-
στατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κοινών
μετοχών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σε λο-
γιστική μορφή και η παράδοση αυτών κατά κυ-
ριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο με πίστωση αυ-
τών στον Λογαριασμό Αξιογράφων που τηρεί το
Ελληνικό Δημόσιο στο σύστημα του Κεντρικού
Αποθετηρίου Τίτλων. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα
δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς
των τίτλων κατά την αναλογία συμμετοχής τους
στο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ημερομηνία
διεξαγωγής της ΓΣ της 5/7/2022 με τιμή εξαγο-
ράς 0,08406 ευρώ και να καταβάλουν το σχετικό
τίμημα κατά το χρονικό διάστημα από
25/8/2022 έως και 8/9/2022.

Η νέα μάνατζερ 
της Κεφαλαιαγοράς

Η Καλλιόπη
Μπενετάτου μέ-
χρι πρόσφατα
ήταν αντιπρό-
εδρος της Επιτρο-
πής Ανταγωνι-
σμού. Πλέον και
για τα επόμενα πέντε έτη θα είναι η νέα γενική δι-
ευθύντρια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η διδά-
κτωρ Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών είχε εκδηλώσει ενδιαφέ-
ρον για να καταλάβει την πολυπόθητη θέση στην
Κεφαλαιαγορά, παρά το γεγονός ότι ήδη κατείχε
τη θέση της αντιπροέδρου στην Επιτροπή Ανταγω-
νισμού. Στις 14 Ιουλίου 2022 η τριμελής επιτροπή
αξιολόγησης των υποψηφίων για την πλήρωση
της θέσης γενικού διευθυντή στην Επιτροπή Κε-
φαλαιαγοράς κατέληξε στον πρόσωπο της κυρίας
Μπενετάτου. Ωστόσο, η ανάληψη των καθηκόντων
της Καλλιόπης Μπενετάτου στην Επιτροπή Κεφα-
λαιαγοράς προϋπέθετε τη σύμφωνη γνώμη του
προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού Γιάννη
Λιανού, καθώς η κυρία Μπενετάτου έπρεπε να λά-
βει απόσπαση. Αυτή η έγκριση παρασχέθηκε και
έτσι η κυρία Μπενετάτου μετακόμισε στην Ιππο-
κράτους, όπου βρίσκονται τα νέα γραφεία της Επι-
τροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Coca Cola HBC: Άνοδος
κερδών 34,5% το πρώτο
μισό του έτους

Η Cepal Hel-
las, το κοινό
σχήμα που προ-
έκυψε μεταξύ
Alpha Bank και
DK, και ο Όμιλος
Resolute Asset
M a n a g e m e n t
προχώρησαν σε
στρατηγική συμφωνίας για τη συγχώνευση
των δραστηριοτήτων τους στην ελληνική αγο-
ρά διαχείρισης ακινήτων. Η κοινοπραξία με
την επωνυμία Resolute Kaican Greece ΑΕ
(RKG) έχει στόχο την εδραίωση της ηγετικής
θέσης των δύο εταιρειών στην ελληνική αγο-
ρά διαχείρισης ακινήτων και περιουσιακών
στοιχείων, καθώς και παροχής συμβουλευτι-
κών υπηρεσιών. Η συμφωνία αναμένεται να
ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2022. Η RKG
θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και
θα διαχειρίζεται ακίνητη περιουσία για ένα
ευρύ φάσμα πελατών όπως τράπεζες, διαχει-
ριστές απαιτήσεων, ιδιωτικά επενδυτικά κε-
φάλαια και θεσμικούς επενδυτές, εταιρείες
και οργανισμούς του ελληνικού Δημοσίου.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου



Dr - Ing. Παναγιώτης
Ρωμανός: «Τα εμπόδια για 
την εφαρμογή μικροδικτύων
σχετίζονται περισσότερο με
την έλλειψη ενημέρωσης και
τεχνογνωσίας παρά με θέματα
που έχουν να κάνουν με το
κόστος ή το θεσμικό πλαίσιο»

ΟDr - Ing. Παναγιώτης Ρωμα-
νός, επιστημονικός συνεργά-
της και σύμβουλος σε ενερ-

γειακά θέματα του Πανελληνίου Συν-
δέσμου Επιχειρήσεων σε Βιομηχανι-
κές Περιοχές (ΠΑΣΕΒΙΠΕ, μας ξενα-
γεί στον κόσμο των μικροδικτύων:
Πρόκειται για ηλεκτρικά δίκτυα (λει-
τουργούν όπως όλα τα ηλεκτρικά δί-
κτυα), με συγκεκριμένα γεωγραφικά
όρια (π.χ. όρια μιας κατοικίας, μιας
βιομηχανίας, ενός ηλεκτρικού αυτο-
κινήτου, ενός χωριού, μιας κοινότη-
τας, μιας πόλης, ενός νησιού).

Διευθύνονται από ένα Σύστημα

Ενεργειακής Διαχείρισης και Αυτο-

μάτου Ελέγχου και αποτελούνται

υποχρεωτικά από τις μονάδες απο-

θήκευσης, οι οποίες επιτυγχάνουν

την αυτόνομη λειτουργία τους, σε

περίπτωση διακοπής της ηλεκτρο-

δότησης από τις μονάδες παραγω-

γής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποί-

ες μπορεί να βασίζονται σε οποι-

αδήποτε μορφή ενέργειας (ΑΠΕ,

ορυκτά καύσιμα, πετρέλαιο, λιγνί-

της, φυσικό αέριο, πυρηνική ενέρ-

γεια, κ.ά.). Για παράδειγμα, στην

περίπτωση που οι αστοχίες και οι

ζημιές από μια διακοπή ηλεκτροδό-

τησης σε μια βιομηχανία είναι μεγά-

λες, ένα μικροδίκτυο μπορεί να δώ-

σει έμφαση στην υψηλή ποιότητα

ισχύος, έτσι ώστε να εξασφαλίσει

όσο το δυνατό ελάχιστες διακοπές

ηλεκτροδότησης. Σε άλλη περίπτω-

ση άλλο μικροδίκτυο μπορεί να

εστιάσει στην εξοικονόμηση ή στη

μείωση του κόστους της ενέργειας

και να αποδεχτεί χαμηλότερη ποι-

ότητα ισχύος, με χαμηλότερα επί-

πεδα αυτονομίας και διαθεσιμότη-

τας ηλεκτρικής ενέργειας. Το κό-

στος, όμως, το οποίο θα κάλυπτε

και τις δύο περιπτώσεις θα ήταν τό-

σο μεγάλο, που πρακτικά μια τέτοια

λύση είναι ασύμφορη, αν και είναι

αντικείμενο της σύγχρονης έρευ-

νας στα Συστήματα Ηλεκτρικής

Ενέργειας.

Σε τι διαφέρει μια βιομηχανία
που λειτουργεί με μικροδίκτυο
και ποια είναι τα πλεονεκτήματά
της έναντι μιας επιχείρησης που
δεν έχει και πώς διασφαλίζεται
η ομαλή λειτουργία της από ένα
μπλακάουτ ή πτώση τάσης ή κά-
ποια βλάβη; 

Το μικροδίκτυο σε μια βιομηχανία
στοχεύει είτε στην υψηλή ποιότητα
ισχύος είτε στην εξοικονόμηση ή στη
μείωση του κόστους ενέργειας. Και
οι δύο αυτοί στόχοι εξυπηρετούν χα-
μηλότερο κόστος παραγωγής και
προϊόντα σε πιο ανταγωνιστικές τι-
μές σε σύγκριση με μια βιομηχανία
που δεν διαθέτει μικροδίκτυο.

Σε περίπτωση μπλακάουτ ή πτώση
τάσης, η μονάδα αποθήκευσης
(μπαταρίες, υπερπυκνωτές κ.λπ.)

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

Είναι ηλεκτρικά δίκτυα που αποτελούνται υποχρεωτικά από
μονάδες αποθήκευσης, οι οποίες επιτυγχάνουν αυτόνομη
λειτουργία σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης
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«Μικροδίκτυο», 
ο σύμμαχος 
των επιχειρήσεων

O Dr Παναγιώτης Ρωμανός



αναλαμβάνει αυτόματα να ηλεκτρο-
δοτήσει τη βιομηχανία, ενώ το Σύ-
στημα Ενεργειακής Διαχείρισης και
Αυτομάτου Ελέγχου του μικροδι-
κτύου διαχειρίζεται την ενέργεια
από τις μονάδες παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας με τρόπο που
εξασφαλίζει την αδιάλειπτη παροχή
της τροφοδοσίας (δεν πρέπει να γί-
νεται σύγχυση με τα Συστήματα
Αδιάλειπτης Ισχύος, Uninterruptible
Power Supply – UPS, είναι συστήμα-
τα μπαταριών και όχι δίκτυα). 

Ποια σχέση συνδέει τα μικροδί-
κτυα με ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ και
μπορεί μια επιχείρηση (που έχει
εγκαταστήσει μικροδίκτυο) να
λειτουργεί ανεξάρτητα από τους
διαχειριστές;

Στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ συνδέον-
ται σε τάση 400 Volt μικροί κατανα-
λωτές (π.χ. κατοικίες, διαμερίσματα
με ισχύ κατανάλωσης μέχρι 100 kW)
και μεγάλοι καταναλωτές (βιομηχα-
νίες, μεγάλα εμπορικά κέντρα, ξενο-
δοχεία κ.λπ. με ισχύ κατανάλωσης
μέχρι 10.000 kW). Καταναλωτές με
μεγαλύτερη κατανάλωση από
10.000 kW συνδέονται στο Δίκτυο
του ΑΔΜΗΕ και σε τάση 150.000
Volt. Τα μικροδίκτυα, ανάλογα με την
ηλεκτρική ισχύ που διαθέτουν, μπο-
ρούν να συνδεθούν είτε στο δίκτυο
του ΔΕΔΔΗΕ είτε του ΑΔΜΗΕ.

Όταν η ροή της ηλεκτρικής ισχύος
στα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ και του ΑΔ-
ΜΗΕ είναι ομαλή, τότε μια επιχείρη-
ση μπορεί να ηλεκτροδοτείται κανο-
νικά από τα δίκτυα αυτά και παράλλη-
λα να φορτίζει τις μονάδες αποθή-
κευσης του μικροδικτύου. Όταν η
ροή ισχύος στα δίκτυα των Διαχειρι-
στών παρουσιάζει φαινόμενα κυκλο-
φοριακής συμφόρησης-κορεσμού,
τότε η επιχείρηση θα ηλεκτροδοτεί-
ται αποκλειστικά από το μικροδίκτυό
της και θα λειτουργεί ανεξάρτητα
από τους Διαχειριστές.

Σε περιπτώσεις που οι Διαχειριστές
έχουν ανάγκη επιπρόσθετης ενέργει-
ας για να καλύψουν τις απαιτήσεις
των καταναλωτών, π.χ. αν σταματή-
σει ξαφνικά ένα αιολικό πάρκο στην
περιοχή ή ξεκινήσει μια βιομηχανία
υψηλής κατανάλωσης η οποία ζητή-
σει στιγμιαία μεγαλύτερη ενέργεια

από αυτή που μπορεί να δώσει το δί-
κτυο ΔΕΔΔΗΕ – ΑΔΜΗΕ, τότε το μι-
κροδίκτυο της επιχείρησης μπορεί
να τους προσφέρει μέρος της ενέρ-
γειας που χρειάζονται οι διαχειρι-
στές, με το κατάλληλο αντίτιμο και
σε μια προσυμφωνημένη τιμή. 

Ποιος εκτιμάται ότι είναι ο χρονι-
κός ορίζοντας για να αρχίσει να
λειτουργεί στην Ελλάδα ένα σύ-
στημα netmetering ή virtualnet-
metering σε συνδυασμό με μι-
κροδίκτυα;

Το νομικό πλαίσιο της χώρας μας
επιτρέπει τη λειτουργία μικροδι-
κτύων με Net-Metering, Ήδη υπάρ-
χουν περιορισμένες εφαρμογές και
στην Ελλάδα. Η εμπειρία μου μέσα
από τον ΠΑΣΕΒΙΠΕ δείχνει ότι τα εμ-
πόδια για την εφαρμογή τέτοιων συ-
στημάτων σχετίζονται περισσότερο
με έλλειψη ενημέρωσης –τεχνογνω-
σίας, παρά με θέματα κόστους ή θε-
σμικού πλαισίου. 

Το κόστος εγκατάστασης (σε πολ-
λές περιπτώσεις μπορεί να είναι περί-
που 5 χρόνια ή και σε μερικούς μόλις
μήνες) εξαρτάται από τον σκοπό του
μικροδικτύου: αν δηλαδή θα δώσει
έμφαση στην ποιότητα ισχύος ή στη
μείωση του κόστους της ενέργειας.

ΠΠαράδειγμα: Η ΛΑ.Β.Υ.Σ. Α.Β.Ε.Ε.
(βιομηχανική περιοχή Λάρισας) ξοδεύει
κάθε χρόνο περίπου 200.000 ευρώ λό-

γω της αστοχίας των υλικών, των ζημιών
στον εξοπλισμό και τη διακοπή της παρα-
γωγικής διαδικασίας εξαιτίας των διακο-
πών της ηλεκτροδότησης. Ο εξοπλισμός
της βιομηχανίας που εκτίθεται σε βλά-
βες έχει ισχύ περίπου 500 kW. Η εται-
ρεία δαπανά περίπου 100.000 ευρώ,
λόγω και των παραμορφώσεων στην τά-
ση και στο ρεύμα στην εσωτερική της εγ-
κατάσταση. Η εγκατάσταση μικροδι-
κτύου υψηλής ποιότητας ισχύος 500
kW, που αποτελείται από μπαταρίες μι-
κρής αυτονομίας σε παράλληλη λει-
τουργία με το δίκτυο και τα ηλεκτροπα-
ραγωγά ζεύγη από ντήζελ, βιοαέριο
και βιοκαύσιμα, κοστίζει περίπου
300.000 ευρώ. Ένα τέτοιο μικροδί-
κτυο διασφαλίζει την κανονική λει-
τουργία της βιομηχανίας και σε περί-
πτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης,
οι μπαταρίες μικρής αυτονομίας θα
ηλεκτροδοτήσουν την εγκατάσταση
(μέχρι την αυτόματη εκκίνηση των ηλε-
κτροπαραγωγών ζευγών από το Σύστη-
μα Ενεργειακής Διαχείρισης και Αυτό-
ματου Ελέγχου) ή θα σταματήσουν
ομαλά τον εξοπλισμό για να αποφευχ-
θούν οι αστοχίες και οι βλάβες. Στην
περίπτωση αυτή η απόσβεση θα ήταν
περίπου σε ένα έτος. Οι βιομηχανικές
περιοχές του μέλλοντος θα διαθέτουν
μικροδίκτυα που θα εξασφαλίζουν
αξιοπιστία, υψηλή ποιότητα ισχύος και
χαμηλό κόστος ενέργειας για τις βιο-
μηχανίες που φιλοξενούν. 
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Χαμηλό
κόστος 
ενέργειας
Ιστορικά «τα μικροδίκτυα

προϋπάρχουν των ηλεκτρικών

δικτύων που γνωρίζουμε σή-

μερα και λειτουργούν με εναλ-

λασσόμενο ρεύμα. Το πρώτο

μικροδίκτυο επινοήθηκε – κα-

τασκευάστηκε από τον

Thomas Edison και ηλεκτρο-

δότησε την οδό Pearl Street

στο Μανχάταν της Νέας Υόρ-

κης το 1882. 

Σήμερα αναπτύσσονται μι-

κροδίκτυα με σκοπό και την

ασφάλεια περιοχών που πλήτ-

τονται από δυσμενείς καιρι-

κές συνθήκες (π.χ. τυφώνες,

πυρκαγιές), στρατιωτικών βά-

σεων κ.λπ.

Οι βιομηχανικές περιοχές

του μέλλοντος θα διαθέτουν

μικροδίκτυα που θα εξασφα-

λίζουν αξιοπιστία, υψηλή

ποιότητα ισχύος και χαμηλό

κόστος ενέργειας στις βιομη-

χανίες που φιλοξενούν».
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Οι διάσημοι ποδοσφαιριστές παίζουν… μεγάλη μπάλα με το μάρκετινγκ 
Η δύναμη των ποδοσφαιρικών συλλόγων ταυτίζεται σε

μεγάλο βαθμό με την εμπορική αξία των ποδοσφαιριστών
που διαθέτουν. Πλέον, οι ομάδες στοχεύουν στην ενίσχυση
της εικόνας και της επωνυμίας τους με μεταγραφές παι-
κτών οι οποίοι μπορούν να απογειώσουν το μάρκετινγκ του
συλλόγου. Για παράδειγμα, οι Σαντιό Μανέ και Μο Σαλάχ
έκαναν τη Λίβερπουλ μια από τις δημοφιλέστερες ομάδες
στην Αφρική, ενώ η υπογραφή του Σον Χιουνγκ-Μιν είχε
παρόμοια επίδραση στη βελτίωση της εικόνας της Τότεναμ
στην Ανατολική Ασία.

Η άνοδος των social media λειτουργεί ως αρωγός στο λαν-
σάρισμα των παικτών, πολλοί από τους οποίους βλέπουν
τους εαυτούς τους να απολαμβάνουν μεγαλύτερη δημοτικό-
τητα από τους συλλόγους τους. Κορυφαίοι αθλητές έχουν
μετατραπεί σε brands, όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που έχει

περισσότερους followers στο Instagram από όλους τους
συλλόγους της Premier League μαζί. 

Παράλληλα, πολλές επώνυμες εταιρείες, από τον τομέα
της τεχνολογίας μέχρι υψηλής ραπτικής, συνάπτουν συμφω-
νίες με ποδοσφαιριστές με στόχο την αύξηση της επιρροής

στο ανδρικό κοινό. Ο Τζακ Γκρίλις, ποδοσφαιριστής της Μάν-
τσεστερ Σίτι, σύναψε συμφωνία 1 εκατομμυρίου λιρών με τον
οίκο Gucci, ο Μάρκους Ράσφορντ της Μάντσεστερ Γιουνάι-
τεντ με τη βρετανική μάρκα Burberry, ενώ ο Εμπαπέ έχει συ-
νάψει συμφωνία με τη γαλλική πολυτελή μάρκα Dior ως παγ-
κόσμιος πρεσβευτής της.

Την ίδια στιγμή, η Gillette που δραστηριοποιείται στα προ-
ϊόντα ξυρίσματος και περιποίησης σώματος, έχει πραγματο-
ποιήσει πολλές καμπάνιες με κορυφαίους ποδοσφαιριστές
όπως ο Νεϊμάρ. Αντίστοιχα, η Ultrex για προϊόντα μαλλιών
έχει πραγματοποιήσει πολλές καμπάνιες με τον Κριστιάνο
Ρονάλντο ή η Pepsi με τον Μέσι, τον Πογκμπά και άλλους.

Οι κορυφαίοι ποδοσφαιριστές αποτελούν πανίσχυρα οικο-
νομικά brands και κάπως έτσι, σύλλογοι και εταιρείες σπεύ-
δουν να το εκμεταλλευτούν… με το αζημίωτο.

Το εκ νέου λανσάρισμα του «Keep Walking» στην
Αφρική ανέλαβε η Something™ με στόχο να ωθή-
σει περισσότερους Αφρικανούς να βαδίσουν «με
τόλμη και να αναλάβουν δράση».

Είχε γίνει σαφές ότι η νέα γενιά αναζητούσε sto-
ries που να αναδεικνύουν και να αντικατοπτρίζουν
την πολιτιστική τους ταυτότητα, αυτό ήδη πριν από
το African Youth Survey 2020. Η Something™ και
οι ομάδες του Johnnie Walker είδαν την ευκαιρία
να συνδεθούν με το νέο κοινό της Αφρικής και προ-
σπάθησαν να ρίξουν τα φώτα της δημοσιότητας
στους πραγματικούς ανθρώπους που ήδη αναλαμ-
βάνουν δράση και να εμπνεύσουν το κοινό να ακο-
λουθήσει το παράδειγμά τους, δίνοντας στο «Keep
Walking» τοπικό πολιτιστικό νόημα, παρουσία και

συνάφεια. Η Something™ συνεργάστηκε με τοπικά
δημιουργικά και πλατφόρμες όπως τη Melanin Un-
scripted, για να ζητήσει από όσους ήδη «κινούν τον
κόσμο» να μοιραστούν τις ιστορίες τους.

Αντί για ένα τρίλεπτο διαφημιστικό, προτιμήθηκε
ένα ντοκιμαντέρ 50 λεπτών από μια δημιουργική
ομάδα 200 ταλέντων από την Αφρική. Συμπεριλαμ-
βανομένων των περιφερειακών καμπανιών ATL,
τηλεόρασης, digital, social και OOH για την προ-
ώθηση της ταινίας, η στρατηγική των media δια-
μορφώθηκε σε όλη την ήπειρο, χρησιμοποιώντας
τα καλύτερα κανάλια σε κάθε περιοχή για να προ-
σεγγίσουν το κοινό.

Το iPhone 14 θα παρουσιαστεί εντός του Σε-
πτεμβρίου και θέλει να αλλάξει την εικόνα του
σήματος κατατεθέντος της εταιρείας, αφού τα τε-
λευταία χρόνια η Apple κατηγορήθηκε για την
απουσία καινοτομιών από τα νέα μοντέλα κινητών
τηλεφώνων της σειράς iPhone. Μπορεί η Apple
να μην έχει προβεί σε κάποια επίσημη τοποθέτη-
ση για την παρουσίαση, όπως άλλωστε συνηθίζει,
όμως σύμφωνα με πληροφορίες, η πρεμιέρα για
το νέο μοντέλο της αναμένεται να πραγματοποι-
ηθεί τον προσεχή Σεπτέμβριο. Θα κυκλοφορή-
σουν τέσσερα μοντέλα, δύο Pro και δύο πιο οικο-
νομικά, με την τιμή των φτηνότερων εκδόσεων να
ξεκινά από τα 799 δολάρια και εκείνη των Pro να
αγγίζει τα 1.100 δολάρια.

To Johnnie Walker
εμπνέει με τόλμη 
και την Αφρική � Η Eurobank Holdings απέκτησε τη δική της «επιτροπή σο-

φών», καθώς έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Eurobank και του διευθύνοντος συμβούλου της αναμορ-
φώνεται η μέχρι σήμερα Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού ως
νέα διοικητική επιτροπή. Με στόχο να συνδράμει τη διοίκηση της
τράπεζας στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην υλοποίηση της
στρατηγικής του ομίλου, προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο
συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σε σχέση με τη στρατηγική που
εφαρμόζει ο όμιλος.

� Η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση
του ολοκαίνουργιου Townstar

της Nissan έρχεται στην Ευρώπη.
Το van εκμεταλλεύεται την επιτυ-
χημένη συνταγή του e-NV200 και
την τεχνογνωσία της ιαπωνικής
εταιρείας στα ηλεκτρικά ελαφριά επαγγελματικά οχήματα. Λό-
γω και της αεροδυναμικής του εμφάνισης, το νέο μοντέλο είναι
σε θέση να επιτύχει αυτονομία έως και 300 χλμ.

� Τα αθλητικά παπούτσια Adidas Samba που σχεδιάστηκαν για
πρώτη φορά τη δεκαετία του 1940 ως ποδοσφαιρικό παπού-

τσι, έχουν επανέλθει πλέον στη μόδα, με πολλούς trendsetters
ανά τον κόσμο να φορούν το συγκεκριμένο παπούτσι. Μάλιστα,
τον τελευταίο καιρό καταγράφουν σημαντική επιτυχία στις πωλή-
σεις, με εκτόξευση της δημοτικότητάς τους.

� Η «Γαλαξίας» θα κατασκευάσει και θα λειτουργήσει το νέο
Εμπορικό Κέντρο Σαλαμίνας στη λεωφόρο Αιαντείου. Μά-

λιστα, εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι της επένδυσης για
τη δημιουργία του, που φτάνει τα 30 εκατ. ευρώ, από το Περι-
φερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής. 

� Η νέα καμπάνια της Nike προωθεί τα ασπρόμαυρα ρούχα της
εταιρείας καλώντας το κοινό να βοηθήσει τα παιδιά «να ξεκι-

νήσουν τη νέα σχολική χρονιά με χαρά, φορώντας ολοκαίνουρια
μονόχρωμα looks που κάθε άλλο παρά συνηθισμένα είναι». Πα-
ράλληλα, μέσα από την ηλεκτρονική σελίδα της, παρέχει συμ-
βουλές στους γονείς με αφορμή το ερχόμενο άνοιγμα των σχο-
λείων, για εύρεση ελεύθερου χρόνου για διασκέδαση.

Η Apple παρουσιάζει το φθινόπωρο τέσσερα 
μοντέλα, μεταξύ αυτών και το νέο iPhone 14

Mικρά - μικρά

Επιμέλεια: Νικόλας Καμπάς-Κορωναίος
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ΜΙΚΡΑ... ΜΙΚΡΑ... 

Τ
ην εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου τελειώνουν τα μπάνια
της τηλεόρασης και κάθε… κατεργάρης στο πόστο του. Η νέα
τηλεοπτική σεζόν θα ξεκινήσει νωρίτερα από ποτέ, με τις
πρώτες ενημερωτικές εκπομπές να κάνουν πρεμιέρα στις 20

Αυγούστου. Η ψυχαγωγία θα έρθει δύο εβδομάδες αργότερα, με τις
πρώτες καλημέρες να ακούγονται στις 5 Σεπτεμβρίου. Σίγουρα, μιλάμε
για ημερομηνίες που έσπασαν και το περσινό ρεκόρ… Ο Γιώργος Αυ-
τιάς θα… σπάσει το ρόδι τα ξημερώματα του Σαββάτου 20 Αυγούστου,
με την εντελώς ανανεωμένη εκπομπή του. Στις 22 Αυγούστου μπαίνουν
στην τηλεοπτική αρένα ο Νίκος Ευαγγελάτος, ο Ιορδάνης Χασαπόπου-
λος και η Ανθή Βούλγαρη από το MEGA.

Στον ΑΝΤ1, ο Γιώργος Παπαδάκης, έχοντας στο πλευρό του τη Μαρία
Αναστασοπούλου, θα βγει για πρώτη φορά στον αέρα στις 5 Σεπτεμβρί-
ου. Εκείνη την ημέρα θα πει «καλημέρα» δίχως τη Φαίη Σκορδά και ο
Γιώργος Λιάγκας -στην παρέα του θα βρίσκεται η Δούκισσα Νομικού.

Όσο για τη Φαίη Σκορδά, η απρόσμενη μετακόμισή της στον ΣΚΑΪ
απαιτεί περαιτέρω χρόνο για προετοιμασία. Έτσι, αν όλα πάνε καλά, η
ξανθιά παρουσιάστρια θα βγει στον αέρα στις 12 Σεπτεμβρίου. Σε αυτή
την ημερομηνία προγραμματίζονται και οι πρεμιέρες του Star για τις
εκπομπές «Breakfast» και «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Η Ελεονώρα Μελέτη από το MEGA και η Σταματίνα Τσιμτσιλή από τον
Alpha θα υποδεχτούν το τηλεοπτικό κοινό στις συχνότητές τους στις 5
Σεπτεμβρίου. Την ίδια μέρα θα βγουν στον αέρα και οι εκπομπές της
Κατερίνας Καινούργιου και της Δανάης Μπάρκα. Μία εβδομάδα νωρί-
τερα αναμένονται οι πρεμιέρες του Open, αλλά και του «Στούντιο 4»
στην ΕΡΤ, με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. 

Οριστικοποιήθηκαν οι συνεργάτες της
νέας εκπομπής που θα παρουσιάζει η
Μαρία Μπακοδήμου στον ΣΚΑΪ. Τελι-
κά, φαίνεται πως θα υπάρξουν κάποιες
αλλαγές σε σχέση με το αρχικό πλάνο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, δί-
πλα στην παρουσιάστρια θα βρίσκονται
η Μαριλού Ρεπαπή, ο Θέμης Καίσα-
ρης, αλλά και η Παρθένα Χοροζίδου.
Θα έχουμε, βέβαια, και μια εσωτερική

μετακίνηση στον ΣΚΑΪ, αφού στην
ομάδα θα βρίσκεται και ο Κωνσταντί-
νος Αρτσίτας, ο οποίος την περασμένη

σεζόν ήταν στο «Love it». Την αρχισυν-
ταξία αναλαμβάνει η Χριστιάνα Βαξε-
βάνη. 

Ο Κώστας Λασκαράτος ανακοίνωσε 
τις κινήσεις του… εκτός ΕΡΤ  

Την ώρα που οι θέσεις για την επόμενη
χρονιά «κλειδώνουν», ο Κώστας Λασκα-

ράτος συνεχίζει τις διακοπές του σχεδιά-
ζοντας προσεκτικά τις επόμενες κινή-
σεις του. Ο παρουσιαστής της ΕΡΤ1, ως

αριστούχος διδάκτωρ του Παντείου Πα-
νεπιστημίου, αναλαμβάνει χρέη… καθηγη-

τή από τον ερχόμενο Οκτώβριο στα εξ αποστά-
σεως προγράμματα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου. Ο ίδιος ανακοίνωσε χαρούμενος το νέο του βήμα μέσω
της προσωπικής του σελίδας στο Instagram. Το πρώτο πρόγραμμα
που θα διδάξει είναι ο «Μουσειακός Τουρισμός» και το δεύτερο
«Δημοσιογραφία, Δημοσιογραφική Έρευνα και Social Media». 

�Ο Γιώργος Σιαδήμας εντάσσεται στη δημοσιο-
γραφική του Open. O έγκριτος πολιτικός συν-

τάκτης, αρθρογράφος και παρουσιαστής τηλεο-
πτικών εκπομπών θα ενισχύσει το ενημερωτικό
αποτύπωμα του σταθμού, καθώς θα βρεθεί στην
πρωινή ενημερωτική ζώνη του Σαββατοκύριακου,
ενώ θα είναι παρών στα δελτία ειδήσεων και στην
κάλυψη των μεγάλων γεγονότων.

�Από τις 16 Αυγούστου ξεκινά η τηλεο-
πτική θητεία του Γιάννη Παπαδόπου-

λου στον ΣΚΑΪ. Ο γνωστός δημοσιογράφος
θα ανήκει πλέον στο δυναμικό του ενημερω-
τικού τομέα του καναλιού του Φαλήρου και
θα αναλάβει την παρουσίαση του κεντρικού
δελτίου τις μέρες που δεν θα το παρουσιάζει
η Σία Κοσιώνη.  

� Στο μεταξύ, ο Γιάννης Πιτταράς και ο Γιώργος
Γρηγοριάδης, από το Σάββατο 27 Αυγούστου

και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10.00, θα είναι
οι «Δεκατιανοί» του ΣΚΑΪ. Ο ειδικός του πολιτικού
ρεπορτάζ από τη μία και ο δημοσιογράφος που ξε-
χώρισε στο ελεύθερο από την άλλη συναντιούνται
σε ένα νέο ενημερωτικό μαγκαζίνο και υπόσχον-
ται φρέσκια αντίληψη και… juicy διάθεση. 

�Ο θυελλώδης έρωτας του Γεωργίου
Παπανδρέου και της Κυβέλης, με

σκηνικό υπόβαθρο τα σημαντικότερα ιστο-
ρικά γεγονότα της σύγχρονης Ελλάδας,
«ζωντανεύει» μέσα από τα γυρίσματα της νέ-
ας σειράς εποχής της ΕΡΤ «Φλόγα και άνε-
μος», με τους Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και
Άρη Λεμπεσόπουλο στους πρωταγωνιστι-
κούς ρόλους. Τα γυρίσματα, μετά την πανέ-
μορφη Χίο από όπου ξεκίνησαν, συνεχίζον-
ται εντατικά σε εμβληματικές γωνιές της
Αθήνας, του Πειραιά και του Λαυρίου. Η σει-
ρά 12 επεισοδίων αναμένεται να βγει στον
αέρα το φθινόπωρο.

� «Εμείς» ονομάστηκε η νέα εκπομπή της Ίνας
Ταράντου στο Open και κάνει πρεμιέρα τη

Δευτέρα 29 Αυγούστου. Η νέα πρόταση του σταθ-
μού θα έχει ζωντανές συνδέσεις και βίντεο από
όλα τα μέρη της Ελλάδας, συνεντεύξεις ανθρώ-
πων με ενδιαφέρουσες ιστορίες και μαγειρική με
παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα. 

Διαφήμιση προγράμματος
και στις στάσεις από 
τη Δημόσια Τηλεόραση  

Η διοίκηση της ΕΡΤ αποφάσισε να προβάλει το
νέο τηλεοπτικό της πρόγραμμα σε στάσεις λεωφο-
ρείων και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς με γιγαν-
τοαφίσες. Για την ανάθεση αυτής της διαφημιστικής
μεθόδου εγκρίθηκαν δύο κονδύλια. Στη μία περί-
πτωση, η διαφήμιση θα αφορά 14 διαφορετικά θέ-
ματα και θα τοποθετηθεί σε 435 συνολικά στάσεις
εντός Αττικής. Η δεύτερη θα έχει να κάνει με 12 δια-
φημιστικά θέματα, που θα προβάλλονται σε διάστη-
μα 30 ημερών σε 110 λεωφορεία της ΟΣΥ στην Αθή-
να και 40 λεωφορεία της ΟΑΣΘ στη Θεσσαλονίκη. 

Επιμέλεια: Γιώργος Σκρομπόλας

ΣΚΑΪ: Έκλεισαν οι συνεργάτες της Μπακοδήμου

Νωρίτερα από ποτέ το ξεκίνημα 
της νέας τηλεοπτικής σεζόν
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Στους επαναληπτικούς αγώνες του

τρίτου γύρου των προκριματικών του

Europa League ο Ολυμπιακός πέρα-

σε στα πέναλτι 4-3 τη Σλόβαν Μπρα-

τισλάβας (1-1 ο κανονικός αγώνας,

2-2 η παράταση, 1-1 το πρώτο παιχνί-

δι στον Πειραιά) και προκρίθηκε στα

πλέι οφ της διοργάνωσης, όπου θα

αντιμετωπίσει τον Απόλλωνα Λεμε-

σού, 18 και 25 Αυγούστου.

Στο Conference League είχαμε

δυο ακόμα αποτυχίες. Ο Παναθηναϊ-

κός δεν κατάφερε να ανατρέψει το

εις βάρος του 2-0 στην Τσεχία, έφε-

ρε 1-1 με τη Σλάβια στη Λεωφόρο και

αποκλείστηκε. Το ίδιο και ο Άρης,

που νίκησε μεν 2-1 τη Μακάμπι Χάι-

φα στο «Κλεάνθης Βικελίδης», αλλά

είχε ηττηθεί 2-0 στο Ισραήλ. Σε αυ-

τούς να προστεθεί και ο ΠΑΟΚ, που

αποκλείστηκε από τη Λέφσκι Σό-

φιας. Απολογισμός: Ένα βήμα

μπρος και τρία πίσω. Η Ελλάδα

μπορεί να βρέθηκε στη 16η θέση

της βαθμολογίας της UEFA (UEFA

ranking), αλλά μια ματιά στον

σχετικό πίνακα σκορπίζει απο-

γοήτευση. Συνεχίζει με μία ομά-

δα στα ευρωπαϊκά Κύπελλα, όταν

οι διώκτες μας και συγκεκριμένα

η Τσεχία συνεχίζει με δύο ομά-

δες, η Δανία με τέσσερις, η Τουρ-

κία με τέσσερις, η Κροατία με

δύο, το Ισραήλ με τρεις και η Κύ-

προς με τέσσερις! Που σημαίνει ότι

είναι αδύνατο να παραμείνει εκεί η

Ελλάδα, έστω και αν ο Ολυμπιακός

περάσει τον Απόλλωνα Λεμεσού και

συμμετάσχει στους ομίλους του Eu-

ropa League ή αποκλειστεί από τους

Κύπριους και συνεχίσει τους ομί-

λους του Conference League. Είναι

στατιστικά βέβαιο ότι η Ελλάδα θα

υποχωρήσει στην 20ή θέση και θα

παραμείνει ως έχει το στάτους εξό-

δου στην Ευρώπη. Τα πράγματα θα

γίνουν πολύ χειρότερα, αν δεν βελ-

τιωθεί ούτε στη σεζόν 2023-24, κα-

θότι, όπως είναι γνωστό, η UEFA

σκοπεύει να αυξήσει τις ομάδες

στους ομίλους του Champions

League από τις 32 που είναι τώρα σε

36. Για να βγαίνει απευθείας στους

ομίλους ο πρωταθλητής Ελλάδας, θα

πρέπει η Ελλάδα στο UEFA ranking

να βρίσκεται τουλάχιστον στη 15η

θέση. Αν όχι, πάλι μιζέρια.

Στο UEFA ranking μάς πήραν στο
κυνήγι Τσέχοι, Δανοί, Κροάτες,
Τούρκοι, Ισραηλινοί και Κύπριοι,
μετά τον αποκλεισμό των ΠΑΟΚ
Παναθηναϊκού και Άρη και παρά
την πρόκριση του Ολυμπιακού

H βαθμολογία της UEFA
12.............Ρωσία ..............26.215 ..........(0)
13.............Νορβηγία ........26.000 ........ (3/4)
14.............Ουκρανία ........25.700 ........(3/5)
15.............Ελβετία ............25.425 ........(3/4)
16. ............Ελλάδα ............24.475 ........(1/4)
17. ............Τσεχία ..............24.425 ........(2/4)
18.............Δανία................23.425 ........4/5)
19.............Κροατία............23.400 ........(2/4)
20. ..........Τουρκία............21.900 ........(4/5)
21.............Ισραήλ ..............21.125 ........(3/4)
22. ..........Κύπρος ............20.875 ........(4/5)

Παναθηναϊκός - Σλάβια Πράγας 1-1

Άρης - Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-1

Ένα βήμα μπρος και τρία πίσω...
Σλόβαν Μπρατισλάβας - Ολυμπιακός 2-2 (3-4 πέναλτι)
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του Άλκη Φιτσόπουλου

Κ
αθώς όλα περιστρέφονται
γύρω από την οικονομία την
σήμερον ημέραν, ο Ολυμ-
πιακός, ο Παναθηναϊκός, ο

ΠΑΟΚ και ο Άρης μετρούν τα χαμένα
ευρώ. Τα περισσότερα ο Ολυμπιακός,
παρότι κατάφερε να προκριθεί στα πλέι
οφ του Europa League. Αποκλείστηκε,
όμως, από το Champions League, όπου
είναι ο πακτωλός. Οι τρεις άλλοι εκπρό-
σωποι της Ελλάδας πήραν αμελητέες
ποσότητες χρημάτων, τα περισσότερα ο
Άρης, που κατάφερε τουλάχιστον να πε-
ράσει έναν γύρο στο Conference Lea-
gue αποκλείοντας την Γκόμελ από τη
Λευκορωσία. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊ-
κός έφυγαν νωρίς με αποκλεισμούς
από τη Λέφσκι Σόφιας και τη Σλάβια
Πράγας αντίστοιχα. 

Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, είχε στόχο την
είσοδο στους ομίλους του Champions
League, η οποία από χέρι αποφέρει 38
εκατ. ευρώ, συν τα άλλα έσοδα από δια-
φημίσεις κ.λπ. -μιλάμε για ένα ποσό της
τάξης των 50 εκατ. ευρώ. Δεν κατάφερε
να περάσει την πρωταθλήτρια Ισραήλ
Μακάμπι Χάιφα και υποβιβάστηκε στο
Europa League, όπου μετά την πρόκρισή
του επί της Σλόβαν Μπρατισλάβας θα αν-
τιμετωπίσει τον Απόλλωνα Λεμεσού στα
πλέι οφ, με το πρώτο ματς στην Κύπρο
την προσεχή Πέμπτη και τον επαναληπτι-
κό στο Φάληρο μία εβδομάδα αργότερα.

Όλο το market pool της UEFA
Αν οι πρωταθλητές καταφέρουν και

προκριθούν εις βάρος των Κυπρίων, τό-
τε θα βάλουν από χέρι στο ταμείο τους…
3,63 εκατ. ευρώ! Από τα 38 εκατ. ευρώ
για είσοδο στους ομίλους του Champi-
ons League στα 3,63 εκατ. ευρώ του
Europa League. Υπάρχει τεράστια δια-
φορά εισροής χρήματος που αναμένε-
ται να καθορίσει και τη μεταγραφική πο-
λιτική του Ολυμπιακού. Το δε market
pool της UEFA θα αποδοθεί ολόκληρο
στον Ολυμπιακό, μετά τον αποκλεισμό
των ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού και Άρη, αλ-
λά δεν μιλάμε για ποσό μεγαλύτερο του
1,5 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τα μπόνους απόδοσης
της φάσης των ομίλων για κάθε αγώνα
Europa League, η νίκη πριμοδοτείται με
630.000 ευρώ και η ισοπαλία με 210.000
ευρώ. Οι νικητές των ομίλων μπορούν
να αναμένουν να λάβουν ένα μπόνους
πρόκρισης 1,1 εκατ. ευρώ ο καθένας και
η δεύτερη ομάδα 550.000 ευρώ. Στο
τραπέζι υπάρχει πάντα και το σενάριο

συμμετοχής του Ολυμπιακού στους ομί-
λους του Conference League, αν δεν
καταφέρει να αποκλείσει τον Απόλλωνα
Λεμεσού στο Europa League.

Σε αυτήν την περίπτωση, ο πρωτα-
θλητής θα εισπράξει 2,94 εκατ. ευρώ,
ποσό που κατανέμεται σε αρχική πλη-
ρωμή 2,8 εκατ. ευρώ και σε πληρωμή
υπολοίπου 140.000 ευρώ. 

Τα λεγόμενα μπόνους απόδοσης της
φάσης των ομίλων για κάθε αγώνα, δη-
λαδή νίκη ή ισοπαλία, κατανέμονται ως
εξής: 500.000 ευρώ για νίκη και 166.000
ευρώ για ισοπαλία.

Από τα 50 εκατ. ευρώ του 
Champions League στα 3,63
εκατ. ευρώ του Europa 
League ή τα 2,94 εκατ. ευρώ
του Conference League ο
Ολυμπιακός, οι άλλοι τρεις 
δεν άνοιξαν καν λογαριασμό

Πήγαινε για τα πολλά,
βολεύεται και με τα λίγα

Πόσα θα πάρει στο Europa
Αυτά είναι τα ποσά που προβλέπονται στα νοκ

άουτ Europa League:
• Πρόκριση στα πλέι οφ των νοκ άουτ: 500.000 ευρώ.
• Πρόκριση στη φάση των «16»: 1,2 εκατ. ευρώ.
• Πρόκριση στα προημιτελικά: 1,8 εκατ. ευρώ.
• Πρόκριση στα ημιτελικά: 2,8 εκατ. ευρώ.
• Πρόκριση στον τελικό: 4,6 εκατ. ευρώ.
• Η νικήτρια του UEL μπορεί να λάβει επιπλέον 4
εκατ. ευρώ.

Τα ποσά του Conference
Τα ποσά του Conference League είναι μικρότερα από εκείνα του

Europa, με τους νικητές των ομίλων να λαμβάνουν 650.000 και τους
δεύτερους 325.000 ευρώ. Όσον αφορά την πρόκριση στα νοκ άουτ
της διοργάνωσης, τα έσοδα καθορίζονται ως εξής:
• Πρόκριση στα πλέι οφ των νοκ άουτ: 300.000 ευρώ.
• Πρόκριση στη φάση των «16»: 600.000 ευρώ.
• Πρόκριση στα προημιτελικά: 1 εκατ.  ευρώ.
• Πρόκριση στα ημιτελικά: 2 εκατ. ευρώ.
• Πρόκριση στον τελικό: 3 εκατ. ευρώ. 
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Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, κάτοχοι αδειών οδήγησης οχημάτων, αλλά και επι-

τυχόντες των εξετάσεων απόκτησης διπλώματος έχουν σπεύσει να χρησιμοποιήσουν

τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, γλιτώνοντας

χρόνο και χρήμα. Μάλιστα, ειδικά στο «χρήμα», οι πολίτες δεν χρειάζεται να καταβά-

λουν πλέον κανένα «γρηγορόσημο» για να ολοκληρώσουν πιο σύντομα την όποια δια-

δικασία επιθυμούν, ενώ παράλληλα το κράτος κατάφερε να προκαλέσει ένα καίριο

χτύπημα στις «παράγκες» που έχουν δημιουργηθεί έξω από τις κατά τόπους Διευθύν-

σεις Μεταφορών. Όπως επισημαίνει στην «Political» o γενικός γραμματέας Μεταφο-

ρών Γιάννης Ξιφαράς, μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 30.000 αιτήσεις για αντικατα-

στάσεις διπλωμάτων, 20.000 για ανανεώσεις διπλωμάτων, 9.200 αιτήσεις για αντίγρα-

φα αδειών κυκλοφορίας, έχουν εκδοθεί 405.000 προσωρινές άδειες οδήγησης,

έχουν γίνει 1.000 ψηφιακές μεταβιβάσεις και έχουν εκδοθεί 350.000 ψηφιακά δι-

πλώματα.

Προσεχώς θα ψηφιοποιηθούν το Point System, η διαδικασία βεβαίωσης και εί-

σπραξης των προστίμων του ΚΟΚ, η έκδοση καρτών ψηφιακού ταχογράφου, η πλατ-

φόρμα για την υποβολή των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), η δια-

δικασία υποβολής φακέλου αδειοδότησης υδατοδρομίων και η διαδικασία υποβολής

φακέλου αδειοδότησης διεθνών γραμμών λεωφορείων.
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Τέλος το «γρηγορόσημο» - Όλα online!

Δοκιμάζουμε την Jaguar
F-Pace P400 PHEV

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής

Α
κόμα πλουσιότερη έκανε την γκάμα τής F-

Pace η Jaguar με ένα νέο μοντέλο, που

διαθέτει δυναμική σπορ εμφάνιση, αρκετή

τεχνολογία και κορυφαίες ιπποδυνάμεις

και επιδόσεις. Ο λόγος για την Jaguar F-Pace P400, η

οποία προσφέρει μια σειρά από επιπλέον αναβαθμί-

σεις στο τεχνολογικό, λειτουργικό και αισθητικό κομ-

μάτι, ενώ παράλληλα αποτελεί και την πρώτη plug-in

υβριδική έκδοση, ώστε οι επιδόσεις να συνδυαστούν

με εξαιρετικά χαμηλό κόστος χρήσης. Βέβαια, για να

αποκτήσει κανείς την Jaguar F-Pace P400 PHEV, θα

πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη, ωστόσο, τα

μηδενικά τέλη κυκλοφορίας αλλά και το χαμηλό κό-

στος χρήσης σε περίπτωση καθημερινής φόρτισης της

μπαταρίας χρυσώνουν το χάπι των 71.000 ευρώ…

Επιβλητική
Η Jaguar έχει καταφέρει να δώσει μια μοναδική

σχεδίαση στα μοντέλα της που έχουν το ανάλογο κύ-

ρος, την επιβλητικότητα, την πολυτέλεια αλλά και τα

σπορ εκείνα χαρακτηριστικά που δύσκολα συναντά κα-

νείς σε άλλα ανταγωνιστικά μοντέλα.

Με τους θηριώδεις τροχούς των 21 ιντσών και την

απόσταση των 213 χλστ. από το έδαφος, η Jaguar F-

Pace P400 θα μπορούσε να «καταπιεί» τα πάντα εντός

και εκτός ασφάλτου. Παράλληλα, οι «κόκκινες» δαγκά-

νες υποδεικνύουν στους περίεργους ότι δεν πρόκειται

για κάποια απλή έκδοση του μοντέλου αλλά για ένα

όχημα υψηλών προδιαγραφών και επιδόσεων.

Κατά την ανανέωσή της, η F-Pace ενισχύθηκε περαι-

τέρω με λεπτότερα LED φώτα εμπρός-πίσω που τονί-

ζουν τον μοντέρνο χαρακτήρα της, ενώ πιο δυναμικοί

έγιναν και οι προφυλακτήρες, χωρίς πάντως να είναι

υπερβολικοί.

Κορυφαία ηχομόνωση
Στο εσωτερικό της F-Pace συναντά κανείς περισσό-

τερες βελτιώσεις που εστιάζονται στην πολυτέλεια, στη

χρήση υψηλής τεχνολογίας αλλά και στην εργονομία.

Ο οδηγός και οι επιβάτες θα εκτιμήσουν δεόντως

τα πολυτελή καθίσματα του βρετανικού μοντέλου,

τα οποία διαθέτουν λειτουργία μασάζ, τη δυνατότη-

τα ιονισμού του εσωτερικού αέρα από τα βλαβερά

σωματίδια, αλλά και την παρουσία ακόμη και ενερ-

γού συστήματος που ελαχιστοποιεί τους εξωτερι-

κούς θορύβους, για να εγγυηθεί την κορυφαία

εσωτερική ηχομόνωση. Η ψηφιοποίηση του εσω-

τερικού έχει ενισχυθεί μέσω της νέας κεντρικής

οθόνης αφής 11,4 ιντσών για το αναβαθμισμένο σύ-

στημα πολυμέσων Pivi Pro, ενώ ακριβώς από κάτω

της έχουν τοποθετηθεί νέα χειριστήρια για τον κλι-

ματισμό που είναι και αφής. Άλλη μία πλήρως ψη-

φιακή οθόνη υπάρχει μπροστά από τον οδηγό στη

θέση του πίνακα οργάνων, η οποία προσφέρει πλή-

ρη πληροφόρηση. Εντυπωσιακός είναι και ο νέος

αναδυόμενος περιστροφικός διακόπτης για τα

προγράμματα οδήγησης δίπλα από τον επιλογέα

ταχυτήτων.

Η παρουσία της μπαταρίας στο πίσω μέρος έχει δη-

μιουργήσει ένα μικρό σκαλοπάτι στο πορτμπαγκάζ και

έχει μειώσει τα διαθέσιμα λίτρα στα 354.

Κάτω από το καπό της Jaguar F-Pace P400 βρίσκε-

ται το plug-in υβριδικό σύστημα που αποτελείται από

τον γνωστό 4κύλινδρο 2λιτρο κινητήρα βενζίνης 300

ίππων και 400 Nm της Jaguar Land Rover, ο οποίος

συνδυάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα 145 ίππων

ισχύος που βρίσκεται ανάμεσα στο μοτέρ βενζίνης και

το κιβώτιο (αυτόματο 8 σχέσεων). Συνδυαστικά, τα δύο

μοτέρ μπορούν να παραγάγουν μέγιστη ισχύ 404 ίππων

και ροπή 640 Nm, δημιουργώντας έτσι έναν κορυφαίο

συνδυασμό. Η δύναμη και ροπή των δύο μοτέρ μοιρά-

ζεται με μια πραγματική μηχανική τετρακίνηση στους

δύο άξονες του αυτοκινήτου. 

Σύμφωνα με την Jaguar, η αυτονομία ηλεκτρικού

ρεύματος αγγίζει τα 53 χιλιόμετρα, στην πράξη βέβαια

και ανάλογα με τις συνθήκες, υπολογίστε κοντά στα 35

με 40 χιλιόμετρα.

Βρετανική ποιότητα κύλισης
Η Jaguar έχει γίνει διάσημη για την κορυφαία ποι-

ότητα κύλισης που διαθέτει. Σήμερα έχει περάσει σε

άλλα επίπεδα με τη βοήθεια της τεχνολογίας αλλά και

της χρήσης καινοτόμων υλικών.

Βέβαια, ο οδηγός για να κινηθεί άκρως οικονομικά

θα πρέπει να φορτίζει καθημερινά την μπαταρία, ώστε

να κινείται για τουλάχιστον 35-40 χιλιόμετρα μόνο με

τη χρήση του ηλεκτροκινητήρα. Σε διαφορετική περί-

πτωση, η κατανάλωση ανεβαίνει πολύ εύκολα πάνω

από τα 11 λίτρα για κάθε 100 χλμ. Στο εθνικό οδικό δί-

κτυο, όπως σε όλα τα plug-in υβριδικά μοντέλα, η αυτο-

νομία της ηλεκτρικής ενέργειας τελειώνει γρήγορα,

όμως το σύστημα κρατά πάντα μια μικρή ποσότητα στην

μπαταρία, η οποία χρησιμοποιείται από το σύστημα για

να μειώσει την κατανάλωση βενζίνης.

Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στροφές, η

Jaguar F-Pace P400 με επιλεγμένο το δυναμικό πρό-

γραμμα οδήγησης απέδειξε ότι διαθέτει πολύ υψηλά

περιθώρια πρόσφυσης και η ησυχία των επιβατών δεν

διαταράσσεται με τίποτα…

Μέσα στην πόλη, το κορυφαίο βρετανικό μοντέλο

μαγνητίζει τα βλέμματα όπου και αν κινείται, και βέβαια

τόσο η ανάρτηση όσο και η ηχομόνωση «εξαφανίζουν»

τις όποιες κακοτεχνίες του οδοστρώματος.
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Η Όλγα ολόγυμνη
στα βότσαλα

Η νεαρή ηθοποιός και τραγουδίστρια Όλγα
Σκιαδαρέση πόσταρε φωτογραφία στον προ-
σωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στην
οποία τη βλέπουμε να κάνει γυμνισμό. Η ηθο-
ποιός, που της αρέσει πολύ να απολαμβάνει τη
φύση και την «ελευθερία» του σώματος, πέταξε
το μαγιό της και ξάπλωσε ολόγυμνη στα βότσα-
λα της παραλίας μαγεύοντας τα πλήθη με το
υπέροχο κορμί της.

Σταθερή στην Πάρο 

Η δημοσιογράφος Μαρία Αναστασοπούλου
όπως πέρυσι έτσι και φέτος περνά τις καλο-
καιρινές της διακοπές στο αγαπημένο της νη-
σί, την Πάρο, λίγο προτού επιστρέψει στις
επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Δημοσίευ-
σε λοιπόν μια φωτογραφία της στον προσωπι-
κό της λογαριασμό στο Instagram, η οποία
απεικονίζεται με μπικίνι και εξέπληξε ευχάρι-
στα τους διαδικτυακούς της φίλους με την
υπέροχη σιλουέτα της.

Η Δανάη Παππά και ο Λάμπρος
Λάζαρης, ένα από τα πιο αγαπη-
μένα ζευγάρια της ελληνικής
showbiz και λάτρεις των ταξι-
διών τόσο στο εξωτερικό όσο και
στο εσωτερικό, επέλεξαν αυτήν
τη φορά για καλοκαιρινό τους
προορισμό για τον Δεκαπενταύ-
γουστο την Πάρο. Μάλιστα, η
ηθοποιός μοιράστηκε με τους
διαδικτυακούς της φίλους μερι-
κά στιγμιότυπα, στα οποία απει-
κονίζονται οι ομορφιές του νησι-
ού αλλά και ο έρωτας ανάμεσα σε
εκείνη και τον Λάμπρο Λάζαρη.

Κυκλαδίτικο
άλμπουμ

Π
ιο ευτυχισμένοι
από ποτέ είναι η
Ιωάννα Τούνη
και ο Δημήτρης

Αλεξάνδρου. Και πώς να
μην είναι άλλωστε, αφού σε
λίγους μήνες θα κρατούν
στην αγκαλιά τον γιο τους,
τον Αλεξάνδρου Junior.
Όπως έγινε γνωστό το βρά-
δυ της Τετάρτης 10 Αυγού-
στου, το ζευγάρι περιμένει
αγοράκι, ενώ οι φίλοι του
ζευγαριού διοργάνωσαν το
gender reveal party, στο
οποίο και αποκαλύφθηκε
το φύλο του μωρού.

Ειδικότερα, στη Χαλκιδι-
κή διοργανώθηκε ένα με-
γάλο πάρτι σε έναν εντυπω-
σιακό κήπο με πισίνα, όπου ενημερώθηκαν για το φύλο του μωρού
που σε λίγο καιρό θα ομορφύνει τη ζωή τους. Το σκηνικό μετατρά-
πηκε σε μπλε χρώμα, όταν τα μπλε καπνογόνα άρχισαν να βγαίνουν
πάνω από την πισίνα, σηματοδοτώντας έτσι το αγοράκι που έρχεται
για την Ιωάννα και τον Δημήτρη. Η αντίδραση μάλιστα του Δημήτρη
ήταν όλα τα λεφτά, καθώς έπεσε αμέσως στην πισίνα με το κινητό
του και στη συνέχεια από τη χαρά του έριξε και την Ιωάννα.

Μια αγάπη για το καλοκαίρι 
Η Μαριαγάπη Ξυπολιά και ο Αιμιλιάνο Μάρκου περνούν τις πιο
ρομαντικές καλοκαιρινές τους διακοπές στη μαγευτική Φολέ-
γανδρο. Οι δυο τους ερωτεύτηκαν μέσα στο ριάλιτι μόδας
«GNTM» και αυτό είναι το δεύτερο καλοκαίρι που περνούν μαζί
ζώντας ξέγνοιαστες στιγμές στη Φολέγανδρο παρά τις δυσκο-
λίες που αντιμετώπισαν πριν από λίγους μήνες λόγω των επαγ-
γελματικών τους υποχρεώσεων. Η Μαριαγάπη ποζάρει με φόν-
το το ηλιοβασίλεμα, ενώ σε μια φωτογραφία κρατάει τρυφερά
το χέρι του Αιμιλιάνο Μάρκου, με τον ίδιο μάλιστα να της σχο-
λιάζει: «Πηγαίνοντας σε διάφορα μέρη μαζί».

O Νίκος Χατζηνικολάου απολαμβάνει το
καλοκαίρι του με τα τέσσερα παιδιά του. Με
αφορμή λοιπόν τα γενέθλια των παιδιών του -
τα τέσσερα έχουν γεννηθεί μέσα στον Αύγου-
στο- αποφάσισε να ποστάρει μια υπέροχη κα-
λοκαιρινή φωτογραφία και να αποκαλύψει
πότε έχει γεννηθεί το καθένα!
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Πάρτι για το... δεύτερο
αγόρι της

Τα αυγουστιάτικα
παιδιά του Xατζηνικολάου



Τ
α τελευταία χρόνια υπάρχει μια παγκό-
σμια κοινή δράση ιατρικών συλλογικο-
τήτων που επιχειρούν να διαδόσουν τον
ρόλο της άσκησης ως θεραπευτικού μέ-

σου. Η προληπτική αξία και οι ευνοϊκές επιδρά-
σεις της άσκησης πρακτικά σε όλα τα συστήματα
του οργανισμού, όπως το καρδιαγγγειακό, το μυο-
σκελετικό, αλλά ακόμη και η ψυχοσυναισθηματι-
κή συνιστώσα έχουν αναγνωριστεί ήδη από τη δε-
καετία του ’60.

Στις μέρες μας είναι πλέον τεκμηριωμένος ο
θεραπευτικός ρόλος της άσκησης σε μια σειρά
από παθήσεις, μεταξύ των οποίων και οι καρδιαγ-
γειακές, που αποτελούν το θέμα αυτού του κειμέ-
νου, παρότι αυτή η γνώση δεν έχει μέχρι τώρα
αξιοποιηθεί ανάλογα. Ο καρδιολόγος, ειδικός
στην αθλητική καρδιολογία, Γιώργος Σταυρουλά-
κης μάς εξηγεί ότι στη σύγχρονη εποχή η θερα-
πευτική άσκηση οφείλει να είναι ενταγμένη στο
πλαίσιο των λεγόμενων προγραμμάτων καρδιαγ-
γειακής αποκατάστασης, τα οποία συνιστούν μια
σφαιρική προσέγγιση, στην οποία έχουν ενταχθεί
πλέον σύνθετες στρατηγικές δευτερογενούς πρό-
ληψης. Αυτές συμπεριλαμβάνουν αντιμετώπιση
των παραγόντων κινδύνου των καρδιαγγειακών
νοσημάτων (υπερλιπιδαιμία, υπέρταση κ.λπ.), αλ-
λά και διαιτητική, ψυχολογική, συμπεριφεριολο-
γική και κοινωνική υποστήριξη, που προάγουν
τροποποίηση των συνηθειών ζωής και προσδο-
κούν να επηρεάσουν ευνοϊκά την εξέλιξη της
υποκείμενης πάθησης.

Η καρδιαγγειακή αποκατάσταση παρέχεται σε
ασθενείς έπειτα από έμφραγμα μυοκαρδίου,

επεμβάσεις επαναγγείωσης (διαδερμική αγγει-
οπλαστική, χειρουργηθείσα στεφανιαία νόσος),
αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας ή ακόμη και
μεταμόσχευση καρδιάς. Σημαντική στόχευση τα
τελευταία χρόνια γίνεται στους ασθενείς με καρ-
διακή ανεπάρκεια, ενώ και στις λεγόμενες μυο-

καρδιοπάθειες (με κυριότερο εκπρόσωπο την
υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια), όπου μέχρι
πρόσφατα σε ορισμένες από αυτές απαγορευόταν
οποιαδήποτε φυσική δραστηριότητα, φαίνεται ότι
υπό προϋποθέσεις μπορεί να έχει και σε αυτές
ρόλο. Στην καρδιακή ανεπάρκεια, σε αντίθεση με
ό,τι πιστευόταν μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες,
ότι δηλαδή οι ασθενείς αυτοί θα πρέπει να απο-
φεύγουν οποιαδήποτε φυσική δραστηριότητα, τα
τελευταία έτη έχουν εφαρμοστεί με αρκετή επιτυ-
χία μορφές άσκησης, όπως η γιόγκα, που αξιο-
ποιούν τον κεντρικό ρόλο της αναπνοής τόσο στην
πάθηση όσο και στη μορφή της φυσικής δραστη-
ριότητας. Προγράμματα καρδιαγγειακής αποκα-
τάστασης βασισμένα στη φυσική άσκηση έχουν
δείξει ότι βελτιώνουν τη λειτουργική ικανότητα,
την ποιότητα ζωής και σε κάποιο βαθμό ακόμη
και τη θνητότητα σε ασθενείς με διάφορες καρ-
διαγγειακές παθήσεις. Τα προγράμματα αυτά θε-
ωρούνται απολύτως ασφαλή και οι περισσότερες
μελέτες έχουν δείξει ένα ποσοστό επιπλοκών που
δεν υπερβαίνουν το ένα επεισόδιο ανά 60-80.000
ασθενείς/ώρες επιβλεπόμενης άσκησης. 
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Τα προγράμματα αποκατάστασης
βασισμένα στην άθληση βελτιώνουν 
τη λειτουργική ικανότητα, την ποιότητα
ζωής και τη θνητότητα σε ασθενείς 
με καρδιαγγειακές παθήσεις

Με... συνταγογράφηση
Ως φάρμακο η άσκηση υπόκειται και αυτή
στους βασικούς κανόνες συνταγογράφη-
σης. Έτσι το προτεινόμενο σχήμα οφείλει
να συνεκτιμά το είδος και τη σοβαρότητα
πάθησης, καθώς και τα ιδιαίτερα ατομικά
χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, προηγού-
μενη ασκησιακή εμπειρία και άλλα). Επί-
σης, ο ιατρός που «συνταγογραφεί» την
άσκηση οφείλει, συνεκτιμώντας τις παρα-
μέτρους αυτές, να περιγράψει πρόγραμμα
άσκησης στο οποίο περιλαμβάνονται σα-
φείς οδηγίες σχετικά με την ένταση, τη
συχνότητα, τη διάρκεια, το είδος, την πο-
σότητα και την πρόοδο της άσκησης. Όλα
τα είδη άσκησης μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν για αυτό τον σκοπό, αναλόγως των
υφιστάμενων δυνατοτήτων και των επιθυ-
μιών του ασθενούς. Για παράδειγμα, η ισο-
μετρική άσκηση, που θεωρούνταν ότι πρέ-
πει να αποφεύγεται γενικά σε καρδιοπα-
θείς, σήμερα θεωρείται χρήσιμο εργαλείο
σε ορισμένες παθήσεις, όπως η καρδιακή
ανεπάρκεια.

Η άσκηση ως θεραπευτικό
μέσο για καρδιοπαθείς

Γιώργος Σταυρουλάκης,
καρδιολόγος, ειδικός 
στην αθλητική καρδιολογία



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Ίσως να αντιμετωπίσετε κάποιες περίερ-
γες και σκληρές συμπεριφορές από τους
άλλους, που θα σκιάσουν την συναισθη-
ματική σας ζωή αλλά και τις ευχάριστες
στιγμές σας. Είναι μια περίοδος περισυλ-
λογής, αλλά έχετε επίσης το θάρρος να
ανοίξετε νέα κεφάλαια. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Αυτή την περίοδο χρειάζεστε υπομονή και
κουράγιο για να μπορέσετε να βάλετε σε
σειρά τις υποχρεώσεις σας, να ξεκαθαρί-
σετε το τοπίο στις σχέσεις σας αλλά και να
κλείσετε παλιούς λογαριασμούς προχω-
ρώντας μόνο μπροστά.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Με πολλή προσοχή να κάνετε τις μετακινή-
σεις σας, να βάλετε σε σειρά τις σκέψεις
σας και να προχωρήσετε σε νέα σχέδια που
αφορούν το μέλλον. Μια ευκαιρία, ένα δώ-
ρο, μια οικονομική στήριξη θα σας δώσουν
την ώθηση που περιμένατε. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Αυτές τις μέρες μην κάνετε παράτολμες
αγορές και επενδύσεις με στόχο το
κέρδος. Το αποτέλεσμα θα σας απο-
γοητεύσει και θα καταλάβετε ότι η βια-
σύνη δεν βοηθά τους στόχους που έχε-
τε θέσει και τις επιθυμίες σας.

Λέων
(23/7-22/8)
Οι σχέσεις σας δεν έχουν μακροημέρευ-
ση, ενώ αν βρίσκεστε σε σχέσεις δοκιμα-
σμένες στον χρόνο, θα χρειαστούν αυτή
την περίοδο μια αλλαγή ή μια διαφορετι-
κή αντιμετώπιση σε ένα θέμα που σας
απομακρύνει ή σας δημιουργεί κενά
στην κοινή σας πορεία. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Το παρασκήνιο αυτή την περίοδο είναι
πολύ ενεργό, γίνονται συζητήσεις και
παίρνονται αποφάσεις για πράγματα που
σας αφορούν χωρίς τη δική σας συγκα-
τάθεση. Την Κυριακή κάποιο γεγονός θα
σας δώσει πολύ θετική ενέργεια για να
προχωρήσετε σε έναν επαγγελματικό
στόχο ή μια προσωπική σας επιδίωξη.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Κάποια προσωπικά θέματα έχουν μια δυ-
σκολία να αναπτυχθούν. Έντονες καταστά-
σεις θα συμβούν και με τις οικονομικές σας
διεκδικήσεις, ενώ μια ξαφνική παρέμβαση
δικού σας προσώπου σε ένα πρόβλημά σας
θα βάλει τα πράγματα σε τάξη.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Είστε σε μια πολύ απαιτητική περίοδο κατά
την οποία όλα τα γεγονότα σάς προτρέπουν
να κάνετε μεταρρυθμίσεις σε ό,τι έχει φθα-
ρεί. Επαγγελματικά, οικογενειακά και προ-
σωπικά θέματα τρίζουν από έντονες αλλα-
γές. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Καλό είναι αυτή την περίοδο να φροντίσε-
τε τον χρόνο σας αλλά και το καθημερινό
σας πρόγραμμα, γιατί έχουν προστεθεί
πολλά πράγματα που δεν σας αφήνουν να
ξεκουραστείτε. Ένα ταξίδι ή μια συμφω-
νία θέλουν πολλή προσοχή για να μην
απογοητευτείτε.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Είναι έντονες οι συναισθηματικές σας
αναταράξεις αυτές τις μέρες και θέλετε
όσο τίποτε άλλο να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
Όσο για μια παρέμβασή σας την Κυριακή
σε προσωπικό επίπεδο, τα πράγματα θα
εξελιχθούν υπέρ σας.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Αυτή η περίοδος είναι πολύ κατατοπιστική
για την προσωπική σας ζωή. Θα υπάρξουν
έντονες καταστάσεις που θα σας ξεκαθα-
ρίσουν το τοπίο, βάζοντας μπροστά σας τα
υπέρ και τα κατά μιας σχέσης. Μην αγνοή-
σετε τα σημάδια που θα σας δοθούν γιατί
έχουν όλη την αλήθεια.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Ένα δύστροπο παρασκήνιο εξελίσσεται
αυτό το διάστημα, ενώ το παρελθόν σάς
κυνηγά, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό.
Την Κυριακή θα έχετε την ευκαιρία να
συναντήσετε αγαπημένα σας πρόσωπα.
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Mια μέρα μετά την Πανσέληνο ο Ήλιος σχηματίζει
αντίθεση με τον Κρόνο, μια απαιτητική όψη που
δείχνει περιορισμούς, στέρηση χαράς και εντείνει
την επιρροή της Πανσελήνου, όπου θα υπάρξουν

σκληρά γεγονότα που αφορούν άτομα κύρους. Η περίοδος
αυτή θέλει προσοχή, κυρίως αν ανήκετε στα ζώδια του
Σταθερού Σταυρού (Ταύρος, Λέοντας, Σκορπιός και
Υδροχόος). Την Κυριακή επίσης ο Άρης και ο Πλούτωνας
συνεργάζονται πολύ καλά ενεργοποιώντας τη θέληση και
τη μαχητικότητα των Ταύρων, Παρθένων και Αιγόκερων
των τελευταίων ημερών.



Τ
ο τελευταίο διάστημα ίσως έχετε παρα-
κολουθήσει στην τηλεόραση ή ακούσει
στο ραδιόφωνο κάποια διαφημιστικά μη-
νύματα που αναφέρονται στην ηλεκτρο-

νική κάρτα εργασίας, η οποία διασφαλίζει στον ερ-
γαζόμενο ότι δεν θα είναι δηλωμένος για τέσσερις
ώρες εργασίας και θα πληρώνεται για αυτές ενώ
στην πραγματικότητα θα δουλεύει οκτάωρο.

Πρόκειται για ένα φαινόμενο που εμφανίστηκε
στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, τότε που η
ανεργία στους νέους χτυπούσε το 40%. Ήταν η
εποχή που στην κυριολεξία οι νέοι μας αναζητού-
σαν δουλειά για ένα κομμάτι ψωμί.

Σήμερα, σε μεγάλο βαθμό τα πράγματα έχουν
αλλάξει και η ανεργία βαίνει συνεχώς μειούμενη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑ-
ΝΗ, τον Ιούνιο το ισοζύγιο ροών μισθωτής απα-
σχόλησης παρέμεινε θετικό.

Συγκεκριμένα, κατά τον Ιούνιο οι αναγγελίες
πρόσληψης ανήλθαν σε 329.966, ενώ οι αποχω-
ρήσεις σε 310.853 (109.376 οικειοθελείς αποχω-
ρήσεις και 201.477 καταγγελίες συμβάσεων αορί-
στου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρό-
νου). Συνεπώς, το ισοζύγιο του Ιουνίου ήταν θετικό
κατά 19.113 θέσεις εργασίας.

Αντίστοιχα στο εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου οι
αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 1.445.560
και οι αποχωρήσεις έφτασαν σε 1.178.368
(658.304 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρό-
νου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου και
520.064 οικειοθελείς αποχωρήσεις). Έτσι, το ισο-
ζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώ-
του εξαμήνου του έτους ήταν θετικό κατά 267.192
θέσεις εργασίας.

Το πρόβλημα, ωστόσο, να δηλώνονται εργαζό-

μενοι για ημιαπασχόληση και να εργάζονται, τελι-
κά, κανονικό οκτάωρο εξακολουθεί να υφίσταται.
Άλλωστε, αν δεν υπήρχε το πρόβλημα, δεν θα ήταν
αναγκαίο το διαφημιστικό μήνυμα.

Είναι δείγμα των καιρών μια κεντροδεξιά κυ-
βέρνηση να κάνει διαφημιστικά μηνύματα για δι-
καιοσύνη και ισότητα ευκαιριών στον χώρο της
εργασίας.

Είναι γεγονός ότι η κυβέρνηση της ΝΔ υλοποιεί
σειρά δράσεων με στόχο τις ίσες ευκαιρίες στην
εργασία. Ήδη με τις δράσεις που υλοποιήθηκαν
μέχρι σήμερα, η Παγκόσμια Τράπεζας έχει εντάξει
την Ελλάδα στην ομάδα των 12 χωρών στον κόσμο
με πλήρη νομική ισότητα ανδρών - γυναικών. Είναι
ανήθικο και βαθιά άδικο κάποιοι συνάνθρωποί
μας να υφίστανται διακρίσεις λόγω των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών τους ή αυτών που πιστεύουν. Η
προσπάθεια για τη διασφάλιση ισότητας ευκαι-
ριών θα ενταθεί περαιτέρω με συγκεκριμένες
δράσεις που περιλαμβάνουν:
1.Δημιουργία 50.000 νέων θέσεων σε βρεφο-

νηπιακούς σταθμούς και 9.000 θέσεων σε Κέντρα
Δημιουργικής Απασχόλησης.
2.Δημιουργία δομών φροντίδας για βρέφη και

νήπια σε 120 μεγάλες επιχειρήσεις.
3.Επέκταση του ολοήμερου σχολείου μέχρι τις

17.30.
4. Το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς» για

την πιστοποιημένη φροντίδα και φύλαξη βρεφών
και νηπίων ως 2,5 ετών σε 32 δήμους όπου δεν
υπάρχει πυκνότητα βρεφονηπιακών σταθμών.
5. Τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης

μέσω των οποίων αναμένεται να δημιουργη-
θούν πάνω από 74.000 νέες θέσεις εργασίας για
άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβα-

σης στην αγορά εργασίας.
6. Τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από

το νέο ΕΣΠΑ και τους εθνικούς πόρους που δια-
χειρίζεται η ΔΥΠΑ για νέες θέσεις εργασίας για νέ-
ους, γυναίκες και άτομα με αναπηρία.
7.Επιμορφωτικό πρόγραμμα για την ισότητα και

τη διαφορετικότητα για πάνω από 1,5 εκατομμύριο
εργοδότες και εργαζόμενους του δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα.
8. Την Εθνική Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης

για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021-2030.
9. Την Κάρτα Αναπηρίας που θα βοηθήσει τους

ευάλωτους πολίτες στις συναλλαγές τους με το
Δημόσιο.
10. Τον «Προσωπικό βοηθό», που αποτελεί πά-

γιο αίτημα του αναπηρικού κινήματος και θα
εφαρμοστεί σε πρώτη φάση για 1.000 άτομα με
αναπηρία.
11.Την υποστηριζόμενη απασχόληση.
Βέβαια, υπάρχει μία ειδοποιός διαφορά. Από

την ψήφιση ενός μέτρου έως την πλήρη αφομοί-
ωσή του από την κοινωνία και την εφαρμογή του
σε όλους τους χώρους εργασίας περνά καιρός.
Στο χέρι μας, όμως, ως κοινωνία, είναι να επιτα-
χύνουμε την εφαρμογή του. Άλλωστε, όλοι θέ-
λουν να έχουν ίδιες δυνατότητες στην εργασία.
Όλοι θέλουν να μπορούν να κάνουν πράξη τα
όνειρά τους και να υλοποιήσουν τις φιλοδοξίες
τους. Ακόμα και εκείνοι που πρέπει να ξεπερά-
σουν κάποιο κληρονομικό ή επίκτητο πρόβλημα.
Κυρίως, ίσως, αυτοί οι τελευταίοι. Μιας και η ισό-
τητα στις ευκαιρίες εργασίας αλλά και η δικαιο-
σύνη στις συνθήκες εργασίας αποτελούν στοι-
χεία που χαρακτηρίζουν τις πολιτισμένες κοινω-
νίες, στις οποίες ανήκουμε. 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Δείγμα πολιτισμού η ισότητα
και η δικαιοσύνη στην εργασία


