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«Δ
ακρύσαμε» όλοι με την παρέμβαση
του Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος εμφα-
νίστηκε ως ειρηνοποιός του ουκρα-
νικού ζητήματος. Ο πρόεδρος της

Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι θα συ-
ζητήσει το ζήτημα του ουκρανικού πυρηνικού σταθ-
μού της Ζαπορίζια με τον Ρώσο ομόλογό του έπειτα
από τις συνομιλίες που είχε με τον πρόεδρο της Ου-
κρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Θα του ζητήσω ειδικά
να κάνει η Ρωσία ό,τι χρειάζεται ως σημαντικό βήμα
για την παγκόσμια ειρήνη», δήλωσε ο Τούρκος πρό-
εδρος. 

Μιλάμε ότι ο άνθρωπος θα μπορούσε να είναι δρα-
ματικός ηθοποιός - αν όχι κωμικός. Το καταπληκτι-
κότερο όλων είναι η διαβεβαίωσή του ότι η Τουρκία

«δεν έχει βλέψεις» κατά του συριακού εδάφους. Ο
πρόεδρος της Τουρκίας πρόσθεσε ότι ποτέ δεν μπο-
ρεί να αποκλείσει τον διάλογο και τη διπλωματία στη
Συρία. Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, εί-
πε ότι η διπλωματία μεταξύ κρατών δεν μπορεί ποτέ
να αποκλειστεί πλήρως, υιοθετώντας σχετικά ηπιότε-
ρους τόνους σε σχέση με προηγούμενες δηλώσεις
του για το θέμα. «Υπάρχει ανάγκη να κάνουμε περαι-
τέρω βήματα με τη Συρία», είπε χαρακτηριστικά πα-
ρουσιάζοντας βεβαίως ένα άλλο πρόσωπο από αυτό
που έχουμε συνηθίσει.

Η περίπτωσή του είναι σίγουρα μια νουβέλα φαντα-
στικής λογοτεχνίας, ανάλογη με αυτήν του «Δόκτωρ
Τζέκιλ και κύριος Χάιντ». Θυμίζω το συγγραφικό έρ-
γο του Σκωτσέζου συγγραφέα Ρόμπερτ Λούις Στίβεν-

σον, που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1886 στο
Λονδίνο και στο οποίο ο δόκτωρ Τζέκιλ είχε κάνει ένα
πείραμα πάνω του με ένα φάρμακο που υποτίθεται
πως θα χώριζε το καλό και το κακό στον άνθρωπο. Το
πείραμα πήγε στραβά και ο γιατρός μεταμορφώθηκε
στον κακό εαυτό του, τον Χάιντ.

Δεν ξέρω αν τελικά είναι «ειρηνοποιός», αλλά σί-
γουρα με αυτή την ιδιότητα μπορεί να συνεχίζει το
εμπόριο με την Ουκρανία και τη Ρωσία, κερδίζοντας
χρήματα, τα οποία η Τουρκία χρειάζεται επειγόντως.
Αφήστε, δε, που μετά την γκάφα του να υπογράψει
ξανά για τους S-400 πρέπει να δείξει στους Αμερικα-
νούς ότι δεν τους πρόδωσε… Συνεπώς είναι ικανός
για τα πάντα. Ακόμη και να ξανακαλέσει τον Κυριάκο
Μητσοτάκη στο παλάτι για φαγητό. 
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Ερντογάν: Αν δεν ήταν πολιτικός, 
θα ήταν ηθοποιός

Από ταραξίας... ειρηνοποιός. 
Η περίπτωσή του χρήζει 

σίγουρα ιατρικής 
παρακολουθήσεως



Ε
πιστροφή στην ευρωπαϊκή
κανονικότητα για τη χώρα
μας, καθώς ύστερα από 12
χρόνια αυστηρού ελέγχου

από τους θεσμούς γυρίζει σελίδα,
αποκτώντας νέες προοπτικές στην οι-
κονομική ανάπτυξή της, και μάλιστα
σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο λό-
γω του εισαγόμενου πληθωρισμού και
της ενεργειακής κρίσης.

Ο πρωθυπουργός σε δήλωσή του ανα-
μένεται να αναφερθεί στις θυσίες του
ελληνικού λαού, στους επόμενους
στόχους αλλά και στα σημαντικά κέρ-
δη που θα φέρει η έξοδος από την ενι-
σχυμένη εποπτεία τόσο για τη χώρα
όσο και για την κοινωνία. «Κλείνει ο
κύκλος μιας επώδυνης περιόδου. Ξε-
κινάει μια νέα εποχή», θα είναι σύμ-
φωνα με πληροφορίες το κεντρικό
μήνυμα που θα εκπέμψει ο Κυριάκος
Μητσοτάκης. Επίσης θα υπενθυμίσει
την πρόωρη αποπληρωμή του ΔΝΤ, η
οποία έφτασε τα 8 δισ. ευρώ αυτά τα
τρία χρόνια, αλλά και την οριστική
έξοδο από τα capital controls τον Σε-
πτέμβριο του 2019.
Μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα
ακολουθήσει δήλωση του υπουργού
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, ο
οποίος συνέβαλε σημαντικά από την
πλευρά του για την επίτευξη του στό-
χου. Η κυβέρνηση ακολουθώντας
ένα διαφορετικό μείγμα οικονομι-
κής πολιτικής, με μειώσεις φόρων,
την αύξηση του διαθέσιμου εισοδή-
ματος των πολιτών, τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας μέσω επεν-
δύσεων και ξεμπλοκάροντας τα με-
γάλα έργα, κατάφερε να κερδίσει
σταδιακά το στοίχημα της εξόδου
από την ενισχυμένη εποπτεία κάτω
από αντίξοες συνθήκες.

Επιστροφή κερδών 
στους πολίτες
Η επίτευξη του συγκεκριμένου στό-
χου αποκτά μεγαλύτερη αξία, καθώς
εκτός από την τήρηση των δημοσιο-
νομικών κανόνων η κυβέρνηση στή-
ριξε τους εργαζόμενους και τις επι-
χειρήσεις λόγω της πανδημίας. Ωστό-
σο, τα μέτρα που λαμβάνονται συνεχί-
ζονται, προκειμένου αυτή τη φορά να
μετριαστούν οι επιπτώσεις από την

ακρίβεια και τις αυξήσεις στα καύσι-
μα. Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως ο
πρωθυπουργός και ο υπουργός Οικο-
νομικών θα αναφερθούν μεταξύ άλ-
λων και στις δυσκολίες που υπάρ-
χουν ενόψει του δύσκολου χειμώνα
που έρχεται. Είναι ενδεικτικό πως ο
Κυριάκος Μητσοτάκης δεν περίμενε
την ΕΕ και προχώρησε σε μέτρα στή-
ριξης μέσα στα περιθώρια του προ-
ϋπολογισμού, χωρίς ωστόσο να ξε-
φεύγει από τα δημοσιονομικά όρια. 
Παράλληλα προχώρησε στην επι-
στροφή των υπερκερδών από τις εται-
ρείες ενέργειας προς τους πολίτες,
ενώ το ίδιο θα πράξει και με τα έσοδα
που θα υπάρξουν από τον τουρισμό.

Σε τρία χρόνια 11 αναβαθμίσεις
Με τη σημερινή ιστορική απόφαση,
παράλληλα, στέλνεται ένα αποφασι-
στικό μήνυμα προς στις αγορές, με
τις οποίες η κυβέρνηση έχει ανακτή-
σει την εμπιστοσύνη τους. Άλλωστε,
δεν είναι τυχαίο πως μέσα σε τρία
χρόνια η πιστοληπτική ικανότητα της

Ελλάδας αναβαθμίστηκε 11 φορές
από τους οίκους αξιολόγησης, κάτι
που επιβεβαιώνεται από το γεγονός
πως η χώρα πλέον δανείζεται με ιδι-
αίτερα χαμηλά επιτόκια.
Η Ελλάδα σταματάει να είναι ο φτωχός
συγγενής και το μαύρο πρόβατο της
Ευρώπης, καθώς ήταν η μοναδική χώ-
ρα που το 2018 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ μπήκε σε ενισχυμένη εποπτεία.
Πλέον βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με
την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιρ-
λανδία και την Κύπρο. Οι ασφυκτικοί
έλεγχοι από τους θεσμούς για την πο-
ρεία της οικονομίας περιορίζονται σε
δύο τον χρόνο, από τέσσερις που ήταν
μέχρι σήμερα. Ουσιαστικά η Ελλάδα
θα επιτηρείται όπως και τα άλλα ευρω-
παϊκά κράτη, ενώ ο μεγάλος στόχος εί-
ναι η ένταξη στην επενδυτική βαθμίδα.
Επίσης, η έξοδος από την ενισχυμέ-
νη εποπτεία δίνει μεγαλύτερη ελευ-
θερία στην κυβέρνηση για τη χάραξη
οικονομικής πολιτικής, ενώ θα είναι
ισχυρότερη η παρουσία της χώρας
μας στις χρηματαγορές. Η εξέλιξη

αυτή ενισχύει την προοπτική για με-
γαλύτερες παροχές και φοροελα-
φρύνσεις, κάτι που αναμένεται κατά
την ομιλία του πρωθυπουργού στη
ΔΕΘ. Ένα ακόμη όπλο στα χέρια του
Κυριάκου Μητσοτάκη αποτελούν τα
θετικά μηνύματα από την εκτέλεση
του προϋπολογισμού, τα οποία είναι
σαφώς καλύτερα από τις αρχικές
εκτιμήσεις, καθώς προκύπτει υπέρ-
βαση εσόδων της τάξεως των 5 δισ.
ευρώ. 
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Γράφει 
ο Σωτήρης 
Σταθόπουλος 

Έξοδος  από 
την ενισχυμένη 
εποπτεία μετά 
από 12 χρόνια

Μητσοτάκης: «Κλείνει 
μια επώδυνη περίοδος. 
Ξεκινάει μια νέα εποχή»



Σ
αν χάρτινος πύργος γκρεμίζεται
το αφήγημα που επιχείρησε να
στήσει ο ΣΥΡΙΖΑ με τα σύνορα
και τις νησίδες στον Έβρο. Πα-

ράλληλα, επιβεβαιώνεται πλήρως το ρε-
πορτάζ της «P» της Πέμπτης 18 Αυγού-
στου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εγείρει συνοριακό ζή-
τημα, κίνηση εθνικά επικίνδυνη την οποία
δεν έχει τολμήσει να ανοίξει επίσημα ούτε
ο ίδιος ο Ταγίπ Ερντογάν. Οι νησίδες, όπως
λένε και σε δημόσιες τοποθετήσεις τους
οι συνοριοφύλακες στον Έβρο, δημιουρ-
γούνται το καλοκαίρι, ούτε οι ίδιοι δεν
γνωρίζουν ποια είναι ελληνική και ποια
όχι, και κάθε χρόνο αλλάζουν ανάλογα με
τη ροή του ποταμού και με τις ανατροπές
που φέρνουν τα φερτά υλικά.

Σχετικά με την αυξημένη μεταναστευτι-
κή ροή που βλέπουμε το καλοκαίρι, ο
πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Συνοριακών Φυλάκων Παναγιώτης Χαρέ-
λας, μιλώντας στο newsbomb, σχολίασε:
«Το καλοκαίρι η πρόσβαση από τον Έβρο
γίνεται ευκολότερη, καθώς πέφτει η
στάθμη του ποταμού. Επίσης, οι βελτιω-
μένες καιρικές συνθήκες επιτρέπουν την
ευκολότερη διέλευση των μεταναστών
από το Αιγαίο. 

Από το 2020 φωνάζαμε για την εργαλει-
οποίηση των μεταναστών από την Τουρκία
και η υπόθεση των 38 μας επιβεβαίωσε.
Υπάρχει συνεργασία της τουρκικής χωρο-
φυλακής με τους διακινητές και πλέον το

λένε και οι ίδιοι οι μετανάστες. Οι μετανά-
στες σπρώχνονται προς την Ελλάδα με τη
βία αρκετές φορές. Εδώ πρέπει να τονίσω
πως υπάρχει πίεση και στα ελληνοβουλγα-
ρικά σύνορα αλλά και στα ελληνοσκοπιανά
και στα ελληνοαλβανικά. Προφα-
νώς, όταν οι διακινητές δουν
πως δεν μπορούν να περά-
σουν τους μετανάστες από
τον Έβρο, προσπαθούν από
άλλες μεριές των ελληνι-
κών συνόρων. Αξίζει, δε, να
σημειωθεί πως οι μετανάστες
δεν φεύγουν για την Ευρώπη,
όπως είναι ο στόχος τους, αλ-
λά έρχονται στην Ελλάδα για
να πληρωθούν τα κυκλώματα
ομοεθνών τους και μετά γίνεται προσπά-
θεια να φύγουν από τη χώρα μας».

Τι υποστηρίζει ο ειδικός
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μια διοικη-

τική πράξη όπως είναι το Κτηματολόγιο
είναι δεσμευτική για ένα κράτος, συνε-
πώς, δεν μπορεί να υπάρξει απόκλιση για
περιοχές που βρίσκονται στα σύνορα της
χώρας. «Ειδικά για τον Έβρο, αυτό που
βλέπεις στον χάρτη δεν μπορείς να ξέρεις
αν απεικονίζει την πραγματικότητα λόγω
του ποταμού», τονίζουν χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, εξηγούν πως για αυτόν τον
λόγο τα σύνορα έχουν καθοριστεί με τη
Συνθήκη της Λωζάννης του 1923 και δεν

ακολουθούν την κοίτη του ποταμού που
«γεμίζει» και «αδειάζει» ανάλογα με τις
εποχές. Σχετική ανάρτηση για το θέμα
έκανε στο Facebook ο διακεκριμένος δι-
κηγόρος Μιχάλης Χατζηφώτης, ο οποίος

έχει πείρα δεκαετιών στα θέματα
που αφορούν το Κτηματολόγιο.

Ο κ. Χατζηφώτης γράφει
χαρακτηριστικά: «Καταρχάς,
δεν συμμετέχω σε συζητή-
σεις που αφορούν άταφα
πεντάχρονα παιδιά. Από εκεί

και πέρα, να εξηγήσω ορισμέ-
να τεχνικής φύσεως θέματα:
Ανάθεμα αν γνωρίζουν πού
τους πάνε τα τέσσερα όσοι
ασχολούνται με το θέμα, ιδίως

όσον αφορά την κτηματογράφηση. Ο
ΚΑΕΚ, που αποτελεί αντικείμενο συζήτη-
σης, όπως και όλα τα λοιπά στοιχεία είναι
προσωρινά, διότι η περιοχή βρίσκεται υπό
κτηματογράφηση στο πλαίσιο του διαγωνι-
σμού ΚΤΙΜΑ11». Προσθέτει, μάλιστα, ότι
δεν υπάρχει κτηματολογικό γραφείο για
την περιοχή! Όπως αναφέρει ο κ. Χατζη-
φώτης, η περιοχή εκεί είναι πολύ δύσκολη. 

Η Συνθήκη της Λωζάννης
«Η Συνθήκη της Λωζάννης πολύ σοφά

δεν ακολουθεί την κοίτη του ποταμού αλ-
λά σταθερά σημεία γιατί η κοίτη αλλάζει
και προέβλεψε τη σύσταση μιας μόνιμης
τριεθνούς επιτροπής για την επίλυση τυ-

χόν διαφωνιών προκύψουν εξαιτίας ακρι-
βώς της αλλαγής της κοίτης του ποταμού,
για να μην έχουμε κάθε βδομάδα βαλκα-
νικό πόλεμο. Το πού βρίσκονται τα σύνορα
στον χάρτη είναι μεν γνωστό, αλλά το τι
βρίσκεται κάτω από αυτά τα σύνορα, ειδι-
κά στον Έβρο, δεν είναι κάτι δεδομένο. 

Αυτό που βλέπει κάποιος στο maps
.gov.gr είναι ορθοφωτοχάρτες παραγω-
γής 2015, άρα κάλλιστα έχει αλλάξει η κα-
τάσταση εκεί. Στις εκτός σχεδίου περιο-
χές το όριο της απόκλισης είναι 2 μ., επο-
μένως ούτως ή άλλως υπάρχει μια ζώνη
αμφιβολίας πλάτους 4 μ. Αυτά όλα
ισχύουν για τον Έβρο. 

Στις Πρέσπες ισχύουν άλλα, στις Σέρ-
ρες άλλα, στα Δωδεκάνησα άλλα, με μόνη
σταθερά ότι επειδή εν προκειμένω τα
όρια κτηματογράφησης ταυτίζονται με το
όριο του κράτους, πριν από την έγκριση
των διαγραμμάτων, ζητείται η έγκριση
από ΥΠΕΘΑ, ΥΠΕΞ κ.ο.κ. Αυτό τουλάχι-
στον έκανα εγώ για τα Δωδεκάνησα και
γνωρίζω ότι έγινε και για τον Έβρο. Για
την κτηματογράφηση, δε, της συγκεκρι-
μένης περιοχής επιβλέπουσες μηχανικός
και δικηγόρος έχουν οριστεί πολύ έμπει-
ρες, εξαιρετικές στο αντικείμενο και λίαν
προσφιλείς συνάδελφοι, με τις οποίες εί-
χα και την τιμή να συνεργαστώ μαζί τους
και να μάθω πάρα πολλά δίπλα τους και
παίζω άνετα μάπες με τον οποιονδήποτε
για πάρτη τους». 
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Η προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ 
στον  Έβρο κατέρρευσε…

Πλήρης επιβεβαίωση
της «Political» 
ότι η Κουμουνδούρου παίζει 
περίεργα παιχνίδια

Ο δικηγόρος  
Μιχάλης Χατζηφώτης



ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ5
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 AΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

K
αθίσταται πλέον σαφές ότι τα
στοιχεία που έδιναν οι ίδιοι οι
εγκλωβισμένοι στον Έβρο, υπό
την καθοδήγηση των διακινη-

τών, αποσκοπούσαν μόνο και μόνο στο να
δημιουργήσουν συνθήκες έντασης. 

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, απαντώντας
στην αξιωματική αντιπολίτευση, επισήμα-
νε ότι οι συντεταγμένες που δόθηκαν από
τρίτους σε νησίδα στον Έβρο είναι έξω από
την ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με επί-
σημη γνωμάτευση της Γεωγραφικής Υπη-
ρεσίας του Ελληνικού Στρατού, για αυτό και
δεν μπορούσε να επιχειρήσει εκεί η Ελλη-
νική Αστυνομία. 

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη
συμπλήρωσε πως «όταν οι παράτυποι με-
τανάστες βρέθηκαν σε ελληνικό έδαφος
διασώθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία
και πλέον ακολουθούνται όλες οι προβλε-
πόμενες από τους νόμους μας και το διε-
θνές δίκαιο διαδικασίες. Αυτή είναι η αλή-
θεια και η πραγματικότητα, όσο και αν ο κ.
Τσίπρας αρνείται να την αναγνωρίσει. Αν ο
κ. Τσίπρας θέλει να ανοίξουμε τα σύνορα
της Ελλάδας και να μπαίνει ελεύθερα χω-
ρίς έλεγχο οποιοσδήποτε, όπως επί των
ημερών του, ας το πει ευθέως».

Δεν υπάρχει στο Κτηματολόγιο
Την ίδια ώρα, καταρρίπτεται πλήρως και

η εθνικά επιζήμια ερώτηση που κατέθεσαν
οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για τη νησίδα
στην οποία είχαν εγκλωβιστεί οι 38 μετα-
νάστες στον Έβρο, ζητώντας διευκρινίσεις
για το καθεστώς κυριαρχίας της. Οι βου-
λευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης
ανέφεραν, μάλιστα, ότι έχει καταγραφεί
στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Η περιοχή που
επικαλούνται με συγκεκριμένο ΚΑΕΚ (Κω-
δικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου),
όπως όμως αποκαλύπτεται, δεν περιλαμ-
βάνει καμία τέτοια νησίδα στο Κτηματολό-
γιο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορ-
τάζ της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος», ο
ΚΑΕΚ 11035ΕΚ00075 αντιστοιχεί σε ειδική
έκταση, που μπορεί να είναι δρόμος, αιγια-
λός, παραλία, λίμνη, παρόχθια-παραλίμνια
έκταση, ποταμός-ρέμα. Νομικοί και τοπο-
γράφοι παρουσιάζονται έκπληκτοι και το-
νίζουν πως αν υπήρχε νησίδα στην περιο-
χή, τότε αυτή θα εμφανιζόταν ως περίκλει-
στο γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ που δεν θα περι-
είχε τα γράμματα «ΕΚ», τα οποία υποδηλώ-
νουν την ύπαρξη ειδικής έκτασης.

Για όσους δεν γνωρίζουν, η ελληνοτουρ-
κική μεθόριος στον Έβρο αγγίζει τα 203
χλμ. και ξεκινάει από το Τριεθνές, φτάνον-
τας έως τις εκβολές του Έβρου στο Θρακι-
κό Πέλαγος. Το 1923 η υπογραφή της Συμ-
φωνίας της Λωζάννης όρισε ότι ο ποταμός
Έβρος θα αποτελέσει το φυσικό σύνορο
μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, με τη συνο-

ριογραμμή να ακολουθεί τη μέση γραμμή,
αφήνοντας στην Τουρκία την περιοχή του
Κάραγατς. Η Συνθήκη της Λωζάννης όρισε
Τριμερή Επιτροπή για τον καθορισμό των
ελληνοτουρκικών συνόρων, που αποτε-
λούνταν από τον Ολλανδό συνταγματάρχη

Μπάκερ ως πρόεδρο και τους επικεφαλής
των αντιπροσωπειών Ελλάδας και Τουρ-
κίας, τον ταγματάρχη Εμμανουήλ Μινωτά-
κη (αδερφό του Αλέξη Μινωτή) και τον
συνταγματάρχη Χαϊρουλάχ Μπέη αντίστοι-
χα, ως μέλη. Το σημαντικότερο πρόβλημα

που είχε να αντιμετωπίσει η Τριμερής Επι-
τροπή ήταν η τύχη του σημερινού δέλτα του
ποταμού Έβρου.

Το βάθος και τα τοιχώματα της κοίτης του
Έβρου μεταβάλλονται ανάλογα με τις μετα-
τοπίσεις της άμμου και την ισχύ των ρευ-
μάτων και, κατά συνέπεια, δημιουργούνται
νησάκια και διχαλώσεις. Κυρίως στις εκ-
βολές του ποταμού δημιουργούνται δύο
βραχίονες που σχηματίζουν το μεγάλο και
εύφορο δέλτα με την εύφορη νησίδα
Γκιαούρ Αντά. Η τύχη της νησίδας αυτής,
που αγγίζει τα 100.000 στρέμματα, κρίθηκε
τελικά υπέρ της Ελλάδας, αν και υπήρξαν
έντονες αντιδράσεις από την τουρκική
πλευρά, που προσκόμισε ψευδείς οθωμα-
νικούς τίτλους ιδιοκτησίας. Σημαντικό ρό-
λο έπαιξε τότε η σθεναρή αντίδραση του
ταγματάρχη Εμμανουήλ Μινωτάκη. Οι ερ-
γασίες της Τριμερούς Επιτροπής ολοκλη-
ρώθηκαν τελικά το φθινόπωρο του 1926
και υπογράφηκε και η σχετική συμφωνία.

Η αλλοίωση και
τα πλημμυρικά φαινόμενα

Το Τριεθνές, εκεί όπου ενώνονται τα σύ-
νορα Ελλάδας, Βουλγαρίας και Τουρκίας
στο βόρειο άκρο του Έβρου, βρίσκεται στην
περίφημη νησίδα «Α» του ποταμού, την
οποία μοιράζονται οι τρεις χώρες. Η νησίδα
έχει έκταση 340 στρεμμάτων, εκ των οποίων
τα 170 ανήκουν στην Τουρκία, τα 85 στην Ελ-
λάδα και τα 85 στη Βουλγαρία. Η νησίδα «Α»
με την πυκνή βλάστηση είναι προσβάσιμη
μόνο από στρατιωτικές περιπόλους των
τριών χωρών. Βορειοδυτικά, στο τμήμα του
ποταμού που αποτελεί φυσικό σύνορο της
Ελλάδας με τη Βουλγαρία, υπάρχουν ακόμη
δύο νησίδες, η «Β» και η «Γ», εντός της ελ-
ληνικής επικράτειας. Το 1952 στη νησίδα
«Γ» προκλήθηκε ένα από τα πλέον σοβαρά
διασυνοριακά επεισόδια με τη Βουλγαρία,
που είχε ως αποτέλεσμα θανάτους και
τραυματισμούς. Ανάλογο επεισόδιο είχε
λάβει χώρα και το 1948 και τούτο διότι όταν
οριοθετήθηκαν τα σύνορα δεν είχαν σχημα-
τιστεί οι σημερινές νησίδες, οι οποίες πρω-
τοεμφανίστηκαν μετά το 1932. Η χώρα μας
ζήτησε τότε τον καθορισμό σταθερών ση-
μείων για τον ορισμό των συνόρων, πράγμα
όμως που δεν έγινε, με αποτέλεσμα να ακο-
λουθήσουν και άλλα σοβαρά μεθοριακά
επεισόδια. Τα επόμενα χρόνια οι συχνές
πλημμύρες του Έβρου είχαν ως αποτέλε-
σμα την αλλοίωση του γεωφυσικού τοπίου,
αλλά και την καταστροφή πολλών συνορια-
κών οροσήμων που είχαν τοποθετηθεί με τη
χάραξη του 1926. Όλα αυτά αποτέλεσαν
πολλές φορές αντικείμενο συζήτησης και
διαβουλεύσεων μεταξύ των Μέτρων Οικο-
δόμησης Εμπιστοσύνης, τα οποία παρ’ όλα
αυτά δεν προχώρησαν ποτέ λόγω της έντα-
σης ανάμεσα στις δύο χώρες.

Όλη η αλήθεια
για τα σύνορα

Η δολοφονία 
του Καραγώγου
Αξίζει να θυμίσουμε τη δολοφονία του
στρατιώτη Ζήση Καραγώγου, το 1986, στην
περιοχή των Φερών και τη σύλληψη των
δύο στρατιωτικών στις Καστανιές το 2018. 
Η ένταση αυξήθηκε κατακόρυφα το 2020 με την αποτυχημένη προσπάθεια
της Τουρκίας να προωθήσει στο εσωτερικό της χώρας μας χιλιάδες πρόσφυ-
γες και παράνομους μετανάστες από το έδαφός της.



Σ
την τελική ευθεία για την πρώτη
μεγάλη αναμέτρηση στη Βουλή
με φόντο τις τηλεφωνικές υπο-
κλοπές οδηγούνται οι πολιτικές

δυνάμεις του τόπου. Τη Δευτέρα η
Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής
θα διαμορφώσει το πρόγραμμα της
κοινοβουλευτικής δράσης, ορίζοντας
την προ ημερησίας συζήτηση και τη
σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και
Διαφάνειας. Η 25η Αυγούστου φαντά-
ζει η πιο πιθανή μέρα για την αναμέτρη-
ση των πολιτικών αρχηγών, με τη σύγ-
κληση της Επιτροπής να πηγαίνει προς
τη μεθεπόμενη εβδομάδα.

Στο ΠΑΣΟΚ αφενός ετοιμάζουν τα χαρα-
κώματα, αφετέρου διατηρούν μικρές
προσδοκίες για τη γονιμότητα του πολιτι-
κού διαλόγου αφού, όπως λένε, «πολύ δύ-
σκολα θα αποφευχθεί το επικοινωνιακό
σόου».

Χαμηλές προσδοκίες
Ωστόσο, στη Χαριλάου Τρικούπη κρατούν

μικρό καλάθι και για το ότι στη συζήτηση
δεν θα συμμετάσχει ο Νίκος Ανδρουλάκης,
αφού δεν είναι εκλεγμένος βουλευτής.
Εκείνο που θα επιδιώξουν είναι να παρου-
σιάσουν τα γεγονότα όπως πραγματικά
έχουν συμβεί και να εκμαιεύσουν απαντή-
σεις για να διαλευκάνουν πτυχές της υπό-
θεσης. Παρά ταύτα το βάρος πέφτει στη
συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών, όπου
θα κληθούν να καταθέσουν όλοι οι εμπλε-
κόμενοι. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ
Δημήτρης Μάντζος σε χθεσινή του παρέμ-
βαση υπενθύμισε τον θεσμικό δρόμο τον
οποίο ακολουθεί από την πρώτη κιόλας
ημέρα της υπόθεσης το κόμμα του, τόσο
στο επίπεδο της Δικαιοσύνης όσο και στο
επίπεδο της Βουλής: «Η Επιτροπή Θεσμών
και Διαφάνειας θα πρέπει να συγκροτηθεί
από την επόμενη κιόλας εβδομάδα με το
που ανοίξει η Βουλή, ώστε η νυν και η
πρώην διοίκηση της ΕΥΠ αλλά και η ΑΔΑΕ
και οι συναρμόδιοι υπουργοί να προσέλ-
θουν στη Βουλή και αυτή τη φορά να ειπω-
θεί όλη η αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος».

«Δείχνοντας» τον κορμό της επιχειρη-
ματολογίας του ΠΑΣΟΚ, πρόσθεσε ότι η
υπόθεση του Νίκου Ανδρουλάκη πρέπει
να εξεταστεί πολύ συγκεκριμένα και εις
βάθος, καθώς «εκτός από ευρωβουλευτής
στο επίμαχο διάστημα ήταν και υποψήφιος
αρχηγός του τρίτου κοινοβουλευτικού
κόμματος. Θα πρέπει να αποδειχθεί ποιος,

πώς, γιατί, με ποια διαδικασία και κυρίως
ποια αιτιολογία θεώρησε τον κ. Ανδρουλά-
κη ύποπτο και επικίνδυνο για την εθνική
ασφάλεια, κατάσκοπο εις βάρος της χώ-
ρας. Και το δεύτερο και σημαντικότερο
που δεν πρέπει να διαφύγει είναι το κεφά-
λαιο του Predatοr, το οποίο χρησιμοποιεί-
ται διεθνώς από κράτη και ολιγάρχες και
με το οποίο υπήρξε απόπειρα παγίδευσης

του κινητού του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κι-
νήματος Αλλαγής».

Τι προβλέπουν οι διαδικασίες
Δεν παρέλειψε, βέβαια, να επικρίνει τη

στάση της κυβέρνησης για προσπάθεια
συγκάλυψης, υποστηρίζοντας πως «για
κάποιους στη Νέα Δημοκρατία η υπόθεση
των παρακολουθήσεων, όπως η ενεργει-

ακή κρίση και η κρίση ακρίβειας, είναι ει-
σαγόμενη. Υπάρχει μια επίμονη προσπά-
θεια, μέσα από μια αυθαίρετη γενίκευση,
να θολώσει η εικόνα από ένα υπαρκτό, πο-
λύ σοβαρό περιστατικό, το οποίο πρέπει να
διερευνηθεί εις βάθος».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν, πάντως, οι
ζυμώσεις με φόντο την κατάθεση πρότα-
σης για εξεταστική επιτροπή. Σύμφωνα
με τον Κανονισμό της Βουλής, η πρόταση
για τη σύσταση της εξεταστικής επιτρο-
πής πρέπει να υπογράφεται από το ένα
πέμπτο (1/5) του όλου αριθμού των βου-
λευτών και να καθορίζει τους λόγους για
τους οποίους ζητείται η σύστασή της, κα-
θώς και το συγκεκριμένο ζήτημα με το
οποίο θα ασχοληθεί.

H απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής
για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερι-
κή πολιτική και την εθνική άμυνα λαμβά-
νεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου
αριθμού των βουλευτών.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, η
επιτροπή αξιολογεί τις αποδείξεις που συ-
νέλεξε και συντάσσει αιτιολογημένο πόρι-
σμα, στο οποίο καταχωρίζονται και οι γνώ-
μες της τυχόν μειοψηφίας.

Με πρόταση του ενός πέμπτου (1/5) του
συνόλου των βουλευτών, το πόρισμα της
εξεταστικής επιτροπής εγγράφεται στην
ημερήσια διάταξη για συζήτηση.

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 
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Κοινοβουλευτικά
«χαρακώματα»
για τις υποκλοπές

Τι θα κάνουν κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ
Στη Χαριλάου Τρικούπη φέρονται έτοιμοι με το που θα ανοίξει η Βουλή να προχωρήσουν
στην κατάθεση της πρότασης. Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν πάρει ακόμη τις οριστικές τους
αποφάσεις, ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει κανάλι επικοινωνίας με το ΠΑΣΟΚ, ενώ αν
δεν καταθέσουν δική τους πρόταση, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η σύμπλευση με
τη Χαριλάου Τρικούπη. Εκεί που περιπλέκονται κάπως τα πράγματα είναι στο κυβερνη-
τικό στρατόπεδο. Ειδικά εάν αποφασίσουν να καταθέσουν ξεχωριστή πρόταση που θα
αφορά τη διερεύνηση σε βάθος δεκαετίας, με σκοπό να βάλουν στο κάδρο τη διακυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ. Ταυτόχρονα, όμως, θα βάλουν και την περίοδο της συγκυβέρνησης ΝΔ-
ΚΙΝΑΛ, ηλεκτρίζοντας το εσωκομματικό τοπίο.
Τόσο το πολιτικό κλίμα όσο και η περιρρέουσα ατμόσφαιρα είναι φορτισμένα. Μάλιστα,
στις 25 Αυγούστου, όταν πιθανότατα στη Βουλή θα είναι σε εξέλιξη η προ ημερησίας συ-
ζήτηση, 15 οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς απευθύνουν κάλεσμα για
συλλαλητήριο στο Σύνταγμα.

Μέσα και έξω από τη Βουλή
το θερμόμετρο αναμένεται 
να χτυπήσει κόκκινο -
Πώς θα κινηθεί το ΠΑΣΟΚ
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Σ
κληρό ροκ μέχρι να πέσει η κυ-
βέρνηση. Πάνω σε αυτό το δόγμα
θα κινηθούν στην Κουμουνδού-
ρου, εκτιμώντας ότι η ΝΔ δεν θα

καταφέρει να φτάσει ούτε μέχρι την άνοι-
ξη. Προφανώς και δεν περιμένουν να ανα-
τραπεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το
εσωτερικό της ΝΔ, αλλά θεωρούν ότι ο
πρωθυπουργός λόγω της σοβαρότητας της
υπόθεσης των παρακολουθήσεων και της
αδυναμίας διαχείρισής της αποτελεσματι-
κά δεν έχει άλλη επιλογή από την προκή-
ρυξη των εκλογών.

Πρακτικά, δηλαδή, στην Κουμουνδού-
ρου εκτιμούν ότι αυτό θα είναι το θέμα που
θα οδηγήσει στην έξοδο την κυβέρνηση της
ΝΔ και όχι τα ζητήματα της ακρίβειας και
της ενεργειακής ένδειας. Από την άλλη με-
ριά δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι στην
Κουμουνδούρου διακινούν συνεχώς ανύ-
παρκτες εσωτερικές ίντριγκες για τη «γα-
λάζια» παράταξη, αφήνοντας να εννοηθεί
ότι το πρόβλημα του Μητσοτάκη είναι το
«καραμανλικό» και το «σαμαρικό» μπλοκ.

Την ίδια ώρα, ο Αλέξης Τσίπρας έχει
αποφασίσει να συνεχίσει το πολιτικό

φλερτ με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ την
επόμενη εβδομάδα στη Βουλή θα κάνει
λόγο για μέγα σκάνδαλο και ασυγχώρητη
καθεστωτική αλαζονεία, βάζοντας στο ίδιο
κάδρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Γρηγό-
ρη Δημητριάδη και τον Παναγιώτη Κοντο-
λέοντα. Θα επιμείνει ότι υπήρχε συνειδητό
σχέδιο παρακολουθήσεων και ότι αυτό
αποδεικνύει και «η έκτακτη νομοθέτηση
του άρθρου 87 του ν. 4790/2021 ώστε κα-
νείς να μην μπορούσε -και μάλιστα ανα-
δρομικά- να ενημερωθεί για την παρακο-
λούθηση που είχε υποστεί». Θα επαναλά-
βει βεβαίως τα γνωστά του επιχειρήματα
περί φίμωσης και χειραγώγησης των
ΜΜΕ, ενώ θα αφήσει να εννοηθεί (χωρίς
να έχει στοιχεία βεβαίως) ότι υπήρχαν και
άλλες παρακολουθήσεις και στελεχών του
ΣΥΡΙΖΑ.

Η σιγουριά της πρωθυπουργίας
Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζουν ότι η κυ-

βέρνηση ακόμη και μετά τις καταγγελίες,
παρότι είχε όλα τα αναγκαία στοιχεία και
τον χρόνο για να γνωρίζει τι ακριβώς είχε
συμβεί, παραπλανούσε την κοινή γνώμη και
διέρρεε ψέματα σε κάθε θεσμική ή μη δια-
δικασία. Μάλιστα, ο κ. Τσίπρας με τη βεβαι-
ότητα ότι στο μέλλον θα ηγείται μιας προ-
οδευτικής κυβέρνησης υποστηρίζει ότι θα
αλλάξει τη λειτουργία της ΕΥΠ και προφα-
νώς θα τη φέρει στα… μέτρα του, στο πλαί-
σιο της αριστερής φιλοσοφίας περί αρμών
της εξουσίας: «Σε ό,τι μας αφορά, θα κά-
νουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, σήμερα
ως αντιπολίτευση, αλλά και αύριο ως προ-
οδευτική κυβέρνηση, για να αποδοθούν οι
ευθύνες και να υπάρξει δημοκρατική ανα-
μόρφωση του καθεστώτος της ΕΥΠ».

Στον ΣΥΡΙΖΑ βλέπουν
«έξοδο» Μητσοτάκη

Ο Αλέξης
Τσίπρας έχει
αποφασίσει να
συνεχίσει το
πολιτικό φλερτ
με τον Νίκο
Ανδρουλάκη



Η είδηση σπάει ταμεία… Ο Τούρκος πρό-
εδρος δώρισε από ένα ελβετικό ρολόι σε
υπουργούς και βουλευτές του AKP κατά
την 21η επέτειο της ίδρυσης του κόμματός
του. Την υπογραφή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερν-
τογάν φέρει το ρολόι, κατασκευασμένο
στην Ελβετία με λογότυπο της τουρκικής
προεδρίας. Κατασκευάστηκαν ειδικά
1.000 κομμάτια του συγκεκριμένου ρολο-
γιού. Το ρολόι φέρει την επιγραφή «Swiss
Made», με τους ειδικούς να εκτιμούν την
τιμή του στα 1.700 ευρώ. Το κυβερνών κόμ-
μα AKP γιόρτασε την 21η επέτειό του τη
Δευτέρα με το σύνθημα «Είμαστε ένα, εί-
μαστε 21». Ο τύπος είναι μοναδικός. Ο λαός
του πεινάει και αυτός μοιράζει ρολόγια
στους υπουργούς του!

ΣΣτο ΠΑΣΟΚ ετοιμάζουν
πράσινο σάιτ

Έφτασε στα αυτιά μου η πληροφορία ότι στο
ΠΑΣΟΚ θέλουν να στήσουν ένα πράσινο σάιτ
και να αναβαθμίσουν τα social media του
κόμματος. Μάλιστα, επί του
θέματος γίνονται συσκέ-
ψεις επί συσκέψεων,
καθότι το κόμμα δεν
έχει κάποιο δικό του
ειδησεογραφικό
portal με καθαρά
«πασοκικά» χαρα-
κτηριστικά. Στις συ-
ζητήσεις αυτές κυ-
ριαρχούν κυρίως νέα
πρόσωπα από τη νεολαία του
κόμματος. Η όλη συζήτηση είχε ξεκινήσει
πολύ πριν σκάσει η υπόθεση των παρακολου-
θήσεων. Ωστόσο, αυτό που διαπιστώνεται τώ-
ρα είναι πως είναι σημαντικό να υπάρχει ένα
σάιτ που θα δίνει το στίγμα του αλλά θα ενημε-
ρώνει και τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ.

Για άλλη μια φορά
τούς πετσόκοψε ο
γραμματέας της ΝΔ
Παύλος Μαρινάκης.
«O ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέ-
ξης Τσίπρας εργαλει-
οποιούν τον ανθρώπινο
πόνο και δεν διστάζουν να
υιοθετήσουν έμμεσα πολλά από αυτά που
λέει η τουρκική προπαγάνδα. Και δεν είναι
η πρώτη φορά που το κάνουν αυτό», τόνισε
ο Παύλος Μαρινάκης για το Προσφυγικό -
Μεταναστευτικό. «Η ευαισθησία τους σε
αυτό το θέμα είναι κάτι παραπάνω από
υποκριτική, καθώς μιλάμε για την κυβέρ-
νηση της Μόριας που καταδίκασε σύσσω-
μη η παγκόσμια κοινότητα, ενώ υιοθέτησε
μια πολιτική πως στη θάλασσα δεν υπάρ-
χουν σύνορα», ανέφερε ο γραμματέας της
Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρα-
τίας μιλώντας στο Open.

Είναι άξια απορίας η στροφή 180 μοι-
ρών ορισμένων εκδοτικών ομίλων, οι
οποίοι ενώ τόσα χρόνια στήριζαν ανοικτά
το έργο της κυβέρνησης Μητσοτάκη,
ξαφνικά εμφανίζονται να βάζουν στο ίδιο
κάδρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τον...
Μπιλ Κλίντον! Για παράδειγμα, γνωστός
διευθυντής, ο οποίος είναι χωμένος παν-
τού… από τα κέντρα λήψης αποφάσεων
μέχρι σε πρεσβείες και εταιρείες συμ-
βούλων, εμφανίζεται σήμερα λάβρος με
την πένα του υπέρ των δήθεν θυμάτων πα-
ρακολουθήσεων, προτρέποντας μάλιστα
τον πρωθυπουργό να πάει σε εκλογές.
Μου θυμίζει την περίφημη ιστορία του
μακαρίτη Σταύρου Ψυχάρη, ο οποίος κα-
λούσε τον ΓΑΠ από τα πρωτοσέλιδα: «Πα-
ραιτηθείτε, κύριε Παπανδρέου».

Η ταμπακιέρα βέβαια είναι αλλού. Ο κύ-
ριος διευθυντής λειτουργεί κατόπιν εντο-
λών του αφεντικού του; Ή μήπως παίζει
δικά του προσωπικά παίγνια; Σε αυτά άλ-
λωστε είναι «πρύτανης». Είναι ικανός για
όλα ο κύριος διευθυντής. Όταν χρειάζε-
ται να γλείψει, μπορεί να σε πείσει να σου
γράψει και την αυτοβιογραφία σου. Όταν
θέλει να «πάρει» κάτι άλλο, μπορεί να αρ-
θρογραφήσει ακόμη και για την ανάγκη
συγκυβέρνησης «Μητσοτάκη - Τσίπρα».
Το ερώτημα πάντως είναι τι λέει το αφεν-
τικό του… Εγώ ξαναρωτώ: Στο Φάληρο
κουνιούνται οι βάρκες;

Η ΕΥΠ 
επί ΣΥΡΙΖΑ

Α
χ, τώρα που πιάσαμε το θέμα των
υποκλοπών, ένας φίλος από τα
παλιά μού είπε να ρωτήσω αν θυ-
μάται κανείς στην Κουμουνδού-

ρου να μας πει «γιατί είχαν κληθεί στην Επι-
τροπή Θεσμών και Διαφάνειας το 2015 ο
πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Ιωάννης Πα-
νούσης και ο τότε διοικητής της ΕΥΠ Γιάννης
Ρουμπάτης». Και τι χαρτιά πηγαινοέφερναν
στον Αλέξη Τσίπρα ο Ρουμπάτης και ο Πα-
νούσης; Τότε που ο Πανούσης είχε καταγγεί-
λει σύνδεση στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ με την
τρομοκρατία... και όχι μόνο. Είναι αλήθεια ή
όχι ότι ο κ. Πανούσης είχε ζητήσει συνάντηση
με τον τότε πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα προ-
κειμένου να τον ενημερώσει για την υπόθεση
του κυκλώματος με τους άνδρες της ΕΛΑΣ
και της ΕΥΠ που συνεργάζονταν με δουλέμ-
πορους και... ξήλωναν αξιωματικούς; Μιλά-
με ότι η υπόθεση έχει πολύ ψωμί. 
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Μαρινάκης για ΣΥΡΙΖΑ:
«Μιλάει η κυβέρνηση 
της... Μόριας;»

Στο Φάληρο 
κουνιούνται οι βάρκες;

Κουβαρντάς ο Ταγίπ

Φάπα από την ΚΝΕ 
στον Αλέξη

Το φυσάει και δεν κρυώνει ο πρόεδρος
Αλέξης… Μετά την ανακοίνωση
του ΣΥΡΙΖΑ εναντίον του
Τάκη Θεοδωρικά-
κου, με την οποία
τον κατηγορούσε
για ακροδεξιό
παραλήρημα και
με ειρωνικό τρό-
πο αναφέρθηκε
στον υπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη ανα-
φέροντάς τον ως «πρώην Κνί-
τη», η νεολαία του Περισσού ανέβασε μια
ανάρτηση υπενθυμίζοντας ότι ο Αλέξης είναι
επίσης πρώην Κνίτης. 

Χ
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Έβρος: Μεγαλώνει ο φράχτης

«Ο
φράχτης στον Έβρο θα
επεκταθεί κατά περίπου
80 χιλιόμετρα», δήλωσε ο
υπουργός Μετανάστευ-

σης και Ασύλου Νότης Μηταράκης. Μι-
λώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο
κ. Μηταράκης σημείωσε ότι η νησίδα του
Έβρου δεν είναι ελληνικό έδαφος, όπως
αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Επεσήμανε ότι τόσο η
Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού όσο και το
Κτηματολόγιο δήλωσαν ξεκάθαρα πως το
στίγμα που είχαν δώσει οι μετανάστες
ήταν εκτός της ελληνικής επικράτειας.
Επεσήμανε, δε, ότι η Ελλάδα δεν μπορεί
να είναι ξέφραγο αμπέλι και η Τουρκία
δεν είναι εμπόλεμη χώρα. Όπως ανέφερε,
«ο ανθρωπισμός είναι πολύ σημαντικός,
αλλά οι άνθρωποι που επιθυμούν να έρ-
θουν στην ΕΕ λόγω των ανισοτήτων που
υπάρχουν στον κόσμο είναι εκατοντάδες εκατομμύρια». «Δεν μιλάμε για μια κλει-
στή Ευρώπη αλλά ούτε για μια Ευρώπη στην οποία οι λαθροδιακινητές θα αποφασί-
ζουν ποιοι θα έρθουν», πρόσθεσε.
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Ο Κατρούγκαλος
επιμένει για
νησίδες στον Έβρο
Βρε, τέτοια εμμονή να ακυρώσουν τα
βόρεια σύνορα της Ελλάδας δεν έχουν
ούτε ο Ερντογάν ούτε ο Ακάρ. Μετά τη
γελοιοποίηση που υπέστη με τους με-
τανάστες στον Έβρο, ο αρμόδιος τομε-
άρχης του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Κατρούγκα-
λος επανέρχεται και επιμένει: «Η πε-

ριοχή που επικαλούνται με
συγκεκριμένο ΚΑΕΚ

Κ τ η μ α τ ο λ ο γ ί ο υ,
“αποκαλύπτει” η
εφημερίδα “Ελεύ-
θερος Τύπος”, “δεν
περιλαμβάνει κα-

μία νησίδα”. Η μηχα-
νή του Μαξίμου και τα

φιλικά ΜΜΕ αναπαράγουν
πια ψεύδη, ακόμη και όταν αυτά δια-
ψεύδονται αμέσως και πανηγυρικά
από δημόσια έγγραφα», γράφει στο
Twitter του. Προφανώς πρέπει να είναι
εθνικά υπερήφανος για τις υπηρεσίες
που προσφέρει στους Τούρκους… 

Φτηνή στέγη
Για να ξέρετε, στη Θεσσαλονίκη ο

πρωθυπουργός θα κάνει ανακοινώ-
σεις για τη φοιτητική στέγη, σηματο-
δοτώντας την επανεκκίνηση της στε-
γαστικής πολιτικής στη χώρα. «Έχου-
με δουλέψει σειρά προτάσεων, πα-
ρεμβάσεων και πολιτικών που στο-
χεύουν στη βελτίωση της προσβασι-
μότητας, ειδικότερα των νέων αν-
θρώπων σε φτηνότερα ακίνητα», τό-
νισε ο υπουργός Επικρατείας Άκης
Σκέρτσος σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ,
επισημαίνοντας πως η κυβέρνηση
εδώ και ένα με ενάμιση χρόνο έχει
προχωρήσει για πρώτη φορά στη με-
ταπολιτευτική ιστορία σε συστηματι-
κή καταγραφή της δημόσιας ακίνητης
περιουσίας.

Ποιες διαρκείς
συσκέψεις;

Διαβάζω ότι στην Κουμουνδούρου
βρίσκονται, λέει, σε διαρκείς και πυρε-
τώδεις συσκέψεις για το πώς θα κινη-
θούν την επόμενη εβδομάδα. Θα
αστειεύεστε, βέβαια. Στην Αθήνα δεν
είναι κανένας προκειμένου να «χτυπή-
σει» την κυβέρνηση στη Βουλή για το
ζήτημα των παρακολουθήσεων. Εγώ
θέλω να μάθω αν ο πρόεδρος Αλέξης,
όταν θα ολοκληρώσει τις σκαφάτες
διακοπές του, θα καταθέσει πρόταση
μομφής κατά της κυβέρνησης. Εκεί εί-
ναι όλο το ζουμί. Θα το κάνει ή θα το
αφήσει να περάσει έτσι. Όλα τα άλλα
είναι να ’χαμε να λέγαμε… 

Περί Όλγας Κεφαλογιάννη
Θέμα κόντρας με την Όλγα Κεφαλογιάννη, μου λένε

μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, δεν υπήρχε ποτέ… Το

ότι την έχουν κάνει πρώτο θέμα όλα τα Μέσα του ΣΥΡΙ-

ΖΑ, θέλοντας να δείξουν ότι υπάρχει ρήγμα στη «γα-

λάζια» πολυκατοικία, είναι άλλου παπά ευαγγέλιο. 

Δεν είναι πρώτη φορά που η Κουμουνδούρου κάνει

την τρίχα… τριχιά. Εδώ έχουν αναγάγει σε κορυφαίο

πολιτικό παράγοντα του τόπου τον Βαγγέλη Αντώνα-

ρο, κάνοντας πρωτοσέλιδα τις αναρτήσεις του στο

Twitter.



Σ
κληρή κριτική για τη στάση που ακο-
λουθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέ-
ναντι στο ζήτημα των τηλεφωνικών
παρακολουθήσεων ασκεί ο διευ-

θυντής του Γραφείου Τύπου της ΝΔ Νίκος
Ρωμανός με συνέντευξή του στην «Political». 

Ο κ. Ρωμανός κατηγορεί τον Νίκο Αν-
δρουλάκη πως επιδιώκει να αποκομίσει
πολιτικά οφέλη από την επίμαχη υπόθεση,
καθώς αρνείται να ενημερωθεί από την
ΕΥΠ για τον λόγο που τον παρακολουθού-
σαν. Παράλληλα, φέρνοντας συγκεκριμένα
παραδείγματα υποστηρίζει πως το ΠΑΣΟΚ
είναι κοντά με τον ΣΥΡΙΖΑ παρά την αντίθε-
τη εικόνα που προσπαθεί να δημιουργήσει
ο Νίκος Ανδρουλάκης. «Ακολουθούν μια
ταυτόσημη αντιπολιτευτική τακτική βασι-
σμένη σε fake news και με ψηφοθηρική
στόχευση», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Επίσης, σημειώνει πως στη συζήτηση
στη Βουλή την ερχόμενη εβδομάδα θα φα-
νούν οι πραγματικές διαστάσεις της υπόθε-
σης και θα δοθούν απαντήσεις, καθώς η
κυβέρνηση δεν επιθυμεί να μείνει καμία
σκιά, και ότι οι πολίτες θα διαπιστώσουν
ποιοι επιδιώκουν να δημιουργήσουν σύγ-
χυση και να προκαλέσουν ανυπόστατους
συνειρμούς: «Η αλήθεια θα λάμψει και
όσοι με χυδαιότητες και fake news επιχεί-
ρησαν να προσποριστούν κομματικά οφέλη
θα πάρουν την απάντησή τους». 

Ο Νίκος Ρωμανός εκτιμά πως η φθορά
για την κυβέρνηση δεν θα είναι εκείνη που
πιστεύει η αντιπολίτευση, καθώς «ο πρω-
θυπουργός μόλις πληροφορήθηκε τα γεγο-
νότα αντέδρασε άμεσα λαμβάνοντας την
πολιτική ευθύνη και πήρε συγκεκριμένες
πρωτοβουλίες ενισχύοντας τις ασφαλιστι-
κές δικλίδες για τις νόμιμες επισυνδέσεις
προκειμένου να μην επαναληφθούν ανά-
λογα περιστατικά». 
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στον
Σωτήρη Σταθόπουλο 

ΝΙΚΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ
Διευθυντής Γραφείου Τύπου ΝΔ 

«ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ έχουν ταυτόσημη
τακτική, βασισμένη σε fake news»

«Στη Βουλή οι πραγματικές
διαστάσεις της υπόθεσης
θα φανούν, όσο και αν
κάποιοι επιδιώκουν να
δημιουργήσουν σύγχυση
και να προκαλέσουν
ανυπόστατους συνειρμούς.
Η συζήτηση της υπόθεσης
θα ρίξει άπλετο φως και 
οι απαντήσεις θα δοθούν»



Για ποιον λόγο πιστεύετε πως ο Νί-
κος Ανδρουλάκης επιχειρεί να ερ-
γαλειοποιήσει την υπόθεση των πα-
ρακολουθήσεων; 

Είναι προφανές ότι ο πρόεδρος του ΠΑ-
ΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης επιδιώκει να
αποκομίσει πολιτικά οφέλη. Είναι προφα-
νές όταν καλείται επισήμως και με τον
πλέον θεσμικό τρόπο για να ενημερωθεί
και αρνείται. Η επίμονη άρνησή του και
μάλιστα με τρόπο ώστε να αφήνει σκιές
και αιχμές, λέγοντας ότι δεν θα δεχτεί
«ενημέρωση στο αυτί», καταδεικνύει με
τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι θέλει να αξιο-
ποιήσει πολιτικά το όλο ζήτημα. Τεχνηέν-
τως θολώνει το τοπίο ανακατεύοντας τις
νόμιμες επισυνδέσεις της ΕΥΠ με την
απόπειρα παγίδευσης μέσω λογισμικού,
κάνει λόγο για «σκοτεινές μεθοδεύσεις»
και «παρακρατικές μεθόδους». Και φυσι-
κά κινείται στον ίδιο βηματισμό με τον αρ-
χηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης,
που δεν δίστασε σε άρθρο του να αναφερ-
θεί σε «χούντα Μαξίμου».

Η ενημέρωση «στο αυτί», όπως είπε ο
κ. Ανδρουλάκης, ήρθε αφού ο πρωθυ-
πουργός τοποθετήθηκε ξεκάθαρα από
την πρώτη στιγμή. Η κυβέρνηση κινήθη-
κε απολύτως θεσμικά και επεδίωξε διά
του υπουργού Επικρατείας Γιώργου Γε-
ραπετρίτη να επικοινωνήσει μαζί του
προκειμένου να ενημερωθεί από τον νέο
διοικητή της ΕΥΠ. Δεν επιδιώχθηκε κα-
φενειακού τύπου συζήτηση, αλλά πλή-
ρως θεσμική από το πλέον αρμόδιο πρό-
σωπο. Αυτή την ενημέρωση αρνείται ο κ.
Ανδρουλάκης, επιβεβαιώνοντας ότι στην
πραγματικότητα δεν ενδιαφέρεται να
μάθει γιατί ζητήθηκε η παρακολούθησή
του από την ΕΥΠ αλλά να αξιοποιήσει
επικοινωνιακά και με πολιτικές σκοπι-
μότητες το θέμα. 

Εκτιμάτε πως η κυβέρνηση θα έχει
πολιτικό κόστος από τους λανθα-
σμένους χειρισμούς που έγιναν από
την ΕΥΠ; 

Όταν υπάρχουν λάθη και στρεβλώσεις,
πρέπει να τα αναγνωρίζεις, να τα επιση-
μαίνεις και να τα διορθώνεις. Και αυτό
απαιτεί πολιτική γενναιότητα, κάτι που
έχει αποδείξει επανειλημμένως ότι δια-
θέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το γεγονός
ότι συζητάμε σήμερα για το θέμα των επι-
συνδέσεων οφείλεται στην κυβέρνηση
και τον πρωθυπουργό.

Όταν ένας πρωθυπουργός δηλώνει στον
ελληνικό λαό ότι η ΕΥΠ υποτίμησε την πο-
λιτική διάσταση της συγκεκριμένης ενέρ-
γειας και για αυτό απομακρύνθηκαν ο αρ-
χηγός της ΕΥΠ και ο γενικός γραμματέας
του πρωθυπουργού αναλαμβάνοντας την
πολιτική ευθύνη και κοιτώντας κατάματα

τους πολίτες λέει ότι αυτό που έγινε «ήταν
λάθος, δεν το γνώριζα και δεν θα το επέ-
τρεπα ποτέ», αυτό δείχνει ότι μπροστά στο
συμφέρον της χώρας δεν υπάρχει ενδοι-
ασμός κανένας. Αναλαμβάνει το πολιτικό
κόστος και το πολιτικό ρίσκο σε κάθε πε-
ρίπτωση. Ο ελληνικός λαός έχει και κρίση
και τη δυνατότητα να… διαβάζει και πίσω
από τις «γραμμές». Να αναγνωρίζει ποιος
έχει σκοπιμότητες και τι προσδοκά, ποιος
ασκεί μικροκομματική και στείρα πολιτι-
κή με fake news και παραπληροφόρηση.

Η ειλικρίνεια, η ανάληψη της ευθύνης,
οι πρωτοβουλίες να μη μείνει τίποτα στο
σκοτάδι και καμία σκιά που θα μπορούσε
να τραυματίσει το δημοκρατικό μας πολί-
τευμα αλλά και όλες οι ενέργειες για τη
θεσμική θωράκιση ώστε να μην ξανασυμ-
βούν στρεβλώσεις ανήκουν στην κυβέρ-
νηση. Και αυτό αναγνωρίζεται από τους
πολίτες. Για αυτό ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ας
χαμηλώσουν τον πήχη των προσδοκιών
τους για τη φθορά της κυβέρνησης της
Νέας Δημοκρατίας, που έχει αντιμετωπί-
σει αποτελεσματικά πρωτόγνωρες προ-
κλήσεις σε αυτά τα τρία χρόνια. 

Η κίνηση του ΣΥΡΙΖΑ να ζητήσει προ
ημερησίας συζήτηση στη Βουλή
οφείλεται στο γεγονός ότι ο Αλέξης
Τσίπρας θέλει να εκμεταλλευτεί την
κοινοβουλευτική απουσία του προ-
έδρου του ΠΑΣΟΚ;

Ο κ. Τσίπρας δεν έχει διστάσει για να
βγει στον... αφρό να εκμεταλλευτεί μείζο-
νος σημασίας θέματα, από την πανδημία
και τα εμβόλια μέχρι τις πυρκαγιές, ακό-
μη και το Μεταναστευτικό. Είναι το κόμμα
του «όχι σε όλα» και το έχουμε αναδείξει
αυτό δεκάδες φορές. Οπότε το να θελήσει
να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι ο κ. Αν-
δρουλάκης δεν έχει κοινοβουλευτική πα-
ρουσία δεν μας εκπλήσσει αλλά και δεν
μας αφορά.

Αυτό που ενδιαφέρει και θα πρέπει να
γνωρίζουν άπαντες είναι ότι στη Βουλή,
στον ναό της Δημοκρατίας, οι πραγματι-
κές διαστάσεις της υπόθεσης θα φανούν
όσο και αν κάποιοι επιδιώκουν να δημι-
ουργήσουν σύγχυση και να προκαλέσουν
ανυπόστατους συνειρμούς. Η συζήτηση
της υπόθεσης στη Βουλή θα ρίξει άπλετο
φως και οι απαντήσεις θα δοθούν. 

Είμαστε ξεκάθαρα υπέρ της πλήρους
διερεύνησης της υπόθεσης πάντα εντός
του πλαισίου που θέτει ο νόμος όταν πρό-
κειται για τέτοια ζητήματα. Με σεβασμό
στους θεσμούς και με γνώμονα τη δια-
σφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, η
αλήθεια θα λάμψει και όσοι με χυδαιότη-
τες και fake news επιχείρησαν να προ-
σποριστούν κομματικά οφέλη θα πάρουν
την απάντησή τους. 

Πιστεύετε πως ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
έχουν έρθει πιο κοντά με αφορμή
την υπόθεση των παρακολουθή-
σεων;

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ποτέ μα-
κριά, όπως θέλει να φαίνεται ο κ. Ανδρου-
λάκης. Στην πραγματικότητα, όχι μόνο ευ-
θυγραμμίζονται, αλλά ακολουθούν μια
ταυτόσημη αντιπολιτευτική τακτική βασι-
σμένη σε fake news και με ψηφοθηρική
στόχευση. Είναι σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ κι-
νείται στη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ και έχει φα-
νεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις στο πα-
ρελθόν. Να θυμηθούμε τη στάση του στο
θέμα του Power Pass, όπου υιοθετώντας
τα fake news του ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε
ακόμη περισσότερο χαρακτηρίζοντας
«επικοινωνιακό τέχνασμα» της κυβέρνη-
σης ένα μέτρο που κάλυψε αναδρομικά
τις αυξήσεις από τη ρήτρα αναπροσαρμο-
γής, δίνοντας ακόμη μια στήριξη στους
καταναλωτές για να αντιμετωπίσουν την
ενεργειακή ακρίβεια. Ανάλογη ήταν και η
συμπεριφορά εντός και εκτός Βουλής στο
θέμα της ακρίβειας που συγκλονίζει όλη
την Ευρώπη. Ο κ. Ανδρουλάκης όχι μόνο
υιοθέτησε τον μηδενιστικό αντιπολιτευτι-
κό λόγο του ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλοντας την
κυβέρνηση ότι ανέχεται την κερδοσκοπία
και ότι ακολουθεί πολιτική Πόντιου Πιλά-
του, αλλά το κόμμα του ψήφισε «παρών»
στη φορολόγηση του 90% των υπερεσό-
δων των εταιρειών ενέργειας.

Στην ίδια κατεύθυνση και η αντιπολιτευ-
τική πολιτική των δύο στο θέμα των πυρ-
καγιών της Πάρνηθας: χυδαία παραπλη-
ροφόρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ, χυδαία αντίλη-
ψη του ΠΑΣΟΚ «περί κυβέρνησης που κα-
τακαίει την Ελλάδα». Με τέτοιου τύπου αν-
τιπολίτευση, που ακουμπά πάνω σε μεγά-
λες φυσικές καταστροφές που λαμβάνουν
χώρα σε ολόκληρη την Ευρώπη λόγω της
κλιματικής κρίσης με πολύ χειρότερες συ-
νέπειες σε άλλες χώρες, δείχνουν τα ποι-
οτικά τους χαρακτηριστικά. Και όσο και αν
ο κ. Ανδρουλάκης καταφεύγει στη… δημι-
ουργική ασάφεια σε πολλά θέματα προ-
κειμένου να πατάει σε δύο βάρκες, τόσο οι
πολίτες θα αντιλαμβάνονται ότι αυτά τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά δεν διαφέρουν
από εκείνα του ΣΥΡΙΖΑ.
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«Χαριλάου Τρικούπη και Κουμουνδούρου δεν ήταν ποτέ
μακριά, όπως θέλει να φαίνεται ο κ. Ανδρουλάκης 
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Oσοι τον γνωρίζουν, ξέρουν ότι εί-

ναι ανοιχτό βιβλίο. Ο λόγος για
τον Μιχάλη Κατρίνη. Οι πολίτες

της Ηλείας έχουν εκτιμήσει πολλά πράγ-
ματα στον επικεφαλής της ΚΟ του ΠΑ-
ΣΟΚ και πρώτα από όλα ότι είναι και
οδοντίατρος και βουλευτής. «Όποιος
ασχολείται με την πολιτική δεν μπορεί να
μην έχει επαγγελματική αυτοτέλεια»,
λέει πολλές φορές ο ίδιος και υπενθυμί-
ζει ότι, όταν κάποια στιγμή έμεινε εκτός
Βουλής, επέστρεψε στη δουλειά του,
στην οδοντιατρική. Ήταν μια συνειδητή
επιλογή που τον βοήθησε να γίνει καλύ-
τερος άνθρωπος, να μάθει αρκετά πράγ-
ματα για τη ζωή και τους ανθρώπους.
Γεννήθηκε στο Πελόπιο της Αρχαίας
Ολυμπίας, εκεί έμαθε τα πρώτα γράμμα-
τα πηγαίνοντας σχολείο μέχρι και την Α’
Γυμνασίου. 
Ολοκλήρωσε τις μαθητικές του σπουδές
στο 1ο Γυμνάσιο και 1ο Λύκειο Πύργου.
Και οι δύο του γονείς είναι εκπαιδευτι-
κοί, συνταξιούχοι πλέον. Ο ίδιος αλλά
και ο αδερφός του ήταν πολύ καλοί μα-
θητές και ο Μιχάλης αφιέρωνε αρκετό
χρόνο στο διάβασμα και στον αθλητισμό
που ήταν τρόπος ζωής. Αρχικά ξεκίνησε
με το ποδόσφαιρο, στη συνέχεια όμως
τον κέρδισε το μπάσκετ. Η μητέρα του
επέμενε να γίνει δικηγόρος. Ίσως και να
είχε δίκιο και να του ταίριαζε πιο πολύ,
αφού όσοι δεν τον ξέρουν καλά, νομί-
ζουν ότι είναι δικηγόρος… Όπως και να
έχει, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα
να έχεις γονείς εκπαιδευτικούς. Ούτε να
λουφάρεις στο διάβασμα μπορείς ούτε
να τους ξεγελάσεις.
Οι φιλίες του δεν έχουν αλλάξει από τα
παιδικά του χρόνια, παραμένουν σταθε-
ρές όσα χρόνια και αν περάσουν. Άλλω-
στε, όπως λένε, πατρίδα μας είναι η παιδι-
κή μας ηλικία και την πατρίδα του δεν εί-
ναι δυνατόν να την απαρνηθεί κανείς. Με
την πολιτική έμπλεξε καθώς είχε ερεθί-
σματα από το σπίτι του και τον πατέρα του. 
Μεγάλωσε σε μια δημοκρατική οικογέ-
νεια, αν και πρέπει να σημειώσουμε ότι οι
γονείς του δεν ενθουσιάστηκαν όταν τους
ανακοίνωσε την κάθοδό του στον πολιτικό
στίβο. Από μαθητής ήταν ενεργός στα κοι-
νά και συνέχισε με τον ίδιο ζήλο και στο
πανεπιστήμιο.
Ο Μιχάλης Κατρίνης είναι αυτό που φαί-
νεται, ειλικρινής και ευθύς.

«Ο λαϊκισμός κρύβει 
την αλήθεια»

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Μιχάλης Κατρίνης: 
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την πολιτική, όπως λέει, πραγματικούς φίλους
έχει κάνει λίγους. Κυρίως έχει χτίσει ισχυρές
φιλίες με ανθρώπους που μοιράζονται έναν
κοινό κώδικα αρχών και αξιών. Και έχει γνωρί-

σει, όπως σημειώνει, σημαντικούς ανθρώπους, απλούς
και επώνυμους, που τον βοήθησαν να γίνει καλύτερος
άνθρωπος.

Το μότο της ζωής του είναι αυτό που είχε πει ο Αριστο-
τέλης: «Υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να αποφύγεις την
κριτική… Να μην κάνεις τίποτα, να μη λες τίποτα, να εί-
σαι τίποτα…». Ο ίδιος προσπαθεί καθημερινά να κάνει
ακριβώς το αντίθετο. Όταν έχει ελεύθερο χρόνο, σχεδόν
ποτέ δηλαδή, πηγαίνει στην παραλία των παιδικών του
χρόνων, στην Πλάκα, απέναντι από τη Σπιναλόγκα και
τούτο διότι του ξυπνά υπέροχες παιδικές αναμνήσεις
μιας άλλης εποχής. Εκεί κάνει αυτό που λέμε μια υπέ-
ροχη «βουτιά» στον χρόνο. Προσπαθεί πάντα να ξεκλέ-

βει χρόνο για να παίζει με τα παιδιά του. 
Παίζει σκάκι και οι πιο σκληροί του αντίπαλοι είναι οι γι-

οι του. Γίνονται ομηρικές μάχες και συνήθως χάνει… Αγα-
πημένη του ταινία είναι το «Τελευταία έξοδος: Ρίτα Χέι-
γουορθ» και ξέρει απέξω σχεδόν όλους τους διαλόγους. 

Αγαπημένο τραγούδι του το «Don’t Cry» των Guns ‘N’
Roses, αν και ακούει όλα τα είδη, κάνοντας τον διαχωρι-
σμό ανάμεσα στην καλή και στην κακή μουσική, είτε ελλη-
νική είτε ξένη… Αγαπημένο του βιβλίο είναι το «Αναζη-
τώντας τον χαμένο χρόνο» του Μαρσέλ Προυστ και στην
τηλεόραση βλέπει ποδόσφαιρο όποτε το επιτρέπουν οι
συνθήκες. 

Για τον Μιχάλη Κατρίνη το πιο σημαντικό γεγονός
της ζωής του είναι η γέννηση των παιδιών του, του
Γιάννη και του Βασίλη, καθώς όπως λέει αυτό τον γέ-
μισε με μια γλυκιά ευθύνη. Είναι παντρεμένος με την
οδοντίατρο Γιάννα Αδάμου, με την οποία είναι αχώρι-

στοι από τα φοιτητικά τους χρόνια. 
Τον εκνευρίζει τρομερά η ασυνέπεια και η έλλειψη σε-

βασμού απέναντι σε κάθε άνθρωπο. Θεωρεί ως μεγαλύ-
τερη πληγή στην πολιτική και στον δημόσιο βίο τον λαϊκι-
σμό. «Ο λαϊκισμός κρύβει την αλήθεια, διεγείρει ταπεινά
ένστικτα, εκμαυλίζει συνειδήσεις», είναι μια φράση που
συνηθίζει να λέει σε φίλους και γνωστούς. 

Αν τον ρωτήσεις «ποια είναι τα σχέδιά σου για το μέλ-
λον;», θα σου απαντήσει χωρίς να σκεφτεί όχι για τον
εαυτό του, αλλά για την Ελλάδα συνολικά: «Θέλω να δω τη
χώρα μου να αλλάζει ταχύτητα και τους νέους αυτού του
τόπου να έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν και να δημιουρ-
γήσουν στην Ελλάδα. Να αποκτήσουν ελπίδα, προοπτική,
να δουν το μέλλον με αισιοδοξία. Και θα είμαι κάτι παρα-
πάνω από ικανοποιημένος αν συμβάλω και εγώ σε αυτό».
Αυτός είναι ο Μιχάλης Κατρίνης, ένα ανοιχτό βιβλίο που
δεν έχει τίποτα να κρύψει…

Το σκάκι, οι Guns ‘N’ Roses και ο Αριστοτέλης
Με τη σύζυγό του και τους γιους τους Βασίλη και Γιάννη Μαθητής ακόμα στην παρέλαση Με τη σημαία του Πολυτεχνείου φοιτητής

Στη φωτογραφία και με τους γονείς του
Φήμες λένε ότι είναι πολύ 
καλός ψήστης

Εν ώρα εργασίας

Στο μακρινό 2006, στον γάμο του με τη Γιάννα Αδά-
μου, επίσης οδοντίατρο

Εκτός από μπάσκετ και
ποδόσφαιρο, όταν είναι
«κάτω από το αυλάκι»
παίζει και ρακέτες
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H
Ευαγγελία Λιακούλη, γραμμα-
τέας της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ-ΚΙ-
ΝΑΛ, βουλευτής Λάρισας και
ποινικολόγος, λίγες ώρες προ-

τού αρχίσει η Βουλή την έρευνα για την
τηλεφωνική υποκλοπή στον Νίκο Αν-
δρουλάκη ανοίγει τα χαρτιά της, υπο-
γραμμίζοντας σε όλους τους τόνους ότι
«δεν θα επιτρέψουμε καμία προσπάθεια
συγκάλυψης ή παλινωδίας». 

Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για την
εξέλιξη της υπόθεσης των υποκλοπών;
Η παράνομη παρακολούθηση του Νί-

κου Ανδρουλάκη, αρχηγού του ΠΑΣΟΚ,
του τρίτου σε δύναμη πολιτικού κόμματος
της χώρας, αποτελεί ευθεία και κατάφω-
ρη προσβολή της δημοκρατίας, των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων και των δημο-
κρατικά κατοχυρωμένων αρχών και
αξιών, ενώ εκθέτει ανεπανόρθωτα τη χώ-
ρα μας διεθνώς.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαρχής έδρασε
δημόσια και θεσμικά με απόλυτη πίστη
στις αρχές της δημοκρατίας και της δια-
φάνειας. Παρά τα ψεύδη της κυβέρνησης
στην ίδια την Επιτροπή Θεσμών και Δια-
φάνειας, τις συστηματικές προσπάθειες
της σκόπιμης υποβάθμισης του θέματος,
οι πολιτικές ευθύνες της για την παγίδευ-
ση του τηλεφώνου του αρχηγού του ΠΑ-
ΣΟΚ δεν μπόρεσαν να μείνουν στην αφά-
νεια. Η δύναμη της αλήθειας και η θεσμι-
κή αντιμετώπιση κατίσχυσαν του σκότους
και αποκαλύφθηκε η διπλή παρακολού-
θησή του το ίδιο χρονικό διάστημα!

Δεν θα επιτρέψουμε καμία προσπάθεια
συγκάλυψης ή παλινωδίας. Θα φτάσει το
θέμα μέχρι τέλους, θα αποκαλυφθούν
όλα, θα υπάρξει άπλετο φως και οι πολιτι-

κά και ποινικά υπεύθυνοι θα λογοδοτή-
σουν πραγματικά, όχι με επικοινωνιακές
φιγούρες και συμφωνημένες αποπομπές. 

Θεωρείτε ότι ο πρωθυπουργός, παρά
τις εξηγήσεις που έδωσε, είναι εκτός
του κάδρου των ευθυνών;
Ο κ. Μητσοτάκης σε ένα ακόμη «κακο-

στημένο» διάγγελμα διάλεξε να παίξει τον
ρόλο του «ανήξερου» της υπόθεσης. Εμ-
φανίστηκε δήθεν άμοιρος ευθυνών,
άβουλος και μοιραίος, υιοθετώντας το
αφήγημα ενός «νόμιμου λάθους» για να
δικαιολογήσει μια κραυγαλέα αξιόποινη
πράξη, όντας μάλιστα πολιτικός προϊστά-
μενος της ΕΥΠ από το 2019 με απόφασή
του. Πρώτη φορά είδα τον κ. Μητσοτάκη
τόσο αμήχανο. Απέφυγε συστηματικά να
δώσει εξηγήσεις για όλα όσα ετέθησαν
από τον Νίκο Ανδρουλάκη και απασχο-
λούν τη δημόσια συζήτηση, ενώ επιχείρη-
σε να κρυφτεί πίσω από «μισόλογα» και
λογικές αντιφάσεις. Για ένα μόνο έπεισε...
ότι είναι ανίκανος να εγγυηθεί τη διαφά-
νεια και τη δημοκρατία. Η δε απόφασή του
να μεσολαβήσει ο κ. Γεραπετρίτης και να
αποστείλει SMS ο Νίκος Ανδρουλάκης για
ενημέρωση στο... αυτί προσωπικά με ξε-
περνάει πραγματικά! 

Γιατί το τελευταίο διάστημα στον δημό-
σιο λόγο του κόμματός σας αφήνετε
υπόνοιες και για άλλες υποθέσεις υπο-
κλοπών;

Είναι σαφές ότι η ΕΥΠ, μέσω της παρα-
κολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη, πα-
ρακολουθούσε και μια ολόκληρη παράτα-
ξη, πρώην πρωθυπουργούς, βουλευτές
και μέλη που συνομιλούσαν μαζί του για
τις εσωκομματικές εξελίξεις. Εκτός από
τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, έθεσαν σε ομη-
ρία ένα ολόκληρο δημοκρατικό κόμμα!

Το ΠΑΣΟΚ, η διαχρονική δημοκρατική
παράταξη της χώρας, δεν είναι η πρώτη
φορά που υφίσταται τέτοιου είδους επιθέ-
σεις με παρακρατικές μεθόδους. Νιώθω
ότι ζούμε ένα «déjà vu» στο ΠΑΣΟΚ! Δεν
είναι τυχαίο ότι το παρακράτος της συντη-
ρητικής παράταξης της Δεξιάς επενέβη
όταν η πλειοψηφία του δημοκρατικού κό-
σμου της χώρας άρχισε να στρέφεται και
πάλι προς το ΠΑΣΟΚ, γυρνώντας την πλά-
τη στον κ. Μητσοτάκη και την κυβέρνηση
της ΝΔ, αλλά έχοντας και πικρή τη γεύση
από τη διακυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Συμμερίζεστε την άποψη, που εκφρά-
ζεται και από στελέχη του κόμματός
σας, ότι προτάσεις που κατατείνουν σε
εκλογές συνειδητά ή ασυνείδητα προ-
ωθούν τη συγκάλυψη της υπόθεσης;
Ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης έβαλε «φρένο»

στην παρατεταμένη εκλογολογία που κυ-
ριαρχούσε επί μήνες στον δημόσιο διάλο-
γο. Ωστόσο, η σημερινή πολιτική κατάστα-
ση που επικρατεί και αφορά ένα μείζον
ζήτημα για τους θεσμούς και τη δημοκρα-
τία μας σαφώς και μπορεί να οδηγήσει τη
χώρα σε εκλογές, αλλά και την κυβέρνη-
ση στην έξοδο.

Παρά το γεγονός ότι τόσο η Κυβέρνηση
όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούν να «εργα-
λειοποιήσουν» την παρούσα κατάσταση,
εμείς συνεχίζουμε να απαντούμε με

σκληρή δουλειά προκειμένου να απαλ-
λαχθεί η χώρα από αυτή την επικίνδυνη
και ανίκανη κυβέρνηση. Σε αντίθεση, δε,
με τον ΣΥΡΙΖΑ που παρουσιάζει σταθερή
εμμονή με τις εκλογές, εμείς αποδει-
κνύουμε καθημερινά τη σοβαρότητα και
υπευθυνότητά μας, γεννώντας διαρκώς
πολιτικές και καταθέτοντας στοχευμένες
προτάσεις για όλα τα κρίσιμα προβλήματα
του ελληνικού λαού. 

Η εμπειρία έχει δείξει ότι ο κοινοβου-
λευτικός έλεγχος δύσκολα «φωτίζει»
τις «κρυφές γωνίες». Πιστεύετε ότι θα
υπάρξουν οι απαντήσεις που ζητάτε;
Το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης

ζήτησε από τη Βουλή των Ελλήνων να
προχωρήσει άμεσα στη συγκρότηση εξε-
ταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση πο-
λιτικών ευθυνών. Η παράταξή μας νομι-
μοποιείται ηθικά για το αίτημα αυτό και
έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων για
όλα τα θέματα που πρέπει να απαντηθούν.
Το ζήτημα όμως δεν είναι προσωπικό ού-
τε αφορά μόνο τον Νίκο Ανδρουλάκη αλ-
λά όλους τους πολίτες της χώρας. Οι
απαντήσεις και για την ΕΥΠ και για το
Predator θα δοθούν δημόσια, και όχι «στο
αυτί» ή σε κλειστούς διαδρόμους. Ελπί-
ζουμε αυτήν τη φορά η κυβέρνηση να
ομολογήσει επιτέλους την αλήθεια, χωρίς
υπεκφυγές και ασύστολα ψεύδη που
προσβάλλουν τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και όλο
τον ελληνικό λαό.

Και βεβαίως μην ξεχνάτε ότι ήδη έχει
αναλάβει τον ρόλο της και η δικαιοσύνη
μετά τη μηνυτήρια αναφορά του προ-
έδρου του ΠΑΣΟΚ. Οι εξελίξεις φρονώ
ότι θα είναι παράλληλες και σε πολλά
επίπεδα.

Γραμματέας ΚΟ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 

«Οι πολιτικά 
και ποινικά

υπεύθυνοι θα
λογοδοτήσουν» 

στον
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos10@gmail.com
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Ο Ερντογάν στη Λβιβ: Από τον Ζελένσκι 
πίσω στον Στέτσκο και τους Ναζί

Τ
α θετικά σχόλια του δυτικού Τύπου για την επί-
σκεψη του Ερντογάν στη Λβιβ και την εκεί συνάν-
τησή του με τον Ζελένσκι αλλά και τον γενικό

γραμματέα του ΟΗΕ αναδεικνύουν για άλλη μια φορά το
γεγονός ότι η Δύση συνεχίζει να χαϊδεύει τον Ερντογάν,
αποδεχόμενη μετά βαΐων και κλάδων την πολιτική του
«επιτήδειου ουδέτερου» που παγίως ακολουθεί η Άγ-
κυρα. Έτσι, όπως και στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο έτσι
και τώρα στην περίπτωση του πολέμου στην Ουκρανία η
Τουρκία το παίζει «και με τον αστυφύλαξ και με τον χω-
ροφύλαξ».

Λίγες μέρες λοιπόν μετά τη συνάντηση Ερντογάν -
Πούτιν στο Σότσι, όπου για άλλη μια φορά επισφραγί-
στηκε η στενή σχέση Άγκυρας - Μόσχας με την εμβά-
θυνση της οικονομικής και ενεργειακής συνεργασίας
των δύο πλευρών (www.cnn.gr, 5/8/2022), ο Ερντογάν
πήγε στην Ουκρανία, όπου συναντήθηκε με τον Ζελέν-
σκι, διασφαλίζοντας σημαντικό ρόλο για την Τουρκία
στη μελλοντική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, όπως
άλλωστε καθορίζει και η σχετική συμφωνία που υπέ-
γραψαν ο Τούρκος υπουργός Εμπορίου Mehmet Mus
και ο Ουκρανός υπουργός Υποδομών Oleksandr
Kubrakov (www.aa.com.tr, 18/8/2022). Ταυτόχρονα, ο
Ακάρ συναντήθηκε με τον Ουκρανό υπουργό Άμυνας
Reznikov (www.aa.com.tr, 18/8/2022), ενώ ο Πολωνός
πρόεδρος Ντούντα συνεχάρη και αυτός με τη σειρά του
τον Ερντογάν «για τον εποικοδομητικό ρόλο στη ρωσο-
ουκρανική κρίση» (www.aa.com.tr, 18/8/2022).

Η συνάντηση Ζελένσκι - Ερντογάν δεν έγινε στο Κίε-
βο αλλά στη Λβίβ. Ίσως γιατί η ίδια η ΙΣΤΟΡΙΑ ήθελε να
αφήσει το δικό της αποτύπωμα στη συνάντηση αυτή.
Και αυτό γιατί η Λβιβ ήταν η πόλη στην οποία στις
30/6/1941 ιδρύθηκε το φιλοναζιστικό ουκρανικό κρά-
τος, όπως έχουμε αναλύσει από τη στήλη αυτή
(www.political.gr, 16/4/2022, σελ. 10). Μια ενέργεια η
οποία έγινε λίγες μέρες μετά την εισβολή του Χίτλερ

στην τότε ΕΣΣΔ στις 22/6/1941, εισβολή που έγινε αφού
ο Χίτλερ διασφάλισε τα νώτα του λίγες μέρες πιο πριν
υπογράφοντας στις 18/6/1941 Σύμφωνο Φιλίας με τον
Ινονού και την Τουρκία.

Έτσι, η επίσκεψη Ερντογάν στη Λβιβ για όσους από
εμάς θέλουν να θυμούνται, σε αντίθεση με τα δυτικά ΜΜΕ
συμπεριλαμβανομένης και της πλειοψηφίας των ελληνι-
κών ΜΜΕ, επιβάλλει ένα σύντομο ιστορικό flash back.

Την ώρα λοιπόν που ο Μανώλης Γλέζος και ο Λάκης
Σάντας κατέβαζαν τη σβάστικα από την Ακρόπολη τη
νύχτα της 30ής προς 31η Μαΐου 1941, την ώρα που σύσ-
σωμος ο κρητικός λαός αποδεκάτιζε τους Γερμανούς
αλεξιπτωτιστές στη μεγαλειώδη μάχη της Κρήτης στο
διάστημα 20 Μαΐου - 1η Ιουνίου 1941, οι Τούρκοι δια-
πραγματεύονταν για να τα βρουν με τον Χίτλερ.

Σημειωτέον ότι στις 4 Μαρτίου 1941 ο Χίτλερ έστειλε
επιστολή προς τον Τούρκο πρόεδρο Ισμέτ Ινονού, την
οποία του παρέδωσε ο πρέσβης της χιτλερικής Γερμα-
νίας στην Άγκυρα Φον Πάπεν. Στην επιστολή του ο Χίτ-
λερ έδινε τη διαβεβαίωση στην Άγκυρα ότι δεν επρό-
κειτο να επιτεθεί στην Τουρκία. Η επιστολή Χίτλερ απο-
τέλεσε αντικείμενο 6ωρης συζήτησης στο τουρκικό
υπουργικό συμβούλιο («Daily Mail», 5/3/1941).

Στη συνέχεια, όπως έχουμε ήδη αναλύσει («Κυρια-
κάτικη Kontra News», 15/3/2020), στις 18 Ιουνίου 1941 η
Τουρκία συνήψε με τη ναζιστική Γερμανία και τον Χίτ-
λερ τη Γερμανο-Τουρκική Συνθήκη Φιλίας. Η Συνθήκη
υπογράφηκε στην Άγκυρα από τον πρέσβη της χιτλερι-
κής Γερμανίας Φραντς φον Πάπεν και τον Τούρκο
υπουργό Εξωτερικών Μεχμέτ Σουκρού Σαράτζογλου
(«Daily Mail», 19/6/1941).

Επρόκειτο για ένα Σύμφωνο μη επιθέσεως δεκαε-
τούς διάρκειας, στο οποίο πέραν των άλλων Χίτλερ και
Τουρκία συμφωνούσαν σε αμοιβαίο σεβασμό των συ-
νόρων τους. 

Ειδικότερα στο άρθρο 1 της Συνθήκης αναφερόταν

ότι Γερμανία και Τουρκία αναλαμβάνουν να σεβαστούν
αμοιβαίως την ακεραιότητα και το απαραβίαστον του
εθνικού εδάφους τους και να μη λαμβάνουν κανένα μέ-
τρο που να στρέφεται άμεσα ή έμμεσα εναντίον του άλ-
λου συμβαλλομένου μέρους.

Σε δηλώσεις του ο Σαράτσογλου επισήμανε με νόημα
ότι κατά τη διάρκεια όλων των σοβαρών γεγονότων τους
τελευταίους αιώνες η Τουρκία και η Γερμανία δεν ήταν
ποτέ αντίπαλες και οι σχέσεις τους ήταν άμεμπτες. Μά-
λιστα, με το Σύμφωνο φιλίας έθεσαν σε στερεότερες
βάσεις τη φιλία τους. Και συνέχισε λέγοντας ότι τα δύο
έθνη παρείχαν αμοιβαία τη διαβεβαίωση ότι και στο
μέλλον ουδέποτε θα έχουν διαφορές. Και κατέληξε χα-
ρακτηρίζοντας το Σύμφωνο «σπουδαίο ιστορικό έγγρα-
φο φιλίας».

Στη συνέχεια ακολούθησε η επίθεση του Χίτλερ κατά
της τότε ΕΣΣΔ στις 22 Ιουνίου 1941 και κατόπιν στην πό-
λη του Λβωφ, σημερινή Λβιβ, στις 30 Ιουνίου 1941 Ου-
κρανοί εθνικιστές εξέδωσαν την Πράξη Ανακήρυξης
φιλοναζιστικού ουκρανικού κράτους ορίζοντας πρω-
τεύουσα το Κίεβο.

Όπως μετέδωσε από το Βερολίνο το ιταλικό πρακτο-
ρείο ειδήσεων Στεφανί, σύμφωνα με ανακοίνωση του
Γενικού Στρατηγείου του Χίτλερ, που εκδόθηκε στις 30
Ιουνίου 1941, η πόλη Λβωφ, άλλως Λεμβέργη, κατελή-
φθη από τη Βέρμαχτ στις 4.20 τα ξημερώματα της 30ής
Ιουνίου.

Οι Ουκρανοί εθνικιστές δεν έχασαν χρόνο και την ίδια
μέρα ανακοίνωσαν την ανασύσταση του ουκρανικού
κράτους, εκδίδοντας τη σχετική Πράξη Επανίδρυσης
του ουκρανικού κράτους. Και όλα αυτά με πανηγυρικό
τρόπο και ειδικότερα με ομιλία από το μπαλκόνι του κτι-
ρίου του πρώην Lubomirski Palace στην πλατεία Rynok
της σημερινής Λβιβ από τον ηγέτη του OUN-B Γιαροσ-
λάβ Στέτσκο (Yaroslav Stetsko), ομιλία που μάλιστα με-
ταδόθηκε και ραδιοφωνικά και ενώ πλήθος κόσμου εί-
χε συγκεντρωθεί.

Είναι, δε, χαρακτηριστικό ότι στο σημείο 3 της Πρά-
ξης Επανίδρυσης του ουκρανικού κράτους αναφέρεται
ρητά ότι «το νεοσύστατο ουκρανικό κράτος θα συνερ-
γαστεί στενά με την Εθνικοσοσιαλιστική Μεγάλη Γερ-
μανία, υπό την ηγεσία του ηγέτη της Αδόλφου Χίτλερ,
που διαμορφώνει μια νέα τάξη πραγμάτων στην Ευρώ-
πη και τον κόσμο και βοηθά τον ουκρανικό λαό να απε-
λευθερωθεί από τη μοσχοβίτικη κατοχή».

Αυτά έλεγε η περίφημη Πράξη Ανακήρυξης του φι-
λοναζιστικού ουκρανικού κράτους, που με τον πιο σα-
φή και κατηγορηματικό τρόπο διακήρυξε τη συνεργα-
σία του με τον Χίτλερ και τη συστράτευσή του με τη Βέρ-
μαχτ στον αγώνα κατά της τότε ΕΣΣΔ.

Πρωθυπουργός τού εν λόγω νεοσύστατου φιλοναζι-
στικού ουκρανικού κράτους ορίστηκε ο Γιαροσλάβ Στέ-
τσκο, τα αγάλματα του οποίου κοσμούν τη σημερινή
Λβιβ. Μάλιστα, τον Γιαροσλάβ Στέτσκο συνάντησε στις
ΗΠΑ το 1983 ο τότε αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζορτζ
Μπους ο πρεσβύτερος.

Στη συνέχεια το story είναι γνωστό.
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της
Νάνσυς 
Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 
του Reggio 
Thessaloniki

του
Κώστα Κάπου

Ενεργειακός 
μηχανολόγος -

 μηχανικός

Τ
α παιδιά που μεγαλώνουν σε περιβάλλοντα
όπου η ψυχική και συναισθηματική τους
υγεία δεν υποστηρίζεται, συχνά αγωνίζον-

ται να αναπτύξουν αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθη-
ση. Η συναισθηματική παραμέληση προκύπτει από
τη μη συναισθηματική φροντίδα για μεγάλο χρονι-
κό διάστημα.

Ποιες είναι οι πιο κοινές αντιδράσεις των ανθρώ-
πων που μεγάλωσαν με συναισθηματική παραμέ-
ληση;

1Αναστατώνεστε όταν οι άνθρωποι δεν προσέ-
χουν σημαντικά πράγματα σε εσάς, όπως το

κούρεμά σας, ένα επίτευγμα στη δουλειά ή τα γενέ-
θλιά σας. Αυτό το αίσθημα του «δεν τους νοιάζει»

συχνά προκύπτει από το ότι οι συγκεκριμένες
ανάγκες δεν ικανοποιήθηκαν στην παιδική ηλικία.

2 Το να αισθάνεστε την ανάγκη να «διορθώσετε»
τους άλλους προέρχεται από το ιστορικό της

επιθυμίας να βοηθήσετε έναν γονέα. Τα παιδιά συ-
χνά αισθάνονται μεγάλο αίσθημα ευθύνης να βοη-
θήσουν τους φροντιστές τους, ακόμα και αν έχουν
βιώσει κακοποίηση από αυτούς. Αυτό μπορεί να
δημιουργήσει ένα επίπεδο συνεξάρτησης, όπου ο
ενήλικας επιθυμεί να διορθώσει κάποιον που αγα-
πά και τον ενδιαφέρει.

3 Συνεχώς συγκρίνετε τον εαυτό σας με τους άλ-
λους. Η κοινωνία μας διδάσκει τους νέους να

κοιτάζουν και να ενεργούν με έναν συγκεκριμένο

τρόπο, ώστε να χωρούν στα όρια των κοινωνικών
ομάδων. Αν όμως παρατηρήσετε ότι το κάνετε αυτό
συνεχώς, μπορεί να είναι σημάδι ότι έχετε χαμηλή
αυτοεκτίμηση ή έλλειψη αυτοπεποίθησης.

4 Πάντα νιώθετε ότι οι άνθρωποι δεν σας ακούν.
Συμβαίνει έντονα σε άτομα που έχουν ιστορικό

να μην αισθάνονται ότι τους ακούν στην παιδική
τους ηλικία.

5 Διατροφικές διαταραχές ή υπερβολική χρήση
ουσιών. Όταν τα παιδιά παραμελούνται συναι-

σθηματικά, συχνά στρέφονται σε τρόφιμα ή άλλες
ουσίες για να καλύψουν αυτό το κενό, καταλήγον-
τας μερικές φορές σε υπερκατανάλωση τροφής ή
υπερβολική χρήση ουσιών. 

Συμπεριφορές που μπορεί να υποδηλώνουν 
συναισθηματική παραμέληση στην παιδική ηλικία

Ι
σως θα ήταν, αγαπητέ μου Αλέξη, δόκιμο να
εξετάσουμε εσύ, εγώ και οι συμπολίτες μας τον
όρο «προοδευτικός» τον οποίο η Αριστερά έχει

αναγάγει σε ιδιότητα «copyright», κάτι δηλαδή σαν
τον «Εθνικό Σταρ» ή τον «Μίστερ Εθνικά Μπούτια»
που βλέπαμε παλιά σε εκπομπές της trash TV.

Βλέπεις, η ιδιότητα του Προοδευτικού είναι ετε-
ροπροσδιοριστική και δεν μπορείς να την αποδί-
δεις στον εαυτό σου ή την πολιτική σου παράταξη
έτσι απλά, χρειάζεται να την υποστηρίζεις με θέ-
σεις, έργα και ιδεολογία.

Προοδευτικοί μπορεί να υπήρξατε (αλήθεια εί-
ναι) κάπου στη δεκαετία του 1960, όταν οι κοινωνι-
κές αλλαγές αντιμετώπιζαν σθεναρή αντίσταση
από το συντηρητικό Κατεστημένο και έβλεπαν τον
Φεμινισμό, την Ομοφυλοφιλία, την απεξάρτηση
από την Εκκλησία και το Οικογενειακό Δίκαιο με
μισό μάτι. Αυτό θα το αναγνωρίσω, τουλάχιστον στη
μη Σοβιετική και Ευρωπαϊκή Αριστερά, αλλά μέχρι
εκεί. Άλλωστε δεν προσπαθήσατε ποτέ να «διαφω-
τίσετε» τους εκείθεν του Παραπετάσματος ομοϊδε-
άτες σας σχετικά με τον κατακλυσμό κοινωνικών
αλλαγών και αντιλήψεων που άλλαξε το πρόσωπο
της Ευρώπης τις τελευταίες δεκαετίες.

Όμως, καλέ μου Αλέξη…
Τι είδους προοδευτισμός είναι η αρτηριοσκλη-

ρωτική σας στάση σε κάθε άλλη αλλαγή της Κοινω-
νίας μας που εμπεριέχει την ιδιωτική πρωτοβουλία
και τον εθελοντισμό;

Είστε «προοδευτικοί» όταν έχετε σαν μπούσουλα
κοινωνικές και οικονομικές θεωρίες και στρατηγικές
ενός κόσμου που έχει πεθάνει από τον 19ο αιώνα;

Είστε «προοδευτικοί» όταν αναπολείτε μια εποχή
που οι ιδεολογικοί σας προκάτοχοι επιχείρησαν να
εγκαθιδρύσουν μια στυγνή δικτατορία στη χώρα
μας, παρόμοια με αυτές που κατέρρευσαν ύστερα
από 40 χρόνια; Θυμάσαι τι είχε πει περί αυτού ο
αείμνηστος Λεωνίδας Κύρκος, στη συνέντευξή του

στον Αλέξη Παπαχελά; Μάλλον θυμάσαι, για αυτό
τον «ξέχασες» στο τέλος του βίου του.

Είστε «προοδευτικοί» όταν έχετε κομματικοποι-
ήσει τα πανεπιστήμια, έχετε βάλει ομάδες τραμ-
πούκων να καταδυναστεύουν καθηγητές και φοι-
τητές και το κριτήριο αξιολόγησης των πάντων είναι
η αριστερίλα που θα επιδείξουν; Ή μήπως είναι
«πρόοδος» η κάθετη αντίδραση σε κάθε απόπειρα
αξιολόγησης των σχολών και των διδασκόντων, η
φανατική άρνηση της σύνδεσης της ακαδημαϊκής
έρευνας με τις ανάγκες της Αγοράς, η ακύρωση
των προσπαθειών για ξενόγλωσσα τμήματα και η
μίζερη αντιμετώπιση κάθε αλλαγής που θα βοη-
θούσε τα ΑΕΙ μας να «πετάξουν»;

Είστε «προοδευτικοί» όταν αντιδράτε σε ΟΠΟΙ-
ΑΔΗΠΟΤΕ επένδυση που θα μπορούσε να δώσει
δουλειά σε χιλιάδες ανθρώπους και να βάλει τη
χώρα μας στον χάρτη των αναπτυγμένων κρατών,
επειδή στα κιτάπια σας η λέξη «κέρδος» είναι κατα-
ραμένη; Ένα σωρό ανοησίες ακούσαμε όλοι μας
σχετικά με την εγκατάσταση ΑΠΕ σε καμένες εκτά-
σεις και έχετε παρουσιάσει διαχρονικά τον κάθε
ιδιώτη επιχειρηματία ως λίγο πολύ έναν πειρατή
και δουλέμπορο.

Είστε «προοδευτικοί» όταν η ιδεολογία σας δεν
έχει μεταβληθεί εδώ και 50 χρόνια, για να προσαρ-
μοστεί σε έναν κόσμο που αλλάζει με αστρονομι-
κές ταχύτητες; Σαν να προσπαθείτε να επισκευάσε-
τε ένα πανάκριβο εξάρτημα ενός υπολογιστή με
ένα σφυρί και ένα σωληνοκάβουρα.

Είστε «προοδευτικοί» όταν δεν επιδεικνύετε κα-
μία συναίνεση για το καλό αυτού του τόπου και αν-
τιμετωπίζετε τα πάντα με διχαστική, ρεβανσιστική
και εμφυλιοπολεμική διάθεση, ψευδόμενοι, τερα-
τολογώντας και αποκαλώντας τους ιδεολογικούς
σας αντιπάλους φασίστες, παρασύροντας έτσι ένα
σεβαστό ποσοστό του Ελληνικού Λαού στον βούρ-
κο του μίσους και της μισαλλοδοξίας;

Είστε «προοδευτικοί» όταν θεωρείτε φυσικούς
σας συμμάχους χώρες που έχουν εξαθλιώσει τους
λαούς τους, όπως η Κούβα, η Β. Κορέα, η Νικαρά-
γουα, η Παλαιστίνη και η Βενεζουέλα;

Είστε «προοδευτικοί» όταν επί 40 χρόνια δεν
βλέπατε καμία παραβίαση ανθρώπινων και πολιτι-
κών δικαιωμάτων στις χώρες του «υπαρκτού Σο-
σιαλισμού», αλλά είστε έτοιμοι να ρεκάξετε για την
«κακοποίηση» κάποιου διαδηλωτή στη Ν. Σμύρνη
ή για την απεργία πείνας ενός κατά συρροή δολο-
φόνου όπως ο Κουφοντίνας, αποκαλώντας τον
«λαϊκό αγωνιστή»;

Είστε «προοδευτικοί» όταν αντικαθιστάτε μέσα
στη συνείδησή σας τον Πατριωτισμό με έναν στείρο
Διεθνισμό που πρεσβεύει την εξαΰλωση της εθνι-
κής μας υπόστασης, για χάρη κάποιων ταξικών
ονειρώξεών σας; Ή μήπως είναι «προοδευτισμός»
η αναπαραγωγή της ρητορικής του Ερντογάν, κατά
της «φασιστικής χούντας» που μας κυβερνάει;

Είστε «προοδευτικοί» όταν απορρίπτετε το ευ-
ρωπαϊκό κεκτημένο, για το οποίο εκατομμύρια άν-
θρωποι έχυσαν το αίμα τους τα τελευταία 300 χρό-
νια, για χάρη ενός συστήματος που αποδείχθηκε
δολοφονικό, καταπιεστικό και τελικά αποτυχημέ-
νο; Γιατί, βλέπεις, μπορεί να προσποιείστε ότι είστε
«σοσιαλδημοκράτες» τώρα πια, αλλά τα σταλινικά
βρακάκια σας φαίνονται πολύ περισσότερο από
όσο θα σας άρεσε.

Φοβάμαι ότι είστε γιαλαντζί «προοδευτικοί», κα-
λέ μου Αλέξη, όσο κι αν προσπαθείτε να μας πείσε-
τε για το αντίθετο, επιστρατεύοντας απαξιωμένους
«ανθρώπους του Πνεύματος και της Τέχνης». Ένα
τσούρμο σταλινικοί κεφτέδες© που έχουν κάτσει
σαν τσιμέντο στο στομάχι ενός ολόκληρου λαού εί-
στε, με το συμπάθιο. Ο «προοδευτισμός» σας έχει
πεθάνει εδώ και 50 χρόνια (αν υπήρξε ποτέ) κι
εσείς τον περιφέρετε σαν τον μακαρίτη Μπέρνι
στην ταινία του ’89 «Weekend at Bernie’s».

Πρόοδος και προοδευτικοί 



Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε τον Γάλ-
λο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν ότι οι βομβαρδισμοί στην πε-
ριοχή του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στη Νότια Ουκρα-
νία, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Ρώσων, τους οποίους απέ-
δωσε στο Κίεβο, μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα μια ευρείας
κλίμακας καταστροφή.

Η Μόσχα και το Κίεβο αλληλοκατηγορούνται για τους βομβαρ-
δισμούς στην περιοχή όπου βρίσκεται ο μεγαλύτερος πυρηνικός

σταθμός της Ευρώπης, ο οποίος κατελήφθη από τη Ρωσία τον
Μάρτιο αλλά μέχρι στιγμής λειτουργεί με Ουκρανούς τεχνικούς.
Μόνο δύο από τους έξι αντιδραστήρες είναι σε λειτουργία.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ειδικότερα τόνισε ότι ο συστηματικός βομ-
βαρδισμός της έκτασης όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός της
Ζαπορίζια από τον ουκρανικό στρατό έχει δημιουργήσει τον κίν-
δυνο μιας μεγάλης κλίμακας καταστροφής, που θα μπορούσε να
οδηγήσει σε ραδιενεργό μόλυνση τεράστιας έκτασης εδαφών»,

αναφέρει το Κρεμλίνο σε μια ανάγνωση του τηλεφωνήματος με-
ταξύ των δύο ηγετών, το οποίο, όπως λέει, έγινε με πρωτοβουλία
του Μακρόν. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι Πούτιν και Μακρόν τό-
νισαν τη σημασία τού να σταλεί αντιπροσωπεία της Διεθνούς Υπη-
ρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) στον πυρηνικό σταθμό το συν-
τομότερο δυνατόν. Ο Πούτιν, σύμφωνα με την ανακοίνωση του
Κρεμλίνου, επιβεβαίωσε την ετοιμότητα της Ρωσίας να παράσχει
στους επιθεωρητές της ΙΑΕΑ την αναγκαία συνδρομή. 

Τ
α μέτρα για την εξοικονόμηση
ενέργειας έχουν ήδη προκαλέ-
σει ένα κύμα αγανάκτησης σε
πολλές χώρες, με τις κυβερνή-

σεις να αναζητούν τρόπους με τους οποί-
ους θα αντιμετωπίσουν τις ενδεχόμενες
κοινωνικές αναταραχές.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκτιμά
ότι οι όποιες κοινωνικές αναταραχές θα
ξεσπάσουν λίγο πριν από τα Χριστούγεν-
να με επίκεντρο τη Γερμανία, την Αυστρία,
την Ιταλία και το Βέλγιο, χώρες δηλαδή
που το ΑΕΠ των πολιτών θα πληγεί ση-
μαντικά. Αυτή την εβδομάδα τέθηκε σε
ισχύ το «ψαλίδι» κατά 15% της χρήσης φυ-
σικού αερίου εντός της ΕΕ, δίνοντας τη
σκυτάλη για την εκκίνηση των περικοπών
στην ενεργειακή κατανάλωση στις ηγε-
σίες των κρατών-μελών.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ένα
πρόγραμμα «ενεργειακής νηφαλιότητας»
με στόχο τον περιορισμό της ενεργειακής
κατανάλωσης κατά 10% την επόμενη διετία,
με το πρόγραμμα να παρουσιάζεται αναλυ-
τικά στις αρχές Σεπτεμβρίου. Το προσχέδιο

του προγράμματος έχει ήδη εγείρει τις αν-
τιδράσεις των πολιτών, οξύνοντας έτσι
τους φόβους για κοινωνικές εντάσεις το
φθινόπωρο. Μεταξύ των μέτρων που λαμ-
βάνει, η γαλλική κυβέρνηση βγάζει στους
δρόμους 30.000 ενόπλους, όπου πολλοί εξ
αυτών εκπαιδεύτηκαν στα όπλα σε χρόνο
dt για να βγουν στους δρόμους τον Σεπτέμ-
βριο, ενώ θα φορούν ειδική στολή κατά τη
διάρκεια των περιπολιών.

Το σίγουρο είναι ότι τα μέτρα για την
ενεργειακή κρίση ανά την Ευρώπη θα
λειτουργήσουν ως χιονοστιβάδα στην
πρόκληση κοινωνικών αναταραχών.

Τα σχέδια σε Βρετανία και Γερμανία
Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς

απηύθυνε δραματική έκκληση για αλλη-
λεγγύη στην αντιμετώπιση της πρωτό-
γνωρης αυτής ενεργειακής κρίσης, την
οποία παρομοίασε με «πυριτιδαποθήκη
για την κοινωνία». Την ίδια ώρα, από 1ης
Οκτωβρίου θα λειτουργεί μια διοίκηση
στις Ένοπλες Δυνάμεις της Γερμανίας
υπεύθυνη για την «επιχειρησιακή διαχεί-

ριση των εθνικών δυνάμεων στο πλαίσιο
της εσωτερικής ασφάλειας». Παράλληλα,
η Deutsche Bank λαμβάνει μέτρα για την
εξοικονόμηση ενέργειας με μέγιστη θερ-
μοκρασία δωματίου σε όλα τα κτίριά της
από 23°C στους 25°C, μόνο κρύο τρεχού-
μενο νερό στις τουαλέτες και περικοπές
στον φωτισμό.

Το Λονδίνο επεξεργάζεται ένα εναλλα-
κτικό σχέδιο για την εξοικονόμηση ενέρ-
γειας βασισμένο σε οργανωμένες διακο-
πές ρεύματος, ενώ σε περίπτωση αποτυ-
χίας του σχεδίου τότε ο Ιανουάριος του
2023 θα κυλήσει χωρίς ηλεκτροδότηση
για τέσσερις μέρες.

GG20: Με Σι Τζινπίνγκ
και Πούτιν η Σύνοδος
Κορυφής στο Μπαλί
Τον πρόεδρο της Ινδονησίας Τζόκο
Ουιντόντο ενημέρωσαν για την πα-
ρουσία τους στη Σύνοδο Κορυφής
της G20, που θα διεξαχθεί στο
Μπαλί, ο πρόεδρος της Ρωσίας
Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Κινέζος
ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ. Όπως
ανακοίνωσε επίσημα ο σύμβουλος
του προέδρου της Ινδονησίας, οι
δύο ηγέτες θα παραστούν στη σύ-
νοδο της G20, που θα πραγματο-
ποιηθεί τον Νοέμβριο. 

Τη δυσαρέσκειά του εξέφρασε
ήδη ο Ρίσι Σούνακ, ο ένας από
τους δύο υποψηφίους για την
αντικατάσταση του Μπόρις Τζόν-
σον στην πρωθυπουργία της
Βρετανίας, ο οποίος κάλεσε μέ-
σω του εκπροσώπου του την G20
να αποκλείσει τη συμμετοχή του
Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ
Πούτιν στις συνόδους της μέχρι
η Μόσχα να σταματήσει τον πό-
λεμο στην Ουκρανία.

Η Ινδονησία προεδρεύει φέτος
στην G20 και δέχεται πιέσεις από
τις δυτικές χώρες ώστε να αποσύ-
ρει την πρόσκλησή της προς τον
Πούτιν για να μετάσχει στη Σύνοδο
Κορυφής λόγω της εισβολής της
Ρωσίας στην Ουκρανία. Η Ινδονη-
σία έχει προσκαλέσει εξίσου και
τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να μετά-
σχει στη Σύνοδο.
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Πούτιν σε Μακρόν: Κίνδυνος ραδιενεργού μόλυνσης από τον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια

Φόβος για κοινωνικές αναταραχές
από αγανακτισμένους πολίτες 
με φόντο την ενεργειακή κρίση -
Στους δρόμους 30.000 
αστυνομικούς βγάζουν οι Γάλλοι -
Τον στρατό κινητοποιεί ο Σολτς

Επιμέλεια: Νικόλας Καμπάς-Κορωναίος

Στα «όπλα» η Ευρώπη
για τις σκοτεινές πόλεις
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Σ
τη μαοϊκή Κίνα οι αντιφρο-
νούντες που έστελνε το
κράτος στα ψυχιατρεία απο-
καλούνταν «αυτοί που είναι

ψυχικά άρρωστοι». Το σύστημα αυτό
μάλιστα είχε θεσμοθετηθεί το 1988 με
τη δημιουργία των «ankang», ενός
συστήματος ψυχιατρείων που διοικεί-
ται απευθείας από το υπουργείο Δη-
μόσιας Ασφάλειας.

Ωστόσο, οι νόμοι που θεσπίστηκαν
το 2012 και το 2013 για τα δικαιώματα
των ασθενών στην Κίνα υποτίθεται ότι
θα τερμάτιζαν τις αυθαίρετες κρατή-
σεις. Μόνον που η κατάσταση κάθε
άλλο παρά έχει αλλάξει. 

Όπως αποκαλύπτει έκθεση που δη-
μοσιεύτηκε προ ημερών από τη ΜΚΟ
Safeguard Defenders, όχι μόνο εξα-
κολουθούν οι κινεζικές Αρχές αυτή
την πρακτική εις βάρος αντιφρονούν-
των, αλλά συμμετέχουν σε αυτήν κατά
παράβαση του κινεζικού και διεθνούς
δικαίου και ορισμένα ψυχιατρεία που
διαχειρίζεται το υπουργείο Υγείας της
χώρας.

Η ΜΚΟ με έδρα τη Μαδρίτη έχει εν-
τοπίσει 99 θύματα, τα οποία νοσηλεύ-
τηκαν παρά τη θέλησή τους μεταξύ
2013 και 2021 σε 109 ψυχιατρεία σε
περισσότερες από 20 επαρχίες. Και
αυτά είναι μόνο «η κορυφή του παγό-
βουνου», λέει η ΜΚΟ.

Συνεντεύξεις θυμάτων
Τα περισσότερα από τα στοιχεία

στην έκθεσή της προέρχονται από συ-
νεντεύξεις θυμάτων και συγγενών
τους, που ανήρτησε στο διαδίκτυο η
κινεζική ΜΚΟ Civil Rights and Liveli-
hood Watch (CRLW), μια οργάνωση
που ίδρυσε ο δημοσιογράφος και
ακτιβιστής Λιου Φέι Ουγέ.

«Το 2022 το Κινεζικό Κομμουνιστι-
κό Κόμμα (ΚΚΚ) εξακολουθεί τακτικά
να κλείνει πολιτικούς στόχους σε ψυ-
χιατρικά νοσοκομεία παρά την ψήφι-
ση αλλαγών στη νομοθεσία πριν από
πάνω από μια δεκαετία για να σταμα-
τήσει αυτή η βάρβαρη πρακτική», λέει
η ΜΚΟ.

«Το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα
είναι σε θέση να απομονώνει πλήρως
από το δικαστικό σύστημα άτομα που
υποβάλλουν αναφορές παραπόνων
στις Αρχές και ακτιβιστές που δεν
έχουν καμία ελπίδα να μιλήσουν με
δικηγόρο ή να περάσουν από δίκαιη
δίκη, ενώ τους κολλάει ψευδή διά-
γνωση ψυχικής ασθένειας, ώστε να
παραμένουν κοινωνικά απομονωμέ-
νοι ακόμη και μετά το εξιτήριό τους»,
προσθέτει. «Γιατροί και νοσοκομεία

συμπράττουν με το ΚΚΚ για να υποβά-
λουν τα θύματα σε μη αναγκαίες ιατρι-
κά και ανεπιθύμητες από τα ίδια νοση-
λείες σε νοσοκομεία και χορήγηση
φαρμάκων».

Τα περισσότερα από τα θύματα ήταν
άτομα που υπέβαλαν αναφορές παρα-
πόνων, σύμφωνα με την έκθεση, «άτο-
μα που συχνά πασχίζουν για την επι-
βίωση στις κατώτερες βαθμίδες της
κοινωνικής κλίμακας στην Κίνα και εί-
ναι ως εκ τούτου ανίσχυρα και εύκο-
λοι στόχοι».

Απανωτοί εγκλεισμοί 
και κοινωνική απομόνωση

«Οι κρατούμενοι υπέστησαν συχνά
σωματική και ψυχική βία», λέει η έκ-
θεση επικαλούμενη μαρτυρίες θυμά-
των που είχαν υποστεί ξυλοδαρμούς,
θεραπείες με ηλεκτροσόκ και εγκλει-
σμό στην απομόνωση. 

Χαρακτηριστική η περίπτωση του
Ζιανγκ Τιαν Λου, ο εφιάλτης του οποί-
ου ξεκίνησε το 2004, όταν κατήγγειλε
τους αξιωματούχους που ξυλοκόπη-
σαν μέχρι θανάτου -και δημόσια- τον   
πατέρα του, αφού αποκάλυψε τη δια-
φθορά τους. Έκτοτε ο Ζιανγκ Τιαν Λου
δεν θυμάται καλά καλά πόσες φορές
τον έστειλαν σε ψυχιατρικό νοσοκο-
μείο οι κινεζικές Αρχές. «Μάλλον
επτά», λέει. 

Η τελευταία τον Ιανουάριο του 2021,
όταν συνελήφθη την ώρα που συνό-
δευε την επτάχρονη κόρη του στο σχο-
λείο. Ο Τιαν Λου ισχυρίζεται ότι τον
κρατούσαν δεμένο στο κρεβάτι του,
τον ξυλοφόρτωναν και τον νάρκωναν
εν αγνοία του.

Το ρεκόρ επαναλαμβανόμενων νο-
σηλειών κατέχει η Γκου Σιανγκ Χονγκ,
που τέθηκε υπό κράτηση είκοσι φο-
ρές από το 1999 μετά τον ξυλοδαρμό
της από την κινεζική αστυνομία. 

Η Κίνα κατέχει τη θλιβερή πρωτιά
παγκοσμίως στον εγκλεισμό πολιτι-
κών αντιπάλων, μια πρακτική που,
σύμφωνα με τους επικριτές της ηγε-
σίας της, εντάθηκε επί των ημερών
του Σι Τζινπίνγκ.

Βασανιστήρια 
και ηλεκτροσόκ
για τους...
αντιφρονούντες! 

Το Πεκίνο συνεχίζει να τους
κλείνει σε ψυχιατρεία -
«Θύματα της βάρβαρης
πρακτικής», αποκαλύπτει
έκθεση της ΜΚΟ Safeguard
Defenders
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Ε
ντυπωσιακά είναι τα αποτελέ-
σματα των ελέγχων της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
σε επιχειρήσεις εστίασης, ανα-

φορικά με την έκδοση αποδείξεων, όταν οι
παραγγελίες γίνονται μέσω των πλατφορ-
μών ντελίβερι. Πρόκειται για ελέγχους οι
οποίοι: Είναι στοχευμένοι, δηλαδή οι επι-
χειρήσεις που ελέγχονται, έχουν επιλεχθεί
μέσω του ειδικού αλγορίθμου ανάλυσης
κινδύνου. Πραγματοποιούνται με τη βοή-
θεια των στοιχείων που λαμβάνει διαρκώς
η ΑΑΔΕ από τις πλατφόρμες παραγγελιο-
ληψίας και τα οποία συγκρίνονται με τις
αποδείξεις λιανικής, οι οποίες έχουν κοπεί
για τις συγκεκριμένες παραγγελίες.

Με βάση, λοιπόν, αυτά, οι ελεγκτές της
ΑΑΔΕ εντόπισαν 14 επιχειρήσεις εστίασης,
οι οποίες δεν έκοψαν 449.000 αποδείξεις
για παραγγελίες συνολικής αξίας 5,15 εκα-
τομμυρίων ευρώ! Δηλαδή, οι επιχειρήσεις
αυτές εισέπραξαν από τους πελάτες τους
αλλά δεν απέδωσαν στην εφορία ΦΠΑ
592.000 ευρώ! Αναλυτικά:
�Καφετέρια στην Κρήτη, για τις χρήσεις
2019 έως 2020, δεν υπέβαλε δηλώσεις
φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, απο-
κρύπτοντας έσοδα συνολικής αξίας
1.440.000 ευρώ.
�Σε εστιατόριο στον Κεντρικό Τομέα Αθη-
νών, για τις χρήσεις 2019 έως 2021, διαπι-
στώθηκε η μη έκδοση 91.300 φορολογικών
στοιχείων συνολικής καθαρής αξίας
685.000 ευρώ.
� Σε κρεπερί στην Ήπειρο, για τις χρήσεις
2017 έως 2019, διαπιστώθηκε η μη έκδοση
92.800 φορολογικών στοιχείων, αποκρύ-
πτοντας φορολογητέα ύλη 400.000 ευρώ.
�Σε κρεπερί στη Θεσσαλία, για τις χρήσεις
2018 έως 2020, διαπιστώθηκε η μη έκδοση
40.400 φορολογικών στοιχείων, αποκρύ-
πτοντας φορολογητέα ύλη 285.000 ευρώ.
�Σε αναψυκτήριο στη Θεσσαλονίκη, για

τις χρήσεις 2018 έως 2020, διαπιστώθηκε
η μη έκδοση 42.530 φορολογικών στοι-
χείων, με συνολικό ύψος αποκρυβείσας
ύλης 270.000 ευρώ.
�Σε πιτσαρία στη Μαγνησία, για τις χρήσεις
2018 έως 2020, διαπιστώθηκε η μη έκδοση
φορολογικών στοιχείων σε 20.300 περι-
πτώσεις, συνολικού ύψους αποκρυβείσας
ύλης 210.000 ευρώ.
�Σε αναψυκτήριο στον Νότιο Τομέα Αθη-
νών, για τις χρήσεις 2019 έως 2021, διαπι-
στώθηκε η μη έκδοση 62.340 φορολογικών
στοιχείων, συνολικής αξίας 200.000 ευρώ.
�Σε εστιατόριο στην Αχαΐα, για τις χρήσεις
2017 έως 2019, διαπιστώθηκε η μη έκδοση
απροσδιόριστου πλήθους φορολογικών
στοιχείων, με συνολικό ύψος αποκρυβείσας
ύλης 180.000 ευρώ.
�Σε εστιατόριο στην Αχαΐα, για τις χρήσεις
2017 έως 2019, διαπιστώθηκε η μη έκδοση

φορολογικών στοιχείων σε 27.550 περι-
πτώσεις, με συνολικό ύψος αποκρυβείσας
ύλης 175.000 ευρώ.
� Σε μαγειρείο στη Θεσσαλονίκη, για τις
χρήσεις 2019 έως 2022, διαπιστώθηκε η μη
έκδοση φορολογικών στοιχείων σε 9.023
περιπτώσεις, με συνολικό ύψος αποκρυβεί-
σας ύλης 166.000 ευρώ.
�Σε εστιατόριο στην Αχαΐα, για τις χρήσεις
2017 έως 2019, διαπιστώθηκε η μη έκδοση
φορολογικών στοιχείων σε 38.700 περιπτώ-
σεις, συνολικού ύψους αποκρυβείσας ύλης
165.000 ευρώ.
�Σε εστιατόριο στην Αχαΐα, για τις χρήσεις
2017 έως 2020, διαπιστώθηκε η μη έκδοση
φορολογικών στοιχείων σε 19.980 περιπτώ-
σεις, συνολικού ύψους αποκρυβείσας ύλης
161.000 ευρώ.
�Σε εστιατόριο στην Αχαΐα, για τις χρήσεις
2017 έως 2020, διαπιστώθηκε η μη έκδοση

3.409 φορολογικών στοιχείων, αποκρύ-
πτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 138.000
ευρώ.
�Σε καφετέρια στα Ιωάννινα, για τις χρήσεις
2017 έως 2018, διαπιστώθηκε η μη έκδοση
734 φορολογικών στοιχείων, αποκρύπτον-
τας φορολογητέα ύλη ύψους 100.800 ευρώ.

Απέκρυψαν 5,15 εκατ. ευρώ
14 επιχειρήσεις εστίασης

Το μεγαλύτερο πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών στην
Ευρώπη ολοκληρώνεται αυτή την εβδομάδα με την υπο-
δοχή στη χώρα μας των δυο τελευταίων αποστολών, από
την Μπούχα και την Πολτάβα της Ουκρανίας.

Η παραμονή για λίγες ημέρες μακριά από τις σειρήνες
και τις καταστροφές του πολέμου επανέφερε το χαμόγε-
λο στα πρόσωπα των παιδιών από την Ουκρανία, τα οποία
έχουν αντικρίσει τις πιο σκληρές εικόνες, καθώς στη συν-
τριπτική πλειοψηφία τους προέρχονται από τη βαθιά πλη-
γωμένη περιφέρεια της Μπούχα, όπως αναφέρει σε ανα-
κοίνωσή του το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Το γεγονός αυτό διαβεβαιώνουν τόσο οι Αρχές της
Μπούχα που βρίσκονται σε επικοινωνία με τους συνο-
δούς και τους γονείς των παιδιών όσο και οι λειτουργοί
των παιδικών κατασκηνώσεων, που απαθανάτισαν μερι-
κές από τις πιο όμορφες στιγμές της φιλοξενίας. Τα παι-

διά τόσο από την Ουκρανία όσο και από την Ελλάδα έβα-
λαν τα θεμέλια μιας φιλίας με μέλλον. Συνολικά 525 αγό-
ρια και κορίτσια (ηλικίας 6-15 ετών) και 92 ενήλικες συνο-
δοί τους ταξίδεψαν από την Ουκρανία και φιλοξε-
νήθηκαν σε 21 συνολικά παιδικές κατασκηνώ-
σεις - μέλη της ΠΕΛΚ, σε Χαλκιδική, Θεσσαλο-
νίκη, Καβάλα, Μαγνησία, Αττική, Κορινθία,
Ηλεία και Μεσσηνία.

Το εγχείρημα συντόνισε η υφυπουργός Με-
τανάστευσης και Ασύλου Σοφία Βούλτεψη, σε
συνεργασία με τον Ουκρανό πρέσβη στην Ελλάδα
Σεργκέι Σουτένκο και την πρόξενο της Ουκρανίας στην
Αθήνα Άννα Τισένκο, με τη συνδρομή της ΜΚΟ «FYLAK-
TO», τον επικεφαλής της Αποστολής του Διεθνούς Οργα-
νισμού Μετανάστευσης στην Ελλάδα Τζιανλούκα Ρόκο,
τον γενικό γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο Μάνο

Λογοθέτη, την EUAA (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για το Άσυλο)
και την Πανελλήνια Ένωση Λειτουργών Ιδιωτικών Κατα-
σκηνώσεων (ΠΕΛΚ).

Η προτελευταία αποστολή με 210 παιδιά και 37
συνοδούς πέρασε αργά το βράδυ της Πέμπτης τα

σύνορα του Προμαχώνα, όπου τους υποδέχθη-
καν ο διοικητής Βασίλης Νικηφόρου και το
προσωπικό της Δομής Σιντικής του ΥΜΑ για να
τους μοιράσει κλινοσκεπάσματα που προμή-

θευσε για τις ανάγκες φιλοξενίας τους ο ΔΟΜ. Ο
ΔΟΜ παρέλαβε στη συνέχεια τα 210 παιδιά και τα

μετέφερε σε επτά συνολικά προορισμούς τους στη
Χαλκιδική, την Αττική, την Κορινθία και την Ηλεία.

Η τελευταία αποστολή 21 παιδιών και τριών συνοδών
από την Πολτάβα της Ουκρανίας αναμένεται στον Προμα-
χώνα σήμερα.

Σε 21 ελληνικές κατασκηνώσεις φιλοξενήθηκαν 525 παιδιά από την Ουκρανία 

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ
ανακάλυψαν πως 
δεν έκοψαν 449.000
αποδείξεις, ενώ εισέπραξαν
από τους πελάτες τους αλλά
δεν απέδωσαν στην εφορία
ΦΠΑ 592.000 ευρώ
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Πάτρα: Θύμα
ενδοοικογενειακής 
βίας κατέφυγε
σε φοιτητική εστία 

Με τις καταγγελίες για ενδο-
οικογενειακή βία να είναι πλέ-
ον καθημερινές, έρχονται στο
φως της δημοσιότητας περι-
στατικά που προκαλούν σοκ.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση,
μια μητέρα τριών παιδιών, η
οποία διαμένει με τον σύζυγό
της σε νησί του Αιγαίου, βρήκε
καταφύγιο στη… φοιτητική
εστία της Πάτρας όπου διαμέ-
νουν και σπουδάζουν τα τρία
της παιδιά. Αυτό προκειμένου
να γλιτώσει από την οργή του
πατέρα τους, ο οποίος φέρεται
να εκμεταλλευόταν την απου-
σία των παιδιών λόγω σπουδών
και να ξεσπούσε πάνω της. Η
συγκεκριμένη γυναίκα έφτασε
άρον άρον στην αχαϊκή πρω-
τεύουσα και τα παιδιά της τη
φιλοξένησαν στον χώρο διαμο-
νής τους, ενώ παράλληλα η γυ-
ναίκα κινήθηκε νομικά εναν-
τίον του συζύγου της, υποβάλ-
λοντας αίτημα για ασφαλιστικά
μέτρα. Πλέον τον λόγο έχει η
Δικαιοσύνη, ενώ η γυναίκα θα
παραμείνει στην Πάτρα μέχρι
να βεβαιωθεί ότι η επιστροφή
της στο νησί θα είναι ασφαλής.

Παπ.

Π
ληρωμένη απάντηση στους ανυπόστα-
τους ισχυρισμούς του Τούρκου υπουρ-
γού Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού, ότι
η Ελλάδα εκπαιδεύει Κούρδους τρο-

μοκράτες μέλη του PKK στο Λαύριο, έδωσε ο
υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδω-
ρικάκος, ενώ παράλληλα επεσήμανε τον σκοτεινό
ρόλο της γειτονικής χώρας στο Μεταναστευτικό. 

Ο κ. Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε προκλητικές
τις δηλώσεις του κ. Σοϊλού και ανέφερε ότι οι
αιτιάσεις του Τούρκου υπουργού Εσωτε-
ρικών δεν έχουν σχέση με την πραγ-
ματικότητα. Παράλληλα, καταλόγι-
σε στην Άγκυρα ότι εργαλειοποιεί
τους μετανάστες σπρώχνοντάς
τους προς τα σύνορα και τόνισε ότι
η Ελλάδα προστατεύει τα σύνορά
της στο όνομα του διεθνούς δικαίου.

«Οι δηλώσεις του Τούρκου υπουργού
Εσωτερικών ότι η Ελλάδα είναι κέντρο εκ-
παίδευσης τρομοκρατών είναι προκλητικές και
δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια και την
πραγματικότητα. Και αυτό το γνωρίζει ολόκληρη η
Ευρώπη», επεσήμανε αρχικά ο υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη.

«Η Άγκυρα εργαλειοποιεί
δυστυχισμένους ανθρώπους»

«Όπως γνωρίζει πολύ καλά (σ.σ: η Ευρώπη) ότι η
Τουρκία συνεχίζει και εργαλειοποιεί δυστυχισμέ-
νους ανθρώπους, τους παράτυπους μετανάστες,

όπως το έκανε και τον Μάρτιο του 2020, σπρώ-
χνοντάς τους πολλές φορές βιαίως προς τα σύνο-
ρά μας, τα οποία είναι τα σύνορα της Ευρώπης με
την Τουρκία. Δεν θα το επιτρέψουμε. Υπερασπιζό-
μαστε τα σύνορά μας στο όνομα του διεθνούς δι-
καίου», συνέχισε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

Να θυμίσουμε πως είχε προηγηθεί δήλωση του
Τούρκου υπουργού Εσωτερικών και στενού συ-
νεργάτη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος επα-
νέφερε την αβάσιμη κατηγορία ότι η Ελλάδα εκ-
παιδεύει μέλη του PKK σε παλιό στρατόπεδο στο
Λαύριο: «Δυστυχώς η Ελλάδα και πάλι ενεργοποί-
ησε το στρατόπεδο του Λαυρίου, υπάρχει και η
Γερμανία… Και παρά αυτή τη φάση, και παρόλο
που αυτή είναι η περίοδος που η Ευρώπη και οι

ΗΠΑ στηρίζουν περισσότερο τον PKK, είμαστε
στην πιο πετυχημένη περίοδό μας στην

καταπολέμηση της τρομοκρατίας».
Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Σου-
λεϊμάν Σοϊλού και τον Φεβρουάριο
είχε υποστηρίξει ξανά ότι στη χώ-
ρα μας εκπαιδεύονται Κούρδοι

τρομοκράτες και στη συνέχεια με-
ταβαίνουν στο Βόρειο Ιράκ. Και τότε

ο κ. Θεοδωρικάκος είχε απαντήσει ότι
«είναι λυπηρό η Τουρκία να επαναλαμβάνει

συκοφαντικούς ισχυρισμούς χωρίς αποδείξεις».

«Υπερασπιζόμαστε
ελληνικά αλλά και 
ευρωπαϊκά σύνορα» 

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Σκληρή απάντηση του υπουργού 
Προστασίας του Πολίτη Tάκη 
Θεοδωρικάκου στις προκλητικές 
δηλώσεις του Τούρκου υπουργού 
Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού

Καίγεται και πάλι
η χώρα - Έρευνες 
για εμπρησμούς

Μάχη με τις φλόγες σε πύρινα
μέτωπα σε Αρκαδία, Πρέβεζα,
Σκύδρα, Φθιώτιδα και άλλες πε-
ριοχές της χώρας έδωσαν τα τε-
λευταία 24ωρα οι πυροσβεστικές
δυνάμεις, καθώς το κύμα καύ-
σωνα (σ.σ.: υψηλές θερμοκρα-
σίες και ξηρασία) έφερε αύξηση
των δασικών πυρκαγιών. Στην
πρώτη περίπτωση, η φωτιά εκδη-
λώθηκε σε αγροτοδασική έκταση
στην περιοχή Τσελεπάκος, δυτι-
κά της Τρίπολης, η οποία ελέγχ-
θηκε σχετικά γρήγορα χάρη στην
κινητοποίηση επίγειων και εναέ-
ριων δυνάμεων. Σχεδόν ταυτό-
χρονα ξέσπασε φωτιά και στην
περιοχή Φλάμπουρα στην Πρέ-
βεζα, η οποία τέθηκε και αυτή
αμέσως υπό έλεγχο. Μεγαλύτερη
κινητοποίηση προκάλεσε η φω-
τιά που ξέσπασε σε δασική έκτα-
ση στην περιοχή Κρανιά Σκύ-
δρας, καθώς έκαιγε σε περιοχή
δύσβατη για τις επίγειες δυνά-
μεις και κοντά στον οικισμό Λι-
θαριά, χωρίς πάντως να κινδυ-
νεύσουν σπίτια. Στο σημείο πα-
ραμένουν δυνάμεις για την απο-
τροπή τυχόν αναζωπυρώσεων.
Τέλος, πυρκαγιά ξέσπασε και
έξω από το χωριό Συκά Υπάτης
στη Φθιώτιδα, μάλιστα σε τρία
διαφορετικά μέτωπα και προκά-
λεσε μεγάλη κινητοποίηση δυνά-
μεων, καθώς είχε κατεύθυνση
προς τα πρώτα σπίτια του χωριού.
Σε όλες τις περιπτώσεις δόθηκε
εντολή διερεύνησης για εμπρη-
σμούς από την αρμόδια διεύθυν-
ση του Πυροσβεστικού Σώματος.

Παπ. 



Ίος

Τηλεφωνικές απάτες με στόχο
τουριστικά καταλύματα

Συνεχείς είναι οι
απόπειρες, επιτυχη-
μένες ή μη, εξαπάτη-
σης ιδιοκτητών του-
ριστικών καταλυμά-
των με τη μέθοδο της
δήθεν κατάθεσης
προκαταβολής για
κράτηση δωματίου.
Οι απατεώνες κάνο-
ντας τηλεφωνική
κράτηση δωματίου και προφασιζόμενοι την κατάθεση χρημάτων
ως προκαταβολή και αρκετές φορές χρησιμοποιώντας την επαγ-
γελματική ιδιότητα του αστυνομικού, καταφέρνουν σε αρκετές
περιπτώσεις να πείσουν τους ιδιοκτήτες να τους δώσουν κωδι-
κούς τραπεζικών λογαριασμών και στη συνέχεια να αδειάσουν
τους λογαριασμούς από όσα χρήματα βρουν σε αυτούς! Η Δημοτι-
κή Αρχή Ιητών συμβουλεύει: Δεν γνωστοποιούμε/κατοχυρώνου-
με πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία. Αν υποψιαστούμε απάτη,
τηλεφωνούμε στην τράπεζα, στον δήμο και τις Αρχές. 

ΟΤΑ Κρήτης - Κτηματολόγιο

Ευκαιρία για τις διορθώσεις
σε  πέντε δήμους

Δυνατότητα μέχρι και τις 19 Σεπτεμβρίου του 2022 έχουν οι

ιδιοκτήτες ακινήτων να ελέγξουν, να επιβεβαιώσουν και να

διορθώσουν την καταγραφή της ιδιοκτησίας τους, προκειμένου

να αποφύγουν επιλύσεις με δικαστικό τρόπο. Εάν συμφωνούν

με τα στοιχεία της ανάρτησης, δεν χρειάζεται να προβούν σε κα-

μία άλλη ενέργεια. Εάν δεν συμφωνούν, μπορούν να υποβάλουν

τη σχετική αίτηση διόρθωσης ηλεκτρονικά ή στο γραφείο κτη-

ματογράφησης, κατόπιν ραντεβού. Η διευκόλυνση αφορά κα-

τοίκους των Δήμων Γόρτυνας, Φαιστού, Μινώα Πεδιάδος, Αρχα-

νών-Αστερουσίων, Βιάννου.

Στην Αρχαία Ολυμπία βρέθηκε για λίγες μέρες ο γενικός γραμματέας του
ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, στο πλαίσιο των διακοπών του στη χώρα μας. Ο
δήμαρχος Γιώργος Γεωργιόπουλος υποδέχτηκε τον κ. Γκουτέρες στο
δημαρχείο της πόλης, χαρακτηρίζοντας «λίαν τιμητική την επίσκεψη του
γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Αρχαία Ολυμπία».
Ο κ. Γκουτέρες δήλωσε ευτυχής που βρέθηκε «σε αυτόν τον
εμβληματικό ιστορικό τόπο, καθώς το αξιακό πεδίο της Ολυμπίας είναι
κοινό με αυτό του ΟΗΕ».
Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκε η Διακήρυξη της Ολυμπιακής
Εκεχειρίας που ορίζει την παύση των εχθροπραξιών κατά τη διάρκεια
των Αγώνων και υπογράφεται στην Ολυμπία πριν από κάθε τελετή αφής
της Ολυμπιακής Φλόγας. Ο κ. Γεωργιόπουλος υπογράμμισε ότι θα
μπορούσαν να υπάρξουν κοινές πρωτοβουλίες στην προώθηση του
διαλόγου και της ειρήνης, με σημείο αναφοράς την Αρχαία Ολυμπία,
πάντα σε συνεργασία με τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και το Διεθνές
Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας.

Ήπειρος

Ιδρύεται ψηφιακή
τράπεζα στα Ιωάννινα

Στη δημιουργία ψηφιακής τράπεζας με
τη συμμετοχή της Ηπειρωτικής Εταιρείας
Υψηλής Τεχνολογίας, NATECH, προχωρά η
οικεία περιφερειακή αρχή. Όπως δήλωσε
ο περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχριμά-
νης, η υπό ίδρυση ψηφιακή τράπεζα θα
έχει στόχο να «αναδεικνύει το επιστημονι-
κό δυναμικό της περιοχής, να δημιουργεί
νέες θέσεις εργασίας και να συμβάλει στη
γενικότερη ανάπτυξη του τόπου. Παράλλη-
λα, με το Πάρκο Υψηλής Τεχνολογίας και
Έρευνας, το οποίο έχει δρομολογήσει η πε-
ριφέρεια, θα υποστηρίξει εκτός της φιλο-
ξενίας μεγάλων ξένων εταιρειών και τις
υφιστάμενες εταιρείες που έχουν έδρα την
Ήπειρο, οι οποίες επίσης αναπτύσσονται με
επιτυχία διεθνώς, προσφέροντας προστι-
θέμενη αξία στον τόπο μας και βεβαίως τις
θυγατρικές τους εταιρείες, ειδικά όταν αυ-
τές ιδρύονται με έδρα τα Ιωάννινα (όπως η
ως άνω νεοσύστατη εταιρεία)», εξήγησε ο
περιφερειάρχης σε συνέντευξη Τύπου.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Καλαμάτα

Συνεχίζεται η συνεργασία με 
το υπεραστικό ΚΤΕΛ Μεσσηνίας

Συνεχίζεται απρόσκοπτα η συνεργασία μεταξύ του Δή-
μου Καλαμάτας και του οικείου υπεραστικού ΚΤΕΛ Μεσ-
σηνίας, σύμφωνα με την εν ισχύι υπογραφείσα σύμβαση.
Αυτό προέκυψε κατά τη συνάντηση του δημάρχου Θανά-
ση Βασιλόπουλου με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμ-
βουλο του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Μεσσηνίας Ιωάννη Κάν-
τζα, παρουσία του αρμόδιου αντιδημάρχου Δημήτρη
Μαστραγγελόπουλου.

Υπενθυμίζεται ότι αντικείμενο της σύμβασης είναι η
ανάθεση από τον Δήμο Καλαμάτας στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ
Μεσσηνίας ΑΕ της εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου για
το έτος 2022.

Συγκεκριμένα, αφορά τη σύνδεση των Τοπικών Κοινο-
τήτων Ελαιοχωρίου, Βέργας, Αρφαρών, Άγριλου, Βελα-
νιδιάς, Σταματινού και Βρομόβρυσης, του Δήμου Καλα-
μάτας, που δεν εξυπηρετούνται από υφιστάμενη συγκοι-
νωνιακή γραμμή. Επίσης, ενισχύεται η σύνδεση με τις
Τοπικές Κοινότητες Πηγών, Αλαγονίας, Νέδουσας, Καρ-
βελίου και Λαδά.

Η ύπαρξη δρομολογίων σύνδεσης των παραπάνω κοι-
νοτήτων με την έδρα του δήμου κρίνεται από τη Δημοτι-
κή Αρχή αναγκαία, προς άρση της γεωγραφικής, κοινω-
νικής και οικονομικής απομόνωσής τους.
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Στην Αρχαία Ολυμπία ο γγ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες



Η
βελτίωση και η αναβάθμιση του
οδικού δικτύου σε όλο το μήκος
της παραλιακής λεωφόρου και
στη λεωφόρο Αθηνών - Σουνίου

συνεχίζονται από την Περιφέρεια Αττικής.
Ήδη το νέο οδικό δίκτυο στη διαδρομή

από τη Βουλιαγμένη μέχρι και τη Βάρκιζα,
περιοχή Λιμανάκια Βουλιαγμένης, είναι
πραγματικότητα, καθώς ολοκληρώθηκαν
από τα συνεργεία της περιφέρειας οι ερ-
γασίες αντικατάστασης του φθαρμένου
οδοστρώματος με νέο αντιολισθητικό και
αθόρυβης κύλισης ασφαλτοτάπητα, τοπο-
θετήθηκαν νέες πινακίδες σήμανσης αλλά
και νέα διαγράμμιση.

Ταυτόχρονα, έχουν τοποθετηθεί νέα
φωτιστικά χαμηλής κατανάλωσης και

υψηλής απόδοσης σε όλο το μήκος της
διαδρομής από το κέντρο της Αθήνας μέ-
χρι το Σούνιο. Οι συγκεκριμένες παρεμβά-
σεις εντάσσονται στο μεγαλύτερο έργο
αναβάθμισης του φωτισμού και εξοικονό-
μησης ενέργειας των κεντρικών οδικών
αξόνων, συνολικού προϋπολογισμού 37
εκατ. ευρώ, ένα έργο το οποίο βρίσκεται
σε πλήρη εξέλιξη και ολοκληρώνεται με
ταχύτατους ρυθμούς.

«Η παραλιακή λεωφόρος αλλάζει όψη.
Γίνεται ένας σύγχρονος, ασφαλής και λει-
τουργικός δρόμος. Η προστασία της ζωής
των πολιτών είναι για εμάς αξία αδιαπραγ-
μάτευτη και προς αυτή την κατεύθυνση θα
συνεχίσουμε να εργαζόμαστε», επισήμα-
νε ο περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης.

Απαλλαγές για τους
πληγέντες της φωτιάς

Νέες απαλλαγές για τους πυρόπλη-
κτους της μεγάλης φωτιάς που έπλη-
ξε την Πεντέλη ανακοίνωσε η Δημοτι-
κή Αρχή της Παλλήνης. Αυτές αφο-
ρούν τροφεία των βρεφονηπιακών
σταθμών και συνδρομές των αθλητι-
κών και πολιτιστικών προγραμμάτων
του δήμου.

Οι νέες απαλλαγές έρχονται να
προστεθούν στα πρώτα μέτρα οικονο-
μικής στήριξης των πυρόπληκτων οι-
κογενειών που είχε ανακοινώσει ο
Δήμος Παλλήνης και αφορούσαν μει-
ώσεις στα δημοτικά τέλη καθαριότη-
τας, στα τέλη ύδρευσης και στον δη-
μοτικό φόρο.

Οι σχετικές αποφάσεις πρόκειται
να επικυρωθούν τις αμέσως επόμε-
νες ημέρες, κατά την πρώτη συνε-
δρίαση των Συμβουλίων του Οργανι-
σμού Προσχολικής Αγωγής και Κοι-
νωνικής Μέριμνας, και της Κοινωφε-
λούς Επιχείρησης Αθλητισμού, Πολι-
τισμού, Περιβάλλοντος.

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

ΣΣυναυλία-γιορτή  
Θα μπορούσε να είναι μια επετειακή ή
μια γενέθλια συναυλία. Θα μπορούσε
να μετράει τα 40 χρόνια που συμπλη-
ρώνονται φέτος από το τελευταίο αντίο
στον Μάνο Λοΐζο ή τα 35 χρόνια που
μετράει στον αέρα ο Αθήνα 9,84 και
μαζί του η ελεύθερη ραδιοφωνία. Θα
μπορούσε, αλλά δεν είναι.
Είναι μια συναυλία-γιορτή για τη συ-
νέχεια στο ελληνικό τραγούδι. Η Αθή-
να θα γιορτάσει τη βραδιά της 16ης Σε-
πτεμβρίου το σύγχρονο τραγούδι και
το σύγχρονο ραδιόφωνο της πρω-
τεύουσας. Τριάντα καλλιτέχνες θα
βρεθούν επί σκηνής, μαζί και δύο
πρώτες ερμηνεύτριες των τραγουδιών
του Λοΐζου, η Δήμητρα Γαλάνη και η
Μαρία Φαραντούρη.

Σε επιφυλακή για 
τον καύσωνα

Επί ποδός βρίσκονται οι δήμοι της
Αττικής ενόψει του ζεστού κύματος
αυτό το Σαββατοκύριακο. Οι δημοτι-
κές υπηρεσίες επικεντρώνουν την
προσοχή τους στην προστασία των
δημοτών και ιδιαίτερα αυτών που
ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.
Ήδη, όλοι οι δήμοι έχουν ανακοινώ-
σει τη λειτουργία κλιματιζόμενων
χώρων σε δημοτικά κτίρια, όπως
ΚΑΠΗ, αίθουσες σε πολιτιστικά
κέντρα κ.ά. για τη φιλοξενία πολι-
τών. Παράλληλα, εκδίδουν συμβου-
λές για να τις ακολουθήσουν οι πο-
λίτες αυτές τις ζεστές ημέρες, αλλά
και οδηγίες για βοήθεια προς κά-
ποιον που ενδεχομένως υποστεί
θερμοπληξία. Τέλος, σε επιφυλακή
έχουν τεθεί και οι δυνάμεις Πολιτι-
κής Προστασίας των δήμων της Ατ-
τικής για να επέμβουν αν και όπου
χρειαστεί.

Μνημείο
Σε κλίμα συγκίνησης και έντονης
συναισθηματικής φόρτισης πραγ-
ματοποιήθηκαν στον ΙΝ Κοιμήσε-
ως της Θεοτόκου Αναβύσσου τα
αποκαλυπτήρια του μνημείου για
τις προσφυγικές μικρασιατικές οι-
κογένειες της Αναβύσσου. Στη σε-
μνή τελετή παρέστησαν ο Μητρο-
πολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτι-
κής Νικόλαος, ο τέως Πρόεδρος
της Δημοκρατίας Προκόπης Παυ-
λόπουλος και ο δήμαρχος Σαρωνι-
κού Πέτρος Φιλίππου. Η εκδήλωση
ήταν πρωτοβουλία της Μητρόπο-
λης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής
και του Δήμου Σαρωνικού.

Συνάντηση για τις δημοτικές υποδομές
Τις δυνατότητες χρηματοδότησης από την Πε-

ριφέρεια Αττικής κρίσιμων έργων υποδομής,
ενεργειακών και οδικών παρεμβάσεων στον
Δήμο Πεντέλης συζήτησε η δήμαρχος Δήμητρα
Κεχαγιά με τον περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο
Πατούλη. Η δήμαρχος ζήτησε τη στήριξη της πε-
ριφέρειας για την ενεργειακή αναβάθμιση των
κλειστών γυμναστηρίων, τη λειτουργία παιδικού
σταθμού στην Πεντέλη και τη δημιουργία Κέν-
τρου Φροντίδας Ηλικιωμένων στα Μελίσσια.
Παράλληλα, η κυρία Κεχαγιά αναφέρθηκε στην
ανάπλαση του γηπέδου της Νέας Πεντέλης με
την προοπτική να λειτουργήσει στην ευρύτερη
έκταση πάρκο αναψυχής. Ο περιφερειάρχης Ατ-
τικής εξέφρασε ακόμη μια φορά την πεποίθηση
πως η περιφέρεια θα συνεχίσει να συνεπικουρεί
το έργο πυροσβεστών, δήμων και Πολιτείας,
όποτε χρειάζεται.
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Σύγχρονος, ασφαλής
και λειτουργικός
δρόμος η παραλιακή 
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24 ΑΓΓΕΛΙΚH ΦΡAΓΚΟΥ
Η καπετάνισσα 
που τάραξε τα νερά 
της ναυτιλίας 

Ο
ι εικονικές ακινησίες ΙΧ οχημάτων και
το γεγονός ότι ολοένα και περισσότερα
ανασφάλιστα οχήματα εμπλέκονται σε
τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα

έχουν σημάνει συναγερμό στην εφορία, η οποία
προχωρά σε εκτεταμένες διασταυρώσεις προ-
κειμένου να συλλάβει τους παραβάτες και να…
μοιράσει τσουχτερά πρόστιμα.

Τα υπουργεία Οικονομικών και Μεταφορών-
Υποδομών θέτουν σε πλήρη λειτουργία το ηλε-
κτρονικό υπερόπλο, το οποίο θα εντοπίζει με ένα
κλικ τα ΙΧ αυτοκίνητα που χρωστάνε τέλη κυκλο-
φορίας και εξακολουθούν να κυκλοφορούν ανε-
νόχλητα στους δρόμους, καθώς έχουν κατατεθεί
δηλώσεις ακινησίας. Επιπλέον, θα γίνονται δια-
σταυρώσεις με τα στοιχεία των ασφαλιστικών
εταιρειών προκειμένου να καταγραφεί ο ακριβής
αριθμός των οχημάτων που δεν έχουν συμμορ-
φωθεί με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας
και εξακολουθούν να κυκλοφορούν ανασφάλι-
στα, ενώ ταυτόχρονα είναι δηλωμένα ως ακίνητα,
για να γλιτώσουν τα τέλη κυκλοφορίας. 

Οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Εσόδων και του υπουργείου Μεταφορών περι-
λαμβάνουν όχι μόνο το 2022, αλλά και τα προ-
ηγούμενα τέσσερα έτη, ενώ στις περιπτώσεις
όπου εντοπίζονται… ζαβολιάρηδες ιδιοκτήτες ΙΧ
οχημάτων, θα πέφτει «μαύρο» στο ηλεκτρονικό
σύστημα των μεταβιβάσεων και ως εκ τούτου,
κανένα όχημα δεν θα μπορεί να δηλωθεί αν ο
ιδιοκτήτης-πωλητής δεν έχει πληρώσει τα τέλη
κυκλοφορίας. 

Αυτό που φαίνεται ότι δεν έχουν υπολογίσει οι
παραβάτες ιδιοκτήτες ΙΧ είναι ο εύκολος εντοπι-
σμός μέσω εφαρμογών διαλειτουργικότητας των
συστημάτων της ΑΑΔΕ και της Ελληνικής Αστυ-
νομίας, όταν διαπιστωθεί ότι δεν έχουν καταβλη-
θεί τα τέλη κυκλοφορίας. Σημειώνεται ότι, όταν
τα συνεργεία της Τροχαίας εντοπίζουν όχημα με
απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας, αφαιρούν επιτό-

που την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, την
οποία οι ιδιοκτήτες μπορούν να ανακτήσουν,
εφόσον προσκομιστεί το αποδεικτικό πληρωμής
των τελών κυκλοφορίας, μαζί με το αναλογούν
πρόστιμο και τις προσαυξήσεις. Επιπλέον, το
πρόστιμο για τους ιδιοκτήτες οχημάτων που κυ-
κλοφορούν χωρίς να έχουν πληρωμένα τα τέλη
κυκλοφορίας ανέρχεται στο 100% της αξίας του
αναλογούντος τέλους. Δηλαδή, για ένα αυτοκίνη-
το 1.500 κυβικών εκατοστών, ο παραβάτης θα
πληρώσει 255 ευρώ επί δύο, σύνολο 510 ευρώ. 

Τέλος, σαρωτικοί θα είναι οι έλεγχοι και για τις
εικονικές ακινησίες οχημάτων, καθώς υπάρχει
βάση ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ ΑΑΔΕ και
υπουργείου Μεταφορών, μέσω της νέας υπηρε-
σίας «Open Car», η οποία έχει τεθεί σε εφαρμογή
από τον περασμένο Φεβρουάριο.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

«Big Brother» της εφορίας
σε χιλιάδες «αόρατα» ΙΧ

Ποιους ιδιοκτήτες περιμένει 
η «λυπητερή» για τις εικονικές
ακινησίες οχημάτων
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Γ
υρίζουν σελίδα οι ελληνικές
τράπεζες, καθώς η εκκαθά-
ριση των ισολογισμών τους
από τα μη εξυπηρετούμενα

ανοίγματά τους (NPEs) είναι πραγματι-
κότητα και πλέον είναι σε θέση να στη-
ρίξουν την πραγματική οικονομία και
να χρηματοδοτήσουν νοικοκυριά και
επιχειρήσεις.

Οι βασικοί παράγοντες ενίσχυσης
της κερδοφορίας των ελληνικών τρα-
πεζών αναμένεται να είναι οι μειωμέ-
νες προβλέψεις μετά τον καθαρισμό
των NPEs και η βελτίωση των εσόδων
από την πιστωτική επέκταση.

Η αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης
θα μπορούσε να οδηγήσει σε ισχυρή αύ-
ξηση των χορηγήσεων νέων δανείων,
ενώ η οικονομική ανάκαμψη θα επιτρέ-
ψει επίσης στην κατανάλωση και στον
τουρισμό να ανακάμψουν σημαντικά.

Νέες εκταμιεύσεις 16,9 δισ.
Κατά τη διάρκεια, πάντως, του πρώ-

του μισού της χρονιάς, Alpha, Πειραι-
ώς, Εθνική και Eurobank προχώρησαν
σε εκταμιεύσεις νέων δανείων 16,9 δισ.
ευρώ. Το ίδιο διάστημα είχαν αποπλη-
ρωμές 11,8 δισ. ευρώ. Πέτυχαν, επομέ-
νως, καθαρή πιστωτική επέκταση 5,1
δισ. ευρώ, που προήλθε σχεδόν στο σύ-
νολό της από εταιρικές χορηγήσεις. Στο
παραπάνω ποσό προστίθενται περίπου
650 εκατ. ευρώ από ταξινόμηση σε
«ενήμερα» ρυθμισμένων δανείων και
την αύξηση του υπολοίπου χορηγήσε-
ων δανείων σε ξένο νόμισμα (σ.σ.: κυ-
ρίως δολαριακά).

Μάλιστα, η Τράπεζα Πειραιώς έπιασε
τον στόχο που είχε θέσει για την πιστω-
τική επέκταση του 2022 ήδη το πρώτο
εξάμηνο του έτους. Όπως δήλωσε ο δι-
ευθύνων σύμβουλος της τράπεζας
Χρήστος Μεγάλου, «ο στόχος επετεύχ-
θη έξι μήνες νωρίτερα», τονίζοντας πα-
ράλληλα ότι τα καθαρά δάνεια για το
2022 θα φθάσουν τα 2 δισ. ευρώ. «Η
υλοποίηση του επιχειρηματικού μας
σχεδίου για το πρώτο εξάμηνο του 2022
ήταν στιβαρή, ξεπερνώντας τους

στόχους στις βασικές λειτουργικές
γραμμές», σημείωσε.

Μονοψήφιος δείκτης ΝPE
Όπως έδειξαν τα αποτελέσματα του

πρώτου εξαμήνου 2022, οι τέσσερις συ-
στημικές τράπεζες παρουσιάζουν μο-
νοψήφιο δείκτη μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων, στόχος που είχε τεθεί να
επιτευχθεί στα τέλη του 2022. Βεβαίως
ο δείκτης είναι υψηλότερα από τον μέσο
όρο της Ευρωζώνης, κάτω από το 5%. Ο
δείκτης ΝPE για τη Εurobank διαμορ-
φώνεται στο 5,9% (2,5 δισ. ευρώ), της
Εθνική στο 6,3% (1,9 δισ. ευρώ), της Αl-
pha Bank στο 8,2% (3,2 δισ. ευρώ) και
της Πειραιώς στο 9,1% (3,4 δισ. ευρώ).

Αξίζει να σημειωθεί πως οι τέσσερις
συστημικές τράπεζες κατάφεραν να
καταγράψουν μονοψήφιο δείκτη μη

εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
(ΜΕΑ/NPE) έξι μήνες νωρίτερα από τον
στόχο που είχαν θέσει για επίτευξή του
στο τέλος του τρέχοντος έτους. Πλέον
το επόμενο ορόσημο είναι ο δείκτης μη
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων εντός
της επόμενης διετίας να συγκλίνει με
τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. 

Αβάντα από διεθνείς οίκους
Ψήφο εμπιστοσύνης δίνουν οι επεν-

δυτικοί οίκοι σε ό,τι αφορά τις προοπτι-
κές των ελληνικών τραπεζών μετά τα
αποτελέσματα α’ εξαμήνου και υπο-
γραμμίζουν τη σημαντική βελτίωση των
μεγεθών τους, σημειώνοντας ότι τα
αποτελέσματα α’ εξαμήνου παραμέ-
νουν δυνατά και ανθεκτικά, ενώ φαίνε-
ται ότι άντεξαν το σοκ του β’ τριμήνου,
λόγω της εκτίναξης του πληθωρισμού
και της ενέργειας αλλά και των γεωπο-
λιτικών ανησυχιών.

«Bullish» για τον εγχώριο τραπεζικό
κλάδο παραμένει η HSBC, προχωρών-
τας σε αναβάθμιση των τιμών-στόχων

για τις μετοχές και των τεσσάρων συ-
στημικών τραπεζών, ενώ διατηρεί για
όλες τη σύσταση «αγορά» («buy»). Αι-
τία των αναβαθμίσεων, η καλύτερη του
αναμενόμενου πορεία για τα οικονομι-
κά μεγέθη του β’ τριμήνου, με τη νέα τι-
μή-στόχο για την Alpha Bank να είναι
1,45 ευρώ (από 1,25 πριν), για τη Eu-
robank στο 1,65 ευρώ (από 1,45), για
την Εθνική Τράπεζα στα 4,55 ευρώ (από
4,15) και για την Πειραιώς στα 2,70 ευ-
ρώ (από 1,95). Όπως τονίζεται στην έκ-
θεση, οι ελληνικές τράπεζες εξέπλη-
ξαν, καθώς ανακοίνωσαν ισχυρότερη
αύξηση των δανείων, ταχύτερη ανα-
προσαρμογή των χαρτοφυλακίων τους
και ισχυρά έσοδα από προμήθειες για
το β’ τρίμηνο. 
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Εξυγίανση ισολογισμών
και νέες εκταμιεύσεις -
Ψήφο εμπιστοσύνης 
από τους διεθνείς οίκους 
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Σ
τους πιο ισχυρούς παίκτες του κόσμου στον
χώρο της ναυτιλίας συγκαταλέγεται η Αγγελική
Φράγκου, η οποία διευθύνει τον πανίσχυρο
Όμιλο Navios. 

Η Αγγελική Φράγκου είναι κόρη του Καρδαμυλίτη
καπετάν Νικόλα Φράγκου, ιδρυτή της οικογενειακής
ναυτιλιακής εταιρείας. Ωστόσο, στις αρχές της δεκαε-
τίας του ’90 χάραξε τον δικό της δρόμο στη ναυτιλία και
σήμερα διαχειρίζεται έναν μεικτό στόλο από 188 πλοία:
90 πλοία ξηρού φορτίου, 49 πλοία μεταφοράς εμπο-
ρευματοκιβωτίων και 49 δεξαμενόπλοια, συμπεριλαμ-
βανομένων 22 νεότευκτων πλοίων που θα παραδοθούν
μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2025. Η τελευταία επιχει-
ρηματική κίνηση της Αγγελικής Φράγκου τάραξε τα νε-
ρά του Χρηματιστηρίου της Νέα Υόρκης, καθώς η συγ-
χώνευση της Navios Maritime Partners με τη Navios
Maritime Acquisition δημιούργησε τη μεγαλύτερη ει-
σηγμένη στη Wall Street ναυτιλιακή εταιρεία, όσον
αφορά το μέγεθος του στόλου. Αν και πολλοί αμφισβή-
τησαν το σχέδιό της, εκείνη εμφανίστηκε σίγουρη για
την επιλογή της να συγχωνεύσει τις εταιρείες του ομί-
λου. Πήγε κόντρα στο ρεύμα. «Πιστεύουμε ότι αυτός ο
συνδυασμός θα έχει ως αποτέλεσμα μια ισχυρότερη
και περισσότερο ανθεκτική εταιρεία, μετριάζοντας την
κυκλικότητα της ναυλαγοράς για συγκεκριμένους κλά-
δους πλοίων και δίνοντάς μας την ευκαιρία να αξιοποι-
ήσουμε ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν εντός της
ναυτιλιακής βιομηχανίας», είχε δηλώσει χαρακτηριστι-
κά.  Η ίδια υπερασπίζεται μέχρι τώρα με σθένος τη νέα
της απόφαση, εκτιμώντας ότι η μεγάλη κλίμακα και η

διαφοροποίηση αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα.
Η κίνηση αυτή, κατά τους αναλυτές, θα αποτελέσει ένα
ενδιαφέρον τεστ σχετικά με τη διάθεση της αγοράς και
των επενδυτών απέναντι σε μια εταιρεία με ευρύ φά-
σμα δραστηριοτήτων.

Η πορεία
Το 2017 η Αγγελική Φράγκου συμπεριλήφθηκε από

τους Lloyd’s ανάμεσα στους 100 πλουσιότερους του
κόσμου και στις κορυφαίες 10 γυναίκες της παγκό-
σμιας ναυτιλίας. Η Αγγελική Φράγκου σπούδασε στο
Πανεπιστήμιο Farleigh Dickinson στο Νιου Τζέρσεϊ
των ΗΠΑ και ακολούθως πήρε Master από το Colum-
bia University. Στη συνέχεια, το 1987 εργάστηκε ως
αναλύτρια στη Republic National Bank, όπου παρέ-
μεινε ως το 1989.

Σε ηλικία μόλις 25 ετών αγόρασε το πρώτο της πλοίο,
το Fulvia, και ίδρυσε την εταιρία Franser και αργότερα
τη Maritime Enterprises Management. Εξαγόρασε στη
συνέχεια την International Shipping Enterprises, την
οποία το 2004 εισήγαγε στη δευτερογενή αγορά της
Νέας Υόρκης, αντλώντας περί τα 200 εκατ. δολάρια.

Η επόμενη κίνηση ήταν εντυπωσιακή, δεδομένου
ότι εξαγόρασε τη ναυτιλιακή εταιρεία Navios της οι-
κογένειας Δαυίδ. Η μεγάλη και εντυπωσιακή άνοδός
της στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έγινε όταν
εισήγαγε τις μετοχές της Navios Maritime Partners
το 2007 και της Navios Maritime Acquisition έναν
χρόνο αργότερα, το 2008.

Αποτελεσματικότητα και πείσμα
Συνδυάζει την εμπειρία του πατέρα της στη θάλασσα,

του αείμνηστου καπετάν Νικόλα Φράγκου, με έντονη
εφοπλιστική δραστηριότητα, με τις δικές της γνώσεις
που απέκτησε δουλεύοντας σκληρά σε ένα περιβάλλον
καθαρά ανδροκρατούμενο και ανταγωνιστικό. Το κυριό-
τερο χαρακτηριστικό της είναι ότι ψάχνει με κάθε λε-

πτομέρεια την κάθε επένδυσή της προτού αυτή πραγμα-
τοποιηθεί, ενώ διακρίνεται από αποφασιστικότητα και
πείσμα για να επιτύχει αυτή η επένδυση όταν θα αρχίσει.
Επίσης, αγοράζει και πουλάει με χαρακτηριστική ευκο-
λία, αρκεί να έχει μελετήσει την κίνησή της.

Από τα βασικά της προτερήματα είναι ότι γνωρίζει
την ψυχολογία της επενδυτικής αγοράς, ενώ θεωρείται
σκληρή διαπραγματεύτρια. Επίσης, έχει την ικανότητα
να επιλέγει τους σωστούς συνεργάτες, κάτι το οποίο εί-
ναι ένα ακόμη μυστικό της επιτυχίας της. Ως χαρακτή-
ρας, είναι ένας προσιτός άνθρωπος. Φροντίζει να κρα-
τάει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας την προσω-
πική της ζωή και όταν απασχολεί τα διεθνή ΜΜΕ, είναι
μόνο για τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Έχει
τιμηθεί, μεταξύ άλλων, από τον Ναυτιλιακό Σύνδεσμο
του Κονέκτικατ με τον τίτλο του αρχιπλοιάρχου, που
απονεμήθηκε για πρώτη φορά σε γυναίκα. 

Ευγενικός χαρακτήρας
Μπορεί στο ευρύ κοινό να είναι γνωστή ως μια επιτυ-

χημένη επιχειρηματίας, με τα ασημί, κοντά μαλλιά και
τα χαρακτηριστικά μαργαριταρένια κολιέ και σκουλα-
ρίκια που συμπληρώνουν τα συνήθως σκουρόχρωμα
κοστούμια της, ωστόσο όσοι τη γνωρίζουν μιλούν για
έναν ευγενικό χαρακτήρα που στις συσκέψεις της Na-
vios σερβίρει η ίδια καφέ στους συνεργάτες της. Μητέ-
ρα ενός παιδιού 11 ετών, που έχει το όνομα του πατέρα
της, ταξιδεύει συνεχώς από την Αθήνα στη Νέα Υόρκη
και, όταν της το επιτρέπουν τα καθήκοντά της, στη Χίο ή
το Μονακό, όπου διαθέτει επίσης κατοικίες. Άνθρωπος
της τέχνης, περισσότερο της αρέσει να περνά τον ελεύ-
θερο χρόνο της ακούγοντας όπερα -όπως την «Turan-
dot» του Puccini. 
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Σκληρή διαπραγματεύτρια 
που μελετά κάθε της κίνηση

Η καπετάνισσα 
που τάραξε 

τα νερά 
της ναυτιλίας 
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H
πιοι τόνοι επικρατούν στο
ελληνικό χρηματιστήριο
στις τελευταίες συνεδριά-

σεις, με τη συναλλακτική δραστη-
ριότητα να μειώνεται και τους
επενδυτές να προχωρούν σε επιλε-
κτικά πονταρίσματα, ενώ δεν έλει-
ψαν και κινήσεις από την πλευρά
των πωλητών. 

O Γενικός Δείκτης κρατάει την
επαφή του με τις 890 μονάδες, γε-
γονός που διατηρεί ζωντανές τις
ελπίδες για συνέχιση της ανοδικής
αντίδραση. «Κλειδί» για τη βραχυ-
πρόθεσμη τάση θα αποτελέσουν το
διεθνές κλίμα και η πορεία των
τραπεζικών μετοχών. Τεχνικά, η
πρώτη αντίσταση για τον Γενικό
Δείκτη τίθεται στις 900 μονάδες και
ακολουθούν οι 920 και οι 950 μο-
νάδες. Στην πρώτη στήριξη βρί-
σκονται οι 867 μονάδες (εκθετικός
ΚΜΟ 200) και ακολουθεί η ζώνη
των 840-830 μονάδων και η βασική
στήριξη των 800 μονάδων. Η διά-

σπασή τους οδηγεί στις 780-770
μονάδες και ακολουθούν οι 750, οι
725, οι 700 και οι 680 μονάδες. Για
τον τραπεζικό δείκτη η πρώτη αντί-
σταση εντοπίζεται στις 590 μονά-

δες και ακολουθούν οι 600. Στην
πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 580
μονάδες και ακολουθεί η βασική
στήριξη των 550 μονάδων, οι 500,
οι 480 και οι 450 μονάδες.

Σε αναπτυξιακή 
τροχιά οι startups

«Το ελληνικό οικοσύστημα startup το
2021 κατάφερε να προσελκύσει κεφάλαια
ύψους 1 δισ. δολαρίων και συνεχίζει να
δείχνει σημάδια ωρίμανσης, με τις ελληνι-
κές νεοφυείς επιχειρήσεις να ξεχωρίζουν
για το υψηλό επίπεδο καινοτομίας και αν-
θρώπινου δυναμικού». Αυτό επεσήμανε ο
υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Γιάννης Τσακίρης σε ανάρτησή του στα μέ-
σα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή δη-
μοσιεύματα. Αναλυτικά ο υφυπουργός
ανέφερε: «Το ευρωπαϊκό οικοσύστημα 
startup αποδεικνύεται ιδιαίτερα ανθεκτικό
απέναντι στον πόλεμο, καταφέρνοντας στο
δεύτερο τρίμηνο του 2022 να δημιουργη-
θούν 21 νέοι “μονόκεροι” (εταιρείες με
αποτίμηση άνω του 1 δισ.) και φτάνοντας
τον συνολικό αριθμό σε 187 εταιρείες, δια-
τηρώντας παράλληλα τους τριμηνιαίους
ρυθμούς ανάπτυξης».

Οικογένεια Μαρινόπουλου:
Συγχωνεύσεις εταιρειών 

Σε δύο διασυνοριακές συγχωνεύσεις εται-
ρειών με έδρα το Λουξεμβούργο με ελληνικές
εταιρείες προχώρησαν μέλη της οικογένειας
Μαρινόπουλου. Σύμφωνα με στοιχεία που
αναρτήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η
πρώτη διασυνοριακή συγχώνευση αφορά τη
ΣΙΓΜΑΜΙ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, η
οποία συγχωνεύθηκε με τη λουξεμβουργιανή
ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης Ya-
maran S.à r.l., με απορρόφηση της δεύτερης
εταιρείας από την πρώτη. Η δεύτερη διασυνο-
ριακή συγχώνευση αφορά την ΨΥΧΗ Μονοπρό-
σωπη Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία συγχωνεύθη-
κε με τη λουξεμβουργιανή ιδιωτική εταιρεία
περιορισμένης ευθύνης Psyche S.à r.l., ξανά με
απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την
πρώτη. Τόσο η Yamaran όσο και η Psyche δια-
κρατούν δύο ομολογιακά δάνεια που μετά τη
συμφωνία εξυγίανσης της Μαρινόπουλος, το
2016, έχουν πλέον ως εκδότη τις Ελληνικές
Υπεραγορές Σκλαβενίτη. 

H Mytilineos ανακοίνωσε ότι, κατ’ εφαρ-
μογή τής από 23/3/2022 απόφασης της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετό-
χων της, στις 17/8/2022 απέκτησε μέσω του
Χρηματιστηρίου Αθηνών 30.904 ίδιες μετο-
χές με μέση σταθμισμένη τιμή κτήσης
16,2787 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας
503.075,72 ευρώ. Οι αποκτήσεις αυτές
πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του
Χρηματιστηρίου Αθηνών με την επωνυμία
EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ. Μετά
και την προαναφερόμενη απόκτηση, η
Mytilineos κατέχει συνολικά 5.157.113
ίδιες μετοχές, ποσοστό 3,6091% του συνό-
λου των μετοχών της εταιρείας.

Επιλεκτικά πονταρίσματα στο χρηματιστήριο
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η Nova-Wind ανοίγει
τον κόσμο της ΕΟΝ σε
όλους. Από την Τρίτη 23
Αυγούστου και για επτά
ολόκληρες ημέρες, μέ-
χρι τη Δευτέρα 29 Αυ-
γούστου, δίνει την ευ-
καιρία σε όποιον επιθυ-
μεί να παρακολουθήσει τους δύο
αγώνες της Εθνικής Ελλάδας
μπάσκετ, με τον Δημήτρη Ιτούδη

στον πάγκο, τον Γιάννη Αντετο-
κούνμπο και τα υπόλοιπα αστέ-
ρια της «επίσημης αγαπημένης»
στη σύνθεσή της, για τη δεύτερη

προκριματική φάση του
Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023
της FIBA. Πρώτος αγώνας με
τη Σερβία στη Stark Arena
του Βελιγραδίου (25/8,
21.00, Novasports Prime &
Novasports News) και λίγες
ημέρες μετά, με το Βέλγιο

(28/8, 20.00, Novasports 4 & No-
vasports News), στο κλειστό του
ΟΑΚΑ «Νίκος Γκάλης». 

Mytilineos: Απέκτησε ίδιες μετοχές αξίας 0,5 εκατ. ευρώ

EON: Δωρεάν πρόσβαση για τους αγώνες της Εθνικής μπάσκετ



Στους βασικούς στόχους
του Συνδέσμου Εταιρειών
Εμπορίας Πετρελαιοειδών
Ελλάδος «είναι και 
η περιστολή του
λαθρεμπορίου και κάθε
μορφής παραβατικότητας
στα καύσιμα, με σκοπό τη
λειτουργία της αγοράς σε
συνθήκες ελεύθερης
οικονομίας και υγιούς
ανταγωνισμού, προς
όφελος των καταναλωτών
και της οικονομίας»

Μ
ια «καραμπινάτη» περίπτω-
ση απάτης με νόθευση
καυσίμων κίνησης ζητά δι-
καιοσύνη. Ο πολίτης έπρα-

ξε το καθήκον του. Κατήγγειλε το γεγο-
νός στις αρμόδιες υπηρεσίες, ακολου-
θώντας τις προτροπές Πολιτείας και
ενώσεων πρατηριούχων–βενζινοπωλών
για το τι πρέπει να πράττουν οι πολίτες σε
ανάλογες περιπτώσεις. 

Στα χέρια του έχει και τη γνωμάτευση
του Χημείου του Κράτους, που αναφέρει
ξεκάθαρα ότι πρόκειται για «νοθευμένο
καύσιμο». Πήγε μάλιστα την υπόθεση
στα δικαστήρια. «Το αυτοκίνητό του δεν
είναι όπως πριν» και κοντά δέκα μήνες
τώρα «τρέχει». Η υπόθεση εκκρεμεί. 

Παγερά αδιάφοροι
Αποσπάσματα από την ιστορία του

(Όλα τα στοιχεία του καταγγέλλοντος εί-
ναι σε γνώση των υπηρεσιών που προσέ-
φυγε και αναλυτικά στην αγωγή του): 

«Στις 7-1-2022 πήγα στο πρατήριο
υγρών καυσίμων με φίρμα (…) που φέ-
ρει το πρατήριο που διατηρεί η εναγόμε-
νη στον Άλιμο Αττικής, οδός Λαμίας και

(…) και γέμισα το ρεζερβουάρ του αυτο-
κινήτου με πετρέλαιο κίνησης, αξίας
73ευρώ. Πλήρωσα με κάρτα της Τράπε-
ζας Πειραιώς με κωδικό συναλλαγής
(...) (περιγραφή συναλλαγής, αγορά με
κάρτα, κατάστημα).

Αφού “φουλάρισα” το ρεζερβουάρ
του αυτοκινήτου, πήγα στην οικία μου
στη Γλυφάδα. Κατά τη διαδρομή το όχη-
μά μου έκανε κάτι σαν μικροδιακοπές.
Έφθασα στην οικία μου και το έβαλα στο
γκαράζ. Λόγω προβλημάτων υγείας της
συζύγου μου τις επόμενες μέρες δεν το
κίνησα. Στις 13-1-22, όταν πήγα να το
βγάλω από το γκαράζ, διαπίστωσα ότι

βάζοντας μπρος η μηχανή έκανε συνε-
χείς διακοπές. Το άφησα για λίγο να δω τι
συμβαίνει, δυστυχώς συνέχισαν οι διακο-
πές. Τηλεφώνησα στην οδική βοήθεια,
ήρθε, διαπίστωσε ότι υπάρχει πρόβλημα
και το μετέφερα στο συνεργείο του (…)
στην οδό (…) στη Γλυφάδα και το άφη-
σα, να ερευνήσει ο μηχανικός τι βλάβη εί-
χε. Και περίμενα τηλέφωνό του.

Στις 17-1-22 ο μηχανικός με κάλεσε
στο συνεργείο και μου είπε ότι το πρό-
βλημα είναι στο νοθευμένο καύσιμο.
Αμέσως πήγα στο πρατήριο της εναγόμε-
νης στην οδό (…) και παραπονέθηκα ότι
έπαθε ζημιά το αυτοκίνητό μου από το

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

«Καραμπινάτη» περίπτωση απάτης με νόθευση
καυσίμων κίνησης ζητά δικαιοσύνη. 
Η γνωμάτευση του Χημείου του Κράτους
αναφέρει ξεκάθαρα «πετρέλαιο κίνησης 
μη κανονικό, νοθευμένο με άλλα πετρελαϊκά
προϊόντα, υψηλής περιεκτικότητας σε θείο»
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Έπεσε θύμα νοθείας καυσίμου 
και «τρέχει» ακόμα



νοθευμένο πετρέλαιο που αγόρασα από
το πρατήριό τους. Αρχικά αρνήθηκαν ότι
έβαλα καύσιμο απ’ αυτούς. Όταν τους
έδειξα και την απόδειξη (με τα στοιχεία
του πρατηρίου), μου είπαν ότι αποκλεί-
εται η ζημιά να προέρχεται από αυτή την
αιτία. Στη συνέχεια μίλησα με κάποιον
ονόματι (…) και του εξήγησα τι είχε συμ-
βεί (για άλλη μια φορά) και του είπα ότι
το αυτοκίνητο είναι στο συνεργείο του
(…) στη Γλυφάδα και αν θέλει να πάει
αυτός ή όποιος άλλος να το δουν και να
το διαπιστώσουν οι ίδιοι. Δυστυχώς, αυ-
τοί αδιαφόρησαν και μου είπαν “πήγαινε
δείγμα στο Χημείο”. Πήγα στο συνεργείο
και αμέσως κάλεσα το 100, το οποίο ήρ-
θε και κατέγραψε το γεγονός, σύμφωνα
με το αρ. πρωτ. (…) απόσπασμα της Δι-
εύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής.

Γνωμάτευση Χημείου 
Στις 19-1-22 έκανα καταγγελία στην

αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας Αττι-
κής και προσκόμισα δείγμα από το πε-
τρέλαιο του ρεζερβουάρ. Η Περιφέρεια
το έστειλε στο Χημείο του Κράτους, εκεί
εξετάσθηκε και με το υπ’ αριθμόν (…)
έγγραφό της μου γνωστοποίησε την έκ-
θεση εξέτασης δείγματος και διαπίστω-
σε ότι πρόκειται για “ΔΕΙΓΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙ-
ΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ, ΝΟΘΕΥ-
ΜΕΝΟ”. Με το υπ’ αριθμόν πρωτ. (…)
στις 3-2-22 έστειλε την έκθεση του Χη-
μείου στον Εισαγγελέα Αγορανομίας
Αθηνών με γνωμάτευση ότι το “ΠΕΤΡΕ-
ΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ,
ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΕ ΘΕΙΟ, ΔΙΟΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΕΙΟ 71
οrng/kg ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΕΠΙΤΡΕ-
ΠΟΜΕΝΟΥ 10,0 mg/kg ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ”».

Στην αγωγή κατά των υπευθύνων του
πρατηρίου καυσίμων, η εκδίκαση της
οποίας εκκρεμεί, ο κύριος «που έπεσε
θύμα» ζητά «να αποζημιωθεί για τις βλά-
βες του οχήματός του και για τις εργατο-
ώρες που έχασε τρέχοντας από υπηρε-
σία σε υπηρεσία». Ο άνθρωπος αυτός
πρέπει να αποδείξει ότι δεν είναι ελέ-
φαντας ή ότι δεν επινόησε μια ιστορία,
για να προσποριστεί οφέλη. 

Ευθύνες εταιρειών
Συνήθως μιλάμε για τις ευθύνες του

κράτους, και δικαίως, όταν πρόκειται για
πλημμελείς ή ευκαιριακούς ελέγχους για
την πάταξη της παραβατικότητας στην
εφοδιαστική αλυσίδα εμπορίας καυσί-

μων. Μιλάμε επίσης για την υποχρέωση
των πολιτών να ενημερώνουν τις αρμό-
διες αρχές, όταν διαπιστώνουν ότι κάτι
δεν πάει καλά με τα καύσιμα που προμη-
θεύτηκαν από πρατήριο για το αυτοκίνητό
τους είτε για άλλο λόγο. Δεν μιλάμε όμως,
όσο πρέπει, για την πολιτική που ακολου-
θούν οι πετρελαϊκές εταιρείες του Συνδέ-
σμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοει-
δών Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ), όταν καταγράφε-
ται από υπηρεσίες της πολιτείας ότι σε κά-
ποιο πρατήριο που φέρει τη φίρμα τους,
είτε πρόκειται για εταιρικό είτε για ιδιόκτη-
το, πραγματοποιείται νοθεία στα καύσιμα.
Φυσικά και πρέπει να αποφασίσουν τα δι-
καστήρια, αν φτάσει μέχρι εκεί η υπόθε-
ση. Και φυσικά ο ΣΕΕΠΕ δεν επιτρέπεται
ως συλλογικό όργανο να παρέμβει στα
εσωτερικά της κάθε εταιρείας, καθώς δεν
εμπλέκεται σε εμπορικά ζητήματα των με-
λών του. Οι εταιρείες όμως η καθεμία ξε-
χωριστά; Στέλεχος της αγοράς μας ανέ-
φερε (ας μας διαψεύσουν περί του αντιθέ-
του, θα είναι ευχάριστο στην προκειμένη
περίπτωση) ότι μέχρι σήμερα δεν έχει κα-
ταγραφεί κάποια αξιοσημείωτη ενέργεια
των πετρελαϊκών εταιρειών που να «φρε-
νάρει» την παραβατικότητα εκείνων που
διατηρούν πρατήρια με τη φίρμα τους,

όταν παρανομήσουν: να διαγράφονται δη-
λαδή από τα μητρώα τους αν πιαστούν
μία-δύο φορές και να απαγορεύεται να
φέρουν την επωνυμία του ομίλου. «Μόνο
μια περίπτωση», μας είπε ότι έχει «πέσει
στην αντίληψή του»! Υπάρχουν και οι περι-
πτώσεις «ανεξάρτητων», εκτός ΣΕΕΠΕ,
στους οποίους ακόμα και να επιβληθούν
ποινές από το κράτος (όχι όμως σφραγί-
σματος του καταστήματος επ’ αόριστον),
βάζουν «αχυρανθρώπους» στη θέση τους
και συνεχίζουν το προσοδοφόρο «σπορ»
της νόθευσης καυσίμων. Σημειώνεται ότι
ο ΣΕΕΠΕ ως συλλογικό όργανο «εκπροσω-
πεί τις θέσεις του κλάδου συνολικά των
εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών και
όχι μεμονωμένων εταιρειών. Στους βασι-
κούς στόχους του Συνδέσμου είναι και η
περιστολή του λαθρεμπορίου και κάθε
μορφής παραβατικότητας στα καύσιμα,
με σκοπό τη λειτουργία της αγοράς σε
συνθήκες ελεύθερης οικονομίας και υγι-
ούς ανταγωνισμού, προς όφελος των κα-
ταναλωτών και της οικονομίας». Προφα-
νώς χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμα για να
φτάσουμε στο σημείο αυτό. Και μπροστά
μας έχουμε τα δύσκολα με τον χειμώνα –
μακάρι να είναι ήπιος– να μας περιμένει… 
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«Περί 
διαφθοράς»
Ο Σύνδεσμος Εταιρειών
Εμπορίας Πετρελαιοειδών
Ελλάδος λειτουργεί από το
1977. «Εκπροσωπεί 13
εταιρείες που διακινούν το
90% των υγρών καυσίμων
και άλλων πετρελαιοειδών
προϊόντων της χώρας απα-
σχολώντας άμεσα και έμ-
μεσα δεκάδες χιλιάδες ερ-
γαζόμενους».
Στο καταστατικό του ΣΕΕΠΕ
(κώδικας δεοντολογίας)
τονίζεται ότι «κάθε μέλος
οφείλει να συμβάλλει στην
καταπολέμηση της διαφθο-
ράς που οδηγεί σε στρε-
βλώσεις της αγοράς και ζη-
μιώνει την υγιή επιχειρη-
ματικότητα και το κοινωνι-
κό σύνολο».
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Τι αλλαγές φέρνει στη διαδικτυακή διαφήμιση το τέλος των cookies
Το 2023 τα cookies θα αποτελέσουν παρελθόν από το

διαδικτυακό σύμπαν και ήδη οι άνθρωποι που ασχολούν-
ται με τη διαφήμιση αναζητούν τρόπους για να καταφέ-
ρουν να ξεπεράσουν αυτό το χρήσιμο για εκείνους εργα-
λείο. Στον κόσμο του διαδικτύου τα cookies ήταν μια βάση
για τους διαφημιστές ώστε να μπορούν να βλέπουν τις επι-
θυμίες των χρηστών και επομένως να προβάλλουν στην
οθόνη τους τις καταλληλότερες για αυτούς διαφημίσεις. Η
κατάργηση των cookies το 2023 αλλάζει αυτή την πραγμα-
τικότητα, καθώς οι νέοι κανονισμοί περί απορρήτου έρ-
χονται για να προστατεύσουν το απόρρητο των χρηστών-
καταναλωτών.

Έως σήμερα με τη χρήση των cookies οι εταιρείες μπο-
ρούσαν να αναπτύξουν λεπτομερή προφίλ επισκεπτών και

να δημιουργήσουν εξατομικευμένες, στοχευμένες διαφη-
μιστικές καμπάνιες και εκστρατείες επαναστόχευσης. Στις
χώρες της ΕΕ το 5% κατά μέσο όρο των χρηστών απορρί-
πτει τα cookies, με την Ιταλία να εμφανίζει το χαμηλότερο
ποσοστό (2%), ενώ στη Βρετανία τα ποσοστά άρνησης είναι
περίπου 7%.

Για την εξεύρεση νέων μεθόδων που θα αντικαταστήσουν
τα cookies εργάζονται διαφημιστές και εκδότες. Για παρά-
δειγμα, αυτήν τη στιγμή η Google δημιουργεί κάτι που ονο-
μάζεται «Privacy Sandbox» ως έναν τρόπο να επιτρέπει
στους διαφημιστές να στοχεύουν διαφημίσεις χωρίς να
διακυβεύεται το απόρρητο των χρηστών. Με τις εταιρείες
και τον κλάδο του marketing να χωρίζονται ήδη σε νικητές
και χαμένους, πολλοί κάνουν από τώρα λόγο για την παντο-
κρατορία της Google, που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή
χάρη στο Privacy Sandbox. Τα χρονικά περιθώρια στε-
νεύουν για τις υπόλοιπες εταιρείες, με την προσπάθεια να
γίνεται για να καταφέρουν να σταθούν πλάι στην Google, η
οποία παίζει... μόνη της.

Η
SportingPedia παρουσίασε μια ενδιαφέρου-
σα μελέτη που δείχνει ότι οι στοιχηματικές
εταιρείες σαρώνουν στους χορηγούς των πο-

δοσφαιρικών εμφανίσεων. Σύμφωνα με την ανάλυση
98 ποδοσφαιρικών συλλόγων, οι εταιρείες που σχε-
τίζονται με τον τζόγο εμφανίζονται ως κύριοι χορη-
γοί στις φανέλες του 11,2% όλων των ομάδων σε πέν-
τε πρωταθλήματα. Στην αγγλική Πρέμιερ Λιγκ ένα τε-
ράστιο 40% όλων των συλλόγων θα εμφανίζει τον λο-
γότυπο μιας εταιρείας τυχερών παιχνιδιών στις φα-
νέλες του. Οι εταιρείες τυχερών παιχνιδιών, εμπορι-
κών συναλλαγών και λιανικής πώλησης αυτοκινήτων
χορηγούν όλες μαζί πάνω από το 31% των συλλόγων.

Υπάρχουν πέντε εταιρείες με πολλαπλές συμφω-
νίες χορηγίας - Cazoo (7), Fly Emirates (4), Estrella
Galicia (2), Dafabet (2), DigitalBits (2). Το εμπόριο, η
τεχνολογία, τα οικονομικά, το λιανικό εμπόριο αυ-
τοκινήτων και τα ταξίδια είναι οι 5 τομείς με συμφω-
νίες χορηγίας και στα πέντε πρωταθλήματα. Οι εται-

ρείες από τις βιομηχανίες τυχερών παιχνιδιών, δια-
δικτυακών εμπορικών συναλλαγών και λιανικής
πώλησης αυτοκινήτων επενδύουν τα περισσότερα
στα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Εί-
ναι υπεύθυνοι για την «ένεση» χρημάτων σε 30 από
τους 98 συλλόγους σε όλη την Πρέμιερ Λιγκ, τη La
Liga, τη Serie A, τη Ligue 1 και την Bundesliga. Οι
άλλοι κλάδοι που στοχεύουν στην προβολή σε πο-
δοσφαιρικές φανέλες είναι τα τρόφιμα και ποτά
(9,2%), ταξίδια (8,2%), τεχνολογία (7,1%), ακίνητα
(7,1%) και οικονομικά (7,1%).

Το Ντουμπάι θέλει να ενισχύσει σημαντικά τις επενδύσεις στο
metaverse και να προσθέσει 4 δισ. δολάρια στο ΑΕΠ σε μία πενταε-
τία. Ο πρίγκιπας του Ντουμπάι, σεΐχης Χαμντάν μπιν Μοχάμεντ μπιν
Ρασίντ Αλ Μακτούμ, έγραψε σε tweet του πως η κυβέρνησή του έχει
ξεκινήσει μια «metaverse στρατηγική» με στόχο να καθιερώσει το
Ντουμπάι ως μία από τις δέκα κορυφαίες metaverse οικονομίες
στον κόσμο. Το Ντουμπάι θα επιδιώξει να πετύχει πενταπλάσια αύξη-
ση του αριθμού των εταιρειών στο metaverse εντός των συνόρων του,
καθώς και να προσθέσει 40.000 θέσεις εργασίας και 4 δισ. δολάρια
στην οικονομία του τα επόμενα πέντε χρόνια. Σήμερα φιλοξενεί περισσότερες από 1.000 εταιρείες στο meta-
verse, οι οποίες  συνεισφέρουν συνολικά περίπου 500 εκατ. δολάρια στην οικονομία της πόλης, σύμφωνα με το
tweet.

Πρωτιά στοιχηματικών
εταιρειών

στις ποδοσφαιρικές
εμφανίσεις

� Η Greenpeace με καμπάνια της για τις παραλίες αναφέρει:
«Στην παραλία και στη θάλασσα τα ζώα δεν αφήνουν

σκουπίδια. Οι άνθρωποι αφήνουν. Σας παρακαλούμε, συμπε-
ριφερθείτε σαν ζώα». Από τη μία, αναδεικνύεται η αξία των
ζώων αλλά και ότι ο μοναδικός ρυπαντής του πλανήτη μας εί-
μαστε εμείς, ενώ από την άλλη καλούμαστε όλοι να ακολου-
θήσουμε το παράδειγμά τους και να μην αφήνουμε σκουπίδια
στις πανέμορφες ακτές μας.

� Η Heineken παρουσίασε
τα παπούτσια «Heine-

kicks», τα οποία έχουν τα χα-
ρακτηριστικά χρώματά της αλ-
λά και μπίρα να ρέει στη σόλα
τους. Με αυτό τον τρόπο η
εταιρεία προμοτάρει την και-
νούργια μπίρα της, αλλά δίνει
και απάντηση στο ερώτημα
«πώς θα ήταν αν περπατούσα-
με πάνω σε μπίρα;».

� Η μεγάλη επιτυχία και απήχηση της σειράς «Σασμός» συ-
νεχίζεται και μέσα από τη μουσική της. Το ομότιτλο τρα-

γούδι, σε μουσική Νίκου Τερζή και στίχους Γιάννη Κότσιρα,
με ερμηνευτή τον Γιάννη Κότσιρα, ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο
streams και έγινε χρυσό σε ψηφιακές πωλήσεις.

� Το διάσημο μοντέλο Kaia Gerber είναι η νέα μούσα του οί-
κου Celine, αφού πρωταγωνιστεί στις καμπάνιες του οίκου

σταθερά τις τελευταίες σεζόν. Σακάκια σε ανδρικό στιλ, boxy
jackets, φαρδιά τζιν, δερμάτινα σετ και η νέα εκπληκτική Celine
bag δίνουν το Celine winter style.

� Σε ένα εξαιρετικά ασταθές περιβάλλον, το BMW Group πα-
ρέμεινε στην πορεία του το α’ εξάμηνο του 2022. Παρά την

αστάθεια, το Group πέτυχε το α’ εξάμηνο περιθώριο EBT
24,5%. Η επανεκτίμηση των μετοχών που κατείχε προηγουμέ-
νως στην κινεζική κοινοπραξία BMW Brilliance Automotive
Ltd (BBA) συνέβαλε στην υψηλή απόδοση. Αυτή η επανεκτί-
μηση λόγω της πλήρους ενοποίησης στις 11 Φεβρουαρίου αύ-
ξησε το οικονομικό αποτέλεσμα κατά €7,7 δισ. 

Το Ντουμπάι ποντάρει στο metaverse

Mικρά - μικρά

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

Β
ρεθήκαμε στα γυρίσματα της σουρεαλιστικής μου-
σικής κωμωδίας που δημιούργησαν ο Φοίβος Δελη-
βοριάς και ο Σπύρος Κρίμπαλης και ζήσαμε απο-

λαυστικές στιγμές σε ένα μαγικό χαρμάνι σάτιρας και μου-
σικοχορευτικής μαγείας! Ζωντανή μουσική, χορός, σάτιρα,
μαγεία, stand up comedy και ξεχωριστοί καλεσμένοι σε ρό-
λους-έκπληξη ή, αλλιώς, «Τα νούμερα»... Ναι, αυτός είναι ο
τίτλος της πραγματικά πρωτοποριακής εκπομπής που ετοι-
μάζει ο Φοίβος Δεληβοριάς για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση
και έρχεται στις οθόνες μας από τον Σεπτέμβριο μέσα από τη
συχνότητα της ΕΡΤ1. Η νέα μουσική κωμωδία 24 επεισο-

δίων, σε πρωτότυπη ιδέα του Φοίβου Δεληβοριά και του
Σπύρου Κρίμπαλη και σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Καραντινά-
κη, είναι μια σειρά μυθοπλασίας, στην οποία η πραγματικό-
τητα θα νικιέται από τον σουρεαλισμό. Είναι η ιστορία ενός
τραγουδοποιού και του αλλοπρόσαλλου θιάσου του, που θα
προσπαθήσουν να αναβιώσουν στη σύγχρονη Αθήνα τη
«Μάντρα» του Αττίκ. Εκτός από τον Φοίβο Δεληβοριά, στα
«Νούμερα» θα συμμετέχουν μεταξύ άλλων και οι Σπύρος
Γραμμένος, Ζερόμ Καλουτά, Βάσω Καβαλιεράτου, Μιχάλης
Σαράντης, Γιάννης Μπέζος, Θανάσης Αλευράς, Ελένη Ου-
ζουνίδου, Αλεξάνδρα Ταβουλάρη, Γιάννης Σαρακατσάνης. 

Από το «Πρωινό», όπου σχολίαζε την επικαιρότητα τα
τελευταία χρόνια, ο Βαγγέλης Περρής μετακομίζει
στο Open με μια σατιρική εκπομπή που θα έχει
την υπογραφή του. Η επικαιρότητα ζεματάει σαν
«Λάβα», όπως θα είναι ο τίτλος της νέας ψυχαγω-
γικής πρότασης του σταθμού. Όπως χαρακτηρι-
στικά αναφέρει η ανακοίνωση του καναλιού, «την
ώρα που τα ειδησεογραφικά κάστανα κοχλάζουν,
αναζητούνται αυτοί που θα τα βγάλουν από τη φωτιά και η
Ιστορία διάλεξε: την κλασική Ελληνίδα μανούλα Ερμιόνη/Ελ-
πίδα/Κυριακή/Κουζουλού, την παλαίμαχο δημοσιογράφο-

ερευνήτρια Μπέμπα Αντιπαριώτη, τον υποψήφιο παί-
κτη ριάλιτι Ετιέν Μουστακάκη, την influencer με τα

τεράστια giveaway Ρεγγίνα Ροζασάματ, τον δά-
σκαλο αυτογνωσίας Άρη Κοντοχωριανόπουλο
(γνωστός ως Τι-Καμασάλα)».
Στη συγγραφική ομάδα θα είναι οι Αθηναΐδα Νέγ-

κα, Χριστίνα Κατσαντώνη, Χρήστος Χριστόπουλος
και Βαγγέλης Περρής. Ο Νίκος Ψαρράς θα ντύσει με

τη φωνή του τα βίντεο, ενώ στην εκπομπή θα συμμετέχουν
και οι Σταυρούλα-Μελισσάνθη Κράτα, Τζούλη Σούμα, Βαγγέ-
λης Παπαδάκης, Χρήστος Χριστόπουλος, Έλενα Κρεμλίδου. 

Έτοιμα για μεγάλες περιπέτειες 
τα 9 ζευγάρια του «Asian Express» 

Το νέο ταξιδιωτικό παιχνίδι περιπέτειας που σημειώνει μεγά-
λη επιτυχία σε περισσότερες από δώδεκα χώρες έρχεται σύντο-
μα στο Star. Εννέα ζευγάρια από γνωστούς celebrities θα αντι-
μετωπίσουν μια τεράστια πρόκληση: να διασχίσουν τρεις χώρες
της Ασίας, την Καμπότζη, το Λάος και την Ταϊλάνδη, μόνο με επί-
γεια μέσα και με ελάχιστα χρήματα.  Τα εννέα ζευγάρια του
«Asian Express»: Γιώργος Μαυρίδης - Κρίστη Καθαργιά (ζευ-
γάρι), Χριστίνα Παππά - Δημήτρης Παππάς (μαμά-γιος), Μαυρί-
κιος Μαυρικίου - Ιλάεϊρα Ζήση (ζευγάρι), Χρήστος Ζώτος - Στέ-
λιος Λεγάκης (φίλοι), Κωνσταντίνος Βασάλος - Φίλιππος Ιωάν-
νου/Fipster (φίλοι), Χριστίνα Κολέτσα - Maria Maroulis (φίλες),
Θεοδώρα Ρασέλ - Κλόντια Ρασέλ (μαμά-κόρη), Βιβή Μπασινά -
Κατερίνα Καλίνογλου/Kat Kat (φίλες), Νάσος Γαλακτερός -
Παύλος Γαλακτερός (μπαμπάς-γιος).

Στην παρουσίαση θα είναι ο Πέτρος Πολυχρονίδης και η Ζενε-
βιέβ Μαζαρί. 

�Η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» έρχεται
στο νέο πρόγραμμα του Star για 8η σεζόν. Η

Ζήνα Κουτσελίνη και οι συνεργάτες της είναι
έτοιμοι για νέες υποθέσεις με σκοπό την αναζή-
τηση της αλήθειας. Παράλληλα, ο σταθμός
επενδύει για 7η χρονιά στο «Shopping Star»,
την καθημερινή απογευματινή εκπομπή με τα
ευρηματικά tips της Βίκυ Καγιά και τα απίθανα
σχόλια του Βαγγέλη Χαρισόπουλου. 

�Ο Φώτης Σεργουλόπουλος επιστρέ-
φει στην πρωινή ψυχαγωγία έπειτα

από πολλά χρόνια. Ο παρουσιαστής θα εί-
ναι καθημερινά 10 με 12 ζωντανά στον αέ-
ρα της ΕΡΤ έχοντας δίπλα του την Τζένη
Μελιτά. Τα σκηνικά ετοιμάζονται στο με-
γαλύτερο στούντιο της ΕΡΤ, το Δ στην Κα-
τεχάκη, και η πρεμιέρα αναμένεται για τις
26 του Σεπτέμβρη. 

� Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή
Βούλγαρη έρχονται στις

οθόνες μας με αέρα
ανανέωσης τη Δευτέ-
ρα 22 Αυγούστου
στις 5 το πρωί. Η
καθημερινή ενημε-
ρωτική εκπομπή
του Mega, που έκλει-
σε την τηλεοπτική σε-
ζόν κατακτώντας την κορυ-
φή της τηλεθέασης, θα συνεχίσει με όλα τα νέα
και τις εξελίξεις αλλά και με καλεσμένους από
όλους τους χώρους της πολιτικής, οικονομικής
και κοινωνικής ζωής. Επιπλέον, η εκπομπή θα
αναδεικνύει όλα όσα γίνονται αντικείμενο συζή-
τησης στο διαδίκτυο και δημιουργούν τάση στα
social media. 

�Γυναικεία υπόθεση θα είναι το νέο
πρωινό που ετοιμάζει η Φαίη

Σκορδά στον ΣΚΑΪ. Στο πλευρό της πα-
ρουσιάστριας αναμένεται να βρεθούν
εκτός απροόπτου η Αφροδίτη Γραμμέλη,
η Έλενα Χριστοπούλου και η Ελένη Φω-
τοπούλου. 

� Άνοδο κατά 20% στις αμοιβές των ηθοποιών
έφερε η σχέση προσφορά και ζήτησης που

υπάρχει, καθώς η αγορά τηλεοπτικών παραγω-
γών έβαλε τη χώρα στον παγκόσμιο τηλεοπτικό
χάρτη και άλλαξε τους κανόνες του παιχνιδιού. Η
επιδότηση των σειρών και των ταινιών από το Δη-
μόσιο (μέσω του ΕΚΟΜΕ) αλλά και οι ξένες πα-
ραγωγές που ήρθαν στην Ελλάδα δημιούργησαν
35.000 νέες θέσεις εργασίας. Οι ηθοποιοί του θε-
άτρου μετά τις «Άγριες Μέλισσες» είδαν τις αμοι-
βές τους να εκτοξεύονται ακόμα και στις 5.000
ευρώ τον μήνα. Από την άλλη, αυξημένες κατά
πολύ είναι και οι αποδοχές των ηθοποιών που
εργάζονται για ξένες σειρές και ταινίες, καθώς το
κόστος των παραγωγών αυτών είναι τριπλάσιο.

Η Μπέττυ Μαγγίρα «χτυπάει»
πρώτη με νέους συνεργάτες

Για ακόμη μια σεζόν η Μπέττυ Μαγγίρα θα βρεθεί στο τιμόνι
της παρουσίασης της πρωινής ζώνης του

Open με το ψυχαγωγικό μαγκαζίνο
«Ποιος είναι πρωινιάτικα;», που επι-

στρέφει ανανεωμένο. Ο σταθμός
επιθυμεί φέτος να πετύχει την ανα-
τροπή στα νούμερα τηλεθέασης και
να μπει δυνατά στον ανταγωνισμό.

Έτσι, θα είναι η πρώτη ψυχαγωγική
εκπομπή που θα βγει στον αέρα από τις

29 Αυγούστου. Μαζί με την Μπέττυ Μαγγίρα
θα είναι από πέρυσι οι Μαρία Αντωνά, Δημήτρης Μακαλιάς,
Δημήτρης Σαράντος και Αθηνά Αφαλίδου. Στην ομάδα θα
προστεθούν όμως και δύο νέα πρόσωπα. Ο λόγος για τον Πα-
ναγιώτη Χατζηδάκη και τον Νίκο Καρβέλα, οι οποίοι αναμένε-
ται να αφήσουν το δικό τους αποτύπωμα. 

Επιμέλεια: Γιώργος Σκρομπόλας

Πολύ μεγάλα τα «Νούμερα» της ΕΡΤ...

«Λάβα» φέρνει μαζί του στο Open ο Βαγγέλης Περρής
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Π
άνω από 2 δισ. ευρώ απώ-
λεσε η ελληνική οικονο-
μία την τελευταία εικο-
σαετία από την υποκι-

νητικότητα στην καθημερινή μας
ζωή. Η συνήθεια του καναπέ, που
πρωτίστως κάνει κακό στην υγεία
μας, δημιουργεί και μεγάλες χρηματι-
κές απώλειες στην ελληνική οικονομία
από τις χαμένες εργατοώρες ανθρώπων
που ασθενούν από αυτόν τον ανθυγιεινό
τρόπο ζωής και προσθέτει σημαντικές
δαπάνες στον προϋπολογισμό για την πε-
ρίθαλψη των ανθρώπων που νοσούν και
από σοβαρές ασθένειες, που σε μεγάλο
βαθμό θα μπορούσαν να έχουν αποσοβη-
θεί αν βάζαμε λίγη περισσότερη άσκηση
στη ζωή μας.

Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε η ανά-
λυση δεδομένων στην οποία προχώρησε
το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητι-
σμού (ΤΕΦΑΑ) του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας, στο πλαίσιο της πανελλαδικής
ανάλυσης για τις οικονομικές επιπτώσεις
της υποκινητικότητας στην Ελλάδα.

Για τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυ-
τής μίλησε στην «Political» o αναπληρω-
τής καθηγητής του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας, δρ Ανδρέας Φλουρής, ο
οποίος επισήμανε: «Στην ανάλυση αυτή
πήραμε μια μεθοδολογία που αναπτύχθη-
κε διεθνώς τα τελευταία χρόνια από μεγά-
λη ομάδα επιστημών από όλο τον κόσμο, οι
οποίοι έχουν υπολογίσει την πιθανότητα
κάποιος άνθρωπος να νοσήσει αν δεν κι-
νείται επαρκώς. Η έλλειψη φυσικής δρα-
στηριότητας αυξάνει την πιθανότητα να
νοσήσουμε από διαβήτη, παχυσαρκία και
κάποιους καρκίνους. Όσο περισσότερο
καθόμαστε τόσο πιθανότερο είναι να νο-
σήσουμε. Υπολογίσαμε λοιπόν το ποσοστό
αυτό και ζητήσαμε δεδομένα από την Ελ-
ληνική Στατιστική Υπηρεσία για όλα αυτά
τα χρόνια που μελετήσαμε από το 2000 και
έπειτα», σημείωσε ο κ. Φλουρής.

«Αν αλλάζαμε κάποιες συνήθειες»
Οι επιστήμονες υπολόγισαν το ποσοστό

των ανθρώπων που έχουν νοσήσει μαζί
με το ποσοστό των χαμένων εργατοωρών
και κατάφεραν να βρουν για τις πέντε πιο
συχνές παθήσεις στην Ελλάδα το κόστος
που προκαλεί η υποκινητικότητα. «Είναι
σημαντικό να πούμε ότι το κόστος είναι
αρκετά μεγαλύτερο. Εμείς υπολογίσαμε
το κόστος για τις πέντε πιο συχνές παθή-
σεις. Το κόστος αυτό αυξάνεται σταδιακά,

αρχικά ήταν αρκετά χαμηλό στις αρχές
του αιώνα και πλέον έχει φθάσει το 2019
στα 130 εκατ. ευρώ εκείνη τη χρονιά. Αν
λοιπόν υπολογίσουμε την τελευταία δε-
καετία, ήταν λίγο πάνω από το 1 δισ. ευρώ,
στο 1,07 δισ. Αν δούμε όλη την εικοσαετία
που μελετήσαμε από το 2000 μέχρι το
2019, συνολικά το κόστος ανέρχεται στα
2,2 δισ. ευρώ», εξηγεί ο κ. Φλουρής και
προσθέτει: «Είναι χρήματα που στερείται
η ελληνική οικονομία και θα μπορούσε να
ήταν πολύ λιγότερα αν αλλάζαμε κάποιες

καθημερινές συνήθειες που σχετίζονται
με την υποκινητικότητα. Αν η κυβέρνηση
επενδύσει ένα πολύ μικρό ποσοστό αυ-
τών των χρημάτων από τα 130 εκατ. που
υπολογίζουμε ότι χάνονται κάθε χρόνο,
αν επενδύσει 2-3 εκατ. από αυτά για ευαι-
σθητοποίηση της κοινής γνώμης και κά-
ποιες δράσεις για πιθανή έρευνα, ώστε να
βοηθήσει τους ανθρώπους να είναι λίγο
πιο ενεργοί στη ζωή τους, αφενός θα εί-
μαστε πολύ πιο υγιείς και χαρούμενοι άν-
θρωποι, αφετέρου θα έχουμε και πολύ

μικρότερο κόστος για την οικονομία μας
ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποι-
ήσουμε αυτά τα χρήματα για πολλές άλ-
λες, πολύ πιο σημαντικές ανάγκες του
κράτους στην Υγεία, στην Παιδεία, στην
Άμυνα ή στην Πολιτική Προστασία».

Απίστευτο το κόστος 
την τελευταία 20ετία για 
την οικονομία μας λόγω 
των επιπτώσεων στην υγεία
των Ελλήνων από 
την καθιστική ζωή 
- Τι λέει ο αναπληρωτής
καθηγητής του ΤΕΦΑΑ 
του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, 
δρ Ανδρέας Φλουρής

Πληρώσαμε 2 δισ. € τον... καναπέ

«Παρατηρητήριο κινητικότητας» 
Ο δρ. Φλουρής, μεταφέροντας την πρόταση ειδικών επιστημόνων που ασχολή-
θηκαν με το θέμα, προτείνει να δημιουργηθεί ένα παρατηρητήριο κινητικότητας:
«Να δοθούν πολύ λίγα χρήματα από αυτά που χάνουμε ούτως ή άλλως από αυτές
τις συνήθειες της ακινησίας και να δημιουργηθεί ένας οργανισμός που θα αντι-
μετωπίσει την υποκινητικότητα στην Ελλάδα. Να την καταγράψει συστηματικά,
γιατί πρώτα πρέπει να ερευνήσουμε το πρόβλημα, να δούμε ποιες περιοχές της
Ελλάδας πάσχουν περισσότερο από αυτό και μετά να σχεδιαστούν στοχευμένες
ενέργειες για να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος και να χρησιμοποιεί το ποδήλατο,
να περπατάει, να κάνει συστηματική άσκηση, ώστε και να είμαστε πιο ευτυχι-
σμένοι και να γλιτώσουμε χρήματα για να τα χρησιμοποιήσουμε κάπου αλλού».
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Στροφή προς το diesel πραγματοποίησαν οι Έλληνες καταναλωτές τον Ιού-
λιο, καθώς το συγκεκριμένο καύσιμο ήταν το μοναδικό που κατέγραψε άνοδο
σε σχέση με τα υπόλοιπα καύσιμα, όπως επίσης και το υγραέριο, του οποίου η
αύξηση ήταν κυριολεκτικά οριακή. Αντίθετα, τα βενζινοκίνητα, τα υβριδικά, τα
plug-in υβριδικά, τα ηλεκτρικά αλλά και εκείνα που κινούνται και με φυσικό
αέριο σημείωσαν πτώση.

Ειδικότερα, τον έβδομο μήνα του 2022 τα πετρελαιοκίνητα μοντέλα κέρδισαν τους
καταναλωτές, καθώς κατέλαβαν το 18,4% της αγοράς από 15,6% τον αντίστοιχο μήνα
του 2021, σημειώνοντας άνοδο 2,8% σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΣΕΑΑ. Οι
πωλήσεις υβριδικών αυτοκινήτων διατήρησαν τη δεύτερη θέση, καταλαμβάνοντας

το 24,2% του συνόλου της αγοράς έναντι 24,4% τον αντίστοιχο μήνα πέρσι.
Οι πωλήσεις καινούργιων οχημάτων βενζίνης τον Ιούλιο του 2022 σημείωσαν το

υψηλότερο ποσοστό πτώσης 1,9% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021, ωστόσο
βρέθηκαν στην πρώτη θέση προτίμησης των καταναλωτών με 47,9% έναντι 49,8% τον
αντίστοιχο μήνα του 2021. Τα ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά αυτοκίνητα κατέλαβαν
το 5,3% του συνόλου έναντι 5,9%, σημειώνοντας πτώση 0,6%. Τα οχήματα που κινούν-
ται και με φυσικό αέριο επίσης σημείωσαν πτώση 0,7%, καθώς κατέλαβαν το 0,7%
έναντι 1,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.

Τέλος, τα αυτοκίνητα που κινούνται και με υγραέριο σημείωσαν οριακή άνοδο
0,6%, καθώς κατέλαβαν το 3,5% έναντι 2,9% τον αντίστοιχο μήνα του 2021.
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Ανακάμπτουν οι πωλήσεις diesel αυτοκινήτων

Δοκιμάζουμε το Toyota Yaris Cross
1.5 Hybrid AWD-i με 116 ίππους

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής

Η
Toyota μάλλον έκανε πάλι το θαύμα της και
κυριολεκτικά άφησε έκπληκτους όλους σχε-
δόν τους ανταγωνιστές της, καθώς με το νέο
Yaris Cross εισέρχεται σε μια κατηγορία

όπου κυριαρχούν άλλες μάρκες. Άλλωστε, μόνο τυχαίο
δεν μπορεί να χαρακτηριστεί το γεγονός ότι η Toyota
εδώ και πολλά χρόνια βρίσκεται στην πρώτη θέση του
πίνακα των πωλήσεων στα καινούργια αυτοκίνητα, απο-
δεικνύοντας ότι για κάποιο λόγο οι Έλληνες καταναλω-
τές την προτιμούν περισσότερο από άλλες εταιρείες.  H
βασική τιμή στην Ελλάδα για το Yaris Cross κυμαίνεται
στις 19.170 ευρώ, για το μοντέλο με τον 1.500άρη των 125
ίππων, για τη Hybrid έκδοση ξεκινά από τις 22.020 ευ-
ρώ, ενώ η βασική τετρακίνητη έκδοση κοστίζει 27.770
ευρώ αλλά με υπερπλήρη εξοπλισμό.

Μοναδική σχεδίαση
Οι σχεδιαστές της Toyota κατάφεραν να δημιουργή-

σουν ένα μοναδικό αυτοκίνητο, το οποίο όμως θα λέγα-
με ότι φέρει στοιχεία τόσο από το C-HR όσο και από το
πολύ μεγαλύτερο RAV4. Βέβαια, όλα τα παραπάνω
έχουν συντελέσει σε ένα πολύ δυναμικό και σπορ Yaris
που μόνο σχέση με το διάσημο μικρό δεν έχει…

Το τετρακίνητο Yaris Cross δεν διαφέρει από τις υπό-
λοιπες εκδόσεις σχεδιαστικά, θυμίζοντας ένα μικρό
RAV4 με τετραγωνισμένη σχεδίαση, υπερυψωμένο
αμάξωμα και ψηλά τοποθετημένα φανάρια, ώστε να
προσδίδει έναν περισσότερο SUV χαρακτήρα.

Το πίσω μέρος του Yaris Cross επίσης παραπέμπει
σε RAV4, ενώ από το πλάι οι επιρροές από το C-HR εί-
ναι εμφανείς… Στο εσωτερικό, το Toyota Yaris Cross

διακρίνεται για την πολύ καλή ποιότητα κατασκευής,
το μοντέρνο design αλλά και τις πολλές θέσεις για
αντικείμενα. Μόνη διαφορά στην τετρακίνητη έκδο-
ση αποτελεί ο περιστροφικός διακόπτης για τα εκτός
δρόμου προγράμματα πριν από τον λεβιέ επιλογής
ταχυτήτων.

Η κεντρική ψηφιακή οθόνη των 7’ απεικονίζει το τα-
χύμετρο και δύο μικρότερα αναλογικά όργανα εκατέ-
ρωθεν, τα οποία υπάρχουν για το υβριδικό σύστημα αρι-
στερά και για τις ενδείξεις θερμοκρασίας και καυσίμου
από δεξιά.

Η μπαταρία και ο ηλεκτροκινητήρας μειώνουν τη χω-
ρητικότητα στο πορτμπαγκάζ, η οποία ανέρχεται σε 320
λίτρα από 397 λίτρα που είναι στη δικίνητη έκδοση.

Το Yaris Cross Hybrid της δοκιμής μας κινούσε ο τρι-
κύλινδρος θερμικός του 1,5 λίτρου απόδοσης 92 ίππων,
ο οποίος συνδυάζεται με ένα υβριδικό σύστημα κίνησης
4ης γενιάς που περιλαμβάνει ένα compact ηλεκτρικό
μοτέρ 80 ίππων και συνδυαστικά το αποτέλεσμα αποδί-
δει συνολικά 116 ίππους.

Όσον αφορά την κατανάλωση καυσίμου, έχοντας επι-
λεγμένο το πρόγραμμα ECO και εκμεταλλευόμενος στο
έπακρο τη δυνατότητα για ηλεκτροκίνηση, τότε η μέση
κατανάλωση μπορεί να πέσει κοντά στα 4,5 λίτρα για κά-
θε 100 χλμ.

Επίσης τα 116 γρ. CO2/χλμ. εξασφαλίζουν μηδενικά
τέλη κυκλοφορίας και ελεύθερη είσοδο στον δακτύλιο.

Άνετο και οικονομικό
Το Toyota Yaris Cross προσφέρει όλα όσα περιμένεις

και ζητάς από ένα μοντέρνο Β-SUV με επιπλέον στοι-

χεία την άνεση, την ασφάλεια και, βέβαια, την οικονο-
μία.

Στο εθνικό οδικό δίκτυο, το Yaris Cross Hybrid απο-
δείχθηκε ότι είναι απόλυτα ασφαλές και οικονομικό,
ενώ όταν το πιέζει ο οδηγός στο όριο ο κινητήρας αλλά
και το κιβώτιο προκαλούν θόρυβο, που όμως κυμαίνε-
ται στα όρια του ανεκτού. Παράλληλα, αν είναι συνετός ο
οδηγός του, θα αντιληφθεί ότι με ένα ρεζερβουάρ 36 λί-
τρων μπορεί να διανύσει περίπου 700 χλμ.!

Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στροφές, το
ιαπωνικό μοντέλο αποδείχθηκε ευέλικτο: οι κλίσεις του
αμαξώματος είναι υπαρκτές, αλλά σε καμία περίπτωση
δεν θα προβληματίσουν τον οδηγό.

Μέσα στην πόλη, το Yaris Cross Hybrid αποδείχθηκε
ότι βρίσκεται στο φυσικό του περιβάλλον, με την ηρεμία
και την οικονομία της ηλεκτροκίνησης να κάνουν έντο-
νη την παρουσία τους, ενώ η ύπαρξη κάμερας οπισθο-
πορίας κάνει τη διαδικασία παρκαρίσματος παιχνιδάκι. 

Εκτός δρόμου, το Yaris Cross θα κινηθεί σαν ένα κα-
θαρόαιμο τετρακίνητο όχημα, καθώς τα 170 χλστ. από το
έδαφος και η «ιδιαίτερη» AWD-i τετρακίνηση σε συνερ-
γασία με το κιβώτιο αποτελούν σημαντικούς συμμά-
χους στα δύσκολα.

Η τετρακίνηση είναι ιδιαίτερη, καθώς δεν υπάρχει
άξονας μετάδοσης προς τα πίσω ή κεντρικό διαφορικό
αλλά ένα δεύτερο, ανεξάρτητο ηλεκτρικό μοτέρ που δί-
νει κίνηση στους πίσω τροχούς. Ο οδηγός έχει στη διά-
θεσή του τα προγράμματα Trail και Snow που αναλαμ-
βάνουν δράση ανάλογα με το έδαφος που κινείται το
Yaris Cross αυξάνοντας κατά πολύ τις δυνατότητες κί-
νησης εκτός δρόμου στο ιαπωνικό μοντέλο.

33
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Ε
ίναι σαν ψέμα, αλλά είναι

αλήθεια! Άρχισε χθες το

πρωτάθλημα της Super

League 1 στην προκαθορισμένη

ημερομηνία, πράγμα σπάνιο. Αν και

την τελευταία στιγμή ουδείς μπορεί

να προδικάσει το... βεβαιωμένο, κα-

θότι οι περισσότερες ομάδες στύλω-

σαν τα πόδια και ζητούν χρήματα από

την Πολιτεία μέσω του Στοιχήματος

για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Για

να δούμε τι θα δούμε στο φετινό

πρωτάθλημα που άρχισε χτες με το

παιχνίδι Βόλος - Αστέρας Τρίπολης

(το αποτέλεσμα στο paraskhnio.gr).

Από άποψη... μενταλιτέ των προ-

σώπων που διαφεντεύουν το ποδό-

σφαιρο, μια από τα ίδια. Ίδιοι άνθρω-

ποι, ίδιες χαλασμένες νοοτροπίες,

ίδιες αντιπαλότητες που κούρασαν.

Θα έχουμε ωστόσο νέο αρχιδιαιτητή,

τον Στίβεν Μπένετ, στη θέση του

Μαρκ Κλάτενμπεργκ, αλλά και πρό-

εδρο στην ΕΠΟ τον Τάκη Μπαλτάκο

και πρόεδρο στη Super League 1 τον

Βαγγέλη Μαρινάκη. Είναι θέμα χρό-

νου πότε θα βγουν τα «μεγάλα μαχαί-

ρια» με αφορμή ένα διαιτητικό σφύ-

ριγμα. Αρκετό για να τινάξει στον αέ-

ρα το πρωτάθλημα και φέτος, όπως

και κάθε χρόνο. Ο Μαρινάκης ήθελε

τον Κλάτενμπεργκ αρχιδιαιτητή.

Ένα στοιχείο που θα προκαλέσει

και φέτος θλίψη είναι ο πλήρης

αφελληνισμός, τουλάχιστον στις με-

γάλες ομάδες. Αν παίζουν ένας ή

δυο, θα είναι τεράστια επιτυχία. Στο

ματς Απόλλων Λεμεσού - Ολυμπια-

κός την περασμένη Πέμπτη ο μόνος

Ελληνας που ξεκίνησε στον αγώνα

ήταν ο… Πίττας των Κυπρίων! Παν-

τού ξένοι.

Στην Ευρώπη συνεχίζει μόνο ο

Ολυμπιακός είτε στους ομίλους του

Europa League, αν αποκλείσει τον

Απόλλωνα Λεμεσού, είτε σε αυτούς

του Conference League, αν αποκλει-

στεί από την κυπριακή ομάδα. Πανα-

θηναϊκός, ΠΑΟΚ και Άρης αποκλεί-

στηκαν με το «καλημέρα», ενώ η

ΑΕΚ δεν βγήκε στην Ευρώπη. Χαρα-

κτηριστικό της φετινής σεζόν είναι

ότι υποβιβάζονται κατευθείαν δύο

ομάδες. Όσον αφορά την Ευρώπη,

δεν αλλάζει απολύτως τίποτα - ο

πρωταθλητής στα προκριματικά του

Champions League και τρεις ακόμη

στο Conference League. Καμία στο

Europa League. Κατάντια.

Ντέρμπι δεν υπάρχει στην πρεμιέ-

ρα. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον

ΠΑΣ Γιάννινα στο Φάληρο, ο ΠΑΟΚ

τον Παναιτωλικό στην Τούμπα και ο

Παναθηναϊκός τον Ιωνικό στη Λεω-

φόρο. Η ΑΕΚ πάει στη Λαμία για να

συναντήσει την ομώνυμη ομάδα. Το

πλήρες πρόγραμμα: Σήμερα Σάββα-

το: Ατρόμητος - ΟΦΗ (20.00, Nova),

Λαμία - ΑΕΚ (21.30, Cosmote TV),

ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός (21.45, Nova).

Αύριο Κυριακή: Παναθηναϊκός - Ιω-

νικός (20.00, Cosmote TV), Άρης -

Λεβαδειακός (20.30, Nova), Ολυμ-

πιακός - ΠΑΣ Γιάννινα (22.00. Cos-

mote TV).

Θα ψάχνουμε Έλληνα
παίκτη με το κιάλι στη Super
League 1 - Ίδιοι άνθρωποι, ίδιες
νοοτροπίες και ένα διαιτητικό
λάθος που μπορεί να τα τινάξει
όλα στον αέρα...

Άρχισε 
το πρωτάθλημα 
των... μεταναστών
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Ι
ν Μπέομ Χουάνγκ ή σκέτο Χουάνγκ:
Νοτιοκορεάτης, παίκτης υψηλών
προδιαγραφών που ανήκει στον
Ολυμπιακό. Ξεκίνησε μάλιστα με γκολ

στο ντεμπούτο του κόντρα στον Απόλλωνα
Λεμεσού προχθές Πέμπτη, στο 1-1 της Κύ-
πρου, στο πρώτο ματς των πλέι οφ για εί-
σοδο στους ομίλους του Europa League.

Έχετε ακουστά κάποια Καταλίνα Κιμ;
Το πιο πιθανό είναι να τη γνωρίζουν μόνο
αυτοί που ασχολούνται με τη μόδα ή τις
μπίζνες εκατομμυρίων. Αυτή η καλλίπυ-
γος και με το σαν ψεύτικο κουκλίστικο
προσωπάκι έπαιξε τον ρόλο της ώστε να
έρθει αυτό το κορεατικό υπέρλαμπρο
«αστέρι» στον Ολυμπιακό. Μη πάει το
μυαλό σας σε τίποτα love stories της Κα-
ταλίνα με τον Χουάνγκ. Καμία σχέση. Η
«Political» έχει τις λεπτομέρειες.

Σπουδές, μόντελινγκ
και... ποδόσφαιρο

Η Καταλίνα είναι η μοναδική Κορεάτισ-
σα που, αφού σπούδασε στην Ιταλία και
πέρασε με τεράστια επιτυχία από το μόν-
τελινγκ, στη συνέχεια ασχολήθηκε με τις
μπίζνες στο ποδόσφαιρο. Και όταν λέμε
μπίζνες, όχι με μεταγραφές (μόνο) παι-
κτών αλλά και με deals δισεκατομμυρίων
με ομάδες από την Ευρώπη και με εται-
ρείες από την πατρίδα της.

Αυτή βρίσκεται πίσω από την υπογρα-
φή της συμφωνίας της Τότεναμ με την
εταιρεία ελαστικών Kumho Tyres, της
κολοσσιαίας εταιρείας ηλεκτρονικών
Samsung με τη Μίλαν και από τη δημι-
ουργία ακαδημίας ποδοσφαίρου της Ρε-
άλ Μαδρίτης στη Σεούλ. Το πλέον σημαν-
τικό; Όταν έφυγε ο Ρομάν Αμπράμοβιτς
από την Τσέλσι, η Καταλίνα ήταν η πρώτη
που ενδιαφέρθηκε για την αγορά του
ιστορικού συλλόγου του Λονδίνου! Λε-
φτά με ουρά, τουτέστιν… super rich.

«Αετός» των μπίζνες
Η Καταλίνα είναι «αετός» των μπίζνες.

Λέγεται μάλιστα ότι έπεισε τον Χουάνγκ
να υπογράψει με τον Ολυμπιακό, γιατί
κάτι έχει στο μυαλό της με τους «ερυθρό-
λευκους» ή και με τη Νότιγχαμ Φόρεστ.
Άλλωστε, για αυτό ήρθε πρόσφατα στην
Αθήνα (έμεινε στο «Atheneum Intercon-
tinental») και το πόσταρε μάλιστα στον
προσωπικό της λογαριασμό στο Insta-
gram. Και ποιον συνάντησε; Ουδείς γνω-
ρίζει. Η ίδια πάντως αποθέωσε τον…
Μιλτιάδη Μαρινάκη στο Instagram για τη
μεταγραφή του Τζέσε Λίνγκαρντ από τη
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη Νότιγχαμ
Φόρεστ. Και για το δώρο που της έκανε ο
γιος του Βαγγέλη Μαρινάκη. Την οποία

φωτογραφία με το δώρο απέσυρε η Νο-
τιοκορεάτισσα για ευνόητους λόγους. Τί-
ποτε δεν είναι τυχαίο τελικά στον αχαλί-
νωτο κόσμο των μπίζνες μέσω του ποδο-
σφαίρου.

Ο Χουάνγκ ανήκει σε γραφείο μάνα-
τζερ στο Λονδίνο, το «Base» και αυτοί
αποφάσισαν για την τύχη του να πάει
στον Ολυμπιακό. Η Καταλίνα ωστόσο
με το δικό της γραφείο «C&P» (Catali-
na & Partners), με έδρα το Λονδίνο και
τη Φρανκφούρτη, έπαιξε κι αυτή τον
ρόλο της.  Τον παράπλευρο που με
εξωποδοσφαιρικά deals φέρνουν τα
εκατομμύρια.

Επί αγωνιστικών θεμάτων, ο Χουάνγκ

είναι παγκόσμια κλάση, αναδείχτηκε κο-
ρυφαίος παίκτης του Πανασιατικού Κυ-
πέλλου το 2019 και η κυβέρνηση του έκα-
νε ένα δώρο. Τον άφησε να φύγει από την
ομάδα Άσαν Μουγκουνγκάβα. Σιγά το
δώρο, θα πείτε. Η ομάδα αυτή στη Νότια
Κορέα απαρτίζεται μόνο από στρατιώτες.
Υποχρεωτική είναι η στράτευση στην Νό-
τια Κορέα, για δύο χρόνια μάλιστα, καθό-
τι έχουν τον «τρελο-Κιμ» γείτονα στη Βό-
ρεια Κορέα και φοβούνται μην πατήσει το
κουμπί καμιά μέρα. Το 2019 η κυβέρνηση
χάρισε έναν χρόνο φανταριλίκι στον
Χουάνγκ γιατί οδήγησε τη χώρα στην κα-
τάκτηση του τροπαίου. Κι έτσι ο Χουάνγκ
ξενιτεύτηκε για τον Καναδά, όπου έπαιξε

στη Βανκούβερ. Εκεί τον είδαν οι Ρώσοι
της Ρούμπιν Καζάν και τον πήραν. Όμως,
μετά την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρα-
νία ο Χουάνγκ, αφού μετακόμισε δανει-
κός στην ποδοσφαιρική ομάδα Σεούλ για
έξι μήνες, στη συνέχεια έμεινε ελεύθε-
ρος και μεταγράφηκε στον Ολυμπιακό.

Η Νοτιοκορεάτισσα super rich
woman και «άγγελος» 
πίσω από τη μεταγραφή 
και τα super deals με Τότεναμ,
Ρεάλ Μαδρίτης και Μίλαν

Καταλίνα Κιμ:
Χουάνγκ και 
άλλες μπίζνες 
με Ολυμπιακό
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Επιμέλεια: 
Ραφαέλα 

Παπαγεωργίου

Τ
ο Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει τον εμ-
βληματικό «Αίαντα» του Σοφοκλή, σε
σκηνοθεσία Αργύρη Ξάφη, σε μια πα-
ράσταση που αναδεικνύει τη μετωπι-

κή σύγκρουση δύο αντίθετων κόσμων, στο Φε-
στιβάλ Ηλιούπολης 2022, στις 26 Αυγούστου
στις 21.00. 

Ένα ανατρεπτικό έργο, στο οποίο τίποτα δεν εί-
ναι δεδομένο και ο κόσμος αλλάζει ραγδαία. Οι
ερμηνείες των κορυφαίων ηθοποιών συγκλονί-
ζουν: ο Δημήτρης Ήμελλος υποδύεται τον Οδυσ-
σέα, η Δέσποινα Κούρτη ενσαρκώνει τον ρόλο της
Αθηνάς και την αλύγιστη μορφή του Αίαντα υπο-
δύεται ο Στάθης Σταμουλακάτος. Εμβληματική εί-
ναι και η παρουσία του Γιάννη Νταλιάνη, που υπο-
δύεται τον Μενέλαο, ενώ στη συναισθηματική κο-
ρύφωση του έργου θα συμβάλουν ο Χορός και η
μουσική συνοδεία.

Αλύγιστη μορφή
Ο Σοφοκλής τοποθετεί στο κέντρο της τραγω-

δίας του έναν ήρωα που αδυνατεί να συμβαδίσει
με το περιβάλλον και την εποχή του. Ενώ ο κόσμος
αλλάζει ραγδαία, ενώ όρκοι καταπατούνται και το
ατομικό συμφέρον διαμορφώνει τις σχέσεις, ενώ
μια νέα, πιο «δημοκρατική» κοινωνία των πολιτών
αναδύεται, ο Αίας στέκει αμετακίνητος. Όταν με
δόλο τού στερούν τα όπλα του Αχιλλέα, την πιο με-
γάλη αναγνώριση της πολεμικής του αρετής, τον
κυριεύει η επιθυμία να εκδικηθεί όσους τον αδί-
κησαν. Η θεά Αθηνά τού θολώνει το μυαλό και
στρέφει τη μανία του στα κοπάδια και τους επιστά-
τες τους. Ο χρόνος του, όμως, μετρά αντίστροφα…

Ο Αίας, ένας από τους γοητευτικότερους τραγι-
κούς ήρωες, πεθαίνει και μαζί του πεθαίνει μια
ολόκληρη εποχή για την ανθρωπότητα. Ο Σοφο-
κλής καταγράφει στον «Αίαντα» μια οριακή στιγμή

στην ανθρώπινη ιστορία. Τη στιγμή κατά την οποία
ένας νέος κόσμος αναδύεται και ένας παλιός κα-
τακρημνίζεται, συμπαρασύροντας με θόρυβο τους
παλιούς ήρωες και τα ιδανικά τους στην άβυσσο. 

Αγεφύρωτο χάσμα 
Αυτός ο πολύπλοκος ήρωας αντιπροσωπεύει έναν

παλιό κόσμο που δεν μπόρεσε να μετασχηματιστεί
και άρα δεν κατάφερε να επιβιώσει, όπως χαρακτη-
ριστικά σημείωσε ο σκηνοθέτης του έργου. «Ο Αίας
βλέπει τον κόσμο όπως ακριβώς είναι και, αποφασί-
ζοντας να πάει αντίθετα στη ροή του, γίνεται ο εαυτός
του», υπογράμμισε ο Αργύρης Ξάφης. Το αγεφύρωτο
χάσμα που βλέπουμε να ανοίγεται μπροστά στα μάτια
μας, άραγε, μπορεί να συνδεθεί με τη δική μας σύγ-
χρονη πραγματικότητα; Μια παράσταση που θα μας
συγκινήσει και θα μας κάνει να αναρωτηθούμε σε
ποια εποχή βαδίζουμε και πόσο απέχουμε από αυτόν
τον νέο, άγνωστο κόσμο που αναδύεται.

Η ανάδυση του Αίαντα 
μέσα από το…
Φεστιβάλ Ηλιούπολης



Με θέα το Ποντικονήσι

Ο Απόστολος Ρουβάς είναι ερωτευμένος με
την κοπέλα του, Φανή, και το είχε δηλώσει αρκε-
τές φορές και όταν συμμετείχε στο «Survivor».
Αυτές τις μέρες το ερωτευμένο ζευγάρι βρίσκε-
ται στο «νησί των Φαιάκων», την Κέρκυρα, και
απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές. Το
ζευγάρι, σύμφωνα με δημοσιεύματα, γνωρίστη-
κε στη Θεσσαλονίκη στα τέλη του καλοκαιριού
του 2021 και είναι μαζί σχεδόν έναν χρόνο.

Στη Σάμο η τραγουδίστρια 

Η Έλλη Κοκκίνου επέλεξε για τις καλοκαιρι-

νές της διακοπές τη Σάμο, από όπου δημοσί-

ευσε φωτογραφίες στο Instagram της και μας

έδειξε τις ομορφιές του νησιού. Το πιο εντυ-

πωσιακό, όμως, είναι ότι η αγαπημένη τραγου-

δίστρια στα 52 της έχει κορμί αψεγάδιαστο,

μιας και η ίδια φροντίζει να διατηρεί το βάρος

της σε φυσιολογικά επίπεδα, αλλά και να

φροντίζει την επιδερμίδα και γενικότερα την

εμφάνισή της. 

Στην Αφρική βρίσκεται τις τε-
λευταίες έντεκα ημέρες η Ευγε-
νία Σαμαρά μαζί με τον σύντροφό
της Γιάννη Ποιμενίδη, όπου σί-
γουρα ζουν πρωτόγνωρες εμπει-
ρίες. Από το πρόγραμμά τους δεν
έλειψε η περιπλάνηση σε χωρά-
φια γεμάτα από μπαχάρια παρέα
με ντόπιους, όπου μεταμφιέστη-
καν σε βασιλιάδες της μητέρας
φύσης. Στη συνέχεια, ακολούθη-
σε ένα «starfish party», σε μια
αυτοσχέδια πισίνα γεμάτη αστε-
ρίες, ενώ ήρθαν σε επαφή με μαϊ-
μουδάκια σε ένα μέρος όπου ζουν
ελεύθερα.

Pinterest πόζες
με αφρικανικό
αέραH

Βρισηί-
δα Αν-
δ ρ ι ώ -
του, την

οποία γνωρίσαμε
καλύτερα μέσα
από το «Sur-
vivor», μετά τις
διακοπές της με
τον Σπύρο Μαρτί-
κα είναι έτοιμη για
μεγάλες αλλαγές.
Όπως η ίδια απο-
κάλυψε μέσω του
Instagram, ξεκινά
μια καινούργια
ζωή και αυτή, φυ-
σικά, δεν θα είναι
στη Θεσσαλονίκη.
Ειδικότερα, ανα-
κοίνωσε ότι θα
μετακομίσει στην
Αθήνα για επαγ-
γελματικούς λό-
γους, ενώ θα βρί-
σκεται και κοντά
στον σύντροφό
της Σπύρο Μαρτίκα, με τον οποίο περνούν υπέροχες στιγμές. Έπειτα
από ερώτηση follower της, αποκάλυψε ότι θα αφήσει τελείως το
σπίτι της στη Θεσσαλονίκη και το παρελθόν της και θα κάνει το μεγά-
λο βήμα! Συγκεκριμένα έγραψε χαρακτηριστικά στο story της: «Ναι,
πρέπει. Θα μένω πλέον Αθήνα. Το να έχω ένα ενοικιαζόμενο σπίτι
εδώ δεν με συμφέρει οικονομικά, πρώτον, και δεύτερον, ανήκει στο
παρελθόν μου. Το οποίο πρέπει και θέλω να αφήσω πίσω. Ξεκινάω
μια υπέροχη καινούργια ζωή στην Αθήνα».

Σε συναυλία των Coldplay 
Ο Ιωάννης Παπαζήσης και η Αναστασία Παντούση, εκτός από
ταλαντούχοι ηθοποιοί, φαίνεται ότι είναι και ευτυχισμένοι ο
ένας στο πλευρό του άλλου, ενώ μέχρι στιγμής κανένας τους
δεν έχει παραδεχθεί δημοσίως αυτή τη σχέση. Από τη μία η
Αναστασία Παντούση πόζαρε τρισευτυχισμένη με φόντο το Big
Ben και το μετρό του Λονδίνου και ήταν ενθουσιασμένη με τη
συναυλία των Coldplay στο στάδιο Wembley στο Λονδίνο και
από την άλλη ο Γιάννης Παπαζήσης δημοσίευσε φωτογραφία
του από το Wembley.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μαζί με τη σύζυ-
γό του Μαράια έχουν δημιουργήσει μια υπέ-
ροχη οικογένεια που είναι η απόλυτη προτε-
ραιότητά τους. Το αγαπημένο ζευγάρι έχει
δυο γιους, τον Λίαμ και τον Μάβερικ, και στις
18 Αυγούστου, ο μικρός Μάβερικ είχε τα γε-
νέθλιά του και έγινε ενός έτους. Ο Γιάννης
Αντετοκούνμπο δημοσίευσε μια φωτογραφία
γράφοντας: «Χρόνια πολλά, μεγάλο αγόρι».
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ΡOLITICAL GOSSIP37

Το μεγάλο βήμα έγινε

Τα γενέθλια 
του Αντετοκούνμπο



Δ
υστυχώς, η προστασία του τριχωτού
της κεφαλής και των μαλλιών κατά τη
διάρκεια του καλοκαιριού και των δια-
κοπών είναι αρκετά παραμελημένη, αν

και κρίνεται αναγκαία. Όταν τα μαλλιά εκτίθενται
στον ήλιο, χάνουν τα προστατευτικά έλαια που
αποτρέπουν βλάβες της κυτταρικής δομής τους.
Γίνονται ξηρά και σπάνε εύκολα. 

Το πρόβλημα, βέβαια, δεν είναι μόνο αισθητικό.
Η επίδραση του ήλιου μπορεί να οδηγήσει σε
αραίωση των μαλλιών, αφού οι ακτίνες του μπο-
ρούν να προκαλέσουν αλλαγή στον κύκλο ανά-
πτυξης της τρίχας. 

«Ο ήλιος έχει ευεργετικές επιδράσεις αλλά και
καταστροφικές συνέπειες. Από τα πρώτα χρόνια
της ζωής μας, μαθαίνουμε να προστατεύουμε το
δέρμα από τις υπεριώδεις ακτίνες του. Τελικά, δί-
νουμε έμφαση στην τήρηση των οδηγιών για
ασφαλή έκθεση στις ακτίνες του ήλιου και ξεχνά-
με να φροντίζουμε το τριχωτό του κεφαλιού και τα
μαλλιά μας, παρότι με την πάροδο του χρόνου
διαπιστώνουμε ότι βλάπτει και τις ίνες της τρί-
χας», επισημαίνει ο δερματολόγος-αφροδισιολό-
γος δρ Χρήστος Στάμου και συμπληρώνει ότι «το
τριχωτό της κεφαλής είναι εξίσου πιθανό να υπο-
στεί εγκαύματα, όπως οποιαδήποτε άλλη περιοχή
του δέρματος, με τις ίδιες επικίνδυνες για την
υγεία και τη ζωή συνέπειες. Ιδιαίτερα ευαίσθητες
είναι οι περιοχές όπου υπάρχει αραίωση των μαλ-

λιών ή απώλειά τους, αλλά και το σύνολο του κε-
φαλιού στα άτομα που το ξυρίζουν». 

Η ακτινοβολία UVA είναι αυτή που ευθύνεται
για τις αλλαγές στο χρώμα, ανεξάρτητα από τον
τύπο της τρίχας. Οι χρωματικές αλλαγές εξαρτών-
ται από τον τύπο της τρίχας και είναι πιο έντονες

στα ανοιχτόχρωμα μαλλιά. Οι συνέπειες, όμως,
αφορούν και την υγεία του δέρματος στο κεφάλι,
καθώς στις φωτοευαίσθητες δερματοπάθειες
που εντοπίζονται σε αυτό περιλαμβάνονται, μετα-
ξύ άλλων, το ενδογενές έκζεμα που επιδεινώνε-
ται από το φως, η δερματομυοσίτιδα και ο δερμα-
τικός ερυθηματώδης λύκος. Επιπλέον, η ροδό-
χρους ακμή του τριχωτού της κεφαλής επηρεάζει
τους ανθρώπους που έχουν φαλάκρα ή πολύ
αραιά μαλλιά.

«Ο ήλιος είναι σημαντικός για την υγεία μας. Η
βιταμίνη D είναι ένα απαραίτητο συστατικό που
συνθέτει το σώμα μας κυρίως μέσω της έκθεσης
στον ήλιο. Διεγείρει την ανάπτυξη των κυττάρων
και διατηρεί το δέρμα μας υγιές. Είναι τόσο ση-
μαντική για το δέρμα και τα μαλλιά που η έλλειψή
της μπορεί να προκαλέσει απώλειά τους. Όλα αυ-
τά τα οφέλη επιτυγχάνονται με περιορισμένη έκ-
θεση στον ήλιο, ιδανικά μεταξύ 10 και 30 λεπτών
την ημέρα», καταλήγει ο ειδικός.
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kpapakosto@yahoo.gr

Χάνουν τα προστατευτικά έλαια που
αποτρέπουν βλάβες της κυτταρικής
δομής τους, γίνονται ξηρά και 
σπάνε εύκολα

Καπέλο και αντηλιακό 
Καλύπτετε τα μαλλιά και το κεφάλι όταν
βρίσκεστε έξω με ένα καπέλο με φαρδύ
γείσο ή ένα μαντίλι. Αγοράστε ένα σπρέι
αντηλιακής προστασίας που είναι ειδικά
σχεδιασμένο για να προστατεύει το κεφάλι
και τα μαλλιά χωρίς να τα λιπαίνει. Αλλά-
ζετε τακτικά τη χωρίστρα, ώστε ο ήλιος να
μη χτυπά ποτέ σε μια περιοχή του τριχωτού
της κεφαλής για πολλή ώρα. Ενισχύστε την
υγρασία. Βοηθήστε στην αναδόμηση των
ξηρών και κατεστραμμένων από τον ήλιο
μαλλιών χρησιμοποιώντας λάδι ή μάσκες
μαλλιών. «Μην ξεχνάτε να προστατεύετε
σωστά το δέρμα σας από τις υπεριώδεις
ακτίνες UV όταν βρίσκεστε σε εξωτερι-
κούς χώρους για πολλή ώρα, χρησιμοποι-
ώντας αντηλιακό και κατάλληλο ρουχι-
σμό», καταλήγει ο δρ Χρήστος Στάμου.

Πώς ο ήλιος βλάπτει τα μαλλιά 

Δρ Χρήστος Στάμου,
δερματολόγος-αφροδισιολόγος 



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)
Ο πλανήτης κυρίαρχος του ζωδίου σας, Άρης,
περνά στο ζώδιο των Διδύμων και μάλιστα με
πολύ μεγάλη παραμονή, για επτά μήνες. Έτσι,
ετοιμαστείτε για δραστήρια περίοδο, έντονες
επαφές και αστείρευτη δράση. Συμβουλή μου
είναι να μη βιάζεστε να πάρετε αποφάσεις και
να μιλάτε λιγότερο από ό,τι ακούτε.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Ο Άρης εγκαταλείπει το δικό σας ζώδιο και περ-
νά στο ζώδιο των Διδύμων, ανανεώνοντας τις
προσδοκίες σας για οικονομική τόνωση. Εδώ θα
πρέπει να κατανοήσετε ότι τους επόμενους επτά
μήνες δεν πρέπει να σκορπίζεστε συναισθημα-
τικά και οικονομικά, ενώ θα πρέπει να κατευνά-
σετε τις ανασφάλειές σας.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Ο Άρης θα παραμείνει στο δικό σας ζώδιο επτά
μήνες, όπου θα σας βάλει σε εγρήγορση και
δράση. Τα γεγονότα θα τρέχουν με γρήγορους
ρυθμούς και εσείς θα πρέπει να κινείστε γρήγο-
ρα και μεθοδικά, για να πετυχαίνετε τους στό-
χους σας. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Ο Άρης για αρκετούς μήνες στο δωδέκατο ηλια-
κό σας σπίτι δεν θα είναι το πιο εύκολο γεγονός
για εσάς. Ίσως τα ψυχικά και τα σωματικά σας
αποθέματα να σας εγκαταλείψουν μετά την έν-
τονη παρασκηνιακή δραστηριότητα. Η ανασφά-
λεια και η εσωτερική ανησυχία για ένα θέμα θα
είναι διάχυτες και χρειάζονται καλή διαχείριση.

Λέων
(23/7-22/8)
Η είσοδος του Άρη από τις 20/8 έως τις
25/3/2023 θα έχει μια ξεκάθαρη παρουσία σε
σχέσεις και νέες αφίξεις ατόμων στη ζωή σας.
Οι ασχολίες σας θα διευρυνθούν και είναι σί-
γουρο ότι θα ζήσετε μια πλούσια κοινωνική
ζωή. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Ο Άρης θα δεσπόζει για επτά μήνες στο ζενίθ του
ωροσκοπίου σας, μια σημαντική θέση για την κα-
ριέρα σας. Έτσι, θα έχετε μια πολύ έντονη περίοδο
με νέα ξεκινήματα, ενώ οι άλλοι θα σας χαρακτη-
ρίζουν φιλόδοξους, αλλά και έντονα μαχητικούς. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Θα έχετε αρκετά έντονες επιθυμίες και θα κάνετε
επεκτατικά βήματα, ακόμη και αν πρέπει να δια-
φωνήσετε με τους άλλους. Νομικά θέματα μπο-
ρεί να σας απασχολήσουν, αλλά βάσει του προ-
σωπικού σας ωροσκοπίου θα έχετε και τα αποτε-
λέσματα που σας αναλογούν. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Από αυτό το διήμερο θα έχετε τον Άρη στον όγδοο
τομέα σας, μια θέση πολύ έντονη σε οικονομικά
θέματα, αλλά και σε αγώνες για επιβίωση και
ανοιχτά κεφάλαια από το παρελθόν σας. Να ξέρε-
τε ότι κάθε εκκρεμότητα που έχετε αφήσει λόγω
συνθηκών θα έρθει να σας υπενθυμίσει την πα-
ρουσία της έως τα τέλη Μαρτίου του 2023.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Στον δικό σας άξονα (διαμετρικά απέναντί
σας) από τώρα και μέχρι τις 25/3/2023 θα κι-
νείται ο Άρης. Οι σχέσεις θα σας ωριμάσουν,
θα σας κουράσουν και θα σας εκπλήσσουν με
τις εναλλαγές τους. Ετοιμαστείτε για έντονες
καταστάσεις, που μάλλον δεν θα σας αφήσουν
να νιώσετε ούτε λεπτό μόνοι. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Μια πολύ έντονη περίοδος ξεκινά με θέματα ερ-
γασίας, υγείας, αλλά και καθημερινών σας
αναγκών. Ίσως θα πρέπει να βελτιώσετε τις συν-
θήκες διαβίωσής σας, αλλά και θα πρέπει να
κρατήσετε τις αγχωτικές καταστάσεις μακριά
από το δικό σας πεδίο.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Για εσάς τους Υδροχόους, η περίοδος που ο
Άρης θα κινείται στο φιλικό με το δικό σας ζώδιο
των Διδύμων είναι ένδειξη μιας πλούσιας προ-
σωπικής περιόδου, με φλερτ και συναισθηματι-
κές διεκδικήσεις. Εκτός από τα αισθηματικά,
πολύ πιθανόν να υπάρξει εξέλιξη στην επιθυμία
σας να τεκνοποιήσετε και να χαρείτε το μεγαλείο
τού να γίνετε γονείς. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η παραμονή τού Άρη για μεγάλο χρονικό διά-
στημα στο ζώδιο των Διδύμων δείχνει ότι θα πε-
ράσετε σε μια νέα εποχή σημαντικών εξελίξεων
στις σταθερές δομές της ζωής σας. Οικογένεια,
ακίνητη περιουσία, αλλαγές λόγω επαγγελματι-
κών εξελίξεων είναι τα κυριότερα θέματα που
θα σας απασχολήσουν.
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A πό το Σάββατο 20/8 και για επτά
μήνες, έως τις 25 Μαρτίου 2023, η
νέα θέση του Άρη θα αλλάξει αρκετά
την καθημερινότητά μας. Θα

βρίσκεται, λοιπόν, στο ζώδιο των Διδύμων,
βάζοντας σε εγρήγορση τα ζώδια του Αέρα,
κάνοντας κουραστική τη ζωή των Παρθένων
και Ιχθύων, ενώ οι Τοξότες θα φτάσουν σε
οριακές καταστάσεις με τις σχέσεις τους.
Επίσης, ο Ερμής θα έρθει σε αντίθεση με τον
Ποσειδώνα, όψη που αφήνει μια θολή εικόνα σε
κάθε επικοινωνία, οπότε αυτό το διήμερο
αποφεύγουμε συζητήσεις ή συμφωνίες που
θέλουν ξεκάθαρη τοποθέτηση. 



Α
πό την έκθεση που ανακοίνωσε ο
ΕΟΔΥ για την πορεία των κρουσμά-
των της πανδημίας προκύπτει ένα
συμπέρασμα: Ο κορονοϊός είναι

εδώ. Είναι εδώ και θα μείνει εδώ για πάντα,
όπως έχει μείνει η γρίπη.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι πρέπει να
μάθουμε να ζούμε με τον ιό και να προσαρμό-
σουμε ανάλογα την καθημερινότητά μας.

Και αυτό είναι το σωστό. Δεν είναι δυνατόν να
εξακολουθούμε να χάνουμε συνανθρώπους
μας λόγω του κορονοϊού, από τη στιγμή, μάλι-
στα, που υπάρχουν εμβόλια και θεραπείες για
την αντιμετώπισή του. 

Το να έχουμε 73.710 κρούσματα και 258 νε-
κρούς μέσα σε μία εβδομάδα δεν είναι αριθμοί
που μπορoύν να μας κάνουν να εφησυχάζουμε.

Τα στοιχεία της έκθεσης έδειξαν, επίσης,
ότι οι άνω των 60 είναι επιβεβλημένο να κά-
νουν την 4η δόση, καθώς από αυτήν την ηλι-
κιακή ομάδα έχουμε τους περισσότερους θα-
νάτους. 

Και μπορεί με βάση τα στατιστικά στοιχεία
κάποιοι να δηλώνουν αισιόδοξοι για την πορεία
της πανδημίας, όμως στον σχεδιασμό της η Πο-
λιτεία πρέπει να λάβει υπ’ όψιν της κάποια δε-
δομένα:

Πρώτον, είμαστε ακόμα μέσα στο καλοκαίρι.
Πολλοί συμπολίτες μας βρίσκονται στην περι-
φέρεια για διακοπές. Αρκετοί από αυτούς μετέ-
χουν σε εκδηλώσεις πολιτιστικές, θρησκευτι-
κές κ.ά., χωρίς να λαμβάνουν, δυστυχώς, κανέ-
να προστατευτικό μέτρο. Είχα προσωπική εμ-
πειρία σε εκκλησία που πανηγύριζε στις 15 Αυ-
γούστου, όπου μετά βίας το 25% των προσκυνη-

τών φορούσε μάσκα. Φυσικά, ούτε λόγος για
τήρηση αποστάσεων…

Τα ίδια έγιναν και σε πανηγύρια με λαϊκούς
τραγουδιστές, σε συναυλίες και σε θεατρικές
παραστάσεις. Καμία προφύλαξη. Και όσοι εμ-
φανίζονταν με μάσκες, εισέπρατταν βλέμματα
αποδοκιμασίας από τους υπολοίπους -την πλει-
ονότητα- που δεν φορούσαν μάσκα.

Δεύτερον, σε πολλές περιοχές στην επαρχία,
από κάποιους θεωρείται ακόμα κοινωνικό στίγ-
μα η νόσηση από κορονοϊό. Στις εν λόγω περι-
πτώσεις, λοιπόν, αποκρύπτεται η νόσηση, με
αποτέλεσμα πολλοί εξ αυτών να κυκλοφορούν
σε καφενεία, εκκλησίες και λαϊκές αγορές χω-
ρίς καμία προφύλαξη και να μεταδίδουν τον ιό.
Σπανίως απομονώνονται στο σπίτι τους και
αναγκάζονται να πάνε στον γιατρό μόνο αν ο πυ-
ρετός δεν υποχωρεί ή υπάρχουν άλλα συμπτώ-
ματα που τους ταλαιπωρούν.

Τρίτον, με δεδομένο ότι το καλοκαίρι τελει-
ώνει, οι παραθεριστές επιστρέφουν στα αστικά
κέντρα. Πηγαίνουν στις δουλειές τους, με απο-
τέλεσμα, εκτός από τις αναμνήσεις τους από τις
όμορφες διακοπές τους, να μεταφέρουν, πιθα-
νότατα, και τον ιό, ο οποίος βρίσκει έδαφος να
εξαπλωθεί.

Τέταρτον, η περίπτωση της εξάπλωσης του
ιού θα λάβει άλλη διάσταση με το άνοιγμα των
σχολείων. Καθώς εκείνοι που δεν λαμβάνουν
κανένα μέτρο προφύλαξης είναι οι νέες και οι
νέοι μας. 

Πέμπτον, η θερινή ανεμελιά και οικονομικοί
λόγοι περιόρισαν τα τεστ ανίχνευσης του ιού.
Συνεπώς, ο αριθμός των κρουσμάτων -με βάση
και όσα αναφέραμε προηγουμένως ότι ισχύουν

στην περιφέρεια- ίσως είναι πολύ μεγαλύτε-
ρος, άρα και ο κίνδυνος μετάδοσης της νόσου.

Με βάση όλα τα παραπάνω, δεν είναι τυχαίο
ότι, εκτός από την Αττική, την πρωτιά στη μετά-
δοση του ιού έχουν νησιά και περιοχές όπως η
Αιτωλοακαρνανία, όπου ο εμβολιασμός δεν εί-
χε γίνει στο ποσοστό του πληθυσμού που ο ΕΟ-
ΔΥ επιθυμούσε.

Συνεπώς, η χαλαρότητα στα μέτρα προφύλα-
ξης το φθινόπωρο ίσως αποδειχθεί καταστρο-
φική. 

Κανείς δεν θέλει να πάμε και πάλι σε lock-
down και κανείς δεν θέλει να ξαναγυρίσουμε
στην εποχή της επίδειξης των πιστοποιητικών
εμβολιασμού.

Βλέπουμε, όμως, ότι η χαλαρότητα έχει οδη-
γήσει και στην έλλειψη ατομικής ευθύνης.

Η κυβέρνηση πρέπει να επανέλθει με καμπά-
νια που θα προβάλλει την ανάγκη ενίσχυσης της
ατομικής ευθύνης του καθενός εξ ημών. Πρέπει
να κατανοήσουμε ότι η μάσκα είναι, πλέον, μέ-
ρος της καθημερινότητάς μας σε κλειστούς χώ-
ρους και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις συνωστι-
σμού, όπως στα μέσα μεταφοράς. 

Πρέπει να καταλάβουμε ότι, τηρώντας τα μέ-
τρα ατομικής προστασίας, εκτός από τον εαυτό
μας προφυλάσσουμε και τους δικούς μας αν-
θρώπους, το οικογενειακό και εργασιακό μας
περιβάλλον και γενικά την κοινότητα.

Οι εμβολιασμοί πρέπει να συνεχιστούν και σε
κάθε περίπτωση τα κρούσματα να αναφέρονται
άμεσα και όχι όταν η μόλυνση έχει προχωρήσει.

Άλλωστε, η εμπειρία έχει αποδείξει ότι το κα-
λύτερο «εμβόλιο» για τον κορονοϊό παραμένει
η υψηλή ατομική ευθύνη.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Κανείς δεν θέλει
να πάμε και πάλι
σε lockdown και
κανείς δεν θέλει
να ξαναγυρίσουμε
στην εποχή της
επίδειξης των
πιστοποιητικών
εμβολιασμού

Κορονοϊός: Απαιτείται ενίσχυση
της ατομικής ευθύνης


