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Ο
θάνατος της βασίλισσας Ελισάβετ ειδησε-
ογραφικά «σκέπασε» οτιδήποτε συνέβαι-
νε στον πλανήτη και θα συνεχίσει να κυ-
ριαρχεί παγκοσμίως στα ΜΜΕ μέχρι την

ταφή της, το πιθανότερο και αρκετό διάστημα μετά
από αυτήν. Ξεπέρασε κατά πολύ τα γεωγραφικά σύ-
νορα του Ηνωμένου Βασιλείου, ακόμα και αυτά της
Βρετανικής Αυτοκρατορίας την περίοδο της ακμής
της, και ασχολήθηκαν μαζί της οι πλέον δημοκρατι-
κές και αντιμοναρχικές κοινωνίες, όπως των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών, της Γαλλίας, των λατινοαμερικανικών
χωρών, τόσο εν ζωή όσο και με τον θάνατό της. 

Αντιστοίχως και ο νέος βασιλιάς Κάρολος Γ’ θα
αποτελέσει πόλο έλξης για τα διεθνή ΜΜΕ, όπως και
οι διάδοχοί του, όπως και όταν ήταν και ο ίδιος διά-
δοχος. Τεράστιο το ενδιαφέρον για την προσωπική
ζωή, τους έρωτες και τους γάμους τους, τα σκάνδαλα

και τις φιλανθρωπίες τους, τις δημόσιες εμφανίσεις
τους, τα αυτοκίνητά τους, τις ιδιοτροπίες τους. Και ας
μην επηρεάζει σχεδόν κανέναν η πολιτική οπτική
τους, η θέση τους σε ένα κοινωνικό ζήτημα, η γνώμη
τους για την εξωτερική πολιτική ή για την απασχόλη-
ση. Και το ερώτημα που προκύπτει είναι πώς οι εκ-
πρόσωποι ενός τέτοιου «μπαγιάτικου» και για το
«θεαθήναι» θεσμού, όπως η σύγχρονη βασιλεία,
συγκεντρώνουν σήμερα τέτοιο ενδιαφέρον, με απο-
δείξεις τα ρεκόρ τηλεθέασης του γάμου Καρόλου -
Νταϊάνας και τα εκατομμύρια «κλικ» της περσινής
κηδείας του Φιλίππου.

Πιθανώς να οφείλεται στο ότι μέσα από την πα-
ρακολούθηση της μυθικής ζωής μιας βασιλικής
οικογένειας επιτυγχάνεται και μια ιστορική σύν-
δεση με το παρελθόν, όλα αυτά που υπάρχουν ως
πρωτόκολλο για τους γαλαζοαίματους στη Βρετα-

νία εδώ και χίλια χρόνια και τηρούνται κατά γράμ-
μα. Σε άλλες βασιλευόμενες δημοκρατίες δεν
επιτεύχθηκε αυτό, ίσως γιατί και οι ίδιοι οι φέρον-
τες τους τίτλους δεν έδειξαν ενδιαφέρον, ίσως
γιατί κανένα από αυτά τα κράτη δεν έχει τη δύνα-
μη της Βρετανίας. 

Πριν από αρκετές δεκαετίες, στις πολιτικο-ιδεο-
λογικές συζητήσεις ανάμεσα στους φοιτητές «έπαι-
ζε» ένα σλογκανάκι, ότι στον 21ο αιώνα θα υπάρχουν
μόνο πέντε βασιλείς, αυτός της Αγγλίας και οι τέσσε-
ρις της τράπουλας! Μπορεί τελικά οι προβλέψεις να
έπεσαν έξω, η μοναρχία στη σύγχρονη απολιτίκ εκ-
δοχή της να επιβίωσε σε περισσότερες χώρες, ωστό-
σο πράγματι οι Ουίνδσορ κατόρθωσαν με τον έναν ή
τον άλλον τρόπο να έχουν την αναγνωρισιμότητα, την
επιρροή, τη γοητεία για πολλούς που έχουν μόνο οι
καρό ρηγάδες… 
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Τ
ον Οδικό Χάρτη για την Ελλάδα
του 2030 αναμένεται να προδια-
γράψει κατά τη σημερινή του
ομιλία από το Βελλίδειο Συνε-

δριακό Κέντρο στο πλαίσιο της 86ης Διε-
θνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης. Εν μέσω πρωτόγνωρων
συνθηκών για τα δεδομένα της μεταπολί-
τευσης και ενόψει του εκλογικού ραντε-
βού, που έχει προσδιοριστεί για το 2023, ο
πρωθυπουργός πρόκειται να… προσαρ-
μόσει τους μεγαλεπήβολους, όπως χαρα-
κτηρίζονται, στόχους για την πρόοδο της
πατρίδας στη μείζονα κρίση, που διέρχε-
ται σύσσωμη η Ευρωπαϊκή Ένωση στο
φόντο της συνεχιζόμενης ρωσικής εισβο-
λής στην Ουκρανία και της οξείας ενερ-
γειακής κρίσης, που αυτή ανατροφοδοτεί. 

Κυβερνητικές πηγές προϊδεάζουν πως η
ομιλία του πρωθυπουργού, που, όπως πληρο-
φορείται η «Political» εκτείνεται σε πάνω από
6.000 λέξεις, διέπεται από το τρίπτυχο «συνέ-
πεια - σταθερότητα - σιγουριά». Ο συνοπτικός
και ανά τομέα απολογισμός του κυβερνητικού
έργου της προηγούμενης 3ετίας, που αναμέ-
νεται να κάνει ο κ. Μητσοτάκης, έχει τη δική
του αξία, καθώς στο τέλος της διαδρομής οι
πολίτες θα κληθούν να αντιπαραβάλουν και να
συγκρίνουν τα πεπραγμένα της παρούσας
διακυβέρνησης με τα αντίστοιχα της προ-
ηγούμενης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, «ώστε να απο-
φασίσουν σε ποιον θα εμπιστευθούν το πηδά-
λιο του εθνικού σκάφους εν μέσω διεθνούς
θαλασσοταραχής», όπως σημειώνουν στενοί
του συνεργάτες. 

Τα ίδια πρόσωπα τονίζουν, δε, πως στο προ-
γραμματικό τερέν, το κυβερνών κόμμα παίζει
σχεδόν χωρίς αντίπαλο, καθώς, όπως θα φα-
νεί και τους επόμενους μήνες, δεν υπάρχει
σοβαρή και ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση
διακυβέρνησης από τα κόμματα της αντιπολί-
τευσης, που αναλίσκονται σε μία στείρα άρνη-
ση και σε φωνές διαμαρτυρίας.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι σημειώνουν
πως ο πρωθυπουργός δεν έχει καμία διάθεση
να εξωραΐσει τις επικίνδυνες προκλήσεις που
αντιμετωπίζει η χώρα μας, ιδίως στην εθνική
της περίμετρο, ως εκ τούτου θα επιμείνει πως
η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια πειραματι-
σμών, αλλά ότι χρειάζεται ένα σταθερό και
στιβαρό χέρι να την οδηγήσει σε ασφαλή ύδα-
τα. Όπως μάλιστα θα πει χαρακτηριστικά, τυ-
χόν διακοπή της πορείας προόδου που έχει
χαραχθεί την τελευταία 3ετία θα θέσει εν κιν-
δύνω όχι μόνο τη μεσοπρόθεσμη προοπτική

της χώρας, αλλά και τα έως τώρα σημαντικά
κεκτημένα. 

Τα δεδομένα για τον εκλογικό νόμο
Όπως έχει εγκαίρως γράψει η «Political», ο

Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έχοντας τη
μεγάλη εικόνα ζυγίζει όλα τα δεδομένα, ανα-
μένεται να αποσαφηνίσει κατά την αυριανή
συνέντευξη Τύπου το τοπίο γύρω από την αλ-
λαγή ή μη του εκλογικού νόμου. Έως το βρά-
δυ της Παρασκευής, ουδείς μπορούσε να
προεξοφλήσει με βεβαιότητα τις πρωθυ-
πουργικές αποφάσεις, παρά τις εισηγήσεις
που δέχθηκε όλες τις προηγούμενες ημέρες
να γίνει μία σημειακή παρέμβαση στο παρόν
εκλογικό σύστημα χάριν της διευκόλυνσης
σχηματισμού μίας ισχυρής κυβέρνησης. Κυ-
βερνητικά στελέχη τόνιζαν με νόημα όλες τις
προηγούμενες ημέρες πως «ο εκλογικός νό-
μος είναι εργαλείο και όχι αυτοσκοπός», κάτι,
πάντως, που δεν οδηγεί αυτόματα και στο
συμπέρασμα πως η αλλαγή του είναι ειλημμέ-
νη απόφαση. Πάντως, και σύμφωνα με ασφα-
λείς πληροφορίες της «Political», το δεύτερο
κύμα μυστικών δημοσκοπήσεων που έφθα-
σαν στο Μέγαρο Μαξίμου προκάλεσαν συγ-
κρατημένα χαμόγελα στους κυβερνώντες,
καθώς η κρίση με την υπόθεση των παρακο-
λουθήσεων δεν φαίνεται να προκαλεί σοβαρή
φθορά στη Νέα Δημοκρατία. Στον αντίποδα, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης δείχνει να απολαμβά-

νει ξεκάθαρη υπεροχή έναντι του Αλέξη Τσί-
πρα σε όλους τους κρίσιμους δείκτες, με την
παράσταση νίκης να παραμένει σημαντικά
υπέρ του κυβερνώντος κόμματος

Πακέτο αρκετών δισ. ευρώ 
υπέρ των ασθενέστερων

Κυβερνητικά στελέχη επιμένουν για μέτρα
εντός των ορίων του μεσοπρόθεσμου, πλήρως
κοστολογημένα και συμφωνημένα με τους
θεσμούς, μιας και οι διεθνείς αγορές καραδο-
κούν να τιμωρήσουν κάθε υποψία εκτροπής
από ένα ρεαλιστικό δημοσιονομικό πλαίσιο.
«Κάνουμε πράξη τη δέσμευση του Κυριάκου
Μητσοτάκη πως κάθε διαθέσιμο ευρώ θα επι-
στρέφεται ως ανταπόδοση και κοινωνικό μέ-
ρισμα στην ελληνική κοινωνία και εν προκει-
μένω σε συγκεκριμένες επαγγελματικές κα-
τηγορίες και ομάδες πληθυσμού», σημει-
ώνουν χαρακτηριστικά επιτελικά κυβερνητι-
κά στελέχη, που επιβεβαιώνουν πως αποδέ-
κτες των οικονομικών παρεμβάσεων θα είναι
μεταξύ άλλων συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλ-
ληλοι, εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, νέοι,
αγρότες, γυναίκες και σώματα ασφαλείας.
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες έως
το βράδυ της Παρασκευής, δεδομένες θα
πρέπει να θεωρούνται οι εξαγγελίες περί κα-
τάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης για δη-
μοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους, αύ-
ξησης των συντάξεων σε ποσοστό πάνω από

το 6,5% και της νέας αύξησης του κατώτατου
μισθού. Όπως είναι εύλογο, το κύριο βάρος θα
δοθεί στη συνεχιζόμενη επιδότηση του ηλε-
κτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου με
ορισμένες μικρές, πλην όμως, σημαντικές
διαφοροποιήσεις, όπως παροχή έξτρα κινή-
τρων για την εξοικονόμηση της ενέργειας,
ενώ και το επίδομα για το πετρέλαιο θέρμαν-
σης αναμένεται αυξημένο τόσο σε ύψος, όσο
και σε ό,τι αφορά την περίμετρο των δικαιού-
χων του. Θεωρείται επίσης βέβαιη η χορήγη-
ση εφαπάξ οικονομικού βοηθήματος γύρω
στα 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, ανα-
σφάλιστους, μακροχρόνια ανέργους και
ΑμεΑ, ενώ φαίνεται πως έχει κλειδώσει και η
χορήγηση του 13ου επιδόματος για τους δι-
καιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισο-
δήματος. Επιπλέον, κυβερνητικές πηγές μι-
λούν για ένα φιλόδοξο σχέδιο για φθηνή στέ-
γη σε νέους και φοιτητές, ύψους άνω του 1,5
δισ. ευρώ, με ειδικά προγράμματα για εξαιρε-
τικά ανταγωνιστικά στεγαστικά δάνεια, παρο-
χή κινήτρων για εκμετάλλευση αναξιοποί-
ητων κατοικιών, αλλά και την οικοδόμηση νέ-
ων φοιτητικών εστιών. 

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

«Ο εκλογικός νόμος είναι
εργαλείο και όχι αυτοσκοπός»,
λένε στην κυβέρνηση 

Το όραμα Μητσοτάκη 
για την Ελλάδα του 2030



ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ5
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Σ
υνθήκες ακραίας πολιτικής σύγ-
κρουσης δημιουργούνται στο πο-
λιτικό σκηνικό ανάμεσα στην κυ-
βέρνηση, την αξιωματική αντιπο-

λίτευση και το ΠΑΣΟΚ, με φόντο τις εξελί-
ξεις γύρω από την υπόθεση των τηλεφωνι-
κών υποκλοπών. 

Το χαμήλωμα του πήχη των προσδοκιών
στην Εξεταστική Επιτροπή οδηγεί την Χαρ.
Τρικούπη σε αναδιάταξη των σχεδίων τους
στην προσπάθεια να έρθουν στο φως οι λό-
γοι που οδήγησαν την ΕΥΠ να βάλει στο
στόχαστρο τον Νίκο Ανδρουλάκη. «Μετά
την κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς στην
Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και από βου-
λευτή του ΣΥΡΙΖΑ, καταδεικνύεται ότι η
χρήση του παράνομου λογισμικού Pre-
dator στην Ελλάδα είναι εκτετα-
μένη. Είναι επιβεβλημένο η
κυβέρνηση της ΝΔ να στα-
ματήσει το «θέατρο σκιών»
στην Εξεταστική Επιτροπή
και να καλέσει όλους τους
μάρτυρες που προτείναμε
για να ρίξουν φως και στην
πτυχή του Predator, καθώς
το κατασκοπευτικό λογισμικό,
κόστους εκατομμυρίων ευρώ,
δεν μπορεί να διακινείται ανεξέλεγκτα
και να γίνεται όπλο παγίδευσης», αναφέρει
η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζοντας
πλέον ότι «Πρέπει να γίνει άμεσα έρευνα
στην εταιρεία που σχετίζεται με το εν λόγω
λογισμικό». Στο πλαίσιο αυτό ζητούν επιτα-
κτικά πλέον από τον πρόεδρο της Βουλής
«να αποδεχθεί το αίτημα που κατέθεσαν τον

Αύγουστο στη Διάσκεψη των Προέδρων οι
εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλα-
γής και να αναλάβει αμέσως πρωτοβουλίες,
ώστε να ελεγχθούν τα κινητά όλων των βου-
λευτών των κομμάτων, να διαπιστωθεί πό-
σοι παρακολουθούνται, αλλά και να δια-
σφαλίσει το απόρρητο των επικοινωνιών
των εκλεγμένων βουλευτών».

Ο κ. Ανδρουλάκης μιλώντας στον ΑΝΤ1
υποστήριξε ότι «υπάρχει μια παρα-

κρατική ομάδα που γνωρίζει τι
κάνει η ΕΥΠ και λειτουργούν

μαζί» και κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι «το λινκ
που μου ήρθε με το Pre-
dator είναι το ίδιο που
εστάλη στον κ. Κουκάκη,

άρα η δουλειά όλη έχει γί-
νει μέσα από τη χώρα».

Ανέβασε τους τόνους λέγον-
τας ότι «αν έβρισκαν κάτι, ίσως

μελλοντικά να το αξιοποιούσαν. Είναι
ένας θίασος που προσπαθεί να συγκαλύψει
μια υπόθεση. Η κ. Μπακογιάννη είπε πως
όποιος μιλήσει κινδυνεύει με 10 χρόνια
φυλάκιση. Ποιον απειλεί η κ. Μπακογιάν-
νη; Κάποιον που μπορεί να γνωρίζει και να
κάνει αποκαλύψεις; Αν ήθελε ο κ. Μητσο-
τάκης σοβαρή ΕΥΠ, ας μην έβαζε τον κολ-

λητό του ως επικεφαλής». Την ίδια στιγμή
πονοκέφαλο εξακολουθεί να προκαλεί η
συνεχιζόμενη προσπάθεια ταύτισης του
ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ ως προς τη διαμόρ-
φωση ενός κοινού αντιπολιτευτικού μετώ-
που με τον ΣΥΡΙΖΑ . Ο Νίκος Ανδρουλάκης
κληθείς να σχολιάσει αυτή την οπτική βγή-
κε επιθετικά απέναντι και στους δύο τονί-
ζοντας ότι «πριν δύο μήνες ο Τσίπρας λέει
ψηφίζεις Ανδρουλάκη και βγαίνει Μητσο-
τάκης. Τώρα ο Μητσοτάκης λέει ψηφίζεις
Ανδρουλάκη και βγαίνει Τσίπρας. Δεν τους
νοιάζει η χώρα τους ανθρώπους, τους νοι-
άζει η καρέκλα». 

Λοβέρδος: «Μπαίνω στη μέση» 
στο μέτωπο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ 

Αίσθηση ωστόσο προκάλεσε η σχετική
παρέμβαση του Ανδρέα Λοβέρδου στο κα-
νάλι της Βουλής. Αφού ξεκαθάρισε ότι δεν
υπάρχουν οι «προϋποθέσεις συγκλίσεων
με την έννοια του μετώπου», πήγε ένα βή-
μα πιο μπροστά λέγοντας ότι «αν από κει το
πράγμα πάει σε κάτι άλλο, εγώ μπαίνω στη
μέση, γιατί υπάρχει μια πρακτική πολλών
ετών διαμορφωμένη που έχει να κάνει με
το ΠΑΣΟΚ από τη μια και με τον ΣΥΡΙΖΑ από
την άλλη, που σε θέματα δημοκρατίας, δη-
μοκρατικής λειτουργίας δεν συμπίπτουν».

Παρακολούθηση
Σπίρτζη καταγγέλλει 
ο ΣΥΡΙΖΑ

Νέες διαστάσεις στην ιστορία
των παρακολουθήσεων δίνει η
χθεσινή καταγγελία του πρώην
υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστου
Σπίρτζη ότι παρακολουθούνται οι
τηλεφωνικές του συνομιλίες. 

Το πρωί της Παρασκευής ειδική
αντιπροσωπεία του κόμματος με-
τέβη στον Άρειο Πάγο για να κα-
ταγγείλει την επιμόλυνση του κινη-
τού του τομεάρχη Προστασίας του
Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ με το κακόβου-
λο λογισμικό Predator, ζητώντας
παράλληλα να υπάρξει ενδελεχής
έρευνα επί του θέματος.

Ο Χρήστος Σπίρτζης κατέθεσε
μηνυτήρια αναφορά κατά παντός
υπευθύνου στον Εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου για σειρά αδικημά-
των, μεταξύ άλλων και για συγκρό-
τηση και ένταξη σε εγκληματική ορ-
γάνωση, που επιδιώκει την τέλεση
περισσότερων κακουργημάτων. Ο
βουλευτής καταγγέλλει πως μετά
από έλεγχο στο κινητό του τηλέφω-
νο βρέθηκε ότι αυτό είχε γίνει στό-
χος από το παράνομο λογισμικό
Predator τον Νοέμβριο του 2021.

Επιστολή Τσίπρα σε Τασούλα
Με επιστολή του προς τον πρό-

εδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τα-
σούλα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Αλέξης Τσίπρας ζήτησε έκτακτη
σύγκληση της ειδικής μόνιμης Επι-
τροπής Θεσμών και Διαφάνειας,
ενώ ακόμη ζητά να καταθέσουν ο
διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής
Δεμίρης, η εισαγγελέας της ΕΥΠ
Βασιλική Βλάχου και ο πρόεδρος
της ΑΔΑΕ Χρήστος Ράμμος. Σε αυ-
τήν καταγγέλλει την κυβέρνηση ότι
με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες
της διευκολύνει τόσο την αυθαίρε-
τη παρακολούθηση πολιτών, όσο
και την προστασία όσων παράνομα
παρακολουθούν πολίτες. 

Ο Νίκος Ανδρουλάκης βάζει
σαφείς διαχωριστικές
γραμμές με την Πειραιώς 

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

ΝΔ - ΠΑΣΟΚ: Σε τροχιά
μετωπικής σύγκρουσης
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Στη ρωσική αγορά για μαχητικά
αεροσκάφη «λοξοκοιτάει» 
ο Τούρκος πρόεδρος,
εξοργίζοντας την Ουάσιγκτον

Ε
ξαντλεί τους άσους που κρύβει
στο μανίκι του ο Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν και μπροστά στον κίν-
δυνο καθήλωσης της Πολεμι-

κής του Αεροπορίας, καταφεύγει στην τα-
κτική του εκβιασμού για να πιέσει τις Ηνω-
μένες Πολιτείες να ικανοποιήσουν το αίτη-
μά του για νέα F-16. 

Αφού οι προβοκάτσιες που επιχείρησε
να στήσει στο Αιγαίο απέτυχαν και κανείς
στη διεθνή κοινότητα δεν πίστεψε τα τουρ-
κικά fake news για δήθεν «παρενόχληση»
και «εγκλωβισμό» τουρκικών μαχητικών
από ελληνικά συστήματα αεράμυνας, ο
Ερντογάν στήνει ανατολίτικο παζάρι εκ-
βιάζοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα
στραφεί σε άλλη αγορά εξοπλισμών. 

«Ελπίζω οι ΗΠΑ να μη μας οδηγήσουν
σε διαφορετικούς δρόμους και αυτό που
εννοώ είναι ότι δεν πουλάνε μόνο οι ΗΠΑ
μαχητικά αεροσκάφη στον κόσμο. Πουλά-
ει η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Ρωσία.
Από παντού υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
Ήδη κάποιοι μας κάνουν νεύμα», είπε ο
Τούρκος πρόεδρος, φανερώνοντας πα-
ράλληλα τον εκνευρισμό του για το ελλη-
νοαμερικανικό «μπλόκο» που κρατά το αί-
τημα της Άγκυρας για F-16 στις καλένδες
του Κογκρέσου. 

Το βλέμμα στη Ρωσία
Είναι σαφές ότι ο Ερντογάν δεν έχει στο

στόχαστρο ούτε τα βρετανικά Eurofighter
Typhoon που εκτός από μεγάλο κόστος
πτήσης και συντήρησης δεν θα αλλάξουν
δραματικά τις δυνατότητες της τουρκικής
αεροπορίας αλλά ούτε και τα γαλλικά Ra-
fale, καθώς το Παρίσι έχει ξεκαθαρίσει ότι
δεν προτίθεται να πουλήσει εξοπλισμούς
στη χώρα που απειλεί την κυριαρχία της
Ελλάδας, της Κύπρου και της ίδιας της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. 

Εκεί που πραγματικά στοχεύει ο Τούρ-
κος πρόεδρος είναι η ρωσική αγορά. Μια
τέτοια προμήθεια, όμως, θα μπορούσε να
οδηγήσει την Τουρκία στην πόρτα της εξό-
δου από το ΝΑΤΟ, καθώς η έκθεσή της σε
ρωσικούς εξοπλισμούς θα υπερέβαινε τις
κόκκινες γραμμές που έθεσαν οι Σύμμα-
χοι μετά την αγορά των πυραύλων S-400.

Από την άλλη όμως, ο Ερντογάν γνωρίζει
ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ρισκά-
ρουν να στείλουν την Τουρκία στην αγκα-
λιά της Μόσχας και εκτιμά πως ο εκβια-
σμός του θα έχει αποτέλεσμα, κάμπτοντας
την αντίσταση του Κογκρέσου. 

Μήνυμα Δένδια
Την ίδια ώρα, παρά την ομοβροντία εμ-

πρηστικών δηλώσεων και την επιθετική
συμπεριφορά της Άγκυρας στο πεδίο, η
Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να
ακολουθήσει την κλιμάκωση που επιδιώ-
κουν οι Τούρκοι, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι
καμία πρόκληση δεν θα μείνει αναπάντη-
τη. «Ζούμε μια τεράστια όξυνση της τουρ-
κικής προκλητικότητας απέναντι στην Ελ-
λάδα και μια απίστευτη και απερίγραπτη

ποιοτική αναβάθμιση που συνιστά ευθεία
απειλή για την εδαφική ακεραιότητα, για
να μην πω για την ίδια την ύπαρξη της πα-
τρίδας μας», τόνισε ο Νίκος Δένδιας στην
ομιλία του στο συνέδριο του Economist,
σημειώνοντας πως «δεν είχαμε ακούσει
ποτέ μέχρι τώρα οιονδήποτε να αμφισβη-
τεί την ελληνικότητα των νησιών». 

Ο υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε ακό-
μη ότι η ελληνική κοινωνία όχι μόνο δεν πτο-
είται από τις τουρκικές απειλές αλλά τις
απορρίπτει στο σύνολό τους και τόνισε ότι
«καλούμε τους συμμάχους, τους φίλους και
τα μέλη της ευρωπαϊκής μας οικογένειας να
κατανοήσουν το μέγεθος της πρόκλησης το
οποίο αντιμετωπίζει η πατρίδα μας». 

Σημαντικό μήνυμα κατά της αναθεωρη-
τικής πολιτικής της Άγκυρας έστειλε και ο

πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Φρανσουά
Ολάντ. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκι-
κές σχέσεις, ο κ. Ολάντ είπε ότι ο Ερντογάν
ακολουθεί την πολιτική που εφαρμόζει ο
Βλαντίμιρ Πούτιν, υπογραμμίζοντας, μάλι-
στα, ότι «αν ο Πούτιν κέρδιζε τον πόλεμο,
αν κατάφερνε να καταλάβει ένα μέρος της
Ουκρανίας, η Τουρκία θα πίστευε ότι αυτό
που κατάφερε ο Πούτιν, ενδεχομένως
μπορεί να το καταφέρει και η ίδια». 

Ο Ερντογάν τώρα εκβιάζει τις ΗΠΑ!

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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Ρε παιδιά, τελικά το ΠΑΣΟΚ
εξελίσσεται σε μεγαλύτερο
λαϊκιστή από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ζή-
τησε στην Εξεταστική Επιτρο-
πή να έρθουν για κατάθεση 57
πολιτικοί και στελέχη της
ΕΥΠ, διοικητές, υποδιοικη-
τές, υπάλληλοι, αξιωματικοί
κ.λπ. Μάλλον πέρασαν την
ΕΥΠ για υπηρεσία διαρροής
πληροφοριών… 

ΑΞΙΖΕΙ… 

Αποστομωτικός 
ο Μάξιμος 
στον Σκανδαλίδη 

Πληρωμένη απάντηση επεφύλαξε
στον Κώστα Σκανδαλίδη ο βουλευτής
Λάρισας Μάξιμος Χαρακόπουλος,
όταν ο πρώτος κατηγόρησε τη ΝΔ για
κατάργηση της δημοκρατίας και παι-
χνίδια στο πολιτικό σκηνικό, επ’
αφορμή της αλλαγής του εκλογικού
νόμου. «Παραπάει να μιλούν για πο-
λιτικαντισμό αυτοί που το ’89 άλλα-
ξαν τον εκλογικό νόμο προεκλογικά
και χρειάστηκαν τρεις αναμετρήσεις
και 47% για να σχηματίσει πλειοψη-
φία η ΝΔ», είπε ο Μάξιμος και ο αγα-
πητός κατά τ’ άλλα Σκανδαλίδης άρ-
χισε να μασάει τα λόγια του. Και τι να
έλεγε άλλωστε… Είναι βουλευτής
του ΠΑΣΟΚ από το 1989 και γνωρίζει
πολύ καλά τα παιχνίδια του ΠΑΣΟΚ
με τον εκλογικό νόμο… 

Τα δύο περίπτερα
της ΝΔ 
Έπειτα από πολλά χρόνια η ΝΔ απο-
φάσισε να λειτουργήσει ξανά δύο
περίπτερα, πέρα από αυτά μέσα
στον χώρο της ΔΕΘ. Το ένα στήθηκε
στην πλατεία Αριστοτέλους και το
άλλο στον πεζόδρομο Καλαμαριάς.
Στα εγκαίνια του περιπτέρου στην
Αριστοτέλους, εκτός από πολλά
στελέχη της τοπικής οργάνωσης,
βρέθηκαν ο γενικός γραμματέας
Παύλος Μαρινάκης, ο γραμματέας
Οργανωτικού Στέλιος Κονταδάκης,
ο διευθυντής του γραφείου Τύπου
Νίκος Ρωμανός, ο εκπρόσωπος Τύ-
που της ΝΔ Τάσος Γαϊτάνης και ο
πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γε-
ωργίου. Η λειτουργία των περιπτέ-
ρων δείχνει και την αποδοχή της
ΝΔ από τον κόσμο μέσα στην πόλη. 

Η παρεΐτσα 
με τα Tshirts 

Μία άλλη παρεΐτσα δίπλα στους
υπουργούς της κυβέρνησης που
πήγαν να απολαύσουν το μοναδικό
θέαμα του ράλι ήταν και αυτή του
βουλευτή Ηρακλείου Μάξιμου Σε-
νετάκη, του βουλευτή Πειραιά Χρι-
στόφορου Μπουτσικάκη, του βου-
λευτή Νότιου Τομέα Αθήνας Κώστα
Κυρανάκη και του βουλευτή Δωδε-
κανήσων Ιωάννη Παππά. Ντυμένοι
χαλαρά με μπλουζάκια πήγαν να
χαλαρώσουν, ειδικά οι Μπουτσικά-
κης, Κυρανάκης που νωρίτερα
στην Εξεταστική Επιτροπή για τις
υποκλοπές είχαν βρεθεί τα νεύρα
τους στα κόκκινα.

Κούνησαν την καρό σημαία 
Το γεγονός της βραδιάς προχθές για τους υπουργούς και
τους βουλευτές δεν ήταν τόσο ο θάνατος της Ελισάβετ όσο
το WRC στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο οποίο είδαμε πολλές
παρέες. Είδαμε την υπουργό Παιδείας Νίκης Κεραμέως,
τον υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη, τον κυβερνητι-
κό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου, τον υπουργό Δικαιοσύ-
νης Κώστα Τσιάρα, τον υφυπουργό
Προστασίας Πολίτη Λευτέρη Οικο-
νόμου και την υφυπουργό Υγείας
Ζωή Ράπτη. Όλοι πήραν την καρό
σημαία της εκκίνησης και σήμαναν
την έναρξη του αγώνα για τους
οδηγούς του ράλι. 

Ο Ολάντ και η Καϊλή
Σε ένα άλλο ενσταντανέ του συνεδρίου του 
Economist είδαμε τον πρώην πρόεδρο της
Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ να μην παίρνει τα
μάτια του από την ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ
Εύα Καϊλή. Γνωστό τοις πάσι, ο Φρανσουά 
είναι λάτρης του ωραίου φύλου.

Εντυπωσιασμένος 
ο Τσούνης με Δόμνα 

Μου λένε ότι ο πρέσβης των ΗΠΑ Τζορτζ Τσούνης, που πα-
ρευρέθηκε στο μικρό συνέδριο του Economist στο Βελλίδειο
Συνεδριακό Κέντρο, αποτέλεσε πόλο έλξης για πολλά στελέχη.
Μια συμπάθεια παραπάνω, πάντως, έδειξε στην υφυπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου… 

Ασφαλώς κυρίαρχο πρόσωπο του προχθεσινού ράλι στο Ολυμπιακό Στάδιο ήταν ο
υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης. Επί υπουργίας του ξεκίνησε ξανά το
ράλι «Ακρόπολις» και φέτος πίεσε για να γίνει η πίστα (circuit) στο ΟΑΚΑ. Η Ελλάδα
μπαίνει ξανά στο επίκεντρο των αγώνων ράλι WRC. Να τα λέμε και αυτά, να αποδίδουμε
τα καλά σε αυτούς που τα έπραξαν. Για αυτό και προχθές δίπλα του πήγε και κάθισε ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ντυμένος πιο κάζουαλ.

Μητσοτάκης -
Αυγενάκης μαζί 



ΗΗ τουρκική προπαγάνδα
και οι υπερπατριώτες 

Τα fake news πάνε σύννεφο και δημιουρ-
γούν ένα αχρείαστο περιβάλλον. Τι εννοώ.
Εδώ και κάποιες ώρες διακινείται στο ίντερ-
νετ ότι «το Google Maps εμφανίζει τα δυτικά
Ίμια ως… απελευθερωμένο τουρκικό έδα-
φος!» και άρχισαν οι γνωστοί υπερπατριώτες
να φωνάζουν, «Τι κάνει η κυβέρνηση; Γιατί
δεν απαντά;», και διάφορα άλλα όμορφα.
Ψυχραιμία, αδέρφια. Στο Google Maps μπο-
ρεί ο καθένας να μπει μέσα και να γράψει ό,τι
μπούρδα θέλει στους χάρτες. Έχει ξαναγίνει
αυτό. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να σέρνεται
πίσω από τις σαχλαμάρες του κάθε Τούρκου
προβοκάτορα. Δεν είναι δυνατόν να «τσιμπά-
με» με τις ανοησίες των Τούρκων και να κά-
νουμε την τρίχα… τριχιά.

ΠΑΣΟΚ για
πλειστηριασμούς
Το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής καταθέτει στον
δημόσιο διάλογο τις προτάσεις του για την προ-
στασία της πρώτης κατοικίας για τα φτωχά και
πληττόμενα νοικοκυριά από τους πλειστηρια-
σμούς και τη ρύθμιση των οφειλών για χρέη σε
εφορία και ΕΦΚΑ. Από σήμερα ξεκινά η καμ-
πάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Κι-
νήματος. Στην ψηφιακή πλατφόρμα
https://digitalsociety.gr/prostasia-katoikias
ανοίγει η διαβούλευση με τους πολίτες, οι
οποίοι θα μπορούν να διαβάσουν αναλυτικά τη
δέσμη προτάσεων του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλ-
λαγής και να καταθέσουν τη γνώμη τους.

Όπου γάμος 
και χαρά…
Μαθαίνω ότι έχει ήδη πιάσει στασίδι στη
Βόρεια Ελλάδα ο αντιπρόεδρος της Κομι-
σιόν Μαργαρίτης Σχοινάς, που ως Θεσσα-
λονικιός δεν χάνει ποτέ τα εγκαίνια της Έκ-
θεσης. Είχε και
φοβερές συναν-
τήσεις μαθαίνω,
κρίσιμες. Συναν-
τήθηκε με τον
πρώην δήμαρχο
Γιάννη Μπουτά-
ρη, με το μενού
της συζήτησης
να περιλαμβάνει
το Μουσείο Ολο-
καυτώματος στην
πόλη και την πο-
ρεία υλοποίησής του, τη ζώνη καινοτομίας
ThessInTec και τα έργα υποδομής, ενώ η
κουβέντα πήγε και στην αγαπημένη ομάδα
και των δυο, τον Άρη Θεσσαλονίκης, παρά-
γοντας του οποίου υπήρξε για χρόνια ο
Γιάννης Μπουτάρης.

Ο Κάρολος 
και η Ελλάδα 
Όσον αφορά τον νέο βασιλιά της Μεγάλης
Βρετανίας Κάρολο, η σχέση του με την Ελ-
λάδα είναι γνωστή. Πολλές οι επισκέψεις
του, κυρίως στο Άγιον Όρος, ενώ πριν από
τέσσερα χρόνια είχε έρθει σε επίσημη επί-
σκεψη στην Αθήνα. Προφανώς θα συνεχι-
στεί η σχέση του και η αγάπη του για την Ελ-
λάδα και τώρα που αναλαμβάνει τα βασιλι-
κά του καθήκοντα. Μην ξεχνάτε ότι εδώ και
χρόνια κυκλοφορεί μια φήμη, την οποία
αναπαρήγαγε και ο «Guardian», ότι είναι
«κρυπτορθόδοξος». Να υπενθυμίσουμε
πως η μητέρα του, Ελισάβετ, είχε επισκε-
φτεί την Ελλάδα με τον σύζυγό της Φίλιππο
το 1950, όταν ακόμη ήταν πριγκίπισσα.
Έκτοτε, στα 70 χρόνια της θητείας της δεν
την επισκέφτηκε ποτέ.

Ρ
ωτήθηκε ο κ. Γιάννης Κεφαλο-

γιάννης, ο βουλευτής της ΝΔ που

είναι και πρόεδρος στην Εξεταστι-

κή Επιτροπή, γιατί δεν εκλήθη ο δημοσιο-

γράφος Νάσος Κουκάκης να καταθέσει κι

αυτός για την παρακολούθησή του, και

απάντησε το εξής: «Επειδή η επιτροπή μας

διερευνά ζητήματα στα οποία ενέχεται το

απόρρητο. αντιλαμβάνεστε ότι η βάση η

οποία δόθηκε στην

κλήση των συγ-

κεκριμένων

μαρτύρων εί-

ναι ακριβώς

αυτή έτσι

ώστε να πά-

ρουμε τις απα-

ραίτητες πληρο-

φορίες». Είναι

λοιπόν απόρ-

ρητα τα όσα

θα λεχθούν

μέσα… Φαν-

τάζεστε να τα

άκουγε αυτά ο

Κουκάκης; Θα εί-

χαν γίνει φέιγ βολάν

τα απόρρητα! Χώρια που ο Κουκάκης ό,τι

έχει να πει μπορεί να τα γράψει και να τα

πει στα κανάλια που τον καλούν. Τα λέει

έτσι κι αλλιώς και σε κανάλια του εξωτερι-

κού. Χείμαρρος είναι, ασταμάτητος. Αν εί-

χε κάτι παραπάνω να προσθέσει, θα το είχε

κάνει μέσω των «αποκαλυπτικών» του ρε-

πορτάζ. Αλίμονο. 
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Το ΣΥΡΙΖΑ-πάρτι
Το τι έχει να γίνει στο φεστιβάλ της Νεολαί-
ας του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορώ να σας το περι-
γράψω. Εκτός από τις θεματικές ενότητες
θα έχει και πλούσιο καλλιτεχνικό πρό-
γραμμα. Καλά, εννοείται ότι θα είναι ο Στα-
μάτης Κραουνάκης, αλίμονο, αλλά αυτός
που θα δώσει τα ρέστα του θα είναι ο Τσο-
λιάς της «Ελληνοφρένειας». Μιλάμε για
επιτυχία. Άσε που θα έχει και πάρτι 80s-
90s με τους Κώστα Μπίγαλη, Πωλίνα και
Σοφία Αρβανίτη! Χαμός σας λέω… Το εισι-
τήριο θα είναι 5 ευρώ για μία μέρα και 12
ευρώ για τρεις μέρες, προς ενίσχυση του
κόμματος. Τζάμπα, παιδιά. Με 5 ευρώ απο-
λαμβάνεις Κραουνάκη. 

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
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υ Η περίπτωση
Κουκάκη…



Τo
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Ο Ρουμπάτης 
και τα λάδια…

Μερίδα του Τύπου έγραψε για
αυτή την ιστορία του Γιάννη
Ρουμπάτη, ο οποίος μόλις απο-
χώρησε από την ΕΥΠ ασχολήθη-
κε με κάτι εταιρείες και επενδύ-
σεις στην Ελλάδα του σεΐχη των
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Γνωστά πράγματα αυτά και με
κάτι ακίνητα στην Πλάκα και μια
κτηματομεσιτική εταιρεία κ.λπ.
Μάλιστα, ένα διάστημα, επειδή η
ιστορία με το real estate πήγε
άπατη, ο Γιάννης επιχείρησε να
πείσει τους Άραβες να ασχολη-
θούν με τις ελιές και τα λάδια.
Από ό,τι γνωρίζω, ούτε αυτό προ-
χώρησε τελικά… 

Αλλά τώρα που το θυμήθηκα
μιας και ο Γιάννης θα κληθεί στην
Εξεταστική, αυτή η δικαστική
διένεξη που είχε με μια υπάλλη-
λο της ΕΥΠ τι απέγινε; Και τι αφο-
ρούσε; Λύθηκε τελικά εξωδικα-
στικά; Δεν θυμάμαι, κάπου έχει
θολώσει το μυαλό μου…

Ο Ανδρουλάκης
για τον 
εκλογικό νόμο

Δεν τον είδα να δυσαρεστείται
ιδιαίτερα τον Νίκο τον κραταιό με
το ενδεχόμενο να αλλάξει ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης τον εκλογικό
νόμο. Το αντίθετο θα έλεγα. Για
τον εκλογικό νόμο και το ενδεχό-
μενο αλλαγής του ρωτήθηκε από
τον ΑΝΤ1 και είπε «δεν νομίζω ότι
θα το κάνει ο κ. Μητσοτάκης, εί-
ναι συμβολικά πολύ απαξιωτικό
να αλλάξει τον εκλογικό νόμο, για
τον ίδιο και το κόμμα του». Δεν
είπε ούτε για αντισυνταγματικό-
τητες ούτε άλλα επαναστατικά
τσιτάτα. Μεταξύ μας, όλοι βο-
λεύονται με την αλλαγή του νό-
μου. Πού να τρέχουν τώρα να
συγκυβερνούν; Καλύτερα να βγει
αυτοδύναμος ο Μητσοτάκης πα-
ρά να μπλέξει ο Νίκος με την
εξουσία… Ούτε ο άλλος ο «άχα-
στος» θέλει να κυβερνήσει αυτή
την περίοδο, καθότι δεν έχει κα-
μία απολύτως σοβαρή εναλλα-
κτική λύση για την ακρίβεια… 

Ο Έλληνας σεφ της βασίλισσας 
Ένας εκ των μαγείρων της βρετανικής βασιλικής οικογένειας
είναι Έλληνας και ονομάζεται Νίκος Καλούσιας. Ο Έλληνας σεφ
περιέγραψε και ένα άγνωστο περιστατικό στην τηλεόραση:
«Θυμάμαι λίγο πριν από τον γάμο του Χάρι και της Μέγκαν, όταν
μέναμε για τρεις μήνες σχεδόν μέσα στα ανάκτορα, κατέβηκε
με το νυχτικό της κατά τις πέντε το πρωί στην κουζίνα, ξαφνικά
μου χτύπησε την πλάτη και απλά μου ζήτησε μαρμελάδα σύκο.
Εγώ δεν είχα και μου είπε, “πήγαινε να φέρεις στη φάρμα που
είναι ακριβώς δίπλα στα ανάκτορα”. Ήταν δυο μέρες πριν από
τον γάμο όμως, είχε μαζευτεί πολύς κόσμος έξω από το κάστρο
και αντί να κάνω πέντε λεπτά έκανα σαράντα πέντε».

Τα γερμανικά ΜΜΕ 
δεν θέλουν 
τον Μητσοτάκη, τυχαίο;

Ε
ντελώς ξαφνικά και τυχαία, τα
γερμανικά Μέσα Μαζικής Ενημέ-
ρωσης θυμήθηκαν μέχρι και τις
υποθέσεις της Novartis. Μετά τις

γερμανικές εφημερίδες «ΤΑΖ» και «FAZ»
και το «Der Spiegel», ήταν η σειρά του ARD,
της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης, σε
podcast της να επιτιμήσει τον πρωθυπουργό
για την υπόθεση Novartis.  Στο podcast της
γερμανικής τηλεόρασης γίνεται λόγος για
κυβερνητική προσπάθεια να παρουσιαστεί
ένα σκάνδαλο ως σκευωρία, αναδημοσι-
εύοντας τα όσα είπε ο πρωθυπουργός σε βά-
ρος πολιτικών και δημοσιογράφων. 

Οι υποθέσεις της Novartis και των υποκλοπών, η διαχείριση του Μεταναστευτικού από τις
υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας αλλά και τα μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση που
έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση έχουν βρεθεί κατ’ επανάληψη στο «μάτι» των γερμανικών
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 

Τα αρνητικά δημοσιεύματα που έρχονται σωρηδόν από το Βερολίνο εναντίον του Κυριάκου
Μητσοτάκη δείχνουν ξεκάθαρα ποιοι θέλουν να ανατρέψουν τον Έλληνα πρωθυπουργό και
πόσο βρόμικα είναι αυτά τα παιχνίδια που επιθυμούν να επιβάλουν συνθήκες αποσταθερο-
ποίησης στη χώρα… 
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Χωρίς συμφωνία το
Συμβούλιο των Ευρωπαίων
Υπουργών Ενέργειας,
πέταξαν το… μπαλάκι 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

του Μιχάλη Μαστοράκη

«Η
Ευρώπη πρέπει να λάβει
αποφάσεις τώρα», διεμή-
νυσε ο υπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας Κώ-

στας Σκρέκας, προσερχόμενος χθες το
πρωί στο έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών
Ενέργειας της ΕΕ, στις Βρυξέλλες, υπο-
γραμμίζοντας πως άλλος βιώσιμος δρό-
μος εκτός μιας κοινά αποδεκτής ευρωπαϊ-
κής απάντησης δεν μπορεί να υπάρξει. 

«Το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της
Ευρώπης καλείται να λάβει αποφάσεις για
να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις
απέναντι σε μια πρωτοφανή ενεργειακή
κρίση, που πλήττει την Ευρώπη. Βρισκό-
μαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, είτε θα
καταφέρουμε να εφαρμόσουμε ένα ολο-
κληρωμένο και συνεκτικό σχέδιο για να
στηρίξουμε τα νοικοκυριά και τις επιχει-
ρήσεις, είτε θα παραδοθούμε στις επιδιώ-
ξεις και στους εκβιασμούς αυταρχικών
ηγετών. Η Ευρώπη πρέπει να λάβει απο-
φάσεις τώρα». 

Παρά το κατεπείγον του θέματος, το Συμ-
βούλιο Υπουργών Ενέργειας δεν κατέληξε
σε συμφωνία για την επιβολή πλαφόν στο
ρωσικό αέριο και εξουσιοδότησε την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή να εξετάσει και άλλα πιθα-
νά έκτακτα μέτρα, όπως ένα συνολικό πλα-
φόν σε όλο το εισαγόμενο φυσικό αέριο.

Πότε θα παραδοθούν οι προτάσεις
Οι υπουργοί ζήτησαν επίσης από τις

Βρυξέλλες ένα προσχέδιο προτάσεων για
την επιβολή ανώτατου ορίου στα έσοδα
των εταιρειών που παράγουν ηλεκτρική
ενέργεια από άλλες πηγές, πλην του φυσι-
κού αερίου. Οι προτάσεις θα πρέπει να πα-
ραδοθούν μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου.
Ωστόσο, σε πρώτη φάση, το μέτρο λαμβά-
νει το πράσινο φως από το Συμβούλιο,
ώστε εντέλει να λειτουργήσει ως μια πα-
ραλλαγή του εφαρμοζόμενου ελληνικού
μηχανισμού. 

Επιπρόσθετα, όπως ανέφερε σε συνέν-

τευξη Τύπου ο Τσέχος υπουργός Βιομηχα-
νίας και Εμπορίου Γιόζεφ Σικέλα, το Συμ-
βούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
καταλήξει σε συγκεκριμένα μέτρα για τη
συντονισμένη μείωση στην κατανάλωση
ενέργειας σε επίπεδο ΕΕ καθώς και μέτρα
για την αντιμετώπιση της μειωμένης ρευ-
στότητας που απειλεί τον κλάδο. Συμπλήρω-
σε πως θα εξεταστεί το ενδεχόμενο σύγκλη-
σης νέου έκτακτου Συμβουλίου Υπουργών
Ενέργειας πριν από το τέλος του μήνα, όπου
θα συζητηθούν συγκεκριμένα μέτρα. 

Και η Γερμανία κατά… 
Μια αξιοσημείωτη εξέλιξη αποτελεί η

ξεκάθαρη θέση της Γερμανίας κατά της
θέσπισης πλαφόν στο ρωσικό αέριο, με τον
Γερμανό υπουργό Οικονομίας Ρόμπερτ
Χάμπεκ να δηλώνει: «Η Γερμανία δεν υπο-

στηρίζει την επιβολή ανώτατου ορίου τι-
μών στο ρωσικό φυσικό αέριο, διότι ορι-
σμένες χώρες εξακολουθούν να εξαρτών-
ται από τις προμήθειες αυτές». 

Στην αρχή της χθεσινής ημέρας τουλά-
χιστον δέκα κράτη-μέλη στέκονταν αντί-
θετα στην προοπτική του πλαφόν στο ρω-
σικό αέριο, μεταξύ των οποίων και οι Ελ-
λάδα, Πολωνία, Ιταλία, επιβεβαιώνοντας
εντέλει τα αρχικά «προγνωστικά» πως δεν
θα ληφθεί καμία απόφαση επ’ αυτού.

«Οι Ρώσοι μάλλον θα αντιδράσουν σε
μια τέτοια απόφαση», δήλωσε ο Νίκος
Τσάφος, ενεργειακός σύμβουλος του Έλ-
ληνα πρωθυπουργού. «Η Ευρώπη πρέπει
να έχει μια δυνατή φωνή και να επιβάλει
μια λογική τιμή», σχολίασε ο Ιταλός
υπουργός Ενέργειας, Ρομπέρτο Τσινγκο-
λάνι, ο οποίος προτιμά ένα ενιαίο πλαφόν

σε όλες τις εισαγωγές αερίου. Ευρωπαίοι
αξιωματούχοι δήλωσαν στην εφημερίδα
ότι η επιβολή πλαφόν στο ρωσικό αέριο θα
απαιτούσε ομοφωνία από τα 27 κράτη-μέ-
λη, διότι θα αντιμετωπιζόταν ως κύρωση
ολόκληρης της ΕΕ, ενώ ένα ενιαίο πλαφόν
σε όλες τις εισαγωγές θα περνούσε με ει-
δική πλειοψηφία.

«Έκθεση ιδεών και απόψεων» παρά λήψη
αποφάσεων ήταν το χθεσινό έκτακτο Συμ-
βούλιο των Υπουργών και αυτό γιατί, όπως
είχε καταστεί εμφανές ήδη από το κλίμα των
προηγούμενων ημερών, κάθε υπουργός
προσήλθε για να καταθέσει τις δικές του
προτάσεις, με την ελπίδα να υπάρξει σύγκλι-
ση απόψεων και κάποια συμφωνία σε επό-
μενη φάση, μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου. 

Συνεργασία Βερολίνου-Παρισιού
Στον ευρύτερο ευρωπαϊκό στίβο, με εν-

διαφέρον καταγράφεται η αμοιβαία ενερ-
γειακή προσέγγιση Γαλλίας - Γερμανίας,
με τις δύο χώρες να ανακοινώνουν προ
ημερών την πρόθεσή τους να υποστηρί-
ξουν η μία την άλλη. Σε αυτό το πλαίσιο, η
Γαλλία επανενεργοποιεί αδρανή αγωγό για
μεταφορά αερίου στη Γερμανία και αντι-
στρόφως η Γερμανία δεσμεύεται να παρέ-
χει ηλεκτρική ενέργεια στη Γαλλία, στην
περίπτωση που περιοριστούν οι προμήθει-
ες εν μέσω του χειμώνα. 

Με την επαναλειτουργία του αγωγού, η
Γαλλία θα μπορεί να στέλνει στη Γερμανία
έως και 20 τεραβατώρες (TWh) αερίου από
τα αποθέματά της τον χειμώνα -ποσότητα
που αντιστοιχεί σε περίπου το 2% των
αναγκών της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής οι-
κονομίας. 

«Μαύρος» καπνός 
για το πλαφόν
στο φυσικό αέριο
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Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί κάθε χρονιά έναν θεσμό-ορόσημο για την
ελληνική οικονομία, όπως και για τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις της χώρας. 

Το γεγονός ότι στην 86η διοργάνωση της ΔΕΘ τιμώμενη χώρα είναι τα Ηνωμένα Αραβι-
κά Εμιράτα έχει ιδιαίτερη σημασία, λόγω και της στρατηγικής σχέσης που έχουμε οικο-
δομήσει με τη φίλη χώρα της Μέσης Ανατολής σε όλους τους τομείς. 

Επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω τη συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δη-
μοκρατίας και της κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σχετικά με τη συ-
νεργασία στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα, η οποία κυρώθηκε τον περασμένο
Μάρτιο από τη Βουλή των Ελλήνων. Μια συμφωνία η οποία περιλαμβάνει ρήτρα αμοι-
βαίας αμυντικής συνδρομής και αποδεικνύει εμπράκτως την κοινή δέσμευση των κρα-
τών μας για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. 

Η 86η ΔΕΘ αποτελεί επίσης μία ακόμη ευκαιρία για την οικονομική διπλωματία της χώ-
ρας, την προσέλκυση επενδύσεων και την
ενίσχυση των εξαγωγών. Το υπουργείο
Εξωτερικών συμμετέχει ενεργά διά της Γε-
νικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών
Σχέσεων & Εξωστρέφειας, σε συνεργασία
με την Enterprise Greece (EG) και την Ελ-
ληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων
(ECG), τόσο με περίπτερο όσο και με σειρά
εκδηλώσεων. Την Παρασκευή 9/9, άλλω-
στε, διεξήχθη η δεύτερη συνεδρίαση του
Συμβουλίου Εξωστρέφειας στη Θεσσαλο-
νίκη, επ’ ευκαιρία της ΔΕΘ, υπό τον αρμό-
διο υφυπουργό Εξωτερικών κ. Κώστα
Φραγκογιάννη. 

Παράλληλα, όμως, η Διεθνής Έκθεση Θεσ-
σαλονίκης αποτελεί μια ευκαιρία για την
κυβέρνηση Μητσοτάκη, προκειμένου να
αφουγκρασθεί τους προβληματισμούς των
παραγωγικών τάξεων, εν μέσω μιας κρίσι-
μης διεθνούς συγκυρίας, ιδίως στον τομέα
της ενέργειας. 

Αλλά είναι και μια ευκαιρία επίσης για την
κυβέρνηση, προκειμένου να αποδείξει και
πάλι εμπράκτως ότι η Νέα Δημοκρατία εί-

ναι ένα πραγματικά λαϊκό κόμμα, με μέριμνα για τον αδύναμο. Ένα κόμμα που συνδυά-
ζει την οικονομική ανάπτυξη με την κοινωνική συνοχή, αλλά και μια κυβέρνηση που
διαχειρίζεται επιτυχώς μια ακόμη εξωγενή κρίση. 

Υπό αυτό το πρίσμα είμαι βέβαιος ότι η παρουσία του πρωθυπουργού στην 86η ΔΕΘ θα
αποτελέσει την αφετηρία για τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του επόμενου
χρόνου και τη συνέχιση του έργου της κυβέρνησης.

Η ΝΔ είναι ένα πραγματικά λαϊκό
κόμμα, με μέριμνα για τον αδύναμο

Νίκος 
Δένδιας

Υπουργός Εξωτερικών

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί το μεγαλύτερο εκθεσιακό και εμπορικό γεγονός
των Βαλκανίων και διαχρονικό ορόσημο για την οικονομική και πολιτική ζωή της Ελλάδας. Η
φετινή 86η Έκθεση πραγματοποιείται σε ένα διεθνές περιβάλλον έντονης ρευστότητας και
πρωτοφανών προκλήσεων για την παγκόσμια αλλά κυρίως την ευρωπαϊκή οικονομία. 

Μέσα σε αυτό το δυσμενές πλαίσιο και παρότι τα κύματα ακρίβειας δημιουργούν σημαντική -
και υψηλότερη των αρχικών εκτιμήσεων- πίεση στους οικογενειακούς και εθνικούς προϋπο-
λογισμούς, σε ολόκληρη την Ευρώπη, η ελληνική οικονομία όχι μόνο επιδεικνύει αντοχές,

αλλά καταφέρνει και ενδυναμώνεται. Παρουσιάζει
ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική και γίνεται πιο εξωστρε-
φής και ανταγωνιστική. Κάτι που αποτυπώνεται στην
εντυπωσιακή αύξηση, κατά 7,7%, του ΑΕΠ της χώρας το
δεύτερο τρίμηνο του 2022, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο
του ευρωπαϊκού μέσου όρου, με παράλληλη άνοδο -σε
επίπεδα ρεκόρ- των επενδύσεων και των εξαγωγών.

Επιπρόσθετα, η ανεργία έχει μειωθεί και βρίσκεται έξι
μονάδες κάτω από το 2019, οι καταθέσεις των πολιτών
αυξάνονται σημαντικά και το ποσοστό των κόκκινων
δανείων πλησιάζει σε μονοψήφια επίπεδα. 

Την ίδια στιγμή, και χωρίς να έχουν επιβαρυνθεί υπέρ-
μετρα τα δημόσια οικονομικά, οι πολίτες στηρίχτηκαν
αποτελεσματικά, όπως φαίνεται από το διαθέσιμο ει-
σόδημα των νοικοκυριών και από την αύξηση που κα-
ταγράφει ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων.

Τέλος, η έξοδος της χώρας μας από την Ενισχυμένη
Εποπτεία, οι συνεχείς αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής
της ικανότητας, οι θετικές αναφορές στις επιδόσεις της
οικονομίας και η προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων
αποδεικνύουν ότι η αξιοπιστία και το κύρος της χώρας
μας έχουν ενισχυθεί.

Τα παραπάνω αποτελούν καρπό και συνάμα επιστέγα-
σμα της συνετής, μεταρρυθμιστικής και δυναμικής οι-
κονομικής πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Φυ-

σικά, έχουμε πλήρη επίγνωση των μεγάλων, πανευρωπαϊκών προκλήσεων που βρίσκονται
μπροστά μας στον τομέα της ενέργειας και των τιμών.

Και για αυτό θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα στον κάθε πολίτη για όσο απαιτηθεί, στο πλαί-
σιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.

Στόχος μας, μια Ελλάδα ακόμα πιο δυναμική, παραγωγική, εξωστρεφής, χωρίς αποκλει-
σμούς και ανισότητες, δικαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις θετικές προοπτικές που με κόπο
όλοι μαζί -πολίτες και Πολιτεία- χτίσαμε τα τελευταία τρία χρόνια. 

Η ελληνική οικονομία γίνεται πιο
εξωστρεφής και ανταγωνιστική 

Χρήστος
Σταϊκούρας
Υπουργός Οικονομικών

ΗΔιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, συνυφασμένη με 
την οικονομία και την εξωστρέφεια της ελληνικής
επιχειρηματικότητας από την πρώτη χρονιά που

διεξήχθη, το 1926, μέχρι σήμερα, ανοίγει τις πύλες της υποδεχόμενη
το πολιτικό προσωπικό της χώρας, τους ανθρώπους του εγχώριου και
του διεθνούς επιχειρείν, και χιλιάδες επισκέπτες, όπως κάθε χρόνο.
Το τι μέλλει γενέσθαι στο οικονομικό στερέωμα, στους τομείς της
ενέργειας, των νέων τεχνολογιών, των μελλοντικών επενδύσεων και
των επικείμενων συνεργασιών θα ακουστεί στη Θεσσαλονίκη τις
επόμενες ημέρες. Στο πλαίσιο της κορυφαίας οικονομικής έκθεσης
της χώρας, η «Political» φιλοξενεί τις θέσεις και τον σχεδιασμό ανά
τομέα της κυβέρνησης μέσα από πολυσέλιδη αρθρογραφία των καθ’
ύλην αρμοδίων. 
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Τελευταία, παρατηρείται το εξής πολιτικό πα-
ράδοξο: Ο ΣΥΡΙΖΑ, που παρέδωσε την ανερ-
γία στο 17,3% τον Ιούλιο του 2019, κατηγορεί
τη Νέα Δημοκρατία, που την έριξε στο 11,4%
τον Ιούλιο του 2022, για αντεργατική πολιτική!
Κατηγορεί, δηλαδή, ως αντεργατική την κυ-
βέρνηση που πρόσθεσε πάνω από 200.000
νέες θέσεις στην αγορά εργασίας σε τρία
χρόνια. Δεν θα έπρεπε, βέβαια, το θράσος
αυτό του ΣΥΡΙΖΑ να εκπλήσσει κανέναν. Διότι
με το ίδιο θράσος κατηγορούν ως αντεργατι-
κή μια κυβέρνηση που επίσης μείωσε τις
ασφαλιστικές εισφορές κατά 4,4 ποσοστιαίες
μονάδες, περιορίζοντας το μη μισθολογικό
κόστος των επιχειρήσεων και ενισχύοντας
ταυτόχρονα το εισόδημα των εργαζομένων. 

Μια κυβέρνηση που έφερε τον Νόμο για την
Προστασία της Εργασίας, με τον οποίο ενι-
σχύουμε από τη μια πλευρά την ανταγωνιστι-
κότητα της οικονομίας με τη μείωση του γρα-
φειοκρατικού βάρους για τις επιχειρήσεις,
την αύξηση των υπερωριών στον ευρωπαϊκό
μέσο όρο, τη δυνατότητα εργασίας τις Κυρια-
κές στις αποθήκες, τα logistics, τα κέντρα δε-
δομένων, τη φαρμακοβιομηχανία. Στηρίζου-
με, όμως, από την άλλη πλευρά τούς εργαζο-
μένους με τις νέες γονικές άδειες, την ανε-
ξάρτητη Επιθεώρηση Εργασίας, τη διευθέτη-
ση του χρόνου εργασίας, το «δικαίωμα απο-
σύνδεσης» στην τηλεργασία. Κορωνίδα των
παρεμβάσεων του νόμου είναι η Ψηφιακή
Κάρτα Εργασίας, που είναι η πιο ουσιαστική
εγγύηση για τον σεβασμό του ωραρίου και

την πληρωμή των υπερωριών των εργαζομέ-
νων, αλλά και τη δημιουργία συνθηκών υγι-
ούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.
Εφαρμόζεται ήδη σε όλες τις τράπεζες και
στα σουπερμάρκετ με περισσότερους από
250 εργαζόμενους πανελλαδικά. Και στόχος
μας είναι η επέκτασή της σε όλες τις επιχει-
ρήσεις, μεγάλες, μεσαίες και μικρές, μέχρι το
τέλος του 2023! 

Κατηγορούν για αντεργατική πολιτική μια κυ-
βέρνηση που τριπλασίασε τους ρυθμούς δη-
μιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε σχέση
με την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ στον ΟΑΕΔ, ή Δημό-
σια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), όπως
πλέον λέγεται. Και τώρα ανεβάζουμε ακόμα
περισσότερο τις ταχύτητες, καθώς, μόνο το
2022, θα δημιουργηθούν 86.000 νέες θέσεις
εργασίας μέσω της ΔΥΠΑ. Η οποία δεν θα λει-
τουργεί ως «παγίδα ανεργίας», όπως παλαι-
ότερα ο ΟΑΕΔ, αλλά ως ένας σύγχρονος ορ-
γανισμός, ο οποίος θα στηρίζει έμπρακτα
τους ανέργους με νέα ψηφιακά εργαλεία και
κίνητρα -όπως το Επίδομα Εργασίας- ώστε
να μπορούν να βρουν κατάλληλες και ικανο-
ποιητικές δουλειές!

Κατηγορούν για αντεργατική πολιτική μια κυ-
βέρνηση που αναβαθμίζει την κατάρτιση στην
Ελλάδα. Διότι υπάρχει σήμερα ένα πολύ με-
γάλο πρόβλημα ως προς τις δεξιότητες στη
χώρα μας. Ειδικά σε μια σειρά από τεχνικά
επαγγέλματα για τα οποία υπάρχει υψηλή
προσφορά θέσεων εργασίας, αλλά όχι το αντί-
στοιχα εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό. Για

αυτό βάζουμε, π.χ., τα πανεπιστήμια στην κα-
τάρτιση και συνδέουμε τις αμοιβές των παρό-
χων κατάρτισης και των καταρτιζομένων με τα
αποτελέσματα που παράγουν. Πάνω από
700.000 εργαζόμενοι και άνεργοι θα ωφελη-
θούν από προγράμματα κατάρτισης και ανα-
βάθμισης δεξιοτήτων που θα χρηματοδοτη-
θούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο
ΕΣΠΑ. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις ψηφια-
κές, στις πράσινες και σε άλλες δεξιότητες
που βρίσκονται σε υψηλή ζήτηση στην αγορά
εργασίας, ώστε η αγορά να καλύπτει τις ανάγ-
κες της και οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι να
έχουν περισσότερα «όπλα» στην προσπάθειά
τους για ένα καλύτερο εργασιακό μέλλον. Στο
πλαίσιο αυτής της φιλοσοφίας, η ΔΥΠΑ έχει
υπογράψει μνημόνια συνεργασίας με 4 διε-
θνείς γίγαντες (Google, Cisco, Amazon και
Microsoft) που αναβαθμίζουν στην πράξη την
ποιότητα της κατάρτισης στην Ελλάδα!

Είναι χάρη σε αυτή την προσπάθεια που κά-
νουμε στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων, αλλά και στη συνολικότερη
οικονομική πολιτική της κυβέρνησης (τη φο-
ρολογική, τη δημοσιονομική, την αδειοδοτι-
κή πολιτική), που η ανεργία έχει μειωθεί κατά
σχεδόν 6 ποσοστιαίες μονάδες μέχρι σήμε-
ρα. Προσπάθεια που θα συνεχίσουμε. Ώστε ο
ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίσει -σε απόλυτη αποσύνδε-
ση από την πραγματικότητα- να μας αποκαλεί
αντεργατικούς και εμείς να πετύχουμε τον
στόχο μας για περαιτέρω περιορισμό της
ανεργίας! 

Οι πολίτες πλέον το βλέπουν και το αναγνωρίζουν: Στο υπουρ-
γείο Υποδομών και Μεταφορών κάνουμε πραγματικότητα τις
δεσμεύσεις μας.

Δεν τάξαμε έργα χωρίς μελέτη και χρηματοδότηση. Δεν θελή-
σαμε να γίνουμε πρόσκαιρα ευχάριστοι. Προτιμήσαμε να είμα-
στε ειλικρινείς. Λύσαμε με τρόπο ρεαλιστικό προβλήματα που
μπλόκαραν σημαντικά έργα για πολύ καιρό. Αλλά σχεδιάσαμε
και ένα πλάνο έργων υποδομών, που θα αλλάξουν το παραγω-
γικό μοντέλο της χώρας και την καθημερινότητα των πολιτών.

Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα έργων που
«ξεκόλλησαν» είναι ο ΒΟΑΚ. Πρόσφατα υπογράψαμε το τμήμα
Νεάπολη - Άγιος Νικόλαος. Είπαμε την αλήθεια στους Κρητι-
κούς και το έργο αυτό ξεκίνησε να γίνεται πραγματικότητα!

Αλλά και το μετρό της Θεσσαλονίκης γίνεται πραγματικότητα.
Είπαμε την αλήθεια στους Θεσσαλονικείς και διασφαλίσαμε
και το μετρό και τα αρχαία. Παρά τον πολύτιμο χρόνο που έκλε-
ψαν από την πόλη οι προσφυγές.

Προχωράμε επίσης με ένα ακόμη σημαντικό έργο στη Θεσσα-
λονίκη, το Flyover, τον νέο εναέριο περιφερειακό αυτοκινητό-
δρομο, που όμοιός του δεν υπάρχει αλλού στην Ελλάδα. Εντός
του φθινοπώρου θα υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο και
τα έργα θα ξεκινήσουν εντός του 2022.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα σε όλη την Ελλάδα, με έργα που φέρ-
νουν το μέλλον πιο κοντά.

�  Έργα όπως ο νέος σύγχρονος αυτοκινητόδρομος Πάτρας -
Πύργου. Ο Ε65 στην Κεντρική Ελλάδα.

�  Το Άκτιο - Αμβρακία.

�  Η νέα γραμμή 4 του μετρό αλλά και οι επεκτάσεις της Αττικής
Οδού στην Αθήνα.

�  Παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στους αυτοκινητόδρομους
όλης της χώρας.

�  Το μεγάλο πρόγραμμα έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης
και διαχείρισης υδάτινων πόρων ύψους 1,5 δισ. ευρώ.

�  Και βέβαια, το μεγαλύτερο πακέτο σιδηροδρομικών έργων
που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, συνολικού ύψους 4,5 δισ.
ευρώ.

Όλα τα λιμάνια της χώρας, ο Πειραιάς, η Πάτρα, ο Βόλος, η Θεσ-
σαλονίκη, η Αλεξανδρούπολη, θα συνδέονται πλέον με το σιδη-
ροδρομικό και οδικό δίκτυο. Και μαζί με έργα όπως το «Θριά-
σιο Ι» καθιστούν τη χώρα διεθνή κόμβο logistics.

Τα τρία τελευταία χρόνια δουλεύουμε συστηματικά, με σχέδιο
και σοβαρότητα. Πλέον βλέπουμε σε όλη τη χώρα τα αποτελέ-
σματα αυτής της δουλειάς. 

Η «αντεργατική» μείωση της ανεργίας

Κωστής 
Χατζηδάκης

Υπουργός Εργασίας 
και Κοινωνικών 

Υποθέσεων

Κώστας 
Καραμανλής

Υπουργός Υποδομών 
και Μεταφορών

Κάνουμε πραγματικότητα τις δεσμεύσεις μας
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Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί
ίσως το κορυφαίο εμπορικό, πολιτιστικό αλλά
και πολιτικό γεγονός για τη χώρα μας. Η φετι-
νή Έκθεση αποκτά, μάλιστα, πρόσθετο ενδια-
φέρον εξαιτίας του προεκλογικού της χαρα-
κτήρα, καθώς έχουμε εισέλθει πλέον στην τε-
λευταία χρονιά της συνταγματικής θητείας
μας. Κοιτάζοντας κανείς πίσω σε αυτή την
τριετία, διαπιστώνει τις τεράστιες προκλήσεις
που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η κυβέρνησή
μας και την προσπάθεια που χρειάστηκε να
καταβάλει, προκειμένου να κρατήσει τη χώρα
σε σταθερή πορεία, αταλάντευτη από τις τε-
ράστιες δυσκολίες αλλά και τους κλυδωνι-
σμούς που επιχείρησαν οι δυνάμεις του λαϊ-
κισμού, που ποντάρουν παραδοσιακά στην
καταστροφή της. 

Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε στην τύχη αλλά
βάσει ενός συνεκτικού, άρτια εκτελεσμένου
σχεδίου, το οποίο η Νέα Δημοκρατία οργά-
νωσε προεκλογικά και παρουσίασε στον ελ-
ληνικό λαό κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του.
Μια εμπιστοσύνη την οποία η κυβέρνησή μας
και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
συνεχίζουν να απολαμβάνουν στις μέρες
μας, όπως άλλωστε επιβεβαιώνουν και όλες
οι δημοσκοπικές μετρήσεις, όχι μόνο σήμερα

αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μας.

Η Ελλάδα αυτά τα τρία χρόνια των διαδοχικών
κρίσεων πέτυχε να χτίσει πάνω σε αυτές, κα-
τάφερε να μετατρέψει την κάθε κρίση σε ευ-
καιρία.

Η λαθροεισβολή που οργάνωσε ο Ερντογάν
στον Έβρο απετράπη με ένα δίχως προηγού-
μενο σθένος. Οι τουρκικές προκλήσεις τόσο
σε διπλωματικό επίπεδο αλλά και επί του πε-
δίου σε Ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο
απαντήθηκαν καταλλήλως και ασφαλώς όλα
τα παραπάνω οδήγησαν σε ισχυρές συμμα-
χίες με τη Γαλλία και τις ΗΠΑ, ενισχύοντας
παράλληλα τις Ένοπλες Δυνάμεις μας τόσο
με ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα που όμοιό του
δεν έχει ξαναδεί ποτέ η χώρα μας όσο και σε
έμψυχο δυναμικό.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας θωρακίστηκε.
Υπερδιπλασιάσαμε τις ΜΕΘ, ενισχύσαμε με
προσωπικό τις μονάδες υγείας, προετοιμά-
ζουμε την περαιτέρω ενίσχυση του συστήμα-
τος υγείας με 4.000 προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού.

Αλλά και τώρα, στην ενεργειακή κρίση, ο
πρωθυπουργός ήταν ο πρώτος που κατέθεσε
ορθολογικές προτάσεις στην Ευρωπαϊκή

Ένωση για την αντιμετώπισή της, προτάσεις
για τη δημιουργία ενός ενιαίου μετώπου στην
κοινότητα που θα απαμβλύνει τις επιπτώσεις
αυτής της κρίσης. Αυτές οι προτάσεις μόλις
πρόσφατα υιοθετήθηκαν από την Κομισιόν.
Παράλληλα, η κυβέρνηση φρόντισε να ενι-
σχύσει νοικοκυριά, επιχειρήσεις και Τοπική
Αυτοδιοίκηση με ένα πακέτο άμεσων και έμ-
μεσων μέτρων που ξεπέρασε τα 8 δισεκατομ-
μύρια ευρώ. Και θα συνεχίσει για όσο διαρκεί
η κρίση, πάντα στο μέτρο των δημοσιονομι-
κών δυνατοτήτων της.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρω-
θυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχει επα-
ναφέρει τη χώρα στις ράγες της ανάπτυξης
και του ορθολογισμού, έχει θέσει στέρεες
βάσεις για να συνεχίσει η πατρίδα μας να πο-
ρεύεται αταλάντευτη μέσα από το ταραγμένο
γεωπολιτικό και οικονομικό ενδιαφέρον που
διαμορφώνεται παγκοσμίως και οι Έλληνες
το αναγνωρίζουν και το επικροτούν.

Η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ση-
ματοδοτεί την Ελλάδα που αγωνίζεται, την
Ελλάδα που προοδεύει, την Ελλάδα που τολ-
μά, την Ελλάδα που επιτυγχάνει. Την Ελλάδα
της Νέας Δημοκρατίας. 

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μεταδίδει μέσω της
86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το μήνυμα ότι η Ελλά-
δα προχωρά και προχωρά ψηφιακά. Στο περίπτερο 12 της ΔΕΘ
οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να εξοι-
κειωθούν μέσω της διαδραστικότητας, με μια σειρά από ψη-
φιακές υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου, που έχουν σχε-
διαστεί με επίκεντρο την εξυπηρέτηση του πολίτη, καθώς και
με το έργο των εποπτευόμενων φορέων του υπουργείου. 

Η ανθρωποκεντρική κατεύθυνση του ψηφιακού μετασχηματι-
σμού που προωθεί το υπουργείο τα τελευταία τρία χρόνια είναι
εμφανής σε πολλές εκφάνσεις της καθημερινότητας του πολί-
τη. Ενδεικτικά, αναφέρουμε μια σειρά από ψηφιακά εργαλεία
που τέθηκαν σε λειτουργία τον τελευταίο χρόνο, όπως το
myHealth app και το myAuto, τα οποία τυγχάνουν πολύ σημαν-
τικής ανταπόκρισης. Ακόμη, μέσω των live υπηρεσιών, όπως τα
myKEPlive, myEFKAlive και της διαδικασίας των ψηφιακών
ραντεβού, διευκολύνονται καθημερινά χιλιάδες πολίτες εξοι-
κονομώντας χρόνο και πόρους. Αντίστοιχα, χρησιμοποιώντας
το GOV.gr Wallet, δηλαδή ψηφιακά αντίγραφα του διπλώματος
και της ταυτότητάς μας, απλουστεύουμε την καθημερινότητά
μας. Από όσα ενδεικτικά αναφέρθηκαν παραπάνω, βλέπουμε
ότι το κράτος αλλάζει, ο δημόσιος τομέας καινοτομεί και βοηθά
τους πολίτες να εξοικειωθούν με τις ψηφιακές υπηρεσίες, να
αποκτήσουν νέες ψηφιακές δεξιότητες, ενώ παράλληλα και ο
ιδιωτικός τομέας ενθαρρύνεται από το παράδειγμα του κρά-
τους και εξελίσσεται ψηφιακά.

Για το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ο ψηφιακός μετα-

σχηματισμός συνιστά μια οριζόντια και αναπτυξιακή πολιτική
και, τελικά, μια εξ ορισμού κοινωνική πολιτική, όπως έχει τονί-
σει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πολιτική αυτή δι-
ευκολύνει την καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων, εν-
θαρρύνει την καινοτομία και εξοικονομεί χρόνο και πόρους. Στο
πλαίσιο αυτό, παρουσιάσαμε στις αρχές Ιουλίου το «Μίτος», το
Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών, που αποτελεί μια σημαντική με-
ταρρύθμιση για τη Δημόσια Διοίκηση. Αναμένεται να οδηγήσει
στην αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του πολίτη, ενώ ταυτόχρονα
θα αποτελέσει ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για την καταπο-
λέμηση της γραφειοκρατίας. Στο «Μίτος», που αυτή τη στιγμή
λειτουργεί πιλοτικά, θα καταγραφούν σταδιακά όλες οι διαδικα-
σίες του Ελληνικού Δημοσίου και το Μητρώο θα παρέχει στους
πολίτες όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις διοι-
κητικές διαδικασίες, τις αρμόδιες υπηρεσίες, την ισχύουσα νο-
μοθεσία, καθώς και τον χρόνο διεκπεραίωσης των διαδικασιών. 

Σε αυτό το διαρκώς αναβαθμιζόμενο ψηφιακά περιβάλλον, η
Θεσσαλονίκη θα μπορούσε να πρωτοπορήσει και να αποτελέσει
σημείο αναφοράς για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το γεγονός
ότι εταιρείες όπως η Pfizer, η Deloitte, η Deutsche Telecom και
πολλές άλλες επιλέγουν να επενδύσουν στη Θεσσαλονίκη και
την Κεντρική Μακεδονία ευρύτερα αποτελεί, σίγουρα, ένα εί-
δος επιβράβευσης για την ψηφιακή πρόοδο που σημείωσε η
χώρα, αλλά, παράλληλα, και αποτέλεσμα της καλής δουλειάς
που γίνεται σε τοπικό επίπεδο, καθώς και της δυναμικής που
διαθέτει η περιοχή στον τομέα της τεχνολογίας, με ένα οικοσύ-
στημα καταξιωμένων εταιρειών και σύγχρονων start-ups. 

Η Ελλάδα αυτά τα τρία χρόνια κατάφερε
να μετατρέψει την κάθε κρίση σε ευκαιρία

Προχωράμε μπροστά, προχωράμε ψηφιακά

Μάκης 
Βορίδης

Υπουργός Εσωτερικών 

Κυριάκος
Πιερρακάκης

Υπουργός 
Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης
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Η προστασία των συνόρων συνιστά συνταγματική υποχρέωση, μια αποστολή που
επιτελεί με επαγγελματισμό, αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα, ανθρω-
πιά και αλληλεγγύη η Ελληνική Αστυνομία, από κοινού με τις Ένοπλες Δυνάμεις
της πατρίδας μας. 

Με το σχέδιο «Ακρίτας» στον Έβρο:

� Προστατεύουμε τα σύνορά μας. Τα σύ-
νορα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με την Τουρκία.

� Εφαρμόζουμε με συνέπεια και αί-
σθημα ευθύνης το Διεθνές Δίκαιο και
την αυτονόητη υποχρέωσή μας έναντι
των πολιτών. 

� Απαντάμε αποτελεσματικά στην
ασύμμετρη απειλή που συνεχίζει να
συγκροτεί για την ασφάλειά μας η επιμο-
νή των τουρκικών αρχών να οδηγούν δυ-
στυχισμένους ανθρώπους στον Έβρο,
προκειμένου να περάσουν σε ευρωπαϊ-
κό έδαφος. 

� Και όλα αυτά, με ανθρωπιά και αλλη-
λεγγύη. Όπως επιτάσσει ο ευρωπαϊκός
πολιτισμός. 

Τα στελέχη της ΕΛΑΣ και των Ενόπλων
Δυνάμεων σώζουν ζωές. Σε δεκάδες πε-
ριπτώσεις έχουν κινδυνεύσει για να με-
ταφέρουν μετανάστες με ασφάλεια στη
στεριά, από νησίδες του Έβρου ή από τα
παγωμένα νερά στη μέση του ποταμού. 

Είναι αδιανόητο να τους συκοφαντεί κα-
νείς, υιοθετώντας την προπαγάνδα της Τουρκίας και τα fake news δουλεμπορι-
κών συμφερόντων. Είναι αδιανόητο να πιστεύει και να λέει κανείς δημόσια ότι
υπάρχει Έλληνας αστυνομικός ή στρατιωτικός που θα μπορούσε να αφήσει ένα
παιδί να πεθάνει αβοήθητο.  Οφείλουμε να είμαστε στο πλευρό τους. Και το κά-
νουμε με πράξεις. 

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης του 2022 πραγματοποιείται σε ένα αστα-
θές παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, με την ενεργειακή κρίση να δημι-
ουργεί αβεβαιότητα και ανησυχία στις κυβερνήσεις και τα νοικοκυριά.

Η Ελλάδα, με τον σωστό σχεδιασμό και τις αποφασιστικές κινήσεις της κυ-
βέρνησης, έχει διασφαλίσει ενεργειακή επάρκεια, ενώ υλοποιεί το μεγαλύ-
τερο πρόγραμμα στήριξης της κοινωνίας και της οικονομίας σε ολόκληρη
την Ευρώπη. Παρά την κρίση, η Ελλάδα κινείται με σιγουριά και ασφάλεια
σε πορεία ανάπτυξης, ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, σημαντικών αλ-
λαγών που διευκολύνουν τους πολίτες. 

Στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συμμετέχουμε στη με-
γάλη εθνική προσπάθεια. 

Στηρίξαμε την ακτοπλοΐα, τους ναυτικούς μας και τις επιχειρήσεις, με πάνω
από 200 εκατ. ευρώ. 

Ενισχύσαμε το Λιμενικό Σώμα με 21 σύγχρονα περιπολικά σκάφη -ενώ ανα-
μένονται ακόμα 71-, αλλά και με προσωπικό, πολλαπλασιάζοντας τις επιχει-
ρησιακές του δυνατότητες. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την υπερπρο-
σπάθεια των γυναικών και των ανδρών του Σώματος, οδήγησε στην εντυπω-
σιακή μείωση των μεταναστευτικών ροών κατά 90% σε σχέση με το 2019, ενώ,

παραλλήλως, σώσαμε χιλιάδες ανθρώπινες ζωές στο Αιγαίο. 

Θεσπίσαμε -για πρώτη φορά στην Ελλάδα- ολοκληρωμένη πολιτική για τη
νησιωτική Ελλάδα, με συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία που ενι-
σχύουν την αναπτυξιακή προοπτική των νησιωτών και των νησιωτικών επι-
χειρήσεων.

Εξασφαλίσαμε τη σταθερή επικοινωνία των νησιών με την ηπειρωτική Ελ-
λάδα και μεταξύ τους, με 24 νέες άγονες γραμμές, αυξημένη χρηματοδότη-
ση κατά 136 εκατ. ευρώ, κίνητρα για καινούρια πλοία. 

Μεγιστοποιούμε την ασφάλεια σε θάλασσες και παραλίες. 

Προχωράμε στην αξιοποίηση των λιμένων της χώρας. 

Εκσυγχρονίσαμε το θεσμικό πλαίσιο για τη ναυτιλία και τον θαλάσσιο τουρισμό. 

Βελτιώνουμε με σημαντικά έργα τις λιμενικές υποδομές. 

Σε ένα διεθνές περιβάλλον αβεβαιότητας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας οδηγούν την Ελλάδα με σιγουριά σε
δρόμους ανάπτυξης και θετικής προοπτικής. 

Στα χρόνια που έρχονται μπορούμε και θα πετύχουμε ακόμα περισσότερα. 

Για τους νησιώτες, τη ναυτιλία, την Ελλάδα. 

Φυλάμε τα σύνορά μας και
απαντάμε με αποφασιστικότητα
στις τουρκικές απειλές

Η 86η ΔΕΘ έρχεται να αποτυπώσει τον δυναμισμό και τις ευοίωνες προοπτικές της ελληνικής οικο-
νομίας εν μέσω, μάλιστα, της μεγαλύτερης κρίσης που γνώρισε ο πλανήτης από τον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο. Ταυτόχρονα, έρχεται να αναδείξει τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στο παγκόσμιο
στερέωμα ως χώρας σταθερής και αξιόπιστης, σημαντικού πόλου προσέλκυσης επενδύσεων, με ένα
εκτεταμένο πλέγμα στρατηγικών συμμαχιών, όπως με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που είναι και η
τιμώμενη χώρα στη φετινή ΔΕΘ.

Παρά τον πόλεμο, την πανδημία και τις εισαγόμενες
πληθωριστικές πιέσεις με αιχμή την ενέργεια και τις
πρώτες ύλες, η ελληνική οικονομία πέτυχε το α’ εξάμη-
νο του 2022 ρυθμό ανάπτυξης 7,8% του ΑΕΠ σε ετήσια
βάση, ξεπερνώντας για ακόμη μία φορά και τις πλέον αι-
σιόδοξες προβλέψεις. Εξίσου θετικά είναι και τα ποιοτι-
κά χαρακτηριστικά της ανάπτυξης, καθώς, πέραν των
παραδοσιακά ισχυρών τομέων της ελληνικής οικονο-
μίας όπως ο τουρισμός, οι θετικές επιδόσεις εδράζονται
σε μεγάλο βαθμό στις επενδύσεις, στις εξαγωγές και τη
μεταποίηση. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο εξάμηνο του 2022 συγκρι-
τικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2021 οι συνολικές
επενδύσεις «τρέχουν» με +10,8% και οι ξένες επενδύ-
σεις με +86%, επιδόσεις που οδηγούν με μαθηματική
ακρίβεια σε ρεκόρ επενδύσεων όλων των εποχών. Νέο
ιστορικό ρεκόρ αναμένεται να καταρρίψουν και οι εξα-
γωγές, που είναι αυξημένες κατά 39,7% στο 7μηνο του
2022 συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2021,
όταν και πάλι ανήλθαν σε επίπεδο ρεκόρ.

Αναμφίβολα, οι μήνες μπροστά μας είναι δύσκολοι.
Ωστόσο, οι πολύ καλές επιδόσεις της οικονομίας οδη-
γούν σε μεγάλη αύξηση του εθνικού εισοδήματος, των
νέων θέσεων εργασίας και των δημόσιων εσόδων, με
αποτέλεσμα να αυξάνεται ο δημοσιονομικός χώρος για
νέα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων.

Προχωρούμε μπροστά, με σχέδιο και εργατικότητα, για να επιτύχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα,
φέρνοντας ευημερία και προκοπή στον ελληνικό λαό.

86η ΔΕΘ: Ισχυρή ανάπτυξη 
με ιστορικά ρεκόρ 

επενδύσεων και εξαγωγών

Για τους νησιώτες, τη ναυτιλία, την Ελλάδα

Τάκης
Θεοδωρικάκος
Υπουργός Προστασίας

του Πολίτη
Άδωνις 

Γεωργιάδης
Υπουργός Ανάπτυξης

και Επενδύσεων

Γιάννης 
Πλακιωτάκης 
Υπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής
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Με την απόφαση των ευρωπαϊκών θεσμών για τη λήξη του προγράμματος
ενισχυμένης εποπτείας έκλεισε οριστικά μια μακρά περίοδος στενής επι-
τήρησης της χώρας από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, που βρίσκει τη χώρα
μας περισσότερο θωρακισμένη απέναντι σε μελλοντικές, απρόσμενες
απειλές, όπως η ενεργειακή κρίση, που ήδη προκαλεί αναταράξεις, τόσο
στην παγκόσμια όσο και στην εθνική μας οικονομία.

Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης θα ανακοινώσει όλες τις πρωτοβουλίες του, ώστε να μετριαστεί το κό-
στος της ενεργειακής κρίσης για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Πα-
ράλληλα, όμως, θα επιβεβαιωθεί η προσήλωση της κυβέρνησης σε ένα
πυκνό μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, που εδραιώνει τις τομές που υλοποι-
ήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια για τον εκσυγχρονισμό των θεσμών και
του κράτους μας.

Από το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει εκπονηθεί ήδη ένα ευρύ πλέγμα πρό-
σθετων αλλαγών σε όλους τους άξονες της πολιτικής μας: Για την ψηφιακή
στρατηγική του υπουργείου Δικαιοσύνης σχεδιάζουμε ακόμα περισσότε-
ρες εφαρμογές, οι οποίες αναμένεται άμεσα να τεθούν σε παραγωγική
λειτουργία, όπως οι ψηφιακές δίκες (απομακρυσμένη παράσταση διαδί-
κων και κατάθεση μαρτύρων και κατηγορουμένων) και η καθιέρωση των
ηλεκτρονικών πινακίων σε όλα τα δικαστήρια της επικράτειας, συνολικού
προϋπολογισμού 19,2 εκατ. ευρώ.

Με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους, εισάγονται στα Ειδικά Τμήματα
των Δικαστηρίων υποθέσεις με έντονα αναπτυξιακό χαρακτήρα, το νέο
Γραφείο συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων της Δικαιο-
σύνης τίθεται σε παραγωγική λειτουργία και υλοποιείται η επιμόρφωση

των δικαστών, δημιουργώντας μια νέα γενιά δικαστικών λειτουργών, με
βαθύτερες, πιο σφαιρικές και συνάμα πιο εξειδικευμένες γνώσεις που
απαιτεί η σύγχρονη εποχή.

Παράλληλα, προσθέτουμε νέα εξωδικαστικά εργαλεία στις εναλλακτι-
κές μεθόδους επίλυσης διαφορών που συμπληρώνουν το δικαιοδοτικό
μας σύστημα με ένα νέο νομοσχέδιο για τη διεθνή εμπορική διαιτησία,
ενώ παράλληλα απλοποιούμε περαιτέρω τις διαδικασίες της διοικητι-
κής δίκης με την επικαιροποίηση και την ενοποίηση της Διοικητικής Δι-
κονομίας. Για την καλύτερη στελέχωση της Δικαιοσύνης, προωθείται η
ίδρυση της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Υπαλλήλων, μέσω της οποίας
θα προσληφθούν το επόμενο διάστημα στα δικαστήρια τουλάχιστον 500
νέοι δικαστικοί υπάλληλοι. Επιπλέον, μέσω διαγωνισμού που θα διε-
νεργηθεί στο υπουργείο Δικαιοσύνης αναμένεται η πρόσληψη 75 ειδι-
κών επιστημόνων, που θα επικουρούν το έργο των δικαστικών λειτουρ-
γών και τίθεται σε λειτουργία το νέο σώμα της Δικαστικής Αστυνομίας,
που αναμένεται να στελεχωθεί με 750 νέους υπαλλήλους.

Τέλος, αναβαθμίζουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις υποδομές της
Δικαιοσύνης μέσα από τη συστηματική αξιολόγηση της αποδοτικότητας
των δικαστηρίων της επικράτειας και τον χωρικό ανασχεδιασμό των δικα-
στικών υπηρεσιών. Στο ίδιο πλαίσιο, υλοποιούμε μεθοδικά, σε συνεργασία
με το ΤΑΙΠΕΔ, την ΚΤΥΠ ΑΕ και το υπουργείο Υποδομών ένα ευρύ κτιριο-
λογικό πρόγραμμα, που περιλαμβάνει την ανέγερση εννέα νέων δικαστι-
κών μεγάρων και την ανακατασκευή πέντε δικαστικών μεγάρων, συνολι-
κού προϋπολογισμού 550.000.000 ευρώ.

Οι συνεχείς μεταβολές στον κόσμο που ζούμε δημιουργούν νέες προ-
κλήσεις, αλλά ταυτόχρονα νέες ευκαιρίες και προοπτικές για την παρα-
γωγή και προώθηση των προϊόντων μας.

Στόχος μας είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών που δίνουν κίνη-
τρα για συνειδητή επιλογή του αγροτικού επαγγέλματος. 

Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας του
πρωτογενούς τομέα, η πράσινη μετάβαση, η ενσωμάτωση των νέων τε-
χνολογιών στην οικονομία μας, η ενίσχυση της αγροτικής εκπαίδευσης
με τη λειτουργία Δημοσίων ΙΕΚ για τα αγροτικά επαγγέλματα, η προ-
ώθηση των θησαυρών της ελληνικής γης, και, κυρίως, η επιλογή μας για
τον μετασχηματισμό από το μοντέλο της οικογενειακής εκμετάλλευσης
σε αυτό της αγροτικής επιχείρησης και ταυτόχρονα της ενδυνάμωσης
των συνεταιριστικών, αγροτικών συλλογικών σχημάτων, αποτελούν πο-
λιτικές επιλογές της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, που φιλο-
δοξούν να αλλάξουν την αντίληψη του συνόλου της κοινωνίας για την
αντιμετώπιση της πρωτογενούς παραγωγής.

Φυσικά, στον σχεδιασμό μας πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν και τις νέες
μορφές καλλιέργειας, με κύρια αναφορά στην ανάγκη επέκτασης των
θερμοκηπιακών καλλιεργειών και τη χρήση ΑΠΕ για την ενεργειακή
στήριξή τους, καθώς η Ελλάδα θεωρείται ιδανική για την ανάπτυξη θερ-
μοκηπιακών καλλιεργειών. Επιπλέον, είναι σημαντική η ένταξη στην πα-
ραγωγή των νέων τεχνολογιών, που μπορούν να αποτελέσουν διέξοδο
στον παγκόσμιο επισιτιστικό κίνδυνο που εντείνεται λόγω της κλιματι-
κής κρίσης, της ενεργειακής κρίσης και της συνέχισης του πολέμου
στην Ουκρανία.

Η παράμετρος της εισαγωγής σε ευρεία κλίμακα των νέων τεχνολογιών
στον πρωτογενή τομέα, που θα βοηθήσει στην αύξηση των παραγομέ-
νων ποσοτήτων, είναι ίσως η μόνη ελπίδα να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον
κίνδυνο. Τα επιτεύγματα της επιστήμης οδηγούν σε ηπιότερες λύσεις σε
ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, στοιχείο καθοριστικό στον

σχεδιασμό μας. Η ψηφιακή γεωργία ακριβείας, οι καλύτερες προβλέ-
ψεις καιρικών φαινομένων, η προστασία φυτών και ζώων από ασθένει-
ες, η εξειδίκευση στην παροχή τροφής και λιπασμάτων, οι γενετικά βελ-
τιωμένοι -και όχι τροποποιημένοι- σπόροι, η ορθολογικότερη χρήση
νερού και φυτοφαρμάκων, είναι μερικές από τις εφαρμογές των νέων
τεχνολογιών στον πρωτογενή τομέα.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρεί με γοργά
βήματα, κάνοντας πράξη τη μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή.  Για τον
λόγο αυτό επιταχύνει διαδικασίες και δράσεις που εμπεριέχονται σε
πέντε προγράμματα του ΠΑΑ, ύψους 1,5 δισ. ευρώ.

Τα πέντε προγράμματα αφορούν:

1. Τα σχέδια βελτίωσης για επενδύσεις στην ευφυή γεωργία.

2. Την κατάρτιση και τις γεωργικές συμβουλές για την εξοικείωση των
παραγωγών με τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες.

3. Την ευρυζωνικότητα για την κάλυψη με υπηρεσίες διαδικτύου των
αγροτικών περιοχών.

4. Τη συνεργασία και την προώθηση της καινοτομίας.

5. Τα τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα Leader.

Στόχος μας είναι η μεγαλύτερη προστασία και διασφάλιση της ποιότητας
της παραγωγής, η ποσοτική ενίσχυση των παραγόμενων προϊόντων, η
αύξηση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων μας στις διεθνείς αγο-
ρές και, εν τέλει, η στήριξη των αγροτών μας και της ελληνικής περιφέ-
ρειας. 

Γνωρίζουμε καλά ότι χωρίς αγρότες δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη
της ελληνικής περιφέρειας και χωρίς αναπτυγμένη ελληνική περιφέ-
ρεια δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνική συνοχή.

Σήμερα οργανώνουμε το αύριο της ελληνικής αγροτικής παραγωγής,
θέτοντας τα θεμέλια για μια ισχυρή ελληνική περιφέρεια και μια ακόμη
ισχυρότερη Ελλάδα.

Προσήλωση της κυβέρνησης 
στο πυκνό μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα

Κώστας
Τσιάρας

Υπουργός Δικαιοσύνης

Γεώργιος 
Γεωργαντάς

Υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων

Οι νέες τεχνολογίες στην αγροτική παραγωγή 
θεμέλιο για ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας
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Με κεντρικό γνώμονα ότι στο επίκεντρο βρίσκεται ο πολίτης, προωθούμε μια σειρά από πα-
ρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα.  Ακολουθώντας τη στόχευση ότι δεν αρκεί να θεραπεύουμε την
ασθένεια, αλλά να διατηρούμε τον πολίτη υγιή, δίνουμε έμφαση στο σκέλος της πρόληψης.
Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης έχουμε διασφαλίσει πόρους για σειρά προληπτικών εξετάσε-
ων, αρχής γενομένης από το πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά» για τον καρκίνο του μαστού και
συνεχίζουμε με το πρόγραμμα για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, του παχέος εντέρου,
του ελέγχου της καρδιάς. 

Μεγάλη έμφαση δίνεται και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τον μεγάλο ασθενή του συ-
στήματος. Με τον θεσμό του προσωπικού γιατρού δια-
σφαλίζουμε δωρεάν προσωπικό γιατρό για κάθε πολί-
τη, που θα τον κατευθύνει και θα τον συμβουλεύει για
θέματα υγείας και, παράλληλα, προβαίνουμε σε κτιρια-
κή αναβάθμιση και βελτίωση του εξοπλισμού σε 160
περίπου Κέντρα Υγείας. Η στήριξη της πρωτοβάθμιας
και η αναβάθμιση του ΕΟΠΥΥ με πολλές και ποιοτικές
υπηρεσίες ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη εξυπη-
ρέτηση του ασθενούς.

Αυτονόητο είναι ότι η προσοχή μας είναι και στην ανα-
βάθμιση του ΕΣΥ. Εκτός, λοιπόν, από τα 250 εκατ. για τα
Κέντρα Υγείας, εξασφαλίσαμε και 350 εκατ. για τα Νο-
σοκομεία μας. Η αναβάθμισή τους κτιριακά και σε εξο-
πλισμό έχει ξεκινήσει και σε αυτό το σκέλος αναβαθμί-
ζονται και οι συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα. Το Δη-
μόσιο Σύστημα Υγείας δεν είναι προφανώς μόνο υπο-
δομές, αλλά και οι γυναίκες και άνδρες που το στελε-
χώνουν. Για αυτό τον λόγο μόνο για το 2022 έχουμε
προκηρύξεις 700 γιατρών, 4.000 νοσηλευτών και 910
λοιπού προσωπικού, που θα καλύψουν τα κενά του ΕΣΥ
με μόνιμες θέσεις, ενώ με τα κίνητρα και την αναβάθμι-
ση των εργασιακών σχέσεων φιλοδοξούμε το ΕΣΥ να
γίνει πιο ελκυστικό στους νέους γιατρούς.

Σε όλα αυτά, βέβαια, έρχεται να προστεθεί και η ψη-
φιοποίηση του Συστήματος Υγείας. Ο ψηφιακός φάκε-

λος του ασθενούς, η ψηφιακή διασύνδεση των νοσοκομείων και η ψηφιοποίηση των αρχείων
περνούν το ΕΣΥ σε μια νέα εποχή, που διευκολύνει τους εργαζομένους και τους πολίτες. Η τη-
λεϊατρική και η χρήση των νέων τεχνολογιών ανοίγει τον δρόμο για τη διασφάλιση ποιοτικής
παρεχόμενης υπηρεσίας και στο πιο ακριτικό νησί μας. Με ακλόνητη πολιτική βούληση να
υπάρξει, επιτέλους, οργανωμένη πρωτοβάθμια και να ενισχυθεί το ΕΣΥ, αλλά και με το 1,5 δισ.
πόρους που διασφάλισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για το ΕΣΥ, είμαστε έτοιμοι
να ολοκληρώσουμε τις μεταρρυθμίσεις που ήδη ξεκίνησαν.

Η επόμενη ημέρα για την Υγεία 

Ο θεσμός της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, παραδοσιακά, αποτελεί ένα από τα
σημαντικότερα ετήσια γεγονότα για την ελληνική οικονομία και όλους τους συντελε-
στές της, πολιτειακούς και πολιτικούς παράγοντες, κυβερνητικό επιτελείο, παραγωγι-
κούς φορείς. Τα πολλαπλασιαστικά οφέλη της ΔΕΘ δεν είναι απλώς οφέλη μιας διε-

θνούς εμβέλειας εκθεσιακής διοργάνωσης.
Αποτυπώνουν την πραγματικότητα και την προ-
οπτική της οικονομικής δραστηριότητας ολό-
κληρης της χώρας καθώς και τα βραχυπρόθε-
σμα και μακροπρόθεσμα σχέδια της πολιτείας,
τις αναπτυξιακές και επενδυτικές της προσδο-
κίες μέσα στο διεθνές περιβάλλον. 

Ένα περιβάλλον που εξέρχεται σταδιακά από τις
τραγικές συνέπειες της πανδημίας αλλά επιβα-
ρύνεται ιδιαίτερα από τις συνέπειες της συνεχι-
ζόμενης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία
και τις συνακόλουθες βαριές συνέπειες στο
ενεργειακό τοπίο. Πρωτόγνωρες πληθωριστικές
πιέσεις και απειλές της ρωσικής πλευράς προς
ολόκληρη την Ευρώπη περί διακοπής της ροής
φυσικού αερίου συνθέτουν μερικές από τις πιο
δυσεπίλυτες πλευρές του διεθνούς παζλ των
αγορών. 

Εντούτοις, η Ελλάδα αποδεικνύει καθημερινά
ότι έχει αλλάξει δρόμο, έχει βγει από τη διεθνή
απομόνωση και την απαξίωση, διαδραματίζει
πλέον κεντρικό και σημαίνοντα ρόλο στις διε-
θνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις, αποτελεί χώρα-
μοντέλο όσον αφορά τα επιτεύγματά της στον το-
μέα της οικονομίας, τον τομέα των επενδύσεων,

τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους. Το αποδεικνύουν όλα και κυρίως τα πιο
πρόσφατα μετρήσιμα στοιχεία. 

Η νέα γενιά επενδύσεων για όλους είναι πραγματικότητα και αποτυπώνεται τόσο στο
πεδίο των ιδιωτικών και στρατηγικών επενδύσεων όσο και στα έργα μέσω Συμπράξεων
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Οι ουσιαστικές μεταρρυθμιστικές μας παρεμβάσεις σε
όλα τα παραπάνω πεδία επιλύουν χρόνια προβλήματα και παθογένειες, δημιουργούν
το πιο σύγχρονο, ευέλικτο και αποτελεσματικό επενδυτικό περιβάλλον για την Ελλάδα,
οδηγούν τη χώρα στη νέα εποχή. 

Η Ελλάδα χώρα-μοντέλο 
σε οικονομία, επενδύσεις,
ψηφιακό μετασχηματισμό

Θάνος
Πλεύρης
Υπουργός Υγείας 

Νίκος 
Παπαθανάσης

Αναπληρωτής 
Υπουργός Ανάπτυξης

και Επενδύσεων

Παύλος
Μαρινάκης
Γραμματέας Πολιτικής

Επιτροπής της ΝΔ

Μέσα σε τρία χρόνια όλα τα κράτη ανά τον κόσμο -ανάμεσα σε αυτά και η
Ελλάδα- κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν πρωτοφανείς κρίσεις - από το ξέ-
σπασμα της πανδημίας μέχρι την εισβολή στην Ουκρανία, την ενεργειακή
και την πληθωριστική κρίση.

Οι κρίσεις αυτές δεν βρήκαν την Ελλάδα ανοχύρωτη. Η αποφασιστικότη-
τα, η αμεσότητα στη λήψη αποφάσεων και τα γρήγορα αντανακλαστικά
του κρατικού μηχανισμού κράτησαν την Ελλάδα θωρακισμένη. Η κυβέρ-
νηση της Νέας Δημοκρατίας, όμως, δεν αρκέστηκε μόνο σε παρεμβάσεις
για την αντιμετώπιση των κρίσεων. Ταυτόχρονα κατάφερε να παραμείνει
πιστή στις προγραμματικές της δεσμεύσεις, να προχωρήσει σε σημαντι-
κές μεταρρυθμίσεις και να παραδώσει στους πολίτες απτό, μετρήσιμο έρ-
γο. Πάνω από 50 άμεσοι ή έμμεσοι φόροι μειώθηκαν, η ανεργία σημείωσε

πτώση κατά 6% -ποσοστό ρεκόρ για την τελευταία δεκαπενταετία-, ο ψη-
φιακός μετασχηματισμός του κράτους συμβάλλει καθημερινά στη μεί-
ωση της γραφειοκρατίας και την εξυπηρέτηση των πολιτών, το κράτος
στηρίζει τους Έλληνες με μέτρα για την αναχαίτιση των συνεπειών της
ενεργειακής κρίσης, με 6,8 δισ. να έχουν ήδη διατεθεί.

Το έργο αυτό έγινε πραγματικότητα χάρη στο όραμα της Νέας Δημοκρα-
τίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ένα όραμα δεκαετίας, όπως ανέφερε
και ο ίδιος ο πρωθυπουργός στο Συνέδριο του κόμματός μας. Από το βήμα
της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης για ακόμα μία φορά θα μιλήσει τη γλώσ-
σα της αλήθειας, για μέτρα τα οποία θα γίνουν πράξη, με στόχο τη βελτίω-
ση της καθημερινότητας των πολιτών και τη στήριξή τους στον δύσκολο
χειμώνα που έρχεται. 

Μιλάμε  με πράξεις
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Η διοργάνωση της 86ης Διεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης αναμένεται, όπως κάθε χρόνο,
να συγκεντρώσει το πολιτικό και οικονομικό
ενδιαφέρον στη Θεσσαλονίκη και ευρύτερα
στη Μακεδονία και τη Βόρεια Ελλάδα. Άλλω-
στε η ΔΕΘ αποτελεί κορυφαίο διεθνές εμπο-
ρικό γεγονός και μοχλό εξωστρέφειας και
ανάπτυξης για τη χώρα. Στη φετινή διοργά-
νωση, μία από τις πιο σημαντικές θεματικές
ενότητες είναι η «Ψηφιακή Ελλάδα» και βέ-
βαια οι νέες τεχνολογίες, η καινοτομία και οι
start-up επιχειρήσεις.

Ξεκινώντας από τις επιχειρήσεις στον χώρο
της καινοτομίας, γνωρίζουμε ότι διαθέτουν
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως το γε-
γονός ότι είναι έντασης ανθρώπινου κεφα-
λαίου και όχι παγίου κεφαλαίου, μετακινούν-
ται εύκολα και είναι πλήρως διεθνοποιημέ-
νες, άρα δεν εγκαθίστανται κατ’ ανάγκη κοντά
στις αγορές που εξυπηρετούν. Τα χαρακτηρι-
στικά αυτά μετατρέπονται σε πλεονεκτήματα
για τον τόπο μας, καθώς στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας έχουν την έδρα τους
πέντε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κα-
θώς και σημαντικά κέντρα έρευνας και και-
νοτομίας, ενώ ταυτόχρονα διαθέτουμε κορυ-
φαίο ανθρώπινο κεφάλαιο με επιστήμονες,
ερευνητές και πολλούς δημιουργικούς αν-
θρώπους που θέλουν να τολμήσουν, να επι-
χειρήσουν και να καινοτομήσουν.

Ως διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας δουλεύουμε με συνέπεια και
μεθοδικότητα για τον κεντρικό μας στόχο να

καταστήσουμε την καινοτομία τον τρίτο βα-
σικό πυλώνα της ανάπτυξης και της οικονο-
μίας μας, μαζί με τον τουρισμό και τον πρω-
τογενή τομέα. Στην κατεύθυνση αυτή, αξιο-
ποιούμε ήδη πόρους ύψους 100 εκατ. ευρώ
για την έρευνα και την καινοτομία από το
ΕΣΠΑ που ολοκληρώνεται, ενώ σχεδιάζου-
με να κατευθύνουμε αντίστοιχους πόρους
και στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027. Προχωρήσαμε
σε οργανωμένη αποστολή στις ΗΠΑ και συγ-
κεκριμένα στη Silicon Valley, για τη δημι-
ουργία συμπράξεων στον χώρο της καινοτο-
μίας, αλλά και την παρουσίαση των συγκριτι-
κών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας Κεν-
τρικής Μακεδονίας. Ταυτόχρονα, ενισχύου-
με τις τοπικές επιχειρήσεις με τα «κουπόνια
καινοτομίας» και τα «κουπόνια τεχνολο-
γίας», φέρνουμε κοντά την ακαδημαϊκή
έρευνα με την πραγματική οικονομία και
αναβαθμίζουμε τις ψηφιακές υποδομές
όλων των πανεπιστημίων, των ερευνητικών
κέντρων και των επιμελητηρίων της Κεντρι-
κής Μακεδονίας. Επίσης, η Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας είναι ένας από τους
τέσσερις αυτοδιοικητικούς φορείς παγκο-
σμίως που εδώ και χρόνια έχει συνάψει
σύμφωνο συνεργασίας με το CERN και διεκ-
δικούμε πια σήμερα τη δημιουργία μόνιμης
δομής του CERN στην περιοχή μας. Επίσης,
έχουμε ιδιαίτερα στενή και εποικοδομητική
συνεργασία με την Τεχνόπολη Θεσσαλονί-
κης, τη Ζώνη Καινοτομίας και ταυτόχρονα
στηρίζουμε τη δημιουργία του ThessIntec. 

Παράλληλα, συνεχίζουμε να δουλεύουμε εν-
τατικά και μεθοδικά κατακτώντας τον στόχο
που έχουμε θέσει από την πρώτη στιγμή να
μετατρέψουμε την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας σε e-Περιφέρεια, σε Ψηφιακή
Περιφέρεια. Είμαστε η πρώτη περιφέρεια
στη χώρα η οποία έχει εντάξει συνολικά 85
ψηφιακές υπηρεσίες στο gov.gr και πλέον
ηλεκτρονικά οι πολίτες, οι επαγγελματίες και
οι επιχειρηματίες διεκπεραιώνουν τις υποθέ-
σεις τους, χωρίς ταλαιπωρία και γραφει-
οκρατία. Και βέβαια, ο τελικός στόχος είναι
να προσεγγίσουμε το σύνολο των υπηρεσιών
που θα ενταχθούν στο gov.gr μέχρι το τέλος
του 2023, ενώ μέσα στο 2022 θα ενταχθούν
συνολικά 200 υπηρεσίες.

Η στρατηγική μας αυτή, λοιπόν, αλλά και η
συνεργασία και η συμμετοχή της Περιφέρει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας σε clusters καινο-
τομίας, σε συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες
και τις δράσεις φορέων του τόπου μας, ήδη
αποδίδει σημαντικούς καρπούς, καθώς παγ-
κόσμιοι κολοσσοί, όπως μεταξύ άλλων η P-
fizer, η Cisco και η Deloitte, επενδύουν στην
Κεντρική Μακεδονία, ενώ σημαντικός αριθ-
μός νέων επιστημόνων και ερευνητών, που
αναγκάστηκαν να φύγουν από τη χώρα λόγω
της κρίσης, επιστρέφουν μετατρέποντας το
brain drain σε brain gain. Συνεχίζουμε, λοι-
πόν, με πολλή δουλειά, συνεργασία, συνέπεια
και μεθοδικότητα χτίζοντας τη Μακεδονία
του 2030, μια περιφέρεια σύγχρονη, έξυπνη,
πράσινη και ανθρώπινη.

Η ΔΕΘ αποτελεί ένα ετήσιο ορόσημο, με οικονομικές και πο-
λιτικές διαστάσεις. Το έτος που κύλησε, η Ευρώπη επλήγη
ταυτόχρονα από δύο τυφώνες, την πανδημία και τη ρωσική
εισβολή στην Ουκρανία.

Παρά τις τεκτονικές αλλαγές που επήλθαν, η Ελλάδα άντεξε
και αντέχει καλύτερα από τις περισσότερες χώρες στην ΕΕ.
Με δυσκολίες και βάσανα, αλλά παραμένουμε όρθιοι. Η κυ-
βέρνηση είχε διαγνώσει τις νέες προκλήσεις και είχε φρον-
τίσει να δομήσει οχυρωματικές πολιτικές.

Θεμέλιο της άμυνάς μας είναι η οικονομική μας πολιτική. Η
καλπάζουσα ανάπτυξη οδήγησε σε μείωση των φόρων, σε
μείωση της ανεργίας, σε αύξηση του κατώτατου μισθού. Η
πρόοδος της οικονομίας μάς προσφέρει τη δυνατότητα να
μπορούμε να στηρίξουμε έμπρακτα την κοινωνία και τις επι-
χειρήσεις με εθνικούς πόρους. Να μη στηριζόμαστε, δηλα-
δή, αποκλειστικά σε ευρωπαϊκούς πόρους. Δημιουργήσαμε
μια Ελλάδα που δίνει λύσεις, ενώ η αντιπολίτευση θέλει μια
Ελλάδα που παρακαλά άλλους να της προσφέρουν λύσεις.

Ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ θα παρουσιάσει τα επόμενα βή-

ματα. Η ανάπτυξη μαζί με τα στρατηγικά πλεονεκτήματα της
χώρας μας θα μας επιτρέψουν να υποστούμε τις λιγότερες
δυνατές επιπτώσεις σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές
χώρες. Παράγοντας χρήματα παράγουμε λύσεις. Λύσεις που
απαιτεί η κοινωνία, ώστε να αντεπεξέλθει στις καθημερινές
ανάγκες. Οι πολίτες ζητούν πράξεις. Και εμείς ανταποκρινό-
μαστε, στον βαθμό που η συγκυρία μάς επιτρέπει.

Η σταθερότητα, όταν πολλές ευρωπαϊκές χώρες βυθίζονται
σε αστάθεια και εσωστρέφεια, είναι απαραίτητη προϋπόθε-
ση σωτηρίας της πατρίδας και της κοινωνίας. Δεν είναι ώρα
για πειράματα, δεν είναι ώρα για ολιγωρίες. Δεν έχουμε την
πολυτέλεια της εσωστρέφειας και της αναταραχής. Χρειάζε-
ται να είμαστε προσηλωμένοι στον στόχο της υπεράσπισης
της πατρίδας και του έθνους και να διαθέσουμε σε αυτόν
όλες μας τις δυνάμεις.

Ο πρωθυπουργός θα δείξει στη ΔΕΘ τον ασφαλή δρόμο μέ-
σω του οποίου η Ελλάδα και οι Έλληνες θα πορευτούμε
αβλαβώς μέσα από τις συμπληγάδες των κρίσεων. Γιατί ξέ-
ρουμε και πού πρέπει να πάμε και πώς θα φτάσουμε εκεί. 

Μετατρέπουμε την Κεντρική Μακεδονία σε e-Περιφέρεια 

Η σταθερότητα, απαραίτητη προϋπόθεση 
σωτηρίας της πατρίδας

Απόστολος
Τζιτζικώστας

Περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας 

Γιάννης 
Οικονόμου

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος
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Από τον Ιούλιο του 2019 χτίζουμε μεθοδικά τη
νέα Ελλάδα του 2030. Στην κυβέρνηση του
Κυριάκου Μητσοτάκη ξεδιπλώνουμε το σχέ-
διό μας που συνδυάζει τη βιώσιμη ανάπτυξη
με την κοινωνική συνοχή, με στόχο να κάνου-
με τη ζωή των Ελλήνων καλύτερη. Και στο
υπουργείο Εσωτερικών υλοποιούμε απαρέγ-
κλιτα το όραμά μας για την Αυτοδιοίκηση, δί-
νοντας λύσεις σε προβλήματα που ταλαιπω-
ρούν επί χρόνια τις τοπικές κοινωνίες. 

Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που σε αγαστή
συνεργασία με τους δήμους και τις περιφέ-
ρειες βελτιώνουμε την εικόνα των ΟΤΑ με με-
τρήσιμα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, οι
δήμοι, ο πολιτικός θεσμός που βρίσκεται εγ-
γύτερα στον πολίτη, στα τρία χρόνια της δια-
κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη (Ιού-
λιος 2019 - Ιούλιος 2022) έχουν βελτιώσει την
άμεση χρηματοοικονομική τους θέση κατά
265 εκατ. ευρώ (+90%), από 293 εκατ. ευρώ
σε 558 εκατ. ευρώ, αύξησαν τα χρηματικά
τους διαθέσιμα κατά 222 εκατ. ευρώ και μεί-
ωσαν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους
σε προμηθευτές, από 153 εκατ. ευρώ τον Ιού-
λιο του 2019 σε 64 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο
του 2021, και σταθεροποιήθηκαν σε επίπεδα
χαμηλότερα των προηγούμενων ετών το
2022. Παράλληλα, παρά τη λήψη νέων δανεί-
ων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
για την πραγματοποίηση επενδύσεων, προ-
χώρησαν σε αποκλιμάκωση, έστω και αργή,
του τραπεζικού δανεισμού τους.

Ταυτόχρονα σε συνεργασία με δήμους και
περιφέρειες ξεδιπλώνουμε το πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης», που αποτελεί την οικονο-

μική δύναμη πυρός του υπουργείου Εσωτε-
ρικών με προϋπολογισμό 3,5 δισ. ευρώ. Μέ-
σω αυτού του χρηματοδοτικού εργαλείου
χρηματοδοτούμε εκατοντάδες δράσεις, οι
οποίες συμβάλλουν σε μια καλύτερη ποιότη-
τα ζωής για όλους. Έτσι, αποδεικνύεται η
ακλόνητη δέσμευση της κυβέρνησης να στη-
ρίξει εμπράκτως -με έργα και όχι με λόγια-
τον αναπτυξιακό και κοινωνικό ρόλο της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης. 

Παράλληλα, στηρίζουμε έγκαιρα και άμε-
σα τους δήμους και τις περιφέρειες της
χώρας με αυξημένες, τακτικές και έκτα-
κτες χρηματοδοτήσεις, ενισχύοντας την
ανθεκτικότητά τους, για την αντιμετώπιση
των δυσκολιών που συνεπάγεται η πρωτο-
φανής εκτίναξη του ενεργειακού κόστους
διεθνώς, αλλά και για την αποκατάσταση
υποδομών και ζημιών που προκαλούνται
εξαιτίας της κλιματικής κρίσης. Μόνο για
την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργει-
ακού κόστους, το α’ εξάμηνο του 2022
έχουμε διαθέσει ήδη 218 εκατ. ευρώ στους
δήμους. Και θα συνεχίσουμε να στηρίζου-
με, με νέα έκτακτη χρηματοδότηση περί-
που 100 εκατ. ευρώ από το φθινόπωρο για
την κάλυψη αυξημένων αναγκών από τη
θέρμανση των σχολείων μας, μέχρι τον
οδοφωτισμό και τις δαπάνες για καύσιμα.

Επιπλέον, υλοποιούμε με συνέπεια και συνέ-
χεια την προεκλογική δέσμευση του πρωθυ-
πουργού και της κυβέρνησης για την ευζωία
των ζώων συντροφιάς. Γιατί, σε τελική ανάλυ-
ση, ο τρόπος που επιλέγουμε να σταθούμε
απέναντι στα ζώα συντροφιάς αποτελεί βαθύ

και πολυεπίπεδο κοινωνικό ζήτημα που αν-
τανακλά τον πολιτισμό μας αλλά και, τελικά,
την ίδια μας την ανθρωπιά. Έναν περίπου
χρόνο από την ψήφιση του σχετικού νόμου
έχουμε χρηματοδοτήσει με 40 εκατ. ευρώ
μέσω του προγράμματος «Άργος» τους δή-
μους, προκειμένου να αποκτήσουν τις απα-
ραίτητες υποδομές αλλά και για την υλοποί-
ηση ειδικού μαζικού προγράμματος στειρώ-
σεων για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, έχου-
με αυστηροποιήσει τις ποινές και τα πρόστιμα
για τις παραβάσεις, με παράλληλη διεύρυνση
του ορισμού της κακοποίησης, ενώ συστήσα-
με Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των
Ζώων Συντροφιάς, που θα διασφαλίσει την
απαρέγκλιτη εφαρμογή του κανονιστικού
πλαισίου. 

Όλες αυτές οι παρεμβάσεις χρειάζονται δη-
μάρχους και περιφερειάρχες που να μπο-
ρούν να υλοποιούν τα προεκλογικά προγράμ-
ματα που επέλεξαν οι δημότες στις εκλογές.
Για αυτό προχωρήσαμε στην ενίσχυση της
κυβερνησιμότητας των δήμων και των περι-
φερειών και θεσπίσαμε νέο εκλογικό νόμο
για τους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, ο οποίος κα-
τήργησε την a la carte απλή αναλογική που
είχε ψηφίσει η προηγούμενη κυβέρνηση
προκαλώντας τεράστια λειτουργικά προβλή-
ματα στη λήψη αποφάσεων.

Συμπερασματικά, με το τρίπτυχο ανάπτυξη,
ανθεκτικότητα, κυβερνησιμότητα ενδυναμώ-
νουμε την Αυτοδιοίκηση για μια αυτοδύναμη
Ελλάδα. Μια νέα εποχή βιώσιμης ανάπτυξης,
ευημερίας και κοινωνικής συνοχής έχει ήδη
ανατείλει για όλους τους Έλληνες.

Ορόσημο για τη δεύτερη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημο-
κρατίας και για την Ελλάδα του 2030 αποτελεί η φετινή ΔΕΘ,
που πραγματοποιείται εν μέσω μιας πρωτοφανούς και δύσκο-
λης παγκόσμιας οικονομικής συγκυρίας.

Θα ξεδιπλωθεί το σχέδιο για να αντέξουμε αυτόν τον κρίσιμο
χειμώνα αλλά και τα επόμενα βήματα που θα μετασχηματίσουν
πλήρως την Ελλάδα σε μια ισχυρή χώρα, σύγχρονη, με «δυνατή
φωνή», με κύρος και αξιοπιστία. 

Γιατί στα τρία χρόνια διακυβέρνησης της χώρας με τον Κυριάκο
Μητσοτάκη μπροστά σε πρωτόγνωρες προκλήσεις και εμπόδια
η Ελλάδα κατάφερε να αντέξει, να μετατρέψει τα εμπόδια σε
εφαλτήρια προόδου, να υψώσει αναχώματα στις αυξήσεις, να
στηρίξει την κοινωνία και την οικονομία. Να επιδείξει μια σθε-
ναρή αντίσταση στις ισχυρές πιέσεις από την ενεργειακή κρίση

και τον πληθωρισμό με μια υπεύθυνη και αποτελεσματική πο-
λιτική.

Και παράλληλα να καταγράφει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Η Ελ-
λάδα διανύει την καλύτερη τουριστική επίδοση όλων των επο-
χών, την καλύτερη περίοδο επενδύσεων όλων των εποχών, την
καλύτερη περίοδο εξαγωγών όλων των εποχών. Και με τις επι-
δόσεις του εξαμήνου να προοιωνίζονται μια σημαντική μεγέ-
θυνση του ΑΕΠ στο τέλος του 2022, κατά πολύ μεγαλύτερη από
τις προσδοκίες και εν μέσω των σφοδρότατων αναταράξεων
στην παγκόσμια οικονομία. 

Για αυτό η φετινή ΔΕΘ σηματοδοτεί την έλευση της δεύτερης
κυβερνητικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί οι πολίτες
έχουν και ορθή κρίση και μνήμη.

Ενδυναμώνουμε την Αυτοδιοίκηση με το τρίπτυχο
ανάπτυξη, ανθεκτικότητα, κυβερνησιμότητα 

Η φετινή ΔΕΘ σηματοδοτεί την έλευση 
της δεύτερης κυβερνητικής θητείας της ΝΔ

Στέλιος 
Πέτσας 
Αναπληρωτής 

Υπουργός Εσωτερικών
αρμόδιος για Θέματα 

Αυτοδιοίκησης

Νίκος
Ρωμανός

Διευθυντής 
Γραφείου Τύπου ΝΔ
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Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους της ελληνικής οικονο-
μίας και μπορεί να μετατραπεί σε κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και σταθερότητα
της χώρας. Έχει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που μπορούμε και πρέπει να
αξιοποιήσουμε.  Αυτό στοχεύουμε υλοποιώντας καινοτόμες μεταρρυθμίσεις, προωθών-
τας ανάλογα τα κοινωνικά προγράμματα και τις δημόσιες επενδύσεις. Στην κτηνοτροφία,
προτεραιότητά μας είναι η στήριξη με κάθε δυνατό τρόπο των παραγωγών. Σε ένα αντα-
γωνιστικό διεθνές περιβάλλον, «κλειδί» είναι η μείωση του κόστους παραγωγής και η
εξασφάλιση προστιθέμενης αξίας μέσω της μεταποίησης και της τυποποίησης. Από τις

μεγαλύτερες προκλήσεις είναι αυτές στον τομέα
της αλιείας. Πιστοί στη δέσμευση του πρωθυ-
πουργού για προστασία των θαλασσών μας, ενι-
σχύουμε τα ιχθυαποθέματα με σειρά μέτρων,
εξασφαλίζοντας παράλληλα εναλλακτικές πηγές
για την απόκτηση συμπληρωματικού εισοδήμα-
τος για τους αλιείς μας. Ένα επιπλέον σημαντικό
εργαλείο είναι και η ανάπτυξη του αλιευτικού
τουρισμού που προωθούμε σε συνεργασία με το
υπουργείο Τουρισμού. 

Παράλληλα, προωθούμε τις υδατοκαλλιέργει-
ες που αναπτύσσονται με ραγδαίους ρυθμούς
και αναδεικνύονται σε ένα από τα σημαντικότε-
ρα στοιχεία της εθνικής μας οικονομίας. Δεν
είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας
αποτελούν το πλέον εξαγώγιμο προϊόν της χώ-
ρας, όσο αφορά τη ζωική παραγωγή. 

Σε μια δύσκολη παγκόσμια συγκυρία, το ΥπΑΑΤ
συνεχίζει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπά-
θεια για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα,
αλλά και την προώθηση δομικών μεταρρυθμί-
σεων για την αναβάθμιση και τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας του σημαντικού αυτού θε-
μελίου της οικονομίας και της κοινωνίας μας. 

Η εμπειρία των αλλεπάλληλων διεθνών κρίσεων ανέδειξε ως προτεραιότητα την ενί-
σχυση της εθνικής αυτάρκειας και στην κατεύθυνση αυτή, βάσει και του σχεδιασμού
του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις. Ο αγροτι-
κός μας τομέας έχει σημαντικότατα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Μπορούμε -και πρέ-
πει- να τα αξιοποιήσουμε στο έπακρο! Πιστεύουμε στις δυνατότητες των Ελλήνων πα-
ραγωγών και κάνουμε τα πάντα για να πετύχουμε τον στόχο μας.

Η ενίσχυση των νέων και των οικογενειών της χώρας, η συμφιλίωση οι-
κογενειακής και επαγγελματικής ζωής και η προώθηση της ισότητας
των φύλων είναι στις προτεραιότητές μας. Στο υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων σχεδιάζουμε και υλοποιούμε μέτρα και δρά-
σεις για τη στήριξη της γυναικείας εργασίας, μέτρα πρακτικά, ουσιαστικά
και με αποτέλεσμα. 

Είμαστε δίπλα στις μητέρες που επιθυμούν να συνεχίσουν την επαγγελ-
ματική τους σταδιοδρομία ή να ξαναμπούν στην αγορά εργασίας μετά την
απόκτηση των παιδιών τους. Με το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτο-
νιάς» και τη δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών σε μεγάλες επιχειρή-
σεις ενδυναμώνουμε τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας,
ενώ για την υποστήριξη και προώθηση των θεμάτων έρευνας, καινοτο-
μίας και επιχειρηματικότητας των γυναικών στην Ελλάδα δημιουργήσα-
με το «Κέντρο Καινοτομίας για Γυναίκες». Μέσω του Κέντρου υλοποιού-
με μία σειρά παρεμβάσεων, που θα βοηθήσουν τις γυναίκες να επωφελη-
θούν από τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από την 4η Βιομηχανική
Επανάσταση.  Επίσης, για πρώτη φορά στην Ελλάδα απονεμήθηκε το Σή-

μα Ισότητας SHARE σε επιχειρήσεις που εμπράκτως εφαρμόζουν δρά-
σεις και πολιτικές για την ισότητα των φύλων και την εξάλειψη προκατα-
λήψεων και στερεοτύπων στους κόλπους τους, ενώ προχωράμε και το
πρόγραμμα «Diversity Awareness», ένα καινοτόμο πρόγραμμα κατάρτι-
σης εργαζομένων και εργοδοτών/τριών σε θέματα διακρίσεων και δια-
φορετικότητας. Παράλληλα, με τον νέο εργασιακό νόμο θεσπίσαμε για
πρώτη φορά στη χώρα μας την άδεια πατρότητας με αποδοχές και συμ-
πληρώσαμε το θεσμικό πλαίσιο των γονικών αδειών και λοιπών διευκο-
λύνσεων για γονείς και φροντιστές. Την ίδια ώρα προστατεύουμε πλέον
και τους δύο νέους γονείς από την απόλυση, όταν κάνουν χρήση των
αδειών και διευκολύνσεων για την ανατροφή των τέκνων τους.

Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τις ανάγκες των εργαζομένων και ιδιαίτερα
των εργαζόμενων γυναικών και το αποδεικνύουμε συνεχώς δημιουρ-
γώντας νέες και καινοτόμες δράσεις στήριξής τους. Ασκούμε κοινωνική
πολιτική στην πράξη, ενσωματώνουμε την οπτική του φύλου στις τομεα-
κές πολιτικές και δημιουργούμε τα θεμέλια για την ισότιμη πρόσβαση
στην αγορά εργασίας.

Πρωτογενής τομέας: Δύναμη
για ανάπτυξη και σταθερότητα

Η 86η ΔΕΘ δεν διεξάγεται μέσα σε ένα ουδέτερο γεω-
πολιτικό σκηνικό αλλά μέσα σε ένα ασταθές διεθνές
περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από νέες παγκό-
σμιες προκλήσεις και ισχυρές αναταράξεις. 

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτόγνωρη
ενεργειακή κρίση που προκάλεσε η ρωσική εισβολή
στην Ουκρανία και η οποία πλήττει τις ευρωπαϊκές οι-
κονομίες και κατ’ επέκταση τους ίδιους τους πολίτες
και τις επιχειρήσεις. 

Ο πρωθυπουργός πριν από έξι μήνες είχε πρωτοστα-
τήσει, ώστε να υπάρξει μία ενιαία ευρωπαϊκή απάντη-
ση απέναντι στις εκρηκτικές αυξήσεις των τιμών του
ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου.  Σήμε-
ρα, έστω και με καθυστέρηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση
δείχνει να αντιλαμβάνεται πως η καλύτερη απάντηση
απέναντι στον ρωσικό εκβιασμό είναι η συνοχή και η
αλληλεγγύη μεταξύ των μελών της. 

Η συντονισμένη αντίδραση της ΕΕ απέναντι στην παν-
δημία αποτελεί μια δοκιμασμένη συνταγή επιτυχίας που θα πρέπει να αποτελέσει οδηγό και
στην ενεργειακή κρίση. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, αλλά και τίποτα
δεν είναι ακατόρθωτο.  Τα καταφέραμε στην πανδημία. 

Τώρα οφείλουμε να τα καταφέρουμε και απέναντι στην κρίση της ενέργειας και του πληθωρι-
σμού.  Ο δύσκολος χειμώνας απαιτεί συντονισμό, εγρήγορση και αποφασιστικότητα.  Κανείς
δεν τα κατάφερε μόνος του. Στα επόμενα Ευρωπαϊκά Συμβούλια και στα Συμβούλια Γενικών
Υποθέσεων της ΕΕ όπου εκπροσωπώ τη χώρα, θα αναζητήσουμε συγκλίσεις και θα πιέσουμε
για άμεσες και γενναίες αποφάσεις. 

Το μείγμα των λύσεων στην ενεργειακή κρίση πρέπει να περιλαμβάνει επαρκή και φθηνή
ενέργεια για όλους, πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου, φόρο στα υπερκέρδη των εταιρει-
ών ενέργειας, ενισχύσεις και επιδοτήσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις -μέτρα τα οποία
ήδη έχει ενεργοποιήσει η ελληνική κυβέρνηση στο εσωτερικό- και φυσικά απαιτείται άμεσα
να προχωρήσουμε στην αναζήτηση νέων πηγών ενέργειας, όπως τα κοιτάσματα της Ανατολι-
κής Μεσογείου.  Το διακύβευμα είναι μεγάλο. Δεν είναι μόνο οικονομικό.  Αν η Ευρώπη «πα-
γώσει» ενεργειακά, κινδυνεύει να κλονιστεί πολιτικά και κοινωνικά.  Και αυτό δεν πρόκειται
να το αφήσουμε να συμβεί. 

Η Ελλάδα θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή και αυτής της μάχης. 

Σίμος 
Κεδίκογλου

Υφυπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης

Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης
Αναπληρωτής Υπουργός

Εξωτερικών

Μαρία 
Συρεγγέλα 

Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

Αν η Ευρώπη «παγώσει»
ενεργειακά, κινδυνεύει  

να κλονιστεί πολιτικά

Δημιουργούμε τα θεμέλια για την ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας
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Η παγκόσμια υγειονομική κρίση που επέφερε η πανδημία Covid-19 και
οι πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώσαμε με τα lockdowns και τα πε-
ριοριστικά μέτρα δεν άφησαν κανέναν αλώβητο.

Τα χρόνια της πανδημίας μας υπενθύμισαν πόσο πολύτιμο -και ευάλω-
το- αγαθό είναι η ψυχική μας υγεία και έθεσαν τη διασφάλισή της ως
προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις παγκοσμίως, ενώ και ο Παγκό-
σμιος Οργανισμός Υγείας την έχει θέσει ως έναν από τους τέσσερις πυ-
λώνες της πολιτικής του για τα επόμενα χρόνια.

Η ραγδαία αλλαγή της καθημερινότητάς μας είχε ως αποτέλεσμα να
αυξηθεί το άγχος, η κατάθλιψη, ο φόβος και η οργή, ενώ καταγράφη-
καν περισσότερα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και κακοποί-
ησης, ιδίως σε παιδιά και γυναίκες.

Για να στηρίξουμε όσους έχουν ανάγκη, δημιουργήσαμε τη Δωρεάν
Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306,
στην οποία απαντούν εξειδικευμένοι ψυχολόγοι, σε συνεργασία με την
Α’ Ψυχιατρική Κλινική του Αιγινήτειου Νοσοκομείου. Έχει λάβει μέχρι
σήμερα πάνω από 450.000 κλήσεις και δίνει υποστήριξη, μεταξύ άλ-
λων, σε ζητήματα οικογενειακών εντάσεων, διαπροσωπικών σχέσεων,
μοναξιάς, φόβου, κατάθλιψης, πένθους.

Στα δύο χρόνια από τη δημιουργία του χαρτοφυλακίου της Ψυχικής
Υγείας από τον πρωθυπουργό, προχωρήσαμε σε δράσεις, για να αντι-
μετωπίσουμε τις ελλείψεις σε υπηρεσίες και υποδομές. 

Ενισχύσαμε το ΕΣΥ με προσλήψεις και προχωράμε άμεσα σε περαιτέ-
ρω ενίσχυση με προσλήψεις ψυχιάτρων και ψυχολόγων, ενώ δημιουρ-
γήσαμε νέες ψυχιατρικές κλινικές για παιδιά και εφήβους και νέες

υπηρεσίες για διατροφικές διαταραχές, Μονάδες Τηλεψυχιατρικής
και δομές στην κοινότητα για τη στήριξη της τρίτης ηλικίας, για την
άνοια και το Alzheimer.

Επίσης, εντάξαμε τη δημιουργία νέων δομών και προγραμμάτων προς
χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. 

Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργούμε σε όλη τη χώρα 104 νέες Μονάδες
Ψυχικής Υγείας, έχουμε, δε, ήδη προκηρύξει τις πρώτες 66, που αφο-
ρούν Κέντρα Ημέρας και Κινητές Μονάδες για την υποστήριξη της Ψυ-
χικής Υγείας Ενηλίκων, καθώς και Κέντρα Ημέρας για την υποστήριξη
εργαζομένων.

Επίσης, οικοτροφεία και ξενώνες για ενήλικες με σοβαρές ψυχικές
διαταραχές, Μονάδες για την έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση στην
ψύχωση, καθώς και δομές για την υποστήριξη όσων πάσχουν με άνοια
- Alzheimer και των φροντιστών τους.

Ιδιαίτερο βάρος δίνουμε στα παιδιά και τους εφήβους και για τον λόγο
αυτόν έχουμε προκηρύξει και θα δημιουργήσουμε Κέντρα Ημέρας και
Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας παιδιών και εφήβων, Ξενώνες για
παραβατικούς εφήβους, καθώς και Κέντρα ημέρας για τη στήριξη της
οικογένειας.

Με αισιοδοξία και τη συνεργασία των επαγγελματιών και εργαζομένων
στον χώρο της Υγείας, των Ενώσεων Ασθενών, καθώς και του συνόλου
του λαού μας, εργαζόμαστε για να υλοποιήσουμε τον αρχικό στόχο
μας:

Να μη μείνει κανένας μόνος του.

Να μη μείνει κανένας πίσω!

Όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ΝΔ ανέλαβαν τη διακυβέρ-
νηση της χώρας το 2019, έβαλαν σε πρώτο πλάνο την αντιμετώ-
πιση της τεράστιας πρόκλησης του brain drain. Η Ελλάδα από
την αρχή της οικονομικής κρίσης, και με αποκορύφωμα την
καταστροφική τετραετία της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, υπέφερε
από την «απώλεια» ανθρώπων που, ενώ ανήκαν στο παραγωγι-
κότερο κομμάτι της, επέλεγαν τον δρόμο του εξωτερικού. Καθ’
όλη τη διάρκεια της μέχρι τώρα θητείας της, η κυβέρνηση δρα
με στόχο να γίνει η χώρα πρώτη επιλογή και όχι «λύση ανάγ-
κης» για τους νέους ανθρώπους.

Υπάρχει όμως ακόμη ένας εξίσου σημαντικός στόχος, του
οποίου η επίτευξη αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση
του Κυριάκου Μητσοτάκη: Να δοθούν ακόμα περισσότερες ευ-
καιρίες στους νέους που ζουν έξω από την πρωτεύουσα και η
δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που θα τους επιτρέ-
ψουν να σχεδιάσουν τη ζωή και το επαγγελματικό τους μέλλον
στον τόπο καταγωγής τους. Προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυν-
ση έχουν γίνει αξιοσημείωτα βήματα, μέσα από τις μεταρρυθ-
μίσεις διαφόρων χαρτοφυλακίων. 

Αρχικά, η σημαντική αναβάθμιση των οδικών δικτύων στις πε-
ριοχές της ελληνικής επαρχίας μίκρυνε της αποστάσεις και
τους χρόνους των ταξιδιών, διευκολύνοντας σε μεγάλο βαθμό
τη μετακίνηση και, κατ’ επέκταση, την οικονομική δραστηριό-
τητα μεταξύ των επαρχιακών πόλεων, αλλά και τη διασύνδεσή
τους με τα αστικά κέντρα.

Στον αναπτυξιακό νόμο που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση

στις αρχές του 2022, το 97% των επενδυτικών σχεδίων αφορού-
σαν την ελληνική περιφέρεια, με τον περιφερειακό χάρτη να
έχει αυξημένα ποσοστά. Γι’ αυτό, άλλωστε, και η ψήφισή του
συνέπεσε χρονικά με τη νέα προγραμματική περίοδο του
ΕΣΠΑ. Με άλλα λόγια, η μετατροπή της περιφέρειας σε φιλόξε-
νο επενδυτικό προορισμό αποτελεί βασική επιδίωξη, καθώς η
ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση των επενδύσεων θα δημι-
ουργήσει θέσεις εργασίας, αντάξιες της κατάρτισης και της
αξιοσύνης των νέων ανθρώπων της ελληνικής επαρχίας. 

Πρωτοποριακή και ουσιαστική μεταρρύθμιση αποτελούν, ακό-
μη, τα βιομηχανικά διδακτορικά, που θεσπίστηκαν με το πρό-
σφατο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για την τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση. Μέσω του θεσμού αυτού, επιχειρήσεις της πε-
ριφέρειας θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη χρημα-
τοδότηση διδακτορικών φοιτητών από περιφερειακά πανεπι-
στήμια, δημιουργώντας έναν ισχυρό δεσμό μεταξύ επιχειρη-
ματικής καινοτομίας και ακαδημαϊκής εξειδίκευσης. Παράλ-
ληλα, η κυβέρνηση κινείται αποφασιστικά προς την κατεύθυν-
ση της στήριξης των νέων ανθρώπων που θέλουν να ασχολη-
θούν με τον πρωτογενή τομέα παραγωγής, επιδιώκοντας τη με-
τάβαση από το μοντέλο της οικογενειακής εκμετάλλευσης σε
αυτό της αγροτικής επιχείρησης. 

Αυτό αποδεικνύει στην πράξη ότι η «επένδυση» στους νέους
ανθρώπους της περιφέρειας αποτελεί βασική προτεραιότητα
της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο δρόμος μπορεί να
είναι μακρύς, ωστόσο τα θεμέλια έχουν μπει και είναι ισχυρά. 

Κανείς να μη μείνει πίσω, κανένας μόνος του…

Σχέδιο «Αποκέντρωση»: 
Οι νέοι της ελληνικής περιφέρειας στο επίκεντρο

Ζωή Ράπτη   
Υφυπουργός Υγείας

Ορφέας 
Γεωργίου  

Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ
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Την ώρα που η υφήλιος αρχίζει να συνέρχεται από τις συνέπειες της
πανδημικής κρίσης και αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις στο πεδίο
της ενέργειας, του πληθωρισμού και της γεωπολιτικής, την ώρα που
οι προβλέψεις στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ επιδεινώνονται και που
η Γηραιά Ήπειρος προετοιμάζεται για τον πιο δύσκολο χειμώνα της
από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η χώρα μας αποτελεί τη θετική εξαί-
ρεση με αιχμή του δόρατος τον τουρισμό. 

Τα στοιχεία είναι πλέον σαφή: Φέτος τον Ιούνιο, τα τουριστικά
μας έσοδα ξεπέρασαν τον αντίστοιχο μήνα του 2019, του έτους-
ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο,
για τους οποίους αναμένεται με ενδιαφέρον η αποτίμηση των
εσόδων, οι αφίξεις ξεπέρασαν και τις πλέον αισιόδοξες προβλέ-
ψεις. Οι πολύ θετικές αυτές εξελίξεις, όμως, δεν αποτελούν
αφορμή για επανάπαυση αλλά εφαλτήριο για ένταση της προ-
σπάθειας μέχρι το τέλος της χρονιάς, με ισχυρές ενδείξεις και
για τους φθινοπωρινούς μήνες και για τον στόχο της διεύρυνσης
της τουριστικής περιόδου. 

Όλα αυτά δεν έγιναν τυχαία: Είναι προϊόν προσεκτικού σχεδιασμού,
στοχευμένων συνεργασιών με διεθνείς παράγοντες του τουρισμού
και συνεχών συνεργειών με τον κόσμο του ελληνικού τουρισμού,

εργαζόμενους και επιχειρηματίες, που αποτελούν την πρώτη του
γραμμή και το στρατηγικό του πλεονέκτημα. 

Ήδη, όμως, προετοιμαζόμαστε για την επόμενη χρονιά και ταυτόχρο-
να θέτουμε τις βάσεις για την υγιή ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού
την επόμενη κρίσιμη δεκαετία. Το στοίχημα είναι η ανάπτυξη αυτή να
είναι ποιοτική, ισόρροπη και αειφόρος. Για αυτό και η έμφασή μας εί-
ναι στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Στις μορφές, δηλαδή, εκεί-
νες που αναδεικνύουν και την «άλλη» Ελλάδα, διαχέοντας την ανά-
πτυξη σε όλες τις περιφέρειες, και καθιστώντας όλους τους προορι-
σμούς συμμέτοχους στην άνοδο του ελληνικού τουρισμού. Η Ελλάδα
έχει έναν τεράστιο θησαυρό επιλογών να προσφέρει στον κάθε επι-
σκέπτη της, σε κάθε γωνιά της και σε κάθε εποχή του χρόνου.

Σε μια δύσκολη περίοδο πρωτοφανών κρίσεων και υψηλών απαιτή-
σεων, η φετινή ΔΕΘ στέλνει ένα σαφέστατο μήνυμα: Η Ελλάδα και οι
Έλληνες όχι μόνο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις,
αλλά και να ξεπεράσουμε κάθε προσδοκία. Και ξεκάθαρη απόδειξη
αυτής της εσωτερικής δύναμης του Ελληνισμού αποτελεί η φετινή
επιτυχία της χώρας στον τουρισμό. Μια επιτυχία που δίνει στη χώρα
τη δυνατότητα να στηρίξει έμπρακτα τους συμπολίτες μας απέναντι
σε κάθε κρίση, παρούσα ή μελλοντική.

Η Θεσσαλονίκη έχει μια μεγάλη ευκαιρία να αναδειχθεί σε κόμβο
τεχνολογίας και καινοτομίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και
προς αυτή την κατεύθυνση έχει κάνει σημαντικά βήματα. Το οικο-
σύστημα καινοτομίας που έχει αναπτυχθεί στην πόλη (Τεχνόπολη
Θεσσαλονίκης, ΕΚΕΤΑ, Thess INTEC, θερμοκοιτίδες και οι τοπι-
κές start ups), οι νέες επενδύσεις από μεγάλες ξένες τεχνολογι-
κές και καινοτόμες επιχειρήσεις, όπως η Deloitte, η Pfizer, η Cisco
και η Deutsche Telekom, το αυξανόμενο ενδιαφέρον μεγάλων
πολυεθνικών να δημιουργήσουν εδώ θυγατρικές, η εκτίμηση των
ξένων για το καταρτισμένο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμι-
κό της πόλης, αλλά και η εξαιρετική δουλειά που κάνουν τα πανε-
πιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα είναι όλα παράμετροι που
καθιστούν τον στόχο αυτό πιο ρεαλιστικό και εφικτό από ποτέ.

Στην επίτευξη του στόχου αυτού η ΔΕΘ-Helexpo από την πλευρά
της συμβάλλει με όλα της τα μέσα. Η έμφαση που έδωσε στην ανά-
δειξη των start ups στο πλαίσιο των εκθεσιακών της διοργανώσε-
ων, με «ναυαρχίδα» τη Γενική Έκθεση του Σεπτεμβρίου, αλλά και η
δημιουργία μιας νέας έκθεσης, της Beyond, που αν και βρίσκεται
στο ξεκίνημά της έχει ήδη προσελκύσει τον διεθνή κόσμο της τε-
χνολογίας στη Θεσσαλονίκη, είναι μερικά μόνο από τα δείγματα
αυτής της φιλοσοφίας. 

Στη φετινή 86η ΔΕΘ, η Ψηφιακή Ελλάδα θα δώσει και πάλι το «πα-
ρών», παρουσιάζοντας το αύριο της ελληνικής επιχειρηματικότη-
τας μέσα από δημιουργικές start ups και νέους ανθρώπους που
οραματίζονται ένα διαφορετικό μέλλον για τη χώρα. Παράλληλα,
οι επενδυτικές προοπτικές της Ελλάδας θα αναδειχθούν μέσα από
την επιστροφή του θεσμού της τιμώμενης χώρας, που είναι φέτος
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ανοίγουμε διαύλους επικοινωνίας
με μια σημαντική ξένη οικονομία, η οποία με την παρουσία της
στην 86η ΔΕΘ, τις επιχειρήσεις της και την έμφαση της συμμετο-
χής της στις τεχνολογίες και τις επενδύσεις, θα δώσει σε μεγάλο
βαθμό τον παλμό της φετινής διοργάνωσης.

Η ΔΕΘ επιστρέφει με μεγάλη δυναμική, περισσότερους από 1.000
εκθέτες, ακόμα ποιοτικότερες συμμετοχές, πλούσια θεματικά
αφιερώματα που καλύπτουν όλο το φάσμα της οικονομίας, αλλά
και την «πινελιά» της αναψυχής, που τόσο έχει ανάγκη ο κόσμος,
σε πρώτο πλάνο.

Και όλα αυτά ενώ το σχέδιο της ανάπλασης του εκθεσιακού κέν-
τρου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, έτοιμο να συνδράμει στο ανα-
πτυξιακό momentum της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης πε-
ριοχής, καθώς επίσης και στη βελτίωση της ποιότητας της καθη-
μερινής ζωής στην πόλη.

Χάρη στη φετινή επιτυχία στον τουρισμό μπορούμε 
να στηρίξουμε έμπρακτα τους συμπολίτες μας

Η Θεσσαλονίκη κόμβος τεχνολογίας και καινοτομίας στη ΝΑ Ευρώπη

Σοφία 
Ζαχαράκη

Υφυπουργός Τουρισμού

Τάσος 
Τζήκας

Πρόεδρος 
της ΔΕΘ-HELEXPO
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Θα μπορούσε κάποιος ενδεχομένως να της
αποδώσει τον τίτλο της «σιδηράς κυρίας»
της ελληνικής πολιτικής σκηνής. Η κόρη

του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, η Ντό-
ρα, είναι από τις λίγες πολιτικούς που εδραιώθη-
κε στην κεντρική πολιτική σκηνή με το μικρό της
όνομα.

Άλλωστε δεν υπήρξε ποτέ αυτό που λέμε το…
προστατευόμενο κοριτσάκι του μπαμπά. Δεν είναι
τυχαίο ότι επέλεξε να προχωρήσει τη ζωή της και
την πολιτική της διαδρομή με το όνομα του πρώ-
του συζύγου της, του αείμνηστου Παύλου Μπακο-
γιάννη. Οι σχέσεις της με τον πατέρα της ήταν βε-
βαίως πολύ ισχυρές, αλλά πέρασαν και πολιτικές
διακυμάνσεις. Η Ντόρα χάραξε τη δική της αυτό-
νομη πορεία και πολλές φορές ήρθε σε ρήξη και
αντιπαράθεση με τις στρατηγικές του Μητσοτάκη. 

Το 1968, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δι-
κτατορίας, έφυγε στο εξωτερικό και εγκαταστά-
θηκε στο Παρίσι, όπου ολοκλήρωσε τις γυμνασια-
κές σπουδές της στη Γερμανική Σχολή. Σπούδασε
Πολιτικές Επιστήμες και Επικοινωνία στο Πανε-
πιστήμιο του Μονάχου. Μετά την επιστροφή της
στην Ελλάδα, συνέχισε τις ακαδημαϊκές της
σπουδές στη Νομική Σχολή, όπου αποφοίτησε
από το τμήμα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχο-
λής Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1974, επέστρεψε
στην Ελλάδα, όταν αποκαταστάθηκε η Δημοκρα-
τία, ενώ τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους παντρεύ-
τηκε τον δημοσιογράφο Παύλο Μπακογιάννη, με
τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά, την Αλεξία και τον
Κώστα. Αργότερα παντρεύτηκε τον Ισίδωρο Κού-
βελο με τον οποίο παραμένουν μαζί. Ουσιαστικά
μπήκε στην πολιτική το διάστημα 1978-1980,
όπου υπήρξε γραμματέας του υπουργού Συντονι-
σμού Κ. Μητσοτάκη, ενώ από τον Μάιο του 1980
έως τον Οκτώβριο του 1981 ακολούθησε τον πατέ-
ρα της ως ιδιαιτέρα γραμματέας στο υπουργείο
Εξωτερικών.

Τα γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή της Ντόρας
Μπακογιάννη είναι τόσα πολλά, που δεν θα έφτα-
ναν τρεις εφημερίδες για να τα περιγράψουμε. Οι
δυσκολίες έκαναν νωρίς την εμφάνισή τους στη
ζωή της, ακόμη και από τα εφηβικά της χρόνια,
όταν και βρέθηκε στην εξορία. Όπως είχε εκμυ-
στηρευτεί παλαιότερα σε συνέντευξή της, «ήμουν
το πρώτο παιδί της οικογένειας και ήμασταν τότε
στην εξορία. Έφυγα από τα 14 μου και βρέθηκα
στο Παρίσι, χωρίς κάποιον φίλο δίπλα μου. Δεν
ήθελα να ζητάω χαρτζιλίκι από τον μπαμπά μου.
Οπότε πήγαινα έξω από καταστήματα και κολλού-
σα από ένα χαρτί με το όνομά μου και τα στοιχεία
μου, αναφέροντας πως κάνω baby sitting».

Μια πραγματική 
μαχήτρια της ζωής

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Ντόρα Μπακογιάννη:  
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Μ
ία από τις πιο τραγικές στιγμές στη ζωή της ήταν
τον Σεπτέμβριο του 1989, όταν δολοφονήθηκε ο
Παύλος Μπακογιάννης μπροστά στο γραφείο

του στην οδό Ομήρου από την «17 Νοέμβρη». Η επόμενη
δοκιμασία για την Ντόρα Μπακογιάννη ήρθε στις 13 Σε-
πτεμβρίου του 2002, όταν επιχειρήθηκε απόπειρα δολο-
φονίας εναντίον της στην οδό Αμαλίας στο κέντρο της Αθή-
νας. Γλίτωσε από θαύμα… Τώρα, η Ντόρα Μπακογιάννη
έρχεται πάλι να δώσει ακόμα μια μεγάλη μάχη, αυτή κατά
του καρκίνου. Η ίδια γνωστοποίησε πως δεν πρόκειται να
το βάλει κάτω. «Θα συνεχίσω να δουλεύω κανονικά και να
παλεύω γι’ αυτόν τον τόπο που τόσο αγαπώ, παράλληλα με
τη θεραπεία μου», υπογράμμισε. 

Η πολιτική σταδιοδρομία της Ντόρας Μπακογιάννη είναι
γνωστή στους περισσότερους. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει
πραγματικούς φίλους από όλες τις πολιτικές παρατάξεις,
ενώ έχει χτίσει ισχυρές σχέσεις με αρχηγούς και αξιωμα-
τούχους άλλων κρατών, τις οποίες διατηρεί μέχρι σήμερα.
Από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 μέχρι τις εκλογές του
1989 έγινε για πρώτη φορά βουλευτής, φτάνοντας στο 2002
που εξελέγη πρώτη γυναίκα δήμαρχος Αθηναίων λαμβά-
νοντας 60,6% στον δεύτερο γύρο, ενώ το 2006 έγινε η πρώ-
τη γυναίκα υπουργός Εξωτερικών στην Ελλάδα. Οι εσω-
κομματικές εκλογές του 2009, στις οποίες δεν κατάφερε
να πάρει την αρχηγία και η διαφωνία με τον Αντώνη Σαμα-
ρά το 2010, την έφεραν πρόσκαιρα εκτός Νέας Δημοκρα-

τίας, ίδρυσε τη Δημοκρατική Συμμαχία, ωστόσο δύο χρόνια
αργότερα επέστρεψε στην παράταξή της και τέθηκε επικε-
φαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας.

Η πολιτική της σταδιοδρομία δεν ήταν στρωμένη με ροδο-
πέταλα, όμως δεν λύγισε ποτέ και δεν μπήκε σε καμία διαδι-
κασία αυτοθυματοποίησης. Η ίδια έχει μιλήσει για τα παιδι-
κά της χρόνια, στα οποία χρειάστηκε να φτάσει στα 10 με 12
για να καταλάβει ποια ακριβώς ήταν η δουλειά που έκανε ο
πατέρας της, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. «Νομίζαμε ότι ο
μπαμπάς μας απλά πάει στο γραφείο, δεν ξέραμε τότε τι
ήταν η πολιτική». Όπως έχει πει, η συχνή παρουσία στο πα-
τρικό του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στην Κρήτη και η συνα-
ναστροφή με τα πολλά αγόρια ξαδέρφια την είχε κάνει αγο-
ροκόριτσο, ωστόσο η παρουσία της μητέρας της ήταν αυτή
που έβαζε τα όρια και επέστρεφε την ίδια και τα αδέρφια της
στην πραγματικότητα. Ιδιαίτερη σχέση έχει αναπτύξει, φυ-
σικά, και με τον αδερφό της Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο νυν
πρωθυπουργός μετά τη δικτατορία ως έφηβος περνούσε
πολύ χρόνο στο σπίτι της αδελφής του, με τον Παύλο Μπα-
κογιάννη να του έχει μεγάλη αδυναμία, όπως η ίδια έχει εκ-
μυστηρευτεί. «Ο Παύλος τού είχε παθολογική αδυναμία.
Θυμάμαι ότι, μόλις μεγάλωσε, στις αρχές της δεκαετίας του
’80, ο Παύλος τού άφηνε χαρτζιλίκι κι ο Κυριάκος, πάντα
προσεκτικός και τυπικός σε όλα του, του έφερνε τα ρέστα
όταν επέστρεφε από τη βόλτα με τους φίλους του. Αυτό έκα-
νε έξαλλο τον Παύλο. “Κράτα τα, ρε, θα σου χρειαστούν αύ-

ριο”, του φώναζε γελώντας», αναφέρει μία από τις ιστορίες
που έχει αποκαλύψει η Ντόρα.

Το χιούμορ δεν έλειψε ποτέ από τη ζωή της. Η ίδια στο
παρελθόν έχει πει για τον εαυτό της «έχω τα τρία κακά του
κόσμου. Είμαι γυναίκα, είμαι ψηλή και είμαι κόρη του Μη-
τσοτάκη». Επίσης, έχει αποκαλύψει πως είχε τρομερή
ανασφάλεια. «Την πρώτη φορά που ανέβηκα στο βήμα της
Βουλής σαν νέα βουλευτής, έτρεμα σαν το ψάρι». «Υπάρ-
χουν ένα εκατομμύριο λόγοι να μην είσαι στην πολιτική και
μάλλον όλοι είναι σωστοί. Έχει όμως κάτι η πολιτική, που
δεν μπορείς να το βρεις αλλού. Αυτή η απίστευτη ικανοποί-
ηση ότι έχεις τη δυνατότητα να αλλάξεις ένα λιθαράκι στα
πράγματα και στις ζωές των άλλων», είναι η απάντησή της
για το πώς είναι να έχεις το «μικρόβιο» της πολιτικής. Λα-
τρεύει παθολογικά τα -επτά- εγγόνια της. Όπως λέει, είναι
πιο ισορροπημένη, αλλά παραμένει πολύ δεμένη με τα παι-
διά της. Ένα «δέσιμο» που έγινε ακόμα πιο ισχυρό μετά τη
δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη, όταν έμειναν οι
τρεις τους. «Όταν τσακώνομαι με τα παιδιά μου, μπορεί να
αρρωστήσω πραγματικά για δύο μέρες, να έχω πονοκεφά-
λους και ιλίγγους. Πάντως, ναι, σήμερα έχω ενεργό παρου-
σία δίπλα σε όλα τα εγγόνια μου. Έχω μπει πολύ στη λογική
της κόρης μου, που λέει: “Οι άνθρωποι θέλουν μνήμες, θε-
τικές μνήμες για να μπορούν να είναι αύριο ισορροπημέ-
νοι”. Θεωρώ πολύ σημαντικό να δημιουργούμε θετικές
μνήμες στα παιδιά. Και περνάω πολύ καλά μαζί τους».

Η εμπλοκή της με την πολιτική, η απόπειρα 
δολοφονίας και το αστείρευτο χιούμορ

Πίσω 
στο 1974
με ένα
λαμπερό
χαμόγελο
σε νεαρή
ηλικία

Με τα 
εγγόνια
της στην
κάλπη

Η φωτογραφία που έσπασε
καρδιές με τον αδερφό της

στην κηδεία του πατέρα τους

Εδώ 
σε πολύ
μικρή 
ηλικία

Με τον Κώστα και την Αλεξία Με την αείμνηστη μητέρα της, τη Μαρίκα



του
Νότη Μαριά

Καθηγητής 
Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης, πρόεδρος
του κόμματος 
Ελλάδα 
- Ο άλλος δρόμος,
πρώην 
ευρωβουλευτής
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Μετά την Ελλάδα, και η Πολωνία 
διεκδικεί γερμανικές αποζημιώσεις
Ο

γδόντα τρία χρόνια μετά την εισβολή του Χίτλερ
στην Πολωνία, την 1η Σεπτεμβρίου 1939, η πολω-
νική πολιτική ηγεσία ανακοίνωσε με τον πιο επί-

σημο τρόπο ότι η Βαρσοβία θα διεκδικήσει από το Βερο-
λίνο το ποσό των 1,32 τρισεκατομμυρίων ευρώ ως πολε-
μικές επανορθώσεις (https://apnews.com 1/9/2022). 

Όπως τόνισε ο ηγέτης του κυβερνώντος κόμματος Νό-
μος και Δικαιοσύνη (PiS) Jaroslaw Kaczynski
(https://www.ft.com 1/9/2022), η Πολωνία με βάση σχε-
τική έκθεση του πολωνικού κοινοβουλίου που δόθηκε
στη δημοσιότητα την 1η Σεπτεμβρίου 2022 προχωρά
πλέον άμεσα στη διεκδίκηση του παραπάνω αστρονομι-
κού ποσού.

Η έκθεση του πολωνικού κοινοβουλίου για το «κόστος
της ναζιστικής κατοχής της Πολωνίας το διάστημα 1939-
1945» απαρτίζεται από τρεις τόμους
(https://www.france24.com 1/9/2022) με αποδεικτικό
υλικό για τις θηριωδίες των ναζί στην Πολωνία καθώς
και για τις καταστροφές της χώρας από τα γερμανικά
στρατεύματα κατοχής. Μάλιστα, για τον σκοπό αυτόν ερ-
γάστηκαν συστηματικά επί πέντε τουλάχιστον χρόνια 30
ιστορικοί, οικονομολόγοι, νομικοί και άλλοι ειδικοί
(https://www.euronews.com 1/9/2022). 

Πλέον, μετά την επίσημη ανακοίνωση της διεκδίκησης
εκ μέρους της Βαρσοβίας των πολεμικών επανορθώσε-
ων, αναμένεται η επίδοση στη Γερμανία σχετικής Ρημα-
τικής Διακοίνωσης εκ μέρους της πολωνικής κυβέρνη-
σης.

Βέβαια, η Γερμανία πιστή στην πάγια τακτική της, διά στό-
ματος Μπέρμποκ (https://www.theguardian.com 2/9/2022)
αλλά και Σολτς (https://notesfrompoland.com/ 7/9/2022),
απέρριψε τις πολωνικές διεκδικήσεις λέγοντας ότι δεν υφί-
σταται θέμα καταβολής των πολεμικών επανορθώσεων στην
Πολωνία, γιατί το θέμα έχει δήθεν κλείσει νομικά. 

Από πολωνικής πλευράς στη συνέχεια απορρίφθηκε
ως απαράδεκτη και νομικά αβάσιμη η παραπάνω δήλω-
ση Σολτς και δηλώθηκε ότι η Πολωνία θα προχωρήσει
στη διεκδίκηση των πολεμικών επανορθώσεων με κάθε
πολιτικό, διπλωματικό και νομικό μέσο.

Η επίσημη έναρξη της διεκδίκησης των πολεμικών
επανορθώσεων εκ μέρους της Πολωνίας επανέφερε στο
προσκήνιο το ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων
που οφείλει να καταβάλει η Γερμανία λόγω των ναζιστι-
κών θηριωδιών κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Πρόκειται για μια εξέλιξη η οποία εξ αντικειμένου ενι-
σχύει και τη θέση της χώρας μας σε σχέση με τη διεκδί-
κηση των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα,
οφειλές που ως γνωστόν αφορούν τις πολεμικές επα-
νορθώσεις, το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο, την αποζη-
μίωση των συγγενών των θυμάτων που δολοφονήθηκαν
από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, την επιστροφή
των κλαπέντων από τους ναζί αρχαιολογικών θησαυρών
καθώς και την καταβολή των πολεμικών επανορθώσεων
λόγω του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Όπως έχουμε ήδη αναλύσει στις 17 Απριλίου 2019, η
Ολομέλεια της ελληνικής Βουλής συζήτησε την από 2016
έκθεση της αρμόδιας διακομματικής κοινοβουλευτικής
επιτροπής για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών.

Σύμφωνα με την έκθεση (σελ. 47), το συνολικό ποσό
των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα ανέρχεται
σε 269.547.005.854, πλέον τόκων.

Σημειωτέον δε ότι στο παραπάνω ποσό των 269,5 δισ.
ευρώ, που ξεπερνά τα 300 δισ. ευρώ με τους τόκους, δεν
περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις των ιδιωτών για τις σφα-
γές, τις δολοφονίες, τις εκτελέσεις, τις αναπηρίες και την
καταναγκαστική εργασία σε Ελλάδα και στα γερμανικά
στρατόπεδα συγκέντρωσης και εργοστάσια.

Για τον λόγο αυτόν, άλλωστε, από τη δική μου πλευρά
με συστηματικό τρόπο ήδη από το 2014 τουλάχιστον άρ-
χισα σχετική συνεργασία με Πολωνούς βουλευτές και
ευρωβουλευτές για τον συντονισμό της δράσης Ελλάδας
και Πολωνίας σε σχέση με την καταβολή εκ μέρους της
Γερμανίας των πολεμικών επανορθώσεων.

Ομολογουμένως, πάντως, η πολωνική πλευρά ξεκίνη-
σε στο ζήτημα αυτό ιδιαίτερα μουδιασμένα, όπως διαπί-
στωσα στις 13 Φεβρουαρίου 2014, όταν επισκεπτόμενος
τη Βαρσοβία συναντήθηκα με ορισμένους Πολωνούς
βουλευτές του PiS, στο πλαίσιο των εργασιών σεμιναρί-

ου που διοργανώθηκε εκεί από την Κοινοβουλευτική
Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) για τον
ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην εφαρμογή των
αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων.

Στη συνέχεια βρέθηκα ξανά στην πολωνική πρωτεύουσα
το διήμερο 1-2 Σεπτεμβρίου 2015, προκειμένου να συμμε-
τάσχω στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για την 71η επέ-
τειο από την εξέγερση της Βαρσοβίας κατά των ναζιστικών
στρατευμάτων κατοχής (https://www.neakriti.gr 4/9/2015).

Ως γνωστόν, η εξέγερση της Βαρσοβίας ξεκίνησε την
1η Αυγούστου 1944 και κράτησε 63 ημέρες, τελείωσε
όμως άδοξα για τον μαχόμενο πολωνικό λαό με 200.000
νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες, ενώ 700.000 άμαχοι
εκδιώχθηκαν από την πόλη που καταστράφηκε ολοσχε-
ρώς από τις δυνάμεις της Βέρμαχτ.

Στο πλαίσιο, λοιπόν, των παραπάνω εκδηλώσεων συ-
ναντήθηκα με επιζήσασες και επιζήσαντες μαχητές της
εξέγερσης της Βαρσοβίας, ξεναγήθηκα στο εκπληκτικό
«Μουσείο της Εξέγερσης της Βαρσοβίας» και συμμετεί-
χα ως ομιλητής σε διήμερο συνέδριο που διοργάνωσε η
Ομάδα των Ευρωπαίων Αντιφεντεραλιστών με θέμα «τις
Πολεμικές Επανορθώσεις και την Τιμωρία των εγκλημα-
τιών πολέμου».

Θα πρέπει να επισημανθεί, πάντως, ότι με βάση τις τό-
τε τοποθετήσεις των διάφορων Πολωνών ευρωβουλευ-
τών, η Πολωνία σχεδίαζε να διεκδικήσει εκατοντάδες δι-
σεκατομμύρια δολάρια για πολεμικές επανορθώσεις και
5,5 τρισ. δολάρια για την αποζημίωση των συγγενών των
θυμάτων των χιλιάδων Πολωνών που εκτελέστηκαν κα-
τά τη γερμανική κατοχή.

Για τον λόγο αυτόν οι Πολωνοί ευρωβουλευτές μέλη
της Ομάδας των Ευρωπαίων Αντιφεντεραλιστών συνερ-
γάστηκαν μαζί μου, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις
εμπειρίες από τον αγώνα του ελληνικού λαού για το ζή-
τημα των γερμανικών αποζημιώσεων και των εν γένει
οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα.

Στη συνέχεια με την Ομάδα των Ευρωπαίων Αντιφεν-
τεραλιστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματοποί-
ησα μαζί με Πολωνούς ευρωβουλευτές στις 20 Οκτω-
βρίου 2016 επίσκεψη τιμής και μνήμης στους χώρους
μαρτυρίου των ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης
του Άουσβιτς και του Μπιρκενάου στην Πολωνία (Λαμια-
κός Τύπος 26/10/2016, notismarias@gmail.com
26/10/2016), όπου και διατρανώσαμε όλοι μαζί την από-
φασή μας για συνέχιση του αγώνα μας για τη διεκδίκηση
των γερμανικών αποζημιώσεων.

Ακολούθησε η συμμετοχή Πολωνών ευρωβουλευτών
σε εκδηλώσεις που διοργάνωσα στο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο για τις γερμανικές αποζημιώσεις. 

Τέλος, τον Αύγουστο του 2017, με αφορμή τις τότε
πρώτες δηλώσεις Πολωνών αξιωματούχων για διεκδί-
κηση καταβολής πολεμικών επανορθώσεων εκ μέρους
της Γερμανίας, δημοσίευσα άρθρο με τίτλο «Ελλάδα -
Πολωνία Συμμαχία για τις γερμανικές αποζημιώσεις»
(https://www.patris.gr 21/8/2017) που όπως αποδει-
κνύεται από τις εξελίξεις τελικά παραμένει ακόμη και
σήμερα εξαιρετικά επίκαιρο.

Οψόμεθα, λοιπόν, για τη συνέχεια. 
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Ο
πληθωρισμός στην Ευρώπη αυξήθηκε και
οι τιμές της ενέργειας που τον προκαλούν
είναι σε επίπεδα που επιβάλλουν άμεση

κεντρική παρέμβαση στην ευρωπαϊκή αγορά. Το
ευρώ καταγράφει αρνητικό ρεκόρ έναντι του δολα-
ρίου, ενώ υπό πίεση βρίσκονται μετοχές και ομό-
λογα σε ένα έτος που οι δείκτες του τουρισμού και
του ΑΕΠ της Ελλάδας δείχνουν να κινούνται σε επί-
πεδα ρεκόρ σε σύγκριση με την υπόλοιπη ΕΕ.

Όπως έδειξαν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η χώρα εί-
χε ρυθμό ανάπτυξης 7,7% κατά το 2ο τρίμηνο σε
σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, ενώ ανα-
θεώρησε και το 1ο τρίμηνο από 7% σε 8%. Επίσης
επισημαίνεται πως, με βάση τα διαθέσιμα εποχικά
διορθωμένα στοιχεία, το ΑΕΠ σε όρους όγκου το
2ο τρίμηνο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 1,2%, σε
σχέση με το 1ο τρίμηνο 2022, ενώ σε σύγκριση με
το 2ο τρίμηνο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 7,7%.
Με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία,
το ΑΕΠ σε όρους όγκου κατά το δεύτερο τρίμηνο
2022 παρουσίασε αύξηση κατά 7,8% σε σχέση με το
αντίστοιχο του 2021.

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο υπο-
χώρησε στο 11,1% από 11,3% τον Ιούλιο, ενώ η Ευρω-
ζώνη εκτινάχθηκε στο ρεκόρ 9,1%. Σύμφωνα με τη
Eurostat, η ενέργεια οδηγεί την αύξηση, η οποία κα-
ταγράφηκε στο 38,2% τον Αύγουστο. Τα τρόφιμα και
τα αλκοολούχα ποτά ακολουθούν με άνοδο 10,6%.
Ανοδικά κατά 35,6% ενισχύθηκε ο δείκτης τιμών πα-
ραγωγού τον Ιούλιο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Σε τε-
λική δωδεκάμηνη βάση η αύξηση ήταν 32,8%. 

Οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων μειώθηκαν κα-
τά 3,9% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο σύμ-
φωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Στο ΕΒΕΠ, αντιθέτως, η αύ-
ξηση των εγγραφών το οκτάμηνο ήταν +15%. Ο μει-
κτός δείκτης αγορών PMI της S&P υποχώρησε
στις 48,4 μονάδες τον Αύγουστο από 49,1 τον Ιού-
λιο, παρά το γεγονός πως η κατανάλωση αυξήθηκε
8,1%. Η συρρίκνωση αποδόθηκε στη μειωμένη ροή

παραγγελιών και στην αδύναμη ζήτηση πελατών. 
Τον Ιούλιο οι εξαγωγές ανήλθαν στα 5 δισ. ευρώ

καταγράφοντας από πέρυσι αύξηση σχεδόν 40%.
Αντίστοιχα το 7μηνο οι εξαγωγές αυξήθηκαν 20,8%
και οι εισαγωγές 15,5% κλείνοντας στα 31 και 51,6
δισ. ευρώ αντίστοιχα, όμως με το εμπορικό έλλειμ-
μα να διευρύνεται και να ξεπερνά τα 20 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η ανεργία
στην Ελλάδα τον Ιούλιο ήταν 11,4%, μειωμένη κατά
2,9% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2021, ενώ το
ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη ήταν 6,6%. Το
απόλυτο νούμερο για τους ανέργους στην Ελλάδα
ήταν 530.000.

Οι αποδόσεις των ομολόγων της Ευρωζώνης αυ-
ξήθηκαν εν αναμονή μιας απότομης αύξησης των
επιτοκίων από την ΕΚΤ. Το ευρώ κατέγραψε χαμη-
λό ρεκόρ εικοσαετίας, με τις εκτιμήσεις των ανα-
λυτών να αναφέρουν διολίσθηση 0,97 έναντι του
δολαρίου. Ο ελληνικός δείκτης αναφοράς σκαρφά-
λωσε στο 4,23% και το spread έφτασε τις 269 μονά-
δες. Οι πιέσεις της πενταετίας ήταν έως και 3,33%. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για έργα που εγ-
κρίθηκαν και υποστηρίζονται από το ΤΑΑ έφτασε
τα 3,93 δισ. ευρώ σύμφωνα με στοιχεία του υπουρ-
γείου Οικονομικών. Τα 107 έργα θα απορροφήσουν
1,68 εκατ. ευρώ σε κεφάλαια ΤΑΑ, 933 εκατ. ευρώ
από ίδια κεφάλαια επενδυτών και 1,32 εκατ. ευρώ
σε τραπεζικά δάνεια. Συνολικά 38 προγράμματα
και έργα με συνολικό προϋπολογισμό 7,15 δισ. ευ-
ρώ έχουν πάρει το πράσινο φως από την ΕΕ ως μέ-
ρος του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Οι Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας στην έκτακτη
Σύνοδο για την Ενέργεια που πραγματοποιήθηκε
στις 9/9 συζήτησαν μηχανισμούς για τον περιορι-
σμό του ενεργειακού κόστους, συμπεριλαμβανο-
μένων των προτάσεων που υπέβαλε η Ελλάδα,
αφού οι τιμές του φυσικού αερίου έφτασαν σε επί-
πεδα ρεκόρ κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, με
αρνητικό αντίκτυπο στην ηλεκτρική ενέργεια. Η τε-

λική πρόταση της Επιτροπής θα παρουσιαστεί στις
14 Σεπτεμβρίου.

Η COSCO υπέβαλε στο Συμβούλιο της Επικρατεί-
ας το επικαιροποιημένο masterplan της για το λι-
μάνι του Πειραιά. Το σχέδιο αναμένεται να εγκριθεί
το φθινόπωρο, επιτρέποντας την επανέναρξη των
εργασιών για την επέκταση του επιβατικού τερμα-
τικού σταθμού. Η κίνηση εμπορευματοκιβωτίων
στις προβλήτες I και II της COSCO στον Πειραιά μει-
ώθηκε κατά 9,9% το έτος έως τον Ιούλιο σε σύγκρι-
ση με την ίδια περίοδο του 2021. Η επιβράδυνση
αποδίδεται στη συσσώρευση φορτίων διαμετακό-
μισης και στις καθυστερημένες αφίξεις που συν-
δέονται με τα σημεία συμφόρησης στην παγκόσμια
αλυσίδα εφοδιασμού.

Ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ για το κλίμα Τζον Κέρι
συζήτησε τον ηγετικό ρόλο της ελληνικής ναυτι-
λιακής κοινότητας στην πράσινη μετάβαση του
ναυτιλιακού τομέα με τον πρωθυπουργό Κ. Μητσο-
τάκη, τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής Ι. Πλακιωτάκη και την πρόεδρο της Ένωσης
Ελλήνων Εφοπλιστών Μ. Τραυλού κατά την επί-
σκεψή του στην Αθήνα. Εγκρίθηκε από τη Βουλή η
νομοθεσία που καθορίζει τους όρους για την εξυ-
γίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας από την Onex.

Η αεροπορική κίνηση προς την Ελλάδα αυξήθη-
κε κατά 7% τον Ιούλιο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα
του 2019, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Πε-
ρισσότεροι από 4 εκατ. επιβάτες έφτασαν στα αε-
ροδρόμια του Νοτίου Αιγαίου το πρώτο 20ήμερο
του Αυγούστου, σημειώνοντας αύξηση 16% σε σχέ-
ση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σύμφωνα
με τους τοπικούς τουριστικούς αρχηγούς. Ρεκόρ
αφίξεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών απευ-
θείας πτήσεων από τις ΗΠΑ. Περίπου 1 εκατ. θέ-
σεις έχουν κρατηθεί σε πτήσεις τον Σεπτέμβριο.
Είχαμε 5.000 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων στα λιμά-
νια της χώρας μας και τον Σεπτέμβριο αναμένονται,
μόνο στον Πειραιά, 600 αφίξεις.

Η κατασκευαστική δραστηριότητα συρρικνώθη-
κε κατά 0,4% σε ετήσια βάση λόγω του αριθμού των
οικοδομικών αδειών. Η πτώση ήταν 23,2% κατ’
έκταση και 8,8% κατ’ όγκο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.
Οι συναλλαγές εμπορικών ακινήτων ανήλθαν σε
600 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2022. Η συνολική
αξία των συναλλαγών το 2021 ήταν 750 εκατ. ευρώ,
το 2020 ήταν 900 εκατ. ευρώ και το 2019 ήταν 600
εκατ. ευρώ.

Οι ισχυρές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας
το δεύτερο τρίμηνο και οι προσδοκίες των δεικτών
του τρίτου τριμήνου με την προσθήκη του τουρι-
σμού οδηγούν τους οίκους αξιολόγησης να αναθε-
ωρήσουν την ετήσια ανάπτυξη πολύ πάνω από το
αρχικά εκτιμώμενο 5% και τον δείκτη του ελληνι-
κού χρέους κάτω από 170% από τη μεγέθυνση του
ονομαστικού ΑΕΠ. 

του
Βασίλη 
Κορκίδη 

Αρνητικά ρεκόρ για πληθωρισμό και ευρώ σε ένα έτος
υψηλής αύξησης τουρισμού και μεγέθυνσης του ΑΕΠ
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Μια περίοδος βασιλείας που διήρκεσε 70 χρόνια είχε
αναμφίβολα και δύσκολες στιγμές. Η Ελισάβετ ανήλθε
στον θρόνο τον Φεβρουάριο του 1952 και τον Απρίλιο του
1955 ξεκίνησε ο αγώνας της ΕΟΚΑ στην Κύπρο. Οι Ελληνο-
κύπριοι αγωνιστές που συνελήφθησαν από τους Βρετα-
νούς και καταδικάστηκαν σε θάνατο, οδηγήθηκαν στην αγ-
χόνη. Θα γλίτωναν μόνο αν τους δινόταν χάρη από τη βασί-
λισσα Ελισάβετ. Κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ. 

Κατά τη διάρκεια της θητείας της η Ελισάβετ συνεργά-

στηκε με 15 πρωθυπουργούς. Μάλιστα, συνάντησε την Λιζ
Τρας δύο ημέρες πριν αποβιώσει. Ο αγαπημένος της πρω-
θυπουργός ήταν ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, ενώ την πιο «δύσκο-
λη» σχέση την είχε με την Μάργκαρετ Θάτσερ, η οποία δεν
ένιωσε ποτέ άνετα με το lifestyle του παλατιού.

Το 1997 ο Τόνι Μπλερ την έπεισε να συμμετάσχει στο
πένθος για την πριγκίπισσα Νταϊάνα (άλλη μια υπόθεση
που έφερε σε δύσκολη θέση το Παλάτι), ενώ τα τελευταία
χρόνια προτίμησε, όπως της επέβαλε ο ρόλος της, να κρα-

τήσει απόσταση ασφαλείας από γεγονότα όπως η οικονο-
μική κρίση του 2008, το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία
της Σκωτίας το 2014, το Brexit το 2016. Το μήνυμά της, πάν-
τως, στην έναρξη της καραντίνας το 2020 συγκίνησε τους
Βρετανούς. 

Επίσης, είχε να διαχειριστεί ενδοοικογενειακά προβλή-
ματα, όπως οι περιπέτειες του πρίγκιπα Ανδρέα με το
σκάνδαλο Επστάιν και ο γάμος του πρίγκιπα Χάρι με την
Αμερικανίδα ηθοποιό Μέγκαν Μαρκλ.

Τ
έλος εποχής. Όσο τετριμμένο κι αν
ακούγεται, ο θάνατος της μακρο-
βιότερης βασίλισσας του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου σηματοδοτεί το

κλείσιμο ενός κεφαλαίου 70 ετών στην ευ-
ρωπαϊκή ιστορία και το άνοιγμα ενός νέου σε
μια ιδιαίτερα δύσκολη εποχή για τη Γηραιά
Ήπειρο, μετά την πανδημία και τη ρωσική ει-
σβολή στην Ουκρανία. Ένα νέο κεφάλαιο θα
έχει πρωταγωνιστή τον πρωτότοκο γιο της
Ελισάβετ, τον μέχρι πρότινος πρίγκιπα της
Ουαλίας και πλέον Κάρολο Γ’.

Ολόκληρος ο πλανήτης συμμετέχει στο
πένθος των Βρετανών, ενώ χιλιάδες πολίτες

συνέρρεαν και χθες έξω από το παλάτι του
Μπάκιγχαμ. Απευθύνοντας «τις σκέψεις
τους» στη βασιλική οικογένεια και στον βρε-
τανικό λαό, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσε-
ων εξέφρασαν τη θλίψη τους για τον θάνατο
της βασίλισσας, που στα 70 χρόνια της βασι-
λείας της είχε συναντήσει σχεδόν όλους
τους αξιωματούχους του πλανήτη. Μιας βα-
σίλισσας, της οποίας οι υπήκοοι είχαν την
ευκαιρία να ευχαριστήσουν για όλα («Thank
you ma’am for everything», όπως είπε και ο
ήρωας των παιδικών ταινιών, αρκούδος
Paddington στο βίντεο που προβλήθηκε)
στις εορταστικές εκδηλώσεις για το Πλατι-

νένιο Ιωβηλαίο της, τον περασμένο Ιούνιο.

Τριήμερο λαϊκό προσκύνημα
Μετά τους 96 κανονιοβολισμούς που

ακούστηκαν προς τιμήν της αποβιώσασας
βασίλισσας από διάφορα μέρη του Λονδίνου
χθες το μεσημέρι, το βράδυ ο νέος μονάρχης
του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρε-
τανίας και της Βορείου Ιρλανδίας απηύθυνε
το πρώτο διάγγελμά του προς τον βρετανικό
λαό. Θα είναι ο τρίτος Κάρολος της βρετανι-
κής ιστορίας, μετά τον Κάρολο τον Α’, του οί-
κου Στιούαρτ, που αποκεφαλίστηκε στον αγ-
γλικό Εμφύλιο το 1649 και τον γιο του, Κάρο-

λο Β’, που ανέβηκε στον θρόνο το 1660, με την
παλινόρθωση της μοναρχίας στη Βρετανία.  

Η σορός της Ελισάβετ αναμένεται να μετα-
φερθεί τη Δευτέρα από το Μπάκιγχαμ στο
Κοινοβούλιο, όπου θα παραμείνει για τριήμε-
ρο λαϊκό προσκύνημα. Το εθνικό πένθος για
την Ελισάβετ θα διαρκέσει έως και επτά ημέ-
ρες μετά την κηδεία της, που αναμένεται να
πραγματοποιηθεί 10 ημέρες μετά τον θάνατό
της, γύρω στις 19 Σεπτεμβρίου, στο Αββαείο
του Ουέστμινστερ. Στη συνέχεια θα ταφεί στο
παρεκκλήσι του πύργου Ουίνσδορ, όπου βρί-
σκεται και ο τάφος του πολυαγαπημένου συ-
ζύγου της, πρίγκιπα Φίλιππου. 

Οι δύσκολες αποφάσεις που στιγμάτισαν τη βασιλεία της 

Η Βρετανία 
αποχαιρετά
τη Λίλιμπετ
Ολόκληρο το τελετουργικό 
που θα ακολουθηθεί μέχρι 
την ημέρα της κηδείας της,
η οποία θα γίνει δέκα ημέρες 
μετά τον θάνατό της  
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H τεράστια περιουσία
της Queen Elizabeth
Από αχανείς εκτάσεις και κάστρα μέχρι και αιολικά πάρκα, η προσωπική
περιουσία της Ελισάβετ υπολογίζεται, σύμφωνα με τους «Sunday Times»,
σε 370 εκατ. λίρες (περίπου 426 εκατ. ευρώ). Ένα μέρος της περιουσίας της
είναι γνωστό και το διαχειρίζεται η κυβέρνηση, όμως ένα άλλο είναι ιδιωτι-
κό. Οι δαπάνες που συνδέονται με τις επίσημες δραστηριότητες εκπροσώ-
πησης της βασιλικής οικογένειας καλύπτονται από μια ετήσια χορηγία,
που για το 2021-2022 έφτασε τα 86 εκατ. λίρες (99 εκατ. ευρώ) και περιλαμ-
βάνει ένα ποσό που χορηγήθηκε για δέκα χρόνια μετά την ανακαίνιση των
ανακτόρων του Μπάκιγχαμ.

Τ
ο πρωί του Σαββάτου ο Κάρολος
ανακηρύσσεται και επίσημα μο-
νάρχης του Ηνωμένου Βασιλείου
από το Συμβούλιο Ενθρόνισης. 

Η στέψη του Καρόλου, ο οποίος σύμφω-
να με το πρωτόκολλο θα ξεκινήσει άμεσα
περιοδεία στις τέσσερις χώρες του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου, μπορεί να γίνει ακόμα και
αρκετούς μήνες μετά, καθώς εορτασμοί
τέτοιου βεληνεκούς θεωρούνται απρεπείς
σε περίοδο πένθους. Σημειώνεται ότι η
στέψη της Ελισάβετ έγινε 16 μήνες μετά τον
θάνατο του πατέρα της βασιλιά Γεωργίου
ΣΤ’. Πάντως, σύμφωνα με τους ειδικούς
στα θέματα της βρετανικής μοναρχίας, ο
Κάρολος αναμένεται να προτιμήσει μια πιο
γρήγορη και πιο μικρή στέψη.

Η σύζυγός του Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς
θα φέρει τον τίτλο της «βασιλικής συζύγου»,
καθώς η Ελισάβετ είχε εκφράσει γραπτώς
την επιθυμία της να στεφθεί και η Καμίλα.

«Ο θάνατος της πολυαγαπημένης μου
μητέρας, της βασίλισσας, είναι μια στιγμή
υπέρτατης θλίψης για εμένα. Η απώλειά
της θα γίνει βαθιά αισθητή σε όλη τη χώρα,
στην Κοινοπολιτεία και σε αμέτρητους αν-
θρώπους», ήταν η πρώτη δήλωση του Κα-
ρόλου, ο οποίος είχε σπεύσει στο κάστρο
Μπάλμοραλ, αφού οι γιατροί είχαν εκφρά-
σει την ανησυχία τους για την κατάσταση
της υγείας της 96χρονης βασίλισσας.

Στα 73 του, ο Κάρολος είναι ο γηραιότε-
ρος μονάρχης που αναλαμβάνει καθήκον-
τα στη βρετανική βασιλική ιστορία. Πολλοί
Βρετανοί εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους
για τον Κάρολο από την εποχή του πολύ-
κροτου διαζυγίου με την Νταϊάνα και την
επιθυμία τους να γίνει βασιλιάς ο Ουίλιαμ,
κάτι τέτοιο, όμως, δεν προβλέπεται πριν
από τον θάνατο του νέου βασιλιά.

Στόχος του να φέρει πιο κοντά 
στον λαό τον… θρόνο

Κάποιοι εκτιμούν ότι η διαδοχή της Ελι-
σάβετ από τον Κάρολο θα εξασθενήσει τη

βρετανική μοναρχία. Σύμφωνα με δημο-
σκόπηση την επομένη του εορτασμού του
πλατινένιου Ιωβηλαίου, το 82% των Βρετα-
νών δήλωνε ικανοποιημένο από την Ελι-
σάβετ, το 61% συμπαθούσε τον Κάρολο,
ενώ ο Ουίλιαμ συγκέντρωνε ποσοστό δη-
μοφιλίας 73%.

Οι υπέρμαχοι του νέου βασιλιά τονίζουν

ότι είναι πανέτοιμος να αναλάβει τα καθή-
κοντά του, με στόχο να φέρει τον θρόνο πιο
κοντά στον λαό, ότι εργαζόταν καθημερινά
για τα ζητήματα του θρόνου, ότι υπήρξε από
τους πρώτους που ενδιαφέρθηκαν έμπρα-
κτα για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της Κλιματικής Αλλαγής και ότι έχει επιδεί-
ξει τεράστιο φιλανθρωπικό έργο, μέσω του

ιδρύματός του (Prince’s Trust Internatio-
nal). Γεγονός είναι, πάντως, ότι με την
«πράσινη» ατζέντα του ο Κάρολος κατάφε-
ρε να εκσυγχρονίσει την εικόνα της βρετα-
νικής μοναρχίας, κερδίζοντας τη συμπά-
θεια της παγκόσμιας κοινής γνώμης.

Ο Κάρολος Γ’ περίμενε επτά δεκαετίες
ως διάδοχος για να μπει στον χορό. Το αν η
βασιλεία του θα μνημονεύεται όπως αυτή
της μητέρας του μένει να φανεί. Το σίγου-
ρο είναι ότι ο νέος βασιλιάς θα έχει στο
μυαλό του τους στίχους του αγαπημένου
του τραγουδιού του Λέοναρντ Κοέν: «Take
this waltz, take this waltz, take this waltz,
it’s been dying for years»… 

ΚΑΡΟΛΟΣ Γ’

Ένας… πράσινος μονάρχης
μιας «γκρίζας» εποχής

Ο «αιώνιος πρίγκιπας» με 
τις τολμηρές απόψεις για την
κλιματική αλλαγή και άλλα
κοινωνικά ζητήματα - Πότε θα
στεφθεί βασιλιάς της Βρετανίας 



Ο
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοί-
νωσε ότι τουρκικές δυνάμεις
συνέλαβαν «ανώτερο στέλε-
χος» της τζιχαντιστικής οργά-

νωσης Ισλαμικό Κράτος, που σύμφωνα με
κάποια τουρκικά ΜΜΕ μπορεί να είναι ο
νέος αυτοανακηρυγμένος «χαλίφης» της
οργάνωσης των βάρβαρων ισλαμιστών. 

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τούρ-
κος πρόεδρος ανέφερε ότι ο συλληφθείς
ηγέτης των τζιχαντιστών είναι γνωστός με
το ψευδώνυμο Αμπού Ζέιντ και το πραγ-
ματικό του όνομα είναι Μπασάρ Χάταμπ
Γαζάλ αλ Σουμαϊντάι. Ο Ερντογάν πρόσθε-
σε ότι έκθεση του ΟΗΕ που δημοσιοποι-
ήθηκε τον Ιούλιο κατονομάζει τον Σου-
μαϊντάι ως «έναν από τους κυριότερους
ηγέτες της τρομοκρατικής οργάνωσης του
Ισλαμικού Κράτους».

Από τον αλ-Μπαγκντάντι 
στον Αμπού Ζέιντ 

Ο τζιχαντιστής «συνελήφθη κατά τη
διάρκεια επιχείρησης της υπηρεσίας
ασφαλείας της MİT (σ.σ.: της τουρκικής
υπηρεσίας πληροφοριών) και της αστυνο-
μίας της Κωνσταντινούπολης», δήλωσε ο
Ερντογάν χωρίς να διευκρινίσει πού και
πότε έγινε η σύλληψη.

Ορισμένα τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν

ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Σουμαϊντάι
μπορεί να είναι ο λεγόμενος Αμπού Χασάν
αλ Χασίμι αλ Κουράσι, ένας Ιρακινός που
είναι ο νέος αυτοανακηρυγμένος χαλίφης
(ανώτατος ηγέτης) του Ισλαμικού Κρά-
τους. 

Το 2014, το Ισλαμικό Κράτος κήρυξε μο-
νομερώς την ίδρυση χαλιφάτου σε μια
έκταση που περιείχε περιοχές της Συρίας
και του Ιράκ, τις οποίες είχε καταλάβει. Τη
θέση του «χαλίφη» και «ηγέτη των απαν-
ταχού μουσουλμάνων» κατέλαβε τότε ο
επικεφαλής της οργάνωσης, Αμπού
Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι, ο οποίος έγινε
γνωστός σαν «Χαλίφης Ιμπραήμ».

Συνεχίζουν το… αίμα
Ο αλ-Μπαγκντάντι σκοτώθηκε σε επι-

χείρηση στρατιωτικών δυνάμεων των
ΗΠΑ στη Συρία, στα τέλη του 2019. Διάδο-
χός του στην ηγεσία της οργάνωσης ήταν
ο Αμίρ Μοχάμεντ Σαΐντ Άμπντελ Ραχμάν
αλ Μάουλα, ένας τζιχαντιστής με πάρα
πολλά ψευδώνυμα, που αυτοαποκαλείτο
«εμίρης» και ήταν επίσης γνωστός σαν
«καθηγητής» ή «καταστροφέας». Και αυ-
τός σκοτώθηκε, εφέτος τον Φεβρουάριο,
σε μια επιχείρηση των αμερικανικών ειδι-
κών δυνάμεων στη Συρία.

Έχοντας σοκάρει τον κόσμο με αποκε-

φαλισμούς δυτικών ομήρων μπροστά στις
κάμερες, το Ισλαμικό Κράτος ηττήθηκε
στο Ιράκ το 2017 και στη Συρία δύο χρόνια
αργότερα, όμως εν υπνώσει πυρήνες της
τζιχαντιστικής οργάνωσης συνεχίζουν να
διαπράττουν αιματηρές επιθέσεις.

Αν και θεωρητικά έπαψε να υπάρχει ως
οργάνωση μετά την άλωση και του τελευ-
ταίου προπύργιού του (χαλιφάτο του
Μπαγκούς) στα σύνορα Συρίας- Ιράκ από
τις στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ και
των συριακών δημοκρατικών δυνάμεων
το 2019, οι τρομοκρατικές ενέργειες από
πρώην μέλη ή υποστηρικτές της ακραίας
ιδεολογίας του Ισλαμικού Κράτους συνε-
χίστηκαν στην Ευρώπη, την Αφρική και τη
Μέση Ανατολή. Μετά τη ρωσική εισβολή
στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο, το Ισλα-
μικό Κράτος κάλεσε μάλιστα τους υπο-
στηρικτές του να επαναλάβουν τις επιθέ-
σεις στην Ευρώπη εκμεταλλευόμενοι
«την ευκαιρία της μάχης ανάμεσα στους
σταυροφόρους» (σ.σ.: Χριστιανούς).
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Ο Ερντογάν υποστήριξε 
πως είναι ο τελευταίος 
ηγέτης των τζιχαντιστών 

Τουρκία: Λέει πως συνέλαβε
τον νέο «χαλίφη» του ISIS

Πολεμική αποζημίωση
$ 300 δισ. ζητά από 
τη Ρωσία η Ουκρανία
Η Ουκρανία ανακοίνωσε χθες ότι
απαιτεί περισσότερα από 300 δισεκα-
τομμύρια δολάρια σε πολεμικές απο-
ζημιώσεις από τη Ρωσία. Η κυβέρνη-
ση Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι το
Κίεβο θέλει να εγκριθεί από τη Γενική
Συνέλευση του ΟΗΕ απόφαση που θα
επιτρέψει τη δημιουργία διεθνούς μη-
χανισμού για τη διεκδίκηση των πολε-
μικών επανορθώσεων.
Η αξία των ζημιών στις υποδομές της
Ουκρανίας εξαιτίας της εισβολής του
ρωσικού στρατού υπολογίζεται πως
είναι πολύ υψηλότερη των 300 δισ. δο-
λαρίων. Αυτό το ποσό είναι το σύνολο
των πόρων της Κεντρικής Τράπεζας
της Ρωσίας, που είναι τοποθετημένοι
στα κράτη της G7 και έχουν δεσμευθεί
στο πλαίσιο των δυτικών κυρώσεων σε
βάρος της Μόσχας. 
Πέρα από το ότι θα ζητήσει να του πα-
ραχωρηθούν τα δεσμευμένα κεφά-
λαια του ρωσικού Δημοσίου, το Κίεβο
θα επιδιώξει να του παραδοθούν οι δε-
σμευμένοι πόροι και τα παγωμένα πε-
ριουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό
ρωσικών κρατικών εταιρειών και Ρώ-
σων ολιγαρχών. 
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα,
ο πόλεμος έχει προκαλέσει ζημιές 97
δισ. δολαρίων μέχρι τον Ιούνιο, ενώ οι
ανάγκες για την ανοικοδόμηση της
Ουκρανίας ενδέχεται να φτάσουν στα
350 δισ. δολάρια.
Την ίδια ώρα, ο ουκρανικός στρατός
ανακοίνωσε ότι έχει απελευθερώσει
περισσότερα από 1.000 τετραγωνικά
χιλιόμετρα εδαφών από τον ρωσικό
στρατό, τονίζοντας ότι κερδίζει έδα-
φος, κυρίως στον νότο της χώρας. 



29
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

AΦΙΕΡΩΜΑ
ΡOLITICAL

Ο ι κ ο ν ο μ ί α

Ε ν έ ρ γ ε ι α

Α ν ά π τ υ ξ η

Π ε ρ ι β ά λ λ ο ν

Ψ η φ ι α κ ό ς    Μ ε τ α σ χ η μ α τ ι σ μ ό ς



Μ
ε πόρους ύψους 4,665 δισ. ευρώ, το
πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας και
Καινοτομίας αναμένεται να κάνει τη
διαφορά μέσα στα επόμενα χρόνια 

στο εγχώριο επιχειρείν. 

Τα τομεακά προγράμματα και τα εργαλεία για την ενί-
σχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικό-
τητας αποτελούν τα εχέγγυα για τη διατήρηση θετικών
ρυθμών ανάπτυξης στην οικονομία, παρά τη δυσμενή
συγκυρία και τις πιέσεις που ασκούν η ενεργειακή κρί-
ση και ο υψηλός πληθωρισμός. Το υπουργείο Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων έχει ολοκληρώσει όλες τις διαδι-
κασίες για τα προγράμματα και τα έργα του νέου ΕΣΠΑ
της περιόδου 2021-2027 και το μόνο που απομένει είναι
η διοχέτευση χρήματος στην οικονομία και στις επιχει-
ρήσεις. 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα -
Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία» κατέχει κεντρική θέ-
ση στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, στοχεύον-
τας στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, την αύξηση της
εγχώριας προστιθέμενης αξίας και τη δημιουργία χιλιά-
δων νέων θέσεων εργασίας. 

Χρηματοδοτήσεις 
σε επιλεγμένους τομείς
Η στροφή σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο προβλέπει
στοχευμένες χρηματοδοτήσεις σε ανταγωνιστικούς και
εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας. 
Παράλληλα, με το πρόγραμμα «Δίκαιης Ενεργειακής
Μετάβασης», ύψους 1,63 δισ. ευρώ, δρομολογείται η
χρηματοδότηση των περιφερειών της χώρας με τουλά-

χιστον 2 δισ. ευρώ μέσω τομεακών προγραμμάτων. Εν-
δεικτικά, οι δράσεις για την ανάπτυξη της επιχειρηματι-
κότητας και τα τομεακά προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ
περιλαμβάνουν τα εξής: 
� Υλοποίηση στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης» με
στόχο τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με
την επιχειρηματικότητα.
� Ενίσχυση νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών για
την εκμετάλλευση της γνώσης, μέσω επιστημονικής
έρευνας.
� Συνεργατικές δράσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
έρευνας και καινοτομίας.
� Υποδομές εκκόλαψης νέων επιχειρηματικών δραστη-
ριοτήτων έντασης γνώσης και θερμοκοιτίδες.
� Στοχευμένες ενισχύσεις μικρών και μεσαίων επιχει-
ρήσεων με την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων
από την Αναπτυξιακή Τράπεζα.
� Προώθηση συνεργασίας επιχειρήσεων για την ανά-
πτυξη οικονομιών κλίμακας.
� Ενίσχυση επιχειρηματικότητας σε νέες αναπτυσσό-
μενες θεματικές αγορές Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών.
� Ενίσχυση ειδικών μορφών τουρισμού.
� Ενίσχυση επιχειρήσεων για παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας και θερμότητας (ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ).
� Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρη-
ματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις.

� Υποστήριξη σχεδίων προσαρμογής και αναδιάρθρω-
σης επιχειρήσεων και βελτίωσης των γνώσεων και των
δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τους.
� Ενίσχυση νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με
δημιουργία θέσεων απασχόλησης.
� Σχέδια για την αναβάθμιση επαγγελματικών προσόν-
των και δεξιοτήτων εργαζομένων, σε συνδυασμό με πι-
στοποίησή τους βάσει αναγνωρισμένων προτύπων.
� Αποτελεσματική σύνδεση εκπαιδευτικού συστήματος
με τις ανάγκες της αγοράς.
� Ενίσχυση ικανότητας της δημόσιας διοίκησης και των
μηχανισμών της, που θα εξασφαλίσουν ένα περιβάλλον
φιλικότερο για την επιχειρηματική δραστηριότητα.
� Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικό-
τητας.
� Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και
προαγωγή κέντρων ικανότητας.
� Επέκταση υποδομών ευρυζωνικών υπηρεσιών, δι-
κτύων υψηλών ταχυτήτων και ψηφιακών υπηρεσιών
ΤΠΕ (ευρυζωνικές υποδομές νέας γενιάς, ενίσχυση
υποδομών νέφους).
� Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση συστήματος μεταφο-
ράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
� Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση συστήματος μεταφο-
ράς και διανομής φυσικού αερίου.
� Ενεργειακή αναβάθμιση οικιών, δημοσίων κτιρίων
και εγκατάσταση ευφυών μετρητών.
� Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης μικρομεσαίων με-
ταποιητικών επιχειρήσεων.
� Ανάπτυξη υποδομών προστασίας και αξιοποίησης
του φυσικού κεφαλαίου και της πολιτιστικής κληρο-
νομιάς.
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Στήριξη επιχειρηματικότητας
και ανταγωνιστικότητας 

Επιμέλεια και συντονισμός αφιερώματος: Ελένη Μπέρτσου
Γράφουν: Λουκάς Γεωργιάδης, Μιχάλης Μαστοράκης, Ρεγγίνα ΣαβούρδουΤΑΥΤΟΤΗΤΑ:

Πακτωλός πόρων 
στην οικονομία από 
το ΕΣΠΑ 2021-2027�





Η πρόκληση της ανάκτησης
επενδυτικής βαθμίδας το ’23

Μ
ε ένα σερί θετικών αξιολογήσεων από το καλοκαίρι 
του 2019, με την πλήρη εξόφληση διμερών δανείων
προς 5 χώρες και με την πλήρη εξόφληση του δανείου
από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η ελληνική

οικονομία έχει φτάσει στη… βρύση και περιμένει να πιει το…
νέκταρ της ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας. 

Το αργότερο έως το φθινόπωρο του 2023, η Ελλάδα θα κλείσει έναν
δωδεκαετή κύκλο μιζέριας και εσωστρέφειας, λόγω των μνημονιακών
υποχρεώσεων, κάτι που θα έπρεπε να είναι γεγονός από το 2018. 
Το αχρείαστο τρίτο μνημόνιο του 2015 προκάλεσε τεράστια ζημία στην
οικονομία και στο τραπεζικό σύστημα, καθυστερώντας την προσαρμο-
γή της Ελλάδας στις επιταγές της δανειακής σύμβασης και συνεπώς
στην επιστροφή της στην πλήρη κανονικότητα.
Η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο, υπό τον υπουργό και τον
αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα και Θεόδωρο
Σκυλακάκη αντίστοιχα, έδωσαν μαθήματα ορθολογικής οικονομικής
πολιτικής, καταφέρνοντας να καλύψουν ταυτόχρονα τις τεράστιες
ανάγκες της κοινωνίας, λόγω των συνεπειών της πανδημίας. Δεν είναι
λίγοι αυτοί που επισημαίνουν ότι, με βάση όσα έχουν συμβεί κατά την
τελευταία διετία σε παγκόσμιο επίπεδο, οι επιτυχίες της οικονομικής
πολιτικής ισοδυναμούν με άθλο πρώτου μεγέθους.

Στην τελική ευθεία
Η ασφυκτική παρακολούθηση από τους θεσμούς (Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) ξεκί-
νησε από τον Μάιο του 2010 και ολοκληρώθηκε μόλις πριν από λίγες
ημέρες, με την έξοδο της Ελλάδας από το καθεστώς της μεταμνημο-
νιακής εποπτείας. 
Η διαδικασία της εξόδου αυτής δεν ήταν εύκολη και μάλιστα επιβα-
ρύνθηκε σημαντικά από τους περιορισμούς της πανδημίας, ενώ δοκι-
μάζεται από την ενεργειακή κρίση, ως αποτέλεσμα της ρωσικής εισβο-
λής στην Ουκρανία. Σύμφωνα με θεσμικούς παράγοντες και αναλυτές,
η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από την Ελλάδα θα γινόταν φέ-
τος, ωστόσο, οι έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω του
πληθωρισμού, της ανόδου των επιτοκίων και της επιβάρυνσης του κό-
στους δανεισμού μέσω κρατικών ομολόγων μεταθέτουν τη διαδικασία
αυτή για την επόμενη χρονιά. Σύμφωνα με τους αισιόδοξους, η ανα-
κοίνωση για την απόκτηση-ανάκτηση επενδυτικής βαθμίδας αναμένε-
ται λίγο πριν από τις εκλογές του προσεχούς Μαΐου, ωστόσο, οι πιο...
προσγειωμένοι θεωρούν ότι ο δύσκολος χειμώνας που αναμένουν η
Ευρώπη και η ελληνική οικονομία μεταθέτει το… ευχάριστο γεγονός
προς το τέλος του προσεχούς έτους. Στην τελευταία περίπτωση, επιση-
μαίνεται ότι δύσκολα οι επενδυτικοί οίκοι θα δώσουν προεκλογικά το
«μπόνους» της επενδυτικής βαθμίδας, καθώς θα λάβουν πολύ σοβαρά
υπ’ όψιν το ρίσκο της πολιτικής αβεβαιότητας και το ενδεχόμενο να
υπάρξουν εμπόδια στον σχηματισμό αξιόπιστης κυβέρνησης, στα πρό-
τυπα της σημερινής. 
Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι αγορές θα παρακολουθούν στενά την Ελ-
λάδα κατά τους προσεχείς 12 μήνες, τόσο σε σχέση με τις επιπτώσεις
της ενεργειακής κρίσης και του πληθωρισμού όσο και σε σχέση με τις
πολιτικές εξελίξεις. Σημειώνεται ότι αυτή τη στιγμή επενδυτική βαθμί-
δα μπορούν να δώσουν οι οίκοι Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch και
DBRS, ενώ ο γερμανικός οίκος Scope Ratings δεν θεωρείται αυτή τη
στιγμή ότι διαθέτει το ειδικό βάρος που έχουν οι αμερικανικοί κολοσ-
σοί αξιολόγησης και δεν είναι αποδεκτός από την Ευρωπαϊκή Κεντρι-
κή Τράπεζα.
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Επιστροφή στην κανονικότητα 
για την ελληνική οικονομία �
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«Οι  Έλληνες πρέπει να αντιληφθούν 
την αξία του ελληνικού brand»
Σ

τις πρόσφατες εκλογές της
Ελληνικής Ένωσης
Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ), όπου την
προεδρία ανέλαβε ο Κρίστιαν

Χατζημηνάς μετά τη δεκαετή επιτυχημένη
προεδρία του Βασίλη Αποστολόπουλου, ο
Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, διευθύνων
σύμβουλος στον Όμιλο Aldemar Resorts,
επανεκλέχτηκε αντιπρόεδρος ΔΣ, έχοντας
την αυξημένη αρμοδιότητα να είναι ο
πρεσβευτής της Ένωσης στον τομέα 
του τουρισμού.

Με μακρόχρονη εμπειρία στον τουρισμό και
την επιχειρηματικότητα, έντονη δραστηριό-
τητα σε οργανισμούς, επιχειρηματικές ενώ-
σεις και διδάσκοντας τα τελευταία τρία ακα-
δημαϊκά έτη το μάθημα του βιώσιμου τουρι-
σμού στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Πειραιά, μας μετα-
φέρει το όραμα της ΕΕΝΕ για σύνθεση των
παραγωγικών κλάδων γύρω από το οικοδό-
μημα της φιλοξενίας.

Μπορεί η Ελλάδα να ορθοποδήσει πάνω
στο οικοδόμημα της φιλοξενίας;

Η υψηλή ζήτηση δεν συνεπάγεται πάντα και
υψηλή απόδοση. Εξακολουθούμε να κάνου-
με το λάθος να μετράμε μόνο τις αφίξεις. Οι
αφίξεις είναι για τις αεροπορικές εταιρείες.
Για να εξαγάγουμε ασφαλή συμπεράσματα,
πρέπει να συνυπολογίσουμε τόσο τις διανυ-
κτερεύσεις όσο και την ημερήσια δαπάνη. 
Ο τουρισμός είναι το μεγαλύτερο οικοσύστημα της χώ-
ρας, γύρω από το οποίο βρίσκονται όλες εκείνες οι δρα-
στηριότητες που το συνθέτουν. Αγροτική παραγωγή, κα-
τασκευές, μεταποιήσεις, μεταφορές, εστίαση, εμπορικά
καταστήματα, κηποτεχνίες, ελαιοχρωματισμοί, είναι λί-
γοι μόνο από τους κλάδους που περιλαμβάνονται στην
οικονομία της φιλοξενίας.
Ζητούμενο είναι να ενσωματωθούν σε μία ενιαία εθνική
πολιτική, αφού ο τουρισμός είναι κύριο εθνικό προϊόν
και συνεισφέρει πάνω από 25% στο ΑΕΠ της χώρας. Να
μην εμμένουμε στο ίδιο λάθος ότι τουρισμός είναι μόνο
οι ξενοδόχοι.

Είναι brand name η Ελλάδα; 
Απολύτως. Όπως έχω πει και στο παρελθόν, το brand της
Ελλάδας δεν θέλει χτίσιμο από την αρχή, οι Έλληνες εί-
ναι αυτοί που πρέπει να αντιληφθούν την αξία του. Έχου-
με το προνόμιο να ζούμε και να δραστηριοποιούμαστε
επιχειρηματικά σε μια χώρα πλούσια σε ιστορία, σε πο-
λιτισμό, αρχαίο αλλά και σύγχρονο, που η παιδεία, η
κουλτούρα και οι διατροφικές μας συνήθειες ορίζουν
την ταυτότητά μας. Μια ισχυρή ελληνική ταυτότητα δημι-
ουργεί και οχυρώνει τις γεωπολιτικές μας σχέσεις, διευ-
κολύνει την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων
και δη τις «αποβάσεις» των ελληνικών τουριστικών επι-
χειρήσεων σε Αμερική, Γαλλία, Γερμανία και άλλες χώ-
ρες της ΕΕ. Η περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη, στη
βάση και ξένων επενδύσεων, αποτελεί το πρώτο οχυρό

απέναντι στις διεκδικήσεις τρίτων χωρών.

Ποιο είναι το επόμενο στάδιο στην εξέλιξη
του τουρισμού; 
Οι αφίξεις αρέσουν αλλά αποτελούν περιορι-
στική και παραπλανητική μέτρηση του αποτυ-
πώματος του τουρισμού στην οικονομία. Πρέ-
πει πια να εξελίξουμε τον επιχειρησιακό μας
σχεδιασμό και να εμπλουτίσουμε το τουριστι-
κό μας μοντέλο. Ο πολυκλαδικός χαρακτήρας
της ΕΕΝΕ βλέπει τη φιλοξενία και τον τουρισμό
με όρους ψηφιοποίησης, αφού έχει ήδη περά-
σει σε μια νέα εποχή. Στο σημερινό μοντέλο φι-
λοξενίας προστίθενται προϊόντα και υπηρεσίες
που αναβαθμίζουν την εμπειρία του επισκέπτη
και του δίνουν τον έλεγχο της εμπειρίας του.
Αυτό θα προσδώσει στον τουρισμό μια επιπλέ-
ον προστιθέμενη αξία, ενισχύοντας τις εξαγω-
γικές και διεθνείς προοπτικές της ευρύτερης
οικονομίας της φιλοξενίας. Τα πλεονεκτήματά
μας δεν είναι μόνο ο ήλιος, η θάλασσα, οι
αδιαμφισβήτητες καλές κλιματικές συνθήκες
και η ανώτερη διατροφή μας. Αυτά αποτελούν
τη soft διπλωματία μας σε ένα διαρκώς μετα-
βαλλόμενο οικονομικό μοντέλο. Η Ελλάδα εί-
ναι τουριστικός προορισμός για όλες τις επο-
χές και για όλες τις επιλογές. Σε μια εποχή που
η δεύτερη κατοικία αναδεικνύεται στο επόμενο
μοντέλο τουρισμού -αυτό του «μόνιμου» του-
ρίστα- γεννάται ένα πλαίσιο επαναβιομηχανο-
ποίησης στον τουρισμό που δεν αφορά την επί-
σκεψη αλλά την αξιοποίηση όλων των παρα-

γωγικών δυνάμεων της χώρας, εντός και εκτός αυτής, για
τη δημιουργία ενός νέου lifestyle. 

Η φιλοξενία έχει εξαγωγικό χαρακτήρα;
Κατ’ αρχάς να διευκρινίσουμε ότι ο τουρισμός είναι η
κύρια εξαγωγική δραστηριότητα της Ελλάδας, αφού η
υπηρεσία μπορεί να παρέχεται στη χώρα αλλά απευθύ-
νεται σε ξένα πορτοφόλια. Έπειτα, μια σειρά από ελληνι-
κά εστιατόρια / κέντρα ελληνικής διασκέδασης, όπως τα
Milos στη Νέα Υόρκη, το Nammos στο Ντουμπάι, το Ma-
zi, το Ergon και το Life Goddess στο Λονδίνο και άλλα
πολλά, καθιερώθηκαν στο εξωτερικό, εξάγοντας τη σύγ-
χρονη ελληνική γαστρονομία και τον ελληνικό τρόπο
διασκέδασης. Η επιτυχία τους στρέφει πολλούς επενδυ-
τές να κάνουν το ίδιο και σε άλλα μέρη. Ομοίως η συμμε-
τοχή ξένων επενδυτών σε επιχειρήσεις φιλοξενίας και
επισιτισμού εντός της χώρας είναι σήμερα εξαιρετικά
ελκυστική. Η Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ)
αντιλαμβανόμενη την περίοδο αποπαγκοσμιοποίησης
που συνήθως συνοδεύει τις μεγάλες οικονομικές κρί-
σεις επιδιώκει να συνδέσει ακόμη περισσότερο τις ελ-
ληνικές επιχειρήσεις με τον εξαγωγικό χαρακτήρα του
τουρισμού, διοχετεύοντας ελληνικά προϊόντα σε επιχει-
ρήσεις φιλοξενίας και ενισχύοντας έτσι την ελληνικότη-
τα του τελικού προϊόντος. Η φιλοξενία είναι έννοια ελλη-
νική και πρέπει να συντίθεται από προϊόντα ελληνικά.
Εξαγωγή Ελλάδας, λοιπόν, και σε άλλες χώρες μέσα
από το σύγχρονο αφήγημα του ελληνικού τουρισμού.
Αυτή είναι η γραμμή που υπηρετούμε στην ΕΕΝΕ.

Ο Αλέξανδρος Αγγελόπουλος,
αντιπρόεδρος της ΕΕΝΕ,
μεταφέρει το όραμα της
Ένωσης για σύνθεση των
παραγωγικών κλάδων γύρω
από το οικοδόμημα της
φιλοξενίας

Αλέξανδρος
Αγγελόπουλος,
αντιπρόεδρος
Ελληνικής
Ένωσης
Επιχειρηματιών
(ΕΕΝΕ)

Κρίστιαν Χατζημηνάς, πρόεδρος EENE



Σ
την ΕΥΔΑΠ εμπλουτίζουμε συνεχώς 
το εύρος των ηλεκτρονικών μας
υπηρεσιών, με γνώμονα την άμεση και
αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πελάτη,

δημιουργώντας για εκείνον μια pphygital εμπειρία.

Ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας, αναπτύχθηκαν
ψηφιακές λύσεις προσαρμοσμένες στις μεταβαλλό-
μενες ανάγκες των πελατών, εξασφαλίζοντας πα-
ράλληλα την αδιάλειπτη ανταπόκριση της Εταιρείας.
Σήμερα, μέσω του eΕΥΔΑΠ -του ηλεκτρονικού κα-
ταστήματος της ΕΥΔΑΠ- οι καταναλωτές κατά την
εγγραφή τους ανακαλύπτουν περισσότερες δυνα-
τότητες και οφέλη που διευκολύνουν σημαντικά
την καθημερινότητά τους, πραγματοποιώντας
πλήθος αιτημάτων και συναλλαγών από την άνε-
ση του σπιτιού τους, εύκολα, γρήγορα και με
ασφάλεια, όπως ακριβώς θα συνέβαινε κατά την
επίσκεψή τους σε ένα από τα Περιφερειακά
Κέντρα της ΕΥΔΑΠ.
Συγκεκριμένα, μέσα από το eΕΥΔΑΠ, οι χρήστες απο-
κτούν πρόσβαση και πλήρη έλεγχο στη διαχείριση
των παροχών των ακινήτων τους, προχωρούν σε πλη-
ρωμή των λογαριασμών τους ή διακανονισμού των
οφειλών τους και εξόφληση των δόσεων. Επίσης,
ενημερώνουν τα στοιχεία τους σε περίπτωση μεταβο-
λής και υποβάλλουν αίτημα για την υπαγωγή τους στα
ειδικά τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ (επαγγελματικό, φιλαν-
θρωπικό, πολυτέκνων, υπερηλίκων) ή στο Έκτακτο
Ειδικό Τιμολόγιο, παρακολουθώντας την πορεία τους
ηλεκτρονικά. Ακόμη, έχουν τη δυνατότητα να λαμ-

βάνουν εξατομικευμένες ενημερώσεις μέσω sms
σε περίπτωση υψηλών καταναλώσεων και μέσω
της υπηρεσίας eBILL να ενεργοποιήσουν την απο-
στολή ηλεκτρονικού λογαριασμού, καταργώντας
τον έντυπο και μειώνοντας έτσι το περιβαλλοντικό
τους αποτύπωμα.
Μάλιστα στην ΕΥΔΑΠ, στο πλαίσιο της καμπάνιας
«Μαζί θα κάνουμε το χαρτί οξυγόνο», για κάθε 5
λογαριασμούς που καταργούνται, φυτεύουμε ένα
δέντρο σε συνεργασία με τη we4all.
Επιπλέον, για τους πελάτες που δεν είναι δυνατή
η ηλεκτρονική διεκπεραίωση των αιτημάτων
τους, παρέχεται η επιλογή να κλείσουν ραντεβού
με την ΕΥΔΑΠ μέσα από το ηλεκτρονικό ημερο-
λόγιο κρατήσεων που βρίσκεται αναρτημένο στο
eydap.gr, επιλέγοντας 2ωρα ραντεβού, την ημε-
ρομηνία και την ώρα που επιθυμούν. Εναλλακτι-
κά, μπορούν να κλείσουν ραντεβού καλώντας στο
24ωρο Κέντρο Εξυπηρέτησης 1022 ή 210214444
ή να επικοινωνήσουν μέσω της υπηρεσίας
Click2Call για να εξυπηρετηθούν για οποιοδήπο-
τε ζήτημα.
Ένα ακόμη βήμα προς την ολοκληρωμένη ψηφιακή
εξυπηρέτηση για κάθε πελάτη κάνει η ΕΥΔΑΠ με τη
νέα αναβαθμισμένη εφαρμογή EYDAPP, για
smartphones και tablets, που έχουν τη δυνατότητα
να χρησιμοποιούν οι καταναλωτές, απολαμβάνον-
τας μια νέα εμπειρία, βασισμένη στο UserExpe-
rience (UX). Αρκεί να κατεβάσουν εκ νέου την
εφαρμογή που ταιριάζει στο λογισμικό τους, iOS ή
Android.

Η προβολή και η απευθείας πληρωμή των λογαρια-
σμών από το EYDAPP είναι μια εύκολη υπόθεση. Τώ-
ρα, με τη λειτουργία barcode scanning, οι χρήστες
έχουν την επιλογή να σκανάρουν τον αριθμό παρα-
στατικού τους, χωρίς να χάνουν χρόνο πληκτρολο-
γώντας, ή να συνδεθούν με τα στοιχεία του eΕΥΔΑΠ
τους, username και password, για να αποκτήσουν
πρόσβαση είτε στον λογαριασμό τους είτε σε όλες
τους τις παροχές.
Ακόμη, στην πορεία εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών,
οι τρόποι πληρωμής υποστηρίζονται στο εξής από τη
ΔΙΑΣ (Διατραπεζικά Συστήματα). Έτσι, οι χρήστες
έχουν την επιλογή να εξοφλούν τον λογαριασμό τους
ή τη δόση του διακανονισμού τους με χρεωστική, πι-
στωτική ή προπληρωμένη κάρτα, χωρίς να απομα-
κρύνονται από το ασφαλές περιβάλλον της εφαρμο-
γής EYDAPP.
Επιπλέον, η ενότητα «Δήλωση Βλάβης» εμπλουτί-
στηκε με την υπηρεσία ιστορικού, όπου αποθη-
κεύονται οι υποβληθείσες δηλώσεις και δίνεται η
δυνατότητα επαναϋποβολής τους, σε περίπτωση
που δεν έχουν επιλυθεί.
Τέλος, τώρα το EYDAPP διατίθεται και στα αγγλικά
με νέες διαδραστικές οδηγίες, ενώ το minisite της
Εφαρμογής πληροί τις προδιαγραφές για Άτομα Με
Ειδικές Ανάγκες, όπως ορίζονται από τις οδηγίες
προτύπου WCAG (Web Content Accessibility Gui-
delines) 2.0. LevelAΑ.
Μείνετε συντονισμένοι μέσα από τις επίσημες
σελίδες της ΕΥΔΑΠ στα social media Facebook,
Instagram, LinkedIn, Twitter και Υoutube. 
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Ένα νέο μοντέλο ολοκληρωμένης 
ψηφιακής εξυπηρέτησης για κάθε πελάτη





Η… παραφωνία του υψηλού 
πληθωρισμού λόγω ενέργειας 

Η
ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική της
οικονομίας αμαυρώνεται από την έκρηξη
του πληθωρισμού, ο οποίος τροφοδοτείται
από τις υψηλές τιμές της ενέργειας. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Απρίλιο του 2021 η ελ-
ληνική οικονομία είχε αποπληθωρισμό και μέσα σε
15 μήνες ο δείκτης εκτινάχθηκε στο υψηλότερο επί-
πεδο των τελευταίων 29 ετών, θυμίζοντας εποχές
δραχμής! Πάντως, οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής είναι δυσοίωνες για την πορεία του τιμά-
ριθμου, τόσο για τις χώρες της Ευρωζώνης και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο ειδικά για την Ελλάδα. Λί-
γες ημέρες νωρίτερα ο διοικητής της Τραπέζης της
Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας σε φόρουμ
κεντρικών τραπεζιτών στην Αυστρία, εξέφρασε την
αισιοδοξία ότι ο πληθωρισμός θα ηττηθεί προς το τέ-
λος του 2024, κάτι που σημαίνει ότι για δύο ακόμη
χρόνια θα ταλαιπωρεί την παγκόσμια οικονομία,
ασκώντας ισχυρή πίεση για συνεχή άνοδο των επιτο-
κίων και του κόστους χρήματος για τα κράτη, τα νοι-
κοκυριά και τις επιχειρήσεις. 
Προ μηνός, η Τράπεζα της Ελλάδος αναθεώρησε επί τα
χείρω την πρόβλεψη για τη διαμόρφωση του πληθωρι-
σμού το 2022, αναφέροντας ότι ο εναρμονισμένος δεί-
κτης θα διαμορφωθεί φέτος στο 7,6%, λόγω της ανοδι-

κής πορείας των ενεργειακών αγαθών, αλλά και των
ανατιμήσεων στα είδη διατροφής, ενώ θα υπάρξουν
τάσεις αποκλιμάκωσης εντός του 2023, οι οποίες θα
ενισχυθούν εντός του 2024. Στην έκθεση της ΤτΕ επι-
σημαίνεται ότι η συνέχεια αναμένεται να είναι πολύ
δύσκολη, καθώς ο πυρήνας του πληθωρισμού θα πα-
ραμείνει υψηλός. 

Ο βαρύς χειμώνας
Η εκτίναξη της τιμής του φυσικού αερίου πάνω από τα
300 ευρώ ανά μεγαβατώρα και της ηλεκτρικής ενέρ-
γειας ακόμη και στα 1.000 ευρώ στη Γερμανία προοιω-
νίζεται έναν… άγριο και βαρύ χειμώνα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να λάβει σημαντικές
αποφάσεις μέσα στον Σεπτέμβριο, μεταξύ των οποίων
η εφαρμογή δελτίου στη χρήση της ηλεκτρικής ενέρ-
γειας στους δημόσιους χώρους, ενώ το μεγάλο ζητού-
μενο είναι η αποσύνδεση της τιμής του φυσικού αερί-
ου από τη διαμόρφωση της τελικής τιμής της κιλοβα-
τώρας. 
Το διάστημα Νοεμβρίου-Μαρτίου θεωρείται το πιο δύ-

σκολο, καθώς τα… κόλπα της Ρωσίας με το φυσικό αέ-
ριο, σε συνδυασμό με ενδεχόμενες δυσμενείς καιρι-
κές συνθήκες, θα δοκιμάσουν τις αντοχές των οικονο-
μιών της Ευρώπης, των επιχειρήσεων και των νοικο-
κυριών. Στην Ελλάδα αναμένεται και νέο κύμα ανατι-
μήσεων μέσα στον τρέχοντα μήνα σε βασικά είδη δια-
τροφής, καθώς τώρα ενσωματώνεται στην τελική τιμή
του προϊόντος η ισχυρή πίεση που άσκησαν οι τιμές της
ενέργειας τους προηγούμενους μήνες. 

Προϊόντα στα ύψη
Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Ιουλίου
(ο πληθωρισμός Αυγούστου ανακοινώνεται την επόμε-
νη εβδομάδα), είναι χαρακτηριστικές οι περιπτώσεις
των προϊόντων που έχουν βάλει… φωτιά στις τσέπες
των πολιτών και στα οικονομικά των επιχειρήσεων.
Μέσα σε δώδεκα μήνες (Αύγουστος 2021-Ιούλιος
2022), η τιμή του φυσικού αερίου έχει αυξηθεί κατά
178,9%, του πετρελαίου θέρμανσης 65,1%, της ηλεκτρι-
κής ενέργειας 55,8% και των καυσίμων 33%. Έτσι, οι τι-
μές στα βασικά προϊόντα όπως ψωμί, λάδι, κρέατα, γα-
λακτοκομικά και λαχανικά έχουν αυξηθεί από 13% έως
27,3%, στα αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια
25,4%-62% και στο λεγόμενο τουριστικό πακέτο 11%,
χωρίς, ωστόσο, να επηρεάζεται η τουριστική κίνηση, η
οποία φέτος θα σπάσει όλα τα ρεκόρ.
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Δυσοίωνες
οι προβλέψεις για 
την εξέλιξη των τιμών �





Πάμε για μεγάλη έκπληξη 
στο φετινό ΑΕΠ 
«Η

οικονομία πάει σφαίρα,
παρά το γεγονός ότι ο
κόσμος έχει γυρίσει
ανάποδα», είναι η ατάκα

που χρησιμοποιούν στελέχη του
οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης,
αποφεύγοντας, ωστόσο, να εκφράσουν...
υπερβολικές προβλέψεις. 

Η εντυπωσιακή υπέρβαση των δημοσιονομι-
κών στόχων και κυρίως του ελλείμματος και
των φορολογικών εσόδων, άνω των 4 δισ. ευ-
ρώ, παραπέμπει σε αναπτυξιακούς ρυθμούς
μεταξύ 5%-6%, έναντι αρχικών προβλέψεων
του προϋπολογισμού για 2,8%. Η δυναμική που
έχει αναπτύξει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
της χώρας παραπέμπει σε υπέρβαση των 200
δισ. ευρώ, κάτι που θα συμβάλει καθοριστικά
στη βελτίωση της σχέσης χρέους προς ΑΕΠ, σε
μια εξαιρετικά δυσμενή συγκυρία λόγω του
πληθωρισμού, ο οποίος τροφοδοτείται από την
ενεργειακή κρίση. 

Το αναπτυξιακό story
Το ισχυρό τουριστικό ρεύμα και η επιμήκυνση
της φετινής σεζόν οδηγούν με μαθηματική
ακρίβεια σε ιστορικό ρεκόρ εισπράξεων, ενώ
την ίδια στιγμή καλπάζουν οι εξαγωγές, οι
οποίες ευνοούνται και από τη διολίσθηση του
ευρώ έναντι του δολαρίου. «Κερασάκι στην
τούρτα» αποτελούν οι επενδύσεις, καθώς φέ-
τος αναμένεται να δημιουργηθεί νέο ρεκόρ,
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των υπουργείων
Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων. 
Σύμφωνα με τους διεθνείς οίκους, το ισχυρό
αναπτυξιακό story της Ελλάδας, της Ισπανίας
και της Πορτογαλίας θα αποτελέσουν φέτος το
στήριγμα για την πορεία του ΑΕΠ της Ευρωζώ-
νης, η οποία δοκιμάζεται και αναμένεται να δο-
κιμαστεί ακόμη περισσότερο από τον πληθω-
ρισμό και, κυρίως, από την ενεργειακή κρίση.
Η ελληνική οικονομία, μάλιστα, φαίνεται ότι θα
διατηρήσει το ισχυρό momentum έως το τέλος
του έτους, γεγονός που θα επιτρέψει στην κυ-
βέρνηση να αντλήσει πολύτιμους πόρους,
ώστε να στηριχθούν τα νοικοκυριά και οι επι-
χειρήσεις έναντι της έκρηξης των τιμών της
ενέργειας και του υψηλού πληθωρισμού. 

Στήριξη από 
το Ταμείο Ανάκαμψης
Με ποσό σχεδόν 2 δισ. ευρώ ή μίας εκατοστι-
αίας μονάδας του ΑΕΠ θα χρηματοδοτηθεί η
ελληνική οικονομία μέσα στο φθινόπωρο, κα-
θώς θα εκταμιευθεί η β’ δόση από το Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να
αποστείλει σχετικό αίτημα στην Κομισιόν μέσα
στον Σεπτέμβριο, έτσι ώστε να εκταμιευθεί το
πολύτιμο ποσό των 1,97 δισ. ευρώ, το οποίο θα
διοχετευτεί σε κρίσιμα προγράμματα που στο-
χεύουν στον εκσυγχρονισμό της οικονομίας
και του κράτους. Σύμφωνα με το χρονοδιά-
γραμμα, θα ακολουθήσουν έλεγχοι και δια-
σταυρώσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου της κυ-
βέρνησης, η εκταμίευση θα μοιάζει με... χρι-
στουγεννιάτικο δώρο!

Οι στόχοι του 2023
Με βάση τα παραπάνω, αναμένονται με ιδιαί-

τερο ενδιαφέρον οι στόχοι που θα περιλη-
φθούν στο προσχέδιο του προϋπολογισμού
του 2023, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή
την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου (3 του μη-
νός). Η υψηλότερη ανάπτυξη του 2022 ανα-
μένεται να «κόψει» πόντους από το ΑΕΠ του
2023, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχουν οι
παραδοχές που θα λάβει υπόψιν του το οικο-
νομικό επιτελείο της κυβέρνησης σχετικά με
την πορεία του πληθωρισμού, το έλλειμμα
και το ισοζύγιο συναλλαγών. Πάντως, αν δεν
υπάρξει κάποιο θεαματικό σοκ μέσα στον
χειμώνα, λόγω των «παιχνιδιών» της Ρωσίας,
το 2023 αναμένεται να είναι μια χρονιά, όπου
θα ενισχυθεί περαιτέρω η δυναμική της ελ-
ληνικής οικονομίας. 
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Τουρισμός,
ιδιωτική
κατανάλωση,
εξαγωγές και
επενδύσεις 
κάνουν τη
διαφορά 

�





Οι επιχειρήσεις στη «ρότα» 
της ενεργειακής μετάβασης 

Κ
ρίσιμη παράμετρος για την
αποτελεσματική αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής αποτελούν οι
επιχειρήσεις και η παραγωγική βάση της

χώρας, καθώς συνιστούν εκ των βασικών
καταναλωτών ενέργειας σε εθνικό επίπεδο. 

Γίνεται ευρέως κατανοητό πως χωρίς την ουσιαστική
«συμβολή» τους δεν μπορεί να γίνεται λόγος για ενερ-
γειακή μετάβαση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. 
Σε αυτή την κατεύθυνση, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ
επεξεργάζεται ένα νέο πρόγραμμα εξοικονόμησης
για τις επιχειρήσεις, το οποίο αναμένεται να λανσαρι-
στεί εντός φθινοπώρου, με χρηματοδότηση 450 εκατ.
ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
και συνολική κινητοποίηση κεφαλαίων συνολικού
ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ.  Το πρόγραμμα θα
περιλαμβάνει ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων και
παραγωγικών διαδικασιών, συστήματα ανάκτησης
θερμότητας, εγκατάσταση «έξυπνων» ενεργειακών
συστημάτων και ηλεκτρικά οχήματα διανομής. 
Πιο αναλυτικά, θα χρηματοδοτείται η αντικατάσταση
συστημάτων ψύξης και θέρμανσης με στόχο τη μείωση
της κατανάλωσης και θα προβλέπεται η διευκόλυνση
της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στις στέγες επιχει-
ρήσεων ή και σε όμορα οικόπεδα, προκειμένου να
εξασφαλίζεται ενεργειακή αυτάρκεια σε συνδυασμό
με την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης. 
Ως μέρος του σχεδίου Ελλάδα 2.0 το πρόγραμμα
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ» έχει στόχο την βελ-
τίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας της λειτουρ-
γίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αποφέροντας

εξοικονόμηση κατ’ ελάχιστον 30%. Παράλληλα, αναμέ-
νεται να βοηθήσει στην ανταγωνιστικότητα των επιχει-
ρήσεων και να δημιουργήσει τόνωση δραστηριότητας
και θέσεων εργασίας για τους παρόχους των εργασιών
και τις σχετικές βιομηχανίες. 

Κλιματικός Νόμος
Τον περασμένο Μάιο ψηφίστηκε ο πρώτος Κλιματικός
Νόμος στην ιστορία της Ελλάδας, όπου τίθενται το σύ-
νολο των στόχων, ένας «Οδικός Χάρτης» για τη μείωση
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τη μετά-
βαση της χώρας σε καθεστώς κλιματικής ουδετερότη-
τας.  Ο Κλιματικός Νόμος περιλαμβάνει συγκεκριμέ-
νους στόχους και μέτρα σε κρίσιμους τομείς της οικο-
νομίας, όπως είναι η υποχρέωση των ενεργοβόρων
βιομηχανιών να μειώσουν κατά 30% τις εκπομπές αε-
ρίων του θερμοκηπίου έως το 2030 σε σχέση με το
2019, ενώ μια σειρά επιχειρήσεων θα πρέπει από το
2023 να υποβάλλουν ετήσια έκθεση για το ανθρακικό
τους αποτύπωμα. 

Αποτελεσματικό εργαλείο 
η εξοικονόμηση ενέργειας
Σε περιόδους οξείας και παρατεταμένης ενεργειακής
κρίσης, όπως αυτή που βιώνουμε εδώ και έναν χρόνο,
αποκτά τεράστια σημασία και αξία η έννοια της εξοικο-

νόμησης ενέργειας.  Ενεργειακοί αναλυτές υπογραμ-
μίζουν τη σημασία της εξοικονόμησης ως πιο πρόσφο-
ρο μέσο σε σχέση με τις επιδοτήσεις για την άμεση -
και με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα- αντιμετώπιση της κρί-
σης. Είναι γεγονός ότι οι επιδοτήσεις διατηρούν τη ζή-
τηση σε υψηλά επίπεδα και έχουν ένα βραχυπρόθεσμο
όφελος για τον καταναλωτή. 
Η αξία της εξοικονόμησης ενέργειας έχει αποδειχτεί
πολλές φορές στο παρελθόν. Στην πετρελαϊκή κρίση
της δεκαετίας του 1970 η Ευρώπη και οι ΗΠΑ εφάρμο-
σαν τέτοια μέτρα, ενώ ανάγκασαν τις βιομηχανίες τους
να υιοθετήσουν πιο ενεργειακά αποδοτική παραγωγή,
κάτι που οδήγησε μακροπρόθεσμα και σε ενισχυμένη
ανταγωνιστικότητα. 
Η εξοικονόμηση ενέργειας βρίσκεται έντονα πια
στον ενεργειακό διάλογο, δυστυχώς σαν ένα επεί-
γον μέτρο αντιμετώπισης της μείωσης των ροών
φυσικού αερίου και του διαφαινόμενου δύσκολου
χειμώνα. 
Οι έκτακτες παρεμβάσεις που έχουν ανακοινωθεί στην
Γερμανία αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν
προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και έχουν προσδώσει
αρνητικό χαρακτήρα στην προσπάθεια αυτή. Η υπο-
χρεωτική εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης πρέπει να
μετατραπεί σε μακροχρόνια πολιτική και κουλτούρα,
όπως προβλέπει το REPowerEU. 
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Ο προγραμματισμός του υπουργείου Ενέργειας &
Περιβάλλοντος. Ποιες οι δράσεις των επιχειρήσεων
για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής�



Μεταλλευτικός κλάδος
Βασικός μοχλός ανάπτυξης και δημιουργίας ανταγωνιστικού

πλεονεκτήματος για την ελληνική οικονομία

Σ
ε μια εποχή που η μετάβαση στην
ηλεκτροκίνηση και οι γεωπολιτικοί
ανταγωνισμοί έχουν διαταράξει τις
παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, τα

μέταλλα και τα ορυκτά αναδεικνύονται σε πηγές
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Πολύ
χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί ο χαλκός,
τον οποίο ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας
χαρακτηρίζει ακρογωνιαίο λίθο της
ηλεκτροκίνησης, προβλέποντας ότι η ζήτηση για
το μέταλλο θα σημειώσει αύξηση τις επόμενες
δύο δεκαετίες που θα ξεπεράσει το 40%.

Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει για την
Ελλάδα, με το πλούσιο σε ορυκτούς πόρους υπέ-
δαφός της, μια ιστορική ευκαιρία να καλλιεργήσει
μια νέα πηγή ανάπτυξης με μακροπρόθεσμες προ-
οπτικές και υψηλά πολλαπλασιαστικά οφέλη. 
Ιστορικά, η Ελλάδα έχει αποτελέσει σημαντικό με-
ταλλευτικό κέντρο διεθνώς, ιδίως με τη Βορειοα-
νατολική Χαλκιδική που αποτελούσε έναν από
τους σημαντικότερους πυλώνες παραγωγής χρυ-
σού σε παγκόσμια κλίμακα και σημείο αναφοράς
στην αναπτυξιακή δυναμική της Βόρειας Ελλάδας.
Η περιοχή διατηρεί ένα ισχυρό μεταλλευτικό δυ-
ναμικό με πάνω από 1 εκατομμύριο τόνους σε απο-
θέματα χαλκού, μαζί με τα πλούσια κοιτάσματα
χρυσού, αργύρου και βασικών μετάλλων όπως ο
μόλυβδος και ο ψευδάργυρος. 
Παρά την ορατή στροφή του αναπτυξιακού μοντέ-
λου της χώρας μας προς τις υπηρεσίες και ιδιαίτε-
ρα τον τουρισμό, η βιομηχανία και η μεταλλευτική
δραστηριότητα ως βασικός πυλώνας της εξακο-
λουθούν να δίνουν ισχυρή ώθηση στην ελληνική
οικονομία, κάτι που περίτρανα επιβεβαιώθηκε τη
διετία της πανδημίας. Σε αυτό το περιβάλλον, η
επένδυση της Ελληνικός Χρυσός έχει τη δυναμική
να μετατρέψει και πάλι την περιοχή σε έναν από
τους πρωταγωνιστές σε διεθνές επίπεδο. 

Στην πλήρη της ανάπτυξη, θα επιτρέψει στα Μεταλ-
λεία Κασσάνδρας να αναδείξουν το δυναμικό της πε-
ριοχής και να καταστήσουν την Ελλάδα την 3η παρα-
γωγό χώρα χρυσού στην Ευρώπη με ετήσια παραγω-
γή 215.000 ουγκιές χρυσού, μαζί με τη Σουηδία
(260.421 ουγκιές) και τη Φινλανδία (247.560 ουγκιές).
Η ολοκλήρωση της επένδυσης θα αναπτύξει μια
εξωστρεφή παραγωγική δραστηριότητα που θα
ξεπεράσει σε αξία τα 11 δισ. ευρώ, δημιουργώντας
πολλαπλά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη. Με
την κινητοποίηση πρόσθετων κεφαλαιουχικών
επενδύσεων 1,9 δισ. δολαρίων και τη δημιουργία
3.000 μόνιμων και καλά αμειβόμενων θέσεων ερ-

γασίας, η απόδοση στα κρατικά έσοδα εκτιμάται
ότι θα ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ μέσω φόρων και
τελών, ενώ η απόδοση στην τοπική κοινωνία θα ξε-
περάσει τα 191 εκατ. ευρώ σε μεταλλευτικά τέλη
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των μεταλλείων. 
Εκτός, όμως, από το ύψος των ωφελειών της συγκε-
κριμένης επένδυσης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο,
αξίζει να αναδειχθεί ακόμα μια παράμετρος, η στα-
θερότητα και η διατηρησιμότητα στην απόδοσή τους.
Όπως αναδείχθηκε και παραπάνω, η βιομηχανική
ανάπτυξη των επόμενων δεκαετιών θα συνοδευτεί
από αυξημένες ανάγκες σε ορυκτές πρώτες ύλες,
γεγονός που δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες
για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας. 
Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, το πλούσιο υπέδα-
φος της Ελλάδας -και ιδιαίτερα της ΒΑ Χαλκιδικής-
μπορεί να αποτελέσει μια πηγή εσόδων για την εθνι-
κή και την τοπική κοινωνία πάνω στην οποία θα μπο-
ρεί να βασιστεί για δεκαετίες και να υλοποιήσει πο-
λιτικές με μεγαλύτερη ασφάλεια. Επιπρόσθετα, η
σταθερότητα της απόδοσης των μεταλλευτικών εσό-
δων μπορεί να αποτελέσει και αντίβαρο στις κυκλι-
κές διακυμάνσεις άλλων κλάδων (πχ, τουρισμός), οι
οποίοι εμφανίζουν μεγαλύτερη αβεβαιότητα και εί-
ναι εκτεθειμένοι στις γεωπολιτικές συνθήκες. 
Υπό αυτό το πρίσμα, το επενδυτικό σχέδιο της Ελ-
ληνικός Χρυσός αποτελεί, εκτός από μία από τις
ιστορικά μεγαλύτερες άμεσες ξένες επενδύσεις
στη χώρα, μια ανθεκτική και αξιόπιστη πηγή δημι-
ουργίας αξίας για τουλάχιστον τις επόμενες δυο
δεκαετίες. 
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Πάνω από 7 δισ. ευρώ για 
ψηφιακό μετασχηματισμό 

Μ
ε γοργούς ρυθμούς «τρέχει» η
κυβέρνηση το πρόγραμμα
ψηφιακού μετασχηματισμού,
φιλοδοξώντας μέσα στα

επόμενα 3-4 χρόνια να ολοκληρώσει τον
πλήρη εκσυγχρονισμό των οικονομικών
και διοικητικών δομών της χώρας, μέσα
από την αξιοποίηση κονδυλίων, τα οποία
θα ξεπεράσουν τα 7 δισ. ευρώ. 

Η πρόοδος της Ελλάδας στο πεδίο του ψη-
φιακού μετασχηματισμού είναι σημαντική,
χάρις στις μεθοδικές ενέργειες του υπουρ-
γείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του
Κυριάκου Πιερρακάκη, ωστόσο, ο δρόμος
είναι ακόμη πολύ μακρύς. Στόχος της κυ-
βέρνησης είναι η μετατροπή της χώρας σε
νέα... Εσθονία, όπου όλες οι διαδικασίες τό-
σο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό το-
μέα πραγματοποιούνται ψηφιακά εδώ και
πολλές δεκαετίες. 

«Κλειδί» το Ταμείο Ανάκαμψης
Η δημιουργία της ενιαίας ψηφιακής πύλης
της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) συνιστά
μια επανάσταση, έχοντας ήδη δημιουργή-
σει τεράστια οφέλη για τους πολίτες και τις
επιχειρήσεις. Η πανδημία του κορονοϊού
επιτάχυνε τις διαδικασίες ψηφιοποίησης
της οικονομίας και της καθημερινότητας
των πολιτών, ωστόσο υπάρχουν ακόμη με-
γάλα περιθώρια βελτίωσης σε κρίσιμους
τομείς, όπως η απλοποίηση των διαδικα-
σιών για την προσέλκυση ξένων επενδύσε-
ων, αλλά και την αποτελεσματικότητα της
Δικαιοσύνης. 
Η μεγάλη ευκαιρία για την ταχύτερη υλο-
ποίηση του εθνικού σχεδίου ψηφιακού με-
τασχηματισμού της χώρας περνάει μέσα
από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας. 
Η υλοποίηση των έργων που χρηματοδο-
τούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης εν-
τός των επόμενων 2-3 ετών, αναμένεται να
κάνει πραγματικότητα τον πλήρη ψηφιακό
εκσυγχρονισμό της χώρας. Μέσω του Τα-
μείου αναμένεται να χρηματοδοτηθούν πε-
ρισσότερα από 440 έργα, τα οποία θα καλύ-
ψουν κενά και εκκρεμότητες των τελευταί-
ων πολλών ετών στη χώρα μας και ειδικά
στον δημόσιο τομέα. Το υπουργείο Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης προωθεί νομοσχέδιο
που θα ρυθμίζει σύγχρονες, αναδυόμενες
τεχνολογίες, όπως το Blockchain, και θα

προσδιορίζει το «Εθνικό Μητρώο Διαδικα-
σιών - Μίτος», το επίσημο μητρώο διαδικα-
σιών του ελληνικού Δημοσίου. Το μητρώο
απευθύνεται σε ιδιώτες, επαγγελματίες και
στελέχη της δημόσιας διοίκησης,
που ενδιαφέρονται να πληρο-
φορηθούν για τον τρόπο,
τον χρόνο και το κό-
στος υλοποί-
ησης των
δ ι α δ ι -
κασιών
στο Δη-
μόσιο.
Η προ-
σ α ρ μ ο γ ή
στα νέα δεδο-
μένα οδήγησε
στην υλοποίηση
επενδύσεων στον το-
μέα του ψηφιακού μετα-
σχηματισμού από μεγάλους
πολυεθνικούς ομίλους (π.χ. Mi-
crosoft), ενώ υπολογίζεται ότι μόλις το 30%
των μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσε-
ων έχει επενδύσει, τα τελευταία χρόνια,
στην τεχνολογία. Ωστόσο, ένα από τα πιθανά
εμπόδια στη διαδικασία ψηφιακού μετα-
σχηματισμού των επιχειρήσεων είναι η
αναβολή ή ματαίωση επενδυτικών σχεδίων
για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό τους,
λόγω των παρενεργειών της ενεργειακής
κρίσης και του υψηλού πληθωρισμού. 

Στις μεγαλύτερες προκλήσεις
Επιπλέον, μία από τις μεγαλύτερες προ-
κλήσεις της νέας ψηφιακής Ελλάδας είναι
η εύρεση του κατάλληλου εργατικού δυ-
ναμικού, καθώς παρατηρείται μεγάλη έλ-
λειψη σε «μυαλά», τα οποία θα μπορούσαν
να «τρέξουν» με πολύ γρήγορους ρυθ-
μούς το σχέδιο ψηφιακής μετάβασης. Το
μεγάλο πρόβλημα που παρατηρείται σή-
μερα στην Ελλάδα έχει να κάνει με το χά-
σμα μεταξύ των εκπαιδευτικών προγραμ-
μάτων και της αγοράς εργασίας. Για τον
λόγο αυτό ένα μεγάλο στοίχημα για την κυ-
βέρνηση είναι ο επαναπατρισμός καταρτι-
σμένων επιστημόνων, οι οποίοι εγκατέλει-
ψαν τη χώρα κατά τα προηγούμενα «πέτρι-
να χρόνια» των μνημονίων, αναζητώντας
σαφώς πολύ καλύτερες συνθήκες εργα-
σίας και υψηλές αποδοχές σε προηγμένες
χώρες του εξωτερικού. 
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Προετοιμάζεται 
η δημιουργία 
μιας... άλλης Ελλάδας 





Σαφής προτεραιότητα 
η πράσινη ενέργεια

Τ
ο REPower EU προβλέπει τη
μαζική επιτάχυνση των ΑΠΕ στην
ηλεκτροπαραγωγή, τη βιομηχανία,
τα κτίρια και τις μεταφορές για

ενισχυμένη ενεργειακή ανεξαρτησία της
Ευρώπης. Η Κομισιόν προτείνει αύξηση
του στόχου ΑΠΕ από το 40% στο 45% με
βάση το πακέτο Fit for 55. Άλλες
πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν:

� Μια Ευρωπαϊκή Ηλιακή Στρατηγική για δι-
πλασιασμό των φωτοβολταϊκών έως το 2025
και την εγκατάσταση 600 γιγαβάτ έως το
2030.
� Πρωτοβουλία φωτοβολταϊκών στέγης με
υποχρέωση εγκατάστασής τους σε νέα δημό-
σια και εμπορικά κτίρια, όπως και νέες κατοι-
κίες.
� Διπλάσιο ρυθμό εγκατάστασης αντλιών
θερμότητας και μέτρα ενσωμάτωσης γεω-
θερμίας και ηλιοθερμικών για τις ανάγκες τη-
λεθέρμανσης.
� Σύσταση για την επιτάχυνση της αδειοδότη-

σης των μεγάλων έργων ΑΠΕ και στοχευμένη
αναθεώρηση της οδηγίας ΑΠΕ, ώστε τα έργα
να αποτελούν προτεραιότητα δημόσιου συμ-
φέροντος. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εντο-
πίσουν περιοχές με σύντομες αδειοδοτικές
διαδικασίες και χαμηλό περιβαλλοντικό κίν-
δυνο στο πλαίσιο εργαλείου χαρτογράφησης
για γεωγραφικά δεδομένα που σχετίζονται
με την ενέργεια, τη βιομηχανία και τις υποδο-
μές.
� Στόχος για παραγωγή 10 εκατ. τόνων πρά-
σινου υδρογόνου και 10 εκατ. τόνους εισαγω-

γών ως το 2030 για αντικατάσταση του φυσι-
κού αερίου, του άνθρακα και του πετρελαίου
σε τομείς της βιομηχανίας και των μεταφο-
ρών. Θα χρειαστεί να συμφωνηθούν ενισχυ-
μένοι υποστόχοι για τα συγκεκριμένα θέμα-
τα. Επίσης, η Κομισιόν δημοσίευσε δύο απο-
φάσεις για τον ορισμό και την παραγωγή του
πράσινου υδρογόνου, ώστε να εξασφαλίσει
ότι η παραγωγή του οδηγεί σε απανθρακο-
ποίηση. Για την επιτάχυνση των έργων υδρο-
γόνου, προβλέπονται πόροι 200 εκατ. ευρώ
για έρευνα. Η αξιολόγηση των πρώτων ση-
μαντικών έργων κοινού ενδιαφέροντος θα
ολοκληρωθεί εντός του καλοκαιριού.
� Σχέδιο βιομεθανίου που θέτει τα εργαλεία
για μια νέα βιομηχανική συμμαχία και οικο-
νομικά κίνητρα ενίσχυσης της παραγωγής
του σε 35 δισ. κ.μ. ως το 2030.

Εθνικό σχέδιο
Σε εθνικό επίπεδο, το υπό κατάρτιση Εθνικό
Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα αναμέ-
νεται να υιοθετήσει σημαντικά πιο φιλόδο-
ξους στόχους ως προς την ανάπτυξη των
ΑΠΕ, «ευθυγραμμιζόμενο» με τις ευρωπαϊ-
κές ενεργειακές προτεραιότητες και κατευ-
θύνσεις. 
Συγκεκριμένα, στο αναθεωρημένο ΕΣΕΚ
εκτιμάται ότι ο «πήχης» για το σύνολο της εγ-
κατεστημένης ισχύος ΑΠΕ το 2030 θα επικαι-
ροποιηθεί στα 25 γιγαβάτ, από 18,9 που προ-
βλέπει σήμερα. 
Με δεδομένο ότι η διαθεσιμότητα των δι-
κτύων αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την
επίτευξη του παραπάνω στόχου, είναι σημαν-
τικό να σημειωθεί ότι οι ήδη προγραμματι-
σμένες αναβαθμίσεις των δικτύων υπερκαλύ-
πτουν τις επιπλέον ανάγκες διαθέσιμης
ισχύος, που δημιουργούν οι πιο υψηλοί «πρά-
σινοι» στόχοι. Είναι ενδεικτικό ότι ο ΑΔΜΗΕ
προβλέπει πως, με τα έργα που έχουν δρομο-
λογηθεί στο σύστημα μεταφοράς, αυτό θα
μπορεί να υποδεχθεί έως το 2030 μονάδες
ΑΠΕ συνολικής ισχύος 28,5 γιγαβάτ. 
Παράλληλα, ανάλογη ανοδική «τροχιά» ανα-
μένεται να έχει και ο στόχος για μονάδες
αποθήκευσης. Συγκεκριμένα, από το χαρτο-
φυλάκιο μονάδων συνολικής ισχύος 1,5 γιγα-
βάτ έως το 2030, που περιλαμβάνεται στο
υφιστάμενο ΕΣΕΚ, ο «πήχης» θα ανέβει στο
διπλάσιο, ώστε στο τέλος της δεκαετίας να
έχουν εγκατασταθεί έργα 3 γιγαβάτ. 
Με την προδιαγεγραμμένη «προέλαση» των
έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι μο-
νάδες αποθήκευσης καθίστανται απαραίτη-
τες ώστε να αξιοποιείται στον μέγιστο βαθμό
η πράσινη ηλεκτροπαραγωγή.
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Ποιοι είναι 
οι «ελληνικοί» στόχοι
μέχρι το 2030 - 
Τι προτείνει 
η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή

�



Σε σταθερή τροχιά
ανάπτυξης η MYTILINEOS 

Ε
ντυπωσιακά αποτελέσματα για το πρώτο
εξάμηνο του έτους παρουσίασε 
η MYTILINEOS, η οποία κατακτά νέες
κορυφές ιστορικών υψηλών,

ξεπερνώντας κατά πολύ τις εκτιμήσεις και τις
προβλέψεις της αγοράς. 

Στο Flashnote της εταιρείας για το εξάμηνο, πρα-
κτική που πρώτη υιοθέτησε η MYTILINEOS στην
Ελλάδα και αποτελεί ενδεικτικό στοιχείο της κα-
λής λειτουργίας των υπηρεσιών της, ανακοινώθη-
κε υπερδιπλασιασμός του κύκλου εργασιών σε
€2.154 εκατ. έναντι €994 εκατ. στο Α’ εξάμηνο του
2021, σημειώνοντας αύξηση 117%. Το Κέρδη προ
Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξή-
θηκαν κατά 88% στα €293 εκατ. έναντι €156 εκατ.
την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους,
επωφελούμενα από τις ιστορικά υψηλές επιδόσεις
τόσο του Τομέα Μεταλλουργίας όσο και του Τομέα
Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου.

Ξεπερνώντας τις προκλήσεις 
Το πρώτο εξάμηνο του 2022 κατακλύστηκε από
προκλήσεις που επηρέασαν την παγκόσμια οικο-

νομία και κρίσιμες αποφάσεις χωρών και εταιρει-
ών, που η MYTILINEOS κατάφερε να αντιμετωπίσει
με επιτυχία και να βγει αλώβητη. 
Η εταιρεία διέγνωσε έγκαιρα το νέο περιβάλλον
και έλαβε κατάλληλα και στοχευμένα μέτρα, ιδιαί-
τερα αναφορικά με το ενεργειακό κόστος και την
ασφάλεια εφοδιασμού. Όπως αποτυπώνουν τα οι-
κονομικά αποτελέσματα εξαμήνου, η επιτυχία της
εταιρείας να ανταποκρίνεται έγκαιρα και σωστά
οδήγησε στο να καταγράψει ιστορικά υψηλές επι-
δόσεις, ενώ παράλληλα επιταχύνει την υλοποίηση
του μεγαλύτερου επενδυτικού προγράμματος
στην ιστορία της. 

Οι επιδόσεις των Τομέων
Τα υψηλά αποτελέσματα της εταιρείας οφείλονται
στις επιδόσεις των 4 Τομέων της MYTILINEOS, τό-
σο του Τομέα Μεταλλουργίας όσο και του Τομέα
Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου. 
Συγκεκριμένα, ο Τομέας της Μεταλλουργίας επω-
φελείται από τις αυξημένες τιμές πώλησης αλουμι-
νίου, σε συνδυασμό με τη διατήρηση ιδιαίτερα αν-
ταγωνιστικού κόστους παραγωγής. Αντίστοιχα, ο
Τομέας της Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερί-
ου ευνοείται από το γεγονός ότι η MYTILINEOS λει-
τουργεί τον πιο αποδοτικό στόλο θερμικών μονά-

δων στην Ελλάδα, με ανταγωνιστικές τιμές φυσικού
αερίου, σε ένα περιβάλλον υψηλών τιμών φυσικού
αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας με εντεινόμενη
διεθνή δραστηριότητα, η οποία θα καταστεί όλο και
πιο σημαντική τα επόμενα τρίμηνα. Παράλληλα, η
νέα μονάδα παραγωγής ενέργειας από φυσικό αέ-
ριο, CCGT, θα είναι η μεγαλύτερη, αποδοτικότερη
και πλέον σύγχρονη στην Ελλάδα και ένας από τους
μεγαλύτερους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής στην
Ευρώπη, η οποία έχοντας υψηλότερη θερμική από-
δοση από τις υπόλοιπες μονάδες του συστήματος,
θα παράγει ενέργεια με λιγότερο καύσιμο.
Παράλληλα, ο Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων
Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας έχει ισχυρές
αναπτυξιακές προοπτικές από την αύξηση της ζή-
τησης για φωτοβολταϊκά και έργα αποθήκευσης
ενέργειας, ενώ η MYTILINEOS επενδύει στρατηγι-
κά στα έργα Build, Operate & Transfer καθώς δια-
θέτει χαρτοφυλάκιο έργων ΒΟΤ συνολικής ισχύος
6,2 GW. Επιπλέον, ο Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανά-
πτυξης κατέγραψε ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβα-
σιοποιημένων έργων που ανήλθε στα ~€1,2 δισ.,
με το συνολικό pipeline έργων να ανέρχεται στα
€2,6 δισ. Στον τομέα των περιβαλλοντικών λύσεων,
αναγνωρίζονται μεγάλες προοπτικές, ιδιαίτερα για
έργα ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων,
ενώ το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης προσφέρει
ευκαιρίες τόσο για έργα που συμβάλλουν στην
πράσινη ανάπτυξη όσο και για έργα υποδομών.

Οι προοπτικές έτους
Για το υπόλοιπο έτος, παρά το αβέβαιο περιβάλλον,
οι οικονομικές επιδόσεις της MYTILINEOS αναμέ-
νεται να ενισχυθούν σημαντικά με νέες επενδύ-
σεις, ενώ, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύ-
νων Σύμβουλος της εταιρείας Ευάγγελος Μυτιλη-
ναίος, αν δεν υπάρξουν απρόβλεπτες εξελίξεις,
τότε το δεύτερο εξάμηνο του έτους θα είναι καλύ-
τερο από το πρώτο. Α
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Τα μεγάλα έργα ύψους 13 δισ.

Τ
ο megaproject των υποδομών στη χώρα
μας, συνολικού προϋπολογισμού 13 δισ.
€, που έχει καταρτίσει και υλοποιεί το
υπουργείο Υποδομών, αφορά το

μεγαλύτερο πλάνο έργων που έχουν υλοποιηθεί
μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες και αποτελεί την
κεντρική ατζέντα του υπουργείου.
Από το project έχουν ήδη δημοπρατηθεί έργα 9,6
δισ. €, έχουν συμβασιοποιηθεί έργα πάνω από 3,2
δισ. €, ενώ τα υπόλοιπα βρίσκονται σε προχωρημέ-
νη διαγωνιστική διαδικασία.

Μπουλντόζες θα δούμε να μπαίνουν στα εργοτάξια
που θα δημιουργηθούν για τον αυτοκινητόδρομο
μήκους 300 χλμ του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης
(ΒΟΑΚ), τις επόμενες εβδομάδες.
Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού που ξεπερνά
τα 2 δισ. €, αποτελεί όνειρο δεκαετιών για τους κα-
τοίκους του νησιού. 

Ο ΒΟΑΚ
Ο μεγαλύτερος αυτοκινητόδρομος της Ελλάδας ξε-
κινά μετά την υπογραφή, μεταξύ του υπουργείου και
της αναδόχου εταιρείας Ελλάκτωρ, της σύμβασης
για την κατασκευή του πρώτου τμήματος του έργου
«Νεάπολη - Άγιος Νικόλαος», προϋπολογισμού 169
εκατ. €. Η υλοποίηση του μεγαλύτερου αυτοκινητο-
δρόμου στην Ευρώπη θα συμβάλει καθοριστικά
στην αναβάθμιση ολόκληρης της Κρήτης.
Ένα επίσης εμβληματικό έργο, το οποίο αποτελεί

ίσως την πιο ουσιαστική δράση για τη στήριξη της
Δυτικής Μακεδονίας, αλλάζοντας παράλληλα και
τον κυκλοφοριακό χάρτη της χώρας, είναι η κατα-
σκευή του τμήματος «Τρίκαλα - Εγνατία» του Αυτο-
κινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65).
Με ταχύτατους ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες στο
βόρειο τμήμα του Ε65, μήκους 70,5 χλμ, οι οποίες θα
ολοκληρώσουν τον αυτοκινητόδρομο, συνδέοντας
τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο με την Κεντρι-
κή Ελλάδα αλλά και με το εξωτερικό, μέσω της Εγνα-
τίας Οδού.

Σιδηρόδρομοι
Το πρόγραμμα των σιδηροδρομικών έργων του
υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ύψους 5
δισ. €, το οποίο θα θέσει στο επίκεντρο την Ελλάδα,
μετατρέποντάς τη σε κόμβο μεταφορών και ενέργει-
ας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, δίνει μεγάλη έμ-
φαση στην ολοκλήρωση του κορμού του σιδηροδρο-
μικού δικτύου της χώρας, στον άξονα της ΠΑΘΕ και
στις εμπορευματικές μεταφορές, με συνδέσεις στα
λιμάνια και στα αεροδρόμια. 
Το υπουργείο Υποδομών προωθεί επίσης σημαντικά
περιβαλλοντικά έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης
και προστασίας σε διάφορες περιοχές της επικρά-

τειας. Το πρόγραμμα ανέρχεται σε 1,5 δισ. €, ενώ στο
σύνολο των έργων προς χρηματοδότηση από το Τα-
μείο Ανάκαμψης έχουν προστεθεί projects ύψους
233 εκατ. €, τα οποία μεταξύ άλλων αφορούν και έρ-
γα διαχείρισης υδάτινων πόρων και φράγματα. 

Οδική ασφάλεια
Ένα ακόμη σπουδαίο έργο που προωθείται είναι το
Πρόγραμμα Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφά-
λειας, το οποίο περιλαμβάνει σημειακές παρεμβά-
σεις σε 7.000 επικίνδυνα σημεία σε όλη τη χώρα. Οι
εργασίες αφορούν τη συντήρηση του οδικού δι-
κτύου με μικρής κλίμακας κατασκευαστικές επεμ-
βάσεις χαμηλού κόστους αλλά υψηλής αποτελεσμα-
τικότητας. 
Συμπεριλαμβάνονται εργασίες αναβάθμισης και
αντικατάστασης του οδικού εξοπλισμού με δια-
γραμμίσεις, σημάνσεις οδών, στηθαία ασφαλείας,
μονάδες απόσβεσης ενέργειας, ηλεκτρομηχανο-
λογικές εγκαταστάσεις, ενώ θα υπάρξουν και βελ-
τιώσεις υποδομής με διαπλατύνσεις οδοστρώμα-
τος, αποκατάσταση φθορών, ασφαλτοτάπητες, έρ-
γα αποχέτευσης, τάφροι, ερείσματα, νησίδες πε-
ζοδρομίων καθώς και διαμόρφωση ισόπεδων
κόμβων. 
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Είναι το μεγαλύτερο πλάνο έργων που έχουν υλοποιηθεί 
μετά τους Ολυμπιακούς και αποτελεί 
την κεντρική ατζέντα του υπουργείου�





Τα projects που αλλάζουν 
την ενεργειακή μοίρα της χώρας

Τ
ην αναβάθμιση της χώρας στην ενεργειακή
σκακιέρα της περιοχής και ευρύτερα στην
ευρωπαϊκή ήπειρο, ιδιαίτερα την επαύριον
της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία με

τις όποιες προκλήσεις έθεσε αυτή στο τραπέζι,
σηματοδοτούν μια σειρά ενεργειακά projects που
σχεδιάζονται στην ελληνική επικράτεια και
αναμένεται να αλλάξουν ριζικά την ενεργειακή
μοίρα της χώρας. 

Ταυτόχρονα, η πρόκληση της ενεργειακής ασφάλειας
για την ευρωπαϊκή ήπειρο με τη διαφοροποίηση πηγών
και οδεύσεων δημιουργεί ευνοϊκούς όρους, ώστε η Ελ-
λάδα, μέσω της ανάπτυξης μιας σειράς υποδομών, να
αποτελέσει τη νότια ενεργειακή πύλη εισόδου για την
ευρωπαϊκή αγορά. 

FSRU Αλεξανδρούπολης
«Παράθυρο» στη βαλκανική αγορά ανοίγουν τα δύο «δί-
δυμα» FSRU που σχεδιάζονται ανοικτά της Αλεξαν-
δρούπολης από τον Όμιλο Κοπελούζου. Ο πρώτος πλω-
τός τερματικός σταθμός LNG προγραμματίζεται να τε-
θεί σε λειτουργία τον Δεκέμβριο του 2023 ενώ ο δεύτε-
ρος με ορίζοντα το τέλος του 2025, ανοίγοντας τον δρό-
μο ώστε το αεριοποιημένο LNG να προωθείται στις αγο-
ρές της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της ευρύτερης περι-
φέρειας (Ρουμανία, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία κ.ά.)
αλλά και με προοπτική να εφοδιάσει και την Ουκρανία. 

ELICA INTERCONNECTION
Πρόκειται για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Αι-
γύπτου, επενδυτικό σχέδιο του Ομίλου Κοπελούζου. Το
διπλό υποβρύχιο καλώδιο, ακολουθώντας μια διαδρο-
μή 954 χλμ από το El Sallum μέχρι τη Νέα Μάκρη, θα
μεταφέρει φθηνή «πράσινη» ενέργεια ισχύος 3 GW
από αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής
ισχύος 61 GW. Το ένα τρίτο των εισαγωγών θα παρέχε-
ται στην εγχώρια βιομηχανία και τα άλλα δύο τρίτα θα
εξάγονται στην ΕΕ. Για την ακρίβεια, 1 GW θα μεταφέ-
ρεται από τα δίκτυα της Ελλάδας - Ιταλίας και Ελλάδας -
Βουλγαρίας και άλλο 1 GW θα χρησιμοποιείται για πα-
ραγωγή «πράσινου» υδρογόνου. Οι περισσότερες πο-
σότητές του επίσης θα εξάγονται στην Ευρώπη. Η ηλε-
κτρική διασύνδεση θα έχει ολοκληρωθεί περί τα τέλη
του 2025 με αρχές του 2026. 

Ρεβυθούσα
Η αναβάθμιση του Τερματικού Σταθμού LNG του ΔΕ-
ΣΦΑ, με την προσθήκη μιας τέταρτης δεξαμενής απο-

θήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου, ανοίγει νέ-
ες δυνατότητες εναλλακτικού εφοδιασμού των βαλκα-
νικών χωρών. 
Αξίζει να τονιστεί πως και μόνο με τις τρεις υπάρχου-
σες δεξαμενές, σε περίπτωση διαταραχής στον εφο-
διασμό των Βαλκανίων με ρωσικό αέριο, η Ρεβυθού-
σα έχει τη δυνατότητα να καλύψει και βασικές ενερ-
γειακές ανάγκες της Βουλγαρίας. Ήδη υπάρχουν
φορτία που έρχονται στη Ρεβυθούσα και κατά ένα μέ-
ρος ή κατά το σύνολο διοχετεύονται στην αγορά της
Βουλγαρίας. 

Υπόγεια αποθήκη Ν. Καβάλας
Αν και ο διαγωνισμός για την ιδιωτικοποίηση της
Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου στη θαλάσσια
περιοχή της Νότιας Καβάλας τελεί ακόμη υπό εξέλι-
ξη με θετικούς και αρνητικούς «οιωνούς» να τον συ-
νοδεύουν, ωστόσο, η τρέχουσα ενεργειακή πραγμα-
τικότητα υπογραμμίζει με εμφατικό τρόπο τη σημα-
σία του έργου.
Επί παραδείγματι, αν υπήρχε η ΥΑΦΑ της Ν. Καβάλας η
αποθήκευση (πχ 6 TWh) φυσικού αερίου το καλοκαίρι
του 2021 με τιμές στα 30 ευρώ/MWh θα οδηγούσε σε
σημαντική μείωση του ενεργειακού κόστους, με δεδο-
μένο ότι οι τιμές το τέταρτο τρίμηνο της ίδιας χρονιάς
έφθασαν στα επίπεδα των 90 ευρώ/MWh. Αρκεί να
αναλογιστεί κανείς ποιο θα ήταν το μέγεθος της εξοι-
κονόμησης με τις σημερινές τιμές αερίου στα 200 ευρώ
ανά MWh. 
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Η Ελλάδα, μέσω των
υποδομών, θα αποτελέσει
τη νότια ενεργειακή πύλη
εισόδου της Ευρώπης 

�





Α
νθρωποκυνηγητό για τον εντοπι-
σμό ενός 27χρονου Πακιστανού, ο
οποίος θεωρείται ο «νούμερο 1»
ύποπτος για μία ακόμη δολοφονία

γυναίκας στη χώρα μας, της 35χρονης Ιωάν-
νας από τη Λάρισα, έχει εξαπολύσει η ΕΛΑΣ
τις τελευταίες ώρες. 

Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο 27χρονος -που με
την εξαφάνισή του επιβαρύνει ακόμη περισ-
σότερο τη θέση του- πιθανότατα διαπληκτί-
στηκε με τη σύντροφό του και στη συνέχεια
την τραυμάτισε θανάσιμα. Πρόκειται για άτο-
μο γνώριμο στην Αστυνομία (σ.σ.: ήταν εκτός
φυλακής με περιοριστικούς όρους), το οποίο
πριν από μερικές ημέρες επιχείρησε να πε-
ράσει στη Βόρεια Μακεδονία, ωστόσο σε
έλεγχο που του έγινε τον γύρισαν πίσω, κα-
θώς δεν επιτρεπόταν να φύγει εκτός Ελλάδας.
Με δεδομένο ότι ο ιατροδικαστής Λάρισας
Χρήστος Κραβαρίτης διαπίστωσε μακροσκο-
πικά ότι η δολοφονία τελέστηκε πριν από πε-

ρίπου μία εβδομάδα, είναι πολύ πιθανό ο
27χρονος «νούμερο 1» ύποπτος να επιχείρη-
σε διαφυγή στο εξωτερικό. Είχε, μάλιστα, τον
χρόνο να δράσει συντονισμένα, καθώς δεν εί-
χε αποκαλυφθεί το άγριο φονικό. 

Σε κατάσταση σήψης
Η 35χρονη Ιωάννα εντοπίστηκε νεκρή (σ.σ.:

σε κατάσταση σήψης), στο υπόγειο διαμέρι-
σμα των λίγων τετραγωνικών που διέμενε, σε
πολυκατοικία επί της οδού Παπαναστασίου
στη Λάρισα. Είχε ειδοποιηθεί η ιδιοκτήτρια
του σπιτιού, καθώς οι ένοικοι παραπονιόνταν
για έντονη δυσοσμία που, όπως αποδείχτηκε,
ήταν από τη σορό της δολοφονημένης γυναί-
κας. Μόλις μπήκε στο υπόγειο διαμέρισμα,
αντίκρισε την 35χρονη Ιωάννα νεκρή, τυλιγ-
μένη σε μια κουβέρτα πάνω σε ένα στρώμα
και τότε ειδοποίησε την Αστυνομία. Ο ιατροδι-
καστής Λάρισας Χρήστος Κραβαρίτης που
εξέτασε μακροσκοπικά τη σορό, διαπίστωσε
ότι έφερε τραύμα στο κεφάλι, με τον θάνατό
της να είναι σχεδόν ακαριαίος. Πιο αναλυτικά,
η ιατροδικαστική έκθεση κάνει λόγο για «εμ-
πιεστικό κάταγμα δεξιά κροταφοβρεγματικά
της κεφαλής μετ’ αποκαλύψεως του εγκεφα-
λικού παρεγχύματος, το δε τραύμα ήταν συμ-
βατό με πρόκληση από θλον και αμβλύ όργα-

νο». Οι Αρχές έχουν ενδείξεις ότι το εργαλείο
της δολοφονίας ήταν ένα σφυρί, με την
35χρονη να δέχεται με ιδιαίτερη ορμή το θα-
νατηφόρο πλήγμα. 

Σύμφωνα με τον κ. Κραβαρίτη, ο θάνατος
επήλθε πριν από περίπου μία εβδομάδα, με
τη σορό της γυναίκας να είναι ήδη σε κατά-
σταση σήψης. Γι’ αυτό και δεν αποκλείεται ο
27χρονος Πακιστανός -εάν και εφόσον τη
σκότωσε αυτός- να έχει διαφύγει από τη χώ-
ρα, μετά την αποτυχημένη απόπειρα να πε-
ράσει στη Βόρεια Μακεδονία. Τα στοιχεία και
οι φωτογραφίες του έχουν μοιραστεί στις
πύλες εξόδου της χώρας, ενώ αναμένεται να
γίνει και άρση απορρήτου επικοινωνιών για
τυχόν εντοπισμό στίγματος από το κινητό του
τηλέφωνο. 
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Νέα γυναικοκτονία με θύμα
35χρονη στη Λάρισα -
Άφαντος ο 27χρονος
Πακιστανός σύντροφός της,
που θεωρείται από τις Aρχές
βασικός ύποπτος

Τσακώθηκαν, τη σκότωσε
με σφυρί κι εξαφανίστηκε

Κομοτηνή: Πήγε 
να κάψει ζωντανή 
τη σύζυγό του 
«Παγωμένη» είναι η τοπική κοινω-
νία στην Κομοτηνή από την είδηση
ότι ένας 62χρονος περιέλουσε με
εύφλεκτο υγρό την 55χρονη σύζυγό
του (σ.σ.: η οποία, μάλιστα, είναι και
άτομο μειωμένης κινητικότητας, κα-
θώς έχει χάσει το ένα της πόδι από
διαβήτη) και στη συνέχεια της έβαλε
φωτιά, με τον ίδιο τελικά να σβήνει
τις φλόγες, αφού το... μετάνιωσε.
Μάλιστα, μαζί με το ΕΚΑΒ κάλεσε
και την ΕΛΑΣ για να παραδοθεί, υπο-
στηρίζοντας -σύμφωνα με πληρο-
φορίες- ότι γύρισε σπίτι από τη δου-
λειά και η σύζυγός του τον ενημέρω-
σε ότι διατηρεί σχέση με άλλον άν-
δρα. Ο 62χρονος συνελήφθη από
τους αστυνομικούς του ΤΑ Κομοτη-
νής και σε βάρος του σχηματίστηκε
βαρύτατη δικογραφία για απόπειρα
ανθρωποκτονίας με δόλο, αλλά και
με βάση τον νόμο περί ενδοοικογε-
νειακής βίας. 
Όσον αφορά την 55χρονη γυναίκα
νοσηλεύεται από το βράδυ της Πέμ-
πτης στο νοσοκομείο Κομοτηνής,
καθώς φέρει σοβαρά εγκαύματα
(σ.σ.: έως και τρίτου βαθμού) σε όλο
της το σώμα, με τους γιατρούς να εκ-
φράζουν φόβο για επιδείνωση της
κατάστασης. Μάλιστα, είναι πολύ πι-
θανό να μεταφερθεί στη Θεσσαλονί-
κη σε νοσοκομείο με εξειδικευμένη
μονάδα εγκαυμάτων. Να σημει-
ώσουμε, τέλος, ότι το ζευγάρι είναι
μαζί περισσότερες από δύο δεκαε-
τίες, ενώ έχει αποκτήσει και ένα
παιδί ηλικίας 17 ετών, που είναι σε
κατάσταση σοκ μετά το θλιβερό πε-
ριστατικό.

Παπ. 

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος



Π
ερισσότερες από έξι ώρες
διήρκεσε η αυτοψία στο τρενά-
κι του Allou! Fun Park, όπου το
βράδυ της περασμένης Τρίτης

τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα. 
Λίγο μετά τις δέκα το πρωί οι τεχνικοί

σύμβουλοι των τραυματιών και της εται-
ρείας, αλλά και ο πραγματογνώμονας
που έχει διοριστεί από την Εισαγγελία
έφτασαν στο λούνα παρκ των δυτικών
προαστίων της Αττικής. Ο καθένας από
την πλευρά του άρχισε να ερευνά το παι-
χνίδι La Isla, ώστε να συντάξει την έκθε-
σή του με την οποία θα αναφέρεται στα
αίτια που προκαλέσαν το ατύχημα. 

Χθες το παιχνίδι δοκιμάστηκε μόνο με
τη χρήση νερού, χωρίς στα βαγόνια να
έχουν επιβιβαστεί άνθρωποι. Μάλιστα μέ-
σα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα
υπάρξει και δεύτερη αυτοψία, προκειμέ-
νου όπως αναφέρεται από την πλευρά των
οικογενειών να λυθούν κάποιες απορίες. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, τρία ερω-
τήματα είναι αυτά που προβληματίζουν
τους ειδικούς και χρήζουν απαντήσεων.
Το πρώτο από αυτά έχει να κάνει με τη

γεωμετρία του ατυχήματος. Η απόσταση
που εκτοξεύτηκαν από το παιχνίδι τα
τέσσερα άτομα δεν δικαιολογείται εάν το
βαγόνι κινούταν με την προβλεπόμενη
ταχύτητα του κατασκευαστή. 

Παραβιάστηκε ο χώρος;
Παράλληλα γίνεται λόγος για την

ύπαρξη ενός καινούργιου εξαρτήματος
στο παιχνίδι La Isla, για το οποίο θα πρέ-
πει να διευκρινιστεί εάν τοποθετήθηκε
πριν ή μετά το περιστατικό. Τέλος, το τρί-
το ζήτημα που τίθεται είναι εάν παραβιά-
στηκε ο χώρος του ατυχήματος, ο οποίος
είχε σφραγιστεί από την αστυνομία για
να γίνουν οι επίσημες έρευνες. «Υπάρ-
χουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει
να ερευνηθούν. Εμείς δεν βρήκαμε το

παιχνίδι όπως σφραγίστηκε μετά το ατύ-
χημα», ανέφερε ο τεχνικός σύμβουλος
των οικογενειών αμέσως μετά την αυτο-
ψία στο παιχνίδι La Isla, Κώστας Λακα-
φώσης, και συνεχίζοντας συμπλήρωσε:
«Κυκλοφόρησε ένα δελτίο Τύπου που
ανέφερε ότι μια ιδιωτική εταιρεία ήρθε
και έκανε ελέγχους στο παιχνίδι και το
βρήκε να λειτουργεί καλά. Οπότε αυτό
που είδαμε εμείς ήταν το αποτέλεσμα
μετά την επέμβαση του ιδιώτη». 

Από την πλευρά της, πάντως, η εται-
ρεία αναφέρει ότι τηρήθηκαν όλα τα
προβλεπόμενα από τη νομοθεσία και ότι
είναι διαθέσιμη να προσφέρει κάθε
βοήθεια και στοιχείο στις Αρχές. 
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Τι ψάχνουν οι τεχνικοί 
σύμβουλοι των τραυματιών 
και της εταιρείας, αλλά και 
ο πραγματογνώμονας που 
όρισε η Εισαγγελία για 
το ατύχημα στο λούνα παρκ

«Φρούριο» η Θεσσαλονίκη:
Επί ποδός 3.500 αστυνομικοί 
Φρούριο θα θυμίζει τα επόμενα 24ωρα η Θεσσαλονίκη, καθώς τα μέτρα ασφα-
λείας λόγω της 86ης ΔΕΘ θα είναι δρακόντεια, με περισσότερους από 3.500
αστυνομικούς επί ποδός. Όλες τις προηγούμενες ημέρες γίνονταν συσκέψεις
τόσο στο αρχηγείο της ΕΛΑΣ όσο και στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσα-
λονίκης, ενώ στην τελευταία ήταν παρόντες και ο υπουργός Προστασίας του Πο-
λίτη Τάκης Θεοδωρικάκος και ο αρχηγός του Σώματος, αντιστράτηγος Κωνσταν-

τίνος Σκούμας.
Σύμφωνα με
πληροφορίες, ο
σχεδιασμός θα
είναι ανάλογος
με εκείνον του
2019 (σ.σ.: προ
Covid εποχή),
ενώ αξίζει να
σημειώσουμε ότι
ήδη έχουν φτά-
σει στη Θεσσα-

λονίκη αστυνομικές δυνάμεις και από την Αττική. Πέριξ του συνεδριακού κέν-
τρου «Ι. Βελλίδης» θα παραταχθούν αστυνομικοί των ειδικών υπηρεσιών της
ΕΛΑΣ (σ.σ.: ΜΑΤ, ΥΜΕΤ, ΟΠΚΕ και ΔΡΑΣΗ), ενώ σε επιφυλακή θα βρίσκεται και η
Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Κομβικό ρόλο θα παίξουν οι αστυνομικοί της
Ασφάλειας, που θα έχουν διακριτική παρουσία με πολιτικά ρούχα και θα συλλέ-
γουν πληροφορίες για τυχόν έκνομες ενέργειες. Ζωντανή εικόνα στο κέντρο επι-
χειρήσεων αναμένεται να δίνει το ελικόπτερο της Αστυνομίας, αλλά και τα dro-
nes που έχει το Σώμα. Στη Θεσσαλονίκη έχουν μεταφερθεί και τα ειδικά υδρο-
φόρα οχήματα όπως ο «Αίαντας», για να παρέμβουν σε περίπτωση που υπάρ-
ξουν εκτεταμένα επεισόδια. Τέλος, από τις 15.00 σήμερα (10/9) η Τροχαία θα
προχωρά σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Κώστας Παπαδόπουλος

Νέα ερωτήματα
μετά την αυτοψία
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Σύγχυση έχει προκληθεί στους πολίτες σχε-
τικά με τα «επικαιροποιημένα» εμβόλια,
που αναμένονται το επόμενο διάστημα
και στη χώρα μας, για τα οποία θα
απαιτηθεί περισσότερος χρόνος μέ-
χρι να εγκριθούν και να παραχθούν
σε ποσότητες τέτοιες, ώστε να είναι
εφικτή η χορήγησή τους στον πλη-
θυσμό. Διευκρινίσεις επί του θέμα-
τος έδωσε η πρόεδρος των νοσοκο-
μειακών γιατρών Αθήνας και Πειραιά,
Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στο Mega για
το επικαιροποιημένο εμβόλιο του κορo-
νοϊού και για το ποιοι δικαιούνται να το κά-
νουν.

Όπως ανέφερε η Ματίνα Παγώνη στο MEGA, για την Όμι-
κρον το εμβόλιο θα το έχουμε τέλος Οκτώβρη, αλλά για τις

υποπαραλλαγές 4 και 5 θα τα έχουμε τον Δε-
κέμβρη αυτού του έτους. «Όσον αφορά το

εμβόλιο της Pfizer, αφορά ηλικίες από 12
ετών και άνω, ενώ της Moderna από 18

και άνω», διευκρίνισε η γιατρός. Η
Ματίνα Παγώνη, μιλώντας για τα επι-
καιροποιημένα εμβόλια εξήγησε
πως πρόκειται για εμβόλια στα
οποία έχουν γίνει γρήγορες μελέτες

και θα βοηθήσουν πολύ στη σοβαρή
νόσηση, στη μείωση των θανάτων και,

εστιάζοντας στα στελέχη Ο4 και Ο5, θα
περιορίσουν τη διασπορά.

«Από τις οδηγίες που θα δοθούν τη Δευτέρα
από την Επιτροπή Εμβολιασμού, αυτοί που πρέπει

να κάνουν το εμβόλιο είναι οι άνω των 60, αυτοί που έχουν
πολλά υποκείμενα νοσήματα, οι έγκυοι, οι ομάδες οι ευαί-

σθητες, όπως τις ξέρουμε όλοι», σημείωσε η κ. Παγώνη,
ενώ διευκρίνισε πως οι άνω των 60 ετών που έχουν κάνει
την 4η δόση του εμβολίου δεν θα χρειαστεί για την ώρα να
κάνουν και το καινούριο. Στη συνέχεια, υπογράμμισε πως
όσοι έχουν λάβει τις τρεις δόσεις πρέπει να κάνουν και την
4η, δίχως να περιμένουν το καινούργιο εμβόλιο που θα έρ-
θει τον Δεκέμβριο.

«Όποιος δεν έχει κάνει καθόλου εμβόλια δεν μπορεί να
κάνει απευθείας το επικαιροποιημένο, γιατί αυτό είναι ανα-
μνηστική δόση στην ουσία. Ξεκινάνε να εμβολιάζονται κα-
νονικά από την αρχή», πρόσθεσε η γιατρός, σημειώνοντας
πως είτε θα λάβουν τις δύο αρχικές δόσεις είτε το μονοδο-
σικό της Johnson & Johnson. Αναφορικά με όσους νόση-
σαν ενώ είχαν κάνει και τις τρεις δόσεις του εμβολίου, η κ.
Παγώνη επισήμανε πως δεν θα προχωρήσουν στην 4η δό-
ση, αλλά θα κάνουν απευθείας το επικαιροποιημένο μετά
από 4 μήνες από την ανάρρωσή τους.

Παγώνη: Εκτός του επικαιροποιημένου εμβολίου οι ανεμβολίαστοι

της Ρεγγίνας Σαβούρδου 

Θ
εαματική είναι η άνοδος που κα-
ταγράφεται στο λιμάνι της Θεσσα-
λονίκης στον τομέα της κρουα-
ζιέρας, καθώς φέτος έχουν προ-

γραμματιστεί συνολικά 60 προσεγγίσεις
κρουαζιερόπλοιων σε σχέση με το 2019,
που είχαν πραγματοποιηθεί μόλις 6. 

Το VIKING SKY ήταν το πρώτο κρουαζιε-
ρόπλοιο που έδεσε στο λιμάνι της πόλης,
στις 5 Φεβρουαρίου, το οποίο είχε τελικό
προορισμό το Κουσάντασι στα παράλια της
Τουρκίας.  Ο μεγαλύτερος αριθμός προ-
σεγγίσεων για το 2022 σημειώθηκε τον μή-
να Μάιο, όπου συνολικά πραγματοποιήθη-
καν 10 αφίξεις και αντίστοιχα για τον Σε-
πτέμβριο έχει προγραμματιστεί ίσος αριθ-
μός. 9 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων είχαμε
τον Ιούλιο, 7 τον Αύγουστο και 6 τον Ιούνιο.

Για φέτος το VIKING VENUS θα είναι το
τελευταίο κρουαζιερόπλοιο που έχει προ-

γραμματιστεί να δέσει στα νε-
ρά του Θερμαϊκού, στις 22
Δεκεμβρίου, και για το
2023, χρονιά κατά την
οποία έχουν προγραμμα-
τιστεί συνολικά 78 προ-
σεγγίσεις κρουαζιερό-
πλοιων, η αρχή θα γίνει με
το VIKING SKY στις 10 Φε-
βρουαρίου. Ο τουρισμός και η
οικονομική δραστηριότητα της πό-
λης πήρε «βαθιά ανάσα» από την κρουα-
ζιέρα, καθώς οι 30 από τις συνολικές αφί-
ξεις αφορούν δραστηριότητα homeport-
ing, γεγονός που μεταφράζεται σε αύξηση
του τουριστικού προϊόντος και ενίσχυση
της τοπικής οικονομίας. 

Οι στόχοι του υπουργείου Τουρισμού
«Φιλοδοξούμε να δραστηριοποιούμαστε

ως πύλη ανάπτυξης, δημιουργώντας προ-
στιθέμενη αξία για την πόλη, την οικονομία

και την κοινωνία. Ως εκ τού-
του, ανυπομονούμε να φι-

λοξενήσουμε, να καλω-
σορίσουμε στην πόλη
μας μερικούς από τους
πιο σημαντικούς και
επιδραστικούς εκπρο-

σώπους του διεθνούς
κλάδου της κρουαζιέρας

και του θαλάσσιου τουρι-
σμού παγκοσμίως», δήλωσε ο

Θανάσης Λιάγκος, πρόεδρος του ΔΣ και
διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΘ ΑΕ.

Το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της χώ-
ρας αναδεικνύεται σε σημαντικό κόμβο
homeporting για την Ανατολική Μεσόγειο
και τα Βαλκάνια.

«Με σκληρή και συντονισμένη δουλειά
όλων των φορέων και με την καθοδήγηση
του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη
το λιμάνι της πόλης αναβαθμίστηκε και δε-
καπλασίασε τις προσεγγίσεις κρουαζιερό-

πλοιων σε σχέση με το 2019. Οι μισές μάλι-
στα από αυτές αφορούν δραστηριότητα
homeporting, γεγονός που προσδίδει με-
γαλύτερη προστιθέμενη αξία», ήταν το
σχόλιο του υπουργού Τουρισμού Βασίλη
Κικίλια για τη δυναμική ένταξη της Θεσσα-
λονίκης στην κρουαζιέρα. Το υπουργείο
Τουρισμού στοχεύει στην υλοποίηση ση-
μαντικών επενδύσεων και στην αναβάθμι-
ση των θαλάσσιων και αεροπορικών υπο-
δομών, με σκοπό την περαιτέρω αύξηση
του εγχώριου τουριστικού προϊόντος.

Από έξι που ήταν τη χρυσή
χρονιά του 2019 στις 60 φέτος
- Κικίλιας: «Έγινε σκληρή και
συντονισμένη δουλειά από
όλους τους φορείς»

Δεκαπλάσιες
οι αφίξεις σε…
κρουαζιερόπλοια
στη Θεσσαλονίκη
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53 Το μεγάλο
success story
της «Ελληνικός 
Χρυσός»

Π
λήρη αύξηση στα επιτόκια χορηγή-
σεων και μερική στα αντίστοιχα των
καταθέσεων σηματοδοτεί η νέα από-
φαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής

Τράπεζας για επιθετική αύξηση των επιτοκίων
του ευρώ κατά 0,75 μονάδες βάσης. 

Από την προσεχή Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου, τα
βασικά επιτόκια κύριας χρηματοδότησης και δι-
ευκόλυνσης διαμορφώνονται στο 0,75%, 1,25%,
και 1,50%, σηματοδοτώντας την πλήρη επιστρο-
φή όλων των κατηγοριών του κόστους χρήματος
σε θετικό περιβάλλον, ως αντίβαρο για τη συγ-
κράτηση του πληθωρισμού. Έτσι, διαμορφώνε-
ται μια νέα πραγματικότητα, κυρίως για τους δα-
νειολήπτες. Ειδικότερα, ανά κατηγορία: 

1. Δάνεια. Όσοι έχουν συμβάσεις με σταθερό
επιτόκιο θα συνεχίσουν να καταβάλλουν τις δό-
σεις που πληρώνουν και σήμερα, χωρίς να
έχουν καμία απολύτως επίπτωση. Ωστόσο, τα
δάνεια σταθερού επιτοκίου για τους νέους δα-
νειολήπτες θα είναι πιο... αλμυρά, μετά την αύ-
ξηση της ΕΚΤ. Όσοι έχουν συνάψει δάνειο με
κυμαινόμενο επιτόκιο, τότε θα δουν από τον
Οκτώβριο τις δόσεις να αυξάνονται και, συνε-

πώς, θα πρέπει να υπολογίσουν υψηλότερο
ετήσιο κόστος αποπληρωμής του δανείου τους.
Όσοι προγραμματίζουν να πάρουν κάποιο τρα-
πεζικό δάνειο, «θα φάνε στο κεφάλι» όλες τις
αυξήσεις των επιτοκίων που έχουν γίνει έως
τώρα. Επιπλέον, θα υπάρξει νέα αύξηση του eu-
ribor, το οποίο αποτελεί το επιτόκιο αναφοράς
για τις δανειακές συμβάσεις και σήμερα κινεί-
ται στα επίπεδα του 0,30% για την περίοδο ενός
μηνός και 0,78% για περίοδο 3 μηνών. Μετά τη
νέα αύξηση από την ΕΚΤ είναι δεδομένο ότι η
επιβάρυνση για τους δανειολήπτες θα είναι ση-
μαντική. Εξάλλου, πρέπει να σημειωθεί ότι ση-
μαντικά έργα που εκτελούνται από μεγάλους
επιχειρηματικούς ομίλους είναι δεδομένο ότι
θα επιβαρυνθούν, αν και σε κάθε δάνειο οι τρά-
πεζες ακολουθούν εξατομικευμένη πολιτική,
με βάση το προφίλ του δανειολήπτη και το αντι-

κείμενο της δραστηριότητάς του. 
2. Καταθέσεις. Όσοι περιμένουν να δουν μα-

ζεμένες αυξήσεις στα επιτόκια των καταθέσε-
ων, καλύτερα να το ξεχάσουν. Με δεδομένο ότι
οι τράπεζες έχουν στα θησαυροφυλάκιά τους
διπλάσιες καταθέσεις σε σχέση με το σύνολο
των χορηγήσεών τους, είναι δεδομένο ότι τα
επιτόκια των αποταμιευτικών λογαριασμών
απλά θα... ξεκολλήσουν σε ένα πολύ μικρό βαθ-
μό, από τα σημερινά -σχεδόν- μηδενικά επίπε-
δα. Οι τράπεζες δεν έχουν ανάγκη από πρόσθε-
τους πόρους ώστε να χρηματοδοτήσουν την οι-
κονομία, καθώς δανείζονται πολύ φθηνά από
τον μηχανισμό ρευστότητας, όπου τα επιτόκια
είναι ακόμη αρνητικά. Συνεπώς, ακόμη και στο
3% να αυξηθεί το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ, η αύ-
ξηση των επιτοκίων καταθέσεων δεν πρόκειται
να ξεπεράσει τη μία εκατοστιαία μονάδα.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Τι (δεν) φέρνει η αύξηση του
κόστους χρήματος από την ΕΚΤ
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Με άρωμα γυναίκας 
η νέα εποχή στην
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Τι έρχεται για τα επιτόκια
δανείων και καταθέσεων 



Σ
την τελική ευθεία εισέρχε-
ται η μεγάλη επένδυση της
«Ελληνικός Χρυσός ΑΕ» στη
Βορειοανατολική Χαλκιδι-

κή, σηματοδοτώντας μια νέα σελίδα
για την πορεία της εταιρείας, αλλά και
για τις επενδύσεις στη χώρα μας. 

Ως γνωστόν, τη μεγάλη επένδυση
στις Σκουριές πολέμησαν λυσσαλέα οι
οπαδοί του λαϊκισμού, οι οποίοι... εί-
δαν καταστροφή του περιβάλλοντος,
χωρίς καν να έχουν γνώση των μελε-
τών και χωρίς καν να μπουν στον κόπο
να διαβάσουν πού θα γίνει η επένδυ-
ση, πώς θα γίνει, τι οφέλη θα έχει και
πώς θα επιδράσει θετικά στην τοπική
κοινωνία και το περιβάλλον. 

Το μότο της εταιρείας είναι ότι «από
την πρώτη μέρα που δραστηριοποι-
ήθηκε στη Βορειοανατολική Χαλκιδι-
κή, άσκησε μια μεταλλευτική δραστη-
ριότητα υπεύθυνη και πολλαπλά ωφέ-
λιμη για τον τόπο μας». Μετά και την
επικύρωση της επένδυσης από την
πλειοψηφία της ελληνικής Βουλής,
έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση
για να υλοποιηθεί ένα από τα
μεγαλύτερα success story,
καθώς πρόκειται για μία από
τις ιστορικά μεγαλύτερες
απευθείας ξένες επενδύσεις
στη χώρα. Μάλιστα, η επένδυση
αυτή αναδεικνύει την Ελλάδα σε
κορυφαία χώρα - παραγωγό
χρυσού στην Ευρώπη! 

Το έργο των Μεταλλείων Κασ-
σάνδρας, διαχειριστής του οποίου
είναι η «Ελληνικός Χρυσός», περιλαμ-
βάνει τα γνωστά από την αρχαιότητα
κοιτάσματα στην Ολυμπιάδα, τις Μαύ-
ρες Πέτρες - Στρατώνι και τις Σκου-
ριές στην ΒΑ Χαλκιδική. Οι μεταλλευ-
τικές παραχωρήσεις καλύπτουν συ-
νολική επιφάνεια 264.000 στρεμμά-
των. Η πλήρης ανάπτυξη των Μεταλ-
λείων Κασσάνδρας δίνει την ευκαιρία
στην Ελλάδα να γίνει μία από τις κορυ-
φαίες χώρες - παραγωγούς χρυσού
στην Ευρώπη, ενώ το νέο σχέδιο προ-
βλέπει αυξημένες κοινωνικές και πε-
ριβαλλοντικές επενδύσεις σε σχέση
με τον μέχρι σήμερα σχεδιασμό.

Η επένδυση σε αριθμούς 
Το αναβαθμισμένο επενδυτικό σχέ-

διο για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας έχει
προϋπολογισμό 1,9 δισ. δολάρια και
θα δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερα
οφέλη για την εθνική οικονομία, την
απασχόληση, την τοπική κοινωνία και
το περιβάλλον. 

Με το νέο επενδυτικό σχέδιο της
«Ελληνικός Χρυσός», η υπεύθυνη
αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου γί-
νεται πηγή ευημερίας για όλους. Το 1
από τα 1,9 δισ. δολάρια θα επενδυθούν
την πρώτη πενταετία, τα εκτιμώμενα
κέρδη για το ελληνικό Δημόσιο (δι-
καιώματα εκμετάλλευσης, φόρος ει-
σοδήματος, κοινωνικές εισφορές
κλπ.) ανέρχονται σε 2 δισ. ευρώ, ενώ
σε πάνω από 191 εκατ. ευρώ υπολογί-
ζονται τα μεταλλευτικά δικαιώματα
για το κράτος και την τοπική κοινωνία

της ΒΑ Χαλκιδικής, με αύξηση 10% αύ-
ξηση και επέκταση της εφαρμογής
τους σε όλο το περιεχόμενο των εξο-
ρυσσόμενων μετάλλων. 

Θέσεις εργασίας
Η επένδυση στην πλήρη ανάπτυξή

της θα δημιουργήσει 5.000 άμεσες
και έμμεσες θέσεις εργασίας, δηλαδή
1.400 περισσότερες σε σχέση με τις
σημερινές, ενώ θα υπάρξουν και επι-
πλέον 900 θέσεις εργασίας κατά τη
διάρκεια της κατασκευής των υποδο-
μών και εγκαταστάσεων. Επιπλέον,
προγραμματίζεται η διοχέτευση 80
εκατ. δολαρίων σε εμβληματικές
επενδύσεις στον Δήμο Αριστοτέλη,
για έργα κοινωνικής μέριμνας και το-
πικής ανάπτυξης, σε συνεργασία με
την τοπική κοινωνία. Από το ποσό αυ-
τό, τα 15 εκατ. δολάρια θα διατεθούν
την πρώτη πενταετία. Ποσό 3,5 δισ.
ευρώ θα διοχετευτεί σε προμήθειες
αγαθών και υπηρεσιών από Έλληνες
προμηθευτές για την ενίσχυση των το-
πικών και των συνεργαζόμενων επι-

χειρήσεων, ενώ μετά το τέλος της εκ-
μετάλλευσης, η αποκατεστημένη γη
θα αποδοθεί στις τοπικές κοινότητες
για νέες χρήσεις (π.χ. γεωργία, δασο-
κομία, κτηνοτροφία κ.λπ.)

Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής
αδειοδότησης του νέου σχεδιασμού
των Μεταλλείων Κασσάνδρας εκπο-
νήθηκε Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ), ακολουθώντας
όσα ορίζονται στην ελληνική νομοθε-
σία (Ν. 4014/2011, ΦΕΚ
209Α/21.09.2011)). Μεταξύ των στό-
χων της επένδυσης είναι η μείωση του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις
Σκουριές και για τον λόγο αυτόν έχουν
προγραμματιστεί επενδύσεις ύψους
130 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη του
Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχεί-
ρισης Αποβλήτων και Υδάτων. 
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Τεράστια τα οφέλη της εταιρείας
από την επένδυση στη

Βορειοανατολική Χαλκιδική 

Το μεγάλο success story
της «Ελληνικός Χρυσός»

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης



Η
πρώτη γυναίκα διευθύνουσα σύμβουλος
σε τράπεζα αναλαμβάνει επίσημα τα κα-
θήκοντά της την προσεχή Παρασκευή,
έχοντας μια πολύ δύσκολη αποστολή. 

Η κυρία Ελένη Βρεττού, με μια λαμπρή καριέρα
στον τραπεζικό κλάδο, εντός και εκτός Ελλάδος, θα
είναι η πρώτη... τραπεζίτισσα, που θα έχει το βαρύ
φορτίο της... ανάστασης της πολύπαθης Τράπεζας Ατ-
τικής. Μια τράπεζα που έχει μπροστά της την κάλυψη
τεράστιων κεφαλαιακών αναγκών και μοιάζει με
«ηλεκτρική καρέκλα». Έχοντας την πλήρη στήριξη
και έγκριση από τον διοικητή της Τραπέζης της Ελλά-
δος Γιάννη Στουρνάρα και τον υπουργό Οικονομικών
Χρήστο Σταϊκούρα, το όνομα της Ελένης Βρεττού βρί-
σκεται σε... περίοπτη θέση στο Μέγαρο Μαξίμου. 

Το επιτελείο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσο-
τάκη θα παρακολουθεί με αγωνία το μεγάλο στοίχη-
μα που πρέπει να κερδίσει η κυβέρνηση στην Attica
Bank, μαζεύοντας τα... κομμάτια που άφησε η προ-
ηγούμενη διακυβέρνηση με τις απίθανες δανειοδο-
τήσεις σε... βοσκοτόπια και άλλες δραστηριότητες.
Το... δικαίωμα στο λάθος είναι μηδενικό και αυτό το
γνωρίζει η νέα διευθύνουσα σύμβουλος, η οποία...
κυνηγάει τις προκλήσεις, αναλαμβάνει τα ρίσκα και
δεν παίρνει... χαμπάρι από τίποτα! 

Λέει λίγα και πράττει πολλά. Ξέρει, ωστόσο, ότι
αυτή τη στιγμή έχει επωμιστεί μια εξαιρετικά δύ-
σκολη αποστολή, καθώς καλείται να μετατρέψει τη
μεγαλύτερη μη συστημική τράπεζα από έναν ζημιο-
γόνο οργανισμό, σε μια «μηχανή» παραγωγής κερ-
δών και ανάδειξης των υπεραξιών που κρύβει. Το

παρελθόν της στον χώρο των τραπεζών και των επι-
χειρήσεων έχει στεφθεί με απόλυτη επιτυχία και
αυτό αποτελεί ισχυρό εχέγγυο ότι θα τα καταφέρει
και αυτή τη φορά. 

Λαμπρή σταδιοδρομία
Η 20ετής καριέρα της νέας διευθύνουσας συμ-

βούλου της Attica Bank είναι αξιοζήλευτη. Με την
παρότρυνση και στήριξη των γονιών της η Ελένη
Βρεττού φοίτησε στο Wharton School του Πανεπι-
στημίου της Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, όπου έγινε κάτο-
χος του Bachelor of Science in Economics. 

Μετά μπήκε στα... βαθιά, ξεκινώντας από ελληνι-
κούς και διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανι-
σμούς σε Νέα Υόρκη και Αθήνα, στους τομείς Credit
and Risk Management και Mediterranean and Sub-
Saharan Africa. Στη συνέχεια ακολούθησε μια λαμ-
πρή καριέρα 14 ετών στην HSBC Bank Plc σε Ελλάδα
και Μεγάλη Βρετανία. Ο πιο πρόσφατος ρόλος της
στην HSBC ήταν αυτός της Managing Director and
Head of Wholesale Banking Greece, ενώ πρωτύτε-
ρα υπήρξε Head of Multinationals and Business De-
velopment της HSBC για τις περιοχές CEE, CIS,
Mediterranean and SubSaharan Africa. Ήταν το
πρόσωπο-κλειδί στην υπόθεση της Folli Follie, κα-

θώς ως στέλεχος της τράπεζας ανακάλυψε ότι κάτι...
δεν πήγαινε καλά, κάτι που επιβεβαιώθηκε στη συ-
νέχεια με την αποκάλυψη των πτυχών της πολύκρο-
της υπόθεσης. 

Μετά την HSBC, η κ. Βρεττού μεταπήδησε στον
Όμιλο Πειραιώς, όπου κατείχε μέχρι πρόσφατα τη
θέση της Ανώτερης Γενικής Διευθύντριας – Chief of
Corporate and Investment Banking. Επίσης, μεταξύ
των ετών 2019 και 2021 διετέλεσε πρόεδρος του ΔΣ
της Piraeus Factors SA, της Piraeus Leasing και Pi-
raeus Leases, καθώς και μέλος του ΔΣ της ΕΤΒΑ ΒΙ-
ΠΕ. Τον περασμένο Μάιο αποδέχθηκε την πρόταση
του Ομίλου Λάτση, αφήνοντας τον Όμιλο Πειραιώς
και αναλαμβάνοντας Επικεφαλής Στρατηγικής και
Διευθύντρια Επενδυτικών Σχέσεων στη Lamda De-
velopment, έχοντας ως αποστολή τη συνεννόηση με
τους ξένους επενδυτές για το μεγάλο project του Ελ-
ληνικού. Τώρα, αποδεχόμενη την πρόταση-πρόκλη-
ση να αναλάβει την Attica Bank, ετοιμάζεται να πέσει
στα... βαθιά. Η κ. Βρεττού διαθέτει σημαντική εμπει-
ρία σε εταιρικούς μετασχηματισμούς και στη διαχεί-
ριση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, καθώς και
στη συστηματική ανάπτυξη παράλληλων εργασιών
σε επενδυτική και συναλλακτική τραπεζική και τα
αναπτυξιακά προγράμματα. 
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Γίνεται  η πρώτη γυναίκα CEO 
και πιάνει δουλειά την επόμενη 
Παρασκευή 

Mε άρωμα γυναίκας 
η νέα εποχή 
στην Attica Bank 
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Υφυπουργός Υποδομών
και Μεταφορών,
αρμόδιος για 
τις Μεταφορές, Μιχάλης
Παπαδόπουλος: Σύντομα
θα υπάρχει το θεσμικό
πλαίσιο για την
εκπαίδευση των τεχνιτών
ηλεκτροκίνησης καθώς
και οι προϋποθέσεις για
την πιστοποίησή τους

Ηφιλοσοφία μας είναι να δημι-
ουργήσουμε το θεσμικό πλαί-
σιο και για το υδρογόνο, ώστε

να είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε
στη χρήση του, όταν θα ωριμάσουν οι
συνθήκες, αναφέρει ο υφυπουργός
Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος
για τις Μεταφορές, Μιχάλης Παπαδό-
πουλος, ο οποίος μιλά και για τα Σχέ-
δια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας,
στη συνέντευξη που ακολουθεί: 

Πού βρισκόμαστε σε επίπεδο
ηλεκτροκίνησης στις δημόσιες
συγκοινωνίες και ποια είναι η αν-
ταπόκριση της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης στα Σχέδια Βιώσιμης Αστι-
κής Κινητικότητας;

Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινη-
τικότητας (ΣΒΑΚ) είναι το όχημα, μέ-
σω του οποίου θα υλοποιηθούν οι
αστικές παρεμβάσεις τα επόμενα
χρόνια, με βάση τη γενική κατεύθυν-
ση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ό,τι
αυτό συνεπάγεται στο σκέλος της

χρηματοδότησης. Το υπουργείο Υπο-
δομών και Μεταφορών έχει ήδη δια-
μορφώσει ένα φιλικό θεσμικό πλαί-
σιο, που επιτρέπει στους φορείς Το-
πικής Αυτοδιοίκησης να υποβάλουν
ΣΒΑΚ και να αναζητήσουν κονδύλια,
ενώ προβλέπεται ρητά η υποχρέωση
των φορέων να υποβάλουν προτά-
σεις για την προώθηση της ηλεκτρο-
κίνησης και των εναλλακτικών καυ-
σίμων. Πρόσφατα χαρακτηρίστηκαν
τα ΣΒΑΚ έξι μεγάλων δήμων: Θεσ-
σαλονίκης, Λαμίας, Γρεβενών, Τυρ-
νάβου, Ελασσόνας και Παλλήνης.
Έχουν υποβληθεί ακόμα 31 αιτήσεις
– οι δύο (Πέλλα και Αγία Βαρβάρα)

βρίσκονται στο τελικό στάδιο. 
Επιπλέον, ο υπουργός Κώστας Κα-

ραμανλής έχει μεριμνήσει ώστε στον
διαγωνισμό για την αγορά 1.300 και-
νούργιων λεωφορείων, για τους συγ-
κοινωνιακούς φορείς Αθήνας και Θεσ-
σαλονίκης, ένα μεγάλο ποσοστό να εί-
ναι ηλεκτροκίνητα και τα υπόλοιπα,
επίσης, χαμηλών ρύπων. 

Πόσο εφικτός είναι πλέον ο ευ-
ρωπαϊκός στόχος για μια πράσινη
μετάβαση στα οχήματα, όταν η
ενεργειακή κρίση και ο πόλεμος
στην Ουκρανία έχουν οδηγήσει
μεγάλες ευρωπαϊκές αυτοκινη-

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

Η μετάβαση στις ηπιότερες μορφές ενέργειας παραμένει
ως στρατηγική επιλογή, την οποία θα ακολουθήσουμε,
ανεξάρτητα αν θα επιταχύνουμε ή θα επιβραδύνουμε
τον βηματισμό μας, τονίζει ο υφυπουργός Υποδομών 
και Μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος
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«Η πορεία προς 
την ηλεκτροκίνηση
έχει δρομολογηθεί»  



τοβιομηχανίες σε μετάθεση πλά-
νων, καθώς αδυνατούν να εξα-
σφαλίσουν τις απαραίτητες πρώ-
τες ύλες;

Κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει τις
επιπτώσεις που έχει προκαλέσει πρώ-
τα η ενεργειακή κρίση και στη συνέ-
χεια ο πόλεμος στην αγορά του αυτοκι-
νήτου, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση έχει διαμορφώσει
ένα φιλόδοξο πλαίσιο στόχων σχετικά
με την ενεργειακή μετάβαση στις με-
ταφορές, με δεδομένη την ευθύνη του
τομέα στην κλιματική κρίση. Η Ελλά-
δα, αλλά και όλες οι ευρωπαϊκές χώ-
ρες, έχουν αναθεωρήσει την ενεργει-
ακή τους πολιτική, προκειμένου να αν-
τεπεξέλθουν στις έκτακτες ανάγκες.
Και υπό αυτό το πρίσμα εκτιμώ ότι θα
πρέπει να περιμένουμε τις μεταβολές
στην πολιτική της ΕΕ, όπως άλλωστε
προανήγγειλε η Κομισιόν. Μακροπρό-
θεσμα, ωστόσο, θεωρώ πως η μετά-
βαση στις ηπιότερες μορφές ενέργει-
ας παραμένει ως στρατηγική επιλογή,
την οποία θα ακολουθήσουμε, ανε-
ξάρτητα αν θα επιταχύνουμε ή θα επι-
βραδύνουμε τον βηματισμό μας. 

Απ’ την άλλη, για να αποκτήσει
κάποιος ένα αξιόπιστο ηλεκτρικό
αυτοκίνητο, θα πρέπει να διαθέ-
τει ένα σημαντικό ποσό για την
αγορά του και να υπολογίζει ότι,
όταν έρθει η στιγμή να αλλάξει
μπαταρία, θα του κοστίσει σχε-
δόν όσο το όχημα.

Η αγορά ενός ιδιωτικού ηλεκτρικού
οχήματος είναι μια προσωπική επιλο-
γή που εξαρτάται από δεδομένα δια-
φορετικά για κάθε πολίτη ανάλογα με
τη χρήση και, πράγματι, απαιτεί μια ση-
μαντική δαπάνη για οποιονδήποτε.
Ωστόσο, η κυβέρνηση από το 2020
εφαρμόζει μια δέσμη μέτρων υπέρ
της ηλεκτροκίνησης, με γενναία κίνη-
τρα υπέρ της αγοράς ηλεκτρικών οχη-
μάτων, τα οποία φθάνουν σε διόλου
ευκαταφρόνητα ποσά για ειδικές κα-
τηγορίες, όπως για παράδειγμα οι
επαγγελματίες ΤΑΞΙ. 

Επιπλέον, δημιουργήσαμε το θε-
σμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των
συνεργείων οχημάτων υψηλής τά-
σης και επιταχύνουμε την κατάρτιση
του αντίστοιχου πλαισίου για τους
τεχνίτες ηλεκτροκίνησης, που απο-

τελούν και μια νέα επαγγελματική ει-
δικότητα με προοπτικές απασχόλη-
σης. Αντί να ακολουθήσουμε τη χρο-
νοβόρα διαδικασία του Προεδρικού
Διατάγματος, θα προχωρήσουμε σε
νομοθετική ρύθμιση ώστε σύντομα
να υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο για
την εκπαίδευση των τεχνιτών ηλε-
κτροκίνησης και τις προϋποθέσεις

για την πιστοποίησή τους.  Επίσης,
δημιουργείται το Ηλεκτρονικό Μη-
τρώο Φορτιστών, με την ψηφιοποί-
ηση του οποίου οι κάτοχοι των αυτοκι-
νήτων θα μπορούν να γνωρίζουν, σε
πραγματικό χρόνο, το πλησιέστερο
σημείο όπου υπάρχει φορτιστής και
το κόστος φόρτισης. Οι παρεμβάσεις
αυτές καθιστούν περισσότερο ελκυ-
στική τη χρήση και την αγορά ενός
ηλεκτρικού οχήματος. Άλλωστε, κά-

θε φορά που εισάγεται μια νέα τεχνο-
λογία, το κόστος είναι συνήθως ψηλό
και υποχωρεί σταδιακά, όσο αυξάνε-
ται η διείσδυση στην αγορά. Ήδη πα-
ράγονται μοντέλα ηλεκτροκίνητων
οχημάτων που πωλούνται σε πιο προ-
σιτές τιμές. 

Σε αριθμούς, ποια είναι η αναλο-
γία ηλεκτροκίνητων με υβριδικά

στη χώρα μας και πώς προχωράει
η εγκατάσταση ταχυφορτιστών
στις κεντρικές οδικές αρτηρίες
και εθνικές οδούς; 

Το 2014, κατά την προηγούμενη
θητεία μου ως υφυπουργός Μετα-
φορών, είχαμε δημιουργήσει το θε-
σμικό πλαίσιο για τους φορτιστές
των ηλεκτροκίνητων οχημάτων και,
δυστυχώς, η προηγούμενη κυβέρνη-
ση δεν συνέχισε την προσπάθεια. Αν-

τίθετα, κωλυσιεργούσε. Έτσι, το
2019 υπήρχαν μόλις 58 σημεία
φόρτισης σε όλη τη χώρα, ενώ σή-
μερα συναντάμε περίπου 1.200
φορτιστές κατά μήκος του εθνικού
οδικού δικτύου, αλλά και μέσα στις
πόλεις, και καθημερινά ο αριθμός
τους αυξάνεται. Με βάση τον προ-
γραμματισμό, προβλέπεται να δημι-
ουργηθούν 12.000 σημεία φόρτι-
σης το 2025 και 25.000 το 2030.
Όσον αφορά την αγορά αμιγώς ηλε-
κτροκίνητων οχημάτων, το αποτέλε-
σμα της συντονισμένης πολιτικής
της κυβέρνησης είναι ο πολλαπλα-
σιασμός των ταξινομήσεων. Ειδικό-
τερα, από μόλις 404 ταξινομήσεις
το 2019, φθάσαμε στις 3.594 το
2021, ενώ και το 2022 είχαμε
1.515 ταξινομήσεις αμιγώς ηλε-
κτροκίνητων έως και τον Ιούνιο, πα-
ρά τα πρωτοφανή προβλήματα στην
αυτοκινητοβιομηχανία. Σε αυτά τα
στοιχεία πρέπει να συνυπολογίσει
κανείς και έναν περίπου 10πλάσιο
αριθμό ταξινομήσεων που αφορά
όλες τις κατηγορίες των υβριδικών,
που ανήλθαν συνολικά, το 2021, σε
31.694 οχήματα, Επομένως, η πο-
ρεία μετάβασης προς την ηλεκτροκί-
νηση έχει δρομολογηθεί και θα συ-
νεχιστεί. 

Η χρήση υδρογόνου στις μεταφο-
ρές είναι μάλλον μακρινό όνειρο…

Απαιτεί ακόμη αρκετά βήματα, αλλά
αυτό δεν επιτρέπει εφησυχασμό. Η φι-
λοσοφία μας είναι να δημιουργήσου-
με το θεσμικό πλαίσιο για το υδρογό-
νο, ώστε να είμαστε έτοιμοι να προχω-
ρήσουμε στη χρήση του, όταν θα ωρι-
μάσουν οι συνθήκες. 

Βρισκόμαστε ήδη σε συνεργασία με
το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και σε επαφή
με φορείς της αγοράς, προκειμένου
να διαμορφώσουμε το νομοθετικό
πλαίσιο για τους όρους και τις προϋπο-
θέσεις χρήσης του υδρογόνου ως καυ-
σίμου στις μεταφορές. Και θα προχω-
ρήσουμε στον ορισμό των τεχνικών
προδιαγραφών που απαιτούνται, για
την αδειοδότηση και τη λειτουργία των
πρατηρίων διάθεσης του καυσίμου,
έτσι ώστε να διαμορφώσουμε εγκαί-
ρως τις προϋποθέσεις για τη χρήση
του υδρογόνου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL EΝΕΡΓΕΙΑ57

Πρότυπο μοντέλο
«Φιλοδοξία της κυβέρνησης, και ιδιαίτερα του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι να δημιουργήσει στην Αστυπάλαια
ένα πρότυπο μοντέλο κατανάλωσης ενέργειας στις μετακινή-
σεις. Τα ηλεκτρικά οχήματα έχουν μπει στην υπηρεσία των το-
πικών μετακινήσεων με τη χρήση έξυπνων συστημάτων, που
προσφέρουν υπηρεσία on demand. Από τις 3 Ιουνίου, όταν εγ-
καινιάσαμε το πρόγραμμα, έως τα τέλη Ιουλίου πραγματοποι-
ήθηκαν περισσότερες από 10.000 μετακινήσεις, από 900 και
πλέον μοναδικούς χρήστες (μεγάλο μέρος είναι μόνιμοι κάτοι-
κοι) μέσω της εφαρμογής “AstyBus”».
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«Απογειώθηκαν» οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων τον Αύγουστο στην Ελ-
λάδα, καθώς, όπως φαίνεται, τα εργοστάσια παρέδωσαν χιλιάδες νέα οχήματα
στους ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι τα είχαν παραγγείλει πριν από πολλούς μήνες.

Ωστόσο, στελέχη της αγοράς δεν κρύβουν την έντονη ανησυχία τους σχετικά με
την περαιτέρω πορεία της, καθώς οι πωλήσεις λιανικής ακολουθούν έντονη πτωτική
πορεία και οι τιμές συνεχώς αυξάνουν, με αποτέλεσμα ο συνδυασμός των δύο πα-
ραπάνω δεδομένων να μπορεί να αποβεί μοιραίος για την οικονομική κατάσταση
του κλάδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Political», οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων
τον Αύγουστο στην Ελλάδα ξεπέρασαν τις 8.500 μονάδες, με αποτέλεσμα η αγορά να
καταγράφει άνοδο 40% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021.

Σε επίπεδο έτους, οι πωλήσεις κυμαίνονται σε 75.000 μονάδες, σημειώνοντας
οριακή πτώση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Την πρώτη θέση στον πίνακα των πωλήσεων τον Αύγουστο του 2022 κατέλαβε η
Toyota και ακολουθούν η Peugeot, η VW, η Opel, η Citroen, η Hyundai, η Suzuki, η
Ford, η Renault, και την πρώτη δεκάδα συμπληρώνει η BMW.
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«Καυτός» ο Αύγουστος για την ελληνική αγορά αυτοκινήτου

Δοκιμάζουμε το Opel Astra 
1.2T EAT8 με 130 ίππους

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής

Ξ
εχάστε ό,τι γνωρίζατε για το Opel Astra! Το και-
νούργιο μοντέλο εντυπωσιάζει με τη νέα του
σχεδίαση, διαθέτει την τελευταία λέξη της τε-
χνολογίας και βέβαια η ποιότητα κύλισης και η

οδική του συμπεριφορά έχουν αλλάξει ριζικά.
Αν στα παραπάνω συνυπολογίσει κανείς και το αυτό-

ματο κιβώτιο 8 σχέσεων που φέρει το νέο Opel Astra,
τότε η οδήγηση εκτός από άνετη είναι και άκρως ποιοτι-
κή. Άλλωστε το νέο Opel Astra αποτελεί ένα καινούργιο
προϊόν της Stellantis, το οποίο συνδυάζει με τον καλύ-
τερο τρόπο τα γαλλικά με τα γερμανικά συστατικά και
βέβαια έρχεται με μια πλήρη γκάμα κινητήρων, η οποία
απαρτίζεται από δύο επιλογές στη βενζίνη με βάση τον
ίδιο PureTech κινητήρα 1,2 λίτρου με απόδοση 110 και
130 ίππων, και τον 1.500άρη diesel με 130 ίππους και μια
Plug-in Hybrid επιλογή απόδοσης 180 ίππων.

Η βασική του έκδοση βενζίνης με 110 ίππους κοστίζει
από 23.900 ευρώ στο αρχικό επίπεδο εξοπλισμού. Η έκ-
δοση των 130 ίππων τιμάται από 25.900 ευρώ (29.300 με
το αυτόματο EAT8), το diesel από 27.800 και το PHEV
από 41.900 ευρώ.

Μοναδική εμφάνιση
Από τα δυνατά σημεία του νέου Opel Astra είναι η

σχεδίαση και η εμφάνισή του. Είτε κινείται είτε βρίσκε-
ται σταθμευμένο θα μαγνητίσει τα βλέμματα των περα-
στικών! Κοιτώντας το μπροστινό του μέρος, το νέο Astra
δίνει έναν πολύ συγκροτημένο συνδυασμό δυναμισμού
και στιβαρότητας, ενώ οι γραμμές που διατρέχουν το
αμάξωμα τονίζουν την καθαρότητα του σχεδίου και τις
σπορ διαθέσεις του.

Τα εμπρόσθια φανάρια αποτελούνται από 168 LED
στοιχεία έκαστο και πραγματικά προσδίδουν έναν εντυ-
πωσιακό φωτισμό χωρίς να ενοχλούν τους άλλους οδη-
γούς που κινούνται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Στο πίσω μέρος ξεχωρίζουν τα φώτα και το μικρό κά-
θετο τρίτο στοπ στο επάνω μέρος της πόρτας του χώρου
των αποσκευών, καθώς και το φως της όπισθεν που εί-
ναι κεντρικά τοποθετημένο κάτω από την πινακίδα με
τον αριθμό κυκλοφορίας.

Υπερβολική δόση τεχνολογίας
Στο εσωτερικό του νέου Opel Astra θα πρέπει να ξε-

χάσει κανείς τα αναλογικά όργανα. Τα πάντα είναι ψη-
φιακά και ένα ενιαίο πάνελ με δύο οθόνες στο ταμπλό
δίνει την εικόνα ότι η εταιρεία απλώς ψηφίζει υπέρ της
τεχνολογίας.

Όσον αφορά την ποιότητα σε χειριστήρια και στα υλι-
κά που αγγίζεις, είναι πολύ καλή, ενώ το Head Up Dis-
play είναι πραγματικά εντυπωσιακό, όπως επίσης και οι
διαθέσιμοι αποθηκευτικοί χώροι.

Πολύ καλός είναι ο χώρος αποσκευών, πάντως, με
συνολικό όγκο 422 λίτρων, ο οποίος είναι απόλυτα εκ-
μεταλλεύσιμος, με διπλό πάτο και μεγάλο άνοιγμα.

Το Astra που είχαμε στη διάθεσή μας εξοπλιζόταν με
τον 1.200άρη PureTech κινητήρα 130 ίππων σε συνδυα-
σμό με αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων. Το τρικύλινδρο
μηχανικό σύνολο τραβάει δυνατά από χαμηλά, ενώ αν ο
οδηγός επιλέξει το οικονομικό πρόγραμμα οδήγησης
Eco, σίγουρα θα εντυπωσιαστεί από τη χαμηλή κατανά-
λωση, η οποία κατά τη διάρκεια της δοκιμής μας κυμάν-
θηκε σε 5,5 λίτρα για κάθε 100 χιλιόμετρα.

Βέβαια αν ο οδηγός επιλέξει το πρόγραμμα Normal ή
Sport, αυξάνεται ανάλογα και η κατανάλωση καυσίμου.

Το αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων, το οποίο διαθέτει και
χειροκίνητη λειτουργία μέσω και paddles πίσω από το
τιμόνι, διακρίνεται για τις αθόρυβες αλλαγές του.

Γαλλογερμανική συμμαχία στον δρόμο
Όπως είναι εύκολο κανείς να αντιληφθεί, το νέο Opel

Astra διαθέτει και κορυφαία οδηγική συμπεριφορά,
καθώς και σε αυτό τον τομέα το πάντρεμα της γερμανι-
κής με τη γαλλική τεχνολογία και κουλτούρα απέφερε
ένα μοναδικό αποτέλεσμα.

Ωστόσο οι επιβάτες θα εντυπωσιαστούν από την
κορυφαία ποιότητα κύλισης που προσδίδει το νέο
μοντέλο, ενώ η μόνωση που έχει χρησιμοποιηθεί
δεν επιδέχεται κριτική. Στο εθνικό οδικό δίκτυο, το
νέο Opel Astra κινείται στα όρια του ΚΟΚ με απί-
στευτη οικονομία, ενώ όταν ο οδηγός θελήσει μπο-
ρεί να ξεπεράσει με άνεση και απόλυτη ασφάλεια τα
180 χλμ/ώρα.

Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στροφές, η
χειροκίνητη λειτουργία του κιβωτίου θα αποτελέσει
σύμμαχο του οδηγού, ωστόσο, στις υψηλές στροφές
φαίνεται η μικρή χωρητικότητα του κινητήρα.

Μέσα στην πόλη, το Opel Astra θα κινηθεί με απόλυτη
άνεση και οικονομία, ενώ η ανάρτηση απορροφά πάρα
πολύ καλά τις κακοτεχνίες του οδοστρώματος, χωρίς να
φέρνει κραδασμούς, λόγω των ζαντών 18 ιντσών.

Η διαδικασία παρκαρίσματος επίσης είναι ένα παιχνι-
δάκι ακόμη και για έναν άπειρο οδηγό, καθώς υπάρχει
κάμερα οπισθοπορίας.
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ΜΙΚΡΑ... ΜΙΚΡΑ... 

� Με την έναρξη της σεζόν ήρ-
θαν και οι πρώτες παρουσιά-

σεις τηλεοπτικών προγραμμάτων
μετά από δύο χρόνια σιωπής λόγω
Covid. Η παρουσίαση που οργά-
νωσε για πρώτη φορά η ΕΡΤ εξε-
λίχθηκε σε ένα μεγάλο πάρτι στον
κήπο του Ραδιομεγάρου. Το Open
επέλεξε να επανασυστηθεί με μια
χαλαρή βραδιά στο Cine Αίγλη στο
Ζάππειο.  

� «Βαφτίστηκαν» οι δύο
πρωινές ψυχαγωγι-

κές εκπομπές της ΕΡΤ1.
Στην περίπτωση της Ζωής
Κρονάκη και του Δημήτρη
Γιαγτζόγλου, ο τίτλος που
αποφασίστηκε είναι το «Δύο
στις 10». Στην εκπομπή του
Φώτη Σεργουλόπουλου και
της Τζένης Μελιτά, ωστόσο,
ο τίτλος «Πρωίαν σε είδον»
έκανε ιδιαίτερη αίσθηση.  

� Οι υποψήφιες μεγαλύτερης
ηλικίας είναι ένα στοιχείο που

πολυδιαφημίστηκε στο φετινό
GNTM. Παρ’ όλα αυτά, στη συντρι-
πτική τους πλειονότητα δεν προ-
χώρησαν στην επόμενη φάση.
Μόνο μία μητέρα ηλικίας 40-45
ετών μαθαίνουμε πως έχει κλέψει
τις εντυπώσεις και συνεχίζει στο
παιχνίδι.  

� Οι πρωτιές στην τηλε-
θέαση των πρωινών

ψυχαγωγικών εκπομπών,
την πρώτη εβδομάδα της νέ-
ας τηλεοπτικής σεζόν, πήγαν
στα χέρια της Ελεονώρας
Μελέτη, της Δανάης Μπάρκα
και της Κατερίνας Καινούρ-
γιου. Στο στρατόπεδο των
ενημερωτικών, ο Ιορδάνης
Χασαπόπουλος και η Ανθή
Βούλγαρη παρέμειναν στα-
θερά στην κορυφή.  

Επιμέλεια: Γιώργος Σκρομπόλας

Η Αλεβίζου… θύμα του «πολέμου των κυριών» στην ενημέρωση του Alpha

E
νας άτυπος «πόλεμος» γυναι-
κών φαίνεται πως έχει ξεσπάσει
το τελευταίο διάστημα στην ενη-

μέρωση του Alpha. Αφορμή στάθηκε η
απόφαση του καναλιού να τοποθετήσει
στην παρουσίαση του μεσημεριανού
δελτίου τις καθημερινές το δίδυμο Μα-
ρία Νικόλτσιου και Έφη Μπαρμπάτση.  

Ο πρώτος μεγάλος κραδασμός ήρθε
από την Έφη Αλεβίζου, η οποία υπέβα-
λε την παραίτησή της, καθώς ήταν ένα
πρόσωπο ταυτισμένο με τα δελτία του
καναλιού. Στη δημοσιογράφο έγινε αν-
τιπρόταση να αναλάβει τα μεσημεριανά
δελτία του Σαββατοκύριακου, κάτι που
δεν την ενθουσίασε ιδιαίτερα. Οι δύο
πλευρές συζήτησαν ώστε να βρεθεί μια
λύση, κάτι το οποίο τελικά δεν συνέβη και η Έφη Αλεβίζου απο-
τελεί πλέον παρελθόν για τον Alpha. 

Έτσι, στο παιχνίδι για τα δελτία του Σαββατοκύριακου μπήκαν
ακόμα δύο γυναίκες. Από τη μία η Αλεξάνδρα Καϋμένου, η
οποία μετά το τέλος της καλοκαιρινής εκπομπής έχει μείνει χω-
ρίς συγκεκριμένο πρότζεκτ και από την άλλη η Μίνα Βάρσου, η

οποία φέρεται να διεκδικεί με σθένος τα δελτία του Σαββατοκύ-
ριακου.   Η πιο αδύναμη «υποψηφιότητα», σύμφωνα με τις πλη-
ροφορίες, είναι μάλλον αυτή της Αλεξάνδρας Καϋμένου, γεγο-
νός που προκαλεί μια σχετική απορία, βάσει της πρόσφατης με-
ταγραφής της στον Alpha. Ενδεχομένως, όμως, να την δούμε
στα απογευματινά δελτία της νοηματικής.  

Ε
κτός απροόπτου ο ΣΚΑΪ θα προ-
χωρήσει στο δεύτερο μισό της
σεζόν με το All Star Survivor,
έναν κύκλο του δημοφιλούς re-

ality που ακούμε ότι επιστρέφει τις τελευ-
ταίες τρεις σεζόν. Η πρεμιέρα του προ-
γραμματίζεται για τις αρχές του 2023,
ωστόσο το πώς θα πάει στα νούμερα τηλε-
θέασης το υπόλοιπο πρόγραμμα θα καθο-
ρίσει και το ενδεχόμενο να δούμε την πρε-
μιέρα να γίνεται νωρίτερα, τον Δεκέμβρη. 

Ανάμεσα στα πρόσωπα που γνωρίζουμε ότι
έχουν κάνει ήδη τις πρώτες συζητήσεις για το
All Star Survivor είναι και οι: Γιώργος Κορό-
μι, Ηλίας Μπόγδανος και Τριαντάφυλλος. Ο
Κωνσταντίνος Βασάλος και με ένα ερωτημα-
τικό η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, είναι δύο ονόμα-
τα που γνωρίζουμε ότι υπάρχει έντονο ενδια-
φέρον από την παραγωγή για τη συμμετοχή
τους στο παιχνίδι.  Παρασκηνιακά, μαθαίνου-
με ότι ο βασικός όρος που έχουν θέσει είναι
πως δεν θα πρέπει κατά τη διάρκεια του παι-
χνιδιού να μπει στο παιχνίδι κάποιο πρόσωπο
που μπορεί να έχει συνδεθεί μαζί τους στο
παρελθόν με οποιονδήποτε τρόπο.  

Τι ζήτησε ο Αγγελόπουλος
Το μεγάλο στοίχημα για το Survivor All

Star, όμως, έχει ένα όνομα και αυτό δεν εί-
ναι άλλο από το: Γιώργος Αγγελόπουλος. Ο
Ντάνος που αγαπήθηκε από το κοινό όσο
κανένας άλλος παίκτης, μέχρι πριν από λί-
γο καιρό ήταν πολύ κοντά στο να πρωταγω-
νιστήσει σε σίριαλ, κάτι που ο ίδιος ήθελε
πάρα πολύ. Τελικά η συνεργασία δεν προ-
χώρησε. Έτσι, ζεστάθηκαν οι συνομιλίες
με την Acun Medya, καθώς ο ίδιος ο Ατζούν
τον θέλει πάση θυσία στο παιχνίδι.  

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ωστόσο, σύμ-
φωνα με το ρεπορτάζ, έχει θέσει πολύ συγ-
κεκριμένους οικονομικούς όρους, οι οποί-
οι μέχρι στιγμής δυσκολεύουν τις δύο
πλευρές ώστε να δώσουν τα χέρια. Από τη
μία είναι το ύψος των απολαβών που ζητά,
το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ σε
ελληνικό reality -το νούμερο είναι εξαψή-
φιο, μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ-
και από την άλλη ο χρόνος της καταβολής
του στον παίκτη, καθώς ο Ντάνος θέλει το
μεγαλύτερο ποσοστό να του δοθεί προκα-
ταβολικά.  

Αυτό το τελευταίο είναι που προβληματίζει
ιδιαίτερα την παραγωγή, αφού υπάρχει πάντα
το ενδεχόμενο ενός σοβαρού τραυματισμού
του Γιώργου Αγγελόπουλου, γεγονός που θα
μπορούσε να τον οδηγήσει στην αποχώρηση
από τις πρώτες εβδομάδες. Ο Ατζούν γνωρί-
ζει, όμως, πολύ καλά ότι Survivor All Star χω-
ρίς Ντάνο δεν γίνεται.  

Πρωτοφανείς απαιτήσεις
του Ντάνου για να πει 
«ναι» στο Survivor All Star  
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Η
Ελλάδα βιώνει το απόλυτο

κοντράστ αυτό το Σαββα-

τοκύριακο. Από τη μία

πλευρά η μπασκετική Ελ-

λάδα, η περήφανη που γαζώνει τους

πάντες στο Eurobasket και προκρί-

νεται στους «16», όπου την Κυριακή

θα αντιμετωπίσει σε νοκ άουτ παι-

χνίδι την Τσεχία (21.45, ΕΡΤ) στο Βε-

ρολίνο, και από την άλλη η ποδο-

σφαιρική Ελλάδα. Της ίντριγκας, της

μηχανορραφίας, της ραδιουργίας,

της κατάπτωσης.

Την ώρα που ο Γιάννης Αντετο-

κούνμπο έπαιζε με «μισό πόδι» κόν-

τρα στην Εσθονία και η Εθνική μπά-

σκετ νικούσε 90-69, στην Αθήνα σο-

βούσε ένα… εξάμβλωμα που ονομά-

ζεται ελληνικό ποδόσφαιρο με αντι-

κείμενο τη διαιτησία. 

Ο Άγγλος αρχιδιαιτητής Στέφεν

Μπένετ, που υποτίθεται ότι δεν

έχει… ελληνοποιηθεί, όρισε τον Τά-

σο Σιδηρόπουλο διαιτητή στο μεγάλο

ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ, έστω

και αν γνώριζε ότι η συμφωνία των

«Big 4» (Ολυμπιακός, Παναθηναϊ-

κός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ) συν τον Άρη προ-

έβλεπε μόνο ξένους διαιτητές. Τους

αγνόησε για δεύτερη φορά. Η πρώτη

ήταν όταν οι 9 στις 14 ΠΑΕ δεν τον

ήθελαν για αρχιδιαιτητή και αυτός

δέχτηκε τη θέση-επιβολή του προ-

έδρου της ΕΠΟ Τάκη Μπαλτάκου. 

Ο Μπένετ απέσυρε τον Σιδηρόπου-

λο και έψαχνε για ξένο διαιτητή μέ-

σα στη νύχτα! Που έπρεπε να είχε

ήδη παραιτηθεί, που ενώ υποτίθεται

ότι κάνει «κουμάντο», του επέβαλαν

αλλαγή του Σιδηρόπουλου. Ζει στην

Ελλάδα των κορόιδων. Και ο Μπαλτά-

κος που τον επέβαλε, γιατί τον κρα-

τάει στη θέση του; Κατά τα άλλα, ο

Μαρινάκης εξαπέλυσε μύδρους κα-

τά του Μπαλτάκου και πάλι, «είσαι

υπάλληλος του Μελισσανίδη, θα έρ-

θω από εκεί», και άλλα τέτοια…

ωραία. Απείλησε, μάλιστα, ως πρό-

εδρος της Super League 1 ότι θα

αναβάλει το ντέρμπι της Λεωφόρου.

Υπάρχει και μία άλλη παράμετρος.

Ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ κατηγορούσαν

τον πρώην αρχιδιαιτητή Κλάτενμ-

περγκ ότι είχε κάποιες «ιδιαίτερες

σχέσεις», πιθανόν και με ξένους δι-

αιτητές. Ο Μπένετ, που κατά τον

Μπαλτάκο δεν… ελληνοποιήθηκε,

ποιος είναι σίγουρος ότι δεν απέκτη-

σε ελληνικές συνήθειες, όταν συμ-

περιφέρεται… υπογείως;

Κατά τα άλλα, θα παιχτεί και μπά-

λα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η

αναμέτρηση Ολυμπιακός - Βόλος,

μετά την ήττα 2-1 των «ερυθρόλευ-

κων» από τη Ναντ.

Το πλήρες πρόγραμμα: Σήμερα:

ΟΦΗ - Παναιτωλικός (18.30, Cos-

mote TV), ΠΑΣ Γιάννινα - Λεβαδει-

ακός (19.15, NOVA), Ιωνικός - Ατρό-

μητος (18.30, Cosmote TV). Αύριο:

Ολυμπιακός - Βόλος (18.30, Cos-

mote TV), Αστέρας Τρ. - Άρης (21.30,

NOVA), Παναθηναϊκός - ΑΕΚ (21.30,

Cosmote TV). Δευτέρα: ΠΑΟΚ - Λα-

μία (19.00, NOVA).

Το μπάσκετ γεμίζει περηφάνια
τους Έλληνες και στο
ποδόσφαιρο βασιλεύουν 
η ίντριγκα, οι απειλές και οι
μηχανορραφίες για τον διαιτητή 

Οι δύο… 
Ελλάδες

Bαθμολογία
(3 αγώνες)

Παναθηναϊκός............9

Ολυμπιακός................7

ΠΑΟΚ..........................7

ΑΕΚ.............................6

Παναιτωλικός.............4

Ατρόμητος ..................4

Βόλος..........................4

Άρης............................4

Αστέρας Τρ..................3

ΟΦΗ ............................3

Λαμία ..........................2

Ιωνικός .......................1

Λεβαδειακός ..............1

ΠΑΣ Γιάννινα ..............0
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Η
ταινία «Rise», που είναι βιωματική
της οικογένειας του Γιάννη Αντε-
τοκούνμπο κι όχι ένα ντοκιμαντε-
ρίστικο αφιέρωμα στον καλύτερο

παίκτη του ΝΒΑ, είναι μία απόλαυση στη νο-
σταλγία μιας Ελλάδας που χάνεται σιγά-σιγά
και αμερικανοποιείται πλήρως. Ένα είναι το
ηθικό δίδαγμά της. Η αξία της οικογένειας, η
αφοσίωση και η δύναμη που εκπηγάζει απ’
αυτήν. Στην Ελλάδα και τις δυτικές κοινωνίες
γενικότερα, η οικογένεια, πλέον, είναι μόνο
για να τεκνοποιεί. Μετά, ο καθένας ακολου-
θεί τον δρόμο της μοναξιάς του. Αυτή η διάρ-
ρηξη του οικογενειακού ιστού θεωρείται
«εξέλιξη», «εκμοντερισμός» της άκρως μι-
μητικής ελληνικής κοινωνίας. Και... ξεβλά-
χεμα, φυσικά.

Δεν είναι «αμερικανιά»
Η ταινία δεν είναι, τελικά, «αμερικανιά»,

που απευθύνεται στα 300 εκατομμύρια των
Αμερικανών, αλλά στον ελληνικό λαό των 10
εκατομμυρίων ψυχών. Δεν είναι μία υπερπα-
ραγωγή με περιπέτεια, ριψοκίνδυνες σκη-
νές, ηχητικά εφέ που καθηλώνουν τα αυτιά
και το μυαλό πλαισιωμένες στην κουλτούρα
του τίποτα στο σύγχρονο αμερικανικό σινε-
μά. Ο Ιρανοαμερικανός σεναριογράφος του
«Rise» Αράς Αμέλ, είχε δύο σούπερ αποτυ-
χημένα σενάρια στην καριέρα του. Στην ται-
νία «Γκρέις του Μονακό» με την Νικόλ Κίν-
τμαν το ένα. Και το άλλο, που προκάλεσε την
οργή των σκεπτόμενων ανθρώπων, το «A
Private War», αυτοβιογραφία της δολοφονη-
μένης στον πόλεμο της Συρίας Αμερικανίδας
δημοσιογράφου Μαρί Κόλμαν (την υποδύε-
ται η Ρόζαμουντ Πάικ), όπου ο Αράς Αμέλ την
μετέτρεψε σε σόου, αντί ν’ αναζητήσει τις αι-
τίες του πολέμου που προκάλεσαν τη δολο-
φονία της. Μήπως, όμως, οι ταινίες «300»,
«Μεγαλέξανδρος» και «Τροία», είχαν καμία
σχέση με την μυθολογία;

Προφανώς η οικογένεια Αντετοκούνμπο
είχε λόγο στην αφαίρεση κάθε υπερβολής
από την ταινία, από σεβασμό προς την Ελλά-
δα. Διότι μπορεί να ταλαιπωρήθηκαν από το
τέρας της αήττητης γραφειοκρατίας, αλλά
έμαθαν γράμματα τα παιδιά τους και δεν πή-
γαν αστυνομικοί στην πόρτα τους, όπως έγινε
στο πέρασμά τους από την Τουρκία. Το ανα-
φέρει ο πατέρας Τσαρλς καθαρά ότι έχουν
ευγνωμοσύνη στην Ελλάδα.

Παλιό καλό ελληνικό σινεμά
Η ταινία της οικογένειας Αντετοκούνμπο

είναι βγαλμένη από τον παλιό καλό ελληνικό
σινεμά, τον πλημμυρισμένο συναισθήματα
που εκλείπουν σιγά-σιγά από την ελληνική
κοινωνία και γίνονται όλα ύλη. Χρήμα και σό-
ου. Ή σόου για το χρήμα, δηλαδή. «Ό,τι κά-
νουμε, το κάνουμε όλοι μαζί», το κεντρικό οι-
κογενειακό μότο της ταινίας.

Ο θεατής είναι αδύνατον να μην αφήσει

ένα δάκρυ να κυλήσει στο τέλος για την τρα-
γωδία της μετανάστευσης, της πείνας, του
φόβου, της αβεβαιότητας, αλλά και του χρώ-
ματος στο δέρμα της οικογένειας Αντετο-
κούνμπο, που προκάλεσε αφορισμούς από
τα σταγονίδια του Αδόλφου. Ή των επιτήδει-
ων ατζέντηδων - λαμόγιων που όρμησαν σαν
τις ύαινες, μόλις μυρίστηκαν το ταλέντο του
Γιάννη και προσπάθησαν εκβιαστικά να του
αποσπάσουν την υπογραφή, ειδάλλως θα τον
κατήγγειλλαν στην Αστυνομία.

Η ταινία είναι πανομοιότυπη μ’ αυτή του
«ήρωα» των παιδικών μας χρόνων Βασιλάκη
Καΐλα, του παλιού ενάρετου ελληνικού κινη-
ματογράφου. Που ξεκινάει από λουστραδό-
ρος και γίνεται διάσημος γιατρός, δικηγόρος
κλπ. Το σύγχρονο trend θα την κατατάξει σ’
αυτή την κατηγορία της… γραφικής, καθότι

δεν έχει ούτε γυμνό, ούτε βρισίδι, ούτε
«ψαγμένες συζητήσεις» βλακώδους…
υπαρξισμού, για το αν το μπικίνι της «επώνυ-
μης» σταρλετίστας πρέπει να είναι μωβ ή
πράσινο.

«Ευχαριστούμε, Γιάννη» 
Η κανονική Ελλάδα οφείλει ένα μεγάλο

«ευχαριστώ» στον Γιάννη Αντετοκούνμπο για
την ταινία του, όχι γιατί μερικά πλάνα της
ενημερώνουν την υφήλιο για τις παραλίες
και την Ακρόπολη, αλλά γιατί αναδύεται το
οικογενειακό συμπαγές, αρετή που κράτησε
ζωντανό το ελληνικό έθνος για χρόνια. 

Επίσης, η ταινία είναι άκρως διδακτική για
την γενιά του Λυκείου, που έπαψε να ονει-
ρεύεται. Που εύκολα τα παρατάει για ν’ αφο-
σιωθεί στην αιχμαλωσία των social media.

Που δεν ξέρει τι σημαίνει «δικαίωμα στην
ουτοπία». Ο Γιάννης και ο Θανάσης πίστεψαν
χωρίς να διαθέτουν τα αυτονόητα προνόμια,
ένα πιάτο φαΐ, για παράδειγμα. Και πέτυχαν,
γιατί ήταν όλοι μαζί, ενωμένοι και αγκαλια-
σμένοι. Αυτό αποτυπώνεται σε όλη τη διάρ-
κεια της ταινίας. Επίσης, δίδαξαν ταπεινότη-
τα, ως στερεοτυπικό προνόμιο της παλιάς
Ελλάδας.

Όταν ο κάθε πνευματικά ανάπηρος αυτο-
προσδιορίζεται ως «σταρ» και το παίζει ακρι-
βοθώρητος, επειδή είναι αναγνωρίσιμος ως
trash τηλεπερσόνα, ο Γιάννης, όταν έρχεται
στην Ελλάδα, πάει και παίζει μπάσκετ στα
Σεπόλια με τους πιτσιρικάδες, πάει στη συ-
ναυλία του Ρέμου στην Κύπρο μαζί με τον
απλό κόσμο και δεν χαλάει χατίρι σε κανέ-
ναν. Είναι ένας Έλληνας παλαιάς κοπής, για
μία Ελλάδα που αρνείται να μεταλλαχτεί σε
κοινωνία ζόμπι.

Είναι νοσταλγία στην παλιά
Ελλάδα που χάνεται, γεμάτη
συναίσθημα και πίστη 
στην αξία της οικογένειας

«Rise»: Δεν χάνεται 
η ταινία του Γιάννη
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα 

Δάρδα

Λ
ίγο κρασί, λίγη θάλασσα και τον Κωστή
Μαραβέγια live στην Α’ πλαζ της Βού-
λας, για μια εκρηκτική συναυλία με
μουσικάρες, βουτιές, χορό, ένταση,

έξαψη και ατελείωτη διασκέδαση! Ο δημοφιλής
τραγουδοποιός που φαντασιωνόταν για χρόνια το
δικό του μελωδικό «Όνειρο θερινής νυκτός» υπό-
σχεται για απόψε (Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου) μια
δυνατή βραδιά στη διαπασών κάτω από τον ένα-
στρο αθηναϊκό ουρανό, για έναν γλυκό αποχαιρε-
τισμό στο φετινό καλοκαίρι που «έσβησε» γλυκά. 

Ένα πάρτι δίπλα στη θάλασσα
Στη διάσημη πλαζ που στο παρελθόν φιλοξένη-

σε τα μυθικά πάρτι του Λουκιανού Κηλαηδόνη, ο
ερμηνευτής θα υποδεχτεί το ένθερμο κοινό αλλά
και τους φίλους του Monsieur Minimal, Γιώργο

Ζερβό και Swingin' Cats, Νίνα Μαζάνη, που θα
αναλάβουν δράση από νωρίς!

Στη σκηνή θα τον δούμε με τους Φοίβο Δεληβοριά,
Γιώργο Παπαγεωργίου (Polkar), Ξένια Ντάνια, αλλά
και αγαπημένους καλλιτέχνες που δεν έχει αποκα-
λύψει μέχρι στιγμής. Επιθυμεί να κρατήσει τους με-
γάλους «άσους» κρυμμένους στο μανίκι του χαβανέ-
ζικου πουκάμισου που θα φορέσει on stage! 

Welcome to Greece & have a nice day
«Δεν θα αποκαλύψω όλους τους καλεσμένους,

αλλά θα σας πω πως θα ανεβάσω φρατέλους και
φίλους απ' ευθείας από τη θάλασσα, αφού το κα-
μαρίνι θα είναι σε ένα ψαροκάικο, ειδικά διαμορ-
φωμένο, που θα μας έρθει από το Λαύριο», ανέφε-
ρε σε πρόσφατη συνέντευξή του, αποκαλύπτοντας
πως η βραδιά απαιτεί: «Απελευθέρωση αισθήσε-

ων, σώματος, πνεύματος. Πάντα με σύνεση και μέ-
τρο έτσι; Μην και βγείτε στ’ ανοιχτά και ερχόμαστε
να σας μαζέψουμε καταμεσής πελάγους από την
Αίγινα. Η πρόγνωση πάντως, αν και ακόμη νωρίς,
δείχνει ένα τυπικό αυγουστιάτικο Σάββατο. Μαγιό
να πάρετε». Ο Κωστής Μαραβέγιας έχει συμπερι-
λάβει στο πρόγραμμα προσωπικές επιτυχίες του
αλλά και αγαπημένα τραγούδια εγχώριων και ξέ-
νων καλλιτεχνών που ύμνησαν το καλοκαιράκι, τις
ομορφιές, τις χαρές του, τους εφήμερους έρωτες,
τις ακρογιαλιές και τ’ αστέρια!

«Βουτιά και ρεφρέν, μακροβούτι και κουπλέ.
Σώματα και μαλλιά με άμμο, ρούχα ποτισμένα με
αλμύρα, μαγιό και παρεό, κόκκινες γόβες καρφω-
μένες στην άμμο. Κι αν όλα πάνε στραβά, εμείς θα
χορεύουμε, αδέρφια. Ξάπλα στον ήλιο και η άμμος
να καίει», ήταν το μήνυμά του!

Αντίο 
καλοκαίρι!

Maraveyas Beach party



Χώρισαν και επίσημα

Τίτλοι τέλους στο παθιασμένο ειδύλλιο της Αγ-
γελικής Ηλιάδη με τον Γρηγόρη Αναστασιάδη. Ο
έρωτας της τραγουδίστριας με τον γοητευτικό
γυμναστή γεννήθηκε μπροστά στις κάμερες του
τηλεοπτικού ριάλιτι «Φάρμα», όμως έληξε πρό-
σφατα, όπως παραδέχτηκε ο Θεσσαλονικιός
personal trainer: «Με την Αγγελική δεν είμαστε
πια μαζί. Είδαμε ότι έχουμε διαφορετικά ενδια-
φέροντα, αλλά με σεβασμό ο ένας προς τον άλ-
λον. Ήταν κοινή απόφαση να χωρίσουμε», ανέ-
φερε, επιβεβαιώνοντας τις φήμες πως είναι
ερωτευμένος με άλλη γυναίκα.

Έγινε μπαμπάς! 

Τρίτωσε το καλό για τον Διονύση Μακρή!

Μετά από 8 χρόνια απουσίας επιστρέφει στις

μεγάλες πίστες, παντρεμένος και μπαμπάς

ενός αγοριού. Ευτυχισμένος, στιλάτος και κατά

52 κιλά πιο αδύνατος (είχε φτάσει τα 130 στην

καραντίνα) ο τραγουδιστής μίλησε στις τηλεο-

πτικές κάμερες, αποκαλύπτοντας πως η σύζυ-

γός του είναι αστυνομικός: «Έχω παντρευτεί

και με τη γυναίκα μου δημιουργήσαμε τη δική

μας οικογένεια. Αυτός ήταν και ένας από τους

λόγους που έλειπα τόσα χρόνια από την Αθή-

να», δήλωσε.

Η Παναγιώτα Βλαντή έγινε
αγρότισσα και φωτογραφήθηκε
να μαζεύει σταφύλια σε αμπελώ-
να! Αγνώριστη, με μεταξωτή ροζ
μπαντάνα στα μαλλιά, σκούρα
γυαλιά ηλίου και αθλητικό outfit,
η όμορφη ηθοποιός ευχήθηκε με
νόημα στους followers της «Καλά
κρασιά» ποζάροντας με χαμόγελο
ευτυχίας. Αν κρίνουμε από το με-
γάλο κτήμα, η πρωταγωνίστρια
μάλλον θα χρειαστεί ολόκληρο
τον Σεπτέμβριο για να ολοκληρώ-
σει τη συγκομιδή!

Καλά κρασιά

T
ο σίκουελ της εμβληματικής σειράς «Το Νησί» έρχεται στο
νέο χειμερινό πρόγραμμα της ΕΡΤ με τον νέο τίτλο «Μια
νύχτα του Αυγούστου». Η ηθοποιός Γιούλικα Σκαφιδά
αποκάλυψε στο Instagram το πρώτο spoiler, αναφέρον-

τας: «Είναι η Μαρία Πετράκη και η θλίψη στο βλέμμα που την ακο-
λουθεί από παιδί δεν ήταν επιλογή της. Γυρίζουμε πίσω, στη δεκαε-
τία του ’50. Η Σπιναλόγκα κλείνει και ακολουθεί ένα γλέντι στο χωριό
για να γιορτάσουν όλοι μαζί την απελευθέρωση από τον φόβο. Ξάφ-
νου, όλα παγώνουν με τη δολοφονία μιας γυναίκας από τον σύζυγό
της. Η συνέχεια της σειράς “Το Νησί” της Βικτώριας Χίσλοπ αναβιώ-
νει ξανά, μέσα από 14 συγκλονιστικά επεισόδια. Τη σκηνοθεσία ανα-
λαμβάνει η Ζωή Σγουρού και το σενάριο ο Παναγιώτης Χριστόπου-
λος», έγραψε η ηθοποιός στον λογαριασμό της.

Ποια Κιμ Καρντάσιαν!
Φθινοπωρινά «εγκεφαλικά» μοίρασε η Αναστασία Γιουσέφ στο
Instagram. Η σέξι χορεύτρια με τις απίθανες καμπύλες αλά
Καρντάσιαν φωτογραφήθηκε στην Τήνο με σχεδόν ανύπαρκτο
μπικίνι, για να δώσει έμφαση στη μελαγχολία της καρδιάς της
για το τέλος των διακοπών στο όμορφο νησί: «Σας λείπει κι
εσάς το καλοκαίρι όσο εμένα; Αν ναι, αφήστε μια καρδούλα στα
σχόλια!», παρότρυνε τους followers.

Στα καλύτερά της η Κωνσταντίνα Σπυρο-
πούλου! Η εγκυμονούσα παρουσιάστρια δια-
νύει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής της,
αναμένοντας καρτερικά την άφιξη του πε-
λαργού -σε περίπου τέσσερις μήνες- για να

ολοκληρωθεί
η ευτυχία της
με τον Βασίλη
Σταθοκωστό-
πουλο. Η μέλ-
λουσα μαμά
ταλαιπωρεί-
ται από έντο-
νες λιγούρες,
όπως δεί-
χνουν και οι
φωτογραφίες
που δημοσι-
εύσει στο In-
stagram με
παγωτά υπερ-
παραγωγή γε-
μάτα σαντιγί
και φρούτα
εποχής!
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Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Αντίο Σπιναλόγκα...

Στον 5ο μήνα



Τ
α παιδιά γυρίζουν στο σχολείο για τη
νέα σχολική χρονιά και η ανησυχία των
γονιών είναι πώς να προσφέρουν ένα
γερό ανοσοποιητικό, ειδικά μετά από

2,5 χρόνια πανδημίας, όπου μεταξύ άλλων έμει-
ναν πίσω και οι εμβολιασμοί των βρεφών, παιδιών
και εφήβων.  «Η επιθυμία των γονιών να ενισχύ-
σουν το ανοσοποιητικό σύστημα των παιδιών τους
ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς γίνεται πιο επι-
τακτική από ποτέ. Κορωνίδα της ενίσχυσης του
ανοσοποιητικού συστήματος στα παιδιά είναι η
τετράδα: διατροφή - αθλητική δραστηριότητα -
ύπνος - εμβολιασμός», αναφέρει η παιδίατρος δρ
Αντωνία Μουτάφη. 

Βασικό στοιχείο για ένα γερό ανοσοποιητικό εί-
ναι η ισορροπημένη διατροφή. Αυτή πρέπει να ξε-
κινά από το σπίτι και από μικρή ηλικία. Δεν υπάρ-
χουν μεμονωμένες τροφές οι οποίες ενισχύουν
το αμυντικό σύστημα. Υπάρχουν όμως πολλά μι-
κροθρεπτικά στοιχεία στις τροφές, τα οποία συμ-
βάλλουν στην άμυνα του οργανισμού και θα πρέ-
πει να συμπεριλαμβάνονται συστηματικά στη δια-
τροφή των παιδιών. Γι’ αυτό θα πρέπει οι γονείς να
φροντίζουν να έχουν ένα εβδομαδιαίο πλάνο δια-
τροφής, που να συμπεριλαμβάνει όλες τις κατη-
γορίες τροφών με έμφαση στα φρούτα, τα λαχανι-
κά και τους ξηρούς καρπούς. 

Επιπλέον το διαιτολόγιό τους να συμπληρώνε-
ται από γαλακτοκομικά προϊόντα, όσπρια και ζωι-
κή πρωτεΐνη (κρέας και κοτόπουλο). Τα φρούτα
και τα λαχανικά περιέχουν βιταμίνη Α, η οποία

προστατεύει τον οργανισμό από τις λοιμώξεις,
βοηθά στην αποκατάσταση των βλαπτικών συνε-
πειών της ηλιακής ακτινοβολίας και ενισχύει την
υγεία των κυττάρων του αναπνευστικού συστήμα-
τος (άφθονη στα πράσινα φυλλώδη λαχανικά και
στα κίτρινα, κόκκινα και πορτοκαλί φρούτα, όπως
το πορτοκάλι, το λεμόνι και η φράουλα).Τα προ-

βιοτικά, τα οποία είναι ωφέλιμα βακτήρια τα
οποία συμβιώνουν στο έντερο, είναι μεγάλης ση-
μασίας για την άμυνα του οργανισμού, καθώς το
έντερο είναι μία από τις σημαντικότερες διόδους
παθογόνων μικροοργανισμών στο σώμα.

Σημαντικό είναι οι γονείς να μεριμνούν για τη
διατήρηση ενός φυσιολογικού σωματικού βά-
ρους, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού τους, κα-
θώς η παχυσαρκία καθιστά τα παιδιά πιο ευάλωτα
σε λοιμώξεις. Συμπληρώματα διατροφής και
σκευάσματα που αναφέρουν ότι ενισχύουν το
ανοσοποιητικό σύστημα θα πρέπει να δίδονται
μόνο κατόπιν ιατρικής καθοδήγησης.

Η τακτική άσκηση είναι απαραίτητη για τη δια-
τήρηση της καλής υγείας των παιδιών, καθώς αλ-
λάζει κυτταρικούς βιοδείκτες του ανοσοποιητι-
κού συστήματος και προσφέρει αντιφλεγμονώδη
δράση συντελώντας στην ενίσχυσή του. Επιπλέον,
η άσκηση αποτρέπει την παχυσαρκία, η οποία
προδιαθέτει σε ευκολότερη νόσηση. 

Ο ύπνος είναι πολύ σημαντικός για την καλή
λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος των
παιδιών. Ο πλημμελής ύπνος αποδυναμώνει το
αμυντικό σύστημα.
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kpapakosto@yahoo.gr

Κορωνίδα η τετράδα: διατροφή -
αθλητική δραστηριότητα - 
ύπνος - εμβολιασμός

Δεν ξεχνάμε τα εμβόλια 
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα παιδιά προ-
εφηβικής και εφηβικής ηλικίας να ολο-
κληρώνουν τα σχήματα εμβολιασμών τους
με τα προβλεπόμενα εμβόλια, καθώς, ειδι-
κά τα τελευταία 2 έτη, έχει παρατηρηθεί
σημαντική μείωση στους εμβολιασμούς
τους! Αυτά περιλαμβάνουν τον εμβολιασμό
έναντι του HPV, εμβόλιο το οποίο πρόσφατα
πέρα από τα κορίτσια εντάχθηκε και στον
τακτικό εμβολιασμό των αγοριών, το τετρα-
δύναμο εμβόλιο έναντι του μηνιγγιτιδό-
κοκκου (ACWY), το εμβόλιο έναντι της δι-
φθερίτιδας, ακυτταρικού κοκκύτη και πο-
λιομυελίτιδας, καθώς και το προαιρετικό
εμβόλιο έναντι του μηνιγγιτιδόκοκκου τύ-
που Β. Τέλος, ανάλογα με τις συστάσεις των
παιδιάτρων, θα πρέπει να μην παραλείπεται
και ο ετήσιος αντιγριπικός εμβολιασμός,
ειδικά για τις ευάλωτες ομάδες παιδιών.

Δρ Αντωνία Μουτάφη, 
παιδίατρος 

Ενισχύστε 
το ανοσοποιητικό των παιδιών

ΕΠΙΣΤΡΟΦH

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Αυτή η Πανσέληνος ενεργοποιεί τον δωδέκατο το-
μέα σας, το παρασκήνιο έχει την τιμητική του, με
ό,τι μπορεί να συμβαίνει στη ζωή σας αυτή την πε-
ρίοδο. Είναι η στιγμή που φανερώνονται τα μυστι-
κά, οι εχθροί και καθετί που ήθελε να παίζει ένα
άνισο παιχνίδι μαζί σας.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Αυτό το Σαββατοκύριακο θα σας βοηθήσει να
απαλλαγείτε από καταστάσεις που δεν σας ταιριά-
ζουν, προχωρώντας σε νέες επιλογές, νέα πρόσω-
πα, ευχάριστες ανατροπές. Για τους σπουδαστές ή
για όσους ταξιδεύουν αυτό το διήμερο θα είναι μία
πολύ καλή ευκαιρία για τα σχέδιά σας.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Επαγγελματικά θέματα ενεργοποιεί αυτή η Παν-
σέληνος του Σαββάτου. Έτσι τις επόμενες 15
ημέρες θα ασχοληθείτε με την επαγγελματική
σας καταξίωση, ενώ θα τρέξουν κάποιες υποθέ-
σεις που είχαν μείνει σε αναμονή.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Αυτό το διήμερο η Πανσέληνος στους Ιχθύς
φροντίζει να ανακαλύψετε νέες ευκαιρίες και
να προχωρήσετε σε κάποιες αλλαγές που θα
σας κάνουν να νιώθετε πολύ καλύτερα. Είναι
ένα όμορφο διάλειμμα και ανταμοιβή για εσάς,
που το καλοκαίρι σας φόρτωσε με άγχος.

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς τους Λέοντες αυτό το διήμερο θα σας δημι-
ουργήσει κάποιες ευκαιρίες, που μπορεί να προ-
εκταθούν και όλο το επόμενο δεκαπενθήμερο. Όσον
αφορά την συναισθηματική σας ζωή, θα έχει μία ευ-
χάριστη αλλαγή με πρόσωπο από το παρελθόν.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η Πανσέληνος στο διαμετρικά απέναντι ζώδιο
των Ιχθύων σχετίζεται με τα σημαντικά πρόσωπα
της ζωής σας και τις σχέσεις σας. Αυτό το Σαββα-
τοκύριακο θα δεχθείτε την καλή ενέργεια του
Ουρανού, φέρνοντας μία αλλαγή που θα σας δη-
μιουργήσει αίσθηση ελευθερίας και ξεγνοι-
ασιάς.  

Ζυγός
(23/9-23/10)
Το ολόγιομο Φεγγάρι είναι ιδανικό για να ανασυν-
ταχθείτε, να φροντίσετε την υγεία σας, αλλά και την
εργασία. Είναι καιρός να αλλάξετε εσωτερικά, να
σκεφτείτε εκείνα που σας έγιναν βάρη στη συνείδη-
σή σας και να πάρετε πλέον ηθικές αποφάσεις.  

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Αυτό το Σαββατοκύριακο θα είστε γεμάτοι με συναι-
σθηματικές ευκαιρίες, εφόσον η Πανσέληνος θέλει
να σας φροντίσει και να σας δώσει την ευκαιρία να
κάνετε ένα όμορφο καλοκαιρινό διάλειμμα. Ακόμη
και αν είστε αδέσμευτοι, θα βρεθείτε κοντά με τα
αγαπημένα σας πρόσωπα.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Είστε ξεσηκωμένοι για να τακτοποιήσετε τον χώρο
σας, ένα ακίνητο ή να αλλάξετε κατοικία. Είναι πο-
λύ σημαντικό να ακούσετε την εσωτερική σας φω-
νή, γιατί θα σας καθοδηγήσει σωστά σε κάθε σας
επιλογή.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Ξεχάστε για λίγο τα έντονα ξεσπάσματα μέσα στην
καθημερινότητά σας και απολαύστε την κάθε στιγ-
μή που σας δίνεται αυτό το Σαββατοκύριακο. Ίσως
είστε και εσείς από τους τυχερούς Αιγόκερους
που θα απολαύσουν μία ανανεωτική απόδραση
στην φύση.  

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Για εσάς τους Υδροχόους το Σαββατοκύριακο θα
έχει μία νότα αισιοδοξίας, ακόμη και «παιδιάστι-
κης» αφέλειας. Προσοχή σε κάθε οικονομική σας
κίνηση, που μπορεί να είναι ευκαιρία, αλλά υπάρ-
χει και το ενδεχόμενο να ρισκάρετε κάποια χρήμα-
τα, με αβέβαιο μέλλον.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Πρωταγωνιστείτε σε αυτή την Πανσέληνο, όπου θα
σας δοθεί η ευκαιρία να απαλλαγείτε από βλαβερά
άτομα που βρίσκονται δίπλα σας. Γενικότερα
φροντίστε να είστε ανοικτοί σε νέες προκλήσεις,
γνωριμίες και ταξιδάκια, που θα σας ανανεώσουν
ευχάριστα.
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E υνοϊκή παρέμβαση της τύχης
στα ζώδια της Γης, όπου ο
Ήλιος δέχεται καλή όψη από
τον πλανήτη Ουρανό. Η τάση

για το διαφορετικό, την ανεξαρτησία,
την πρωτοτυπία είναι σίγουρο ότι θα
αγγίξει τα τρία αυτά ζώδια. Το
Σάββατο επίσης πραγματοποιείται η
Πανσέληνος στο ζώδιο των Ιχθύων, όπου
θετικές και αρνητικές παρεμβάσεις
των πλανητών δίνουν ένα στίγμα
έντονων γεγονότων.  



Μ
ε «πολιορκητικό κριό» ένα πακέ-
το εξαγγελιών με μέτρα στήριξης
απέναντι στο ράλι του φυσικού
αερίου, αυξήσεις σε συντάξεις

και μισθούς από το 2023 και μειώσεις φόρων
και με «όχημα» τα μέχρι σήμερα μετρήσιμα
αποτελέσματα της γαλάζιας τριετίας, θα ανοίξει
σήμερα το απόγευμα ο πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης την αυλαία της ΔΕΘ στη Θεσ-
σαλονίκη. 

Λόγω της συγκυρίας, το ενδιαφέρον είναι
εξαιρετικά αυξημένο και είναι βέβαιο ότι θα πα-
ρακολουθήσουν την ομιλία του όχι μόνο οι πο-
λιτικοί του αντίπαλοι και τα ΜΜΕ, αλλά η μεγάλη
πλειονότητα των πολιτών που εξακολουθεί να
θεωρεί την κυβέρνηση του Κ. Μητσοτάκη τη μό-
νη ικανή να μας «περάσει και από αυτή την κα-
ταιγίδα».

Το στοίχημα είναι κρίσιμο για τον κ. Μητσοτά-
κη και η ομιλία του εκ των πραγμάτων θα είναι
βαρόμετρο για το κλίμα των επόμενων, άκρως
προεκλογικών μηνών. 

Μεγάλες κοινωνικές κατηγορίες, όπως οι
ηλικιωμένοι, οι εργαζόμενοι, οι νέοι, περιμέ-
νουν με αγωνία τις πρωθυπουργικές εξαγγε-
λίες, καθώς αντιλαμβάνονται ότι τα δύσκολα εί-
ναι μπροστά.

Ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης έσπευσε προ ημε-
ρών να χαμηλώσει τον πήχη των προσδοκιών ή,
για την ακρίβεια, να τον προσγειώσει σε ρεαλι-
στικά επίπεδα. Και όλα δείχνουν ότι η ομιλία του
θα είναι προσεκτική και μετρημένη. Θα περι-
λαμβάνει, ωστόσο, και κάποιες εκπλήξεις, ικα-

νές να προκαλέσουν θετικό απόηχο στην κοι-
νωνία. 

Το έχουμε γράψει πολλές φορές. Μέχρι στιγ-
μής τουλάχιστον, ο πιο επικίνδυνος αντίπαλος
της κυβέρνησης είναι η ακρίβεια και όχι η αντι-
πολίτευση, που δείχνει αδυναμία να καρπωθεί
τη δεδομένη φθορά μετά από τρία σκληρά χρό-
νια διακυβέρνησης. 

Η κυβέρνηση το έχει αντιληφθεί πλήρως και
πράττει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να στη-
ρίξει όσο πιο γενναιόδωρα γίνεται την κοινωνία. 

Δεν της διαφεύγει ωστόσο -και είναι δείγ-
μα μεγάλης ωριμότητας και αξιοπιστίας αυ-
τό- η επώδυνη εμπειρία της προηγούμενης
δεκαετίας. 

Η χώρα μας έχει πετύχει πολλά τα τρία τελευ-
ταία χρόνια, αλλά δεν έχει φτάσει… στον παρά-
δεισο. Έχει βγει από την ενισχυμένη εποπτεία,
αλλά έχει ακόμα τραύματα ανοικτά και εκκρε-
μότητες άλυτες. Και το πιο σημαντικό: Είναι και
αυτή, όπως και υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, αντι-
μέτωπη με μία πρωτόγνωρα δύσκολη ενεργει-
ακή κρίση, η οποία ουδείς μπορεί να εικάσει με
βεβαιότητα πού θα καταλήξει. 

Στις πολλές προκλήσεις με τις οποίες βρέθη-
κε αντιμέτωπος, ο κ. Μητσοτάκης ακολούθησε
την ίδια συνταγή. Της αλήθειας και της αναγνώ-
ρισης και διόρθωσης των όποιων λαθών. Και οι
πολίτες τού το πίστωσαν, περιβάλλοντάς τον
σταθερά με εμπιστοσύνη. 

Η υπόθεση των παρακολουθήσεων έπληξε
για πρώτη φορά το προφίλ της θεσμικότητας
που έχει κατακτήσει ο κ. Μητσοτάκης από την

πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων
του. Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε το λάθος και
προέβη σε όλες εκείνες τις αναγκαίες κινήσεις
για την σε βάθος διερεύνηση. Όμως, τα περι-
θώρια για μετεκλογική συνεργασία ΝΔ - ΠΑ-
ΣΟΚ «εξαϋλώθηκαν» αιφνιδίως. Είτε λόγω της
υπόθεσης αυτής, είτε με αφορμή. Μικρή σημα-
σία έχει. 

Αυτό που έχει τώρα αξία για τον κ. Μητσοτάκη
είναι να ανακτήσει τη σχέση εμπιστοσύνης που
είχε κατακτήσει με ένα μεγάλο ποσοστό ψηφο-
φόρων του λεγόμενου κεντρώου χώρου. Αυ-
τούς τους ψηφοφόρους, που σε ποσοστό κοντά
στο 60%, σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις,
τάσσονται κατά των προώρων εκλογών. Τις θε-
ωρούν επιζήμιες για τη χώρα και εμμέσως
«εξουσιοδοτούν» τον πρωθυπουργό και την κυ-
βέρνηση να διαχειριστούν τα όσα δραματικά
έρχονται ως συνέπεια της κλιμακούμενης
ενεργειακής κρίσης. 

Αυτοί οι ψηφοφόροι, όπως και οι κεντροδεξι-
οί και δεξιοί ψηφοφόροι, στήριξαν την κυβέρ-
νηση Μητσοτάκη και για το μεταρρυθμιστικό
της πρόγραμμα. Και το ζήτημα των μεταρρυθμί-
σεων θα έχει ξεχωριστή θέση στην αποψινή
ομιλία του πρωθυπουργού, ο οποίος αναμένε-
ται να δώσει έμφαση στην πρόθεσή του να
εφαρμόσει άμεσα ένα ευρύ και πολυεπίπεδο
φάσμα μεταρρυθμίσεων, με φόντο την προσέλ-
κυση νέων επενδύσεων και τη δημιουργία επι-
πλέον θέσεων εργασίας, αλλά πάντα με γνώμο-
να τη στήριξη των πιο αδυνάτων οικονομικά.

Αναμένουμε με ενδιαφέρον. 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Το στοίχημα του 
Κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Η κυβέρνηση
πράττει ό,τι είναι
ανθρωπίνως
δυνατό για να
στηρίξει όσο πιο
γενναιόδωρα
γίνεται την
κοινωνία 




