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Όλοι μαζί ελέγχουμε την ενέργεια

Η

χθεσινή επίσκεψη του Συνηγόρου του
Kαταναλωτή στον πρόεδρο της Βουλής
για να του παραδώσει την ετήσια έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής δεν έκρυβε
εκπλήξεις. Απλώς επιβεβαίωσε το αναμενόμενο,
ότι αυξήθηκαν εντυπωσιακά -σε ποσοστό σχεδόν
80%- οι καταγγελίες των πολιτών-καταναλωτών
για τις εταιρείες ενέργειας μέσα στο 2021. Το εντυπωσιακότερο όμως είναι πως, σύμφωνα με τα
λεγόμενα του κ. Ζαγορίτη, η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω το α’ εξάμηνο του 2022, με τις
αναφορές να αυξάνονται κατά 300%! Αναφορές
που καταγγέλλουν ανεξέλεγκτο και αυθαίρετο
τρόπο ενεργοποίησης της λεγόμενης ρήτρας αναπροσαρμογής από αρκετούς προμηθευτές ενέργειας στις συνδέσεις κυμαινόμενου τιμολογίου.
Και όλα αυτά καθώς «φουντώνει» η ενεργειακή
κρίση στην Ευρώπη, η οποία πληρώνει τη χρόνια
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εξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο. Η ελληνική κυβέρνηση προχωρά στην εξουδετέρωση
της ρήτρας αναπροσαρμογής, έχει δρομολογήσει
μηχανισμό υποστήριξης των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ αναμένονται και οι ανακοινώσεις για τις παρεμβάσεις για φυσικό αέριο και πετρέλαιο θέρμανσης.
Για να εξουδετερωθούν όμως οι δυσμενείς επιπτώσεις του χειμώνα, που αναμένεται δύσκολος,
και να εφαρμοστεί στην πράξη η δέσμευση του
πρωθυπουργού ότι κανείς πολίτης δεν θα αντιμετωπίσει μόνος του την ενεργειακή κρίση, θα πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο νομικό και ελεγκτικό
πλαίσιο. Το οποίο θα διασφαλίζει την εύρυθμη
λειτουργία της αγοράς ενέργειας αλλά και θα βεβαιώνει ότι οι πάροχοι θα σέβονται τους κανόνες
που θέτει το κράτος.
Και για να γυρίσουμε στους καταναλωτές,
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στην απόγνωση και την οργή που τους ωθεί να
καταγγείλουν την αυθαιρεσία ή την αισχροκέρδεια ή, για να είμαστε δίκαιοι, τον υπέρογκο λογαριασμό που αδυνατούν να πληρώσουν, ποια
είναι η απάντηση; Το κράτος έχει χρησιμοποιήσει ήδη εργαλεία που δεδομένα δεν λύνουν το
πρόβλημα, αλλά τουλάχιστον μετριάζουν τη ζημία του κάθε νοικοκυριού και της κάθε επιχείρησης. Ωστόσο, δεν είναι μόνο η κεντρική διοίκηση που οφείλει και μπορεί να συμπαρασταθεί
στους καταναλωτές. Υπάρχει μια σειρά από
ελεγκτικούς μηχανισμούς, η ΡΑΕ, η Επιτροπή
Ανταγωνισμού αλλά και ο ίδιος ο Συνήγορος του
Καταναλωτή και οι καταναλωτικές οργανώσεις
που έχουν στα χέρια τους τα εργαλεία, την πίεση
της κοινής γνώμης και το καθήκον του ελέγχου
ώστε να εξαντληθούν τα περιθώρια ελέγχου των
εταιρειών.
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ε επιμέρους στόχο να... εξοικειώσει τη διεθνή κοινότητα
με τους σοβαρούς κινδύνους
που απορρέουν από την εντεινόμενη τους τελευταίους μήνες τουρκική επιθετικότητα κατέφθασε χθες βράδυ ώρα Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επιπέδου της
Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης.
Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

mourelatos.sp@gmail.com

Μάλιστα, η αντίδραση του ύπατου εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε
θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής
Ζοζέπ Μπορέλ, μέσω επιστολής του στον
Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ
Τσαβούσογλου, ότι οι υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών και μη επανδρωμένων
αεροσκαφών βαίνουν αντίθετα στην κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης, καταδεικνύει, σύμφωνα με υψηλόβαθμους κυβερνητικούς παράγοντες, ότι η διεθνής
κοινότητα και δη οι κεντρικοί παίκτες,
όπως η ΕΕ, έχουν κατανοήσει πλήρως ότι
η στάση της Άγκυρας είναι όχι μόνο αντιπαραγωγική αλλά και εξόχως επικίνδυνη
για την ευστάθεια της Ανατολικής Μεσογείου αλλά και της ευρύτερης περιοχής.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το πρόγραμμα
του πρωθυπουργού
Σημαντικές συναντήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα του
πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη. Το απόγευμα της Τρίτης ο
πρωθυπουργός θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ Yair Lapid, ενώ
τις επόμενες μέρες θα συναντηθεί με εκπροσώπους του πανίσχυρου αμερικανοεβραϊκού λόμπι (AIPAC και AJC).
Την Τετάρτη θα έχει συνάντηση με τον βασιλιά της Ιορδανίας
Αμπντάλα Β’, ενώ θα παρακαθίσει σε γεύμα που οργανώνουν
προς τιμήν του ομογενειακές οργανώσεις. Το βράδυ της Τετάρτης θα παρευρεθεί στη δεξίωση που παραθέτει ο Τζο
Μπάιντεν προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στην
εβδομάδα υψηλού επιπέδου της 77ης Γενικής Συνέλευσης
του ΟΗΕ. Την Πέμπτη θα μεταβεί στο ground zero και στο
Μουσείο Μνήμης των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου (9.11
Memorial Museum), ενώ στη συνέχεια θα τον υποδεχτεί ο
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος στην Εκκλησία του
Αγίου Νικολάου. To απόγευμα της Πέμπτης θα συναντηθεί
με τον γγ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον πρόεδρο Προεδρικού Συμβουλίου Λιβύης Μοχάμεντ αλ Μένφι. Την Παρασκευή, συγκεκριμένα το μεσημέρι, θα μιλήσει στη Γενική
Συνέλευση του ΟΗΕ.
κανική μητρόπολη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Ισραηλινό ομόλογό του, καθώς η Αθήνα αποδίδει μεγάλη
σημασία στη στρατηγικού χαρακτήρα συνεργασία της με το Τελ Αβίβ αλλά και στο
συνεργατικό σχήμα 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος,
Ισραήλ + ΗΠΑ), που αποτελεί πλέον γεωπολιτική σταθερά στην ευαίσθητη περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου. Αργότερα σήμερα ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει
τις ελληνικές θέσεις επί των κρίσιμων γεωπολιτικών ζητημάτων που απασχολούν
τη Δύση στο κλειστό πρωινό εργασίας που
θα έχει στο Council of Foreign Relations,
από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
έως και τις πρόσφατες εξελίξεις στην
Ανατολική Μεσόγειο, ενώ ειδική μνεία
στην τουρκική επιθετικότητα θα κάνει
στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των
Ηνωμένων Εθνών την προσεχή Παρασκευή.

Μήνυμα στο... παρά ένα
Στο πλαίσιο αυτό και ενόψει της τετραήμερης παρουσίας του στη Νέα Υόρκη, ο
πρωθυπουργός φρόντισε μέσω της χθεσινής του ραδιοφωνικής συνέντευξης στον
Sfera 102,2 FM να στείλει εκ νέου μήνυμα
στην αντίπερα όχθη του Αιγαίου, αφού
επανέλαβε ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι
με ένα κρεσέντο δηλώσεων και τοποθετήσεων που έχουν ξεπεράσει τα όρια.
« Έχουμε ισχυρές συμμαχίες, έχουμε
ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις. Ξέρουν όλοι
ότι δεν μπορούν να παίζουν με την Ελλάδα. Από την άλλη, πρέπει να είμαστε σε
θέση να μπορούμε να συζητούμε, να λύνουμε τις διαφορές μας ή και να μπορούμε να συμφωνούμε ότι διαφωνούμε χωρίς
να πλακωνόμαστε», σημείωσε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι ο ίδιος δεν παρασύρεται από τις
προκλήσεις Ερντογάν και ότι συνειδητά
δεν πλειοδοτεί σε πολεμοχαρείς κορόνες,
ενώ χαρακτήρισε ενθαρρυντικό πως η
πλειονότητα των Τούρκων πολιτών δείχνει
να αποδίδει την έξαρση της προκλητικότητας της ηγεσίας του στις ανάγκες μιας
παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου.
Αμέσως μετά την άφιξή του στην αμερι-

Στο στόχαστρο
η τουρκική
επιθετικότητα

Μήνυμα Μητσοτάκη σε
Ερντογάν: «Έχουμε ισχυρές
συμμαχίες, έχουμε ισχυρές
Ένοπλες Δυνάμεις. Ξέρουν
όλοι ότι δεν μπορούν να
παίζουν με την Ελλάδα» Συνάντηση με τον Ισραηλινό
ομόλογό του στη Νέα Υόρκη
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υναμική ρελάνς ετοιμάζουν οι
Ηνωμένες Πολιτείες στο θέμα
των κορβετών, που μόνο «νεκρό» δεν είναι, όπως λένε πληροφορίες της «Political».
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Το νέο πλοίο θα αποτελέσει αντικείμενο
συνάντησης που θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με στελέχη αμερικανικής εταιρείας στο πλαίσιο της παραμονής του στη
Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Political», πρόκειται για μια ελληνοαμερικανική σύμπραξη για ένα πλοίο
που έχει σχεδιαστεί από το μηδέν και δεν
αποτελεί εξέλιξη άλλου συστήματος,
όπως η περίπτωση της LCS. Η συγκεκριμένη πρόταση, μάλιστα, θα αφορά «καθαρόαιμη» κορβέτα και όχι φρεγάτα με διαμόρφωση κορβέτας, όπως στο παρελθόν.
Το νέας σχεδίασης πλοίο έχει ελληνικό
DNA, ενώ το σύστημα μάχης και ο οπλισμός που θα φέρει θα είναι αμερικανικά.
Το σχέδιο βρίσκεται προς το παρόν σε φάση «ωρίμανσης», όμως, αν δοθεί το «πράσινο φως» από την ελληνική πλευρά θα γίνει λεπτομερής αποτύπωσή του και στη
συνέχεια θα κατασκευαστεί το πρώτο
μοντέλο για δοκιμές σε πισίνα.
Η κυβέρνηση έχει γνώση για τη νέα αυτή πρόταση, αφού σύμφωνα με πληροφορίες έχουν προηγηθεί συναντήσεις των
δύο πλευρών, ενώ ο πρωθυπουργός θα
ενημερωθεί αναλυτικά στις επαφές που
θα έχει με εκπροσώπους των εμπλεκόμενων εταιρειών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι στον σχεδιασμό του πλοίου έχουν ληφθεί υπόψη
όλες οι προδιαγραφές που ζητάει το Πολεμικό Ναυτικό και δύναται να τοποθετηθούν συστήματα ανθυποβρυχιακού πολέμου
και αεράμυνας, ίδια με
αυτά που προσφέρουν
οι υπόλοιπες προτάσεις που έχουν φτάσει στο Ναυτικό Επιτελείο. Το κόστος, σύμφωνα με πληροφορίες,
θα είναι χαμηλό, μιας και
θα πρέπει να ανταγωνιστεί τις
προτάσεις εταιρειών όπως η Group Naval
και η Fincantieri, ενώ στα θετικά συγκαταλέγεται η αυξημένη συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας, αφού το πλοίο είναι
εν μέρει ελληνικής σχεδίασης και θα κα-

Φέρνει κορβέτες
από τις ΗΠΑ
τασκευαστεί σε ελληνικά ναυπηγεία. Οι
δύο πλευρές, ωστόσο, συζητούν την πιθανότητα «εξαγωγής» του πλοίου και στη
διεθνή αγορά με προφανή για την ελληνική βιομηχανία κέρδη.

Μικρή καθυστέρηση,
πολλαπλά οφέλη
Η πρόταση πρόκειται να
αξιολογηθεί προσεκτικά από
την Αθήνα, καθώς ανατρέπει
τα μέχρι τώρα δεδομένα και
βάζει «φωτιά» στη διαδικασία
επιλογής κορβέτας, πάνω που
το θέμα έδειχνε να ξεκαθαρίζει.
Άλλωστε, η οικονομική «καταιγίδα»
που φέρνει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αλλά και η διαδικασία εξυγίανσης
των ελληνικών ναυπηγείων, η οποία ναι
μεν ξεκίνησε αλλά θέλει χρόνο για να ωριμάσει σε βαθμό που η Ελευσίνα ή ο Σκα-

ραμαγκάς θα μπορεί να αναλάβει την κατασκευή πολεμικών πλοίων, δίνουν τον
απαραίτητο χρόνο στην ελληνική πλευρά
να ζυγίσει καλύτερα τις προσφορές που
έχει στη διάθεσή της. Όπως έχουμε γράψει στην «Political», οι κορβέτες μπορεί
να μείνουν λίγους μήνες πίσω μέχρι να
σταθεροποιηθεί η οικονομία, όμως το ελληνικό Επιτελείο και η κυβέρνηση έχουν
αποφασίσει να ενισχύσουν τις Ένοπλες
Δυνάμεις και το Πολεμικό Ναυτικό με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο.
Εντός του 2023, άλλωστε, πρόκειται να
ξεκινήσει και το πρόγραμμα αναβάθμισης
των φρεγατών ΜΕΚΟ, το οποίο έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Στρατιωτικές και
κυβερνητικές πηγές τονίζουν, όμως, ότι το
έργο δεν θα ξεπεράσει τα 500 εκατομμύρια ευρώ και θα αποτελεί μια «ενδιάμεση»
λύση μέχρι να αποκτήσει νέες πλώρες ο
Στόλος. Την ίδια ώρα, το κυβερνητικό επι-

τελείο δέχεται εισηγήσεις για την ενεργοποίηση της option αγοράς της τέταρτης
φρεγάτας Belharra καθώς η τιμή της θα
παραμείνει «κλειδωμένη» μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι. Στο Ναυτικό Επιτελείο,
πάντως, δεν κρύβουν την ικανοποίησή
τους για το επίδομα που θα δοθεί σε όλους
όσοι υπηρετούν στα πλοία, τονίζοντας ότι
αποτελεί αναγνώριση των προσπαθειών
που καταβάλλουν τα στελέχη που περνούν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου στη
θάλασσα.

Deal Μητσοτάκη για ενίσχυση
του στόλου αλλά και
συμπαραγωγή διαρκείας
με αμερικανική εταιρεία
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Της Στέλλας Παπαμιχαήλ

Τ

ην απόλυτη νομιμότητα των επισυνδέσεων τόσο στις επικοινωνίες
του Νίκου Ανδρούλακη όσο και σε
εκείνες του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη επικαλέστηκε, σύμφωνα με
πληροφορίες, ο νυν διοικητής της ΕΥΠ.
«Η διαδικασία για την επισύνδεση του κ.
Ανδρουλάκη τηρήθηκε απόλυτα και σε όλα
τα επίπεδα. Ξεκίνησε από εκεί που έπρεπε
να ξεκινήσει, έφτασε εκεί που έπρεπε να
φτάσει και εγκρίθηκε όπως έπρεπε να εγκριθεί», φέρεται να κατέθεσε ενώπιον της
Εξεταστικής Επιτροπής ο διοικητής της
ΕΥΠ, πρέσβης Θεμιστοκλής Δεμίρης.
Τόνισε ότι η καταστροφή ψηφιακών αρχείων είναι αυτοματοποιημένη διαδικασία,
κάτι που είχαν καταθέσει στην Εξεταστική
Επιτροπή και όλοι οι προκάτοχοί του. Επισήμανε, δε, ότι από την ανάληψη των καθηκόντων του έχουν διακοπεί οι καταστροφές των αρχείων, ενώ επισήμανε πως κατά
πάσα πιθανότητα δεν υπάρχει το αρχείο
Ανδρουλάκη, άρα δεν περιέχει κάτι η επισύνδεση. «Αν θέλει ο κ. Ανδρουλάκης,
μπορεί να πάει να ενημερωθεί από τον εισαγγελέα για τις υποψίες που οδήγησαν
στην επισύνδεση, όχι δημόσια», φέρεται να
είπε ο κ. Δεμίρης.
Ο πρέσβης Δεμίρης ξεκαθάρισε ότι η
ΕΥΠ δεν χρησιμοποιεί το Predator και τόνισε ότι υπάρχει τριπλό ελεγκτικό φίλτρο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΜΙΡΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

«Νόμιμες οι επισυνδέσεις
Ανδρουλάκη - Κουκάκη...»
για τις ενέργειες της υπηρεσίας (εισαγγελέας, ΑΔΑΕ, Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας).
Τέλος, απαντώντας σε ερωτήσεις μελών
της Επιτροπής για το αν θα μπορούσε να
άρει το απόρρητο ο πρωθυπουργός, ο κ.
Δεμίρης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δήλωσε ότι «αν και βάσει νόμου θα
μπορούσε να γίνει, δεν είμαι σίγουρος ότι η
άρση απορρήτου από τον ΠΘ θα ήταν χρήσιμη, σε μια υπηρεσία που από τη φύση της
χρειάζεται μυστικότητα για λόγους εθνικής
ασφαλείας».

Καταστράφηκε
το αρχείο Ανδρουλάκη;
Στη σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής που ερευνά τις
παρακολουθήσεις θα συνεχιστεί η κατάθεση του προέδρου της Αρχής Διασφάλισης
του Απορρήτου των Επικοινωνιών Χρήστου
Ράμμου, το πρώτο μέρος της κατάθεσης

του οποίου ολοκληρώθηκε σε κλίμα έντασης, με αντιφατικές πληροφορίες να διαρρέουν τι διημείφθη.
Σύμφωνα με ορισμένα μέλη της Εξεταστικής ο κ. Ράμμος φέρεται να είπε ότι η
ΕΥΠ προσκαλεί την ΑΔΑΕ σε κάθε διαδικασία καταστροφής ψηφιακού υλικού
επισυνδέσεων και πως η τελευταία πρόσκληση έγινε στις 5 Μαΐου. Οι ίδιες πηγές
προσθέτουν ότι η καταγγελία του Νίκου
Ανδρουλάκη για την παρακολούθησή του
έγινε στις 29 Ιουλίου 2022, δηλαδή σχεδόν δύο μήνες μετά την τελευταία καταστροφή υλικού από την ΕΥΠ. Σύμφωνα με
τις ίδιες πηγές, ο κ. Ράμμος είχε ενημερωθεί πως η καταστροφή του υλικού επισυνδέσεων ήταν προγραμματισμένη στο
τέλος Ιουλίου, ενώ ο κ. Ράμμος διευκρίνισε μάλιστα ότι η ΑΔΑΕ δεν χρειαζόταν να
συμμετάσχει στη διαδικασία καταστροφής, καθώς εμπιστευόταν την ΕΥΠ και είχε στο παρελθόν πραγματοποιήσει σχετι-

κούς ελέγχους χωρίς να διαπιστώσει το
παραμικρό πρόβλημα.
Ωστόσο, άλλες πληροφορίες υποστηρίζουν ότι ο κ. Ράμμος ανέφερε πως η καταστροφή του ψηφιακού αρχείου της παρακολούθησης του κ. Ανδρουλάκη έγινε στις
29 Ιουλίου 2022, δηλαδή τη μέρα που η
Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της
Βουλής συνεδρίαζε εκτάκτως προκειμένου να εξετάσει τις καταγγελίες Ανδρουλάκη για την απόπειρα μόλυνσης του κινητού
του τηλεφώνου με το Predator, αλλά και τη
μέρα που οι δικηγόροι του Νίκου Ανδρουλάκη προσέρχονται στην ΑΔΑΕ για τις καταγγελίες που αφορούν το κακόβουλο λογισμικό.
«Η απελπισία του ΣΥΡΙΖΑ είναι εμφανής. Με ψέματα προσπαθούν να δημιουργήσουν θέματα εκεί που δεν υπάρχουν για να ξεφύγουν από τα αδιέξοδά
τους», σχολιάζουν κοινοβουλευτικές
πηγές της ΝΔ.

Τι είπε στην κατάθεσή του
ο διοικητής της ΕΥΠ
- «Η υπηρεσία δεν
χρησιμοποιεί το Predator και
υπάρχει τριπλό ελεγκτικό
φίλτρο για τις ενέργειές της»

«Παιχνίδι» για την εκλογική πρωτιά...
Η πολιτική σύγκρουση που λαμβάνει χώρα γύρω από το
εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής φαίνεται πως θα
συνεχιστεί μέχρι την κάλπη των εθνικών εκλογών.
Η Νέα Δημοκρατία διαμηνύει πως δεν νοείται τον τόπο
να μην τον κυβερνήσει ο νικητής των εκλογών και πως η
δυνατότητα που δίνει η απλή αναλογική για συνεργασία
και διακυβέρνηση του δεύτερου κόμματος με τα υπόλοιπα
συνιστά, όπως χαρακτηριστικά είπε και ο πρωθυπουργός
από τη ΔΕΘ, πολιτική τερατογένεση.
Ωστόσο, και αυτά που είπε και ο πρόεδρος του Αλέξης
Τσίπρας δεν απέχουν πολύ από εκείνα του πρωθυπουρ-

γού, υπό την έννοια πως το πρώτο κόμμα από τις εκλογές
θα πρέπει να είναι ο καθοριστικός παράγοντας για τη δημιουργία κυβέρνησης. «Στόχος μας δεν είναι μια κυβέρνηση
ηττημένων και μειοψηφίας», υποστήριξε ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης από τη ΔΕΘ. Και θα συνεχίσει
να το λέει και να ζητά την πρωτιά στις εκλογές, απευθυνόμενος όχι γενικά αλλά ειδικά, στις προοδευτικές πολιτικές
δυνάμεις, στο ΠΑΣΟΚ και το ΜέΡΑ25. Στην ουσία κάτω
από αυτήν τη δήλωση υποβόσκει ένας κομψός εκβιασμός
που ερμηνεύεται ως εξής: « Ή ΣΥΡΙΖΑ πρώτος ή ξανά για
άλλα τέσσερα χρόνια Μητσοτάκης στην κυβέρνηση».
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Focus
Μητσοτάκη
στους νέους

Σ

ε μια ηλικιακή κατηγορία που η
ΝΔ δεν είχε παραδοσιακά ισχυρά
περάσματα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί μέσω των πολιτικών που εφαρμόζει να βρει λύσεις στα
προβλήματα που αντιμετωπίζει η νεολαία
στην καθημερινότητά της, με στόχο να τη
φέρει πιο κοντά στην κεντροδεξιά παράταξη.
Γράφει ο
Σωτήρης Σταθόπουλος

Ο πρωθυπουργός επέλεξε να δώσει συνέντευξη σε έναν μουσικό σταθμό, τον
οποίο παρακολουθούν κυρίως οι νέοι,
προκειμένου να αναφερθεί στις εξαγγελίες της κυβέρνησης για το ζήτημα της
στέγασης.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξήσει τα ηλικιακά
όρια όπως και τους κρατικούς πόρους,
καθώς αρκετά ήταν τα αιτήματα των ακροατών του ραδιοφωνικού σταθμού Sfera
που ήταν πέραν του ορίου των 39 ετών. Ο
πρωθυπουργός χαρακτήρισε δίκαια τα
παράπονα και τόνισε πως το πρόγραμμα
αυτό σχεδιάστηκε αποκλειστικά για τους
νέους. «Θέλουμε το πρόγραμμα αυτό να
τρέξει από τις αρχές του έτους, θα ξεκινήσουμε με 10.000 δικαιούχους και από εκεί
και πέρα ανάλογα με το πώς θα πάει -και
πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά- είμαστε
διατεθειμένοι να δεσμεύσουμε και άλλους πόρους από τον προϋπολογισμό για
να μπορούμε να το επεκτείνουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Επόμενος στόχος είναι η δημιουργία
νέων φοιτητικών εστιών, οι οποίες θα παρέχουν στέγη σε 8.000 φοιτητές σε πέντε
πανεπιστήμια της χώρας. Θα κατασκευαστούν με τη σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με τους σπουδαστές να
έχουν μια αξιοπρεπή στέγη εντός του
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ενώ

το τίμημα θα είναι από ελάχιστο μέχρι και
δωρεάν, ανάλογα δηλαδή με τα οικονομικά κριτήρια. «Δίνουμε σε έναν κατασκευαστή όχι την ιδιοκτησία του οικοπέδου αλλά τη χρήση του, φτιάχνει λοιπόν
ένα σύμπλεγμα κατοικιών και ένα συγκεκριμένο ποσοστό αυτών των κατοικιών είναι δεσμευμένος να τα νοικιάζει με χαμηλό ενοίκιο σε ανθρώπους οι οποίοι δεν
έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν το
υψηλότερο ενοίκιο της αγοράς», τόνισε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης περιγράφοντας
τον κυβερνητικό σχεδιασμό για τις φοιτητικές εστίες και τη στέγαση των νέων ζευγαριών, ενώ τάχθηκε υπέρ της συγκατοίκησης, καθώς δίνονται περισσότερα κίνητρα και πόροι από την κυβέρνηση.
Επίσης από το βήμα της 86ης ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την αύξηση στο φοιτητικό επίδομα στέγασης
από 1.000 ευρώ στα 1.500 ευρώ και στα
2.000 ευρώ ανά άτομο αν συγκατοικήσουν.

Από την πανδημία στην κρίση
Πολύ πριν μπει η χώρα σε προεκλογική
περίοδο, ο πρωθυπουργός είχε κάνει ένα
σημαντικό άνοιγμα στους νέους. Η κίνησή
του στην προηγούμενη ΔΕΘ να τοποθετήσει στην πρώτη σειρά των προσκεκλημέ-

νων πρόσωπα νέα σε ηλικία, σπάζοντας
μια παράδοση αρκετών ετών, έδειξε την
απόφασή του να βρεθεί δίπλα τους με μια
σειρά από μέτρα. Η πρώτη κίνηση ήταν το
«freedompass», το οποίο αντιστοιχούσε
σε 150 ευρώ και αφορούσε τους νέους
που έχουν εμβολιαστεί ή που θα έκλειναν
ραντεβού στα εμβολιαστικά κέντρα.
«Πρόκειται για μία οφειλή προς τη νεολαία, ένα ευχαριστώ για την επιμονή τους
και την υπομονή τους», είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας πως οι
18-25 ετών είχαν ταλαιπωρηθεί από τις
συνεχείς καραντίνες.
Παράλληλα, σταδιακά άρχισε να μειώνεται η ανεργία, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι, ενώ βρίσκεται σε εφαρμογή
το «πρώτο ένσημο» που αφορά όσους δεν
έχουν καθόλου προϋπηρεσία. Επίσης καταργήθηκε το ειδικό τέλος τηλεφωνίας για
τους νέους μέχρι τα 29 έτη, ενώ είχε ανακοινώσει και τη δωρεάν παροχή 50 gigabyte για εμβολιασμένους νέους ηλικίας
15-17 ετών.

Δημοσκοπήσεις: Ανακάμπτει η ΝΔ
Ικανοποίηση επικρατεί στο κυβερνητικό στρατόπεδο, καθώς η παρουσία του
πρωθυπουργού στη ΔΕΘ σε συνδυασμό

με τις σημαντικές εξαγγελίες που αφορούσαν τους λογαριασμούς ρεύματος, το
επίδομα θέρμανσης και την αντιμετώπιση
της ακρίβειας άλλαξε το κλίμα. Η ΝΔ σύμφωνα με τις κυλιόμενες μετρήσεις που
πραγματοποιούνται παρουσιάζει σημάδια
ανάκαμψης, μετά τη μικρή φθορά που είχε την περίοδο που ξέσπασε η υπόθεση
των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων από
την ΕΥΠ. Άλλωστε το νούμερο ένα ζήτημα
το οποίο εξακολουθεί να απασχολεί την
κοινωνία είναι η ενεργειακή κρίση ενόψει
του δύσκολου χειμώνα που έρχεται, αλλά
και οι εξελίξεις στα Ελληνοτουρκικά. Την
ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους οι δημοσκοπήσεις οι οποίες θα περιλαμβάνουν τον αντίκτυπο που είχαν τόσο η ομιλία του πρωθυπουργού όσο και τα προγράμματα που
εξήγγειλαν οι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Επέκταση του προγράμματος
στέγασης προανήγγειλε
ο πρωθυπουργός
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KENTΡΙ

Σημαντική πρωτοβουλία για τη μετανάστευση
Στη Βουλή προχθές βρέθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Μετανάστευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης που αποτελείται
από βουλευτές από 46 κράτη-μέλη του Συμβουλίου. Την ώρα
που η Τουρκία επιμένει στην εργαλειοποίηση του Μεταναστευτικού και οργιάζει η προπαγάνδα σε βάρος της χώρας
μας από διάφορους κύκλους, ήταν σημαντικό να προβάλουμε στο Συμβούλιο της Ευρώπης Επιτροπή τις ελληνικές θέσεις με επιχειρήματα και αποδείξεις. Την πρωτοβουλία για

τη συνεδρίαση της Επιτροπής στην Αθήνα την πήρε ο Θοδωρής Ρουσόπουλος, πρόεδρος της Επιτροπής. Στη Βουλή είδαμε τη Δέσποινα Χατζηβασιλείου-Τσοβίλη, γενική γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της
Ευρώπης, τον Ευριπίδη Στυλιανίδη, βουλευτή Ροδόπης, τον
Νίκο Τορναρίτη, βουλευτή Λευκωσίας και κοινοβουλευτικό
εκπρόσωπο του ΔΗΣΥ, και τη Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, βουλευτή Λευκωσίας και αναπληρώτρια πρόεδρο του ΔΗΚΟ.

Απολογισμός
της Δίωξης Ναρκωτικών
Από του Ζωγράφου
στην Καρδίτσα
Από περιοδεία σε περιοδεία και
από τον Δήμο Ζωγράφου στην Καρδίτσα βρέθηκε ο γενικός γραμματέας
Παύλος Μαρινάκης μαζί με τον γραμματέα Οργανωτικού Στέλιο Κονταδάκη. Στου Ζωγράφου βρέθηκαν και ο
διευθυντής της ΚΟ της ΝΔ Μπάμπης
Σιάτρας, ο οποίος είναι και κάτοικος
Ζωγράφου, ο πρόεδρος ΔΕΕΠ Νοτίου
Τομέα Μίλτος Μπαντής, ενώ μαζί ήταν
και βουλευτές του Ν. Τομέα, όπως οι
Διονύσης Χατζηδάκης, Χάρης Θεοχάρης, Άννα Καραμανλή και Μπάμπης
Παπαδημητρίου. Στην Καρδίτσα ο
γραμματέας είδε τους πάντες: μητροπολίτες, δημάρχους, αντιπεριφερειάρχη. Μάλιστα, έκανε βόλτα στη λαϊκή αγορά και επισκέφτηκε θερμοκήπια και χώρους ανακύκλωσης.

Η πρωινή συνάντηση
με Ρέγκλινγκ
Στη χθεσινή πρωινή συνάντηση
του πρωθυπουργού με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ESM Κλάους
Ρέγκλινγκ ήταν παρόντες ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο πρόεδρος του Συμβουλίου των
Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων Μιχάλης Αργυρού και η ειδική γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
Μαριαλένα Αθανασοπούλου. Αυτό
που βγήκε από την πρωινή σύσκεψη
-συμφώνησε και ο απερχόμενος
Ρέγκλινγκ- είναι ότι, παρά τον υψηλό
πληθωρισμό και το ενεργειακό κόστος, η ανθεκτικότητα της ελληνικής
οικονομίας είναι χαρακτηριστική.

Ο

υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος έδωσε συγχαρητήρια στην ΕΛΑΣ που για άλλη μια φορά επέδειξε υψηλή επιχειρησιακή
ετοιμότητα στη μάχη για την καταπολέμηση των ναρκωτικών. Στο πλαίσιο
αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη στην ορεινή περιοχή του ανατολικού Ολύμπου, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν
5.052 δενδρύλλια κάνναβης. Επίσης, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 173 κιλά και
450 γραμμάρια κοκαΐνης στο λιμάνι του Πειραιά. «Όλα αυτά έρχονται να προστεθούν
σε μια μεγάλη σειρά επιτυχιών της Δίωξης Ναρκωτικών τούς τελευταίους δώδεκα
μήνες: εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 39.555 δενδρύλλια κάνναβης, 5,5 τόνοι χασίς, περισσότερα από 220 κιλά οπιούχων (ηρωίνη και μορφίνη), σχεδόν 500 κιλά και
χιλιάδες χάπια διεγερτικών (XTC κ.λπ.) και σχεδόν 800.000 δισκία ναρκωτικών φαρμάκων. Συνεχίζουμε αποτελεσματικά».

Στην Αυστραλία ο Κύρτσος
Όταν δεν τα χώνει στον Μητσοτάκη, ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Γιώργος Κύρτσος κανονίζει διηπειρωτικά ταξίδια. Από την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου έως και αύριο
η αντιπροσωπεία της Επιτροπής για τις Εξωτερικές Παρεμβάσεις του Ευρωκοινοβουλίου, στην οποία συμμετέχει και ο πρώην ευρωβουλευτής της ΝΔ Γ. Κύρτσος,
επισκέπτεται την Αυστραλία για να μελετήσει την αντίδραση της χώρας στις εξωτερικές παρεμβάσεις της
Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και άλλων κρατών! Ναι,
υπάρχουν και αυτές οι επιτροπές…

ΑΞΙΖΕΙ…
Μια αναδρομή στα φοιτητικά του
χρόνια έκανε προχθές ο πρωθυπουργός στην εκδήλωση για τα 30
χρόνια παρουσίας της Microsoft
στην Ελλάδα. Ο πρωθυπουργός
θυμήθηκε ότι το 1992 σπούδαζε
στην Αμερική και αναγκαζόταν να
γράφει την πτυχιακή του εργασία
και να την αποθηκεύει σε floppy
disks, τα οποία ήταν εύθραυστα
και δύσχρηστα. Η Microsoft με τα
λογισμικά της κατάφερε να διευκολύνει πολύ τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών.
Σήμερα η εταιρεία γιορτάζει 30
χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα
έχοντας δεσμευτεί πως μέχρι το
2025 θα έχει ολοκληρώσει τρία
υπερσύγχρονα data centers στη
χώρα μας.

Η Ζαχαράκη και το
Συνέδριο Οινοτουρισμού
Στην Άλμπα της Ιταλίας, στην καρδιά
της παραγωγής της ποικιλίας barolo, βρέθηκε η υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη για να πάρει μέρος στο 6ο Παγκόσμιο Συνέδριο Οινοτουρισμού, ένα συνέδριο με μεγάλη συμμετοχή. Εκεί η κυρία
Ζαχαράκη είχε την ευκαιρία να μιλήσει με
τις ομολόγους της από άλλες χώρες, οι
οποίες παραδόξως ήταν όλες γυναίκες,
για θέματα καινοτομίας και βιωσιμότητας
στον εναλλακτικό τουρισμό. Η κυρία Ζαχαράκη, έχοντας κάνει ένα μεγάλο οδοιπορικό για την ανάδειξη του ελληνικού οινοτουρισμού διεθνώς μέσω των οινότοπων της Σαντορίνης, Δυτικής Μακεδονίας, Νεμέας κ.α., θέλει να διεκδικήσει να
γίνει το Συνέδριο του Παγκόσμιου Οινοτουρισμού το 2024 στην Ελλάδα.
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Ο Πάιατ και τα πετρέλαια
Πέρασε ίσως στα
ψιλά των εφημερίδων, όμως ο γνωστός
στην Ελλάδα πρώην
Αμερικανός πρέσβης
ορκίστηκε πριν από
λίγες μέρες υφυπουργός Εξωτερικών
των ΗΠΑ με αρμοδιότητα τους ενεργειακούς πόρους και με
έμφαση στη Μεσόγειο. Τι σημαίνει αυτό;
Ότι γεωτρήσεις σε κοιτάσματα πετρελαίου
και φυσικού αερίου στην Κρήτη, στην Κύπρο και αλλού, προκλήσεις της Τουρκίας με
τα γεωτρύπανα, ενεργειακή εξάρτηση της
Ευρώπης από το LNG των Ηνωμένων Πολιτειών, κρίση με τη Ρωσία και αγωγοί περνούν από το χέρι του νέου υφυπουργού.

Η... φωλίτσα του υπουργού
Ποιος υπουργός ξεκουράζεται
τα μεσημέρια; Τέτοια κούραση,
βρε παιδί μου; Ένα καναρινάκι μού
σφύριξε ότι υπουργός της κυβέρνησης, που διαθέτει γραφείο στην οδό Ζαλοκώστα στο κέντρο της
Αθήνας, πηγαίνει τα μεσημέρια για να ξεκουράζεται… Μην πάει ο νους σας σε κάτι πονηρό, μόνος του ξεκουράζεται. «Μόνος σε διπλό κρεβάτι»,
που λέει και το λαϊκό άσμα… Κάνει τη σιέστα του.

Τα ασυμμάζευτα
του Βαρουφάκη
Στον ΣΥΡΙΖΑ, τώρα που ανακοίνωσαν ότι
είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν με τον
Γιάνη Βαρουφάκη, είναι αναγκασμένοι να
διαψεύδουν ότι θα έρθουν σε ρήξη
με την ΕΕ. Ο εκπρόσωπος
του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Ηλιόπουλος απάντησε στο
ερώτημα αν η ρήξη με
την ΕΕ θα είναι πιθανή
επιλογή μιας κυβέρνησης συνεργασίας με
συμμετοχή Βαρουφάκη.
Για ανύπαρκτο… σήμερα θέμα συζήτησης αλλά και για ανάγκη συζήτησης για την επόμενη μέρα της ΕΕ μίλησε
ο Νάσος απαντώντας σε ερώτηση του Radio North 98: «Σε περίπτωση που είμαστε
εμείς το πρώτο κόμμα, το πλαίσιο θα είναι
αυτό που ορίζει το πρώτο κόμμα, έτσι γίνεται στη δημοκρατία». Και ακόμη δεν αρχίσανε…

Χρονικό του Χρόνου
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Δεν κάνει
δουλειές στο σπίτι
ο Μητσοτάκης...

ΚΕΝΤΡΙ
Αποκάλυψη Ξυπολυτά για
λεωφορείο με υδρογόνο

Τ

α είπε όλα στο ραδιόφωνο στη συνέντευξη που παραχώρησε… Το
πολύ πολύ να αλλάξει καμιά λάμπα.
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην
καθημερινότητά του
αλλά και στο μαγείρεμα, σχολιάζοντας
πως μόνο ψήνει:
«Σηκώνομαι 7 παρά
τέταρτο, ασκούμαι
δύο φορές την
εβδομάδα, πάω
γραφείο και διαβάζω εφημερίδα. Τώρα ακούω λίγο ραδιόφωνο, κυρίως
μουσικό πλέον. Και
ελληνικό και ξένο».
Αγαπημένο χρώμα
του είναι «το μπλε σε όλες τις αποχρώσεις».
Στην ερώτηση, δε, αν κάνει δουλειές στο σπίτι απάντησε: «Μέχρι εκεί που μπορώ. Μέχρι
καμιά λάμπα. Οι ασφάλειες ξέρω πού είναι».
Όσο για τα κλιματιστικά, αυτή φαίνεται να είναι η μεγάλη διαφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη με τη σύζυγό του Μαρέβα. Τουλάχιστον
αυτό υποστήριξε ο ίδιος ο πρωθυπουργός σε
συνέντευξή του στο ραδιόφωνο Sfera. «Η μεγάλη διαφορά δεν είναι το φως, είναι η θέρμανση, η ψύξη», είπε και διευκρίνισε: «Αυτή
είναι η διαφωνία και με τη γυναίκα μου, το air
condition. Κάνει μεγάλη διαφορά να αυξήσεις δύο βαθμούς το κλιματιστικό».

Τι θα κάνει ο Νίκος
με την Εύα;
Ρωτούν πολλοί τι θα κάνει ο Ανδρουλάκης
με την Εύα Καϊλή ή τον Ανδρέα Λοβέρδο, με
τους οποίους δεν έχει πλέον αγαστές σχέσεις. Ποτέ δεν είχε δηλαδή, αλλά αυτό είναι
μια άλλη, τεράστια κουβέντα. Από τις πληροφορίες που κατάφερα να αλιεύσω, δεν θα κάνει τίποτα ο πρόεδρος Νίκος, τουλάχιστον
προς το παρόν. Δεν θα μπλέξει σε περιπέτειες
ανάλογες με αυτές που είχε η αείμνηστη Φώφη με τον Βενιζέλο. Για παράδειγμα, ο Ανδρέας Λοβέρδος δεν προτίθεται να αποχωρήσει
από το ΠΑΣΟΚ ή να επιδιώξει τη διαγραφή
του. Ομοίως και η κυρία Καϊλή. Από την άλλη,
ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν το συζητάει να
τους αφήσει εκτός ψηφοδελτίων. Εδώ δεν
τόλμησε να διαγράψει τον Μπουρχάν από την
Ξάνθη, τον Λοβέρδο θα διαγράψει; Ηρεμήστε
λίγο, σύντροφοι...

Μια σημαντική αποκάλυψη έκανε ο πρόεδρος της ΟΣΥ Βασίλης Ξυπολυτάς στο Συνέδριο Βιώσιμης Κινητικότητας (My Green Mobility 2022). Όπως είπε, εντός του φθινοπώρου στους δρόμους της Αθήνας θα κυκλοφορεί και το πρώτο λεωφορείο υδρογόνου. Πρόκειται για όχημα της Solaris και θα ανεφοδιάζεται στον εν λειτουργία σταθμό του Δημόκριτου και θα εκτελεί πιθανότατα το δοκιμαστικό δρομολόγιο «Άνω Κυψέλη - Παγκράτι»
ή εναλλακτικά την κυκλική διαδρομή «Ομόνοια - Κολυμβητήριο». Θα είμαστε δηλαδή
μια από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες που
δοκιμάζουν την τεχνολογία υδρογόνου!

ΑΞΙΖΕΙ...
Θα γίνει και debate μεταξύ Μητσοτάκη και
Τσίπρα. Την είδηση έκανε γνωστή ο Γιάννης
Οικονόμου κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης
των πολιτικών συντακτών. «Όταν έλθει η ώρα
των εκλογών, θα ανταποκριθούμε θετικά και
σε αυτή την πρόσκληση. Μέχρι τότε ο κ. Τσίπρας έχει αρκετούς μήνες στη διάθεσή του
για να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα», απάντησε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Οι κυλιόμενες
της Πειραιώς...
Στη ΝΔ αισθάνονται, λένε, ικανοποιημένοι από
μια πρόσφατη δημοσκόπηση -από τις κυλιόμενες-, καθώς, όπως αναφέρουν, δεν προκύπτει
κάποια μεταβολή του πολιτικού σκηνικού. Οι
«γαλάζιοι» λένε ότι ούτε το θέμα των υποκλοπών
έκανε μεγάλη πολιτική ζημιά στην κυβέρνηση, η
οποία αρχίζει και επανακάμπτει. Λένε επίσης
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «παραμένει στάσιμος», δηλαδή δεν
επωφελήθηκε από το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων και ότι το ΠΑΣΟΚ δεν κέρδισε σχεδόν
καθόλου από την υπόθεση αυτή. Πρακτικά, το
ίδιο πράγμα δείχνουν και οι φανερές δημοσκοπήσεις.
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Τo... Πρόσωπο

Εργασιομανής και αποτελεσματικός
ο γενικός γραμματέας του ΥΠΕΘΑ
Μαθαίνω ότι ένας από τους ανθρώπους της κυβέρνησης που εργάζονται αόκνως και παράγουν
ουσιαστικό έργο είναι ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας Αντώνης Οικονόμου. Σοβαρός άνθρωπος με τεράστια εμπειρία σε ζητήματα Εθνικής Άμυνας, υπήρξε και στο
παρελθόν γραμματέας στο ίδιο υπουργείο (επί διακυβέρνησης Σαμαρά) και είναι γνώστης των
θεμάτων. Παράγει αποτελεσματικό έργο αθόρυβα ο Αντώνης Οικονόμου και αυτό είναι γνωστό
στην κυβέρνηση. Γρήγορος και αποτελεσματικός. Το χαμηλό προφίλ και η εργασιομανία του
τον έχουν αναγάγει σε μεγάλο «παίκτη» της «χακί» σκακιέρας. Όσοι τον γνωρίζουν ξέρουν ότι
το μότο του είναι το εξής: «Στηρίζουμε την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία και εργαζόμαστε
για το καλό των στελεχών και του πολιτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων».

«Κρύο αίμα» ο Αλέξης
Με ρωτούν φίλοι αν πρόκειται ο Αλέξης Τσίπρας να ζητήσει
μια συγγνώμη από τον παλαιό του φίλο Στέργιο Πιτσιόρλα ή,
έστω, αν πρόκειται να του δώσει κάποιες εξηγήσεις κατ’
ιδίαν… Όχι. Σας το λέω ξερά. Ο πρόεδρος Αλέξης διατείνεται
σε στενούς συνομιλητές του ότι δεν χρωστάει εξηγήσεις σε
κανέναν και δεν απολογείται για τίποτα. Άλλωστε, ας μην ξεχνάτε ότι στο παρελθόν ο πρόεδρος είχε «κρεμάσει» και άλλους υποτιθέμενους φίλους του και δεν ίδρωσε καθόλου το αυτί του… Αυτό που λέμε «κρύο αίμα».

Η «βασίλισσα
της σοβιετικής ποπ»
κατά Πούτιν
Η δημοφιλής Ρωσίδα τραγουδίστρια Άλα
Πουγκατσιόβα, «βασίλισσα της σοβιετικής
ποπ μουσικής» και σούπερ σταρ του ρωσικού
βαριετέ εδώ και δεκαετίες, έδωσε προσφάτως ένα γερό χαστούκι στο Κρεμλίνο. Η Πουγκατσιόβα είχε το θάρρος να καταγγείλει τη
σύγκρουση στην Ουκρανία, λέγοντας πως
στρατιώτες σκοτώνονται «για απατηλούς στόχους», την ώρα που το Κρεμλίνο προχωρεί
στην καταστολή κάθε κριτικής. Μόνο που δεν
έμεινε σε αυτή την καταγγελία. Στο λογαριασμό της στο Instagram, τον οποίο ακολουθούν σχεδόν 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι, η
73χρονη Άλα Πουγκατσιόβα αντέδρασε στην
ανακοίνωση ότι ο σύζυγός της, ο ηθοποιός
Μαξίμ Γκάλκιν, περιελήφθη στον περιβόητο
κατάλογο των «πρακτόρων του εξωτερικού»
στη Ρωσία. Και έγραψε: «Σας ζητώ να με κατατάξετε μεταξύ των πρακτόρων του εξωτερικού της αγαπημένης χώρας μου», απευθυνόμενη στο ρωσικό υπουργείο Δικαιοσύνης,
προσθέτοντας: «Διότι είμαι αλληλέγγυα με τον
σύζυγό μου, έναν άνθρωπο έντιμο, ακέραιο
και ειλικρινή, έναν αληθινό Ρώσο πατριώτη,
αδιάφθορο, ο οποίος επιθυμεί η πατρίδα του
να ευημερεί και να ζει με ειρήνη».

ΚΕΝΤΡΙ

Η μεγάλη αλήθεια
του Κακλαμάνη

Ο

άνθρωπος δεν μασάει τα
λόγια του. Τον άκουγα τον
Νικήτα Κακλαμάνη σε μια
ραδιοφωνική του συνέντευξη, όπου είπε το εξής αναφερόμενος βέβαια στον Τσίπρα: «Στα 30 χρόνια που είμαι στην κεντρική πολιτική
σκηνή ξέρετε πόσα έχω ακούσει προεκλογικά και πόσα έχω δει να γίνονται
μετεκλογικά; Θυμάμαι την καταληκτική ομιλία του φίλου μου του Αντώνη
Σαμαρά το 2012 στις εκλογές που έλεγε “μία και μόνη εξεταστική θα κάνουμε, πώς αυτοί μας έβαλαν στα μνημόνια”. Αυτοί ήταν το ΠΑΣΟΚ και το βράδυ των εκλογών είχαμε σχηματίσει
κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ. Ας κρατάμε μικρό καλάθι για ό,τι ακούμε από τώρα μέχρι
τις εκλογές και καμιά φορά ο λαός, που μπορεί να είναι σοφός κάποιες φορές, μπορεί να δείξει και τον δρόμο». Άρα ό,τι λένε τώρα είναι λόγια του αέρα… ειδικά οι κύριοι της αντιπολίτευσης.

Το κακό με αυτές τις ψυχαγωγικές εκπομπές πάντως έχει παραγίνει. Έξω
από το στούντιο του Sfera FM 102,2 είχαν στήσει καρτέρι κάτι κάμερες
πρωινάδικων μπας και πάρουν καμιά δήλωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Το μόνο που κατάφεραν να αποσπάσουν λοιπόν ήταν μια
«καλημέρα» του Κυριάκου Μητσοτάκη και μετά την πουλούσαν δήθεν ως
αποκλειστική δήλωση του πρωθυπουργού! Να κλάψεις ή να γελάσεις;

Περί υποψηφιότητας
γνωστού παρουσιαστή

Όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και
φωτιά… Παρά τις όποιες διαψεύσεις,
μαθαίνω ότι στους κόλπους της «γαλάζιας» παράταξης έχουν προσεγγίσει
πασίγνωστο παρουσιαστή/ηθοποιό
προκειμένου να είναι υποψήφιος στις
επικείμενες εκλογές. Ο ίδιος βέβαια το
διαψεύδει, διότι προφανώς ακόμη το
ζυγίζει… Η αλήθεια είναι ότι ο συγκεκριμένος θα φέρει μαζί του πολλές ψήφους που, αν μη τι άλλο, τις χρειάζεται η
ΝΔ. Και τι ψήφους; Από αυτές που θα
στερηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ...

Κουίζ για γέλια
Διάβασα κάπου ένα αβανταδόρικο
κουιζάκι με το ερώτημα «Ποιος διευθυντής γνωστού site είναι στην επικοινωνιακή ομάδα του Τσίπρα;». Εδώ είναι
που λέμε «τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια». Πρώτον, δεν είναι γνωστό
site. Είναι ένας ιστότοπος που φτιάχτηκε επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ μέσα
από τον ΣΥΡΙΖΑ και είναι «προεδρικό»
site και όχι συριζαίικο. Ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος τοποθετήθηκε διευθυντής επειδή ακριβώς ήταν εξ
απορρήτων του Τσίπρα από το 2015.
Δεν τοποθετήθηκε επειδή απλώς ήταν
καλός στην δουλειά του, αλλά επειδή
ήταν συνομιλητής του Τσίπρα. Σας τα
έγραψα όλα…
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Στον ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκουν να κρατήσουν
ψηλά, πέραν των παρακολουθήσεων και
των συμμαχικών κυβερνήσεων, το θέμα
της φορολογίας των υπερκερδών στην
ενέργεια.
Στελέχη της κυβέρνησης υποστηρίζουν
δημοσίως και με πάθος ότι τα υπερκέρδη
έχουν ήδη φορολογηθεί και πως η κυβέρνηση από τον Ιούλιο μέχρι και σήμερα εισπράττει την εν λόγω φορολογία και με
αυτήν επιδοτεί τους λογαριασμούς.
Πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης
διαψεύδουν στην «Political» τα παραπάνω, δεδομένου ότι ο νόμος που έχει ψηφι-

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: «Μετωπική» για
τα υπερκέρδη στην ενέργεια
στεί αναφέρει πως θα ενεργοποιηθεί στο
τέλος του έτους. Ως εκ τούτου θέτουν μία
σειρά από ερωτήματα:
 Πώς ξέρει η κυβέρνηση τα ακριβή ποσά
των υπερκερδών, αφού δημοσιοποιημένα
στοιχεία υπάρχουν μέχρι και για τον Ιούνιο του 2022;
 Στην ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/87027/2890/2022

αναφέρεται ρητά πως η εισφορά υπολογίζεται ανά μήνα, για την περίοδο από την 1η
Οκτωβρίου 2021 έως και την 30ή Ιουνίου
2022 (εφεξής μήνας εξέτασης), με την
εφαρμογή συντελεστή ενενήντα τοις εκατό (90%) επί της θετικής διαφοράς του
Μεικτού Περιθωρίου Κέρδους του υπόχρεου. Πόσα χρήματα, δηλαδή, έχουν ει-

σπράξει μέχρι και σήμερα και πόσα είναι
ανά μήνα τα καθαρά υπερκέρδη;
 Αφού όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά η εισφορά καταβάλλεται εντός
τριών μηνών από την κοινοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α’
170), της σχετικής πράξης προσδιορισμού, πότε υπολογίστηκαν και από ποιον επίσημο φορέα τα υπερκέρδη, πότε
δημοσιεύτηκαν επίσημα, πότε κοινοποιήθηκε η απόφαση και πότε ΠΡΟΛΑΒΕ η κυβέρνηση και από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα να εισπράξει;

«Θεσμική πίεση»
από τον Ν. Ανδρουλάκη
για τις υποκλοπές

Ν

α εντείνει την πίεση προς την κυβέρνηση και
ειδικά προς τον πρωθυπουργό επιδιώκει ο Νίκος Ανδρουλάκης χρησιμοποιώντας όλους
τους θεσμικούς διαδρόμους που έχει στη διάθεσή του, σε μια προσπάθεια να διαλευκανθούν οι αιτίες
που οδήγησαν την ΕΥΠ σε νόμιμη επισύνδεση του τηλεφώνου του. Σήμερα στις 13.00 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚΚΙΝΑΛ θα γίνει δεκτός από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε επιδιώξει συνάντηση με
την ΠτΔ σχετικά με το ζήτημα των υποκλοπών, όπως αποκάλυψε ο ίδιος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Ανδρουλάκης είχε δεχθεί σχετική ερώτηση στη ΔΕΘ για το εάν είναι ικανοποιημένος με
την αντίδραση της ΠτΔ στο εν λόγω ζήτημα. «Θα επιδιώξω
σύντομα να τη δω, διότι πρέπει και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η οποία είναι εγγυητής του πολιτεύματος, να
βοηθήσει για την ομαλοποίηση του πολιτικού κλίματος,
χωρίς συνωμοσιολογίες και χωρίς διχαστικά διλήμματα
που οδηγούν στη συγκάλυψη», για να συμπληρώσει με

του

Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com

νόημα: «Και ως δικαστής η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
έχει περισσότερη βαρύτητα, όπως και άλλοι συνταγματολόγοι, διότι δεν μπορούμε να δεχτούμε έναν αντισυνταγματικό μιθριδατισμό στη χώρα. Δεν μπορεί να γίνει ανεκτός ένας αντισυνταγματικός μιθριδατισμός, ο οποίος
κάνει το Σύνταγμα να βρίσκεται σε δεύτερη μοίρα σε τόσο
σοβαρά θέματα που αφορούν τη διάκριση εξουσιών και
τα ανθρώπινα δικαιώματα».
Η κίνηση αυτή γίνεται με φόντο τις εξελίξεις στην Εξεταστική Επιτροπή αλλά και τη συμπληρωματική μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε προχθές ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώπιον του εισαγγελέα Πρωτοδικών κ. Σπυρόπουλου για την υπόθεση της παρακολούθησης του κινητού
του τηλεφώνου. Ο εισαγγελέας προσήλθε για την κατάθε-

ση στο γραφείο του κ. Ανδρουλάκη, λόγω της μετεγχειρητικής του κατάστασης, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Μετά την προφορική κατάθεσή
του, ο κ. Ανδρουλάκης παρέδωσε στον εισαγγελέα συμπληρωματική μηνυτήρια αναφορά σε σχέση με την υποκλοπή των τηλεφωνικών συνομιλιών του από την ΕΥΠ, για
την κακουργηματική αξιόποινη πράξη της παραβίασης
της ασφάλειας των τηλεφωνικών επικοινωνιών και συναφή αδικήματα, καθώς και για την πλημμεληματική πράξη
της παραβίασης του τηλεφωνικού του απορρήτου. Η συμπληρωματική αναφορά του συνοδεύτηκε και από ειδικότερα αιτήματα κλήσεως μαρτύρων, κατάσχεσης εγγράφων και διενέργειας μιας σειράς συγκεκριμένων ανακριτικών ενεργειών προς διακρίβωση της αλήθειας.

Τι θα πει στην Πρόεδρο
της Δημοκρατίας ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ;
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

ΑΘΛΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΡΝΤΟΓΑΝ
ΣΤΟΝ ΟΗΕ

«Η Ελλάδα μετατρέπει το Αιγαίο
σε νεκροταφείο προσφύγων»

Ο

πρόεδρος της Τουρκίας ξεπέρασε
και τον χειρότερο εαυτό του, αφού
κατά τη διάρκεια της ομιλίας του
στον ΟΗΕ δεν δίστασε να παρουσιάσει ενώπιον όσων παρακολουθούσαν μια φωτογραφία προσφυγόπουλου το οποίο βρήκε
τραγικό θάνατο.
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

«Βλέπουμε ότι τα pushbacks μεταναστών
από την Ελλάδα αυξάνονται. Η Ελλάδα μετατρέπει το Αιγαίο σε νεκροταφείο προσφύγων,
ενώ εμείς εργαζόμαστε για να αποτρέψουμε
τα πτώματα μωρών όπως ο Aylan να ξεβραστούν στις ακτές», είπε χαρακτηριστικά ο
Τούρκος πρόεδρος και πρόσθεσε: «Την περασμένη εβδομάδα, ένα μωρό, ο Asim -ηλικίας
μόλις 9 εβδομάδων- και ο 4χρονος Abdulvahab έχασαν τη ζωή τους μετά τη βύθιση της
βάρκας στην οποία επέβαιναν από ελληνικές
δυνάμεις ασφαλείας».
Την ίδια ώρα, στο στόχαστρο της Δύσης
έχουν μπει για τα καλά η επαμφοτερίζουσα
στάση της Τουρκίας και οι στενές επαφές που
διατηρεί ο πρόεδρος Ερντογάν με τη Μόσχα
και το Πεκίνο. Η τακτική της Άγκυρας δεν είναι καινούργια, ωστόσο οι Σύμμαχοι δεν κρύβουν πλέον την έντονη ενόχλησή τους για τη
διαφοροποίηση του Ερντογάν από τη γραμμή

του ΝΑΤΟ, την ώρα μάλιστα που η Συμμαχία
θέλει να δείξει ότι το μέτωπο απέναντι στη
Ρωσία είναι αρραγές.

Τελικά πού ανήκει
η Τουρκία;
Το ξέσπασμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ενδεικτικό
του κλίματος που επικρατεί ανάμεσα στις δύο
πλευρές. Ο Τούρκος πρόεδρος απασφάλισε,
διαμηνύοντας ότι θα μιλάει και θα συναντά
όποιον θέλει, ενώ κατηγόρησε τις Βρυξέλλες
ότι κρατούν στον «πάγο» την ένταξη της Τουρκίας στην Ένωση εδώ και 52 χρόνια. «Δεν
ανήκουμε ούτε μόνο στη Δύση ούτε στην Ανατολή», είπε ο Ερντογάν και τόνισε ότι «θα συναντιέμαι με όποιον θέλω, δεν θα είμαστε
υπόλογοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
«Μόνο ως παραδοξότητα μπορεί να
εκληφθεί η στάση Ερντογάν»,
τονίζουν διπλωματικοί κύκλοι
και επισημαίνουν ότι η στάση του Τούρκου προέδρου
υποδηλώνει το αδιέξοδο
της εξωτερικής πολιτικής
της Τουρκίας. Την ίδια
ώρα, από αμερικανικό έδαφος, ο Ταγίπ Ερντογάν δεν δίστασε να εξαπολύσει τα βέλη
του εναντίον της Ουάσιγκτον, με
αφορμή την υπόθεση των F-16. Ο Τούρκος
πρόεδρος κατηγόρησε την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών ότι υποστηρίζει την Αθήνα
σε βάρος της Άγκυρας και απείλησε πως θα
αναζητήσει εξοπλισμούς σε άλλες αγορές πέ-

ραν της αμερικανικής, εννοώντας προφανώς
τη Ρωσία.

Επίθεση κατά Μπάιντεν
«Είναι πολύ λάθος να επιβάλλονται κυρώσεις στην Τουρκία για το θέμα των F-16. Ο κ.
Μπάιντεν μου υποσχέθηκε την επίλυση του
ζητήματος», είπε ο Ερντογάν σε τηλεοπτική
του συνέντευξη στο δίκτυο PBS. «Τι θα κάνουμε αν δεν καταφέρουμε να πάρουμε το
αποτέλεσμα που θέλουμε; Θα φροντίσουμε
τον εαυτό μας. Δηλαδή θα δώσετε στην Ελλάδα κάθε είδους υποστήριξη στα F-16, θα δημιουργήσετε βάσεις εκεί, αλλά δεν θα δώσετε
την αναβάθμιση σε μια φίλη χώρα όπως η
Τουρκία, μια χώρα που παρέχει κάθε είδους
υποστήριξη στο ΝΑΤΟ;».

Μαραθώνιος Δένδια
Την ίδια ώρα, η Αθήνα συνεχίζει τον μαραθώνιο ανάδειξης
της τουρκικής προκλητικότητας. Ο Νίκος Δένδιας είχε
συνάντηση με τον γενικό
γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς
Στόλτενμπεργκ, με τον
οποίο συζήτησε τις εξελίξεις
στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ
στις επαφές που προηγήθηκαν
με τους Ευρωπαίους ομολόγους του ο
Έλληνας υπουργός Εξωτερικών φρόντισε να
περιγράψει αναλυτικά το πλαίσιο των απειλών
και των προκλήσεων που δέχεται η Αθήνα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από τους
τουρκικούς χάρτες, ο Νίκος Δένδιας είχε μαζί

του και φωτοτυπίες με τις δηλώσεις Τούρκων
αξιωματούχων, τις οποίες μοίρασε στους συναδέλφους του. «Πλέον έχει περάσει σε ένα
πρωτοφανές επίπεδο, αποτελώντας μια σαφή
και υπαρκτή απειλή κατά της κυριαρχίας της
Ελλάδας», τόνισε ο κ. Δένδιας αναφερόμενος
στις εμπρηστικές δηλώσεις της τουρκικής ηγεσίας. Είχε προηγηθεί η τριμερής Ελλάδας - Κύπρου - Αρμενίας, με τους υπουργούς Εξωτερικών να στέλνουν μήνυμα σταθερότητας απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό. Ο Νίκος
Δένδιας, μάλιστα, μετά τη συνάντησή του με τον
Κύπριο ΥΠΕΞ Γιάννη Κασουλίδη, τόνισε ότι
«οποιοσδήποτε αναθεωρητισμός, από οπουδήποτε και αν προέρχεται, από οποιαδήποτε χώρα
και αν ξεκινάει, θα μας βρίσκει αντίθετους». Η
Άγκυρα, πάντως, κρατά ψηλά τον πήχη των
προκλήσεων, με τον Τούρκο υπουργό Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ να ανακοινώνει ότι μετά το
πλωτό γεωτρύπανο «Αμπντούλ Χαμίτ Χαν» στην
Ανατολική Μεσόγειο θα βγει και το αναβαθμισμένο «Ορούτς Ρέις». Η NAVTEX που εξέδωσε
η Τουρκία στέλνει το ερευνητικό σκάφος στον
κόλπο της Αττάλειας, ωστόσο η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις κινήσεις του, αφού κανείς δεν
μπορεί να αποκλείσει μια νέα απόπειρα προβοκάτσιας από την πλευρά της Άγκυρας.

Ρεσιτάλ fake news
με φωτογραφίες
προσφυγόπουλων που
δήθεν πέθαναν στην Ελλάδα
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ΘΕΣΕΙΣ

Οι επιτυχίες μας αφετηρία για να διορθωθούν
τα κακώς κείμενα που παραμένουν
του

Βασίλη
Φεύγα
Γραμματέας
Στρατηγικού
Σχεδιασμού και
Επικοινωνίας,
Νέα Δημοκρατία

Α

διαμφισβήτητο είναι το γεγονός τής, σε όλα
τα επίπεδα, τεράστιας προόδου της χώρας τα
τρία τελευταία χρόνια. Τη σύνοψη αυτής της
προόδου ο πρωθυπουργός την παρουσίασε από το
βήμα της ΔΕΘ. Δεν αρκέστηκε όμως στις επιτυχίες,
καθώς δήλωσε με έμφαση ότι ο απολογισμός αυτός
δεν προσφέρεται για κομπασμό, αλλά αποτελεί την
αφετηρία για να διορθωθούν τα κακώς κείμενα που
παραμένουν και φρενάρουν την «εκτόξευση» της
χώρας. Οι μισθοί στη χώρα μας απέχουν από το να
είναι ικανοποιητικοί, είναι ακόμη χαμηλοί. Η γραφειοκρατία εξακολουθεί να υπάρχει σε κρίσιμους
τομείς. Οι ταχύτητες της απονομής της Δικαιοσύνης
δεν έχουν ακόμη συγχρονιστεί με τις ανάγκες της
κοινωνίας και της οικονομίας. Δεν επιτρέπεται, για
παράδειγμα, την ώρα που ο πολίτης εξυπηρετείται
ηλεκτρονικά, όταν χρειαστεί να εμφανιστεί στο γκισέ, να υπάρχουν ακόμα σήμερα λίγοι υπάλληλοι
που τον ταλαιπωρούν. Δεν επιτρέπεται οι δήμοι, ενώ
χρηματοδοτούνται, να μη βρίσκουν τρόπους συχνά
να υλοποιούν τα έργα.
Είναι, θα λέγαμε, παράλογο να έχουμε πληθώρα
πτυχιούχων και να μας λείπουν οι εξειδικευμένοι
επαγγελματίες, αλλά και ανειδίκευτο προσωπικό.
Δεν αρκεί ο ανάπηρος συμπολίτης μας να παίρνει
χωρίς ταλαιπωρία τα επιδόματά του, να μη χρειάζεται να πηγαίνει και να ξαναπηγαίνει στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) και να έχει τον προ-

σωπικό του βοηθό, πρέπει να έχει και εργασία και
βέβαια να μπορεί να κυκλοφορεί απρόσκοπτα.
Για να μη φεύγουν οι επιστήμονες στο εξωτερικό
πρέπει να έχουν καλό μισθό και σωστές συνθήκες
εργασίας. Και για να είναι παραγωγικός ο υπάλληλος, πρέπει και να τον επιβραβεύει ο εργοδότης του.
Για όλα τα παραπάνω αλλά και για πολλά άλλα
ακόμα επιμένουμε να βλέπουμε την κυβερνητική
μας πορεία ως μια διαρκή μάχη για τη συνολική
πρόοδο της χώρας. Γιατί μια κυβέρνηση οφείλει να

κάνει διαρκή αντιπολίτευση στα προβλήματα, να μη
συνθηκολογεί ποτέ με τις αστοχίες της και να διδάσκεται από τα λάθη της. Και βέβαια να μην επαναπαύεται από τα λάθη των αντιπάλων της. Αυτή τη μάχη σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να τη δίνουμε και
μετά τη νέα ισχυρή εντολή των πολιτών στην εκλογική αναμέτρηση του 2023. Μια εντολή που θα επιτρέψει σε αυτούς που κράτησαν όρθιο τον τόπο εν μέσω τόσων προκλήσεων να ολοκληρώσουν την ανάταξη της πατρίδας μας.

Το νέο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ
για μια Ελλάδα ίσων ευκαιριών

Π

ερίπου 2.000 άνθρωποι παραβρέθηκαν στο
Βελλίδειο, όπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε το δίλημμα των
εκλογών: Δημοκρατική ανατροπή ή ανοχή στον καθεστωτισμό.
Συγκεκριμένα, σε επίπεδο κοινωνικού κράτους
θέσαμε και πάλι το ακραίο πρόβλημα με τα 84.000
παιδιά που έμειναν εκτός ΚΔΑΠ και βρεφικών
σταθμών. Η έξτρα χρηματοδότηση 15 εκατ. ευρώ
για τα δημοτικά ΚΔΑΠ πρέπει να γίνει άμεσα για να
μπορέσουν όλα τα παιδιά με πλήρεις φακέλους να
εγγραφούν στις δομές. Ακόμη πρέπει άμεσα να γίνει νομοθετική ρύθμιση όσον αφορά τα δημοτικά
ΚΔΑΠ που συστεγάζονται σε σχολεία. Δεν μπορεί η
κυρία Μιχαηλίδου να εξισώνει τον θεσμό των
ΚΔΑΠ και την προσφορά τους στην ελληνική κοινωνία δύο χρόνια τώρα με τα ολοήμερα σχολεία,
που προσπαθεί να «πλασάρει» στους γονείς ως κάτι καινοτόμο. Επιπλέον, προτείνουμε την άμεση κατάργηση της άθλιας διάταξης που αποκλείει από το

επίδομα άδειας τοκετού, λοχείας και μητρότητας
όσες εργαζόμενες δεν έχουν συγκεντρώσει 200
ένσημα τα τελευταία δύο χρόνια. Αν είναι δυνατόν
στην Ελλάδα του 2022 να αντιμετωπίζεται με αυτό
τον εξευτελιστικό τρόπο η Ελληνίδα μάνα. Απαραίτητη θα είναι και η δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις
αστικές συγκοινωνίες και το μετρό για τους αδύναμους Έλληνες τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται,
καθώς και η ρύθμιση 120 δόσεων σε εφορία και
ΕΦΚΑ. Τέλος, πρέπει να γίνει αναστολή των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας για τους αδύναμους
δανειολήπτες.
Σε ό,τι αφορά τα αγροτικά ζητήματα που απασχολούν ιδιαίτερα τους συντοπίτες μας στην Ανατολική
Αττική και σε περιοχές όπως ο Μαραθώνας, προτείνουμε την επιστροφή ειδικού φόρου καυσίμων
με βάση την κατανάλωση κάθε εκμετάλλευσης αλλά και κάλυψη μέρους του κόστους εφοδίων και
ζωοτροφών. Επιπλέον χρηματοδότηση αγροτών
και γεωργικών συνεταιρισμών και επιχειρήσεων

με ενεργειακές κοινότητες με ΑΠΕ και επενδύσεις
σε υποδομές για την καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Όπως σήμερα συζητάμε για την ενέργεια, έτσι θα συζητάμε για το νερό, αν δεν πάρουμε
πρωτοβουλίες σε επίπεδο υποδομών. Το πιο βασικό ζήτημα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας
είναι η έλλειψη εργατών γης στον πρωτογενή τομέα. Στον τουρισμό 55.000 άνθρωποι έλειπαν για
να στηρίξουν τον τομέα φέτος το καλοκαίρι. Για το
ΠΑΣΟΚ η ρύθμιση της νόμιμης παροχής εργασίας
αποτελούν κομβικές προτεραιότητες ώστε να
υπάρξει χρονική και χωρική επέκταση τουριστικής
δραστηριότητας και διασύνδεσή της με τον πρωτογενή τομέα. Οι άλλες χώρες το κάνουν, εμείς γιατί
όχι; Μας ενδιαφέρει τι αφήνουν πίσω οι τουρίστες
στην ελληνική οικονομία. Θέλουμε ο επισκέπτης
των λίγων ημερών να είναι πελάτης των ελληνικών
προϊόντων 365 μέρες τον χρόνο και από τις πατρίδες τους. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος του μέλλοντος για να μη γίνουμε ένα μεγάλο ξενοδοχείο.

της

Βάσιας
Αναστασίου
Αναπλ. γραμματέας
Επικοινωνίας του
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
Δικηγόρος
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ΘΕΣEIΣ

Πολιτικές προτάσεις για τη στέγαση

Π
του

Δημήτρη
Οικονόμου
Σύμβουλος
επιχειρηματικού
σχεδιασμού και
επενδύσεων

ερπατώντας τις προάλλες στην Πλάκα,
έφτασα μέχρι τις πρόχειρες κατασκευές
των εργατών που ήρθαν από την Ανάφη για
να χτίσουν τη νέα πόλη. Μέχρι την πιο ιδιαίτερη
ίσως γειτονιά της Αθήνας, τα Αναφιώτικα, λίγο κάτω από την Ακρόπολη. Άλλες ιστορίες, λιγότερο
γοητευτικές κατά κανόνα, έχουν να διηγηθούν τα
σπίτια σε κάθε συνοικία της πόλης μας. Από τις
χουντικές άδειες ανέγερσής τους και την αντιπαροχή της πρώιμης διακυβέρνησης Καραμανλή μέχρι τη σημερινή εγκατάλειψη πολλών από αυτά.
Ασφαλώς υπάρχουν και λαμπρά κτίρια που προδίδουν τη φιλοδοξία, την οικονομική άνεση και το
καλό γούστο όσων τα έχτισαν. Μαζί με τα άλλα σπίτια απεικονίζουν τα προτερήματα και τα μειονεκτήματα της μετεμφυλιακής μας ανάπτυξης, της
Παιδείας μας τελικά.

Υπάρχει βέβαια και το σήμερα των σπιτιών μας. Με
τα σημάδια της μαζικής αποδημίας παλαιών προς
λαμπερά προάστια και της χρήσης τους από νέους
ενοίκους. Με πιο πρόσφατη βέβαια τάση τη μικρή περιστασιακή χρήση των σπιτιών της Αθήνας από επισκέπτες του Σαββατοκύριακου ή περαστικούς με προορισμό κάποιο όμορφο αιγαιοπελαγίτικο νησί μας. Και
κάπου ανάμεσα στο χθες και το σήμερα η μόνιμη κοινωνική ανάγκη για στέγη. Κατάλληλη, ποιοτική και με
προσιτό αντίτιμο όχι μόνο για περιηγητές αλλά πριν απ’
όλους για τους μόνιμους κατοίκους της Αθήνας. Χρήστες των σπιτιών της διατεθειμένους να οργανώσουν
τη ζωή τους στην πόλη, να επενδύσουν στην αναβάθμισή της, να δέσουν τη μοίρα τους μαζί της.
Με αυτό τον προβληματισμό το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ δίνει
μάχη για να αλλάξει η στεγαστική πολιτική. Για να
υπάρξει κατάλληλη, ποιοτική και οικονομικά προσιτή

στέγη απαιτούνται αύξηση και βελτίωση του κτιριακού
αποθέματος στην πόλη μας. Με κίνητρα ώστε να
μπουν ξανά στην αγορά ανενεργά ακίνητα, φυσικά με
τις κατάλληλες ενεργειακές προδιαγραφές πριν απ’
όλα. Με το να γίνουν πάλι χώροι κατοικίας εγκαταλελειμμένα σπίτια και διαμερίσματα, δίνοντας ξανά ζωή
σε εγκαταλελειμμένες γειτονιές.
Όμως, ρύθμιση της αγοράς δεν είναι μόνο η αύξηση
της προσφοράς αλλά και ο έλεγχος της ζήτησης. Με
οριοθέτηση των βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων και
ισόρροπη κατανομή για τις χρυσές βίζες σε πανελλήνια κλίμακα. Ώστε οι επισκέπτες της Αθήνας να συνεχίσουν να την επισκέπτονται όχι μόνο ως μουσείο αλλά
και ως μια ζωντανή πόλη με το χρώμα και τη ζωντάνια
των κατοίκων της. Ώστε τα σπίτια της Αθήνας, εκτός
από την περιγραφή της ιστορικής διαδρομής της πόλης, να στεγάζουν και το μέλλον της.

To Μετσόβιο στα κορυφαία ιδρύματα
στην απασχολησιμότητα αποφοίτων

Τ

ο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο κατατάσσεται στην 1η θέση στην Ελλάδα και στις θέσεις
201-250 των πανεπιστημίων παγκοσμίως
στην απασχολησιμότητα των αποφοίτων, σύμφωνα
με την κατάταξη Quacquarelli Symonds (QS) 2022.
Τα 5 κορυφαία πανεπιστήμια είναι τα εξής: MIT, Stanford, UCLA, Univ. Syndey και Harvard. Μεταξύ
των κορυφαίων 20 είναι 5 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια,
συγκεκριμένα Οξφόρδη (#7), Cambridge (#11), Ινστιτούτο Πολυτεχνικής στο Παρίσι (#12) και UCL
(#20).
Η βαθμολογία κάθε ιδρύματος αποτελείται από
πέντε δείκτες: 1) Φήμη στους εργοδότες-employer
reputation (30%), 2) Παραγωγή αποφοίτων-alumni
outcomes (25%), 3) Συνεργασίες με εργοδότες, με
αναγωγή στο πλήθος του ακαδημαϊκού προσωπικού
- Partnerships with employers per faculty (25%), 4)
Σχέσεις εργοδοτών-φοιτητών με αναγωγή στο μέ-

γεθος του φοιτητικού πληθυσμού - Εmployer/student connections (10%) και 5) Ποσοστό απασχόλησης αποφοίτων - Graduate employment rate (10%).
Η κατάταξη βασίζεται σε περισσότερες από
75.000 απαντήσεις στην Έρευνα Εργοδοτών QS και
στην ανάλυση περισσότερων από 40.000 από τους
πιο καινοτόμους, δημιουργικούς, οικονομικά εύρωστους επιχειρηματίες ή/και φιλάνθρωπους στον κόσμο για να καθορίσουν ποια πανεπιστήμια παράγουν
αποφοίτους με επιρροή στις διεθνείς εξελίξεις. Η
φετινή κατάταξη περιλαμβάνει πανεπιστημιακές
συνεργασίες με 2.000 κορυφαίες διεθνείς εταιρείες, όπως καταγράφονται σε Fortune και Forbes.
Μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών κατατάσσονται
στις θέσεις 301-500 και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στις θέσεις από 501 και άνω.

Τα συγκεκριμένα κριτήρια/δείκτες υποδεικνύουν
ενισχυτικά μέτρα για τη βελτίωση της θέσης του
ΕΜΠ στην παγκόσμια κατάταξη στην απασχολησιμότητα των αποφοίτων. Μεταξύ αυτών είναι η αναβάθμιση των δράσεων και δομών του ΕΜΠ που στοχεύουν στην εγγύτητα των φοιτητών μηχανικών και
των (μελλοντικών) εργοδοτών στην Ελλάδα και το
εξωτερικό. Δεδομένου ότι η μέτρηση της απασχολησιμότητας των αποφοίτων μας γίνεται σε διεθνή κλίμακα, η επίδραση του brain drain στην τελική κατάταξη εκτιμάται ότι είναι σημαντική και προσφέρεται
για διερεύνηση μέσω των στοιχείων του QS ή από
άλλες πηγές. Τα στοιχεία του QS ανατρέχουν μέχρι
το 2018 και συνεπώς δεν προσφέρονται για ουσιαστική συγκριτική ανάλυση. Από το 2018 μέχρι σήμερα το ΕΜΠ διατηρεί τις θέσεις 201-250 στη διεθνή
κατάταξη αναφορικά με την απασχολησιμότητα
αποφοίτων.

του

Ανδρέα
Γ. Μπουντουβή
Πρύτανης ΕΜΠ
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚA ΑΜΥΝΤΙΚA ΣΥΣΤHΜΑΤΑ

Οι καταγγελίες για
τα εκατομμύρια,
οι μελέτες και
ο «γαλάζιος» CEO

Π

έπλο μυστηρίου καλύπτει τη λειτουργία των
Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (ΕΑΣ),
καθώς η διοίκηση αρνείται να δώσει καθαρές
απαντήσεις στις σοβαρότατες καταγγελίες
και στις συνεχείς ερωτήσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις συμβάσεις που τρέχει η εταιρεία, αλλά και
για το μπαράζ των απευθείας αναθέσεων για… μελέτες
αγνώστου σκοπιμότητας και χρησιμότητας.
Απίστευτες καταγγελίες για κακοδιαχείριση έρχονται
το τελευταίο διάστημα στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τις συμβάσεις και τις μελέτες που προωθούν τα
ΕΑΣ χωρίς να… ιδρώνει το αυτί κανενός. Παρά τις σοβαρές καταγγελίες τις οποίες έχουν φέρει στο φως της δημοσιότητας βουλευτές της αντιπολίτευσης, επαρκείς
απαντήσεις δεν έχουν δοθεί ούτε από τη διοίκηση των
Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου έχει διοριστεί ο επί σειρά ετών πολιτευτής της ΝΔ Νίκος Κωστόπουλος) ούτε βεβαίως από
τα αρμόδια υπουργεία (Εθνικής Άμυνας και Οικονομίας).
Για όσους ενδεχομένως δεν γνωρίζουν, τα ΕΑΣ ανήκουν
στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, απασχολούν 2.000 άτομα
και αποτελούνται από τον Αμυντικό Τομέα και τον Πολιτικό Τομέα, ενώ ταυτόχρονα διαθέτουν τρεις θυγατρικές
εταιρείες. Συνεπώς, ο «έλεγχός» τους και η λογοδοσία
της διοίκησης είναι επιβεβλημένα, αφού μιλάμε για δημόσιο χρήμα.
Οι μεγάλες κατηγορίες τις οποίες έχει απευθύνει πολλές φορές ο ΣΥΡΙΖΑ με σχετικές ερωτήσεις έχουν να κάνουν με τα ακόλουθα περιστατικά:
- Απόφαση ανάθεσης έργου καταστροφής 350.000
ναρκών έναντι 3,7 εκατ. ευρώ.
Η ανάδειξη και η έγκριση από τη διοίκηση των ΕΑΣ
αναδόχου για την καταστροφή ναρκών είναι γεγονός
αναμφισβήτητο. Η αποστολή της σύμβασης αυτής στο ΕΣ
δεν αναιρεί την απόφαση του ΔΣ για ανάθεση του έργου
καταστροφής ναρκών στον εν λόγω ανάδοχο, έναντι ποσού 3,70 εκατ. ευρώ (9 ευρώ/νάρκη). Δεν απαντήθηκε,
όμως, γιατί δεν αξιοποιήθηκε η προσφορά των περίπου
750.000 ευρώ (2 ευρώ/νάρκη).
- Απόφαση ανάθεσης απορρύπανσης οικοπέδου Ελευσίνας έναντι 18 εκατ. ευρώ.
Σχετικά με το κόστος απορρύπανσης του εργοστασίου
Ελευσίνας ύψους 18 εκατ. ευρώ, δεν εξηγείται η τεράστια
διαφορά που υπάρχει με την προσφορά μεγάλης εταιρεί-

ας του εξωτερικού, ύψους 1,8 εκατ. ευρώ.
Μιλάμε για αποκλίσεις πολλών εκατομμυρίων, ενώ την
ίδια ώρα υπάρχουν και σοβαρές καταγγελίες από τα σωματεία των εργαζομένων των ΕΑΣ που διαμαρτύρονται
εντόνως ότι ο κ. Κωστόπουλος έχει «παροπλίσει» τους
νεοδημοκράτες ενώ συνεργάζεται αρμονικά… με στελέχη της προηγούμενης κυβέρνησης.

Η αγάπη στις μελέτες
Οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης στις
ανακοινώσεις τους κάνουν λόγο για μπαράζ απευθείας
αναθέσεων για μελέτες, για τις οποίες δεν υπάρχει καμία
απολύτως απάντηση και τεκμηρίωση από τον αρμόδιο
CEO της εταιρείας Νίκο Κωστόπουλο. Οι βουλευτές της
αξιωματικής αντιπολίτευσης κάνουν λόγο για «διεθνή
διασυρμό της χώρας, πλήγμα στην εξωστρέφεια και τη
φήμη της δημόσιας αμυντικής βιομηχανίας με υπέρογκα
διαφυγόντα έσοδα, αλλά και απώλειες από τις εγγυήσεις
και τις ρήτρες των συμβάσεων». Ποια είναι αυτά τα διαφυγόντα κέρδη και τι κόστος έχουν στα δημόσια ταμεία
αυτές οι συμβάσεις και οι απευθείας αναθέσεις;
Εξίσου σημαντικές είναι οι κατηγορίες που αφορούν:
- Το πλήθος των απευθείας αναθέσεων και αδιαφανών
ρυθμίσεων υπέρ εργολάβων, οι οποίες είναι όλες κάτω
από 50.000 ευρώ.
- Τη διαχείριση της εξαγγελθείσας μετεγκατάστασης
των υπουργείων, η οποία οδηγεί σε fast track κλείσιμο
του εργοστασίου του Υμηττού χωρίς καμία μέριμνα για το
μέλλον του εργοστασίου και με μόνο σκοπό τη δημιουργία «πάρκου υπουργείων» μέσω ΣΔΙΤ, με συνέπεια η χώρα να απολέσει την ικανότητα παραγωγής πυρομαχικών,
σε περίοδο που πυκνώνουν οι απειλές κατά της εθνικής
μας κυριαρχίας και που η χώρα μας περιέρχεται σε οικονομική περιδίνηση.
- Το γεγονός ότι το 2021 τα ΕΑΣ διολίσθησαν σε κύκλο
εργασιών μόλις 6 εκατ. ευρώ, με ετήσια πτώση πωλήσεων της τάξης του 63,5% και διετή πτώση πωλήσεων
κατά 80%.
Απαντήσεις δεν υπάρχουν ούτε για την ακύρωση συγκεκριμένων συμβάσεων οι οποίες έτρεχαν. Συγκεκριμένα ακυρώνονται οι συμβάσεις:

(1) Αιγύπτου (φυσίγγια 105Χ609 mm),
(2) Τυνησίας (φυσίγγια 12,7mm) και
(3) Μπαγκλαντές (φυσίγγια 12,7mm), λόγω αδυναμίας
υλοποίησής τους.

Οι έλεγχοι του υπουργείου Οικονομικών
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Political», στο εσωτερικό των ΕΑΣ επικρατεί αναβρασμός, καθώς η διοίκηση
του κ. Κωστόπουλου δεν φαίνεται να λογοδοτεί πουθενά,
ενώ προκειμένου να «περάσουν» οι μελέτες και οι απευθείας αναθέσεις, η σύνταξη των εγγράφων δίδεται σε
ιδιώτες νομικούς, παρά το γεγονός ότι η υπηρεσία διαθέτει επαρκώς στελεχωμένο νομικό τμήμα. Το θέμα έχει
απασχολήσει τις υπηρεσίες ελέγχου του υπουργείου Οικονομικών και των ελεγκτών δημόσιας διοίκησης, οι
οποίοι κάνουν φύλλο και φτερό όλες τις συμβάσεις,
όμως σε πολιτικό επίπεδο φαίνεται ότι τα συναρμόδια
υπουργεία δεν επιθυμούν ούτε να «καλύψουν», ούτε
όμως και να δώσουν καθαρές απαντήσεις για τα έργα και
τις ημέρες της διοίκησης του Νίκου Κωστόπουλου.
Άπαντες φαίνεται να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από
τον διορισμένο διευθύνοντα σύμβουλο και «αιώνιο» πολιτευτή της ΝΔ.
Επειδή όμως μιλάμε για δημόσιο χρήμα και για ζητήματα που άπτονται της εθνικής ασφάλειας, όπου όλα
πρέπει να είναι διαφανή και καθαρά, η κυβέρνηση και το
Μέγαρο Μαξίμου οφείλουν να δώσουν κρυστάλλινες
απαντήσεις για όλες τις καταγγελίες και να ελέγξουν βήμα προς βήμα τη νομιμότητα των λειτουργιών που γίνονται στο εσωτερικό των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων.
Από το ρεπορτάζ της «Political» προκύπτει ότι σε πολιτικό επίπεδο η διοίκηση των ΕΑΣ για να «δικαιολογήσει»
την τακτική τού «δεν δίνω λογαριασμό σε κανέναν», επικαλείται off the record κάλυψη από πολύ ψηλά, εκθέτοντας με αυτό τον τρόπο το Μέγαρο Μαξίμου.
Εμείς βεβαίως θα παρακολουθούμε δημοσιογραφικά
το θέμα και θα περιμένουμε τις απαντήσεις που θα αναγκαστεί πλέον να δώσει ο πολιτευτής της ΝΔ Νίκος Κωστόπουλος, αφού έτσι κι αλλιώς τώρα το θέμα το γνωρίζει
και το Μαξίμου λόγω δημοσιοποίησης.
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ΚΟΣΜΟΣ

Οι Ρώσοι ετοιμάζουν δημοψηφίσματα στα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας
Στη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων στα κατεχόμενα εδάφη
της Ουκρανίας προχωρά η Ρωσία. Οι αυτονομιστές του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ ανακοίνωσαν ότι θα διεξαγάγουν δημοψήφισμα για την ένωση με τη Ρωσία από τις 23 έως τις 27
Σεπτεμβρίου, ενώ δημοψήφισμα φαίνεται ότι θα διεξαχθεί
για τον ίδιο λόγο στη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια.
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επρόκειτο να απευθύνει διάγγελμα στον ρωσικό λαό αργά χθες το βράδυ. Τα
σχέδια της Μόσχας πάντως έχουν προκαλέσει την οργισμένη
αντίδραση των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και των ευρωπαϊκών χωρών
που κάνουν λόγο για δημοψηφίσματα-παρωδία που δεν καλύπτονται από το διεθνές δίκαιο.

Στριμωγμένος ο Πούτιν
«Χάνει τον πόλεμο ο Πούτιν;», αναρωτιούνται διεθνείς αναλυτές, καθώς οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ εκτιμούν ότι η
Μόσχα δεν βρίσκει πια στρατιώτες για το ουκρανικό μέτωπο,
όπου υφίσταται σημαντικές ήττες. Σύμφωνα με δυτικές εκτιμήσεις, ο στρατός του Πούτιν μετράει 50.000 νεκρούς, ενώ
στρατολογεί μισθοφόρους με μισθό 3.000 δολαρίων τον μήνα
και καταδίκους από φυλακές.
Οι Ρώσοι χάνουν εδάφη και ηθικό από τις 11 Σεπτεμβρίου,
όταν ξεκίνησε η ουκρανική αντεπίθεση, ενώ εξανεμίζεται και
το δημοσιονομικό πλεόνασμα της Μόσχας από το φυσικό αέριο λόγω των δυτικών κυρώσεων: από 23 δισ. δολάρια στα τέ-

λη Ιουνίου έχει πέσει στα 2,3 δισ.
Επιπλέον, παρά τη «σινορωσική συμπόρευση» κατά των
ΗΠΑ, το Πεκίνο κρατά αποστάσεις από τη Μόσχα για να μην
υποστεί δυτικά οικονομικά αντίποινα. Σε απάντηση η ρωσική
Gazprom διέκοψε χθες τη ροή φυσικού αερίου και προς την
Κίνα, ενώ οι Ουκρανοί ανακοίνωσαν ότι εισέβαλαν στη στρατηγική περιοχή του Λουγκάνσκ, στα ανατολικά, απελευθερώνοντας το πρώτο χωριό.
Ο Ερντογάν, ο οποίος έχει αναλάβει μεσολαβητικό ρόλο μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, είπε χθες ότι ο Πούτιν τού μετέφερε
πως θέλει «να μπει ένα τέλος στον πόλεμο το συντομότερο
δυνατόν».

Ακροδεξιό κύμα προκαλεί
«τρικυμία» στην Ευρώπη
«Τ

ο “αυγό του φιδιού” σηκώνει το άσχημο κεφάλι
του στην Ευρώπη», γράφει η αριστερή γαλλική
εφημερίδα «Liberation» για την άνοδο
λαϊκίστικων ακροδεξιών κομμάτων στην
Ευρώπη, από την Ιβηρική, τη Γαλλία και
την Ιταλία μέχρι τη Σκανδιναβία.
Οι ακροδεξιοί Σουηδοί Δημοκράτες
αναδείχθηκαν πρόσφατα δεύτερο κόμμα
σε μια παραδοσιακά προοδευτική χώρα
του Βορρά. Η Τζόρτζια Μελόνι, επικεφαλής του νεοφασιστικού κόμματος Αδέλφια της Ιταλίας, είναι το φαβορί στις
εκλογές της Κυριακής, την ώρα που το
ακροδεξιό Vox είναι τρίτη δύναμη στο
ισπανικό Κοινοβούλιο, όπως και το
Chega! (Φτάνει Πια!) στη Βουλή της Πορτογαλίας.
Σε ό,τι αφορά το μέλλον της γαλλικής
Δεξιάς και ακροδεξιάς, θα αποφασιστεί
έως τον Δεκέμβριο στις εσωκομματικές
εκλογές που θα κρίνουν και τη δυνατότητα του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να
κυβερνήσει, καθώς έχει χάσει την πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση.
Οι Ρεπουμπλικανοί της νεογκωλικής
Δεξιάς (Les Républicains) βρίσκονται σε
διαδικασία εκλογής νέου ηγέτη, όπως
και ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός
της 54χρονης Μαρίν Λεπέν, η οποία θα
παραμείνει πάντως υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027.
Από τον Ιούνιο, όταν ο Μακρόν έχασε
την πλειοψηφία στη γαλλική Βουλή, οι
δεξιοί βουλευτές του Ρεπουμπλικανών
είναι επί της ουσίας εκείνοι που διατη-

ρούν την ισορροπία των φιλελεύθερων,
φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων υπέρ του
προέδρου, έναντι στην ακροαριστερή
Ανυπότακτη Γαλλία του Μελανσόν και
στην ακροδεξιά της Μαρίν Λεπέν, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα στην
Εθνοσυνέλευση.

Ο Μακρόν στηρίζεται
στους Ρεπουμπλικανούς
Αναλυτές εκτιμούν ότι χωρίς την υποστήριξη των Ρεπουμπλικανών είναι αδύνατο για τον Μακρόν να πραγματοποιήσει
τις μεταρρυθμίσεις που θέλει. Έτσι, ανάλογα με το αποτέλεσμα της εσωκομματικής ψηφοφορίας για τη νέα ηγεσία του
δεξιού κόμματος (που αναμένεται να διεξαχθεί στις αρχές Δεκεμβρίου), οι Ρεπουμπλικανοί θα μπορούσαν στο μέλλον
είτε να σταματήσουν να στηρίζουν τον
Μαρκόν είτε ακόμη και να διαλυθούν.
Την ηγεσία διεκδικούν ο 62χρονος Ερίκ

Σιοτί της σκληρής πτέρυγας, που είναι
φαβορί, και ο κεντρώος 36χρονος Ορελιέν Πραντιέ. «Αν ο Σιοτί εξασφαλίσει την
προεδρία των Les Républicains, θα προσπαθήσει να σύρει το κόμμα στο ίδιο
εθνικιστικό - λαϊκιστικό πεδίο με τη Λεπέν», λένε οι επικριτές του.
Στη γαλλική ακροδεξιά οι υποψήφιοι
για την ηγεσία είναι μόνο δύο: ο 27χρονος ευρωβουλευτής Ζορντάν Μπαρντελά, ο οποίος προηγείται στις προτιμήσεις,
και ο 53χρονος -πρώην σύντροφος της
Μαρίν- Λουί Αλιό.

Μεγάλο ρεύμα σε Ιβηρική,
Ιταλία και Σκανδιναβία - Οι
εσωκομματικές μάχες
που θα κρίνουν το μέλλον
της Δεξιάς στη Γαλλία

Ιταλία: Η γυναίκα με
τα... 1.000 πρόσωπα
Τζόρτζια Μελόνι φαβορί
για πρωθυπουργός
Υπερεθνικίστρια στο εσωτερικό, πιο
μετριοπαθής με τις Βρυξέλλες,
όπου υπόσχεται ότι δεν θα ζητήσει
έξοδο της Ιταλίας από το ευρώ: αυτά
είναι τα «δύο πρόσωπα» της ακροδεξιάς Τζόρτζια Μελόνι, η οποία ενδέχεται να γίνει η πρώτη γυναίκα
πρωθυπουργός της Ιταλίας μετά τις
εκλογές της Κυριακής.
Με το νεοφασιστικό κόμμα Αδέλφια
της Ιταλίας πρώτο στις δημοσκοπήσεις, οι «Financial Times» γράφουν ότι η 45χρονη Μελόνι παρουσιάζει εντός
Ιταλίας έναν «οικονομικό πατριωτισμό» που
απειλεί τη σταθερότητα στην Ευρωζώνη, «αν και στις Βρυξέλλες
έχει ταχθεί υπέρ της δημοσιονομικής ευθύνης».
«Η Μελόνι κάνει προεκλογική εκστρατεία με λαϊκίστικο εθνικιστικό
πρόγραμμα σαφώς ενάντια στην ΕΕ,
ζητώντας μια διαφορετική Ευρώπη
με περισσότερες εξουσίες για τα
κράτη-μέλη», εκτιμούν οι «FT». Τονίζουν επίσης ότι «με την τρίτη μεγαλύτερη οικονομία στην Ευρωζώνη, η Ιταλία έχει τεράστια σημασία
για τη σταθερότητα του κοινού νομίσματος, η οποία μπορεί να απειληθεί
αν η Μελόνι στραφεί στον λαϊκίστικο
πατριωτισμό, κάνοντας πίσω στις
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις».
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θρίλερ στην Ηλεία με τη δολοφονία 68χρονου από χτυπήματα στο κεφάλι
Με πέντε ισχυρά χτυπήματα στο κεφάλι κατάφερε ο
δράστης να αφαιρέσει τη ζωή του 68χρονου άνδρα
που βρέθηκε νεκρός το βράδυ της περασμένης Δευτέρας από τον αδερφό του στο σπίτι όπου διέμεναν.
Συγκλονισμένη είναι τα τελευταία δύο 24ωρα η μικρή κοινωνία της κοινότητας της Εφύρας στην Ηλεία
μετά τη γνωστοποίηση της δολοφονίας ενός αγαπητού
ανθρώπου, ο οποίος δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα.
Το θρίλερ ξεκίνησε το βράδυ της 19ης Σεπτεμβρίου,
όταν το ένα από τα τρία αδέρφια του θύματος ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές ότι εντόπισε τον 68χρονο
νεκρό στο σπίτι όπου συγκατοικούσαν. Αμέσως σήμανε συναγερμός ενώ στην περιοχή έσπευσε και ιατρο-

Τ

υχεροί στάθηκαν οι δύο χειριστές μηχανημάτων έργου (σ.σ.:
εκσκαφείς) που λίγο πριν από τις
09.00 το πρωί της Τρίτης (20/9)
είδαν να καταρρέει το τμήμα της παλιάς
γέφυρας Καρδατά, στο 39ο χλμ της παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου, την
ώρα που βρίσκονταν πάνω και πραγματοποιούσαν εργασίες για το γκρέμισμά της.

δικαστής. Αν και αρχικά εξετάζονταν όλα τα ενδεχόμενα, τα πρώτα επιστημονικά δεδομένα ήρθαν να οδηγήσουν τις έρευνες των ανδρών της ΕΛΑΣ προς συγκριμένη κατεύθυνση. Τα πέντε χτυπήματα που δέχτηκε ο
68χρονος στο κεφάλι ήταν αυτά που έκοψαν το νήμα
της ζωής του, ενώ ταυτόχρονα μαρτυρούσαν ότι είχε
πέσει θύμα δολοφονίας.
Το σπίτι που βρίσκεται πίσω από το ελαιοτριβείο
που διατηρεί ο αδερφός με τον οποίο διέμεναν έγινε
φύλλο και φτερό. Στο αστυνομικό τμήμα κλήθηκαν
για κατάθεση συγγενείς και φίλοι του δολοφονηθέντα. Οι άνδρες της ΕΛΑΣ ευελπιστούν ότι τόσο ο αδερφός του θύματος όσο και οι υπόλοιποι που συνομί-

λησαν ή βρέθηκαν μαζί του τις τελευταίες ώρες θα
δώσουν απαντήσεις που θα βοηθήσουν στον εντοπισμό του δράστη.
O 68χρονος άνδρας που ήταν συνταξιούχος είχε
σπουδάσει στη Γαλλία, ενώ στη συνέχεια είχε εγκατασταθεί για πολλά χρόνια στη Σουηδία. Έπειτα από έναν
γάμο που δεν ευδοκίμησε και ένα σοβαρό ατύχημα,
αποφάσισε να φύγει από τη χώρα της Σκανδιναβίας.
Με την επιστροφή του στην Ελλάδα συγκατοίκησε με
τον αδερφό του, ο οποίος και τον βρήκε όπως ανέφερε
στις αστυνομικές αρχές να κείτεται νεκρός στο πάτωμα του σπιτιού. Ο 68χρονος εκτός από τις δύο συντάξεις που λάμβανε είχε και μεγάλη περιουσία.

Μέγαρα: Δύο τραυματίες
από κατάρρευση γέφυρας

Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

Από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία (σ.σ.:
θα φανεί μετά την έρευνα των πραγματογνωμόνων τι έχει συμβεί) τμήμα της γέφυρας υποχώρησε στο σημείο όπου βρίσκονταν τα δύο βαρέα μηχανήματα έργου
και αυτά έπεσαν από ύψος περίπου 5 μέτρων μαζί με τόνους από τσιμέντο, πέτρες,
σίδερο και άλλα υλικά. Το αποτέλεσμα
ήταν οι δύο χειριστές των μηχανημάτων
να τραυματιστούν, με τον έναν να απεγκλωβίζεται από κλιμάκιο της Πυροσβεστικής (σ.σ.: 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα) που έφτασε στο σημείο για να παράσχει βοήθεια. Και οι δύο μεταφέρθηκαν
στο Αττικό Νοσοκομείο για παροχή ιατρονοσηλευτικής περίθαλψης και εξετάσεις,
καθώς έφεραν τραύματα από την πτώση,
χωρίς όμως να εκφράζεται η παραμικρή
ανησυχία για τη ζωή τους.
Επί τόπου έφτασε και κλιμάκιο της
Ολυμπίας Οδού αλλά και της εταιρείας
που είχε αναλάβει το έργο, ξεκινώντας τις
έρευνες για τις συνθήκες του ατυχήματος.
Ο δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης ανέφερε: «Από πάνω περνάει η
Ολυμπία Οδός. Επειδή η νέα Εθνική
Οδός είναι πιο πλατιά από την παλιά γέφυρα γίνονται εργασίες διαπλάτυνσης.
Έχουν γίνει τα έργα στις δύο ακριανές

λωρίδες, το καλοκαίρι υπήρχε παύση
εργασιών και αρχές Σεπτεμβρίου ξεκίνησαν πάλι οι εργασίες και στη μεσαία
λωρίδα. Τα δύο βαριά μηχανήματα έσπαγαν τα παλιά τσιμέντα και ξαφνικά έπεσαν στο κενό από μια τρύπα που δημιουργήθηκε. Το ένα μηχάνημα που έπεσε
ήταν σφυρί. Το ευτύχημα και το πιο σημαντικό είναι πως δεν διατρέχει κίνδυνο
η ζωή των εργατών».
Την προανάκριση για το περιστατικό
έχει αναλάβει το τοπικό Τμήμα Ασφαλείας, λαμβάνοντας καταθέσεις από τους
εργαζόμενους που βρίσκονταν εκείνη τη
στιγμή στο σημείο.

Τι λέει η Ολυμπία Οδός
Σε ανακοίνωσή της η παραχωρησιούχος εταιρεία του αυτοκινητοδρόμου
Ελευσίνα - Κόρινθος, η Ολυμπία Οδός,
αναφέρει για το περιστατικό: «Σήμερα το
πρωί (σ.σ.: το πρωί της 20ής Σεπτεμβρίου)
κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων εργασιών κατεδάφισης στη γέφυρα Καρδατά στην περιοχή των Μεγάρων, δύο χειριστές μηχανήματος έργου τραυματίστηκαν
ελαφρά, όταν ένα μηχάνημα υποχώρησε
μαζί με τμήμα τής υπό κατεδάφιση πλάκας. Οι εργασίες κατεδάφισης και ανακατασκευής της γέφυρας έχουν διακοπεί
προσωρινά έως ότου διερευνηθούν οι

συνθήκες του ατυχήματος. Η Ολυμπία
Οδός παρακολουθεί την κατάσταση της
υγείας τους και εύχεται ταχεία ανάρρωση
και επιστροφή στην εργασία τους».

Εκτός κινδύνου νοσηλεύονται
οι χειριστές των εκσκαφέων
που έπεσαν από ύψος
πέντε μέτρων μαζί
με τόνους τσιμέντου
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Διπλό «χαστούκι» 36 εκατ.
στις μαφίες ναρκωτικών

Ι

σχυρό πλήγμα από την ΕΛΑΣ στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών, καθώς στη μία περίπτωση εκριζώθηκε
φυτεία περισσότερων από 5.000 δενδρυλλίων κάνναβης και στη δεύτερη κατασχέθηκε φορτίο άνω των 173 κιλών κοκαΐνης. Η συνολική αξία των ναρκωτικών ξεπερνά τα 36 εκατομμύρια ευρώ.
Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο υπουργός
Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, λίγη ώρα μετά τις επίσημες ανακοινώσεις, έδωσε «συγχαρητήρια στην ΕΛΑΣ,
που για άλλη μία φορά επέδειξε υψηλή
επιχειρησιακή ετοιμότητα στη μάχη για την
καταπολέμηση των ναρκωτικών».
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στο μήνυμά του ο κ. Θεοδωρικάκος, «στο πλαίσιο
αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη στην
ορεινή περιοχή του ανατολικού Ολύμπου,
εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 5.052
δενδρύλλια κάνναβης. Χθες, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 173 κιλά και 450
γραμμάρια κοκαΐνης στο λιμάνι του Πειραιά. Έρχονται να προστεθούν σε μία μεγάλη σειρά επιτυχιών της Δίωξης Ναρκω-

όπου διαπιστώθηκε ότι σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στα τοιχώματα του κοντέινερ υπήρχαν 160 συσκευασίες με κοκαΐνη,
συνολικού βάρους 173 κιλών και 450
γραμμαρίων. Το προσδοκώμενο όφελος
από την πώληση της ανωτέρω κατασχεθείσας ποσότητας κοκαΐνης υπολογίζεται ότι
θα ξεπερνούσε το χρηματικό ποσό των 6
εκατομμυρίων ευρώ.

Σε απόκρημνη περιοχή
τικών τους τελευταίους 12 μήνες: εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 39.555 δενδρύλλια κάνναβης, 5,5 τόνοι χασίς, περισσότερα από 220 κιλά οπιούχων (ηρωίνη
και μορφίνη), σχεδόν 500 κιλά και χιλιάδες χάπια διεγερτικών (κοκαΐνη και XTC
κ.λπ.) και σχεδόν 800 χιλιάδες δισκία ναρκωτικών φαρμάκων. Συνεχίζουμε αποτελεσματικά».

Οι πληροφορίες της Δίωξης
Οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών
αξιοποίησαν πληροφορία της αμερικανικής DEA για κοντέινερ-ψυγείο που θα ερχόταν στο λιμάνι του Πειραιά από τη Νότια
Αφρική και θα περιείχε μεγάλη ποσότητα
κοκαΐνης. Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας,
σε συνεργασία με το Λιμενικό και το Τελωνείο, εντόπισαν το εμπορευματοκιβώτιο
και το έθεσαν υπό επιτήρηση. Τελικά, κανείς δεν το προσέγγισε για να το παραλάβει
και έτσι αποφασίστηκε να γίνει έλεγχος,

Σε ακατέργαστη κάνναβη άνω των 11 τόνων με συνολική αξία στην… αγορά μεταξύ 30 και 40 εκατομμυρίων ευρώ ήλπιζαν
τα μέλη εγκληματικής ομάδας που σε
έκταση περίπου 40 στρεμμάτων δάσους
στον ανατολικό Όλυμπο είχαν στήσει (σ.σ.:
σε πέντε διαζώματα και σε απόκρημνη περιοχή) φυτεία 5.052 δενδρυλλίων κάνναβης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 120
αστυνομικοί, συνελήφθησαν δυο αλλοδαποί ηλικίας 31 και 47 ετών, ενώ αναζητούνται οι συνεργοί τους. Εκτός από τη φυτεία,
είχαν στήσει και επιπλέον εγκαταστάσεις
όπως στεγνωτήριο-ξηραντήριο των φυτών,
προκειμένου να καθίσταται άμεσα δυνατή
η διάθεση των ποσοτήτων κάνναβης.
«Η ΕΛΑΣ για ακόμη μία φορά έδειξε τις
ικανότητές της στην καταπολέμηση των
ναρκωτικών και δεν είναι μόνο αυτή η
επιτυχία», ανέφερε ακόμη ο αρχηγός του
Σώματος, αντιστράτηγος Κωνσταντίνος
Σκούμας.

Σε επιχείρηση στον Πειραιά
κατασχέθηκε φορτίο άνω των 173
κιλών κοκαΐνης που βρισκόταν
σε κοντέινερ, ενώ στον Όλυμπο
εκριζώθηκε φυτεία με πάνω από
5.000 δενδρύλλια κάνναβης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Γλυφάδα: Ερωτήματα
για τη ληστεία
στην αστρολόγο
Πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα
γύρω από την καταγγελλόμενη ληστεία
με θύμα την 55χρονη γνωστή αστρολόγο,
η οποία διαμένει σε μονοκατοικία στην
Άνω Γλυφάδα. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Νοτιοανατολικής Αττικής έχουν πάρει μέχρι στιγμής
δύο καταθέσεις, όμως, καμία δεν ήταν
διαφωτιστική για το πώς μπήκαν οι
άγνωστοι στην οικία της. Στην πρώτη φέρεται να ανέφερε -όντας εμφανώς σε
κατάσταση σοκ- ότι η ίδια άνοιξε την
πόρτα, καθώς της είπαν ότι έρχονταν
από συγγενικό της πρόσωπο με το οποίο
έχει διαφορές. Στη δεύτερη, ωστόσο,
φέρεται να το ανέτρεψε λέγοντας ότι εισέβαλαν και την ακινητοποίησαν. Ίχνη
παραβίασης, όμως, δεν βρέθηκαν από
τους αστυνομικούς της Σήμανσης.
Απαντήσεις θα μπορούσαν να δώσουν οι
κάμερες ασφαλείας που έχει στο σπίτι
της, αλλά το καταγραφικό έχει αφαιρεθεί χωρίς η ΕΛΑΣ να γνωρίζει τον χρόνο
που αυτό έγινε.

Θήβα: Νέα στοιχεία
για τη σορό σε
προχωρημένη σήψη
Το ενδεχόμενο η σορός -σε κατάσταση προχωρημένης σήψης- που εντοπίστηκε στον επαρχιακό δρόμο που ενώνει το χωριό Μουρίκι με τη Θήβα να
ανήκει σε Αλβανό ποινικό εξετάζει η
αστυνομία. Αυτό καθώς στην τσέπη του
παντελονιού του εντοπίστηκαν έγγραφα που ανήκουν στο άτομο που έχει κατά το παρελθόν συλληφθεί από την
ΕΛΑΣ, ωστόσο, ακόμη δεν μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα ότι έγινε ταυτοποίηση. Απαντήσεις θα δοθούν μετά την
εξέταση του DNA από τα οστά του νεκρού, η οποία θα γίνει σε εξειδικευμένο εργαστήριο όπου έχουν μεταφερθεί,
ενώ στη συνέχεια θα γίνει αναζήτηση
στη βάση δεδομένων των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων. Να θυμίσουμε
ότι η σορός είχε εντοπιστεί κατά τη
διάρκεια χωματουργικών εργασιών, σε
απόσταση περίπου 8 μέτρων από το
οδόστρωμα, ενώ το βασικότερο σενάριο είναι αυτό της εγκληματικής ενέργειας, κάτι που δύσκολα θα φανεί λόγω
προχωρημένης σήψης.
Παπ.
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ία από τις κορυφαίες κατακτήσεις του νομικού χώρου
και νομικού μας πολιτισμού,
το περίφημο τεκμήριο της
αθωότητας του κατηγορουμένου, για άλλη
μία φορά σπιλώνεται βάναυσα και εμείς,
δυστυχώς, γινόμαστε μάρτυρες αυτής της
κατάστασης σε καθημερινή βάση με τον
πιο απλό τρόπο - παρακολουθώντας τα ειδησεογραφικά ρεπορτάζ από τα Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης και τις «τηλεδίκες»
που διαδραματίζονται σε αυτά. Τον ιθύνοντα νου μην τον αναζητάτε, είναι πολλοί,
κυρίως δημοσιογράφοι και δικηγόροι, αλλά λίγο πολύ όλοι συμβάλλουμε σε αυτή
τη δυστοπία και ανομία.
της
Ραφαέλα Παπαγεωργίου

marrafaelapapag@gmail.com

Αναντίλεκτα, τα σοβαρά εγκλήματα, η
εγκληματικότητα, τα φαινόμενα βιασμών
και σεξουαλικής παρενόχλησης, είναι και
αυτά που διατηρούν αδιάπτωτο το ενδιαφέρον του τηλεθεατή και αναγνώστη και
για αυτό τον λόγο τα ειδησεογραφικά ρεπορτάζ δίνουν έμφαση σε τέτοια ζητήματα. Αφενός τα ΜΜΕ εκπληρώνουν τη συνταγματική τους υποχρέωση για την ενημέρωση των πολιτών -λαμβάνοντας υπόψη
και την ελευθερία έκφρασης- και αφετέρου οι πολίτες απολαμβάνουν το δικαίω-
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Το τεκμήριο
της αθωότητας,
η ανθρωποφαγία
και οι τηλεδίκες…
μά τους στην πληροφόρηση και ενημέρωση, όπως ορίζεται στο άρθ. 14 παρ. 1 και 2
του Συντάγματος. Όμως, στις πλείστες των
περιπτώσεων χάνεται το στοιχείο της ενημέρωσης, αφού διαστρεβλώνεται η αλήθεια και παραβιάζεται η δημοσιογραφική
δεοντολογία, ενώ πολλοί δημοσιογράφοι
αποφασίζουν να προεξοφλήσουν τις δικαστικές αποφάσεις. Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι στον βωμό του χρήματος και των
συμφερόντων θυσιάζονται η ενημέρωση
και βασικές συνταγματικές αρχές και δικαιώματα.
Πριν εξετάσουμε το θέμα αυτό διεξοδικά, και με απόψεις πλήρως νομικού
κύρους, θα πρέπει να εστιάσουμε στη
σημασία του τεκμηρίου της αθωότητας.

Σύμφωνα με την αρχή αυτή, κάθε άνθρωπος που παραπέμπεται στη δικαιοσύνη τεκμαίρεται αθώος μέχρι την απόδειξη της ενοχής του με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Να σημειωθεί, επίσης, πως το τεκμήριο προστατεύει τον
κατηγορούμενο καθ’ όλα τα στάδια της
ποινικής δίκης έως ότου οι δικαστές
αποφανθούν αμετάκλητα επί της ενοχής
του κατηγορουμένου.

Νομική κατοχύρωση
Στην ελληνική νομοθεσία, το τεκμήριο
αθωότητας είναι κατοχυρωμένο αφενός
με το άρθρο 6 παρ. 2 της Ευρωπαϊκής
Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αφετέρου με το άρθ. 14 παρ. 2 του

Διεθνούς Συμφώνου του ΟΗΕ για τα
Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, τα
οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι
του εσωτερικού της δικαίου με υπερνομοθετική ισχύ (βάσει του άρθ. 28 παρ. 1
του Συντάγματος). Στο επίπεδο του δικαίου της ΕΕ το τεκμήριο αθωότητας
διασφαλίζεται με το άρθ. 48 παρ. 1 του
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ
(σημειώνεται ότι το δικαστήριο της ΕΕ
αναγνωρίζει ρητά το τεκμήριο αθωότητας όπως αυτό προκύπτει από το άρθ. 6
παρ. 2 της ΕΣΔΑ).
Ο νέος νόμος 4620/2019 προβλέπει το
τεκμήριο αθωότητας στο άρθρο 71 του
νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
(ΚΠΔ), ενώ το τεκμήριο αθωότητας ενισχύεται και με τη διάταξη του άρθ. 7 του
Ν. 4596/2019 σχετικά με τις δημόσιες
αναφορές στην ενοχή του προσώπου,
όπως επισήμανε ο αναπληρωτής καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Χρήστος Παπαστυλιανός. Επιπρόσθετα, στο
άρθ. 11 παρ. 1 του Κώδικα Δεοντολογίας
ειδησεογραφικών και άλλων δημοσιογραφικών και πολιτικών εκπομπών, που
καταρτίστηκε από το Εθνικό Συμβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης, προβλέπεται ότι «η
αρχή ότι ο κατηγορούμενος τεκμαίρεται
αθώος μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη
του γίνεται σεβαστή και συνεπώς δεν
προεξοφλείται το αποτέλεσμα της δίκης,
ούτε οι κατηγορούμενοι αναφέρονται
άμεσα ή έμμεσα ως ένοχοι».

Τι συμβαίνει όταν στον βωμό
του χρήματος και των συμφερόντων
θυσιάζονται η ενημέρωση και βασικές
συνταγματικές αρχές και δικαιώματα
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Ε

πειδή μεταξύ θεωρίας και πράΗ εφέτης και γγ της Ένωσης Δικαστών
ξης υπάρχει ένα τεράστιο κενό,
το εύλογο ερώτημα που δημικαι Εισαγγελέων Ελ. Κώνστα και
ουργείται στον καθένα
ο αναπληρωτής καθηγητής και πρόεδρος του
είναι «τι γίνεται όταν διαπιστώΤμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου
νεται παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας;», ή για να
Λευκωσίας Χρ. Παπαστυλιανός
το θέσουμε καλύτερα -λόγω
απαντούν σε καίρια ερωτήματα
των αμέτρητων περιπτώσεων παραβιάσεων- «τι πρέπει
να γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις;». Την απάντηση σε Ο κ. Χρήστος Παπαστυλιανός
αυτό το ερώτημα δίνουν πολύ σημαντικά πρόσωπα του νομικού χώρου, η εφέτης
και γενική γραμματέας της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Ελευθερία Κώνστα και ο αναπληρωτής καθηγητής και πρόεδρος
του Τμήματος Νομικής του
Πανεπιστημίου Λευκωσίας
Χρήστος Παπαστυλιανός.
Ειδικότερα, η κ. Κώνστα
ανέφερε ότι σε περιπτώσεις
Η κ. Ελευθερία Κώνστα
προσβολής του τεκμηρίου
αθωότητας από τα ΜΜΕ, σύμφωνα με τον
Ν. 2328/1995, προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων προς τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, όπως πρόστιμα και
αναστολή της λειτουργίας τους. «Σε κάθε
περίπτωση μπορούν εκ μέρους του θιγόμενου προσώπου να ασκηθούν δικαιώματα σχετικά με την προστασία της προσωπικότητάς του και των προσωπικών δεδομένων του που τυχόν έχουν παραβιασθεί»,
τόνισε η ίδια.
Μιλώντας για τις συνέπειες από την παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας, ο κ.
Παπαστυλιανός σημείωσε ότι, εφόσον
υπάρχει απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) που τη διαπιστώνει, ο καταδικασθείς
μπορεί να ζητήσει επανάληψη της δικαστικής διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 525
παρ. 1 εδ. 6 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που ορίζει ότι μπορεί να ζητηθεί επα(ΔΣΑ) ξεκινώντας τις πειθαρχικές διώξεις.
νάληψη της διαδικασίας. «Βάσει του ΚώδιΛόγω του ότι οι τηλεοπτικές εκπομπές
κα Δεοντολογίας του ΕΣΡ -που αποτελεί
έχουν
μετατραπεί σε «δικαστήρια» από
δεσμευτικό κανόνα δικαίου- μπορεί να
ορισμένους ανεύθυνους δημοσιογράΚαι επειδή ο δικαστής είναι ο μόνος που είναι αποκλειστικά αρμόδιος για θέμαεπιβληθεί πρόστιμο στο ΜΜΕ που παραφους, ο ΔΣΑ -στις αρχές Ιουλίου- ξεκίνησε
τα
απονομής
δικαιοσύνης,
η
Ένωση
Δικαστών
και
Εισαγγελέων
αναγνωρίζονβίασε το τεκμήριο αθωότητας. Πρόκειται
πειθαρχική διαδικασία κατά δικηγόρων για
τας
τη
σημασία
της
προστασίας
του
τεκμηρίου
αθωότητας
του
κατηγορουμένου,
δε για κλασική περίπτωση τριτενέργειας,
τις «τηλεδίκες» των τελευταίων δύο ετών,
όταν
διαπιστώνονται
περιπτώσεις
παραβίασής
του,
προβαίνει
σε
σχετικές
αναεφόσον τα ιδιωτικά ΜΜΕ είναι φορείς
στο πλαίσιο της οποίας στο στόχαστρο βρίκοινώσεις υπογραμμίζοντας τον ρόλο της απονομής της δικαιοσύνης σε ένα
ιδιωτικής εξουσίας», συμπλήρωσε ο ίδιος.
σκονται τουλάχιστον είκοσι δικηγόροι.
κράτος δικαίου.
«Πρόκειται για μια πολύ ορθή κίνηση, μια
Όπως τόνισε η κ. Κώνστα, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η Ολομέλεια των
Φρένο στις «τηλεδίκες»
μορφή αυτοελέγχου», ανέφερε η γενική
Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η Ένωση Συντακτών Ημερήσιων
Το φαινόμενο της παραβίασης του τεκγραμματέας της Ένωσης Δικαστών και ΕιΕφημερίδων Αθηνών και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχουν προβεί σε συνάντημηρίου έχει λάβει πλέον τεράστιες διαστάσαγγελέων, προσθέτοντας: «Οι εμπλεκόση για την αντιμετώπιση του φαινομένου των «ραδιοτηλεοπτικών δικών», ενώ
σεις, μέσω και των «τηλεδικών», που διαμενοι θεσμικοί φορείς, ο καθένας από την
γνωστοποίησε ότι προβλέπονται πρωτοβουλίες αλλά και διοργάνωση ημερίδας.
δραματίζονται καθημερινά, για αυτό και
πλευρά του, οφείλουν να προβούν στις
Αυτό που πρέπει να κατανοηθεί είναι ότι η ελεύθερη ενημέρωση μπορεί να πραγκαθίσταται απαραίτητη η ανάληψη ευθυαναγκαίες ενέργειες, ώστε να θέσουν
ματοποιηθεί μέσα σε συνταγματικά όρια, που τίθενται χωρίς φυσικά να θίγεται η
νών για την αντιμετώπισή τους. Φρένο στο
φραγμό στην αθέμιτη επιθυμία προβολής
προσωπικότητα κανενός προσώπου.
φαινόμενο των «τηλεδικών» επιχείρησε να
και διαφήμισης των συμμετεχόντων στις εν
βάλει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
λόγω “δίκες”».

ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ

Ποιες είναι οι συνέπειες
της παραβίασής του…
Η παρέμβαση της Ένωσης Δικαστών
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Σέρρες: Καταδικάστηκε διοργανωτής
σχολικών χορών για αποπλάνηση μαθήτριας
Φυλάκιση δύο χρόνων με
τριετή αναστολή επέβαλε το
Μεικτό Ορκωτό Εφετείο σε
31χρονο για αποπλάνηση ανηλίκου κάτω των 14 ετών. Ο νεαρός
το 2016 σε ηλικία 25 χρόνων καταδικάστηκε ότι αποπλάνησε
13χρονη μαθήτρια γυμνασίου,
την οποία γνώρισε ως διοργανωτής σχολικών χορών
στις Σέρρες.
Το δικαστήριο του αναγνώρισε και το ελαφρυντικό
της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς και μείωσε
επιπλέον την ποινή των 4 χρόνων φυλάκισης που του
είχε επιβληθεί πρωτόδικα. Στην απολογία του αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως γνώριζε την
ανήλικη, όμως νόμιζε ότι ήταν 18 χρόνων, αλλά και ότι
δεν είχε συνευρεθεί ερωτικά μαζί της. Μάλιστα, προ-

τού ολοκληρωθεί η δίκη μετέφερε ότι τρίτο πρόσωπο με μήνυμα
που του έστειλε του αποκάλυψε
ότι εκείνος ήταν που είχε συνευρεθεί με την ανήλικη και πως δεν
έπρεπε να είναι στη θέση του κατηγορούμενου.
Οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν
το Κακουργιοδικείο, ενώπιον του οποίου η μητέρα του
κοριτσιού μετέφερε την άσχημη ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρέθηκε η 13χρονη και έτσι η ίδια αντιλήφθηκε ότι κάτι συνέβαινε. Συγκλονιστική ήταν και η
κατάθεση της 13χρονης, που διαβάστηκε στο δικαστήριο, καθώς ανέφερε ότι μετά το περιστατικό της συνεύρεσής της ντρεπόταν να βγει από το σπίτι της και νόμιζε
πως όλοι κοιτούσαν εκείνη.
K.K.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Συγκίνηση για
τον Θεόδωρο
Καράογλου
Την περιπέτεια που είχε πρόσφατα με την υγεία του γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης στο
Facebook ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία Θεόδωρος Καράογλου. Σύμφωνα με τον ίδιο, στα τέλη του
περασμένου μήνα παρατήρησε
στο στήθος του μια έλξη της δεξιάς θηλής και κατόπιν εξετάσεων διαγνώστηκε με πρώιμο
καρκίνο στον δεξιό μαστό. Τελικά όλα πήγαν καλά και ο μικρός
όγκος αφαιρέθηκε.

Συμπαράσταση
από Μητσοτάκη
και βουλευτές
«Το ηθικό συμπέρασμα είναι
πως κανένας μας δεν είναι
άτρωτος και πως ακόμη και οι
άνδρες μπορούν να προσβληθούν από καρκίνο του μαστού»,
τόνισε σε ανάρτησή του ο Θ. Καράογλου για την περιπέτεια με
την υγεία του και επισήμανε πως
η πρόληψη σώζει ζωές. «Απαιτείται προληπτικός έλεγχος σε
προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Μετά την ανάρτησή του δέχτηκε
τηλεφώνημα πρωί πρωί από τον
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος αφού του ευχήθηκε «περαστικά» τού εξέφρασε τη συμπαράστασή του. Στο
πλευρό του βουλευτή της Β’
Θεσσαλονίκης και ολόκληρη η
Κοινοβουλευτική Ομάδα, καθώς
όλοι είχαν τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του.

Υποψήφιος σε
Κορδελιό ο Ανδρεάδης
Τελευταία υπήρχαν κάποιες πληροφορίες που ήθελαν τον Βασίλη Ανδρεάδη να το ξανασκέφτεται όσον
αφορά την υποψηφιότητά του στον
Δήμο Κορδελιού - Ευόσμου. Ο ίδιος
ήρθε να τις διαψεύσει και μάλιστα
πανηγυρικά! Ανακοίνωσε επίσημα
πως κατεβαίνει να διεκδικήσει την
ψήφο των δημοτών στις εκλογές
του 2023, γνωστοποιώντας και το
όνομα της παράταξης που θα ηγηθεί:
«Όραμα και προοπτική για τον Δήμο
Κορδελιού - Ευόσμου».

Κάλεσμα συμμετοχής στο ΠΑΣΟΚ με... μηνύματα στα κινητά
Με SMS καλεί από το πρωί το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τους πολίτες να συμμετάσχουν στους τομείς πολιτικής του κόμματος. Το μήνυμα που στέλνεται στα κινητά αναφέρει μεταξύ
άλλων: «Κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, επαγγελματίας,

φοιτητής, εργαζόμενος, ακαδημαϊκός, επιστήμονας μπορεί να συμμετέχει στους θεματικούς τομείς πολιτικής,
συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση και εξειδίκευση
των προγραμματικών θέσεων του Κινήματος».

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Ο Θερμαϊκός απέκτησε...
καρχαρία απορριμμάτων
«Ο Θερμαϊκός κόλπος απέκτησε έναν καρχαρία»! Τάδε έφη ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, αλλά μη φοβάστε… δεν είναι
κανονικός, αλλά στην ουσία είναι ένα μικρό
πλωτό σκάφος, ένας «καρχαρίας απορριμμάτων». Το θαλάσσιο μη επανδρωμένο σκάφος θα
βγαίνει αρχικά δοκιμαστικά στα νερά της παραλίας και θα συγκεντρώνει κάθε είδους σκουπίδια, τα οποία όχι μόνο μολύνουν το περιβάλλον
αλλά χαλούν και την εικόνα της πόλης.

Ικανοποίηση Ιωακείμοβιτς από
τη «γαλάζια» παρουσία στη ΔΕΘ
Με μια ανάρτησή του στο Facebook ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής της ΝΔ ευχαρίστησε
όλους όσοι συνέβαλαν στην
επιτυχημένη, όπως ανέφερε, επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 86η ΔΕΘ. Ο Ζήσης
Ιωακείμοβιτς έγραψε: «Οι
οργανώσεις της ΝΔ Θεσσαλονίκης έστειλαν ηχηρό
μήνυμα νίκης από την πόλη
μας και σηματοδότησαν το έναυσμα της προεκλογικής περιόδου, η οποία θα ολοκληρωθεί
με την εκλογική επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας και την ανανέωση της εμπιστοσύνης
των πολιτών στο πρόσωπο του πρωθυπουργού».

Στο πλευρό της Νοτοπούλου
χρήστες των social media
Τη συμπαράστασή τους έδειξαν στην Κατερίνα Νοτοπούλου εκατοντάδες χρήστες των
social media για την επίθεση που δέχτηκε
από τον δημοσιογράφο Προκόπη Δούκα. Στελέχη και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κοινοποιούσαν την ανάρτησή της, ενώ και ψηφοφόροι
του ΠΑΣΟΚ έγραψαν υπέρ της.

Γκρίνια στον ΣΥΡΙΖΑ για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση
Δεν πρόλαβε να φύγει ο Αλέξης Τσίπρας από τη
Θεσσαλονίκη και η γκρίνια ξεκίνησε. Όχι γιατί δεν τίμησε τα παραδοσιακά Μέσα της Αριστεράς στη συνέντευξη Τύπου, όχι γιατί οι απαντήσεις δεν ήταν σαφείς, όχι γιατί αυτήν τη φορά δεν έδωσε ατάκες. Πάντως, το σοβαρότερο μέτωπο φαίνεται στο κομμάτι της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα τοπικά στελέχη βλέπουν
ότι θα υπάρξει κοινό μέτωπο με ΠΑΣΟΚ και τα αντάρτικα ετοιμάζονται.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Κέρδισε το «στοίχημα» ο Πατούλης,
αναμονή για το γήπεδο!
Κάτι παραπάνω από ικανοποίηση εξέφραζε ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης κόβοντας την κορδέλα, προκειμένου να δοθεί στην κυκλοφορία το υπογειοποιημένο έργο της
οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου στη Νέα Φιλαδέλφεια, δίπλα από το γήπεδο «Αγιά Σοφιά OPAP
Arena». Με όλο αυτόν τον πόλεμο που είχε δεχθεί το έργο, τις παλινωδίες της προηγούμενης
δημοτικής αρχής Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας και συνυπολογίζοντας τις γνωστές
γραφειοκρατικές καθυστερήσεις των έργων στη χώρα, αποτελούσε κάτι παραπάνω από στοίχημα η έγκαιρη παράδοσή του. Δικαιολογημένα, λοιπόν, ο περιφερειάρχης τόνιζε με κάθε ευκαιρία ότι η υπογειοποίηση ολοκληρώθηκε νωρίτερα από τον χρόνο που προέβλεπε η αρχική
σύμβαση, επισημαίνοντας με έμφαση την προσπάθεια που κατέβαλαν ο ίδιος αλλά και οι συνεργάτες του. Πάντως το θέμα με την παράδοση του γηπέδου και την ομαλή λειτουργία του δεν
έχει λήξει ακόμη… Η κρίσιμη μέρα είναι η Πέμπτη, οπότε οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής θα πραγματοποιήσουν έλεγχο για να διαπιστώσουν αν έχουν ολοκληρωθεί και οι
τελευταίες εργασίες, ώστε να τηρούνται οι όροι ασφάλειας για τη λειτουργία του γηπέδου.

!

Προθεσμία για
τα ληξιπρόθεσμα

Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου έχουν περιθώριο οι δήμοι και οι περιφέρειες της χώρας
να υποβάλουν αναλυτική κατάσταση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους για το γ’ τρίμηνο του 2022 στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο του υπουργείου
Εσωτερικών, σύμφωνα με οδηγία του
υπουργείου. Την ίδια ώρα το υπουργείο
υπενθυμίζει ότι οι ΟΤΑ θα πρέπει να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
για την πληρωμή των εκκρεμών οφειλών
τους και για την άμεση μείωση και σταθεροποίηση του ύψους των ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων σε τρίτους, τουλάχιστον
κατά 20% σε σχέση με τα επίπεδα της 31ης
Δεκεμβρίου 2021.

Προχωρά η ψηφιοποίηση

Όψιμες διαφωνίες

Όλο και περισσότερες είναι οι υπηρεσίες που παρέχονται ψηφιακά στους κατοίκους του Δήμου Αθηναίων, πλησιάζοντας στον στόχο που έχει θέσει ο δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης, ώστε στο τέλος του
2022 να έχουν ψηφιοποιηθεί όλες οι υπηρεσίες που
παρέχονται από τον δήμο σε κατοίκους και επαγγελματίες της πόλης.
Σε αυτή τη φάση προστέθηκαν 33 νέες υπηρεσίες
στην ψηφιακή ατζέντα του δήμου και έφθασαν τις
150, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 80% του συνόλου των υπηρεσιών. Στις σημαντικότερες από αυτές, οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν
οικογενειακή μερίδα και να κάνουν εγγραφή των παιδιών, να υποβάλουν αίτηση για μεταδημότευση, αλλά
και να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς τον δήμο
ηλεκτρονικά.

Περισσότερο σε προεκλογική περίοδο
παραπέμπει ο πόλεμος ανακοινώσεων
που γίνεται τις τελευταίες μέρες στον Δήμο Μεταμόρφωσης για τη δημιουργία νέου σχολείου! Η αφορμή ήταν η ανακοίνωση του δημάρχου Στράτου Σαραούδα για
τα εγκαίνια και τη λειτουργία του «πολυπόθητου» για την πόλη 2ου Λυκείου που
προκάλεσε την αντίδραση της αντιπολίτευσης. Ξεκίνησαν ανασύροντας τις διαφωνίες που είχε ο σημερινός δήμαρχος
όταν ήταν στην αντιπολίτευση για τη θέση
όπου θα κατασκευαζόταν το σχολείο και
έφτασαν μέχρι τις καθυστερήσεις στην
παράδοση και τον λειψό εξοπλισμό του!

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα δυτικά της Αθήνας, ο δήμαρχος βρέθηκε
μπροστά σε αδιέξοδο λόγω… μη ύπαρξης σχολείου; Βέβαια, το θέμα ήταν γνωστό εδώ και καιρό, ότι δηλαδή το υπάρχον σχολείο δεν
θα μπορούσε να λειτουργήσει και έπρεπε να βρεθεί
λύση για την εγκατάσταση των μαθητών σε άλλες αίθουσες, όμως φαίνεται ότι «χάθηκαν» στην αλληλοεπικάλυψη των αρμοδιοτήτων. Και τώρα τρέχουν και
δεν φτάνουν μαθητές, γονείς και δημοτική αρχή…

«Πληρώνει» την καθυστέρηση

Στη δίνη του κυκλώνα βρίσκεται τις τελευταίες μέρες η δημοτική αρχή της Δέσποινας Θωμαΐδου στη Νέα Ιωνία, καθώς η μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση εργασιών σε παιδικούς
σταθμούς της πόλης έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις από γονείς,
εκπαιδευτικούς και αντιπολίτευση. Όπως καταγγέλλουν, οι παιδικοί σταθμοί παραμένουν κλειστοί για τρίτη εβδομάδα εξαιτίας
του κακού προγραμματισμού της δημοτικής αρχής που ξεκίνησε εργασίες λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της λειτουργίας
των σταθμών, ενώ φαίνεται να έχει δοθεί και «άτυπη παράταση»
στον εργολάβο χωρίς απόφαση από τα αρμόδια όργανα! Κατά τα
φαινόμενα, κάτι πήγε πολύ λάθος στον προγραμματισμό…
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ΕΛΛΑΔΑ
Νέα πρόεδρος
του ΕΒΕΑ η Σοφία
Κουνενάκη Εφραίμογλου

Σε «χρυσή χρονιά» εξελίσσεται
το 2022 για τον τουρισμό

Ε

νδείξεις για ρεκόρ εισπράξεων στον τουρισμό
στέλνει το ισοζύγιο συναλλαγών της Τραπέζης
της Ελλάδος, καθώς οι επιδόσεις
του Ιουλίου κινήθηκαν υψηλότερα
από εκείνες του 2019.
Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

loukas1972@gmail.com

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, τον Ιούλιο το
ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε
υπερδιπλάσιο πλεόνασμα σε σχέση
με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα,
καθώς διαμορφώθηκαν στο 1,1 δισ.
ευρώ από 533,9 εκατ. ευρώ. Τον
Ιούλιο οι αφίξεις τουριστών αυξήθηκαν κατά 87,3% και οι σχετικές
εισπράξεις κατά 62,7% σε σχέση με
τον Ιούλιο του 2021. Σημειώνεται ότι
σε σχέση με τον Ιούλιο του 2019 οι
αφίξεις ανήλθαν στο 93% και οι εισπράξεις ξεπέρασαν οριακά το αντίστοιχο επίπεδο του Ιουλίου του
2019 και έφτασαν τα 3,7 δισ. ευρώ.
Στο διάστημα Ιανουαρίου - Ιουλίου
οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών

αυξήθηκαν κατά 191,4% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 154,2% σε
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο
του 2021, αντιπροσωπεύοντας το
87,9% και το 97,1% των αντίστοιχων
επιπέδων τους το 2019. Πρέπει να
σημειωθεί ότι λόγω της εξαιρετικά
καλής εικόνας στον τουρισμό τα
συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας στο τέλος Ιουλίου αυξήθηκαν
κατά 1,6 δισ. ευρώ σε σχέση με τον
αντίστοιχο περυσινό μήνα, φτάνοντας τα 11 δισ. ευρώ.
Εκτός από τον τουρισμό, στήριγμα
για το ισοζύγιο συναλλαγών αποτέλεσε και το ισοζύγιο κεφαλαίων, το
οποίο τον Ιούλιο ήταν επίσης πλεονασματικό κατά 475,7 εκατ. ευρώ
έναντι μικρού ελλείμματος τον αντίστοιχο περυσινό μήνα. Μάλιστα, το
επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2022
το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων σχεδόν τριπλασιάστηκε σε
σχέση με την ίδια περίοδο του 2021
και διαμορφώθηκε σε 2 δισ. ευρώ,
κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών εισπράξεων του τομέα της γενικής κυβέρνησης.
Επιπλέον, μεγάλη αύξηση κατά
39,9% σημείωσαν οι εξαγωγές αγαθών, αλλά η αύξηση των εισαγωγών
κατά 47,6% οδήγησε σε αύξηση του

ελλείμματος του ισοζυγίου. Μάλιστα, χωρίς τα καύσιμα οι εξαγωγές
αυξήθηκαν κατά 26,6% και χωρίς τις
εισαγωγές κατά 30,9%. Οι ακριβές
εισαγωγές φυσικού αερίου και πετρελαίου, καθώς και των πρώτων
υλών, παρά την αποκλιμάκωση που
άρχισε να παρατηρείται μέσα στον
Ιούνιο, οδήγησαν σε νέα αύξηση του
ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών τόσο τον Ιούλιο
όσο και στο επτάμηνο. Ειδικότερα,
τον Ιούλιο το έλλειμμα τριπλασιάστηκε, καθώς αυξήθηκε στο 1,6 δισ.
ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα, ενώ στο επτάμηνο λόγω των ακριβότερων εισαγωγών
ενεργειακών προϊόντων και αγαθών
εκτοξεύτηκε κατά 2,9 δισ. ευρώ,
φτάνοντας στα 9,7 δισ. ευρώ!

Σε ιστορικό υψηλό οι
εισπράξεις τον Ιούλιο,
έφτασαν τα 3,7 δισ. ευρώ Αυξήθηκε το έλλειμμα
στο ισοζύγιο συναλλαγών
λόγω φυσικού αερίου
και πετρελαίου

Νέα πρόεδρος του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών
αναδείχτηκε η Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, αποτελώντας την πρώτη
γυναίκα στην ιστορία του ΕΒΕΑ που
εκλέγεται σε αυτήν τη θέση, αντικαθιστώντας τον Γιάννη Μπρατάκο, ο οποίος πρόσφατα ανέλαβε υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.
Η Σοφία Κουνενάκη - Εφραίμογλου
αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΑ από το 2006, ενώ από
τον Σεπτέμβριο του 2021 κατείχε τη θέση του α’ αντιπροέδρου, αναλαμβάνοντας τα θέματα νεοφυών επιχειρήσεων
και γυναικείας επιχειρηματικότητας. Η
νέα πρόεδρος του ΕΒΕΑ στην ομιλία
της προς το Διοικητικό Συμβούλιο τόνισε ότι αναλαμβάνει πρόεδρος ενός φορέα που σε όλη τη μακρόχρονη ιστορία
του υπηρετεί τον στόχο της ανάπτυξης
της ελληνικής οικονομίας. Βασικός
κορμός της προσπάθειας της νέας προέδρου του ΕΒΕΑ θα είναι η σταθερή αύξηση της προστιθέμενης αξίας που
προσφέρει το ΕΒΕΑ στα μέλη του, μέσω
ψηφιακών υπηρεσιών, ολοκληρωμένου πλέγματος υπηρεσιών προς τις
εξαγωγικές επιχειρήσεις, συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα πιστοποίησης κ.ά. Η Κουνενάκη - Εφραίμογλου δήλωσε ότι θα ασκήσει αποτελεσματική πίεση στην Πολιτεία, ώστε να
ασχοληθεί πιο ενεργά με ζητήματα
όπως η γραφειοκρατία, το αδειοδοτικό
περιβάλλον, η φορολογία και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, με γνώμονα το συμφέρον της εθνικής οικονομίας.
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ΕΛΛΑΔΑ

Αυξάνονται τα αποθέματα της ΔΕΠΑ Εμπορίας σε Βουλγαρία και Ιταλία
Κατά γράμμα ακολουθεί το Σχέδιο Προληπτικής
Δράσης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας η ΔΕΠΑ
Εμπορίας ως ένας εκ των εγχώριων προμηθευτών
του καυσίμου, δημιουργώντας εμπορικό απόθεμα
αερίου σε γειτονικές χώρες. Για τη δημιουργία του
αποθέματος η ΔΕΠΑ Εμπορίας αξιοποιεί τόσο την
εγκατάσταση Chiren στη Βουλγαρία όσο και μια
υπόγεια αποθήκη αερίου στην Ιταλία.
Σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες της «Political», η ΔΕΠΑ Εμπορίας έχει ήδη αποθηκεύσει στα
δύο όμορα κράτη ποσότητα καυσίμου ίση με

200.000 μεγαβατώρες, από τις 622.440 μεγαβατώρες που θα πρέπει να ανέλθει το απόθεμά της, σύμφωνα με το σχέδιο. Οι πρώτες ποσότητες αποθηκεύτηκαν στο Chiren, ενώ εδώ και περίπου 15 μέρες η
εταιρεία έχει ξεκινήσει να φυλάσσει αέριο και στην
Ιταλία.
Υπενθυμίζεται ότι, όπως και οι υπόλοιποι υπόχρεοι προμηθευτές, το απόθεμα θα πρέπει να είναι διαθέσιμο για όλη την επικείμενη χειμερινή περίοδο,
συγκεκριμένα από τον Νοέμβριο του 2022 έως τον
Μάρτιο του 2023. Το αποθηκευμένο αέριο προορίζε-

ται να αποτελέσει «γραμμή άμυνας» για την επάρκεια εφοδιασμού της χώρας με καύσιμο, στην περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε διαταραχή στην
παράδοση των προγραμματισμένων ποσοτήτων αερίου αγωγού από τη Μόσχα.
Ωστόσο, ακόμη και αν δεν υλοποιηθεί το δυσμενές
σενάριο διακοπής τροφοδοσίας φυσικού αερίου, οι
ποσότητες αυτές θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στις
εταιρείες και στην ελληνική αγορά κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.
Μιχάλης Μαστοράκης

Προαναγγελία
επιδότησης
για ηλιακούς
θερμοσίφωνες
του Μιχάλη Μαστοράκη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Π

ρόγραμμα επιδότησης
ηλιακών θερμοσίφωνων
πρόκειται να εγκαινιάσει το
επόμενο διάστημα η κυβέρνηση, όπως προανήγγειλε ο υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας
Σκρέκας, μιλώντας χθες στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, χωρίς ωστόσο να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αξιοποιώντας την πείρα από το πρόγραμμα
«Ανακυκλώνω - Αλλάζω Συσκευή» το
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα επιδοτήσει την αντικατάσταση θερμοσίφωνων ρεύματος με ηλιακούς, καθώς το μέσος κόστος αγοράς
τους κυμαίνεται στα 800 με 1.000 ευρώ. Εκτιμάται ότι 3,5 εκατομμύρια κατοικίες έχουν θερμοσίφωνες ρεύματος. Με αυτό τον τρόπο στοχεύει σε
εξοικονόμηση ενέργειας, που φτάνει
το 20% σε κάθε νοικοκυριό.

Το συγκεκριμένο μέτρο αποτελεί μέρος ενός συνολικότερου πλέγματος μέτρων και παρεμβάσεων που στόχο
έχουν τη δραστική εξοικονόμηση ενέργειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις,
σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, τόσο με
δεσμευτικούς στόχους όσο και με κίνητρα-αντικίνητρα. Στην ίδια κατεύθυνση,
το νέο μοντέλο για τις επιδοτήσεις λογαριασμών ρεύματος, που θα ισχύσει
από 1ης Οκτωβρίου, θα προβλέπει συσχέτιση στόχων εξοικονόμησης ενέργειας με το ύψος της επιδότησης, όντας
μεταξύ τους αντιστρόφως ανάλογα.

Τι θέλει να πετύχει η κυβέρνηση
Επιπρόσθετα, πολύ μικρές, σχεδόν
μηδενικές χαρακτήρισε τις πιθανότητες διακοπής ρεύματος ή με χρήσης
του με δελτίο, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά πως «στη ζωή και όταν
μαίνεται ένας πόλεμος συμβατικός
και ενεργειακός, κανείς δεν μπορεί να
αποκλείσει τίποτα, αλλά επαναλαμβά-

νω ότι είναι πολύ μικρές οι πιθανότητες, σχεδόν μηδενικές».
Οι τρεις βασικοί στόχοι της κυβέρνησης συνοψίζονται στα εξής:
 Να διασφαλιστούν προσιτές τιμές
ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
 Να ληφθούν ρυθμιστικές αποφάσεις για την αποσύνδεση της τιμής
φυσικού αερίου από της ηλεκτρικής
ενέργειας.
 Να διασφαλιστεί η επάρκεια εφοδιασμού.

Περί φυσικού αερίου

Φωτοβολταϊκά στέγης

Το ανακοίνωσε ο υπουργός
Περιβάλλοντος με στόχο
την εξοικονόμηση ενέργειας
κατά 20% σε κάθε νοικοκυριό Σκρέκας: «Μηδενικές
πιθανότητες για διακοπή
ρεύματος ή δελτίο»

Ο υπουργός έκανε ειδική αναφορά
στο πρόγραμμα για την τοποθέτηση
250.000 φωτοβολταϊκών έως το τέλος
του χρόνου, το οποίο απευθύνεται σε
νοικοκυριά, αγρότες και επαγγελματίες. Από τα 250.000 πάνελ τα 150.000
θα τοποθετηθούν στις στέγες νοικοκυριών, τα 75.000 θα αφορούν αγρότες και τα 75.000 επαγγελματίες.

Σε ό,τι έχει να κάνει με το φυσικό
αέριο, τόνισε ότι η στήριξη θα είναι τέτοια που θα καθιστά πιο προσιτή την
τιμή, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα
είναι όπως ήταν προ κρίσης, καθώς η
τιμή έχει αυξηθεί κατά 7 με 10 φορές
σε ενάμιση χρόνο. Μάλιστα, σημείωσε
ότι το φετινό καλοκαίρι παρατηρήθηκε μείωση της τάξης του 22%, 14% και
14% σε σχέση με την περσινή κατανάλωση τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και
Αύγουστο αντίστοιχα.
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ΕΛΛΑΔΑ

Σε καλό δρόμο
η μετάβαση
σε «πράσινη»
μετακίνηση
Της Ρεγγίνας Σαβούρδου

Ο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

μετασχηματισμός των μεταφορών στη χώρα μας
κρίνεται πιο αναγκαίος από
ποτέ μετά τη νέα πραγματικότητα που έχουν διαμορφώσει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και η κλιματική
κρίση που συνεχίζει να απειλεί τον
πλανήτη.
Με σκοπό την ομαλή μετάβαση στην
ηλεκτροκίνηση, το υπουργείο Υποδομών προχωρά σε μία σειρά ενεργειών,
ώστε να επιτευχθεί αυτός ο στόχος,
μέσω της ανανέωσης του γερασμένου
στόλου των αυτοκινήτων.
Η ελληνική Πολιτεία έδωσε κίνητρα
για την αγορά ή τη μίσθωση ηλεκτρικών ΙΧ και δίκυκλων και σύμφωνα με
τα επίσημα στοιχεία της ΕΕ, στην Ελλάδα το 2021 ταξινομήθηκαν 6.967
ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όταν το 2019
είχαν ταξινομηθεί μόλις 480.
Στη χώρα μας καταγράφεται το
μεγαλύτερο ποσοστό μεταβολής
στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων,
καθώς το πρώτο οκτάμηνο του
έτους ταξινομήθηκαν σχεδόν 5.300
ηλεκτρικά οχήματα, αριθμός που

μεταφράζεται στο 7,1% της αγοράς
για φέτος, και πανευρωπαϊκά η αύξηση φτάνει στο 7%, ενώ ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη και η δεύτερη
φάση του προγράμματος «Κινούμαι
ηλεκτρικά».
Σε ό,τι αφορά τις δημόσιες συγκοινωνίες, ο Κώστας Καραμανλής, μιλώντας από βήματος του συνεδρίου
Green Mobility, σημείωσε πως το
πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους
θα έρθουν και τα πρώτα λεωφορεία
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
Μάλιστα, ο πρόεδρος της ΟΣΥ, Βασίλης Ξυπολυτάς, μιλώντας στο ίδιο συνέδριο, αποκάλυψε πως εντός του
φθινοπώρου στους δρόμους της Αθήνας θα κυκλοφορεί και το πρώτο λεωφορείο υδρογόνου.
Πρόκειται για όχημα της Solaris και
θα ανεφοδιάζεται στον εν λειτουργία
σταθμό του «Δημόκριτου» και θα
εκτελεί πιθανότατα το δοκιμαστικό
δρομολόγιο Άνω Κυψέλη - Παγκράτι ή

εναλλακτικά την κυκλική διαδρομή
Ομόνοια - Κολυμβητήριο.

Στόχος οι 25.000 φορτιστές
πανελλαδικά έως το 2030
Δεύτερος στόχος είναι η δυνατότητα
εύκολης πρόσβασης σε σημεία φόρτισης και έτσι, μετά τη συμφωνία που
επετεύχθη με τους παραχωρησιούχους των αυτοκινητοδρόμων για την
τοποθέτηση φορτιστών κατά μήκος
του εθνικού οδικού δικτύου, αλλά και
το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα ΣΒΑΚ
που επιτρέπει φορτιστές στα αστικά
κέντρα, αυτή τη στιγμή έχει αναπτυχθεί ένα δίκτυο 1.746 φορτιστών. «Σύμφωνα με το σχέδιό μας, το 2025 θα
έχουμε αναπτύξει ένα δίκτυο που θα
προσεγγίζει τα 12.000 σημεία φόρτισης, ώστε το 2030 να έχουμε φτάσει
τους 25.000 φορτιστές πανελλαδικά»,
σημείωσε ο Κώστας Καραμανλής.
Η εφαρμογή του Μητρώου Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκί-

νησης αλλά
και ο περαιτέρω
εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων
υπηρεσιών για τους χρήστες αποτελούν τον επόμενο στόχο του υπουργείου. Πάντως, σύμφωνα με ευρωπαϊκές έρευνες, διαφαίνεται πως μέσα στην επόμενη δεκαετία τα ηλεκτροκίνητα οχήματα θα ξεπεράσουν
τα 130 εκατομμύρια και θα χρειαστεί
να τοποθετηθούν 65 εκατομμύρια σημεία φόρτισης, από τα 9 εκατομμύρια
που υπάρχουν σήμερα στην Ευρώπη.

Σχεδόν 5.300 ηλεκτρικά
αυτοκίνητα ταξινομήθηκαν
μέχρι τον Αύγουστο, ενώ
σύντομα καταφθάνει
το πρώτο λεωφορείο
υδρογόνου

Η αμερικανική Delta θα κρατήσει ανοιχτά τα φτερά της στην Ελλάδα έως τον Γενάρη
Με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, οι συζητήσεις με μεγάλες αεροπορικές εταιρείες είναι αλλεπάλληλες. Στο περιθώριο του αναπτυξιακού φόρουμ «Travel Leaders», που διοργανώθηκε στο Λαγονήσι, με τη συμμετοχή των σημαντικότερων tour operators από όλο τον κόσμο, ο υπουργός
Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εκπροσώπους τριών αμερικανικών αεροπορικών εταιρειών, της American Airlines, της
Delta και της United, οι οποίοι τόνισαν πως η Ελλάδα
φέτος αναδείχτηκε σε έναν από τους πιο επιτυχημέ-

νους διεθνείς προορισμούς στους οποίους δραστηριοποιήθηκαν.
Με δεδομένο αυτό και οι τρεις αμερικανικοί κολοσσοί ανακοίνωσαν στον Έλληνα υπουργό Τουρισμού
πως σχεδιάζουν την επέκταση του πτητικού τους προγράμματος και κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες. Μάλιστα, πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ
αναφέρουν πως η Delta, η οποία φέτος «άνοιξε» με
απευθείας πτήση το δρομολόγιο Αθήνα - Βοστόνη
έπειτα από 25 χρόνια, έχει ήδη προγραμματίσει πτήσεις για την Ελλάδα έως και τις 10 Ιανουαρίου 2023,

στη γραμμή Νέα Υόρκη - Αθήνα, καλύπτοντας έτσι και
τις χριστουγεννιάτικες και πρωτοχρονιάτικες διακοπές των Αμερικανών.
Η μετατροπή της δραστηριότητας της Delta σε δεκάμηνη στη χώρα μας αποκτά ιδιαίτερη σημασία και έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της Αμερικανικής Ένωσης Ταξιδιωτικών Συμβούλων (ASTA) για
την Ελλάδα, αναφορικά με τη μεγάλη ώθηση στο τουριστικό ρεύμα από τις ΗΠΑ που έδωσε η συμφωνία για
τις εννέα απευθείας πτήσεις την τρέχουσα σεζόν.
Ρ.Σ.
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BUSINESS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

Η

Alpha Bank, στο πλαίσιο συμφωνίας με
την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
(HDB), συμμετέχει στο πρόγραμμα του
Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας,
παρέχοντας πόρους και τεχνογνωσία σε Μικρές
και Μεσαίες Επιχειρήσεις και παράλληλα χρηματοδοτώντας επενδυτικά σχέδια που αφορούν καινοτόμες δράσεις.
Μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας, η
Alpha Bank χρηματοδοτεί με ευνοϊκούς όρους
επιλέξιμες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, που σχεδιάζουν να επενδύσουν στη δημιουργία πρωτοποριακών προϊόντων και υπηρεσιών. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να τεκμηριώνουν τον
καινοτόμο χαρακτήρα τους μέσω του επιχειρηματικού
σχεδίου τους.
Οι νέες χρηματοδοτήσεις του προγράμματος που θα
συναφθούν και θα χορηγηθούν έως και την 31η/12/2025
πραγματοποιούνται με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας σε ποσοστό 80% και έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων που προάγουν
την έρευνα και καινοτομία
 ύψος χρηματοδότησης από 25.000 μέχρι και

400.000 ευρώ
 δυνατότητα επιχορήγησης σε ποσοστό έως και 20%
του χορηγούμενου κεφαλαίου, βάσει επίτευξης κριτηρίων καινοτομίας και ESG κριτηρίων (περιβαλλοντικά,
κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης)
 ευνοϊκό επιτόκιο χρηματοδότησης, λόγω της εγγύησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας
 μέγιστη διάρκεια χρηματοδότησης έως 10 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος από 1 έως 3 έτη
 το μέγιστο των απαιτούμενων εξασφαλίσεων δεν ξεπερνά το 20% του ύψους της χρηματοδότησης.

Πειραιώς: Στήριξε επένδυση της Intertrade στα Οινόφυτα
Η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της
για την ολοκληρωμένη υποστήριξη της βιώσιμης επενδυτικής και
επιχειρηματικής δραστηριότητας, χρηματοδότησε τη νέα επένδυση
λειτουργίας PaperMill της εταιρείας Intertrade Hellas AΒΕE στα Οινόφυτα Αττικής.
Η επένδυση ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2022 και ουσιαστικά
καθετοποιεί την παραγωγική δυνατότητα της Intertrade, μετατρέποντάς την από χαρτοποιητική εταιρεία σε εταιρεία παραγωγής Jumbo Roll, καθιστώντας έτσι την εταιρεία
αυτάρκη και ανταγωνιστική.
Στο πλαίσιο της έναρξης της παραγωγικής διαδικασίας, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο νέο εργοστάσιο
από κλιμάκιο της Τράπεζας Πειραιώς με επικεφαλής τον διευθύνοντα σύμβουλο κ. Χρήστο Μεγάλου, τον
ανώτερο γενικό διευθυντή CIB κ. Θοδωρή Τζούρο, τον επικεφαλής της Εμπορικής Τραπεζικής κ. Αντώνη Κατραούρα και την επικεφαλής του Επιχειρηματικού Κέντρου ΒΔ Αττικής κ. Δανάη Κουνελάκη.

Ideal: Στο 7,88% το ποσοστό της Blantyre Capital
Η εταιρεία με την επωνυμία Ideal Holdings AE ανακοινώνει ότι στις
15/9/2022 έλαβε σχετικές γνωστοποιήσεις σημαντικών μεταβολών
δικαιωμάτων ψήφου από τα ακόλουθα υπόχρεα πρόσωπα: Από την
εταιρεία Πειραιώς Financial Holdings AE για λογαριασμό της ιδίας
και της ελεγχόμενης από αυτήν εταιρείας Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ, μέτοχο της εταιρείας. Από την εταιρεία Blantyre Capital (Cayman) Ltd
για λογαριασμό της ιδίας και της ελεγχόμενης από αυτήν ετερόρρυθμης εταιρείας STRIX Holdings LP
. Από τον κ. Mubashir Mukadam για
λογαριασμό του ιδίου και της ελεγχόμενης από αυτόν ετερόρρυθμης εταιρείας STRIX Holdings LP
. Η εταιρεία
Blantyre Capital (Cayman) Ltd ελέγχεται από τον κ. Mubashir Mukadam, ο οποίος ελέγχει πλέον έμμεσα
2.481.468 δικαιώματα ψήφου στην εταιρεία, ήτοι ποσοστό 7,8839%.

Eurobank: Μείωση
κατανάλωσης ενέργειας 10%
Στη Eurobank θέτουν ως στόχο τη μείωση
κατά 10% στην κατανάλωση της ηλεκτρικής
ενέργειας σωρευτικά για τα έτη 2022 και
2023. Όπως αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank κ. Φωκίων Καραβίας
στην επιστολή του προς το προσωπικό της
τράπεζας, η παραπάνω πρωτοβουλία έρχεται ως συνέχεια της ευρύτερης στρατηγικής
για ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων
και προστασίας του περιβάλλοντος.

Mytilineos: Εκπαιδευτικό
πρόγραμμα σε 10 σχολεία
της Βοιωτίας

Η Mytilineos, πάντα στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας του Νομού Βοιωτίας και
σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους
(ΣΚΕΠ), υλοποίησε το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μαθαίνω να βλέπω
τον Άνθρωπο» σε δέκα σχολεία της περιοχής. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν έντεκα εκπαιδευτικά προγράμματα σε δέκα σχολεία του νομού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στον Δήμο Διστόμου, Αράχοβας & Αντίκυρας, ενημερώνοντας και εξοικειώνοντας 524 μαθητές
με την έννοια της αναπηρίας και της διαφορετικότητας.

Σημαντικές διακρίσεις
για την ΕΥ Ελλάδος
Η ΕΥ Ελλάδος διακρίθηκε για μία ακόμη
χρονιά για τις κορυφαίες φορολογικές
υπηρεσίες που προσφέρει στην ελληνική
αγορά, καθώς βραβεύτηκε ως ηγέτιδα
των φορολογικών υπηρεσιών αλλά και
των υπηρεσιών ενδοομιλικών συναλλαγών στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, το διεθνούς φήμης φορολογικό περιοδικό «International Tax Review» (ITR) απένειμε
στην EY Ελλάδος, για έβδομη φορά, το
βραβείο «Greece Tax Firm of the Year»
και, για δέκατη τρίτη φορά και για ένατη
συνεχόμενη χρονιά, το βραβείο «Greece
Transfer Pricing Firm of the Year», στο
πλαίσιο των ετήσιων βραβείων ITR EMEA
Tax Awards 2022, που διοργανώνονται
από το 2005.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Alpha Bank: Χρηματοδότηση σε καινοτόμες
εταιρείες με κρατική εγγύηση 80%
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SPORTS
Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Οι παλιές
αγάπες πάνε
στον παράδεισο

Ε

πειδή οι παλιές αγάπες πάνε στον παράδεισο, ο Μίτσελ Γκονζάλες είναι ο νέος
τεχνικός του Ολυμπιακού στη θέση του
Κάρλος Κορμπεράν που απολύθηκε
ύστερα από 42 ημέρες παραμονής. Πολλά όμορφα
events έχει να θυμηθεί ο Μίτσελ από τον Ολυμπιακό και αντίστροφα. Τρανές επιτυχίες.
Ο Μίτσελ, κατ’ αρχάς, θα πρέπει να βάλει σε μια
τάξη τον Ολυμπιακό, να δημιουργήσει ομάδα από
καλούς παίκτες. Είναι ένα όνομα με εκτόπισμα στο
ποδόσφαιρο, έχει στο βιογραφικό του τη Ρεάλ Μαδρίτης με την οποία έκανε ζηλευτή καριέρα ως παίκτης και στον Ολυμπιακό θα βρει δυο ποδοσφαιριστές που πολλά έχουν να πουν. Τον Μαρσέλο και
τον Χάμες Ροντρίγκες, μπολιασμένους με τη φανέλα της «βασίλισσας». Και ο Καρεμπέ, βέβαια, είναι
πρώην «γκαλάκτικος».
Η φινέτσα του αναμένεται να παίξει καταλυτικό
ρόλο στην ανέλιξη της ομάδας, που ξεκίνησε άσχημα τη σεζόν. Ακόμα, θα πρέπει να ξεσκαρτάρει

πολλούς παίκτες. Το κυριότερο; Να ξαναδώσει ευρωπαϊκή κουλτούρα στον σύλλογο, όπως στην προηγούμενη θητεία του, όταν ο Ολυμπιακός νικούσε
στο «Καραϊσκάκης» 3-1 την Ατλέτικο Μαδρίτης, 20 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και 1-0 τη Γιουβέντους. Υλικό υπάρχει και, θεωρητικά, το καλύτερο
στην Ελλάδα. Ομάδα δεν υπάρχει.
Όπως είναι γνωστό, ο 59χρονος προπονητής
ήταν στον πάγκο του Ολυμπιακού από τις 4 Φεβρουαρίου του 2013 μέχρι τις 6 Ιανουαρίου του
2015, κατακτώντας τρία πρωταθλήματα και δύο
Κύπελλα, με απολογισμό σε 90 παιχνίδια 64 νίκες, 11 ισοπαλίες και 15 ήττες, ενώ είχε και μια
πρόκριση στους «16» του Champions League.
Όταν απολύθηκε από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, είχε δηλώσει ότι ποτέ δεν κατάλαβε γιατί έφυγε.
Μάλλον εξωαγωνιστικοί λόγοι τον έδιωξαν από
τον Ολυμπιακό, περίσσεια έπαρσης, όπως είχε
ακουστεί τότε.
Μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό, ο

Ισπανός θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης πέρασε από τη
Μαρσέιγ, όπου είχε 46 παιχνίδια στον πάγκο της με
17 νίκες, 17 ισοπαλίες, 12 ήττες. Επόμενος σταθμός στην προπονητική του καριέρα ήταν η Μάλαγα,
όπου είχε 33 ματς με 9 νίκες, 5 ισοπαλίες και 19
ήττες. Το 2019 υπέγραψε στην Πούμας στο Μεξικό, ενώ το 2021 επέστρεψε στην πατρίδα του για
λογαριασμό της Χετάφε. Στην ισπανική ομάδα έμεινε μόλις για 8 ματς, ενώ εδώ και περίπου έναν
χρόνο ήταν ελεύθερος. Στόχος του ήταν πάντοτε να
προπονήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ίσως θα έχει την
ευκαιρία, αν οδηγήσει τον Ολυμπιακό στην υπέρβαση, όπως στην προηγούμενη θητεία του.

Ο Μίτσελ επέστρεψε στον πάγκο
του Ολυμπιακού ύστερα
από εννέα χρόνια
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SPORTS
Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Εθνική: Πρόβλημα ξενομανίας

Η

Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου ξαναμαζεύεται μετά τον περασμένο
Ιούνιο, καθώς έχει δυο
παιχνίδια μπροστά της, το Σάββατο με την Κύπρο στο νησί και την
Τρίτη με τη Βόρεια Ιρλανδία στη
Ριζούπολη για το Nations League,
και ο ομοσπονδιακός τεχνικός
Γκουστάβο Πογέτ εξέφρασε το
παράπονο του προκατόχου του,
Τζόνι Φαν ν’ Σιπ. Ότι στην Ελλάδα
δεν υπάρχουν… Έλληνες παίκτες
και ότι θα ήταν ευχής έργον οι
επτά τουλάχιστον από τους θεωρούμενους βασικούς να έπαιζαν
σε δυο τρεις ομάδες. Στο ελληνικό
πρωτάθλημα, το ποσοστό Ελλήνων-ξένων είναι 27%-73% και η διαφορά όλο και μεγαλώνει, καθότι οι μεταγραφές συνεχίζονται. Ο Πογέτ επισήμανε το αυτονόητο, ότι είναι δύσκολη η δημιουργία
ταυτότητας στην Εθνική, αλλά ποιος τον ακούει με την
ξενομανία που έχει πέσει… Οι κλήσεις (μόλις επτά
αγωνίζονται στο εγχώριο πρωτάθλημα): Μπάρκας, Πα-

Το Champions League
ξενιτεύεται
Η UEFA είναι έτοιμη να αποδεχτεί πρόταση
μεγάλων funds και σε συνεργασία με την Ένωση Συλλόγων (ECA) να διεξάγει παιχνίδια του
Champions League σε διάφορα μέρη του κόσμου. Στις ΗΠΑ, την Κίνα, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία. Όπου υπάρχει χρήμα. Όχι μόνο τον
τελικό, αλλά και όσα ματς των ομίλων κρίνουν
τα funds ότι μπορούν να προμοτάρουν τα προϊόντα τους.

Στους Σικάγο Μπουλς
ο Κώστας Αντετοκούνμπο
σχαλάκης, Βλαχοδήμος, Μπάλντοκ, Γούτας, Χατζηδιάκος, Κυριακόπουλος, Μαυροπάνος, Ρότα, Τσιμίκας,
Κουλιεράκης, Αλεξανδρόπουλος, Μπακασέτας, Μπουχαλάκης, Κουρμπέλης, Μάνταλος, Παπανικολάου, Σιώπης, Χατζηγιοβάνης, Δουβίκας, Φούντας, Γιακουμάκης,
Ιωαννίδης, Μασούρας, Πέλκας, Τζόλης.
Στο καμπ των Σικάγο Μπουλς θα πάρει μέρος ο
Κώστας Αντετοκούνμπο και αν πείσει τους ανθρώπους τους, θα υπογράψει συμβόλαιο μαζί
τους. Όπως είναι γνωστό, ο Κώστας έχει, όπως
και ο Γιάννης φυσικά, δαχτυλίδι πρωταθλητή
ΝΒΑ με τους Λος Άντζελες Λέικερς, έστω και αν
χρησιμοποιήθηκε ελάχιστα. Ο τελευταίος σταθμός του Κώστα ήταν η Βιλερμπάν. Τον ήθελε ο
Ολυμπιακός, αλλά δεν τα βρήκαν.

Για ρατσισμό
κατηγορείται
ο Φούντας

Δουβίκας καλεί
Κουλιεράκη

Για ρατσιστική επίθεση κατά του Ντάμιον Λόου, στην αναμέτρηση της DC United με την Ίντερ
Μαϊάμι, κατηγορείται ο διεθνής Έλληνας επιθετικός Ταξιάρχης Φούντας. Στο 59ο λεπτό
υπήρξε ένταση μεταξύ των δύο παικτών και ο Λόου κατηγόρησε τον Έλληνα επιθετικό ότι
χρησιμοποίησε τη «λέξη Ν» (νέγρος). Οι δυο ομάδες αποφάσισαν να συνεργαστούν για να
λάμψει η αλήθεια. Στην Ελλάδα θα κατηγορούσε η μία την άλλη.

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 25-22
«Κιτρινόμαυρο» βάφτηκε το πρώτο ντέρμπι της σεζόν στη Handball Premier! Η ΑΕΚ εμφανίστηκε καλύτερη από τον Ολυμπιακό
στο «Γεώργιος Κασιμάτης» και με… όπλο τον «καυτό» κόσμο της
πανηγύρισε σπουδαία νίκη (25-22) απέναντι στους πρωταθλητές!
Εννέα γκολ πέτυχε ο Μαντάλινιτς για την Ένωση, πέντε ο Βέμπερ
για τους «ερυθρόλευκους». Τα πεντάλεπτα: 1-0, 6-4, 8-5, 10-8,
11-9, 13-11 (ημίχρ.), 15-12, 17-13, 18-13, 21-16, 23-20, 25-22.

Τρεις ομάδες από την Ολλανδία έχουν ήδη χτυπήσει την πόρτα του ΠΑΟΚ για τον 18χρονο στόπερ Κώστα Κουλιεράκη. Μία εξ αυτών, η Ουτρέχτη, στην οποία αγωνίζεται ο Δουβίκας. Ο ΠΑΟΚ
προχώρησε τον Αύγουστο στην επέκταση του
συμβολαίου του Κουλιεράκη έως τον Δεκέμβριο
του 2025, αναπροσαρμόζοντας και τους όρους
του deal, ενώ δεν έχει θέσει κάποια ρήτρα, κάτι
που σημαίνει ότι έχει το πάνω χέρι στις διαπραγματεύσεις για τον νεαρό.

Κατάθλιψη και
αλκοολισμός…
Συγκλονιστικές αποκαλύψεις από τον πρώην
διαιτητή Δημήτρη Θάνο. Μιλώντας σε τηλεοπτική
εκπομπή, τόνισε ότι έπασχε από κατάθλιψη και
ήταν αλκοολικός, ακόμα και όταν σφύριζε. Ο Θάνος, που έχει διαιτητεύσει περισσότερα από 70
παιχνίδια στη Super League 1, τόνισε ότι η διαιτησία είναι εξάρτηση και ότι οι διαιτητές πρέπει
να παρακολουθούνται από ψυχολόγους.
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Asaf Avidan

Μια μουσική
ιδιοφυΐα
στο Ηρώδειο

POLITICAL ΑRT

Επιμέλεια:
Δήμητρα
Δάρδα

Ο

αιρετικός Ισραηλινός καλλιτέχνης Asaf Avidan, με τη
σπάνια χροιά, δημιουργός
παγκόσμιων hits, θα εμφανιστεί αύριο βράδυ (Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου, 21.00) στη σκιά της Ακρόπολης
σε μια συναυλία-εμπειρία ζωής.
Το φαινόμενο της μουσικής και πρωτοπόρος των sold out live στον πλανήτη θα
παρουσιάσει στο Ηρώδειο ένα επικό
σόου, ερμηνεύοντας τις μεγάλες του
επιτυχίες, όπως «One Day / Reckoning
Song», «Over my Head» και «Love it or
Leave it» με τη μοναδική, αλλόκοτα ιδιαίτερη φωνή, που τρυπάει τα αυτιά.
Η μουσική ιδιοφυΐα με τους εκατομμύρια
θαυμαστές σε όλο τον κόσμο μετράει άλλους τόσους ορκισμένους «εχθρούς»
που αντιδρούν στα διαπεραστικά φαλτσέτα και στον τρόπο που τραβάει την αιχμηρή φωνή του στα άκρα. Αυτός όμως είναι
ο Asaf Avidan: ή θα τον λατρέψεις ή θα
τον μισήσεις. Είναι ιδιαίτερος στην ερμηνεία, στους στίχους και τα συναισθήματα.

Το ιδιαίτερο μήνυμα
στους Έλληνες θαυμαστές του
Η εμφάνισή του στο Ηρώδειο ήταν ένα
όνειρο ζωής. «Το εύχομαι από τότε που
επισκέφτηκα για πρώτη φορά την Ακρό-

πολη και έκτοτε σε κάθε επίσκεψη στην
Αθήνα. Όποιος γνωρίζει εμένα ή την τέχνη μου, ξέρει πόσο πολύ σημαντικό είναι για μένα να έχω την τιμή να παίξω σε
αυτό το όμορφο αρχαίο θέατρο. Είχα
πολλές συναρπαστικές στιγμές στην καριέρα μου, αλλά αυτό πραγματικά ξεπερνά τη φαντασία μου. Ευχαριστώ τους
Αθηναίους που με αφήσατε να μπω στην
καρδιά σας και τώρα στο σπίτι σας!»,
έγραψε στο Instagram με ενθουσιασμό.
Η φετινή του περιοδεία έχει τίτλο «Anagnosis 2022» και όπως εξομολογήθηκε,
λατρεύει τον Αριστοτέλη γιατί τον οδήγησε στην αναθεώρηση της ζωής του σε τέτοιο βαθμό, που επηρέασε καθολικά το
επόμενο καλλιτεχνικό βήμα του.
«Μια νύχτα που δεν μπορούσα να κοιμηθώ, άνοιξα την “Ποιητική” του Αριστοτέλη. Συνάντησα τον όρο “αναγνώριση” και σχεδόν αναφώνησα “εύρηκα”.
Κατάλαβα ότι ενώ η “αναγνώριση”
ισχύει στο θέατρο, στη ζωή δεν είναι
έτσι ακριβώς. Δεν υπάρχει μία μοναδική στιγμή συνειδητοποίησης του εαυτού, γιατί δεν έχουμε έναν εαυτό», ανέφερε ο Asaf Avidan, προσθέτοντας πως
επιθυμία του είναι να έρθει στην Ελλάδα
και να ζήσει σε ένα μικρό νησί, μακριά
από τους ανθρώπους.
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GOSSIP
Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Το πάνε για συγκατοίκηση

Στην κορυφή
του κόσμου

Ένα αυγό την ημέρα!

New York, New York! Φθινοπωρινό ταξιδάκι στο «Big Apple» για την Έφη Σαρρή και την
παρέα της. Η τραγουδίστρια
«πέταξε» στην άλλη πλευρά
του Ατλαντικού και μεμιάς η
σελίδα της στο Instagram πήρε… φωτιά από τις απανωτές
αναρτήσεις φωτογραφιών! Το
πιο εντυπωσιακό ενσταντανέ
ήταν η πόζα με αθλητικό outfit
στον εκατοστό όροφο γυάλινου
ουρανοξύστη, με την κοσμοπολίτικη πόλη στα πόδια της.
Η αειθαλής «βασίλισσα της νύχτας» αποκάλυψε
τα μυστικά ομορφιάς της! Η διαχρονική Ζωζώ Σαπουντζάκη εξομολογήθηκε το beauty hack για επιδερμίδα-βελούδο και δεν είναι καλλυντικό: «Όταν
ξυπνώ, το μόνο που κάνω είναι να χτενίσω τα μαλλιά
μου και να ρίξω νερό στο πρόσωπό μου. Καμιά φορά βάζω αυγό στο πρόσωπό μου και παγάκια πριν
μακιγιαριστώ! Τον ύπνο τον αγαπώ, θέλω οκτώ
ώρες και σηκώνομαι το πρωί φράπα. Αφού κοιτάζω
τον εαυτό μου και λέω “είμαι τόσο ωραία;”»!

Α

χ, αυτός ο έρωτας! Το παθιασμένο ειδύλλιο της τραγουδίστριας Ειρήνης Παπαδοπούλου με τον κούκλο ποδοσφαιριστή Αλέξανδρο Πασχαλάκη πάει από το καλό στο καλύτερο, μετά τις φήμες που κυκλοφόρησαν πως αναζητούν
σπίτι στα νότια της πρωτεύουσας για συγκατοίκηση. Ο πρώην τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ λέγεται πως μέχρι το τέλος του μήνα θα
ανακοινώσει τη μεταγραφή του στο δυναμικό μεγάλης αθηναϊκής
ομάδας, για αυτό και τα πέρα δώθε της ερωτευμένης Ειρήνης στη
Θεσσαλονίκη θα κοπούν! Έπειτα από τρία χρόνια σχέσης, η εντυπωσιακή καλλονή και ο γόης των ελληνικών γηπέδων θα μείνουν
επιτέλους κάτω από την ίδια στέγη, στήνοντας το δικό τους ζεστό
σπιτικό και κάνοντας όνειρα για τα σκαλιά της εκκλησίας όπου είναι
σίγουρο πως θα οδηγηθούν!

Happy birthday

Περήφανος μπαμπάς
Ο Ιωάννης Παπαζήσης και ο γιος του πόζαραν μαζί σε ένα σπάνιο στιγμιότυπο. Ο ηθοποιός και ο 7χρονος Ιάσονας πέρασαν το
φετινό καλοκαίρι μαζί, απολαμβάνοντας ταξίδια, βόλτες και βουτιές, με τον περήφανο
μπαμπά να καμαρώνει δίπλα του. «Στο τέλος
θα μένουμε πάντα οι δυο μας… my sunshine (ηλιαχτίδα μου)», έγραψε για τον μονάκριβό του που απέκτησε με την πρώην
σύντροφό του Βανέσα Αδαμοπούλου.

Επίσκεψη-έκπληξη
Η μικρή Ada, η υιοθετημένη κόρη της Χριστίνας Κοντοβά και του
Τζώνη Καλημέρη, επισκέφθηκε τη διάσημη νονά της στα πλατό του
«Χαμογέλα και πάλι»! Η μικρή από την Ουγκάντα έπεσε με φόρα
στην αγκαλιά της Σίσσυς Χρηστίδου ποζάροντας χαμογελαστή
στον φακό του μπαμπά της. «Εδώ με ρούχο, σύντροφο και παιδί
κουμπάρας», έγραψε με ενθουσιασμό η παρουσιάστρια για τη βαφτιστήρα της.

Η μητέρα της Ελένης Πετρουλάκη είχε γενέθλια και η δημοφιλής γυμνάστρια της ευχήθηκε
δημόσια στο Instagram. Η Μαρία Δρακάκη και
η διάσημη κόρη της πόζαραν μαζί στη Σαντορίνη και η ομοιότητά τους είναι απίστευτη. «Όταν
έχω εσένα! Χρόνια πολλά, μαμά μου! Να συνεχίσουμε να περνάμε στιγμές μαζί, να συνεχίσεις να μου δίνεις δύναμη, να είσαι πάντα με το
χαμόγελο, ακούραστη και ασταμάτητη όσα χρόνια και εάν περάσουν ως γνήσια Μινωίτισσα!»,
έγραψε με αγάπη.
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30
Δρ Αναστάσιος Κανελλόπουλος,
χειρουργός-οφθαλμίατρος,
καθηγητής Οφθαλμολογίας
του Πανεπιστημίου
της Νέας Υόρκης

Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου

POLITICAL ΥΓΕΙΑ

kpapakosto@yahoo.gr

Ευλογιά των πιθήκων και όραση

Η

ευλογιά των πιθήκων που μας απασχολεί εδώ και μήνες μπορεί να προκαλέσει και οφθαλμολογικά προβλήματα,
που κυμαίνονται από φλεγμονή στην
επιφάνειά τους (επιπεφυκίτιδα) έως απώλεια
όρασης λόγω εξέλκωσης του κερατοειδούς χιτώνα, προειδοποιεί η Αμερικανική Ακαδημία
Οφθαλμολογίας (AAO). Η ΑΑΟ σε ανάλυσή της
εξηγεί πώς μπορεί ο ιός που προκαλεί ευλογιά
των πιθήκων να φθάσει στα μάτια, τι είδους
οφθαλμολογικά προβλήματα έχουν αναφερθεί
μέχρι τώρα στους ασθενείς και τι πρέπει να κάνουν οι πάσχοντες αν αναπτύξουν ενοχλήματα
στα μάτια.
Ο δρ Αναστάσιος Κανελλόπουλος, χειρουργόςοφθαλμίατρος, καθηγητής Οφθαλμολογίας του
Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, συνοψίζει τα
κυριότερα σημεία αυτής της χρήσιμης ανάλυσης.
Ο ιός που προκαλεί ευλογιά των πιθήκων είναι
εύκολο να φθάσει στα μάτια, διότι πολλοί ασθενείς αναπτύσσουν δερματικό εξάνθημα στο πρόσωπο. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο οφθαλμολογικών εκδηλώσεων. Για να προστατευθούν οι πάσχοντες, πρέπει να εξετάζουν το δέρμα γύρω από
τα μάτια για εξάνθημα. Πρέπει όμως να αποφεύγουν να τρίβουν τα μάτια τους ή να αγγίζουν το
πρόσωπό τους με τα χέρια, ιδίως εάν έχουν φλύκταινες (εξογκώματα) στα βλέφαρα ή κοντά σε
αυτά.
Η μόλυνση των ματιών από τον ιό είναι αρκετά
συνηθισμένη. Μελέτες προγενέστερων εξάρσε-

ων στην Αφρική έχουν δείξει ότι ποσοστό έως και
30% των ασθενών με ευλογιά των πιθήκων αναπτύσσει επιπεφυκίτιδα. Κατά τη φετινή παγκόσμια έξαρση, το αντίστοιχο ποσοστό που έχει

Αγωγή και ενυδάτωση
των ματιών
Αν και δεν υπάρχουν ειδικά φάρμακα για τις
οφθαλμοπάθειες από την ευλογιά των πιθήκων, ο οφθαλμίατρος μπορεί να χορηγήσει
αντιιικά φάρμακα, αντιβιοτικά ή αντιφλεγμονώδη για να αντιμετωπίσει τις σοβαρές
οφθαλμικές εκδηλώσεις. Αν τα συμπτώματα
είναι ήπια, χωρίς πόνο ή θόλωμα της όρασης, και σε συμφωνία με τον οφθαλμίατρο, ο
ασθενής μπορεί να δοκιμάσει να ενυδατώνει τα μάτια του με τεχνητά δάκρυα, για να
καταπραΰνει τον ερεθισμό και το κοκκίνισμα. Αν τα βλέφαρα είναι πρησμένα, δοκιμάστε ψυχρά επιθέματα (κομπρέσες με παγωμένο νερό), διατηρώντας τα μάτια σας
κλειστά. Οι κομπρέσες πρέπει να απολυμαίνονται έπειτα από κάθε χρήση, για να μη μολυνθούν και άλλα άτομα στο σπίτι. Οι ασθενείς με ευλογιά των πιθήκων και ενοχλήματα στα μάτια δεν πρέπει να φορούν φακούς
επαφής, ούτε μακιγιάζ ματιών έως ότου
αναρρώσουν.

αναφερθεί έως τώρα σε πρόσφατη μελέτη είναι
πολύ μικρότερο, μόλις 3%. Η απόκλιση αυτή ίσως
οφείλεται στο ότι η φετινή έξαρση παρουσιάζει
σημαντικές διαφορές με τις προηγούμενες, όχι
μόνο επειδή έχει εξαπλωθεί εκτός Αφρικής, αλλά επειδή προκαλεί και διαφορετικά, συχνά
πρωτόγνωρα συμπτώματα.
Τα οφθαλμολογικά προβλήματα που έχουν
αναφερθεί στους ασθενείς με ευλογιά των πιθήκων είναι κοκκίνισμα και εκκρίματα των ματιών,
πρήξιμο στα βλέφαρα, φλύκταινες στα βλέφαρα
ή γύρω από αυτά, ευαισθησία των ματιών στο
φως (φωτοφοβία), πόνος στα μάτια και θόλωμα
της όρασης. Ο ιός της ευλογιάς των πιθήκων μπορεί σε μερικές περιπτώσεις να απειλήσει την
όραση, αλλά αυτό συμβαίνει πολύ σπάνια κατά τη
φετινή έξαρση. Υπάρχει όμως ενδεχόμενο να μολυνθεί ο κερατοειδής χιτώνας και να δημιουργηθούν πληγές και ουλές που μπορεί να επηρεάσουν την όραση, σύμφωνα με αναφορές κατά τις
προγενέστερες εξάρσεις στην Αφρική.

Ο ιός είναι εύκολο να φθάσει
στα μάτια, διότι πολλοί ασθενείς
αναπτύσσουν δερματικό
εξάνθημα στο πρόσωπο
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ΖΩΔΙΑ

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας
Γράφει

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

η Αλεξάνδρα Καρτά

Κριός

Ζυγός

Ταύρος

Σκορπιός

(21/3-20/4)
Σήμερα για όσους ανήκετε στις πρώτες
ημέρες του ζωδίου σας θα υπάρξουν καλά γεγονότα, αισιόδοξα μηνύματα και θετικές σκέψεις, για μια νέα συναισθηματική γνωριμία ή προσέγγιση ατόμου από το
παρελθόν.

(21/4-20/5)
Για εσάς των πρώτων ημερών, οι επαγγελματικές σας επιλογές θα στεφθούν
από επιτυχία και καλές προοπτικές. Σίγουρα θα νιώσετε πιο έτοιμοι για να συζητήσετε ένα παλιό σας σχέδιο, με προοπτική.

Δίδυμοι

(21/5-21/6)
Με πολλή αισιοδοξία και καλές προοπτικές θα ξεκινήσετε ένα νέο σας εγχείρημα. Βέβαια η σεληνιακή επιρροή
είναι πολύ σύντομη και οι ευκαιρίες θα
περιοριστούν, σε λίγες μόνο ώρες της
μέρας.

Καρκίνος

(22/6-22/7)
Για εσάς που ανήκετε στο πρώτο δεκαήμερο θα υπάρξει ευκολία σε οικονομικά θέματα. Ίσως, μάλιστα,
κλείσετε κάποια συμφέρουσα συμφωνία, που είχε καθυστερήσει η
ολοκλήρωσή της.

Λέων

Η

Σελήνη περνά στο ζώδιο του Λέοντα, όπου
θα φέρει κάποιες νότες αισιοδοξίας,
κυρίως στα ζώδια της Φωτιάς και του
Αέρα των πρώτων ημερών. Είναι η στιγμή
που φωτίζονται οι επιθυμίες μας, αν και σε λίγο θα
υποδεχτούμε τη φθινοπωρινή ισημερία, όπου
αλλάζει η φύση το «φόρεμά» της και μαζί με αυτό
την ψυχολογία μας.

(23/9-23/10)
Σήμερα θα έχετε τη δυνατότητα να βρεθείτε κοντά με πρόσωπα που εκτιμάτε και
σας γεμίζουν με θετική ενέργεια μέσα στη
μέρα σας. Η αισιοδοξία θα έχει σημαντική
θέση μέσα στο 24ωρό σας, αλλά, δυστυχώς, δεν θα έχει διάρκεια.

(24/10-21/11)
Για εσάς του πρώτου δεκαημέρου, τα γεγονότα που θα κυλήσουν σήμερα θα
αφορούν τα επαγγελματικά σας και ίσως
πάρετε μια απάντηση που έχει καθυστερήσει να σας δοθεί.

Τοξότης

(22/11-21/12)
Με πολλή αισιοδοξία ξεκινά η μέρα σας,
κυρίως για όσους ανήκετε στο πρώτο δεκαήμερο. Μετακινήσεις και παλιές υποθέσεις θα έχουν ένα πολύ ευχάριστο
αποτέλεσμα.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Οικονομικά θέματα θα έχουν την τιμητική
τους σήμερα, εφόσον θα σας δοθεί η ευκαιρία να κλείσετε παλιά σας χρέη ή να
ασχοληθείτε με εκκρεμότητες που αφορούν τον χώρο σας ή τις επαγγελματικές
σας δραστηριότητες.

Υδροχόος

(23/7-22/8)
Η Σελήνη σήμερα στο δικό σας ζώδιο
φροντίζει να σας δώσει μια καλή προοπτική, με αισιόδοξες στιγμές. Οι μετακινήσεις, το ενδιαφέρον σας για κάποια εκπαίδευση, η επικοινωνία σας με
πρόσωπα που γνωρίζετε και σας δένουν έντονα συναισθήματα είναι το
πλάνο αυτής της μέρας.

(20/1-18/2)
Η Σελήνη περνά σήμερα στον τομέα
που αφορά τις σχέσεις σας, τους ανθρώπους που αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της ζωής σας, συναισθηματικό ή επαγγελματικό. Θα φέρει,
λοιπόν, μια αισιόδοξη στιγμή, ένα καλό
νέο, κάτι που θα σας ανταμείψει, σαν
αποτέλεσμα των προσπαθειών σας.

Παρθένος

Ιχθύες

(23/8-22/9)
Αν και οι προηγούμενες μέρες σάς
προβλημάτισαν αρκετά, τώρα θα έχετε τη διάθεση να ανατρέψετε την κακή ψυχολογία σας. Ένα πολύ ευχάριστο διάλειμμα, με συζητήσεις και μηνύματα που θα σας δώσουν αισιοδοξία και επαγγελματικές ευκαιρίες.

(19/2-20/3)
Είστε σε μια περίοδο ευαίσθητη, με
πολλές και έντονες στιγμές, αλλά σίγουρα μέσα σε όλο αυτό που ζείτε, θα
υπάρξουν και οι ευκαιρίες για ψυχική
ανάταση, οι στιγμές που ένα χέρι θα είναι έτοιμο να σας φροντίσει.
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#ELLI
Τουλάχιστον
στα εθνικά
θέματα, η κάθε
θέση που
διατυπώνεται
από τα πολιτικά
κόμματα
θα πρέπει να είναι
ζυγισμένη
με ακρίβεια

Το εύφλεκτο πεδίο
των εθνικών και ο ΣΥΡΙΖΑ

Σ
Της
Έλλης
Τριανταφύλλου

ε μία αποστροφή του λόγου του κατά
τη διάρκεια της μακράς συνέντευξης
Τύπου που παραχώρησε στη Θεσσαλονίκη, ο αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης προανήγγειλε ότι, αν ο ΣΥΡΙΖΑ
επανέλθει στην εξουσία, θα επαναδιαπραγματευτεί με το Παρίσι τους όρους αγοράς των γαλλικών φρεγατών Belharra, με πρόθεση να επιτύχει κάποιου είδους συμμετοχή της Ελληνικής
Αμυντικής Βιομηχανίας στην κατασκευή τους.
Ας πούμε ότι σε αυτό μπορεί να χωράει μια
συζήτηση, αν και το επιχείρημα ότι τυχόν συμμετοχή της ΕΑΒ στην κατασκευή τους θα προκαλούσε καθυστέρηση στην παραλαβή των πολεμικών αυτών όπλων σε μία στιγμή που τα έχει
ζωτική σημασία δείχνει στέρεο.
Δεν χωράει, ωστόσο, κανένα αν και εφόσον
και διότι για τη σπουδαιότητα της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας -η υπογραφή της
οποίας υπήρξε ρητή προϋπόθεση για την αγορά των Belharra σε αυτή τη συγκυρία. Όμως ο
κ. Τσίπρας και το κόμμα του λησμονούν ότι με
την υπογραφή της συμφωνίας αυτής, για πρώτη φορά στην ιστορία, μία τόσο ισχυρή χώρα
όπως η Γαλλία δεσμεύεται ότι, αν προκύψει
απειλή για την ελληνική κυριαρχία, θα συνδράμει αυτόματα την Ελλάδα. Θα εμπλακεί στον
πόλεμο, δηλαδή.
Και διατυπώνει ο ΣΥΡΙΖΑ την άποψή του αυτή, σε μία στιγμή κατά την οποία η Τουρκία
κλιμακώνει κατακόρυφα την επιθετική και

ακραία επικίνδυνη ρητορική της κατά της χώρας μας, την οποία ευθέως απειλεί με απόβαση «νύχτα» στα ελληνικά νησιά. Και που πιθανότατα ένας από τους σοβαρότερους λόγους
που δεν υλοποιεί την απειλή της είναι γιατί
γνωρίζει ότι σε αυτή την περίπτωση δεν θα
βρεθεί αντιμέτωπη μόνο με τις ελληνικές
Ένοπλες Δυνάμεις αλλά και με τις δυνάμεις
της δεύτερης ισχυρότερης χώρας της ΕΕ, της
Γαλλίας. Της πυρηνικής αυτής δύναμης, ειρήσθω εν παρόδω.
Όταν ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, ο ισχυρότερος και πλέον σταθερός σύμμαχος της Ελλάδας
απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα, προχώρησε στην υπογραφή αμυντικής συμφωνίας με
τη χώρα μας, δεν είχε στο πλευρό του το σύνολο
των πολιτικών δυνάμεων της Γαλλίας. Αρκετοί,
ακόμα και από το κόμμα του, ήταν από επιφυλακτικοί έως αρνητικοί στην προοπτική να εμπλακεί η χώρα τους σε έναν ξένο πόλεμο. Κατά μίας
άλλης χώρας. Παρά ταύτα, οι κ.κ. Μακρόν και
Μητσοτάκης έδωσαν τα χέρια και υπέγραψαν
την ιστορική αυτή συμφωνία.
Κανείς, πιστεύω, δεν θέλει να σκεφτεί τι θα
μπορούσε να συμβεί στο μέλλον, αν ένας Έλληνας κυβερνήτης άνοιγε τη συζήτηση περί επαναδιαπραγμάτευσης των όρων αγοράς των γαλλικών φρεγατών, δίνοντας βήμα στους αρνητές
της αμυντικής συμφωνίας Ελλάδας-Γαλλίας να
ζητήσουν και την επαναδιαπραγμάτευση της
ίδιας της συμφωνίας.

Επίσης, παρότι είχε όλη την άνεση χρόνου, ο
κ. Τσίπρας δεν αναφέρθηκε καθόλου στον αναθεωρητισμό του Ερντογάν. Ο οποίος, όμως, είναι ένα από τα βασικά και πιο στέρεα επιχειρήματα της Ελλάδας, στην προσπάθειά της να πείσει και τον τελευταίο αφελή ή συμφεροντολόγο
σύμμαχο ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίζει τον
αναθεωρητισμό με δυο μέτρα και δυο σταθμά.
Άλλα για τον Ρώσο πρόεδρο, άλλα για τον Τούρκο ομόλογό του.
Και βεβαίως, δεν μετακινήθηκε πόντο από τις
γνωστές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το Μεταναστευτικό. Κι ας είναι πρόσφατη η ιστορία με τους 38
μετανάστες του Έβρου και το δήθεν νεκρό παιδί, που τελικά ήταν σε τουρκική νησίδα, αλλά
για εβδομάδες η Ελλάδα βρισκόταν «κρεμασμένη στα μανταλάκια» μεγάλων ΜΜΕ του εξωτερικού, διότι εκτός από τη ΜΚΟ, που εκ των
υστέρων ζήτησε συγγνώμη, γίνονταν καθημερινά δημόσιες καταγγελίες της κυβέρνησης από
επίσημα χείλη.
Οι καιροί είναι αρκούντως επικίνδυνοι. Η περιοχή μας για ευνόητους λόγους έχει αποκτήσει πρόσθετο ενδιαφέρον και λόγω της ενεργειακής κρίσης. Τουλάχιστον στα εθνικά θέματα η κάθε θέση που διατυπώνεται από τα πολιτικά κόμματα θα πρέπει να είναι ζυγισμένη με
ακρίβεια. Προσεκτική και με το βλέμμα στο
μέλλον. Γιατί πολλά από όσα διακυβεύονται αυτή την περίοδο θα προσδιορίσουν τις ζωές πολλών επόμενων γενεών.

