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Φθηνά
ηλεκτρικά ΙΧ
και ποδήλατα

ΠΟΙΑ ΤΑ «ΚΛΕΙΔΙΑ» ΓΙΑ
ΝΑ ΤΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ

w Σελ. 14-15

ΛιΒισι

«Στο σφυρί» το ελληνικό
χωριό-φάντασμα
στην Τουρκία
Ο Ερντογάν θέλει να αξιοποιήσει… τουριστικά το σύμβολο του ελληνισμού της Μικράς Ασίας

w Σελ. 20-21

Εβδομαδιαία Αποκαλυπτική Εφημερίδα

αΠο ΤοΝ σεΠΤεμΒριο
1,5€ • Αρ. Φύλλου 851 • www.paraskhnio.gr

Σάββατο 6 Αυγούστου 2022 •

«ΑντιποΛιτευσΗ
στΗν ΑντιποΛιτευσΗ»

Έξτρα 6 δισ. ευρώ
Αντεπίθεση
Μητσοτάκη
στην τοξικότητα
• Ποια η… προεκλογική απόφαση
του πρωθυπουργού για ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ
(που δείχνουν να συμπλέουν τελευταία)
• Έκανε δέκτες χθες Παρασκευή τις
παραιτήσεις του γ.γ. του Πολιτικού
του Γραφείου και του διοικητή της ΕΥΠ

w Σελ. 4, 40

συνεντευξεισ στο «π»
ευΡιπιΔΗσ στυΛιΑνιΔΗσ

Η κρίση απαιτεί
ισχυρή κυβέρνηση

επιδοτήσεις!

Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση
της ενεργειακής κρίσης κορυφώνονται από
τον Σεπτέμβριο. Λόγω της καλής πορείας των
δημοσιονομικών το οικονομικό επιτελείο αποφάσισε
να «απελευθερώσει» άλλα 6 δισ.€ για «στήριξη
μέχρι και του τελευταίου πολίτη της χώρας»,
όπως είναι και το «δόγμα» του πρωθυπουργού w Σελ. 16-17

σε ρεYμα,
καYσιμα
και φυσικO
αEριο

w Σελ. 5

ΓιΩΡΓοσ ΒΛΑΧοσ

ΓυνΑιΚοΚτονιεσ

Μεγάλο σχολείο
το Κοινοβούλιο

w Σελ. 18-19

ΔΗΜHTΡΗσ ΚΑΦΑντΑΡΗσ ΓΓ της ΚεΔε

Οι μεγάλες προκλήσεις
για την Αυτοδιοίκηση

w Σελ. 22

ΑΡΘΡA Φ. Σιούμπουρας, Ί. Παπαδάκης,
Θ. Παπαμιχαήλ, Ελένη Μπούρα - Σταύρου
Δ. Ζαννίδης, Γ. Κοντονής, Γ. Τσούκαλης,
Π. Αβραμόπουλος, Τζ. Αλεξάκη

ΓΙΑΤΙ;
Σε έξαρση η έμφυλη, «αντρική» βία
w Σελ. 12
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«Η

Ελλάδα κάτι σκαρώνει κατά της
Τουρκίας». Το είπε και μάλιστα
στα σοβαρά ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ, αναφερόμενος στον
αυξημένο στρατιωτικό προϋπολογισμό της
πατρίδας μας. Aν χρειαζόταν να του δοθεί
απάντηση επίσης στα σοβαρά, θα του έλεγε
πως, αν κάποια χώρα θα ήθελε να σκαρώσει
κάτι εναντίον άλλης χώρας, αυτή είναι η
Τουρκία, γιατί αυτή βρίσκεται, ως μη όφειλε,
στα εδάφη της Συρίας, του Ιράκ και της Λιβύης, ενώ εδώ και 48 χρόνια κατέχει το 36%
του κυπριακού εδάφους. Και είναι αυτή που
αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία σε νησιά και βραχονησίδες και αυτή που στήνει τη
στρατιά του Αιγαίου, με τα εκατοντάδες
αποβατικά σκάφη, απέναντι στα μικρασιατικά παράλια. Η Ελλάδα δεν σκαρώνει τίποτα σε βάρος της Τουρκίας, γιατί, ως γνωστόν, δεν διεκδικεί τίποτα, δεν είναι αναθεωρητική δύναμη και δεν κατέχει σπιθαμή
εδάφους ξένου κράτους. Το μόνο που κάνει
η Ελλάδα είναι να φροντίζει για την εθνική
της άμυνα μετά από πολλά χρόνια απραξίας
για τους λόγους που γνωρίζουμε. Και αυτό
ενοχλεί τους εξ ανατολών γείτονές μας. Το
γεγονός δηλαδή πως με το ελληνικό πρόγραμμα εξοπλισμών οι οποιοιδήποτε σχεδιασμοί κατά της πατρίδας μας τείνουν να
ακυρωθούν, γιατί το κόστος που θα καταβάλει η Τουρκία θα είναι ιδιαίτερα υψηλό, με
αβέβαιο το αποτέλεσμα.
Θωρακισμένα νησιά σημαίνει πως δεν
υφίσταται απειλή κατάληψής τους, κάτι που
επιτρέπει στις ελληνικές κυβερνήσεις να
χαράξουν τις πολιτικές τους για το Αιγαίο
και την Ανατολική Μεσόγειο χωρίς τον φόβο απώλειας εθνικού εδάφους. Και είναι
γνωστό πως το καλοκαίρι του 1974, μετά
τον δεύτερο Αττίλα, η Ελλάδα δεν ενεπλάκη σε πόλεμο με την Τουρκία, γιατί όλα τα
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ήταν εκτεθειμένα στα τουρκικά αποβατικά, λόγω της
αποστρατιωτικοποίησής τους. Αυτό έγινε
μάθημα και όλες ανεξαιρέτως οι ελληνικές
κυβερνήσεις έδιναν ιδιαίτερο βάρος στην
ενίσχυση, με κάθε τρόπο, της αμυντικής
τους ικανότητας. Ήταν και παραμένει μια
εθνική πολιτική. Γι’ αυτό, όσο φωνάζουν,
διαμαρτύρονται και απειλούν οι Τούρκοι,
τόσο φαίνεται πως η ελληνική κυβέρνηση
κάνει καλά τη δουλειά της.

ΦΩ.Σ

Δημήτρης Ζαννίδης

Ντουντού, Αναλένα και Μελβούτ …
Η ΙΣΤΟΡΙΑ είναι πολύ παλιά και αναφέρεται στον σπουδαίο ναύαρχο Μουράτ Σορολόπ της τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Όστις με εντολή του σουλτάνου σκυλοπνίγηκε στη Μεσόγειο αναζητώντας τη
Μάλτα!
Πλην όμως δεν κατάφερε να συναντήσει
το γνωστό νησί, εφ’ ω και «τηλεγράφησε»
μια ιστορική πληροφορία:
«ΜΑΛΤΑ ΓΙΟΚ!...»
Και, βέβαια, μετά την εξαφάνιση
της Μάλτας, εξαφανίστηκε ΚΑΙ ο
ναύαρχος Σορολόπ…
ΠΑΡΑ ταύτα οι εκάστοτε Τούρκοι
ηγέτες δεν έπαψαν να θεωρούν τη
χώρα τους «θαλασσοκράτειρα». Έτσι
δεν βρήκαν τη Μάλτα, ανακάλυψαν όμως την Αμερική. Και
δη ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ τη λήξη
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
«Στον Πόλεμο, όμως, μείνατε ΟΥΔΕΤΕΡΟΙ», είπαν οι
Σύμμαχοι στους τότε Τούρκους ηγέτες.
«Ε, όχι και ουδέτεροι»,
απάντησαν εκείνοι. «Βγήκαμε στο πλευρό σας».
«Αφού είχε ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ο
Πόλεμος…»
«Όταν βγήκαμε δίπλα σας,
ΔΕΝ είχε τελειώσει», είπαν οι
Τούρκοι. «Κράτησε ακόμη ΤΡΕΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ… ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ!»
Και ΣΑΝ θαλασσινή, όπως τόνιζαν, χώρα, η Τουρκία άρχισε να εισπράττει από την
Αμερική αναρίθμητα ΘΑΛΑΣΣΟ-ΔΑΝΕΙΑ…
ΤΟΝ τελευταίο καιρό, όπως είναι γνωστό, η χώρα του κ. Ερντογάν δεν έχει ιδιαίτερα καλές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες του κ. Μπάιντεν. Αντίθετα, όλο και
πιο κοντά βρίσκεται στον κ. Πούτιν. Ενώ
έχει βάλει στο «μάτι» τα ελληνικά νησιά,

φωνασκώντας για την αποστρατικοποίησή
τους.
«Μα, εσείς απέναντι από τα νησιά ΜΑΣ
έχετε ολόκληρη ΜΕΡΑΡΧΙΑ στρατού», παρατήρησε ο κ. Μητσοτάκης.
«Την έχουμε και την πληρώνουμε τσάμπα», είπε ο κ. Ερντογάν.
«Τι εννοείτε;», ρώτησε ο κ. Μητσοτάκης.
«Εννοώ», εξήγησε ο κ. Ερντογάν, «ότι με

«Και η Ντουντού», είπε ο κ. Στόλτενμπεργκ, «μου ζητάει μια ολόκληρη γκαρνταρόμπα από τη Γαλλία…»
ΤΙΣ απαιτήσεις Ερντογάν επανέλαβε με
ιδιαίτερο θυμό ο Τούρκος ΥΠΕΞ κ. Τσαβούσογλου. Χαρακτηρίζοντας όλα σχεδόν τα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ νησιά τουρκικά. Έπεσε όμως
επάνω στην Γερμανίδα ομόλογό του κυρία
Αναλένα Μπέρμποκ, η οποία τον ρώτησε:

εξοπλισμένα τα ΝΗΣΙΑ η ΜΕΡΑΡΧΙΑ μας είναι ΑΧΡΗΣΤΗ!»
Και ζήτησε την αποστρατικοποίησή τους
για να γίνει ΧΡΗΣΤΙΚΗ…
ΚΑΤΟΠΙΝ τούτου, ο ΥΠΕΞ κ. Δένδιας
απευθύνθηκε στον Γ.Γ. του ΝΑΤΟ κ. Στόλτενμπεργκ.
«Ξέρετε ΤΙ μας ζητάει πάλι ο Ερντογάν;»,
τον ρώτησε.
«Όχι», είπε εκείνος. «Ξέρω όμως τι μου
ζητάει η Ντουντού, η σύζυγός μου».
«Ο Ερντογάν θέλει τη Ρόδο και 99 ακόμη
ελληνικά νησιά», τόνισε ο κ. Δένδιας.

«Για τα νησιά του Αιγαίου μιλάς σοβαρά;»
«Τι θα πει σοβαρά;», είπε εκείνος, «Μιλάω ΟΠΩΣ πάντα!»
«Τότε πάψε να τα διεκδικείς, γιατί ΑΝΗΚΟΥΝ στην Ελλάδα», τόνισε η κυρία Αναλένα. «Μια χώρα που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»
«Και λοιπόν;», αντέδρασε ο κ. Τσαβούσογλου, «Και εγώ…»
«Τι εσύ;»
«Είμαι μέλος της ΦΕΝΕΡ ΜΠΑΞΕ!...»
Και ζήτησε ένα γλυκό «τσιτερλί», για να
πάνε κάτω τα φαρμάκια…

Διά χειρός Δημητρίου

H ΘΕΣΗ ΜΑΣ
Φωνάζουν οι Τούρκοι;
Καλά τα πάει
η κυβέρνηση…
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• Διμέτωπος αγώνας
απέναντι στα προβλήματα
αλλά και την αντιπολίτευση
• Ατού του πρωθυπουργού το
ότι έχει να παρουσιάσει έργο

«Αντιπολίτευση
στην αντιπολίτευση»
αλλά με έργα!

ε μία συνεχή και παρατεταμένη
εγρήγορση θέλει να έχει ο πρωθυπουργός τους υπουργούς και τους
βουλευτές του, γι’ αυτό και επιμένει μέσα στο κατακαλόκαιρο να κάνει συσκέψεις και περιοδείες σε κρίσιμους Δήμους και Περιφέρειες.

Σ

Γράφει ο
Σωτήρης Πίκουλας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προτιμήσει
ολιγοήμερες διακοπές στα Χανιά, ώστε να
έχει άμεση επαφή με το Μαξίμου, για να
τρέξει τις λεπτομέρειες του κυβερνητικού
σχεδιασμού από τον Σεπτέμβριο. Λίγες μέρες πριν είχε συναντήσεις με το οικονομικό

επιτελείο, για να μάθει τον δημοσιονομικό
χώρο που θα έχει το φινόπωρο, ώστε να δημιουργήσει το καλάθι των παροχών που θα
ανακοινώσει στην ΔΕΘ.

Αντιπολίτευση
Παράλληλα, παρατηρείται στην κυβέρνηση ένας διμέτωπος αγώνας απέναντι στον
ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, κάτι «σαν αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση», αφού είναι ξεκάθαρο ότι και τα δύο κόμματα συμπλέουν
τελευταία σε αρκετά θέματα βλέποντας και
τις δημοσκοπήσεις να μην είναι ενθαρρυντικές για αυτούς.

Τίποτα αναπάντητο
Έχει αποφασίσει ο πρωθυπουργός να μη
μείνει τίποτα αναπάντητο που προκύπτει
στον δημόσιο διάλογο. Για παράδειγμα, στα
ζητήματα των γυναικοκτονιών που προέκυ-

«Χρεώνουν» στον πρόεδρο το ξεφούσκωμα
Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται στις τελευταίες δημοκοπήσεις να χάνει έδαφος, να ξεφουσκώνει και, μάλιστα, πολλοί χρεώνουν αυτό το ξεφούσκωμα στον ίδιο τον πρόεδρο του
ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη. Ως αποτέλεσμα, θεωρούν, είναι και το θέμα που ανέκυψε
με την καταγγελία για υποκλοπή του κινητού τηλεφώνου του, το οποίο, σημειωτέο,
υπάρχει εδώ και έναν χρόνο, αλλά τώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε δημοσίως.
Και αυτό δημιουργεί μεγάλα ερωτηματικά τόσο για τους πολιτικούς στόχους όσο και
για τη στρατηγική Ανδρουλάκη σε αυτή την κρίσιμη περίοδο.

ψαν τις προηγούμενες ημέρες η κυβέρνηση
Μητσοτάκη θύμισε τις πρωτοβουλίες που
έχει αναλάβει εδώ και πολύ καιρό στο θέμα
αυτό, όπως π.χ. τη νομοθέτηση της ισόβιας
κάθειρξης στην εν βρασμώ ανθρωποκτονία,
όταν για χρόνια οι προηγούμενες κυβερνήσεις απέφευγαν να πάρουν μέτρα. Όπως επίσης, με τη δημιουργία συμβουλευτικών κέντρων για τις κακοποιημένες γυναίκες, το ειδικό σώμα στην ΕΛΑΣ για την ενδοοικογενειακή βία και τη γραμμή SOS 15900 για καταγγελίες. Συνεπώς, καθίσταται κατανοητό ότι
οι καμπάνιες ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για τις γυναικοκτονίες είναι προσχηματικές, αφού και επί
κυβερνήσεών τους υπήρχαν και δεν πήραν
ουσιαστικές πρωτοβουλίες.

Το πακέτο ΔΕΘ
Στο Μέγαρο Μαξίμου πιστεύουν ότι από
Σεπτέμβριο το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ θα ξεκινήσουν μεγάλη αντιπολιτευτική στρατηγική
με τον ερχομό του δύσκολου χειμώνα. Γι’ αυτό και ήδη σχεδιάζονται το πώς θα αναχαιτιστούν και αυτές οι προσπάθειες. Το πακέτο
της ΔΕΘ θα πρέπει να είναι μελετημένο και
λελογισμένο και να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες της κοινωνίας, αλλά και στο προφίλ
ενός υπεύθυνου πολιτικού, που έχει διαχρονικά φιλοτεχνήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο πρωθυπουργός σκοπεύει να εξαγγείλει αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις και συνδυα-

στικά με τις νέες μειώσεις φόρων να στείλει
το μήνυμα ότι η ΝΔ είναι η δύναμη που αυξάνει το εισόδημα για τους πολίτες.

Διαχρονικό «τέρας»
Παράλληλα, με «όχημα» τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους θα δημιουργήσει νέες ψηφιακές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση
του πολίτη. Θέλει, ξεκάθαρα, να αποκρυσταλλώσει την άποψη που υπάρχει στον κόσμο ότι επί ΝΔ νικήθηκε το κράτος της γραφειοκρατίας, ένα «διαχρονικό τέρας» που είχε αποδεχτεί ο πολίτης. Μόλις πριν από ημέρες ανακοινώθηκαν αριθμοί-ρεκόρ στις απονομές συντάξεων, ένα πρόβλημα που ταλαιπωρούσε τους απόμαχους του εργασιακού
βίου, τους συνταξιούχους, που αποτελούν
πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού.
Το ατού του Κυριάκου Μητσοτάκη, λένε
πολιτικοί αναλυτές, είναι ότι έχει παρουσιάσει έργο εκεί που άλλες προηγούμενες κυβερνήσεις δεν είχαν καμία ουσιαστική πρόοδο. Όπως στη λειτουργικότητα του κράτους
και την εξυπηρέτηση του πολίτη, όπως στη
μείωση φόρων και την ελάφρυνση του φορολογούμενου, στη μέριμνα για ομάδες πολιτών όπως οι γυναίκες, η ελληνική οικογένεια
κ.ά. Και τον Σεπτέμβριο θα επικεντρωθεί ιδιαίτερα στην ηλικιακή ομάδα των νέων με νέες σύγχρονες πολιτικές, ειδικά στο θέμα της
στέγασης, αλλά και στα θέματα της εργασίας, της εξασφάλισης, της εκπαίδευσης.
Ακόμα και στο θέμα της εξωτερικής πολιτικής υπάρχουν απτά και ορατά αποτελέσματα
έως και από πολιτικούς με κομματικά γυαλιά.
Για παράδειγμα, κανένας δεν μπορεί να μην
αποδεχτεί ότι η εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη έφερε την Ουάσινγκτον και το Βερολίνο
υπέρ των ελληνικών θέσεων και ανάγκασε
ΗΠΑ-Γερμανία, κάποτε ουδέτερες, να καταδικάσουν την αναθεωρητική λογική και την
προκλητική στάση της Τουρκίας. Αναμφίβολα, πρόκειται για ένα άλμα σε σχέση με τα
προηγούμενα χρόνια, αν μάλιστα συνεκτιμηθεί και το γεγονός ότι η Ελλάδα εξοπλίζεται
με σύγχρονα όπλα, τα οποία η Τουρκία ακόμα δεν μπορεί να κατέχει.
Με άλλα λόγια, σε βασικά ζητήματα της πολιτικής η κυβέρνηση Μητσοτάκη υπερισχύει της
αντιπολίτευσης. Γι’ αυτό και είναι εύκολη από
μεριάς Μαξίμου η αναχαίτιση της κριτικής που
δέχεται από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.
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Η «ανηφοριά» της κρίσης
απαιτεί ισχυρή κυβέρνηση
Ευριπίδης
Στυλιανίδης

Η Τουρκία είναι φυλακισμένη στη
γεωγραφία της… Στόχος της
Ελλάδας είναι η αποκατάσταση
των σχέσεων με την
Άγκυρα, όμως, αν μας
προκαλέσουν, θα πονέσουν

βουλευτής Ροδόπης με την ΝΔ

Ο χειμώνας που έρχεται θα είναι
ιδιαιτέρως δύσκολος. Πιστεύετε
πως φτάνουν τα μέτρα που έχει πάρει μέχρι τώρα η κυβέρνηση;

την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα αναφέρεται με συνέντευξή του στο «Π» ο βουλευτής Ροδόπης
της ΝΔ Ευριπίδης Στυλιανίδης. Παράλληλα τονίζει πως στόχος είναι η αποκατάσταση των σχέσεων με την Άγκυρα, ωστόσο σημειώνει πως σε περίπτωση παραβίασης των κυριαρχικών δικαιωμάτων
της χώρας «θα αισθανθούν τον άλλον
εαυτό μας», επισημαίνει χαρακτηριστικά.

Σ

στον Σωτήρη Σταθόπουλο
stathopoulossotiris@gmail.com

Επίσης αναφέρθηκε στο ζήτημα της απόπειρας παρακολούθησης του κινητού του
Νίκου Ανδρουλάκη.
Σας ανησυχούν οι συνεχείς απειλές της
Άγκυρας και η έξοδος του τουρκικού
γεωτρύπανου για θαλάσσιες έρευνες
στην Ανατολική Μεσόγειο;
Η Τουρκία νιώθει φυλακισμένη στη γεωγραφία της και στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και γι’ αυτό επιδιώκει να δημιουργήσει ένα δικό της ad hoc διεθνές δίκαιο, που
θα το εφαρμόζει όπως τη βολεύει στο Αιγαίο
και την Ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα αναζητά έναν γείτονα-συνομιλητή που να τον χαρακτηρίζει η σωφροσύνη, ο αλληλοσεβασμός και η προσήλωση στο διεθνές δίκαιο.
Δεν μπορεί όμως να ανέχεται επ’ αόριστον
την τουρκική προκλητικότητα και τη συνεχή
αυθαίρετη και μονομερή διεύρυνση της
ατζέντας των διμερών διαφορών. Αν αποφασίσουμε να απαντήσουμε, είτε στο πεδίο της
διπλωματίας είτε στο πεδίο της άμυνας, είμαι βέβαιος ότι η Τουρκία θα πονέσει πάρα
πολύ. Θα κινδυνεύσει ακόμα και η εσωτερική
της συνοχή και θα κλονιστεί σοβαρά η εικόνα
της περιφερειακής δύναμης που έχει καλ-

λιεργήσει. Θα αποκαλυφθεί δε η δυσαρμονία μεταξύ μιας φλύαρης κυβέρνησης και
του δοκιμαζόμενου λαού της. Στόχος της Ελλάδας είναι η αποκατάσταση των σχέσεων
με τους γείτονες, αν αγγίξουν όμως την κυριαρχία ή τα κυριαρχικά δικαιώματά μας, θα
αισθανθούν τον άλλο εαυτό μας.
Εκτιμάτε πως η ισχυροποίηση της
αμυντικής θωράκισης της χώρας σε
συνδυασμό με την ενίσχυση των συμμαχιών που έχει προχωρήσει η κυβέρνηση αποτελούν αποτρεπτικό παράγοντα για την Τουρκία;
Η κυβέρνηση έχει εργαστεί συστηματικά
και αποτελεσματικά στα πεδία της διπλωματίας και της άμυνας. Θωρακίζει τη χώρα,
ανατρέπει σταδιακά τη στρατιωτική ισορροπία στο Αιγαίο και ενισχύει τη διεθνή μας θέση. Αντιλαμβανόμαστε ότι η Τουρκία, δυστυχώς, σέβεται μόνο τη λογική της ισχύος. Αν
κυριαρχούσε η σωφροσύνη και η εμπιστοσύνη, θα ωφελούνταν και οι δύο λαοί. Δεν θα
χάνονταν τόσοι πόροι στους εξοπλισμούς,
αλλά θα επενδύονταν στην ανάπτυξη και την

ευημερία. Παρόλα αυτά προσωπικά δεν παραιτούμαι από την ελπίδα, γιατί πιστεύω ότι
ανάμεσα στους Τούρκους της νεότερης γενιάς και κυρίως αυτούς που έχουν αναζητήσει προστασία στο εξωτερικό σίγουρα πρέπει
να υπάρχουν δυνάμεις και πρόσωπα που σαν
κι εμάς θα ήθελαν, αν μπορούσαν, να επενδύσουν στη συνεργασία και την ειρήνη. Ποιος ξέρει; Η τουρκική ηγεσία του αύριο, ίσως
σήμερα να ζει εξόριστη στα νότια προάστια
της Αθήνας, ποιος ξέρει;
Ποια είναι η θέση σας ως μέλους της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τις
επιθέσεις που δέχεται η κυβέρνηση από
το ΚΙΝΑΛ για την απόπειρα παρακολούθησης του κινητού του Νίκου Ανδρουλάκη;
Οι επιθέσεις είναι άδικες και αβάσιμες. Ο
πρωθυπουργός έδειξε έμπρακτη ευαισθησία
για το θέμα από την πρώτη στιγμή ζητώντας
τη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών. Το θεσμικό πλαίσιο προστασίας που διαμορφώθηκε μετά το 2020 προστατεύει τόσο τα δικαιώματα των πολιτών από την κρατική και νόμιμη
συνακρόαση όσο και την εθνική ασφάλεια

Δεν μπορεί κανείς να προβλέψει την
ένταση και την έκταση της κρίσης που
θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε, διότι είναι πρώτον πολυσύνθετη και δεύτερον διεθνής. Αυτό που μπορούμε να
κάνουμε είναι να προετοιμαστούμε σωστά σε εθνικό επίπεδο, να κρατήσουμε
δυνάμεις και να ετοιμάσουμε διορατικές και εφαρμόσιμες λύσεις για διαφορετικά σενάρια. Σίγουρα θα χρειαστούν πρόσθετα μέτρα στήριξης της
κοινωνίας, που δεν θα θέτουν όμως σε
κίνδυνο τη σταθερότητα και την ασφάλεια της χώρας. Η εμπειρία της μέχρι
τώρα επιτυχούς διαχείρισης από την
κυβέρνηση αποδεικνύει ότι στην ανηφοριά απαιτείται ισχυρή και αποφασιστική κυβέρνηση, που προτάσσει το
εθνικό και κοινωνικό συμφέρον έναντι
του μικροκομματικού οφέλους.
από κυβερνοεπιθέσεις. Ωστόσο σε διεθνές
επίπεδο έχουν αναπτυχθεί με 7 διαφορετικά
λογισμικά και οι ιδιωτικές απειλές που είναι
υπερτοπικές και μπορεί να προέρχονται όχι
μόνο από μη φιλικά ξένα κράτη, αλλά και από
φυσικά πρόσωπα ή ιδιωτικές πολυεθνικές
εταιρείες. Όπως προκύπτει, η περίπτωση του
προέδρου του ΠΑΣΟΚ αφορά στη δεύτερη
κατηγορία. Θεωρώ καθήκον μου να καταγγείλω τέτοιες πρακτικές, ιδιαίτερα όταν αφορούν μια ηγετική πολιτική προσωπικότητα της
δημόσιας ζωής. Οφείλω όμως να επισημάνω
ότι θα μπορούσαμε όλοι να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, αν θεσμικά την έκθεση της
CERT του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την
πληροφορούμασταν επισήμως μαζί με το
σχετικό αίτημα του ΠΑΣΟΚ προς συζήτηση
και διερεύνηση και όχι από μία εφημερίδα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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•«Φωτιά» στην Α. Μεσόγειο
βάζουν οι έρευνες του
τουρκικού γεωτρύπανου
•Στην Αθήνα τη Δευτέρα
ο Νίκος Αναστασιάδης

H προσπάθεια
αναθεωρητισμού
στην «γειτονιά» μας
ανάβει φωτιές!
ο ενδεχόμενο εξάπλωσης της στρατηγικής του αναθεωρητισμού, που
ξεκίνησε με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανησυχεί την Αθήνα
που βλέπει στην «γειτονιά» της να πολλαπλασιάζονται τα φαινόμενα.
Η αρχή έγινε με την Άγκυρα, η οποία εξακολουθεί να απειλεί και να αμφισβητεί ανοιχτά τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας
μας και συνεχίστηκε με το επεισόδιο Κοσσόβου-Σερβίας, που λίγο έλειψε να οδηγήσει
σε στρατιωτική εμπλοκή τις δύο χώρες.

Τ

Σε εγρήγορση
Η «φωτιά» που πήγε να ανάψει η Τουρκία
στα Δυτικά Βαλκάνια προκάλεσε αρχικά ανησυχία στην Αθήνα, που μπορεί να έχει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τη Σερβία

του
Σωτήρη Σταθόπουλου

stathopoulossotiris@gmail.com
και το Κόσσοβο, αλλά μια πολεμική σύρραξη
ανάμεσα στις δύο χώρες πιθανότατα θα διεύρυνε τα μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή.
Αφορμή για τα επεισόδια ήταν η απόφαση
του Κοσσόβου να εφαρμόσει την απόφασή
του για αντικατάσταση όλων των πινακίδων
των αυτοκινήτων και των ταυτοτήτων που
έχουν εκδοθεί από τη Σερβία. Η άμεση αντίδραση από ΗΠΑ και ΕΕ μπορεί να ηρέμησε
προς το παρόν την κατάσταση, ωστόσο το
κλίμα εξακολουθεί να είναι τεταμένο.
Στην Βασιλίσσης Σοφίας παρακολου-

Εκμετάλλευση πάνω σε τεντωμένο σχοινί
Οι ισορροπίες στα Δυτικά Βαλκάνια εδώ και χρόνια ακροβατούν σε τεντωμένο σχοινί,
γεγονός που επιχειρούν να εκμεταλλευτούν Ρωσία και Κίνα, οι οποίες διατηρούν άριστες
σχέσεις με τη Σερβία. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως οι δύο χώρες δεν έχουν αναγνωρίσει
μέχρι στιγμς την ανεξαρτησία του Κοσσόβου μπλοκάροντας με αυτόν τον τρόπο την είσοδό του στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Το Βελιγράδι μπορεί να συνεργάζεται με την
Ανατολή, ωστόσο θέλει να κρατήσει ανοιχτές τις πόρτες με την Δύση, καθώς συνεχίζονται
οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις για την είσοδο στην ΕΕ.
Την ίδια στιγμή, ένας από τους τακτικούς συνομιλητές του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ταγίπ Ερντογάν, ετοιμάζεται να βγάλει για έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο το νέο του πλωτό γεωτρύπανο. Στην Άγκυρα εξακολουθούν να βρίσκονται με το βλέμμα στην Ουάσινγκτον αναμένοντας το «πράσινο φως» για την αγορά των F16.

θούν προσεκτικά τις εξελίξεις, καθώς και
πέρυσι είχε γίνει ανάλογο επεισόδιο μεταξύ
των δύο χωρών. Μάλιστα έμπειροι διπλωμάτες δεν κρύβουν την ανησυχία τους για
το ενδεχόμενο αλυσιδωτών αντιδράσεων
που μπορεί να έχει ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά και η προσπάθεια της Τουρκίας
να επεκταθεί στα Βαλκάνια. Άλλωστε είναι
γνωστές οι πολύ καλές σχέσεις της Άγκυρας με τα Τίρανα και, άρα, και με την Πρίστινα, ενώ το τελευταίο διάστημα έχει αναπτυχθεί συνεργασία σε οικονομικό επίπεδο
ανάμεσα στη Σερβία και την Τουρκία.

Η κρίσιμη έξοδος
Μέσα σε αυτό το κλίμα η Αθήνα περιμένει
να πληροφορηθεί την Τρίτη 9 Αυγούστου το
σημείο όπου θα κάνει θαλάσσιες έρευνες το
νέο πλωτό γεωτρύπανο της Τουρκίας. Τα
επόμενα 24ωρα χαρακτηρίζονται ιδιαιτέρως κρίσιμα για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ενώ τη Δευτέρα θα βρίσκεται στη χώρα μας ο Νίκος Αναστασιάδης, ο
οποίος θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην Αθήνα έχουν προειδοποιήσει
σε όλους τους τόνους πως μία νέα παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων από την
Άγκυρα θα προκαλέσει την έντονη αντίδρασή της. Επί του παρόντος η κυβέρνηση παρακολουθεί προσεκτικά και με ψυχραιμία
τις τοποθετήσεις των Τούρκων αξιωματούχων που αφορούν το νέο γεωτρύπανο, αλλά
και την πορεία που θα ακολουθήσει.

Χωρίς βάση
οι διεκδικήσεις
των γειτόνων
Στην περίπτωση που το πλωτό γεωτρύπανο, το οποίο θα συνοδεύεται από τουρκικά πολεμικά πλοία,
κατευθυνθεί προς την Ανατολική
Μεσόγειο και την περιοχή του
τουρκο-λυβικού μνημονίου, τότε
δεν αποκλείεται να έχουμε μία
επανάληψη των όσων έγιναν το
φθινόπωρο του 2020. Τότε που τα
ελληνικά πολεμικά πλοία και υποβρύχια παρακολουθούσαν και είχαν σε απόσταση βολής το Ορούτς
Ρέις, το οποίο είχε φτάσει μια ανάσα από το Καστελόριζο.
Κυβερνητικά στελέχη σημείωναν
πως παρά τη συνεχιζόμενη τουρκική προκλητικότητα, η χώρα μας
έχει καταφέρει να αναδείξει πως
οι τουρκικές διεκδικήσεις ή ισχυρισμοί δεν έχουν καμία απολύτως
βάση. Μάλιστα παραπέμπουν στις
δημόσιες και σαφείς τοποθετήσεις
της υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας, που εκνεύρισαν την Άγκυρα. Στην Αθήνα δεν κρύβουν την
ικανοποίησή τους για την αλλαγή
πλεύσης του Βερολίνου απέναντι
στην Τουρκία, που πλέον απομακρύνεται ξεκάθαρα από τη ρητορική των ίσων αποστάσεων.
Ανάλογη ήταν και η στάση που
ακολούθησε η νέα Γαλλίδα υπουργός Εξωτερικών μετά την πρώτη
συνάντηση που είχε με τον Νίκο
Δένδια στο Παρίσι. Η στρατηγική
της διεθνοποίησης της τουρκικής
παραβατικότητας, που ακολούθησε από την πρώτη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει φέρει σε δύσκολη θέση τον Ταγίπ Ερντογάν,
ενώ παράλληλα έχει ενισχύσει τον
ρόλο της χώρας μας στην ΕΕ και τη
Μέση Ανατολή, ενώ οι σχέσεις με
τις ΗΠΑ, κυρίως μετά την τελευταία επίσκεψη του πρωθυπουργού
στην Ουάσινγκτον, είναι οι καλύτερες των τελευταίων δεκαετιών.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΑΡΘΡΟ

Ο ΣΥΡΙΖΑ
«δουλεύει»
τις πρόωρες
εκλογές
νώ ο Αλέξης Τσίπρας απολαμβάνει οικογενειακώς τις διακοπές
του στην Πορτογαλία, αλλά και τα
«μπάνια του λαού» βρίσκονται σε εξέλιξη, το σενάριο για πρόωρη προσφυγή
στην κάλπη, τουλάχιστον για το φθινόπωρο, που άφησε πίσω του, παρότι φαντάζει πια μακρινό, εξακολουθεί να «δουλεύεται» στην Κουμουνδούρου.

Ε

της Αντιγόνης Μακρινού
Δεν αποκλείεται, λένε ανώτερα κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ανά πάσα στιγμή ο πρωθυπουργός να ανασύρει το χαρτί
του εκλογικού αιφνιδιασμού. Στους εκλογικούς σχεδιασμούς του Μεγάρου Μαξίμου εντάσσουν τελευταία και την απόρριψη από την κυβερνητική πλειοψηφία της
πρότασης του κ. Τσίπρα για σύσταση Επιτροπής Ελέγχου της κατανομής των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. «Δεν υπήρξαν πειστικές απαντήσεις για την απόρρι-

Κομματικά στελέχη δεν
αποκλείουν ο
πρωθυπουργός να ανασύρει
το χαρτί του εκλογικού
αιφνιδιασμού, ενώ δεν
πέρασε απαρατήρητη ή
«υποστήριξη» των πράσινων
στους κόκκινους και
αντίστροφα
ψη της πρότασης. Ο κ. Μητσοτάκης βλέπει ότι δεν του βγαίνει και θέλει να προχωρήσει προς τις εκλογές με δέλεαρ τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης»,
πιστεύουν στην Κουμουνδούρου.

Το momentum
Και οι Νομαρχιακές Επιτροπές έχουν τεθεί σε εγρήγορση προκειμένου να μη χα-

«Ετοιμασίες» για κάθε ενδεχόμενο
Σε κάθε περίπτωση προετοιμάζονται για κάθε (εκλογικό) ενδεχόμενο τόσο με
τις περιοδείες και επαφές με τον λαό όσο και με την επεξεργασία του κυβερνητικού προγράμματος που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ και, βεβαίως, με την προετοιμασία των ψηφοδελτίων. «Η Αριστερά και η ευρύτερη προοδευτική παράταξη αποκτούν ημέρα με την ημέρα μεγαλύτερη οντότητα και δύναμη», διαπιστώνουν κομματικοί παράγοντες που πήραν ενεργό μέρος στην πανελλαδική
πολιτική εξόρμηση διαρκείας που ξεκίνησε και θα συνεχιστεί με αφορμή την
υποδοχή χιλιάδων νέων μελών στον ΣΥΡΙΖΑ στις εσωκομματικές διαδικασίες
εκλογής αρχηγού από τη βάση. Αποτελεί άλλωστε ένα στοίχημα για την ηγεσία
του ΣΥΡΙΖΑ η οικοδόμηση σταθερών δεσμών με το κομμάτι αυτό.

θεί το momentum, δηλαδή η επαφή με τα
νέα μέλη. Στον πυκνό πολιτικό χρόνο που
διανύουμε μέχρι τις εθνικές κάλπες «κάθε λεπτό μετράει», τονίζουν στην Κουμουνδούρου και στην κατεύθυνση αυτή
εντείνουν την αντιπολιτευτική τους ρητορική σε όλα τα μέτωπα, ενώ παράλληλα
θα συνεχίσουν την τακτική πρέσινγκ προς
το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, προκειμένου«να επιλέξει αντίπαλο και να εγκαταλείψει την τακτική των ίσων αποστάσεων».

Αλληλοϋποστήριξη
Δεν πέρασε πάντως απαρατήρητο από
την Κουμουνδούρου ότι το ΠΑΣΟΚ στήριξε
στη Βουλή την πρόταση Τσίπρα για το Ταμείο Ανάκαμψης και ο ΣΥΡΙΖΑ στήριξε την
πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ καταθέτοντας και
δικό του αίτημα σύγκλησης της Επιτροπής
Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την
ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ σχετικά με
την προσπάθεια παγίδευσης του τηλεφώνου του Νίκου Ανδρουλάκη, δηλώνοντας
ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποδεικνύεται επικίνδυνη για στοιχειώδεις αξίες του
κράτους δικαίου και της ίδιας της Δημοκρατίας». Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως επέρριψε βαρύτατες ευθύνες στον πρωθυπουργό για την
υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων μέσω του Predator.
Μάλιστα, η αξιωματική αντιπολίτευση
κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον
πρωθυπουργό με πρώτο υπογράφοντα
τον Γιώργο Κατρούγκαλο. Ο τομεάρχης
εξωτερικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε
μεταξύ άλλων πως το Predator στην Ελλάδα λειτουργεί «από φορείς που έχουν
κυβερνητική στήριξη».

Ο πλανήτης
«πάσχει»
από ηγέτες!
Σε έναν πλανήτη που το υπέδαφός του
δεν διαφέρει σε τίποτα από μια πυριτιδαποθήκη, οι άνθρωποι που ορίζουν την τύχη του αποδεικνύονται κατώτεροι των περιστάσεων…
Αδιαφορώντας για την τύχη δισεκατομμυρίων κατοίκων επιδίδονται με κάθε ευκαιρία σε ένα «παιχνίδι επικράτησης» για
την προσωπική τους υστεροφημία (αν όχι
αλαζονεία) με ανυπολόγιστο κόστος τόσο
σε ανθρώπινες ζωές όσο και σε χρήμα.
Αφορμή το τελευταίο βίντεο-διαφημιστικό, το οποίο κάνει τις τελευταίες ημέρες τον γύρο του κόσμου και μας ήρθε
από τη Ρωσία με εμπνευστή (ποιον άλλον;) τον –κατά γενική ομολογία– παράφρονα Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος ούτε
λίγο ούτε πολύ τρολάρει το σύμπαν λέγοντας «Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στη
Ρωσία, που θα έχουμε ζέστη τον χειμώνα», υπονοώντας και θριαμβολογώντας
ότι ο υπόλοιπος κόσμος θα παγώσει,
αφού «παίζει» με τις στρόφιγγες του φυσικού αερίου.
Και ας ήταν η μοναδική αφορμή…
Ο γείτονάς μας (που η ηγεσία του σε τίποτα δεν διαφέρει από τα ολοκληρωτικά
καθεστώτα) «παίζει» στα ζάρια την οικονομία της χώρας του και επιδίδεται σε
παιχνίδια πολέμου εκβιάζοντας και ποντάροντας ξεδιάντροπα στην ανοχή της Ευρώπης αλλά και της Αμερικής, που αποδεικνύονται άτολμες και φοβισμένες απέναντι στις απειλές του «σουλτάνου»!
Και σαν να μην έφταναν αυτά, η πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής αποφάσισε να επισκεφθεί την Ταϊβάν (γεγονός
που ανάγκασε ακόμα και τον πολιτικό
προϊστάμενό της να την «αδειάσει»), με
αποτέλεσμα να διαταραχθούν σε επικίνδυνο βαθμό οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας, με τεράστιο –προς το παρόν– οικονομικό κόστος και για τον υπόλοιπο κόσμο…
Φταίει η πανδημία; Φταίει ο Λουδοβικισμός; Φταίει η άκρατη ανάγκη κάποιων
ηγετών για εξουσία, επικράτηση και
πλουτισμό;
Το βέβαιο είναι ότι «όταν τσακώνονται
οι στρατηγοί, σκοτώνονται οι στρατιώτες»… Και στην προκειμένη περίπτωση οι
υποτιθέμενοι ηγέτες καθοδηγούνται από
την αλαζονεία τους και όχι από την υποχρέωσή τους να προσφέρουν ένα καλύτερο αύριο στη χώρα τους και κατ’ επέκταση στον πλανήτη, μια και –δυστυχώς– τον
διαμορφώνουν!

Ιονιστής

ΔΙΕΘΝΗ
«Κλονίζει» το Βατικανό
η υγεία του Πάπα
Εμφανώς καταβεβλημένος στις τελευταίες
δημόσιες εμφανίσεις του και με τη δήλωση ότι
η υγεία του οδηγεί σε νέα φάση τη θητεία του,
ο Πάπας Φραγκίσκος, παρά το ότι έσπευσε να
διευκρινίσει πως αφορά στα ταξίδια του, αναζωπύρωσε τα σενάρια περί παραίτησης.
Στα 85 του χρόνια ο Προκαθήμενος της
Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο ή μπαστούνι λόγω
των προβλημάτων που, τουλάχιστον επισήμως, αντιμετωπίζει με το γόνατό του, ενώ
έχει προηγηθεί και μια άλλη χειρουργική
επέμβαση στο έντερο.
Τις εικασίες εντείνει και η επικείμενη επίσκεψη του Ποντίφικα στην Άκουιλα, καθώς
αρκετοί εκτιμούν πως έχει έναν κρυφό συμβολισμό, αφού σε αυτή την πόλη της κεντρικής Ιταλίας αναπαύεται ο Πάπας Σελεστίνος
Ε′ που παραιτήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου
1294 μετά από μόλις πέντε μήνες παραμονής στον παπικό θρόνο.
Με αφορμή αυτή την επίσκεψη πολλοί επισημαίνουν πως και ο Βενέδικτος ΙΣ’, που έγινε
το 2013 ο πρώτος Πάπας ο οποίος παραιτήθηκε μετά από σχεδόν 600 χρόνια, είχε επισκεφτεί τον τάφο του Σελεστίνου Ε’ λίγα χρόνια
νωρίτερα, το 2009, και άφησε εκεί το πάλλιο,
το λευκό άμφιο που δίνεται στους μητροπολίτες αρχιεπισκόπους. Εκ των υστέρων «μεταφράστηκε» ως μία συμβολική «δήλωση» της
πρόθεσής του να παραιτηθεί.
Πέρα όμως από τους συμβολισμούς, το
«ζουμί» στη φημολογία για το αν θα ακολουθήσει τα βήματα του Βενέδικτου κρύβεται στην
ασυνήθιστη απόφαση του Φραγκίσκου για χειροτόνηση νέων καρδιναλίων στις 27 Αυγούστου, ορισμένοι μάλιστα εκ των οποίων θα είναι επιλέξιμοι ως διάδοχοι του Ποντίφικα στο
επόμενο κονκλάβιο που θα κληθεί να συνέλθει σε περίπτωση που ο θρόνος χηρέψει.
Είναι πολύ περίεργο το κονσιστόριο τον Αύγουστο, δεν υπάρχει εμφανής λόγος για να
συγκληθεί τρεις μήνες νωρίτερα, γράφτηκε
στον διεθνή Τύπο, που θυμίζοντας πως ο
Φραγκίσκος είχε πει σε ανύποπτο χρόνο ότι θα
ήθελε κάποια στιγμή να θεωρείται κάτι φυσιολογικό η παραίτηση ενός Πάπα περιγράφοντας την απόφαση του προκατόχου του ως
«θαρραλέα», δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η
Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία να βρεθεί με τον
Βενέδικτο, τον Φραγκίσκο και τον διάδοχό του
με τρεις εν ζωή Πάπες.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
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Μπαρουταποθήκη το Κόσσοβο
«κρίση των πινακίδων» στη Μιτρόβιτσα όχι μόνο απέδειξε πόσο
εύθραυστη είναι η ειρήνη στο διαιρεμένο βόρειο Κόσσοβο, αλλά και ότι
Αμερικανοί και Ρώσοι εξακολουθούν να
παίζουν ψυχροπολεμικά παιχνίδια στα
Βαλκάνια.

Η

Παρ’ ολίγον «πυρκαγιά»
Τη σπίθα, που λίγο έλειψε να γίνει πυρκαγιά, άναψε η απόφαση της κυβέρνησης του Κοσσόβου να αντικατασταθούν
οι πινακίδες αυτοκινήτων και τα ταξιδιωτικά έγγραφα στα συνοριακά σημεία διέλευσης με τη Σερβία, δεδομένου ότι 14
χρόνια μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου από τη Σερβία, 50.000 Σέρβοι που ζουν στο βόρειο
τμήμα του είναι κάτοχοι σερβικών αστυνομικών ταυτοτήτων, αλλά και πινακίδων
ΙΧ αυτοκινήτων, αρνούμενοι να αναγνωρίσουν τους θεσμούς στην Πρίστινα.
Οι σχέσεις μεταξύ των δύο εθνοτικών
ομάδων παραμένουν τεταμένες για τουλάχιστον δύο δεκαετίες, όμως το ζήτημα
των πινακίδων και των ταξιδιωτικών εγγράφων έλαβε νέες γεωπολιτικές διαστάσεις, καθώς παρενέβη η Ρωσία, καλώντας το Κόσσοβο να σεβαστεί τα δικαιώματα των Σέρβων στην περιοχή.

Σε δύο... βάρκες
Η σερβική άρνηση να συνταχθεί με
τις χώρες της Δύσης ως προς την επιβολή οικονομικών κυρώσεων στη Ρωσία επιβραβεύτηκε από το Κρεμλίνο,
με ένα καλό deal για την προμήθεια
ρωσικού φυσικού αερίου.
Αυτός είναι και ένας από τους λόγους
που, κατά τους αναλυτές, ο Σέρβος πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς έσπευσε να
ευχαριστήσει τους Ρώσους για τη στάση
τους στο θέμα του Κοσσόβου, ενώ παίζοντας σε διπλό ταμπλό αποφεύγει τη
διακοπή των διαύλων επικοινωνίας με τη
Δύση και κυρίως με την ΕΕ, ώστε από τη
μια πλευρά να πιέζει τη Μόσχα υπέρ των
δικαιωμάτων των Σέρβων του Κοσσόβου, αλλά και ταυτόχρονα να αποκρούει
την πίεση των αντιρωσικών φωνών στο
εσωτερικό της Σερβίας, κυρίως όταν αυτές προέρχονται από ισχυρούς οικονομικούς και επιχειρηματικούς κύκλους της
χώρας που έχουν κάθε λόγο να επιθυμούν προσέγγιση με την Ευρώπη.

Νέα Ουκρανία
Στον αντίποδα, το Κόσσοβο ευχαρίστησε τους Αμερικανούς για την παρέμβασή τους, καθώς η αλήθεια είναι πως
καταλυτικής σημασίας για τη λήξη συ-

Το διπλό μήνυμα
Το Κοσσυφοπέδιο έχει αναγνωριστεί ως ανεξάρτητο κράτος από περισσότερες από 100 χώρες, αλλά όχι από τη Σερβία και τη Ρωσία, η οποία εκτός
της διεθνούς κοινότητας θέλησε να στείλει μήνυμα και στο Βελιγράδι εν μέσω προενταξιακής για την Ευρωπαϊκή Ένωση πορείας, σε μια περίοδο, μάλιστα, που η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία άνοιξε παράθυρο επιτάχυνσης
των σχετικών διαδικασιών προς αποφυγή δημιουργίας ρωσικής ζώνης επιρροής στα δυτικά Βαλκάνια.
ναγερμού ήταν η προειδοποίηση για
ετοιμότητα παρέμβασης της Νατοϊκής
δύναμης, σε περίπτωση που διασαλευόταν η ασφάλεια και η σταθερότητα
στην περιοχή.
Οι δύο χώρες δεσμεύτηκαν το 2013 να
ξεκινήσουν διάλογο υπό την αιγίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να προσπαθήσουν να επιλύσουν τα εκκρεμή ζητήματα, αλλά σχεδόν μία δεκαετία μετά ο
δρόμος είναι ακόμη μακρύς και πολύ
ανηφορικός. Την ίδια ώρα, η αντίδραση
τόσο του Κρεμλίνου όσο και του ΝΑΤΟ,
με φόντο τα επεισόδια στη Μιτρόβιτσα,

μαρτυρούν όχι μόνο την αγεφύρωτη απόσταση που χωρίζει τη Ρωσία από τη Δύση, αλλά και τον κίνδυνο μετάδοσης της
εστίας συγκρούσεων από την Ουκρανία
στα εύφλεκτα Βαλκάνια.
Γιώργος Μυλωνάς

Το διπλό παιχνίδι του
Βούτσιτς, η ρωσική «σφήνα»
και τα ψυχροπολεμικά
παιχνίδια των υπερδυνάμεων
στα Βαλκάνια

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
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Τι σημαίνει
η εξόντωση
του Ζαουάχρι
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Ο επικηρυγμένος με 25 εκατομμύρια δολάρια Αϊμάν αλ Ζαουάχρι που
διαδέχθηκε τον Οσάμα μπιν Λάντεν
στην ηγεσία της Αλ Κάιντα συγκαταλεγόταν στους πλέον καταζητούμενους τρομοκράτες στον κόσμο.
Ένα χρόνο μετά την χαοτική αποχώρηση από το Αφγανιστάν των Αμερικανών
και άλλων δυτικών δυνάμεων, που επέτρεψε στους Ταλιμπάν να ανακτήσουν
τον έλεγχο είκοσι χρόνια μετά, η Ουάσινγκτον καλούνταν να αποδείξει πως
δεν επρόκειτο να γίνει πάλι η χώρα καταφύγιο τρομοκρατών.
Για τον λόγο αυτόν και σε μια περίοδο που ο Τζο Μπάιντεν βλέπει τη δημο-

τικότητά του να κατρακυλά, δεν θα
μπορούσε παρά να ανακοινώσει ο
ίδιος... πανηγυρικά πως είναι νεκρός
ένας από τους εγκεφάλους των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου στη Νέα
Υόρκη και την Ουάσινγκτον.
Παίρνοντας το τιμόνι της Αλ Κάιντα, ο
Αϊμάν αλ Ζαουάχρι ενίσχυσε συνεργασίες με ιδεολογικά συγγενείς οργανώσεις και ευκαιριακές συμμαχίες, από την
αραβική χερσόνησο ως το Μάγρεμπ, από
τη Σομαλία ως το Αφγανιστάν, τη Συρία
και το Ιράκ. Η Αλ Κάιντα είχε χάσει ήδη
τον υπ’ αριθμόν 2 στην ιεραρχία της, τον
Αμπντούλα Άχμεντ Αμπντούλα, ο οποίος
σκοτώθηκε τον Αύγουστο του 2020 στην

Τεχεράνη από Ισραηλινούς πράκτορες
στο πλαίσιο μυστικής επιχείρησης για λογαριασμό της Ουάσινγκτον, όπως αποκάλυψαν τότε οι «Τάιμς» της Νέας Υόρκης.
Πρωτίστως το ερώτημα τώρα είναι ποιος θα αναλάβει τη διοίκηση της Αλ Κάιντα μετά τον θάνατό του και αν ενδεχομένως θελήσει να κάνει «αισθητή» την παρουσία της οργάνωσης με κάποιο θεαματικό χτύπημα εκδίκησης. Ο ανώτερος
ηγέτης Σαΐφ αλ-Αντέλ είναι βάσει ιεραρχίας ο επόμενος στη σειρά για να αναλάβει τα ηνία, αλλά εδρεύει στο Ιράν, γεγονός που έχει δώσει αφορμή στα παρακλάδια της ομάδας να αμφισβητούν την
αξιοπιστία του.

Η Ευρώπη άρχισε να «τραβά την πρίζα»!
ία μετά την άλλη οι ευρωπαϊκές χώρες προχωρούν στη λήψη μέτρων εξοικονόμησης
ενέργειας, που είτε αφορούν κλείσιμο
των κλιματιστικών και σβήσιμο των φωτεινών επιγραφών, είτε συσκότιση δημόσιων χώρων και νέο... dress code, δείχνοντας ξεκάθαρα την αγωνία της Γηραιάς Ηπείρου μήπως η πλήρης διακοπή
της παροχής ρωσικού φυσικού αερίου
την βρει τον χειμώνα και... παγωμένη.
Οι υψηλές θερμοκρασίες του φετινού καλοκαιριού επιβάρυναν τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη και εντείνουν την
ανησυχία για τα αποθέματα, στην περίπτωση
που ο πόλεμος στην Ουκρανία επιφέρει περαιτέρω μείωση ή και πλήρες πάγωμα των παραδόσεων φυσικού αερίου από τη Ρωσία.

ανάμεσα στα οποία είναι και ο περιορισμός
των κλιματιστικών στη θερμοκρασία των
27 βαθμών και των συστημάτων θέρμανσης στους 19 βαθμούς. Τόσο ο θερμοστάτης όσο και ο «κόφτης» στα κλιματιστικά
αναμένεται να εφαρμοστούν στα καταστήματα λιανικής, τις μεταφορές, τα ξενοδοχεία, τις τράπεζες, αλλά και στα γραφεία
ιδιωτικών εταιρειών σε όλη την Ισπανία.
Παρότι η εφαρμογή των μέτρων είναι προαιρετική, προβλέπεται υποχρέωση των ιδιοκτητών ακινήτων να ελέγχουν τις εγκαταστάσεις θέρμανσής τους.

Μ

«Κόφτης» δροσιάς στην Ιταλία

«Καμπάνες» στη Γαλλία
Τα δύο πρώτα μέτρα, η μη εφαρμογή μάλιστα των οποίων επιφέρει «καμπάνα», ανακοίνωσε η Γαλλία. Το ένα αφορά στις φωτεινές διαφημίσεις των καταστημάτων, που θα
πρέπει να σβήνουν από τη 1 το βράδυ έως
τις 6 το πρωί, με εξαίρεση τα αεροδρόμια
και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς. Τα
σουπερμάρκετ θα σβήνουν όλες τις φωτεινές ενδείξεις από τη στιγμή που θα κλείνει
το κατάστημα, ενώ θα χαμηλώνει και η ένταση του φωτισμού τόσο στα ψυγεία όσο και
στον χώρο γενικά κατά 30% και στους 17
βαθμούς η θερμοκρασία στα σημεία πώλησης. Με το δεύτερο μέτρο απαγορεύει στα
καταστήματα να έχουν τις πόρτες ανοιχτές
ενώ λειτουργεί ο κλιματισμός ή η θέρμανση.
Το πρόστιμο θα φθάνει τα 750 ευρώ.

Κρύα ντους στη Γερμανία
Οι Γερμανοί σταματούν τη φωταγώγηση
δημοσίων κτιρίων, κλείνουν σιντριβάνια και
επιβάλλουν… κρύο ντους σε δημοτικές πισί-

νες και γυμναστήρια. Το Αννόβερο έγινε η
πρώτη γερμανική μεγαλούπολη που ανακοίνωσε μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας,
μεταξύ άλλων με τη διακοπή της παροχής ζεστού νερού στις ντουζιέρες των δημοτικών
κτιρίων και κέντρων αναψυχής. Τα δημοτικά
κτίρια στην πρωτεύουσα της Κάτω Σαξονίας
θα θερμαίνονται από την 1η Οκτωβρίου μέχρι την 31η Μαρτίου σε θερμοκρασία 20
βαθμών Κελσίου, ενώ απαγορεύεται η χρήση κινητών μονάδων κλιματισμού και ανεμιστήρων. Μόνο τα νηπιαγωγεία, τα σχολεία
και οι οίκοι ευγηρίας εξαιρούνται των μέτρων. Στο ίδιο πνεύμα και το Βερολίνο, όπου
200 ιστορικά μνημεία και δημόσια κτίρια περιβλήθηκαν από πέπλο σκοταδιού, καθώς ο
Δήμος σταμάτησε τη φωταγώγησή τους, για
να εξοικονομήσει ηλεκτρικό ρεύμα.

Αλλάζουν… ρούχα οι Ισπανοί
Μέχρι και παροτρύνσεις ενδυματολογικού χαρακτήρα προς τους Ισπανούς περι-

Σβήνουν τα φώτα, κλείνουν
τα κλιματιστικά και
αλλάζουν ενδυματολογικές
συνήθειες, ώστε να μην
παγώσουν οι Ευρωπαίοι τον
χειμώνα που έρχεται
λαμβάνουν τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας που ανακοίνωσε ο Πέδρο Σάντσεθ,
καθώς συνέστησε στους υπουργούς, τους
αξιωματούχους και υπαλλήλους του Δημοσίου, αλλά και τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα να σταματήσουν να φορούν γραβάτες, για να μη ζεσταίνονται και να μειωθούν έτσι οι ανάγκες για κλιματισμό. Η
«έξωση» της γραβάτας συνιστά ένα από τα
έκτακτα μέτρα που λαμβάνει η Μαδρίτη,

Η Ιταλία είναι που, διαβλέποντας νωρίτερα τον κίνδυνο, επέβαλε από τον περασμένο Μάιο μέτρα, τα οποία θέτουν πιο αυστηρά όρια στη θερμοκρασία των κλιματιστικών. Έτσι, τα κτίρια της δημόσιας Διοίκησης δεν θα μπορούν να ρυθμίζονται σε θερμοκρασία χαμηλότερη των 25 βαθμών Κελσίου το καλοκαίρι, ενώ κατά τους χειμερινούς μήνες η θέρμανση δεν θα μπορεί να
υπερβαίνει τους 21 βαθμούς. Τώρα, μειώνει κατά 1 βαθμό τον θερμοστάτη σε δημόσια κτίρια και νοικοκυριά, ενώ παράλληλα σβήνει τα φώτα όλων των μνημείων. Στο
τραπέζι είναι και η ακραία πρόταση να κλείνουν όλες οι εμπορικές δραστηριότητες
στις 19.00 το απόγευμα.
Η Ολλανδία κατάφερε με εξοικονόμηση
να μειώσει την κατανάλωση φυσικού αερίου
κατά 30% το πρώτο εξάμηνο του 2022 χαμηλώνοντας τον θερμοστάτη.
Η Αυστρία, που έπαιρνε 80% του φυσικού
αερίου από τη Ρωσία, στρέφεται στα ηλιακά
πάνελ, για να καλύψει το ενεργειακό έλλειμμα. Στη Βιέννη όλοι αγοράζουν φωτοβολταϊκά
για να τα τοποθετήσουν στα μπαλκόνια τους.
Γιώργος Μυλωνάς
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Δεν μας… αιφνιδίασε
το «Αμπντούλ Χαμίτ Χαν»

σφαλώς και δεν αιφνιδιάστηκε η
ελληνική κυβέρνηση από τον
απόπλου και μάλιστα νωρίτερα
του αναμενομένου του τουρκικού γεωτρύπανου «Αμπντούλ Χαμίτ Χαν». Ήδη
από το 2019 και την δήθεν «οριοθέτηση» ΑΟΖ με τη Λιβύη, η Τουρκία έχει κάνει σαφέστατη την ατζέντα της, η οποία
σχηματοποιείται στο αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας».
Το πιθανότερο είναι να πρόκειται για
έναν δοκιμαστικό απόπλου, μετά τον
οποίο θα επιστρέψει στο λιμάνι της Μερσίνης, ώστε στις 9 Αυγούστου, σύμφωνα με
όσα έχουν ανακοινωθεί, ο Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν να κάνει γνωστή την περιοχή
όπου θα εκτελεστούν οι πρώτες εργασίες.

Α

Επικίνδυνα «σενάρια»
Τα σενάρια όσον αφορά τη ρότα του γεωτρύπανου επίσης είναι γνωστά. Τα νερά
της περιοχής τα οποία έχει «οριοθετήσει»
η Άγκυρα, η Κυπριακή ΑΟΖ, την οποία η
Τουρκία έχει παραβιάσει επανειλημμένα,
ενώ έχει κάνει έρευνες νοτίως του Καστελόριζου και έχει διακηρύξει πως οι
περιοχές θαλάσσιας ευθύνης της φτάνουν μέχρι τα ανατολικά της Κρήτης και
των Δωδεκανήσων.
Καθένα από αυτά τα σενάρια έχει δια-

Η Αθήνα εκτιμά ότι
η αποστολή του πλωτού
γεωτρύπανου θα περιοριστεί
στην υφαλοκρηπίδα
της Κύπρου, σε περιοχές
που η Τουρκία διεκδικεί
ως δικές της
φορετικό βαθμό επικινδυνότητας. Αν ερμηνεύσουμε τις δηλώσεις του εκπροσώπου της τουρκικής προεδρίας Ιμπραήμ
Καλίν, τότε η πρώτη φάση του σχεδίου
Ερντογάν θα είναι οι δήθεν «οριοθετημένες» περιοχές ανάμεσα στα κατεχόμενα
και την Άγκυρα.
Αν και προφανώς οι τουρκικές ενέργειες θα είναι παράνομες, εντούτοις οι
έρευνες στις περιοχές αυτές δεν θα οδηγήσουν σε κλιμάκωση μεταξύ Ελλάδας
και Τουρκίας, παρά μόνο στο διπλωματικό επίπεδο, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν. Εάν οι έρευνες διαρκέσουν μεταξύ 3 και 6 μηνών, όσο δηλαδή προβλέπει η διεθνής πρακτική, τότε είναι πολύ
πιθανό όλο το επόμενο διάστημα μέχρι

και το τέλος του 2022 ο τουρκικός αναθεωρητισμός να περιοριστεί στις περιοχές της Κυπριακής ΑΟΖ και μάλιστα βόρεια. Πρόκειται για το λιγότερο επικίνδυνο σενάριο.
Το δεύτερο σενάριο είναι ότι όσο η Τουρκία βλέπει πως αυτή η πίεση στην Κυπριακή ΑΟΖ δεν της αποφέρει κανένα ουσιαστικό στρατηγικό όφελος, είναι πολύ πιθανό να δούμε το «Αμπντούλ Χαμίτ Χαν», ή
κάποιο άλλο τουρκικό σκάφος, να κινείται
δυτικότερα και να προσεγγίζει περιοχές,
στις οποίες έκανε το καλοκαίρι του 2020
σεισμικές έρευνες το «Oρούτς Ρέις». Θα
πρόκειται για κλιμάκωση, με αμφισβήτηση της επήρειας του Καστελόριζου.
Το τρίτο σενάριο είναι το «Αμπντούλ
Χαμίτ Χαν» να κινηθεί ακόμη πιο δυτικά,
σε περιοχές που υποτίθεται ότι έχουν
«οριοθετηθεί» με το λεγόμενο τουρκολυβικό μνημόνιο. Σε αυτή την περίπτωση
θα μιλάμε για μείζονα κρίση, η οποία δεν
θα μπορεί να απαντηθεί απλώς με πολιτική διπλωματική κλιμάκωση. Στις περιοχές του τουρκολυβικού μνημονίου, η
Τουρκία δεν έχει προβεί σε σεισμικές
έρευνες, επομένως δύσκολα μπορεί να
φανταστεί κανείς ότι θα πλεύσει προς τα
εκεί το «Αμπντούλ Χαμίτ Χαν».

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
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Το «τεμάχιο 6»
και η Άγκυρα
Στην Αθήνα το βλέμμα είναι τώρα
στραμμένο στην Ανατολική Μεσόγειο,
όπου μετά τις 15 Αυγούστου θα αναπτυχθεί το τέταρτο γεωτρύπανο της ΤΡΑΟ, το
«Αμπντούλ Χαμίτ Χαν». Το βασικό σενάριο
που βλέπει η Αθήνα είναι η αποστολή του
πλωτού γεωτρύπανου στην υφαλοκρηπίδα της Κύπρου, σε περιοχές που η Τουρκία διεκδικεί ως δικές της. Το «τεμάχιο 6»
της Κυπριακής ΑΟΖ ενοχλεί ιδιαίτερα την
Άγκυρα, καθώς στα νότια αυτού ήδη δραστηριοποιούνται τα γεωτρύπανα της κοινοπραξίας TOTAL/ENI. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να θεωρείται δεδομένη κάποια κινητοποίηση της ΕΕ, όχι όμως, όπως
έχει επανειλημμένως φανεί, τέτοια που να
είναι αρκετή να αποκόψει τις τουρκικές
αποφάσεις. Υπάρχει, βέβαια, και η πιθανότητα το πλωτό γεωτρύπανο να πλεύσει στα
βόρεια της Κύπρου, στα ανοιχτά της κατεχόμενης χερσονήσου της Καρπασίας,
όπου τα προηγούμενα χρόνια η ΤΡΑΟ έχει
πραγματοποιήσει εκατοντάδες (αν όχι χιλιάδες) ώρες σεισμικών ερευνών. Τα δύο
χειρότερα σενάρια θα ήταν, βέβαια, το
«Αμπντούλ Χαμίτ Χαν» να αναλάβει την
πραγματοποίηση γεωτρήσεων κάπου στα
νότια του Καστελόριζου ή, ακόμα χειρότερα, στο Αιγαίο. Αν και το τελευταίο αυτό
σενάριο θεωρείται το λιγότερο πιθανό, ουδείς στην Αθήνα επιθυμεί να εμφανιστεί
καθησυχαστικός, καθώς οι πολιτικοί ανταγωνισμοί στο εσωτερικό της Τουρκίας
επαναφέρουν το Αιγαίο στο επίκεντρο της
ατζέντας κατά το δοκούν, όπως απέδειξε
η πρόσφατη ανάρτηση του «χάρτη Μπαχτσελί» και –κυρίως– οι δηλώσεις του
υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου ότι τα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη θα συνεχίσουν αδιάκοπα την τακτική
των παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου
χώρου. Όπως φάνηκε και από τις δηλώσεις του ίδιου του Ερντογάν προς δημοσιογράφους στην πτήση της επιστροφής του
από την Τεχεράνη προς την Άγκυρα, υπολογίζει ότι οι ενδιάμεσες εκλογές του ερχόμενου Νοεμβρίου θα αδυνατίσουν σημαντικά την κυριαρχία του Τζο Μπάιντεν
στο εσωτερικό των ΗΠΑ και, ως εκ τούτου, θα καταστήσουν την κυβέρνησή του
περισσότερο ευάλωτη σε αιτήματα της
Τουρκίας, όπως –για παράδειγμα– ο εκσυγχρονισμός και η πώληση των F-16. Το
συγκεκριμένο τάιμινγκ υπολογίζεται ως
καλό για τον Ερντογάν, καθώς μπορεί να
έχει επιλύσει ένα ακόμα πρόβλημα στις
σχέσεις του με τις ΗΠΑ, προτού προχωρήσει στις προγραμματισμένες εκλογές του
Ιουνίου του 2023 στην Τουρκία.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με ΝΔ ή ΣΥΡΙΖΑ ο Ανδρουλάκης;

ακά τα ψέματα, αυτό είναι το ερώτημα που
απασχολεί σύμπασα την πολιτική και τη δημοσιογραφική κοινότητα. Ο πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ θα βρεθεί –όταν το απαιτήσουν οι
περιστάσεις– δίπλα στη ΝΔ ή δίπλα στον ΣΥΡΙΖΑ,
προκειμένου να κυβερνηθεί ο τόπος;

Κ

Μέχρι στιγμής, ο πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ και τα στελέχη της Χαριλάου
Τρικούπη αρνούνται να απαντήσουν
καθαρά και ξάστερα και όταν
ρωτούνται, περί άλλων τυρβάζουν

του Κώστα Τσιτούνα

kostastsitounas@gmail.com

Μέχρι στιγμής, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης και τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη αρνούνται να απαντήσουν καθαρά και ξάστερα και όταν ρωτούνται, περί
άλλων τυρβάζουν. Ως ένα σημείο είναι βεβαίως κατανοητό πως, αν ο κ. Ανδρουλάκης πάρει θέση επ’ αυτού του διλήμματος προεκλογικά, θα κάψει μέγα πολιτικό λίπος και θα χάσει τεράστιο ποσοστό από την
εκλογική δεξαμενή του Κινήματος.

Οι δύο «γραμμές»
Πρακτικά όμως, μέσα στο κόμμα, υπάρχουν δύο
«γραμμές». Η μία εισηγείται τη σύμπραξη με τη ΝΔ,
για να σώσουμε τη χώρα και να την οδηγήσουμε σε
ασφαλές λιμάνι και σε πολιτική σταθερότητα και η άλλη «γραμμή» κινείται ακριβώς αντίθετα: «να συνεργαστούμε με τον ΣΥΡΙΖΑ, για να σώσουμε το κόμμα».
Οι υποστηρικτές της πρώτης εισήγησης εδράζουν την αισιοδοξία τους στο γεγονός ότι οποιαδήποτε συνέργεια με την Πειραιώς θα οδηγήσει ξανά
το Κίνημα στα κέντρα λήψης αποφάσεων και η Χα-

ριλάου Τρικούπη θα γίνει πάλι αυτό που λέμε «κόμμα εξουσίας». Το σενάριο μάλιστα προσδοκά ότι με
αυτόν τον τρόπο θα διαλυθεί ακόμα περισσότερο ο
ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ θα έρθει πιο γρήγορα στη
δεύτερη θέση.
Την ακριβώς αντίθετη άποψη έχουν αρκετοί μέσα
στη Χαριλάου Τρικούπη. Πιστεύουν ότι η συνεργασία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη όχι μόνο δεν θα
αποδώσει καρπούς, αλλά θα οδηγήσει το κόμμα σε
απόλυτη συρρίκνωση, όπως έγινε με τη συγκυβέρνηση Σαμαρά - Βενιζέλου.
Προτείνουν, λοιπόν, τη συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, για «να σωθεί το ΠΑΣΟΚ». Πάνω σε αυτόν τον
καμβά ενισχύουν τη ρητορική τους λέγοντας ότι με
αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουν κάποια στιγμή νομοτελειακά να αλώσουν τον ΣΥΡΙΖΑ, να επικρατήσουν στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας και τρόπον τινά κάποια στιγμή να «απομακρύνουν» διά της
αποστρατείας τον Αλέξη Τσίπρα και να αναδειχθεί ο
Νίκος Ανδρουλάκης σε φυσικό ηγέτη της πάλαι ποτέ δημοκρατικής παράταξης.

Ο φόβος του «σχίσματος»
Και τα δύο σενάρια κρύβουν διαφορετικούς κινδύνους
και ακόμα βρίσκονται σε επίπεδο ασκήσεως επί χάρτου.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει πάρει τις τελικές του
αποφάσεις και δεν πρόκειται να το κάνει, αν δεν δει τα
αποτελέσματα της πρώτης Κυριακής των εκλογών. Αν η
κάλπη τού δώσει λίγο πάνω από 10%, δύσκολα θα κάνει
το απονενοημένο (πολιτικά) διάβημα να συνεργαστεί με
την Κουμουνδούρου. Αν είναι πάνω από 16% και κοντά
στον ΣΥΡΙΖΑ, όλα είναι πιθανά. Βεβαίως εδώ πρέπει να
σημειώσουμε ότι ένα τέτοιο σενάριο σημαίνει ότι από το
ΠΑΣΟΚ θα αποχωρήσουν πολλά στελέχη και βουλευτές
που κινούνται γύρω από το αποκαλούμενο «εκσυγχρονιστικό μπλοκ» και αυτό είναι γνωστό στη δημοσιογραφική
πιάτσα. Το «σχίσμα» θα είναι αναπόφευκτο, αφού στο
εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ υπάρχει πολύ ισχυρό το «αντι-ΣΥΡΙΖΑ» και το «αντι-Τσίπρα» μέτωπο.
Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι ακόμα είναι όλα ρευστά.
Εκείνο που ανησυχεί σφόδρα τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ
αυτή την περίοδο είναι το γεγονός ότι δημοσκοπικά η
Χαριλάου Τρικούπη δείχνει να ξεφουσκώνει τους τελευταίους μήνες. Ενώ πριν από 10 μήνες οι έρευνες της
κοινής γνώμης έδιναν στο κόμμα ποσοστά μέχρι και 17%
με ανοδικές τάσεις, σήμερα δείχνει να έχει πιάσει ταβάνι στο 12% και χωρίς προοπτική να εκτιναχθεί προς τα
πάνω. Τα όποια προγνωστικά για το τι θα κάνει ο κ. Ανδρουλάκης είναι μάλλον παρακινδυνευμένα. Στην πολιτική όλα μπορούν να συμβούν. Επίσης, ισχύει ο κανόνας
ότι «στην πολιτική ο ίσιος δρόμος είναι αδιάβατος».

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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O «κλεφτοπόλεμος»
της... greek apodixis

Greek salad, greek souvlaki, greek mousaka και εσχάτως...
greek apodixi! Δασκαλεμένοι έρχονται πλέον οι τουρίστες –
ιδίως οι Δυτικοευρωπαίοι– στα ελληνικά νησιά, προκειμένου να
μη βάλουν και αυτοί άθελά τους το λιθαράκι τους στη φοροδιαφυγή, που και φέτος χτυπάει «κόκκινο». Μόνο τυχαίο δεν είναι
ότι γερμανικά Μέσα φιλοξενούν ανταποκρίσεις από τη χώρα
μας, όπου μεταξύ άλλων αναφέρουν: «Κατά την άφιξή τους
στην Ελλάδα οι τουρίστες βλέπουν το σλόγκαν "Apόdixi please"
σε μεγάλες οθόνες, ενώ περιμένουν στο αεροδρόμιο για να παραλάβουν τις αποσκευές τους. Ενημερώνονται ότι μόνο όποιος
παίρνει απόδειξη είναι υποχρεωμένος να πληρώσει, καθώς και
ότι όλοι (σ.σ.: πλην ταξί και περιπτέρων) είναι υποχρεωμένοι να
δέχονται πιστωτική – χρεωστική κάρτα».
Γιατί αυτό; Επειδή για μία ακόμη φορά ένα τμήμα των Ελλήνων επιχειρηματιών του τουριστικού κλάδου (σ.σ.: από rooms to
let μέχρι πωλητές αναμνηστικών και εστιατόρια) ψάχνει τρόπους να αποφύγει να δώσει στο κράτος αυτό που του αναλογεί

από κάθε συναλλαγή. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και επιχειρηματίες που δεν ανταλλάσσουν ούτε καλημέρα, ενώνονται
μπροστά στον κοινό… εχθρό (το Κράτος και τις ελεγκτικές αρχές), προκειμένου να γλιτώσουν από τις αποδείξεις και τα τσουχτερά πρόστιμα. Υπάρχουν, μάλιστα, νησιά όπου έχουν δημιουργηθεί διαδικτυακές ομάδες ανταλλαγής πληροφοριών, όπως
για το εάν και πού κινείται κλιμάκιο ελεγκτών ή πότε αυτό αναμένεται να... επισκεφτεί κάποιο νησί. Όσο τα στελέχη της ΑΑΔΕ και
της Οικονομικής Αστυνομίας προσπαθούν να επιτηρήσουν τη
νομιμότητα, τόσο κάποιοι συνεχίζουν να πίνουν στην «υγειά των
κορόιδων».
Αξίζει, τέλος, να σημειώσουμε ότι εδώ και περισσότερο από
έναν μήνα οι ράμπο «αποβιβάζονται» στους πλέον δημοφιλείς
προορισμούς (σ.σ.: Μύκονο, Σαντορίνη, Ρόδο, Κέρκυρα, Ζάκυνθο κ.ά.) βεβαιώνοντας παραβάσεις και πρόστιμα, σε περιβάλλον που μόνο φιλικό δεν μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει.
Κ.Π.

Ποιοι και γιατί
δολοφονούν
τις γυναίκες
πορεί ο όρος «γυναικοκτονία»
να μην έχει αναγνωριστεί νομικά, ωστόσο έχει μπει για τα καλά στη δημόσια σφαίρα, με τις πολιτικές
παρατάξεις να μη χάνουν ευκαιρία να διασταυρώσουν τα ξίφη τους ακόμη και για
ένα τόσο ευαίσθητο θέμα.

Μ

Ρεπορτάζ:
Κώστας Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

Οι δολοφονίες γυναικών από άνδρες
δεν είναι ένα φαινόμενο των τελευταίων
ετών, καθώς ένα ξεφύλλισμα παλιών
εφημερίδων αρκεί για να διαβάσει κανείς για άπειρα «εγκλήματα τιμής», που
σε ορισμένες περιπτώσεις έγιναν ταινίες,
ακόμη και τραγούδια…
Η 17χρονη Νικολέτα, που το βράδυ της
Δευτέρας (1/8) βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Περιστέρι, ήρθε να προστεθεί στην αιματοβαμμένη λίστα, που μόνο
για το 2022 μετράει 8 θύματα. Ο δράστης
διαφεύγει της σύλληψης, όμως είναι κοι-

νό μυστικό ότι ο δολοφόνος ήταν ο επί περίπου 10 μήνες σύντροφός της. Η Νικολέτα από τη Βέροια, που ήδη από τα 11 της
χρόνια είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, είναι η πιο μικρή ηλικιακά στη
«μαύρη λίστα», στην οποία μόνο την εβδομάδα που μας πέρασε προστέθηκαν άλλα
δύο ονόματα: ο λόγος για την 56χρονη Γεωργία στο Ρέθυμνο και την 41χρονη Ελεονόρα στη Ζάκυνθο.
Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι, αν και θα
περίμενε κανείς ότι εν έτει 2022 οι γυναίκες θα ήταν πολύ πιο προστατευμένες, όμως στην πράξη αποδεικνύεται
πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι παρά τα
βήματα που έχουν γίνει προς την κατεύθυνση της στήριξης των θυμάτων κακοποιητικής συμπεριφοράς από συζύγους
ή συντρόφους, δεν έχουν ακόμη δημιουργηθεί όλες οι απαραίτητες δομές
που θα προσφέρουν ασφάλεια σε εκείνες και τα παιδιά τους.
Έτσι, βλέπουμε γυναίκες να παραμένουν στα σπίτια τους, να βιώνουν μία διαρκώς επιδεινούμενη κατάσταση και τελικά

Κοινά μοτίβα εντοπίζουν
αναλυτές - αστυνομικοί και
επιστήμονες, την ώρα που η
αιματοβαμμένη λίστα
διαρκώς μεγαλώνει
να δολοφονούνται από τους ανθρώπους
με τους οποίους συνέδεσαν τη ζωή τους...

Μοτίβα δολοφονιών
Αναλύοντας κανείς μία προς μία τις
γυναικοκτονίες διαπιστώνει ότι στις περισσότερες υπάρχει ένα κοινό μοτίβο:
αυτό που θέλει τον σύζυγο ή σύντροφο
να κόβει το νήμα της ζωής μίας γυναίκας, όταν αυτή του ανακοινώνει ότι θέλει να χωρίσουν. «Τον τελευταίο καιρό είχα μάθει πως με απατούσε. Μετανιώνω,
αλλά δυστυχώς δεν μπορούσα να κάνω
κάτι άλλο», είπε ο 49χρονος που δολοφόνησε την 41χρονη Ελεονόρα στη Ζάκυνθο.
«Μου επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά.

Θόλωσα, άρπαξα ένα μαχαίρι και το έστρεψα στο μέρος της», είπε ο 60χρονος στο
Ρέθυμνο, ρίχνοντας την ευθύνη για ό,τι
έγινε στην 56χρονη Γεωργία, την οποία
κατηγόρησε ότι εγκατέλειψε τρεις φορές
τη συζυγική στέγη.
Επιστήμονες σημειώνουν ότι η άρση των
lockdown μετά τα πρώτα κύματα του κορονοϊού έφερε αύξηση των γυναικοκτονιών
στη Γηραιά Ήπειρο.
Ραγδαία αύξηση καταγράφηκε και στις
καταγγελίες περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο
στην Ελλάδα το α’ εξάμηνο του 2022 καταγγέλθηκαν 5.140 περιστατικά, όταν για
όλο το 2021 είχαμε 6.834 περιστατικά
και 4.619 το 2020.
«Πολλές γυναίκες ήταν κλεισμένες στο
σπίτι με τον κακοποιητή τους και δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Μετά, με την
άρση των μέτρων, οι θύτες άρχισαν να χάνουν τον έλεγχο του θύματος και αυτό επέδρασε αρνητικά σε αυτούς», σημειώνει χαρακτηριστικά η ψυχολόγος Άννα Κανδαράκη και προσθέτει ότι «η αλλαγή θα έρθει
από την επόμενη γενιά».

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

13

Ένας αλλιώτικος (καθοριστικός) Αύγουστος!
ύγουστος 2022… Ο κατ’ εξοχήν καλοκαιρινός μήνας, νια, τότε ένα είναι βέβαιο: ότι ο πρωθυπουργός σχεδίαζε να πάει
απόλυτα συνδεδεμένος με «τα μπάνια του λαού» (όπως σε πρόωρες εκλογές από το 2019!
Είναι δεδομένο ότι από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάτα βάφτισε ο Αντρέας τις ένδοξες εποχές του ΠΑΣΟΚ),
δεν έχει καμία σχέση με την ανεμελιά ή τον «φόβο» των προ- κης δεν θα κάνει μία ακόμα προεκλογική ομιλία. Θα παραθέσει
τα μέχρι τώρα πεπραγμένα, μια και μπορεί να αιτιολογήσει με
ηγούμενων ετών…
Ένας μήνας όπου όλοι –πολίτες και πολιτικοί– έχουν πάρει χαρτί αριθμούς αυτό που είχε πει και από το βήμα της Βουλής: «το υποσχεθήκαμε, το κάναμε πράξη!»
και μολύβι υπολογίζοντας και σχεδιάζοντας την «επόμενη μέρα»!
Και αυτή η ομιλία είναι που αναγκάζει τόσο τον Αλέξη Τσίπρα
Το βέβαιο είναι ότι δεν είναι ένας συνηθισμένος μήνας. Είναι
όσο και τον Νίκο Ανδρουλάκη να προετοιμάσουν πολύ
διαφορετικός, απρόβλεπτος και πάνω απ’ όλα καθορικαλά τις δικές τους τοποθετήσεις και να «σχεδιάσουν»
στικός για τον χειμώνα που έρχεται. Με μια ενεργειακή
τις συνεργασίες για την επόμενη ημέρα.
και οικονομική κρίση που θα ορίσουν τις επερχόμενες
Οι καιροί αλλάζουν και θα είναι δύσκολοι! Έτσι, οι
εκλογές, οι «μονομάχοι» γεμίζουν τη… φαρέτρα τους
ομιλίες στη ΔΕΘ δεν μπορούν να είναι για τις εντυπώμε όπλα, ώστε να κατέβουν στην αρένα προετοιμασμέσεις, αλλά για την ουσία, μια και το 2023 θα καθορίνοι. Μετράνε τις δυνάμεις τους και όπου υστερούν ανασει εν πολλοίς το μέλλον τόσο της χώρας όσο και του
ζητούν «συμμάχους», έστω και πρόσκαιρους, ώστε να
πλανήτη ολόκληρου.
αντιμετωπίσουν το «θεριό»!
Γράφει
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επενδύει για το αύριο, αλλά
Συνεργασίες, λοιπόν… Τα δύο βασικά κόμματα
ο Ίων
αντιμετωπίζει το σήμερα, μια και υπάρχουν ανοιχτά μέτης
αντιπολίτευσης αντιμετωπίζουν ένα τρομερό
Παπαδάκης
τωπα που μπορεί να καταστρέψουν ό,τι έχτισε με κόπο
δίλημμα: ΣΥΡΙΖοποίηση ή ΠΑΣΟΚοποίηση; Και
και κόστος τα τρία προηγούμενα χρόνια, που κάθε άλλο
τώρα είναι η στιγμή, ο καθένας πρέπει να αποφαπαρά προβλέψιμα μπορεί να τα χαρακτηρίσει ακόμα
σίσει «με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει»,
Δημοσιογράφος
και ένα 6χρονο παιδί… Ο τουρισμός σπάει το ένα ρεπου λέει και το τραγούδι. Μοιραία (και μάταια κακόρ μετά το άλλο, η οικονομική στήριξη προς την κοιτά την άποψή μου) ο ΣΥΡΙΖΑ πασχίζει για την
νωνία είναι δεδομένη –όσο και αν η αντιπολίτευση θεωρεί τις πα- «δεύτερη φορά αριστερά» και έτσι έχει ανάγκη τον Νίκο Ανροχές προεκλογικές–, όμως «αγκάθια» παραμένουν τόσο οι γεί- δρουλάκη. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
τονες όσο και οι πυρκαγιές.
εκτελεί χρέη «ρυθμιστή», όχι όμως με ξεκάθαρη πολιτική,
Η ερχόμενη εβδομάδα είναι καθοριστική για τα ελληνοτουρκι- μια και αφενός πρωτοκλασάτα «πράσινα» στελέχη μιλούν
κά, ενώ το θέμα των πυρκαγιών –πέρα από τον σχεδιασμό της Πο- υπογείως τόσο με τον ΣΥΡΙΖΑ όσο και με την ΝΔ, αφετέρου
λιτικής Προστασίας που αποδεικνύεται καλύτερος από τις προ- το κόμμα του είναι μια αξιόλογη «δεξαμενή» για την κυβέρηγούμενες χρονιές– έχει τον αστάθμητο παράγοντα που ακούει νηση (αφού μέχρι στιγμής 13 «πράσινοι» έχουν μετακινηθεί
στο όνομα «στρατηγός άνεμος»!
στο κυβερνητικό στρατόπεδο).
«Πεδίο δόξης λαμπρόν» το θέμα στήριξης της κοινωνίας, όπου
Ναι! Ο μήνας που διανύουμε καμία σχέση δεν έχει με τους προσύσσωμη η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για προ- ηγούμενους. Είναι μήνας όπου ο καθένας πρέπει να πάρει πολύ
εκλογική παροχολογία! Σοβαρά τώρα; Ακόμα και το 6χρονο παιδί σοβαρά τον ρόλο του και να σχεδιάσει πέρα από τον μικρόκοσμό
(που έλεγα παραπάνω) μπορεί να καταλάβει ότι, εάν ήταν προ- του την «επόμενη μέρα», που σίγουρα θα είναι δύσκολη, αλλά θα
εκλογικά «δωράκια» όλα αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία 3 χρό- μπορεί να γίνει λίγο ευκολότερη!

Α

Πέντε (5) Συμβουλές προς
Υποψηφίους ενόψει των εκλογών

Γράφει
ο Θανάσης
Παπαμιχαήλ
Επικοινωνιολόγος

Αν προτίθεστε να παραστείτε σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις, ζητήστε
από τους υπεύθυνους της εκδήλωσης να
σας ανακοινώσουν. Μία κάρτα με τον τίτλο
σας είναι απαραίτητη.
Ζητήστε να σας καλέσουν για έναν ολιγόλεπτο χαιρετισμό. Φροντίστε να είστε στην
πρώτη σειρά των ομιλητών.
Έχετε έτοιμο ένα εντυπωσιακό και έξυπνο
σύντομο μήνυμα, προσαρμοσμένο στο θέμα
της εκδήλωσης αλλά και στο κοινό που θα παρευρίσκεται. Πείτε το αυθόρμητα «απ’ έξω».

Μη διστάσετε να «τσαλακωθείτε» στην επαφή σας με τους πολίτες πριν και μετά την εκδήλωση. Μην ξεχνάτε να δίνετε την κάρτα σας
και, αν έχουν, να παίρνετε τη δική τους. Τα emails των πολιτών είναι περιουσία ανεκτίμητη!
Μη μένετε «στάσιμοι» σε ένα σημείο της εκδήλωσης ασχολούμενοι μόνο με μία παρέα - ομάδα πολιτών. Κινηθείτε σε όλο τον χώρο και χαιρετήστε όσο το δυνατόν περισσότερους. Ακολουθήστε
το παράδειγμα του «νιόπαντρου ζευγαριού» στη γαμήλια δεξίωση. Περνάνε από τραπέζι σε τραπέζι
και χαιρετάνε τους συνδαιτυμόνες τους.

1

4

2
3

5

ΑΡΘΡΑ
Νέα Απογραφή 2021
και Τοπική Αυτοδιοίκηση
Η δημογραφική συρρίκνωση της χώρας μας εξελίσσεται σε μείζον ζήτημα
εθνικής σημασίας μετά τη νέα απογραφή
του 2021. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
νέας απογραφής, μέσα σε 10 χρόνια ο
μόνιμος πληθυσμός της χώρας μας μειώθηκε κατά 3,5% ή 384.000 κατοίκους.
Μία μείωση που ισοδυναμεί με πληθυσμό ενός Νομού!
Τα αποτελέσματα της νέας απογραφής,
αν και προβληματικής για πολλούς λόγω
της διενέργειάς της μέσα στην πανδημία
και της ύπαρξης του φαινομένου της «άρνησης» απογραφής από πολίτες, είναι
πλέον τα επίσημα στοιχεία καταμέτρησης
του πληθυσμού της χώρας.
Αποτελέσματα όμως που αποτελούν
κομβικό παράγοντα,
βάσει του οποίου καθορίζονται αρκετές
παράμετροι για την
οργάνωση και τη λειτουργία της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Είναι
Γράφει
το καθοριστικό κριτήη Ελένη Μπούρα ριο κατανομής των
Σταύρου*
λεγόμενων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) από το κεντρικό κράτος προς
τους Δήμους και τις Περιφέρειες.
Για πολλούς Δήμους η μείωση του πληθυσμού αποτελεί μεγάλο πλήγμα εσόδων
και κατ' επέκταση την απώλεια έργων και
υποδομών αλλά και της δυνατότητας
άσκησης κοινωνικής πολιτικής. Δυστυχώς, η νέα απογραφή θα μας κάνει «συντροφιά» για τα επόμενα 10 χρόνια και θα
δημιουργήσει ανυπολόγιστες συνέπειες,
ιδιαίτερα με το ιδιότυπο φαινόμενο που
παρατηρείται, της νέας «αστυφιλίας». Να
μειώνεται δηλαδή ο πληθυσμός σε έναν
Νομό και αντίθετα να αυξάνεται ο πληθυσμός στις πόλεις του Νομού! Στην κυριολεξία, μαρασμός της υπαίθρου.
Στο σύνολο των Δήμων της Αττικής είχαμε μία μικρή μείωση της τάξης του 0,9%
του πληθυσμού, ενώ στον Δήμο μας είχαμε μία μικρή αύξηση του πληθυσμού από
20.000 σε 21.000 κατοίκους περίπου.
Εάν η κατάσταση της μείωσης του πληθυσμού συνεχιστεί, δεν θα είναι απλά μία
δύσκολη μόνο για το δημογραφικό της
χώρας μας κατάσταση, αλλά κάτι χειρότερο. Θα είναι επικίνδυνη για όλους εμάς
που ζούμε σε αυτή τη χώρα.
* Υποψήφια Δήμαρχος
Μαρκοπούλου Μεσογαίας

ΧΡΗΜΑ
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Κινούμαι ηλεκτρικά 2: Τα «κλειδιά» για
εκίνησε να «τρέχει» από την προηγούμενη εβδομάδα το πρόγραμμα
«Κινούμαι Ηλεκτρικά 2» του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με
στόχο την επιδότηση αγοράς ηλεκτρικών
οχημάτων, στο πλαίσιο της επίτευξης των
κλιματικών στόχων.

Ξ

της Αμαλίας Κάτζου

Στο πλαίσιο της προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας, επιδοτείται η αγορά
οχημάτων, δικύκλων, το leasing και η
αγορά έξυπνων φορτιστών, ενώ υπάρχουν ιδιαίτερες προβλέψεις για επιχειρήσεις σε νησιά, νέους έως 29 ετών, ΑμεΑ
και πολυτέκνους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην αντίστοιχη πλατφόρμα,
ενώ το πρόγραμμα θα «τρέχει» μέχρι τις 31
Δεκεμβρίου του 2023.
Το ποσοστό της επιδότησης για αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου για τα φυσικά πρόσωπα είναι 30% επί της λιανικής τιμής προ φόρων, με μέγιστο ποσό
επιδότησης τις 8.000 ευρώ, ενώ παρέχεται επιπλέον επιδότηση 1.000 ευρώ, αν η αγορά συνοδεύεται με απόσυρση, και άλλα 500 ευρώ για αγορά
έξυπνου φορτιστή.
Συνεπώς, το μέγιστο ποσό της επιδότησης για φυσικά πρόσωπα μπορεί να
φτάσει μέχρι 9.500 ευρώ.

Τα δεδομένα για τα φυσικά πρόσωπα
• Επιδότηση έως 40% και με μέγιστο ποσό 3.000 ευρώ για την αγορά δικύκλων και
τρικύκλων κατηγορίας L5e έως L7e (επαγγελματικά ηλεκτρικά τρίκυκλα και τα μικροαυτοκίνητα).
• Επιδότηση έως 30% και με μέγιστο πο-

σό επιδότησης 800 ευρώ για την αγορά
ηλεκτρικών δικύκλων κατηγορίας L1e έως
L4e και 40% για τα ηλεκτρικά ποδήλατα,
με μέγιστο ποσό επιδότησης τα 800 ευρώ.
• Το φυσικό πρόσωπο μπορεί να μετα-

Απόσυρση παλαιού οχήματος
Η απόσυρση παλαιού οχήματος δεν είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, όσοι επιθυμούν να προχωρήσουν σε απόσυρση θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία είναι:
1. Αίτηση απόσυρσης οχήματος.
2. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο του αιτούντος.
3. Άδεια κυκλοφορίας.
4. Πινακίδα κυκλοφορίας.
Σε περίπτωση απώλειας απαιτείται βεβαίωση από το Αστυνομικό Τμήμα για
τη δήλωση της απώλειας και παράβολο των 30 ευρώ από Δημόσιο Ταμείο.
5. Εξοφλητική πράξη, αν παρακρατείται η κυριότητα.
Υπενθυμίζεται ότι απαιτείται να είναι εξοφλημένα τα τέλη κυκλοφορίας.

πωλήσει το όχημα που θα αποκτήσει με
επιδότηση μετά από την παρέλευση ενός
έτους και η εταιρεία μετά από την παρέλευση δύο ετών.
• Κάθε ΑΦΜ δικαιούται να κάνει μία αί-

τηση είτε ως φυσικό πρόσωπο μόνο είτε
ως εταιρεία μόνο.
• To οικολογικό bonus υπολογίζεται επί
της τιμής έκδοσης του βασικού μοντέλου
και δεν συμπεριλαμβάνεται επιπλέον εξοπλισμός, αξεσουάρ κ.λπ.
Για να γίνει αποδεκτή η υποβολή της
αίτησης καταβολής οικολογικού bonus
μέσω του προγράμματος, θα πρέπει να
ζητήσετε από την αντιπροσωπία να σας
παραδώσει μία επίσημη προσφορά,
στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται η
λιανική τιμή προ φόρων της βασικής
έκδοσης του μοντέλου.
Εφόσον επιλέξετε επιπλέον εξοπλισμό
πέραν του εργοστασιακού, θα πρέπει αυτός να αναγράφεται διακριτά ή και καθόλου στην προσφορά.

Αριθμός αιτήσεων
Καθένας ωφελούμενος που είναι φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να υποβάλει
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την επιδότηση
Έως 31 Δεκεμβρίου οι
αιτήσεις –Τι ισχύει για το
leasing, την αγορά έξυπνων
φορτιστών και τι πρόβλεψη
υπάρχει για επιχειρήσεις σε
νησιά, νέους έως 29 ετών,
ΑμεΑ και πολυτέκνους

(μέχρι να συμπληρωθεί το προβλεπόμενο
όριο που προβλέπει η σχετική ευρωπαϊκή
οδηγία), ενώ μπορεί να γίνει και δεύτερη
αίτηση, εφόσον καταβληθεί το τίμημα
από την πρώτη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για τις εταιρείες
που έχουν έδρα σε νησιωτικό Δήμο της Επικράτειας προβλέπεται επιπλέον δημόσια
δαπάνη ίση προς 4.000 ευρώ ανά αμιγώς
ηλεκτρικό αυτοκίνητο για το οποίο αιτούνται ενίσχυσης. Στα νησιά περιλαμβάνονται η
Εύβοια και η Κρήτη.

Τι ισχύει για το leasing

μία αίτηση κάνοντας χρήση του ΑΦΜ του,
με σκοπό την αγορά ενός οχήματος. Όταν
πρόκειται για εταιρεία, μπορεί να υποβάλει
έως δύο αιτήσεις, χρησιμοποιώντας τον
ΑΦΜ της εταιρείας κατά τη διάρκεια της
δράσης, υπό την προϋπόθεση να έχουν
ολοκληρωθεί επιτυχώς το αρχικό αίτημα
υπαγωγής και η καταβολή της ανάλογης
επιδότησης (Κατηγορία Β).
Η εταιρεία δεν έχει όριο οχημάτων που
μπορεί να αιτηθεί. Συγκεκριμένα, έχει δικαίωμα να αιτηθεί την επιδότηση για ισόποσο αριθμό έξυπνων σημείων επαναφόρτισης με τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα που έχει αιτηθεί.
Ωστόσο, υποχρεούται στην τήρηση του
Κανονισμού ΕΕ για ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας αρ. 1407/2013 της Επιτροπής
της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (de minimis). Πιο συγκεκριμένα, οι αιτήσεις των
επιχειρήσεων μπορούν να περιλαμβάνουν
όλες τις κατηγορίες χωρίς περιορισμό

ΧΡΗΜΑ

H αγορά του οχήματος, το οποίο μισθώνεται με την διαδικασία του leasing, στο τέλος της σύμβασης μίσθωσης δεν είναι υποχρεωτική, αλλά η περίοδος μίσθωσης πρέπει να ισούται με τουλάχιστον τρία έτη ιδίας
χρήσης του οχήματος. Σημειώνεται ότι,
στην περίπτωση που επιλέγεται η απόκτηση
του οχήματος μετά τη λήξη της περιόδου μίσθωσης, προσκομίζεται η σύμβαση χρονομίσθωσης leasing του οχήματος, με την
οποία έχει συμφωνηθεί η αγορά του οχήματος κατά τη λήξη της μίσθωσης.

Αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου
Όπως είναι γνωστό, για ηλεκτρικό ποδήλατο η επιδότηση φθάνει στο 40% για
ποσόν έως 800 ευρώ και, σύμφωνα με
το ΥΠΕΝ, στην περίπτωση των ποδηλάτων, πρόκειται για την υψηλότερη επιδότηση στην Ευρώπη. Ωστόσο, στην περίπτωση των ποδηλάτων δεν έχει εφαρμογή η απόσυρση.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι εάν κάποιος υποβάλει αίτημα συμμετοχής και απορριφθεί, έχει δικαίωμα να υποβάλει εκ νέου
αίτημα, εφόσον προηγουμένως έχει λάβει
την επίσημη ενημέρωση για την απόρριψή
του και τους λόγους αυτής. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία υποβολής θα ακολουθήσει τη διαδικασία που ακολουθούν
όλες οι αιτήσεις.

Follow the Money
Η Alpha Bank της... πρώτης γραμμής!
Η πρώτη χρηματοδότηση επένδυσης σε
netmetering από την Alpha Bank στη ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ με τη στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης αποτελεί γεγονός. Σκοπός του
δανείου είναι η χρηματοδότηση μέρους
του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας
για την εγκατάσταση 97 φωτοβολταϊκών
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 25MW, σε εγκαταστάσεις της ανά την ελληνική επικράτεια,
υπό το καθεστώς του ενεργειακού συμψηφισμού. Η χρηματοδότηση, ύψους 12,6
εκατ. ευρώ, που είναι μέρος της συνολικής επένδυσης ύψους 17,1 εκατ., εμπίπτει στον πυλώνα της «πράσινης μετάβα-

σης» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται κατά 50% από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης (6,3 εκατ.), 30% μέσω
δανείου της Τράπεζας (3,8 εκατ.) και κατά
20% μέσω ιδίας συμμετοχής. Η υπογραφή της δανειακής σύμβασης πραγματοποιήθηκε παρουσία του αναπληρωτή
υπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη, ως προϊσταμένου του Σχεδίου «Ελλάδα 2.0». Η διοίκηση της Alpha Bank,
υπό την καθοδήγηση του διευθύνοντος
συμβούλου Βασίλη Ψάλτη, είναι στην
πρώτη γραμμή των χρηματοδοτήσεων και
μάλιστα σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η Intracom άλλαξε επίπεδο
Σε άλλο επίπεδο περνάει η Intracom Defense, καθώς 6 νέα έργα, στα οποία συμμετέχει, επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο
των προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας. Τα έργα αυτά αφορούν σε
στρατηγικούς προϊοντικούς τομείς της Intracom, στους οποίους διαθέτει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και, επομένως, μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά με τις τεχνολογίες, τις γνώσεις και την εμπειρία της. Η επιτυχία αυτή αποτελεί συνέχεια των
αποτελεσμάτων στις δύο πρώτες πιλοτικές δράσεις του ΕDF, δηλαδή το Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα για την Βιομηχανική Ανάπτυξη στην Άμυνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Intracom Defence, θυγατρική της Intracom Holdings, λαμβάνει μέρος σε 13 συνολικά έργα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, γεγονός που την κατατάσσει πρώτη στις
ελληνικές συμμετοχές και ανάμεσα στους φορείς με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στην Ευρώπη. Πρωτιές άλλου επιπέδου!

Η μεγάλη επιθυμία του Μυτιληναίου
Ο Όμιλος Mytilineos έχει διεθνές κύρος και πρεστίζ και η ενίσχυση των μεγεθών του τον κατατάσσει πλέον μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων. Επιπλέον, ο όμιλος έχει ανοίξει
τα... φτερά του σε όλες τις γωνιές του
πλανήτη, υλοποιώντας σημαντικά ενεργειακά projects σε όλες της ηπείρους.
Συνεπώς, τα όριά του ξεφεύγουν από
τα εσωτερικά σύνορα και αυτό είναι κά-

τι που... γαργαλάει τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο Ευάγγελο Μυτιληναίο. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο το
γεγονός ότι κατά την πρόσφατη ενημέρωση των αναλυτών με αφορμή τα
αποτελέσματα του α’ εξαμήνου άφησε
ανοικτό το ενδεχόμενο για εισαγωγή
της εταιρείας σε κάποιο ξένο μεγάλο
χρηματιστήριο. Εμείς, το θεωρούμε σίγουρο και είναι θέμα χρόνου...

«Σκουπίζει» η Sunlight Group
Ο κόσμος έχει αλλάξει και οι εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας είναι ραγδαίες, καταιγιστικές και σαρωτικές. Μία ελληνική εταιρεία με διεθνές κύρος και παρουσία, η Sunlight, έχει αντιληφθεί εγκαίρως τα μηνύματα των καιρών, προχωρώντας σε συνεχείς εξαγορές και περαιτέρω ισχυροποίηση του μεγέθους της. Προ ημερών, η Sunlight Group
ανακοίνωσε την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου που κατείχε η BMG Energy σε ποσοστό 22% στην Sunlight European Battery Assemby (SEBA) και τη Sunlight Italy. Η συγκεκριμένη συμφωνία ενισχύει περαιτέρω τη δυναμική της παρουσία στην Ιταλία και εντάσσεται στο ευρύτερο επιχειρηματικό πλάνο της Sunlight, το οποίο περιλαμβάνει την ταχεία υλοποίηση επενδύσεων πολλών εκατομμυρίων για την αύξηση της παραγωγικής της
δυναμικότητας και την επέκταση του δικτύου πωλήσεων και υπηρεσιών. «Σκουπίζει»
ό,τι... κινείται η εταιρεία, η οποία έχει περάσει σε άλλο επίπεδο.
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Πάνω από 50 δισ. ευρώ στην κοινωνία
νω των 50 δισ. ευρώ αναμένεται
να φτάσει έως το τέλος του
έτους το συνολικό κόστος αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας, αλλά και της ενεργειακής κρίσης.

A

του Λουκά Γεωργιάδη
loukas1972@gmail.com

Η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο διαβεβαιώνουν ότι κανένας πολίτης
δεν θα μείνει απροστάτευτος, ενώ με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα το συνολικό ύψος των παρεμβάσεων για την περίοδο 2020-2022 ανέρχεται σε 42,7 δισ.
ευρώ, εκ των οποίων 23,1 δισ. ευρώ
αφορούν το έτος 2020, 16,7 δισ. ευρώ
το έτος 2021 και τουλάχιστον 2,9 δισ.
ευρώ το 2022. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι για το 2022 αναμένεται να υπάρξει η κατάθεση αναθεωρημένου προϋπολογισμού, ο οποίος θα ενσωματώνει τις
δαπάνες για τη στήριξη των νοικοκυριών
και των επιχειρήσεων στους λογαριασμούς ρεύματος.

Η Ελλάδα δαπανά
ποσά που είναι πάνω
από τον μέσο όρο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση
με το ΑΕΠ. Αυτή η πολιτική
θα συνεχιστεί, λαμβάνοντας
υπόψη τις αντοχές του
προϋπολογισμού, ώστε να
στηριχθεί η οικονομία σε
αυτή την πολύ δύσκολη
συγκυρία

Πρόσθετα μέτρα
Εκτός από τα άμεσα μέτρα στήριξης, η
κυβέρνηση εφαρμόζει επί 3 και πλέον
χρόνια και άλλες παρεμβάσεις.

Ειδικότερα:
1. Από το 2021 έχει καταργηθεί η Εισφορά Αλληλεγγύης στα εισοδήματα

άνω των 12.000 ευρώ για τον ιδιωτικό
τομέα, ενώ καταργείται πλήρως από την
01/01/2023 και για τα αντίστοιχα εισο-

δήματα που απέκτησαν συνταξιούχοι και
δημόσιοι υπάλληλοι τη φετινή χρονιά.
Παράλληλα, εδώ και μήνες, η κυβέρνηση

Αναστολές συμβάσεων, επιστρεπτέα προκαταβολή και «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
Οι αναστολές συμβάσεων, η επιστρεπτέα προκαταβολή, το
πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», οι επιδοτήσεις δανείων και
ασφαλιστικών εισφορών απορρόφησαν πάνω από 15 δισ. ευρώ από την αρχή της πανδημίας έως σήμερα.
Ειδικότερα:
Έχουν δοθεί πάνω από 4,7 δισ. ευρώ για τη στήριξη
3.000.000 δικαιούχων (3,2 δισ. ευρώ μέτρα απευθείας
στήριξης μισθών και 1,5 δισ. ευρώ για κάλυψη ασφαλιστικών
εισφορών). Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται η καταβολή της
αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τις αναστολές συμβάσεων
εργασίας, ύψους 800 ευρώ, που δόθηκαν για το διάστημα
από τα μέσα Μαρτίου έως το τέλος Απριλίου 2020 και τις αρχές Νοεμβρίου έως τα τέλη Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, λόγω των lockdown που ανακοινώθηκαν.
Το πλαίσιο των δράσεων του υπουργείου Εργασίας για τη στήριξη του ΟΑΕΔ (νυν ΔΥΠΑ) ανήλθε
σε 1,5 δισ. ευρώ, περιλαμβάνοντας και την παράταση των επιδομάτων ανεργίας.
Για τους έξι κύκλους της επιστρεπτέας δαπανήθηκαν περίπου 7,5 δισ. ευρώ, τα οποία δόθηκαν συνολικά σε

1

2
3

544.591 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Ειδικά
για την επιστρεπτέα προκαταβολή, πρέπει να σημειωθεί ότι
μειώνεται το ποσοστό των επιστροφών που θα πληρωθεί στο
τέλος Αυγούστου, με βάση τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. Με βάση τις νέες προβλέψεις, το 28% των επιχειρήσεων θα επιστρέψει το 1/4, το 39% το 1/3 και το 33% το 50%.
Για τις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού δόθηκαν
τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ σε 500.000 ελεύθερους επαγγελματίες.
Επιπλέον, δόθηκαν 1,5 δισ. ευρώ για την κάλυψη των
ασφαλιστικών εισφορών, ενώ επιπλέον 270 εκατ. ευρώ
για τις ασφαλιστικές εισφορές υπαλλήλων σε εποχικές επιχειρήσεις και ξενοδοχεία δωδεκάμηνης λειτουργίας.
Μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας δόθηκαν πάνω
πάνω από 7,3 δισ. ευρώ σε 31.000 επιχειρήσεις. Επιπλέον, υπήρξε απαλλαγή επιχειρήσεων από δημοτικά τέλη, με
συνολικό κόστος 200 εκατ. ευρώ.
Η μείωση του ΦΠΑ σε μεταφορές, μη αλκοολούχα ποτά,
καφέ, εισιτήρια κινηματογράφων, θεατρικών παραστάσε-
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ων και συναυλιών, καθώς και στο τουριστικό πακέτο και τα είδη ατομικής υγιεινής κόστισε 200 εκατ. ευρώ.
Για την κάλυψη των τόκων δανείων των επιχειρήσεων
που επλήγησαν από την πανδημία δαπανήθηκαν 240
εκατ. ευρώ, ενώ για το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» δαπανήθηκαν
επιπλέον 72 εκατ. ευρώ, τα οποία αφορούσαν 77.000 δικαιούχους.
Για τα ειδικά κλαδικά μέτρα του πρωτογενούς τομέα, του
πολιτισμού, του αθλητισμού και των μεταφορών δαπανήθηκαν 300 εκατ. ευρώ. Επίσης, μειώθηκαν οι προκαταβολές
φόρου των επιχειρήσεων, με δημοσιονομικό κόστος 1,6 δισ.
ευρώ. Το «κούρεμα» των ενοικίων κόστισε στον προϋπολογισμό πάνω από 1 δισ. ευρώ και αφορούσε τουλάχιστον
176.000 - 264.000 ιδιοκτήτες.
Μεγάλη ήταν η ενίσχυση του συστήματος υγείας και η
κάλυψη των αναγκών των φορέων της κεντρικής κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας, καθώς διατέθηκαν τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ.
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«κόντρα» σε covid και ενεργειακή κρίση
Ξεχωριστό κεφάλαιο για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις αποτελεί η
χρηματοδότηση της μείωσης των φόρων και των εισφορών.
Ειδικότερα:
1. Ο ΕΝΦΙΑ στις περισσότερες των περιπτώσεων μειώθηκε εκ νέου, παρά
την αύξηση των αντικειμενικών αξιών στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Μάλιστα, μειώθηκαν οι συντελεστές υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ και μειώθηκε ο φόρος κατά 80% για τα οικόπεδα εντός σχεδίου.
2. Μειώθηκε ο φορολογικός συντελεστής των κερδών στο 22% από 24%.
3. Ο εισαγωγικός φορολογικός συντελεστής στα φυσικά πρόσωπα μειώθηκε από το 22% στο 9%.
4. Ο συντελεστής παρακράτησης φόρου για τα μερίσματα μειώθηκε από
το 10% στο 5%.
5. Η προκαταβολή φόρου για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα μειώθηκε από το 100% στο 55% και για τα νομικά
πρόσωπα από το 100% στο 80%.
6. Οι ασφαλιστικές εισφορές μειώθηκαν κατά 1+3 ποσοστιαίες μονάδες.
7. Εφαρμόζεται χαμηλός φορολογικός συντελεστής για όλα τα αγροτικά
σχήματα, ύψους 10%.
8. Επεκτάθηκε η εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στις μεταφορές, τον καφέ και τα μη αλκοολούχα ποτά, στους κινηματογράφους και
στο τουριστικό πακέτο, έως το τέλος του τρέχοντος έτους.
9. Μειώθηκε ο συντελεστής
ΦΠΑ στα γυμναστήρια και στις
σχολές χορού από το 24% στο
13%, έως το τέλος του έτους.
10. Καταργήθηκε από την
1η Οκτωβρίου 2021 ο φόρος
γονικών παροχών - δωρεών για
συγγενείς πρώτου βαθμού,
που αφορά αξίες έως 800.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταφορά
των χρημάτων γίνεται από υφιστάμενους λογαριασμούς στο τραπεζικό σύστημα, μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο ή με αυτόματη μεταφορά του ποσού από
τον έναν λογαριασμό στον άλλον, μπροστά στον γκισέ.
11. Μειώθηκε το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας από 12% έως
20% στο 10% και καταργήθηκε για νέους έως 29 ετών, από την 1η Ιανουαρίου 2022.
12. Μειώθηκε σε μόνιμη βάση ο ΦΠΑ των ζωοτροφών που προορίζονται
για ζωική παραγωγή, από το 13% στο 6%.
13. Προωθείται το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021», το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα ενεργειακής αναβάθμισης τουλάχιστον σε 100.000 ιδιοκτησίες.
14. Με το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω - Αλλάζω Συσκευή» τουλάχιστον
350.000 ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να αντικαταστήσουν την παλιά ενεργοβόρο συσκευή με νέα υψηλής ενεργειακής κλάσης.
15. Με τα προγράμματα fuel pass δίνεται η δυνατότητα μειωμένης επιβάρυνσης σε εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ΙΧ αυτοκινήτων, ώστε να κερδίσουν αρκετές δεκάδες ευρώ.
Επικουρικά σε όλα τα παραπάνω λειτουργεί και η αύξηση του κατώτατου
μισθού στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος από την αρχή του έτους έχει αυξηθεί
κατά 9,5%. Ειδικότερα, από την 01/01/2022 αυξήθηκε κατά 2% (από τα
651 στα 663 ευρώ), την 1η Μαΐου εφαρμόστηκε νέα αύξηση 7,5% (στα
713 ευρώ), ενώ αναμένεται και νέα αύξηση από την 01/01/2023 τουλάχιστον κατά 6%, λαμβάνοντας υπόψιν το ποσοστό που προκύπτει από το 50%
του αθροίσματος του πληθωρισμού και της αύξησης του ΑΕΠ.
Τέλος, από το 2019-2023 θα δοθούν συνολικά 1,86 δισ. ευρώ ως αναδρομικά και επιπλέον ποσά μηνιαίων συντάξεων σε συνταξιούχους που
έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης. Επίσης, από την 01/01/2023, για
πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια, περίπου 1.300.000 συνταξιούχοι χωρίς
προσωπική διαφορά θα λάβουν αύξηση 4%-6%, στο πλαίσιο της εισοδηματικής πολιτικής κατά τα πρότυπα του κατώτατου μισθού.

Μειώσεις φόρων,
αυξήσεις μισθών
και συντάξεων

έχει διευρύνει το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ», καθώς σε αυτό περιλαμβάνονται και 75.000
νοικοκυριά, ενώ επιδοτεί μέρος των παγίων
δαπανών των επιχειρήσεων.
2. Μέσα στην πανδημική κρίση, προωθήθηκε και το πρόγραμμα επιδότησης
100.000 νέων θέσεων εργασίας, το
οποίο προσφάτως διευρύνθηκε κατά
50.000. Επιπλέον, από φέτος, προκειμένου να περιοριστεί η ανεργία των νέων στο
πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της
πανδημίας, όλοι οι νέοι από 18 έως 29
ετών που δεν έχουν προηγούμενη εργασιακή εμπειρία και θα προσληφθούν εντός
του έτους λαμβάνουν προπληρωμένο χρόνο εργασίας που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την πρώτη τους απασχόληση.
Ως γνωστόν, η ενίσχυση ανέρχεται συνολικά στα 1.200 ευρώ για τους πρώτους 6
μήνες πλήρους απασχόλησης. Στο πλαίσιο
των κοινωνικών μέτρων, επεκτείνεται και
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 η
χορήγηση στεγαστικού επιδόματος και
στους σπουδαστές των δημόσιων ΙΕΚ.
3. Σημειώνεται ότι με το δεύτερο μεγάλο
πακέτο μέτρων του περασμένου Δεκεμβρί-

Ο «χάρτης» των παρεμβάσεων
της κυβέρνησης για
να μείνουν «όρθιοι»
οι πολίτες, χωρίς
να υπονομευτεί η οικονομία
ου δόθηκε διπλή δόση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (130 εκατ. ευρώ), ενώ
αυξήθηκε το επίδομα θέρμανσης κατά 20%
και διευρύνθηκαν τα οικονομικά κριτήρια
(κόστος 100 εκατ. ευρώ). Από το τελευταίο
τρίμηνο του 2021 η κυβέρνηση άρχισε να
υλοποιεί το πακέτο των μέτρων στήριξης
των νοικοκυριών, λόγω του... εκτροχιασμού
των τιμών της ενέργειας. Ειδικότερα, δόθηκε επιδότηση στο σύνολο του πληθυσμού για
τις πρώτες 300 κιλοβατώρες με ποσό 30 ευρώ ανά μεγαβατώρα ή 0,03 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Με αυτές τις παρεμβάσεις το συνολικό πακέτο μέτρων στήριξης προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις για το 2021 διαμορφώθηκε στα 16,6 δισ. ευρώ.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

18

Γιώργος Βλάχος
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Βουλευτής της ΝΔ

ε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη ο Γιώργος Βλάχος μάς μιλάει για
τα πρώτα χρόνια, για τους φοιτητικούς του αγώνες ως νεολαίος, για τη γνωριμία του με τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή και δηλώνει πως για έναν
βουλευτή η εντιμότητα πρέπει να είναι
προϋπόθεση και όχι προσόν.

Σ

στην Άννα Καραβοκύρη

Φωτό: Κώστας Πρόφης
Στη Βουλή μπήκατε πρώτη φορά το
2000. Πώς ήταν το κλίμα τότε για
έναν νεοεκλεγέντα βουλευτή;
Στα χρόνια εκείνα η είσοδος στη Βουλή
ήταν ένα άπιαστο όνειρο για εμάς τα «απλά
παιδιά της ΟΝΝΕΔ».
Ποιος ήταν αυτός που κατά τη γνώμη
σας έφερε το νέο αίμα και συνέβαλε
στην ανανέωση;
Η είσοδος νέων υποψηφίων στην πολιτική οφείλεται αποκλειστικά στον Κώστα Καραμανλή, ο οποίος αποφάσισε να στελεχώσει τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας
με πρώην ΟΝΝΕΔίτισσες και ΟΝΝΕΔίτες,
με άτομα, δηλαδή, αφενός διακεκριμένα
στις τοπικές τους κοινωνίες, αφετέρου
προερχόμενα μέσα από τα σπλάχνα της παράταξης. Αυτή ήταν και παραμένει η υγιής
ανανέωση.
Τι θυμάστε πιο έντονα από εκείνη την
περίοδο, από την πρώτη κοινοβουλευτική σας θητεία;
Το κλίμα στη Βουλή διέφερε σε σχέση με
σήμερα. Θυμάμαι τα πρώτα μου συναισθήματα, συστολή και δέος για εμάς τους νέους, σεβασμός στην άτυπη κοινοβουλευτική ιεραρχία και στους κανόνες. Τότε, ήταν
αδιανόητο ένας νεοεκλεγείς βουλευτής να
καθίσει στα πρώτα έδρανα, παρόλο που τυ-

Συνεχώς μαθαίνω... Το κοινοβούλιο
πικά δεν υπήρχε κάποια απαγόρευση. Επιπλέον, οι βουλευτές εκεινής της εποχής
δεν διέθεταν κάποιον εξειδικευμένο συνεργάτη για την υποστήριξη του κοινοβουλευτικού τους έργου.
Θυμάστε την πρώτη φορά που ανεβήκατε στο βήμα της Ολομέλειας; Τι αισθανθήκατε;
Η πρώτη φορά σίγουρα ήταν δύσκολη.
Παρ’ ότι είχα εμπειρία από τα αμφιθέατρα
και τον φοιτητικό συνδικαλισμό, το βήμα
της Βουλής είναι κάτι διαφορετικό. Νιώθεις δέος και πάντα φοβάσαι μήπως πεις
κάτι που δεν πρέπει.

Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή σας στη μέχρι τώρα πολιτική σας πορεία;
Μια δύσκολη στιγμή ήταν, όταν η πρώην υπουργός κ. Βάσω Παπανδρέου μας κάλεσε και μας ανακοίνωσε έξι περιοχές της περιφέρειάς μου για την εγκατάσταση
χωματερών για τα απορρίμματα.
Περιγράψτε μας πώς έγινε αυτό…
Ήμουν με άλλους δύο βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, όταν η κ. Παπανδρέου έβγαλε ένα
μικρό χαρτάκι (σκονάκι) και μας διάβασε τις έξι περιοχές, μεταξύ αυτών την Κερατέα και το Γραμματικό. Ακόμα θυμάμαι σαν να 'ναι τώρα, στο ερώτημά μου πώς κατέληξε σε αυτές τις περιοχές και εάν έγιναν μελέτες για την επιλογή τους, με κοίταξε αμήχανα στρέφοντας το βλέμμα της στους συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ για στήριξη. Τόσο, λοιπόν, επιπόλαια ξεκίνησε η διαχείριση των απορριμμάτων 4 εκατομμυρίων κατοίκων του λεκανοπεδίου Αττικής και γι' αυτό έως και σήμερα το πρόβλημα
παραμένει ουσιαστικά άλυτο.

Είναι το τρακ του νέου βουλευτή…
Το τρακ της πρώτης φοράς ξεπεράστηκε
με τον χρόνο. Ωστόσο, ο σεβασμός και η
μοναδικότητα κάθε φοράς που βρίσκομαι
στη βήμα της Βουλής με ακολουθεί έως και
σήμερα. Εξάλλου, γι' αυτό οι περισσότεροι
συνάδελφοι χρησιμοποιούμε γραμμένο κείμενο, ώστε να διατηρούμε τον έλεγχο του
χρόνου αλλά και κάθε υπερβολής.
Με τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα
Καραμανλή σάς συνδέει μακροχρόνια
σχέση…
Με τον Κώστα Καραμανλή μάς συνδέει μία
μακρά πολιτική, αλλά κυρίως φιλική σχέση.
Πότε και πώς γνωριστήκατε;
Ήταν το μακρινό 1974 που γνωριστήκαμε και οργανωθήκαμε στην ΟΝΝΕΔ. Πριν
καν γνωριστούμε, άκουγα συνεχώς για
έναν αξιόλογο νέο, φιλικό και προσιτό σε
όλους. Όχι γιατί ήταν ανιψιός. Σας θυμίζω,
εξάλλου, ότι άλλος ήταν ο γνωστός ανιψιός
που προωθούνταν εκείνη την εποχή. Ο Κώστας Καραμανλής, λοιπόν, ποτέ δεν θεωρήθηκε ως τέτοιος, αλλά ως ένας από εμάς.
Πώς το εννοείτε αυτό;
Εννοώ πως ενσωματώθηκε ισότιμα μαζί
με όλα τα «μη επώνυμα» παιδιά της παράταξης. Συμμετείχε σε όλα. Πάντα πρόσεχε

Η διαχείριση των
απορριμμάτων 4
εκατομμυρίων κατοίκων του
λεκανοπεδίου Αττικής
ξεκίνησε επιπόλαια επί
εποχής Βάσως Παπανδρέου
και γι' αυτό έως και σήμερα
το πρόβλημα παραμένει
ουσιαστικά άλυτο
να μην κάνει λάθος κινήσεις. Ήταν ένας πιστός και πειθαρχημένος στρατιώτης της
παράταξης.
Ποια στιγμή θυμάστε πιο έντονα;
Θυμάμαι, όταν πρωτοεκλέχθηκε πρόεδρος, με κάλεσε στο γραφείο του. Χωρίς
να μου αφήσει περιθώρια επιλογής μου είπε: «Ρύθμισε τα επαγγελματικά σου, ενημέρωσε την οικογένειά σου, θα γίνεις
γραμματέας οργανωτικού». Έγινε αυτό που
ζήτησε και από τότε η ζωή μου και της οικογένειάς μου μπήκε σε άλλη τροχιά. Κρατάει χρόνια, λοιπόν, αυτή η σχέση, που σε
βάθος χρόνου εξελίχθηκε σε μία σχέση
αμοιβαίας εκτίμησης και αγάπης.
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1976
Με τον Κώστα
Καραμανλή
σε εκδήλωση
της ΟΝΝΕΔ
Με τον Κώστα και την Νατάσσα Καραμανλή, στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου στη Μυτιλήνη
1974
Ιδρυτική
διακήρυξη
της ΔΑΠ

Με τον πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή

θα συνεχίσω και την επόμενη φορά, χωρίς
εκπτώσεις, με τους συμπολίτες να μου δίνουν τη δύναμη και την αγάπη τους.

’Εντυπο εκλογών 2000

είναι ένα διαρκές σχολείο!
Υπήρξαν στιγμές που είπατε «αξίζει
τον κόπο να είμαι βουλευτής»;
Πράγματι υπήρξαν πολλές καλές στιγμές,
που μου δόθηκε η δυνατότητα να βοηθήσω
τον τόπο μου και τους ανθρώπους του. Σας
θυμίζω ότι οι βουλευτές δεν ασκούν διοίκηση, δεν αποφασίζουν. Απλά νομοθετούν. Η
κοινωνία όμως, επειδή με τους βουλευτές
της έχει εύκολη επικοινωνία, απαιτεί συνεχείς παρεμβάσεις από τα πιο σοβαρά έως τα
πιο απλά ζητήματα. Σε ό,τι με αφορά, επειδή
πιστεύω και στηρίζω τις ανθρώπινες σχέσεις,
όλα τα χρόνια έχω δημιουργήσει αρραγείς δεσμούς με την κοινωνία.
Ποιο είναι το σημαντικότερο πράγμα
στην επαφή σας με τους πολίτες;
Μέσα από αυτήν τη σχέση, λέγοντας πάντα την αλήθεια –όσο στενάχωρη και αν είναι πολλές φορές– ο λόγος μου έγινε σημείο αναφοράς για την πραγματικότητα.
Αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό επίτευγμα: η σταθερή, ειλικρινής, αληθινή και
συνεπής σχέση με τους συμπολίτες μου.
Το Πανεπιστήμιο το τελειώσατε στην
ώρα του ή απορροφηθήκατε από τους
φοιτητικούς αγώνες και αργήσατε;
Τελείωσα την Ανώτατη Γεωπονική Σχολή
όχι στην ώρα που έπρεπε, αφού την εποχή
εκείνη στις προτεραιότητές μου ήταν η ΟΝ-

ΝΕΔ και η ΔΑΠ, στις οποίες οργανώθηκα
αμέσως από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή.
Για μένα η περίοδος αυτή ήταν ένα μεγάλο
σχολείο. Γνώρισα πολλούς καλούς φίλους
με τους οποίους δημιουργήσαμε σχέσεις
ζωής. Έζησα γεγονότα, απέκτησα εμπειρίες, διαμόρφωσα χαρακτήρα και χάρη σε
αυτά τα εφόδια κατόρθωσα από την Καρυά
της Λευκάδας να φτάσω στην κορυφή των
Μεσογείων και της Αττικής.
Πότε και πώς βγάλατε τα πρώτα σας
χρήματα;
Τα πρώτα μου χρήματα τα κέρδισα ως
φοιτητής δουλεύοντας ως εργάτης πρασίνου και σε οικοδομές.
Από μικρός σας είχε κολλήσει το μικρόβιο της πολιτικής;
Πάντα μου άρεσε να ασχολούμαι με τα
κοινά και θα συνεχίσω, ακόμα και όταν δεν
είμαι βουλευτής, το οποίο, όπως σας είπα,
οι νέοι της εποχής μου θεωρούσαμε άπιαστο όνειρο. Η ευκαιρία που μου έδωσε ο
Κώστας Καραμανλής και η αγάπη του κόσμου με έφεραν ως εδώ. Τους ευχαριστώ
από την καρδιά μου. Παρόλο που είμαι χρόνια στη Βουλή, συνεχώς μαθαίνω, αποκτώ
νέες εμπειρίες, αφού το κοινοβούλιο είναι
ένα διαρκές σχολείο.

Έχετε μεταφέρει σε κάποιο από
τα παιδιά σας το μικρόβιο της πολιτικής;
Παρόλο που είμαι προς το τέλος
της κοινοβουλευτικής μου δραστηριότητας, θα επαναλάβω αυτό που
έλεγα από τα νιάτα μου. Δεν πιστεύω
στη διαδοχή στην πολιτική. Ωστόσο,
βλέπω τι γίνεται, αλλά είναι κάτι που
εμένα προσωπικά δεν με εκφράζει.
Εάν τα παιδιά μου θέλουν να ασχοληθούν στο μέλλον με την πολιτική, κάτι που δεν το βλέπω, θα πρέπει να αρχίσουν τη δική τους πορεία και να παλέψουν με τις δικές τους δυνάμεις.
Μόνο το όνομα κληρονομείται, όλα
τα άλλα χτίζονται από την αρχή. Τα
παιδιά μου αγαπούν εμένα και όχι αυτό που κάνω. Την πολιτική την αγαπώ
εγώ και στο τέλος-τέλος είναι και ολίγον μικρόβιο για μένα. Νομίζω ότι η
λαϊκή παροιμία για την ψυχή και το
χούι μού ταιριάζει.

Έχετε μετρήσει πόσες εκλογές έχετε
κάνει στη ζωή σας;
Έχω συμμετάσχει σε πολλές εκλογικές
αναμετρήσεις μέχρι τώρα, ως υποψήφιος
σε φοιτητικές, επαγγελματικές, κομματικές και εθνικές εκλογές. Από το 2000 συμμετέχω ως υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις
στην περιφέρεια Αττικής.
Τι σημαίνουν για εσάς οι εκλογές; Είναι κούραση, άγχος, αγωνία ή χαρά;
Θα σας εκμυστηρευτώ ότι για μένα οι εκλογές είναι χαρά και μία ευκαιρία να συναντήσουμε παλιούς φίλους και να κάνουμε νέους.
Είναι μία γιορτή, που τα χαμόγελα και η αγάπη της κοινωνίας διώχνει από πάνω σου κάθε
σωματική και πνευματική κούραση.
Θυμάστε το πρώτο σας προεκλογικό
σύνθημα;
Και βέβαια. Στις πρώτες μου εκλογές είχα σύνθημα: «Δώστε τη σκυτάλη» και στις
επόμενες: «Πάντα παρών». Από τότε είμαι
στην πρώτη γραμμή με την ίδια εργατικότητα, αλλά και με την εμπειρία που έχει σωρευτεί όλα αυτά τα χρόνια. Δεν επικαλούμαι την αξία της εντιμότητας, γιατί πολύ
απλά την θεωρώ προϋπόθεση και όχι προσόν. Με αυτά τα χαρακτηριστικά ως σημαία ταξιδεύω πολιτικά όλα τα χρόνια. Και

Έχετε μετανιώσει για κάποια επιλογή σας;
Ποτέ δεν μετάνιωσα για τις επιλογές
μου, ιδιαίτερα για την ενασχόλησή μου με
τα κοινά. Είναι κάτι που με εκφράζει.
Αν μπορούσατε να γυρίσετε πίσω τον
χρόνο, θα αλλάζατε πορεία ζωής;
Σας είπα, δεν έχω μετανιώσει για τις βασικές μου επιλογές. Θα έκανα σχεδόν τα ίδια.
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Λιβίσι: Οι Τούρκοι βγάζουν «στο σφυρί» το
ύγουστος του 2002. Μια παρέα φίλων, που είχαμε ξεκινήσει από το ακριτικό Καστελλόριζο και το
«απέναντι Κας» (αρχαία Αντίφελλος ) και αφού είχαμε διανύσει (με τουρκικό –φυσικά– ταξί) τη σχετική
απόσταση σε περίπου δύο ώρες, στεκόμασταν μπροστά
στο «όνειρο» που είχαμε πλάσει και για το οποίο είχαμε έλθει σ' αυτή τη γωνιά της Τουρκίας.

Α

ΣYΜΒΟΛΟ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟY
ΤΗΣ ΜΙΚΡAΣ ΑΣIΑΣ

του Φώτη Σιούμπουρα

Και να τώρα, απλωνόταν μπροστά μας το Λιβίσι (τουρκικά: Kayaköy, Καγιάκιοϊ). Άδειο και ερειπωμένο.To χωριόσύμβολο για τους Μικρασιάτες, για τους Έλληνες, το χωριό-φάντασμα, το καταραμένο χωριό για τους Τούρκους
έστεκε «όρθιο» εκεί, κι ας είχε ερημώσει. Κατεστραμμένα
σπίτια, γκρεμισμένες εκκλησιές, χορταριασμένα σχολειά.
Παντού χαλάσματα, νεκρική σιγή. Κι όμως κάποιος από την
παρέα «άκουγε» τους κλαυθμούς και οδυρμούς των Ελλήνων Μικρασιατών, που τότε, εκατό χρόνια πριν, έπεφταν
θύματα της θηριωδίας των Νεότουρκων και των ατάκτων
του Τοπάλ Οσμάν και κάποιος άλλος «έβλεπε» όλους όσοι
είχαν μείνει πίσω, νέοι, γέροι, γυναίκες και παιδιά, σε μια
ατέλειωτη πορεία, να εγκαταλείπουν το χωριό – πατρίδα,
θύματα της «ανταλλαγής πληθυσμών» που είχε συμφωνηθεί με τη συνθήκη της Λωζάνης. Και ξάφνου ο τρίτος της
παρέας ανέβηκε στο «ύψωμα» κι άρχισε δυνατά τον εθνικό
μας ύμνο, «σε γνωρίζω από την κόψη…».

Να «ζωντανέψει»
Αύγουστος 2022, είκοσι χρόνια μετά και το χωριό-φάντασμα της Μικράς Ασίας δείχνει να θέλει να ζωντανέψει. Ο
«οικισμός» ήδη έχει εμπνεύσει το Εσκίμπαχτσε στο βιβλίο
«Πουλιά χωρίς φτερά» του Λουί ντε Μπερνιέρ και έχει χρησιμοποιηθεί ως φυσικό σκηνικό για το γύρισμα μέρους της
ταινίας «The Water Diviner» του Ράσελ Κρόου. Και το τουρκικό κράτος, που είχε βγάλει σε δημοπρασία το Λιβίσι, ανέ-

θεσε σε εργολάβο την «ανοικοδόμηση» του χωριού-φάντασμα, με σκοπό αυτό να μετατραπεί σε «τουριστικό μουσείο», όπως είναι η σχετική απόφαση. Άρχισαν δε και σχετικές εργασίες για την επισκευή δεκάδων κατοικιών, δύο εκκλησιών και ενός σχολικού συγκροτήματος.

Τουριστικό αξιοθέατο
Τα τελευταία χρόνια το χωριό αποτελεί πόλο έλξης τουριστών που επισκέπτονται κυρίως τη Φετίγιε και το Ολουντενίζ. Μάλιστα άρχισαν να το επισκέπτονται και Τούρκοι από
γειτονικές περιοχές, οι οποίοι στα τελευταία εκατό χρόνια
δεν πατούσαν το πόδι τους εκεί, αφού θεωρούσαν πως το
ηλικίας 5.000 χρόνων ελληνικό Λιβίσι, χτισμένο πάνω σε

λόφο της Δυτικής Λυκίας, έγινε «καταραμένο χωριό», αφότου έγιναν σφαγές εκεί από τους ατάκτους του Τοπάλ
Οσμάν και αναγκάστηκαν να το εγκαταλείψουν οι περίπου
2.000 Έλληνες, με πολλούς από αυτούς να καταλήγουν
στην περιοχή που ονόμασαν Νέα Μάκρη (της Αττικής) και το
χωριό Φαράκλα στη βόρεια Εύβοια.

Η επίσκεψη Βαρθολομαίου
Τούρκοι αρχιτέκτονες (λίγο πριν το 2010) είχαν αναλάβει
δυναμικά δράση. Έπειτα από συμφωνία ανάμεσα στο Τουρκικό Επιμελητήριο Αρχιτεκτόνων και στην Τουριστική Ένωση
Τουρκίας για την αξιοποίηση του προγράμματος Anatolian
2000 Faith Tourism εκπονήθηκε μελέτη που αφορούσε και

Nα γίνει «χωριό ειρήνης και φιλίας»
Δεν είναι η πρώτη φορά πάντως που η Τουρκία
προσπάθησε να βγάλει στη δημοπρασία το Λεβίσι.
Μια παλιότερη προσπάθεια (πριν το 2010) του
υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας να μισθώσει για 49 χρόνια το ερειπωμένο ελληνικό χωριό-φάντασμα, με σκοπό, όπως είχε ανακοινωθεί, να προσδώσει σ' αυτό «εμπορική αναγνωρισιμότητα σε διεθνές επίπεδο» απέτυχε λόγω
κυρίως της αντίδρασης τοπικών παραγόντων.
Μάλιστα μία ομάδα πολιτών είχε δημιουργήσει
στο Facebook σελίδα με τίτλο «Σώστε το Λεβίσι»,
προτρέποντας οι τυχόν αποκαταστάσεις στο χωριό
να γίνουν μελλοντικά με αρμόδιους φορείς από
την Ελλάδα.
Την ίδια εποχή το ελληνικό τμήμα του ICOMOS

και το Τουρκικό Επιμελητήριο μελέτησαν από κοινού την αποκατάσταση προκειμένου να αναδειχθεί
το Λιβίσι σε «χωριό ειρήνης και φιλίας».
Το σκεπτικό ήταν ότι το Λιβίσι πρέπει να μετατραπεί σε ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού, αφού πρώτα διερευνηθούν η οικοτουριστική χρήση του οικισμού και η δημιουργία επιστημονικού - πολιτιστικού κέντρου ανοιχτού στο ελληνοτουρκικό κοινό.
Σε αυτό το πνεύμα άρχισαν μάλιστα να διοργανώνονται (λίγο έξω από τον «οικισμό») και κάποιες εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα με στόχο την
προώθηση του ελληνοτουρκικού διαλόγου, «όπως
το πολιτισμικό φεστιβάλ KayaFest, το οποίο πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 3.000 νέων από
την Τουρκία, την Ελλάδα και άλλες χώρες».

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΣΚΗΝΙΟ
ΓΟΥΣΤΟΥ 2022

ελληνικό χωριό-φάντασμα

την αναστήλωση των δύο εκκλησιών του χωριού, την Παναγία την Πυργιώτισσα και τον Ταξιάρχη. Στο πλαίσιο αυτό
μάλιστα επισκέφθηκε το Λιβίσι, συνοδευόμενος από Έλληνες πιστούς που είχαν έλθει από τη Ρόδο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, όπου και χοροστάτησε
στον εσπερινό στην Παναγία την Πυργιώτισσα, στην οποία
έχει διασωθεί το μαρμάρινο τέμπλο. Στον ναό των Ταξιαρχών δεν υπάρχει τίποτε στη θέση όπου ήταν το Ιερό και η
Ωραία Πύλη. Στη ρίζα ενός δέντρου κοντά στην εκκλησιά
της Παναγίας της Πυργιώτισας επισκέπτες διαβάζουν το
μήνυμα του πατριάρχη πάνω σε πέτρα: «Όταν οι δυο εκκλησίες ξαναλειτουργήσουν θα μπορούμε να πούμε ότι
άνθισε το δέντρο της ελληνοτουρκικής συνεργασίας».

«Ενοικίαση» για 49 χρόνια
Πριν από επτά χρόνια, στις 23 Οκτωβρίου του 2015, το
υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας έβγαλε στο «σφυρί» τελικώς «την ενοικίαση του Λιβισίου για
49 χρόνια». Στόχος τώρα να μετατραπεί το 1/3 του οικισμού σε «πολυτελές ξενοδοχείο» μέσα από ένα σχέδιο
ανάπλασης αξίας 30 εκατ. τουρκικών λιρών. Τοπικοί
αξιωματούχοι εξήραν την πρωτοβουλία να «μετατραπεί η
πόλη-φάντασμα σε διεθνές brand», όμως μέλη της τοπικής κοινωνίας αντέδρασαν έντονα, όπως ακριβώς είχαν
κάνει και με την πρώτη δημοπράτηση του οικισμού, με
αποτέλεσμα η «ανάπλαση» να παρουσιάζει εμπόδια και να
μην προχωρά με ικανοποιητικό ρυθμό.

Οι υπέρ και οι κατά
Οι επικριτές της «ανάπλασης» υποστηρίζουν ότι το χωριό-πόλη θα μπορούσε να χάσει την αυθεντικότητα και τη
μοναδικότητά του στα χέρια επενδυτών που επιδιώκουν
να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. «Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί αυτός ο πανέμορφος οικισμός; Ως επενδυτική ευ-

Χωριό «σύμβολο» για τους
Μικρασιάτες, «καταραμένο» για τους
Tούρκους - Ο οικισμός-φάντασμα
περιγράφεται στο βιβλίο «Πουλιά
χωρίς φτερά» του Λουί ντε Μπερνιέρ,
ενώ έχει χρησιμοποιηθεί ως φυσικό
σκηνικό σε γυρίσματα της ταινίας «The
Water Diviner» του Ράσελ Κρόου
καιρία ή ως σύμβολο της Ιστορίας;», έγραψαν Τούρκοι
διανοούμενοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η πλειονότητα του κόσμου που μένει στη γειτονική κοιλάδα του Καγιάκιοϊ θα προτιμούσε να δει το Λιβίσι να αναπτύσσεται ως τουριστικό θέρετρο, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Βρετανίδα δημοσιογράφος Τζέιν
Ακατάι, η οποία μένει στη Φετιγιέ (Μάκρη) και έχει τουρκική υπηκοότητα. Αυτοί που αντιμάχονται το σχέδιο της τουριστικής εκμετάλλευσης είναι κόσμος που προέρχεται
από το εξωτερικό, από την Ελλάδα, αλλά και την Κωνσταντινούπολη και άλλα αστικά κέντρα. Αντιμάχεται επίσης ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο συγγραφέας του βιβλίου «Πουλιά χωρίς φτερά» Λουί ντε Μπερνιέρ και ο μουσικοσυνθέτης Ζουλφί Λιβανελί, στους οποίους απευθύνθηκε η Ακατάι προκειμένου να γράψει ένα άρθρο αφύπνισης της κοινής γνώμης. Είχαν όλοι την ίδια άποψη: «Αυτός ο τόπος πρέπει να ζωντανέψει ξανά, αλλά με ευαισθησία και με σεβασμό στην Ιστορία και στο παρελθόν», έγραψε η Ακατάϊ. Και το ηλικίας 5.000 ετών παρελθόν του Λιβισιού είναι γεμάτο από «ιστορία».
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Aκμάζουσα
κοινότητα στα τέλη
του 19ου αιώνα
Το Λιβίσι (τουρκικά: Kayaköy, Καγιάκιοϊ) ή επίσης Λειβίσσι και Λεβίσσι βρίσκεται 8 χιλιόμετρα νότια της Μάκρης (Φετιγιέ) στη νοτιοδυτική Τουρκία. Η περιοχή όπου
βρίσκεται το Λιβίσι κατοικείτο από τα πρώιμα αρχαϊκά
χρόνια, όπως αναφέρουν αρχαίοι συγγραφείς. Στην ίδια
περιοχή που βρισκόταν το Λιβίσι οι μελετητές τοποθετούν την λυκιακή πόλη Καρμαλυσσό. Κατά τη δεκαετία
του '90, μία ομάδα Ιαπώνων αρχαιολόγων διενήργησε
ανασκαφές στο γειτονικό νησί Γκεμιλέρ Αντάσι (το νησί
του Αγίου Νικολάου των Λιβισιανών). Το νησί αυτό ταυτίστηκε με τη Λεβισσό των βυζαντινών πηγών. Η Λεβισσός μαρτυρείται σε Νεαρές από τον 7ο αιώνα έως και το
1120 μ.Χ. Δεχόμενοι αυτές τις μαρτυρίες μπορούμε να
πούμε ότι το Λιβίσι αποτελεί τη μετεξέλιξη - μετεγκατάσταση της βυζαντινής Λεβισσού, σε μια προσπάθεια των
κατοίκων να καταφύγουν στο πιο ασφαλές εσωτερικό,
σε μία θέση όπου δεν ήταν ορατός ο οικισμός από τη θάλασσα και τους πειρατές. Αυτή η μετακίνηση προς το
εσωτερικό έγινε στο δεύτερο μισό του 17ου αιώνα ή
στις αρχές του 18ου.
Το σίγουρο πάντως είναι ότι το Λιβίσι αποτελεί τη μετεγκατάσταση της βυζαντινής Λεβισσού, ενός νησιού
(του Αγίου Νικολάου των Λιβισιανών) του οποίου οι κάτοικοι κατέφυγαν στην ενδοχώρα εξαιτίας των πειρατικών επιδρομών στη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το Λιβίσι διέθετε μια αμιγώς ελληνική ακμάζουσα κοινότητα στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές
του 20ού είχε φθάσει να αριθμεί 6.500 κατοίκους,
στην πλειονότητά τους περιοδεύοντες τεχνίτες. Ήταν
χριστιανοί με τις εκκλησίες τους και τα σχολεία τους, οι
οποίοι ζούσαν σε αρμονία με τους μουσουλμάνους των
γειτονικών οικισμών.
Και ύστερα άρχισαν οι διωγμοί. Ήδη από το 1914 οικογένειες άρχισαν να εκτοπίζονται, άνδρες να εξορίζονται στο πλαίσιο του σχεδίου των Νεότουρκων για την εκκένωση των παραλίων από τους Έλληνες. Το φθινόπωρο μάλιστα του 1922 άτακτος στρατός του αιμοσταγούς
Τοπάλ Οσμάν και μουλάδες του Μουσταφά Κεμάλ (Αττατούρκ) εισέβαλαν στο χωριό και επιδόθηκαν σε σφαγές, βιασμούς και λεηλασίες. Αργότερα, όσα μέλη οικογενειών που κατοικούσαν στα 700 σπίτια είχαν απομείνει υποχρεώθηκαν να φύγουν οριστικά και αμετάκλητα
βάσει της Συνθήκης της Λωζάννης του 1923.
Στην Ελλάδα, Μακρηνοί και Λιβισιανοί εγκαταστάθηκαν ως επί το πλείστον στην Αττική, στην περιοχή που
ονομάστηκε Νέα Μάκρη. Άλλοι διασκορπίστηκαν σε Ρόδο, Ιτέα, Φαράκλα Ευβοίας ή στο εξωτερικό.
Ωστόσο κάποιοι Τούρκοι που αρχικά εγκαταστάθηκαν
στα σπίτια τους δεν ρίζωσαν ποτέ σε αυτά. Θρύλοι άρχισαν να πλανώνται πάνω από το Λιβίσι, όπως ότι οι Λιβισιανοί είχαν «καταραστεί» τον τόπο που άφησαν πίσω
τους (ή δηλητηρίασαν τα πηγάδια ρίχνοντας μέσα ψοφίμια), ενώ στα σοκάκια του κυκλοφορούσαν «φαντάσματα». Πιο… καλοπροαίρετες εικασίες εστίασαν στο δέος
που ενέπνευσε ο οικισμός στους Τούρκους, με αποτέλεσμα να σεβαστούν το παρελθόν και να μην προσπαθήσουν να αλλοιώσουν το μέλλον του.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
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Δημήτρης Καφαντάρης

Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ

το έργο της ΚΕΔΕ σε μία ιδιαίτερα
απαιτητική αυτοδιοικητική περίοδο
με διαδοχικές κρίσεις αναφέρθηκε
ο Γενικός Γραμματέας της, Δημήτρης Καφαντάρης, μιλώντας στο «Π». Ο κ. Καφαντάρης μίλησε επίσης για τις μεγάλες προκλήσεις για την Αυτοδιοίκηση, αλλά και
για την επαναδιεκδίκηση του δημαρχιακού
θώκου του Δήμου Πύλου - Νέστορος.

Σ

«Βρισκόμαστε σε
διαβουλεύσεις, προκειμένου
να δοθεί έκτακτη
χρηματοδότηση και στις
ΔΕΥΑ. Αν δεν γίνει αυτό, οι
αυξήσεις στα τιμολόγια θα
είναι μονόδρομος»

στον Γιώργο Λαιμό
giorgos.laimos@gmail.com

Είμαστε στο «παρά πέντε» πριν
από τον τελικό χρόνο της δημοτικής περιόδου. Πώς αποτιμάτε το
έργο της ΚΕΔΕ μέχρι σήμερα;

Πόσο προετοιμασμένοι είναι οι Δήμοι
για να αντεπεξέλθουν στην αντιπυρική
περίοδο;
Από τις αρχές Μαΐου, όταν και ξεκίνησε η
αντιπυρική περίοδος, έχουμε και φέτος
προχωρήσει στον καθαρισμό των δημοτικών εκτάσεων, των κοινόχρηστων χώρων,
αλλά και σε περιαστικά πάρκα και άλση για
τα οποία έχουμε την ευθύνη. Παράλληλα,
έχουμε κινήσει τις διαδικασίες για να γίνει ο
καθαρισμός των οικοπέδων από τους ιδιοκτήτες τους, όπως έχουν υποχρέωση. Κι
όπου αυτό δεν γίνει, τα καθαρίζουμε εμείς,
στέλνοντάς τους τον λογαριασμό.
Ασκούμε τις αρμοδιότητες αυτές με δικούς μας πόρους, στερώντας –δυστυχώς–
τα χρήματα αυτά από άλλους σκοπούς. Τα
ελάχιστα χρήματα που μας δίνει το κράτος
κάθε χρόνο, που ευτυχώς φέτος τα πήραμε
έγκαιρα, δεν επαρκούν. Κι έχουμε τονίσει
επανειλημμένα πως όσοι θεωρούν ότι τα
χρήματα που δίνονται επαρκούν, ας τα κρατήσουν κι ας αναλάβουν εκείνοι την αρμοδιότητα. Κι όχι να ψάχνουμε σε κάθε «στραβή»
σε ποιου χέρια θα μείνει ο «μουτζούρης».
Η αύξηση του ενεργειακού κόστους τι
συνέπειες έχει για τους Δήμους; Οι
έκτακτες χρηματοδοτήσεις μπορούν
να καλύψουν τη «ζημιά»; Τι γίνεται με
τις ΔΕΥΑ;
Με μεγάλη προσπάθεια οι Δήμοι έχουν
καταφέρει μέχρι σήμερα η αύξηση του
ενεργειακού κόστους να μην έχει συνέπεια
στις υπηρεσίες που προσφέρουν στους πολίτες, αλλά ούτε και να έχει μετακυλιστεί
στους λογαριασμούς που πληρώνουν.
Όμως δεν ξέρουμε πόσο ακόμη θα μπορούμε να απορροφούμε το κόστος αυτό. Η
έκτακτη χρηματοδότηση που λάβαμε από το
ΥΠΕΣ, ύψους 90 εκατ. ευρώ, καλύπτει μέρος μόνον της επιβάρυνσης που έχει προκληθεί στη λειτουργία των Δήμων. Ενώ
υπάρχει ακόμη ζήτημα για τις επιπτώσεις
που έχουν προκληθεί στη λειτουργία των

«Το αποτύπωμα
του έργου της ΚΕΔΕ
είναι θετικό»
ΔΕΥΑ, γι’ αυτό βρισκόμαστε ως ΚΕΔΕ σε
διαρκείς διαβουλεύσεις με τα αρμόδια
υπουργεία, προκειμένου να δοθεί έκτακτη
χρηματοδότηση και στις ΔΕΥΑ. Αν δεν γίνει
αυτό, οι αυξήσεις στα τιμολόγια θα αποτελέσουν μονόδρομο.
Δηλώνετε «παρών» στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023;
Στην αυτοδιοικητική μου θητεία ως δήμαρχος Πύλου - Νέστορος 2010-2019 πέτυχα λύσεις σε μικρά και μεγάλα θέματα του
Δήμου, με τους συνεργάτες μου και με αρωγούς τους συμπολίτες μας, τους δημότες. Ο
Δήμος Πύλου - Νέστορος, κατά τη διάρκεια
της δικής μας περιόδου, λειτούργησε με
σχέδιο, σοβαρότητα και οργάνωση. Αποτέ-

λεσε παράδειγμα προς μίμηση για πολλούς
άλλους Δήμους.
Δυστυχώς, ο Δήμος μας τα τελευταία πέντε χρόνια βρίσκεται σε μία περίοδο στασιμότητας, ατολμίας και διαχειριστικής λογικής.
Η νέα δημοτική εξουσία αδυνατεί να ακούσει τις προτεραιότητες των δημοτών. Δεν
υπάρχει ούτε σαφές όραμα, ούτε σχέδιο,
ούτε πυξίδα, αλλά τρέχει πίσω από τις εξελίξεις. Όσο για την απορρόφηση ευρωπαϊκών
προγραμμάτων, τη μοναδική πηγή έργων
υποδομής, δεν γίνεται λόγος. Ευτυχώς που
βρήκε έτοιμες και εγκεκριμένες μελέτες,
που η δική μας δημοτική αρχή είχε φροντίσει να καταθέσει. Ο Δήμος μας χρειάζεται
μία σύγχρονη ηγεσία, με όραμα, νέες ιδέες,
εμπειρίες και γνώσεις. Χρειάζεται εξωστρέ-

Σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία,
όπου ζήσαμε τις επιπτώσεις ακραίων
καταστάσεων, από πανδημίες μέχρι και
πολέμους, το σημερινό ΔΣ της ΚΕΔΕ
κατάφερε πολλά πράγματα. Λειτουργήσαμε ενωτικά, πάνω από κόμματα
και παρατάξεις. Δημιουργήσαμε σε
όλη την Ελλάδα ένα αποτελεσματικό
δίχτυ κοινωνικής προστασίας των χιλιάδων ευάλωτων συμπολιτών μας.
Πετύχαμε να δημιουργηθούν χρηματοδοτικά προγράμματα, όπως το «Αντώνης Τρίτσης», για την εκτέλεση σημαντικών έργων στις πόλεις μας. Εξασφαλίσαμε επίσης πόρους για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Δήμων μας.
Διεκδικήσαμε και πετύχαμε σημαντικές θεσμικές αλλαγές, όπως την αλλαγή του εκλογικού συστήματος, ενώ παραμένει ψηλά στην ατζέντα μας το ζήτημα της μεταφοράς πόρων και αρμοδιοτήτων προς την Αυτοδιοίκηση Α’
Βαθμού. Σε κάθε περίπτωση, είναι
αδιαμφισβήτητο πως το αποτύπωμα
του έργου της ΚΕΔΕ είναι θετικό.

φεια, θέλει από τους ανθρώπους που τον διοικούν να έχουν όρεξη, ζήλο και μεράκι γι’
αυτό που κάνουν.
Στις επικείμενες δημοτικές εκλογές, τον
Οκτώβριο του 2023, θα ζητήσω και πάλι την
εμπιστοσύνη των συμπολιτών μου, για να
διεκδικήσω εκ νέου τον Δήμο Πύλου - Νέστορος. Θα πρέπει να διεκδικήσουμε και πάλι την
πρόοδο και την ανάπτυξη της περιοχής μας
και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των
δημοτών μας. Ως έμπειρος αυτοδιοικητικός,
έχω τη γνώση ότι ο μόνος τρόπος για να γίνουν
έργα στον Δήμο μας είναι η διεκδίκηση πόρων
από προγράμματα. Και ξέρω να τα διεκδικώ!
Έχω την υποχρέωση να ανταποκριθώ στις
προσδοκίες των συμπολιτών στις δύσκολες
στιγμές που βιώνουμε.
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Η «νίκη» Κικίλια με το
πρόγραμμα για τους
κοινωνικά αδύναμους

Ανορθογραφίες

Από τον Μάνο Οικονομίδη

Ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας πέτυχε μία ακόμη σημαντική
πολιτική «νίκη» το τελευταίο διάστημα, με τη στήριξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το πρόγραμμα «τουρισμός για όλους»,
μέσω του οποίου
ενισχύονται οι
κοινωνικά αδύναμοι πολίτες.
Ο Βασίλης Κικίλιας είχε επενδύσει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, με σύμμαχο τον
πρωθυπουργό, ώστε να βρεθούν οι
αναγκαίοι πόροι και να διευρυνθούν
οι δικαιούχοι του.
Σε μια περίοδο κατά την οποία η
κοινωνία δοκιμάζεται, ο Βασίλης Κικίλιας εστιάζει σε προωθητικές δράσεις μέσω του τουρισμού, που στηρίζουν και ενισχύουν τη μικρομεσαία
οικονομία, με τα έσοδα να φτάνουν
σε κάθε σπίτι.

Δύο διεθνολόγοι…
το σκέφτονται
να πολιτευτούν
Καθώς τα κόμματα έχουν εισέλθει σε τροχιά προεκλογικής προετοιμασίας, ανεξαρτήτως της διενέργειας της εκλογικής αναμέτρησης στο τέλος της τετραετίας, την
άνοιξη-καλοκαίρι του 2023, όπως
έχει ξεκαθαρίσει ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης, αρκετοί είναι εκείνοι που έχουν μπει ήδη
στο… ραντάρ των κομματικών επιτελείων, προκειμένου να ενταχθούν στα ψηφοδέλτια.
Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο
από τους διεθνολόγους, οι οποίοι τα
τελευταία χρόνια έχουν σημαντική
παρουσία στα ΜΜΕ, ειδικά στην τηλεόραση, καταθέτοντας τις εκτιμήσεις τους για τις διεθνείς εξελίξεις,
έχουν δεχθεί συγκεκριμένες προτάσεις από κόμματα, ώστε να είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές.
Μένει η τελική απόφαση και απάντησή τους.

Οι «αναπληρωματικοί»
των καναλιών βάζουν
υποθήκη για το μέλλον

Το Μαξίμου αναζητεί «φάρμακο»
για τους πλειστηριασμούς

Όπως συμβαίνει παραδοσιακά τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού, οι ενημερωτικές εκπομπές
των τηλεοπτικών σταθμών δίνουν την ευκαιρία
σε δημοσιογράφους που αναπληρώνουν τους
βασικούς συντελεστές να δώσουν δείγματα
γραφής και να βάλουν υποθήκη για το μέλλον,
για περισσότερο… προχωρημένη αξιοποίηση.
Αυτό συμβαίνει και σε τηλεοπτικό σταθμό που
βρίσκεται σε φάση μεγάλων αλλαγών στον ενημερωτικό τομέα, με τους γνωρίζοντες να επισημαίνουν ότι… όλοι κρίνονται.

Ο κίνδυνος να υπάρξει από τον Σεπτέμβριο «τσουνάμι» πλειστηριασμών έχει σημάνει καμπανάκι στο Μέγαρο Μαξίμου, με το
πρωθυπουργικό επιτελείο να αναζητεί «φάρμακο», προκειμένου
να βρεθούν ρεαλιστικές και βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις και να
αποτραπούν τυχόν κοινωνικές εκρήξεις.
Φοροτεχνικοί όσο και δικηγόροι που συνομιλούν με συνεργάτες
του Κυριάκου Μητσοτάκη μεταφέρουν ένα εξαιρετικά δύσκολο
κλίμα, επισημαίνοντας ότι τα πράγματα μπορεί να βγουν εκτός
ελέγχου και μάλιστα στην τελική ευθεία για μια δύσκολη και γεμάτη αβεβαιότητες εκλογική αναμέτρηση.
Έτσι, το Μέγαρο Μαξίμου προσέχει από τώρα… για να έχει.

Ανοδική τάση
για την Κεραμέως
στον βόρειο τομέα

Ο Ανδρουλάκης… κρατάει σημειώσεις
για τα «υπόγεια χτυπήματα»
Το τελευταίο διάστημα, το επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη
καταγράφει σειρά από «υπόγεια
χτυπήματα» κατά του νέου προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής. Και φυσικά… κρατάει σημειώσεις. Τα χτυπήματα προέρχονται τόσο από το εσωτερικό
του ΠΑΣΟΚ, από στελέχη τα
οποία δεν έχουν αξιοποιηθεί σε
κεντρικά πόστα, σε αντίθεση με
τις προσδοκίες τους, και από
άλλα που… εξοστρακίστηκαν,

με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να κρύψουν την πικρία τους,
όσο και από δημοσιογράφους
που περιγράφονται ως «ενσωματωμένοι».
Ενώ δηλαδή στην αρχή της θητείας του Νίκου Ανδρουλάκη
αρκετοί εκπρόσωποι των ΜΜΕ
τον… αποθέωναν, εσχάτως
ασκούν κριτική που, από το περιβάλλον του σημερινού προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, θεωρείται… περίεργη.

Τα σενάρια για το μέλλον του Στουρνάρα
Το όνομα του Γιάννη Στουρνάρα «έπαιξε» την προηγούμενη δεκαετία αρκετά
δυνατά σε σενάρια πολιτικών εξελίξεων.
Τόσο για το ενδεχόμενο να επιλεγεί ως
επικεφαλής μιας κυβέρνησης συνεργασίας, ως τεχνοκράτης, κάτι τελικά που
έγινε με τον Λουκά Παπαδήμο, όσο και
για την προοπτική να ηγηθεί ενός καινούριου κομματικού φορέα στον χώρο της
Κεντροαριστεράς, ώστε να στεγάσει το
λεγόμενο «σημιτικό» ΠΑΣΟΚ.

Σήμερα, και καθώς η κοινωνική αβεβαιότητα για το μέλλον διαμορφώνει εκ
νέου συνθήκες πολιτικού… μαγειρέματος, στα πολιτικά παρασκήνια διακινούνται και πάλι σενάρια για το μέλλον
του Γιάννη Στουρνάρα μετά την ολοκλήρωση της θητείας του στην Τράπεζα
της Ελλάδoς.
Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι αρκετοί
«βλέπουν» τον Γιάννη Στουρνάρα σε διεθνείς ρόλους, με έδρα τις Βρυξέλλες…

Η Νίκη Κεραμέως καταγράφει ανοδική τάση για τη Νέα Δημοκρατία στη δύσκολη μάχη «γιγάντων» που αναμένεται
και αυτή τη φορά στον βόρειο τομέα
της Β’ Αθηνών στις επόμενες εκλογές.
Η υπουργός Παιδείας ήταν από τις
εκπλήξεις των προηγούμενων εκλογών και στο διάστημα που ακολούθησε
κατάφερε να εδραιώσει τους πυρήνες
και την απήχησή της και σήμερα να βρίσκεται σε εξαιρετική αφετηρία έναντι
του ανταγωνισμού.
Οι γνωρίζοντες καλά τις ισορροπίες
στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας
εκτιμούν ότι η Νίκη Κεραμέως παίζει
χωρίς αντίπαλο για την τρίτη θέση, πίσω από τον πρωταθλητή της περιφέρειας υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Ανάπτυξης Άδωνι
Γεωργιάδη.

«Μεγαλοστέλεχος»…
ψάχνεται για τις
περιφερειακές εκλογές
«Μεγαλοστέλεχος» του χώρου της
Κεντροδεξιάς… ψάχνεται, σε παρασκηνιακό επίπεδο, για τις περιφερειακές εκλογές. Εκτιμώντας ότι οι αυτοδιοικητικές κάλπες θα παίξουν πρωτεύοντα ρόλο στις επερχόμενες πολιτικές εξελίξεις, με τον ίδιο να αναζητεί
συμπράξεις και συμπορεύσεις.
Δεν αποκλείεται μάλιστα να επιλέξει
να διεκδικήσει και ο ίδιος κάποια μεγάλη περιφέρεια της χώρας, ώστε να βρεθεί εκτός κεντρικής πολιτικής σκηνής,
σε μια περίοδο που προβλέπεται πολιτικά θυελλώδης, και να έχει επαρκή χρόνο να προετοιμάσει την προσωπική
ατζέντα του για το μέλλον.
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ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚHΣ

Ταχύτερη και ασφαλέστερη
η Παλιά Εθνική Οδός Αθηνών – Θηβών

ε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ακόμη
ένα εμβληματικό έργο για την Αττική
με την υπογραφή από τον περιφερειάρχη Αττικής της ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» του έργου για την «κατασκευή νέας χάραξης και
βελτίωση υφιστάμενης στην Παλιά Εθνική
Οδό Αθηνών – Θηβών.
Η δημοπράτηση του έργου αναμένεται
να πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο. Πρόκειται για ένα οδικό έργο στο τμήμα από
την παράκαμψη της Μάνδρας και μέχρι το
17ο χιλιόμετρο (Οινόη), συνολικού προϋπολογισμού 54,7 εκατ. ευρώ, το οποίο
αναμένεται να συνεισφέρει σημαντικά στη
βελτίωση της οδικής ασφάλειας, στη μείωση του χρόνου μετακίνησης και στη μείωση των ατυχημάτων.
Η έγκριση της χρηματοδότησης υπεγράφη από τον περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο
Πατούλη παρουσία του αντιπεριφερειάρχη
Δυτικής Αττικής Λευτέρη Κοσμόπουλου και
του δημάρχου Μάνδρας – Ειδυλλίας Χρήστου Στάθη.

Σ

Με αφορμή την υπογραφή της ένταξης
της πράξης ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης τόνισε ότι η ενίσχυση της Περιφέρειας Αττικής μέσω των Ευρωπαϊκών
Ταμείων αποτελεί διαχρονικά ένα πολύ σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο, που στόχος
του είναι η μεγιστοποίηση της αξιοποίησης
των πόρων του ΕΣΠΑ και η κάλυψη στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό των αναγκών των
Δήμων και των πολιτών. Αναφερόμενος στο
συγκεκριμένο έργο, το οποίο χαρακτήρισε
ως εμβληματικό για ολόκληρη την Αττική,
επεσήμανε πως στόχος είναι πλέον η άμεση

δημοπράτησή του εντός του 2022, αρχές
φθινοπώρου, προκειμένου το έργο να μπορεί να ολοκληρωθεί εντός της επόμενης
τριετίας, όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα.
Σύμφωνα με το σχέδιο λοιπόν, το έργο
αφορά στην κατασκευή νέας χάραξης και
βελτίωση της υφιστάμενης στην ΠΕΟ Αθηνών – Θηβών. Η αρχή του έργου χωροθετείται στο πέρας του έργου «Βελτίωση χάραξης
και διαπλάτυνση της ΠΕΟ Αθηνών – Θηβών
στο τμήμα Μάνδρα – Οινόη». Το έργο χωρίζεται σε τρία διακριτά τμήματα: το πρώτο
τμήμα μήκους 3,65 χλμ. αφορά στη χάραξη
που εγκαταλείπει την υφιστάμενη Παλιά
Εθνική Οδό Αθηνών – Θηβών και κινείται βορειότερα και σχεδόν παράλληλα με αυτή, το
δεύτερο τμήμα μήκους 1,05 χλμ. αφορά
στο τμήμα της αρτηρίας που είναι σύμφωνα
με την εγκεκριμένη οριστική μελέτη οδοποιίας και το τρίτο μήκους 6,36 χλμ. αφορά
στο τελευταίο τμήμα της αρτηρίας. Εξαιρείται το τμήμα μήκους 1,6 χλμ. περίπου στην
περιοχή του οικισμού «Πανόραμα».

Ωτακουστής

Από τον Δημήτρη Δημακόπουλο

Δωρεάν πρόγραμμα «Διατροφή και Υγεία»
Με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος της παχυσαρκίας,
που εδώ και δεκαετίες αποτελεί συχνότατη πάθηση σε όλες τις ηλικίες, αλλά και την ενίσχυση της σωστής διατροφής, ο Δήμος Αθηναίων ενεργοποιεί μέσα από τα Δημοτικά Ιατρεία του το δωρεάν
πρόγραμμα «Διατροφή και Υγεία». Το νέο πρόγραμμα, το οποίο εμπλουτίζει τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες των Δημοτικών Ιατρείων,
υλοποιείται στα τρία Πολυδύναμα Κέντρα που βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας, στην Κυψέλη και στον Νέο Κόσμο, δίνοντας τη δυ-

νατότητα σε ενήλικους δημότες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα παχυσαρκίας ή άλλα ζητήματα υγείας να κάνουν ένα σημαντικό βήμα
για τη βελτίωση της διατροφής, αλλά και της σωματικής και ψυχικής τους κατάστασης. Όπως επεσήμανε ο δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης, «Οι πρωτοποριακές δράσεις στον τομέα της υγείας αποτελούν βασική μας μέριμνα και τα τελευταία 2,5 χρόνια το έχουμε
αποδείξει αναβαθμίζοντας σημαντικά όλες τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα έξι Δημοτικά μας Ιατρεία».
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Έδωσε
διπλή λύση

Μια διπλή λύση, τόσο προσωρινή όσο και οριστική, κατάφερε να δώσει ο δήμαρχος
Ηρακλείου Αττικής Νίκος
Μπάμπαλος σε θέμα που είχε
προκύψει με σχολείο της πόλης. Από τη μια εξασφάλισε
ότι θα είναι έτοιμο για το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής
χρονιάς το σύνολο των κτιρίων του 4ου Δημοτικού Σχολείου, καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης της σεισμόπληκτης πτέρυγας, έτσι ώστε να φιλοξενήσει
από τον προσεχή Σεπτέμβριο
και πάλι τα παιδιά της πόλης.
Και αυτό, γιατί ολοκληρώθηκαν οι εργασίες που ξεκίνησαν
τον περασμένο Οκτώβριο και
διαμόρφωσαν το τμήμα του
σχολείου που υπέστη ζημιές
από τον σεισμό του 2019, σε
κατάσταση πολύ καλύτερη
από την προσεισμική εικόνα.
Παράλληλα, επειδή το σχολείο είναι παλιό, με ενέργειες
του κ. Μπάμπαλου εξασφαλίστηκε αρχικά άδεια από την
ΚτΥπ και στη συνέχεια χρηματοδότηση από την Περιφέρεια
Αττικής, ώστε να ανεγερθεί
μία εντελώς καινούργια πτέρυγα και να διασφαλισθεί,
έτσι, ότι το 4ο Δημοτικό θα συνεχίσει να φιλοξενεί με ασφάλεια και τις επόμενες γενιές.

Σε ποιον Δήμο της Αττικής, προς τα βόρεια της Αθήνας, εξέλαβαν ως «επιθετική κίνηση» την απόφαση
γειτονικού Δήμου να ψάξει χώρο για στέγαση της Υπηρεσίας Καθαριότητας; Κι αυτό γιατί πιστεύουν ότι η
προκήρυξη «φωτογραφίζει» δική τους περιοχή, γεγονός που προκαλεί την έντονη αντίδρασή τους, ιδιαίτερα από τη στιγμή που αντιμετωπίζουν ήδη θέμα με άλλο γειτονικό Δήμο, ενώ πρόσφατα «απέκρουσαν» ανάλογη πρόθεση τρίτου Δήμου…

«Ταΐστρα» με… ανακύκλωση

Στήριξη στα Ναυπηγεία

Πληρωμή υποχρεώσεων

Μία πρωτότυπη και πολύ χρήσιμη μηχανική «ταΐστρα» για αδέσποτα τοποθετήθηκε στην Πλατεία Καραϊσκάκη στο Άνω Καλαμάκι με πρωτοβουλία του δημάρχου Αλίμου Ανδρέα Κονδύλη. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα μηχάνημα ανταποδοτικής ανακύκλωσης, καθώς κάθε φορά που κάποιος ρίχνει στο μηχάνημα ανακυκλώσιμα απορρίμματα, αμέσως βγαίνει
τροφή για τα αδέσποτα ζώα της περιοχής. Ακολούθως ο Δήμος συλλέγει τα συγκεντρωμένα στο μηχάνημα ανακυκλώσιμα και τα μεταφέρει στο εργοστάσιο ανακύκλωσης των Δήμων. Διπλή επιτυχία, καθώς
και το περιβάλλον προστατεύεται, αλλά και τα αδέσποτα της πόλης επωφελούνται!

Και επίσημα με ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο
της Ελευσίνας τάχθηκε στο πλευρό των εργαζομένων ζητώντας από την κυβέρνηση να διασφαλίσει
τις θέσεις εργασίας, τα δεδουλευμένα, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τα λοιπά δίκαια αιτήματα των Ναυπηγείων και να επαναφέρει τα Ναυπηγεία σε τροχιά ανάπτυξης. Μάλιστα, όπως ανέφερε
ο δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης Οικονόμου: «Από
την πρώτη στιγμή σταθήκαμε και στεκόμαστε με κάθε τρόπο δίπλα στον δίκαιο αγώνα τους για την αξιοπρέπεια, την εργασιακή τους ηρεμία και σταθερότητα, την απόδοση των δεδουλευμένων που έχουν στερηθεί τόσα χρόνια».

Άλλο ένα «πακετάκι στήριξης» εισέπραξαν πριν από μερικές μέρες αρκετοί Δήμοι της χώρας που βρέθηκαν σε
δύσκολη οικονομική θέση λόγω δικαστικών αποφάσεων.
Συγκεκριμένα, με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών
επιχορηγήθηκαν οι Δήμοι για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές
αποφάσεις με το ποσό των 7.956.972 ευρώ, τα οποία
προήλθαν από τον λογαριασμό του υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων»
κατόπιν ισόποσης μεταφοράς χρηματικού ποσού σε αυτόν από τον λογαριασμό που τηρείται στο ίδιο Ταμείο με
τίτλο «Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης ΟΤΑ».
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Επιστροφή της
«Καρυάτιδας
της Ελευσίνας»
Ο Δήμος Ελευσίνας, με αφορμή
ότι η πόλη θα είναι η Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης ενόψει
της πανευρωπαϊκής πολιτιστικής
διοργάνωσης το 2023, ζητά την
επιστροφή της «Καρυάτιδας της
Ελευσίνας», που φιλοξενείται στο
Μουσείο Fitzwilliam του Cambridge. Θυμίζουμε ότι το εν λόγω
ζήτημα τέθηκε προ μηνών από τη
Δημοτική Αρχή σε διαβούλευση μεταξύ του Δήμου Ελευσίνας, με αποτέλεσμα να κλιμακωθεί το αίτημα
και τελικώς να εγκριθεί η απόφαση
από το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι
ευρέως γνωστό πως η πόλη διαθέτει τις δικές της Καρυάτιδες, ωστόσο, σύμφωνα με το ιστορικό που
παρουσιάστηκε, η μία εκ των δύο
έχει υφαρπαγεί από τον Βρετανό
«αρχαιολάτρη» Έντουαρντ Κλαρκ
το 1801, ο οποίος αργότερα την
δώρισε στο Πανεπιστήμιο Cambridge της Αγγλίας και τελικά στο
Μουσείο Fitzwilliam του Cambridge. Όπως τονίζει η Δημοτική
Αρχή Ελευσίνας, «Πρόκειται για μία
διεκδίκηση με συμβολικό χαρακτήρα, που θα ενώσει και θα αποκαταστήσει τη “διαμελισμένη” πολιτιστική μας κληρονομιά».

Νέο επεισόδιο
για Ζηρίνειο
Άλλη μία εξέλιξη έρχεται να περιπλέξει το έργο της επέκτασης
του αγωνιστικού χώρου του Ζηρινείου με τη μείωση μίας διαδρομής
του στίβου. Ο λόγος για την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που φαίνεται να έκανε δεκτές
τις προσφυγές του Γ.Σ. Κηφισιάς
και της Ολυμπιάδας Κηφισιάς ακυρώνοντας τις αποφάσεις του Νομικού Προσώπου «Δ. Βικέλας» για το
έργο. Ωστόσο, η άποψη του Δήμου
Κηφισιάς είναι διαφορετική. Για
την ακρίβεια, στην ανακοίνωση που
εξέδωσε η πρόεδρος του Νομικού
Προσώπου Νίνα Βλάχου υποστηρίζει ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Αττικής ακύρωσε μόνο τυπικά σημεία των αποφάσεων και όχι το έργο στο σύνολό του. Βεβαιώνει, μάλιστα, ότι θα προσαρμόσουν τις
αποφάσεις, έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα για τη συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου.
Αναμένονται εξελίξεις…

«Κόβει το ρεύμα» η ΚΕΔΕ
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Προγραμματίζουν την επόμενη
Μπορεί η τουριστική περίοδος να βρίσκεται στην κορύφωσή της στη χώρα μας, όμως φαίνεται πως υπάρχουν κάποιοι που ήδη σκέφτονται την επόμενη… Αυτό προκύπτει
από το γεγονός ότι στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
πραγματοποιήθηκε ειδική σύσκεψη υπό την προεδρία του
οικείου περιφερειάρχη Κωνσταντίνου Μουτζούρη, με βασικά θέματα την τουριστική ανάπτυξη και ειδικά τον προγραμματισμό για την επόμενη τουριστική περίοδο και ενιαία δράση από νέο φορέα, που θα λειτουργεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας. Μάλιστα, αποφασίστηκε η δημιουργία ενός ενιαίου φορέα, με την Περιφέρεια επικεφαλής
και τη συμμετοχή εκπροσώπων του Τουρισμού, του Επιμελητηρίου και του ΕΟΤ, με κύριο στόχο, βέβαια, να είναι η
προσέλκυση τουριστών στη Λέσβο και σε ολόκληρη την
Περιφέρεια του Βόρειου Αιγαίου.

Ραγδαία αύξηση
Στον «πόλεμο» για την εξοικονόμηση ενέργειας ρίχνονται οι Δήμοι της χώρας, τόσο γιατί έτσι προβλέπεται από την πρόσφατη ΚΥΑ, αλλά και γιατί έχουν
ανάγκη να εξοικονομήσουν πόρους. Έτσι προχωρούν σε άμεσες παρεμβάσεις χωρίς ιδιαίτερο κόστος, όπως να ρυθμίζουν τους θερμοστάτες του κλιματισμού στους 27οC, να μην λειτουργούν τον κλιματισμό μαζί με ανοιχτά
παράθυρα και να κλείνουν τα κλιματιστικά των γραφείων στο τέλος της εργασίας. Ως πιο δραστικό μέτρο, οι Δήμοι θα αλλάξουν τους χρονοδιακόπτες των
πινάκων του οδοφωτισμού με φωτοκύτταρα, εκτός αν έχουν ήδη πιο προηγμένα συστήματα τηλεμετρίας, μειώνουν τη λειτουργία του διακοσμητικού
φωτισμού έως τις 03.00 και περιορίζουν τη χρήση σιντριβανιών και άλλων
μεγάλων ομοειδών καταναλώσεων.

Κάτι πολύ θετικό πρέπει να συμβαίνει στην Ίο, εκτός από
τις φυσικές ομορφιές του νησιού βέβαια, καθώς ο Δήμος
κατέγραψε πολύ μεγάλη αύξηση του πληθυσμού, σύμφωνα
με τα επίσημα στοιχεία της Απογραφής 2021 που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ. Συγκεκριμένα, κατέγραψε αύξηση πληθυσμού κατά 13,5%, από 2.024 κατοίκους το 2011 σε 2.297
το 2021, στοιχεία που κατατάσσουν τον Δήμο Ιητών στην
τέταρτη θέση πανελλαδικώς και στην κορυφή της κατάταξης στην Περιφερειακή Ενότητα των Κυκλάδων. Ο δήμαρχος Γκίκας Γκίκας απέδωσε το γεγονός στο ότι «ως Δημοτική Αρχή βελτιώνουμε τις συνθήκες ζωής των συμπολιτών
μας, υπερβαίνουμε τα εμπόδια της νησιωτικότητας και δημιουργούμε κίνητρα για μόνιμη παραμονή στο νησί μας όλο
τον χρόνο και όχι μόνο εποχικά. Στέλνουμε δυνατά το μήνυμα ότι η Νιος μας γίνεται κάθε μέρα και καλύτερη».

Για ποιους τρεις δημάρχους της Αττικής, που μέχρι πρότινος δεν αντάλλασσαν ούτε «καλημέρα», κυκλοφορεί
η φήμη ότι τον τελευταίο καιρό κατάφεραν να βρουν μια… κοινή βάση συνεννόησης; Οι πληροφορίες θέλουν
το βασικό θέμα της διαφωνίας τους να είναι αυτό που τελικά έγινε και η αφορμή για να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι συζήτησης, αλλά χρειάστηκαν πριν ισχυρές, υψηλές και διακομματικές πιέσεις, προκειμένου να πειστούν
να έρθουν σε μια αρχική επαφή μεταξύ τους. Παραμένουμε σε εγρήγορση για την εξέλιξη της προσπάθειας…

Αποχώρησε διαμαρτυρόμενος
Κλιμακώνει τις καταγγελίες του ο δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκης για την έγκριση του Μaster Plan του ΟΛΠ από την πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων
(ΕΣΑΛ). Με επίσημη ανακοίνωσή του γνωστοποίησε ότι ο ίδιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση της Επιτροπής, όταν αντιλήφθηκε ότι προχωρούν σε «ντρίμπλα» για την έγκριση του Μaster Plan μαζί με τη
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), αγνοώντας έτσι την αρνητική απόφαση του
ΣτΕ για το Master Plan της COSCO. Ο δήμαρχος επισημαίνει ότι «πρόκειται για μεθόδευση που εντάσσεται στο πλαίσιο της διευκόλυνσης της COSCO να ξεπεράσει τις νόμιμες διαδικασίες που επέβαλε το ΣτΕ
για την εκτέλεση και την αδειοδότηση των έργων, προκειμένου να κερδίσει χρόνο και χρήμα» και προαναγγέλλει νέο κύκλο αντιδράσεων από τον Δήμο του.

Μήνυση για τον υποθαλάσσιο αγωγό
Την παρέμβαση της Δικαιοσύνης για την αντιμετώπιση των κακόβουλων ενεργειών που βάλλουν τη λειτουργία του υποθαλάσσιου αγωγού υδροδότησης της Αίγινας αποφάσισαν στη διαδικτυακή σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν ο περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης και ο δήμαρχος Αίγινας Γιάννης
Ζορμπάς. Συγκεκριμένα ο κ. Πατούλης, αφού καταδίκασε την εγκληματική ενέργεια δολιοφθοράς του

αγωγού, πρότεινε από κοινού με τον δήμαρχο Αίγινας την κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς, παράλληλα με την προανακριτική
έρευνα που διενεργείται
από την αρμόδια Λιμενική αρχή. Ακόμη, προκειμένου
να μην ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο, ζητήθηκε από τον
ανάδοχο του έργου να επισπεύσει τις διαδικασίες
ανεύρεσης λύσεων προστασίας του έργου.

Σε αργία τέσσερις
αντιδήμαρχοι
Τεράστιο πολιτικό πρόβλημα απέκτησε
η δημοτική αρχή του Δήμου Παύλου
Μελά, καθώς με απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης τέσσερις αντιδήμαρχοι και ένας εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος τέθηκαν σε καθεστώς αργίας. Για την ακρίβεια, παύτηκαν από τα καθήκοντά τους στον Δήμο
για δέκα ημέρες δύο από τους τέσσερις αντιδημάρχους και για ένα μήνα οι
υπόλοιποι τρεις. Η υπόθεση αφορά την
παράταση της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που χορηγήθηκε το 2018, έναν
χρόνο πριν από τις δημοτικές εκλογές,
με απόφαση των συναρμόδιων αντιδημάρχων που συμμετείχαν στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και η οποία θεωρήθηκε ότι δόθηκε παράτυπα.
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Σενάρια επι σεναρίων για τις εκλογές

Παρέα με τους σοφούς του

Ο πρωθυπουργός έβαλε ξεκάθαρο φρένο στις πρόωρες εκλογές, αλλά έχει αποφασίσει να συνεχίσει την
προεκλογικού τύπου δραστηριότητα. Το πρόγραμμα
του Κυριάκου Μητσοτάκη θα είναι γεμάτο με περιοδείες και επαφές με τους πολίτες, κάτι που σημαίνει
ότι αυτές οι επαφές θα συνεχίσουν να καλλιεργούν
προεκλογικό πολιτικό κλίμα. «Το επόμενο διάστημα ο
πρωθυπουργός θα κάνει και τα δύο. Θα ασκεί τα καθήκοντά του όπως πρέπει και ταυτόχρονα θα βρίσκεται
δίπλα στην κοινωνία, κοντά στον πολίτη, δίπλα στον
κόσμο», επεσήμανε από την πλευρά του και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Άντε μετά
να πείσεις ότι δεν θα έχουμε πρόωρες εκλογές.

Ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται σε καθημερινή επαφή με τους
«τεχνοκράτες» της «επιτροπής των αρίστων» που έχει συγκροτήσει, τόσο για τα θέματα της πανδημίας, όσο όμως
και για τα θέματα της ενέργειας. Συγκεκριμένα, εδώ και
αρκετές ημέρες, αναλύει διεξοδικά με τον καθηγητή Νίκο
Φαραντούρη τα ενεργειακά και συζητούν κατά πόσον είναι
πιθανό ή όχι να υπάρξει κοινή ευρωπαϊκή λύση για τον προσεχή χειμώνα. Επιπροσθέτως, ο πρώην πρωθυπουργός
συνομιλεί με τον καθηγητή στη Σορβόνη Γρηγόρη Γεροτζιάφα και τον καθηγητή στο Χάρβαρντ Όθωνα Ηλιόπουλο
–όπως και με την Αθηνά Λινού– σε ό,τι αφορά την πανδημία. Στόχος του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ είναι να έχει κάθε
μέρα και ανά πάσα στιγμή αναλυτική εικόνα και γνώση για
τα βασικά θέματα που απασχολούν την Ελλάδα.

Αγρίεψε ο Σταϊκούρας
Πιέσεις προς τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers)
ασκεί ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας, προκειμένου να αυξηθεί η ένταση για τις ρυθμίσεις δανείων στο πλαίσιο τόσο του εξωδικαστικού συμβιβασμού,
όσο και των διμερών συμφωνιών. Παρά το
γεγονός ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα
έχει αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό των
ρυθμίσεων δανείων, ωστόσο ο τελικός
αριθμός ρυθμισμένων δανείων απέχει από το επιθυμητό, κατά το υπουργείο Οικονομικών, τελικό ύψος.
Στις συσκέψεις που γίνονται μεταφέρεται η δυσα-

Δίκτυο

Από τον,,, Δικτυωμένο

Απίστευτες
καταγγελίες
Οι περιπτώσεις για την Uber που έρχονται στο φως της δημοσιότητας έχουν δημιουργήσει σάλο στην Αμερική, καθώς μιλάμε για χιλιάδες καταγγελίες, ενώ μόνο
στο Σαν Φραντσίσκο 550 θύματα κατέθεσαν ομαδική αγωγή. Η Uber πλέον μηνύεται από 550 γυναίκες επιβάτες σε όλες
τις ΗΠΑ, οι οποίες ισχυρίστηκαν ότι δέχθηκαν επίθεση από οδηγούς στην πλατφόρμα. Η καταγγελία, η οποία κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας του Σαν Φρανσίσκο από δικηγόρους
της μεγάλης δικηγορικής φίρμας Slater
Slater Schulman LLP, ισχυρίζεται ότι γυναίκες επιβάτες απήχθησαν, κακοποιήθηκαν σεξουαλικά, βιάστηκαν, φυλακίστηκαν, παρενοχλήθηκαν ή δέχτηκαν με άλλον τρόπο επίθεση από οδηγούς της
πλατφόρμας.

Αίτημα του ΚΚΕ

Ερώτηση με την οποία ζητά να παρθούν
μέτρα στήριξης των αγροτοπαραγωγών
σιτηρών – κριθαριού εξαιτίας της χαμηλής
παραγωγής λόγω των καιρικών συνθηκών
στην ΠΕ Γρεβενών και ΠΕ Κοζάνης κατέθεσε στη Βουλή, προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το ΚΚΕ. Το
κείμενο υπογράφεται από τους βουλευτές Λεωνίδα Στολτίδη και Γιάννη Δελή.

ρέσκεια από την πλευρά του υπουργείου Οικονομικών και ζητείται από τράπεζες και servicers να ανεβάσουν ρυθμούς, έτσι ώστε από την μία πλευρά να
επιτευχθούν οι στόχοι και από την άλλη
να ικανοποιήσει ο νόμος για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό την αποστολή του.
Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι σχετικές
πληροφορίες, από το υπουργείο Οικονομικών και από την Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους παρουσιάστηκαν αναλυτικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία επιβεβαιώνεται
η θέση της κυβέρνησης.

Κομβικοί οι Σαουδάραβες
Το Public Investment Fund της Σαουδικής Αραβίας αντλεί πόρους από
κεφάλαια της κυβέρνησης της Σαουδικής
Αραβίας μέσω εργαλείων δανεισμού
αλλά και από έσοδα που προέρχονται ως απόδοση των επενδύσεων που υλοποιεί. Οι κύΑξιωματούχοι της ΕΕ και του ΝΑΤΟ
ριοι επενδυτικοί τομείς που
εκφράζουν ανησυχίες πως τα όπλα που
εξετάζει είναι αυτοί της
στέλνουν στην Ουκρανία καταλήγουν στη
αεροναυπηγικής και της
«μαύρη αγορά». «Δεν έχουμε κανένα λόγο
άμυνας, της αυτοκίνησης,
να το επιτρέψουμε», απαντά ο Ουκρανός
των μεταφορών και logisυπουργός Άμυνας. Πάντως, για να είναι
tics, της αγροδιατροφής,
καλυμμένοι οι Ουκρανοί, τη σύσταση
των κατασκευών, της διαΕιδικής Επιτροπής Ελέγχου πρόσκέδασης και ψυχαγωγίας,
τεινε προσωπάρχης του
των οικονομικών υπηρεσιών,
Ζελένσκι.
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του real estate, της υγείας, της λιανικής –καταναλωτικών αγαθών– και της τεχνολογίας. Σε αυτούς τους τομείς θέλουν να επενδύσουν και στη χώρα μας, αρκεί να τους αφήσει η…
γραφειοκρατία.

Δυτικές
ανησυχίες

Ποιοι ελέγχονται

Με υπεραρμοδιότητες ξεκινούν στα τέλη του μήνα τα έξι νέα ελεγκτικά
κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.), τα οποία βάζουν στο στόχαστρό τους μεγάλες υποθέσεις
φοροδιαφυγής. Εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ, της περιόδου
2016-2021, μεταβιβάσεις ακινήτων μεγάλης αξίας, εισαγγελικές παραγγελίες, τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης φορολογούμενων βρίσκονται μεταξύ των υποθέσεων που θα ελέγξουν οι 820 ελεγκτές των ΕΛ.ΚΕ. Τώρα,
πόσοι θα πληρώσουν όταν βεβαιωθούν τα ποσά, είναι ένα άλλο θέμα.
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Στο λεπτ
Σιγουριά
Οι κινήσεις του οικονομικού επιτελείου της
κυβέρνησης, όπως έχουμε γράψει πολλές φορές, είναι... χειρουργικές και απόλυτα στοχευμένες, λαμβάνοντας υπόψιν τα «πολεμοφόδια»
που πρέπει να διαθέτει η οικονομία, για να βγάλει τον προσεχή δύσκολο χειμώνα. Οι Χρήστος
Σταϊκούρας και Θόδωρος Σκυλακάκης αποτελούν τις απόλυτες σταθερές του Μεγάρου Μαξίμου. Από την έναρξη της πανδημίας, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης έδωσε εξετάσεις στους δανειστές και στην κοινωνία. Η Ελλάδα με το σπαθί της κέρδισε 12 συνεχείς αναβαθμίσεις, πετάξαμε... κλοτσηδόν το Διεθνές
Νομισματικό Tαμείο, βγήκαμε από την ενισχυμένη εποπτεία και τώρα ατενίζουμε, εν μέσω
δύσκολης συγκυρίας, την προοπτική της ανάκτησης επενδυτικής βαθμίδας. Ταυτόχρονα, η
κοινωνία είναι όρθια και από την άλλη πλευρά
γελάμε με όσα αστεία λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η σημερινή σιγουριά έρχεται σε αντιδιαστολή με τη...
σκέψη και μόνο για το τι θα γινόταν στη χώρα,
αν... ενδημούσαν ακόμη τα «παρατράγουδα»
των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Άγιο είχαμε...

Στήριγμα τα έργα υποδομής
Ο χειμώνας θα είναι δύσκολος και το σχέδιο
της κυβέρνησης προβλέπει τη μετατροπή της
χώρας σε ένα απέραντο εργοτάξιο, έτσι ώστε
να υπάρξει αντιστάθμισμα από την αναμενόμενη μείωση της κατανάλωσης και την «κοιλιά»
στις επενδύσεις. Τα έργα του Μετρό, τα σιδηροδρομικά έργα και δεκάδες άλλα έργα υποδομής
αναμένεται να απορροφήσουν εκατοντάδες
εκατομμύρια μέσα στην επόμενη χρονιά και, ως
εκ τούτου, θα στηρίξουν την εθνική οικονομία
και τις θέσεις απασχόλησης. Μαζί με τα έργα
των Περιφερειών, οι ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης μπορούν να κρατηθούν... ζωντανοί. Άλλωστε, του χρόνου έχουμε και εθνικές και περιφερειακές - δημοτικές εκλογές. Οπότε, όλα θα
δουλεύουν στο φουλ...

Θα τους μοιράσει... αυτόγραφα;
Αυτόγραφα θα μοιράζει σε λίγο ο υπουργός
Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης στους επικριτές του, παρουσιάζοντας συνολικά το έργο που
έχει γίνει στο υπουργείο του. Η έκδοση των
συντάξεων σε λίγους μήνες δεν θα είναι ούτε... μονόστηλο στις εφημερίδες, ενώ το πλέγμα στήριξης της κοινωνίας και της οικογένειας
συνιστά άμεση «κλοπή» της ατζέντας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος απεγνωσμένα με κάτι στελέχη
του προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις.
Ο Χατζηδάκης την έχει βγει από δεξιά και αριστερά, οριζοντίως και καθέτως και τους έχει
στείλει όλους... αδιάβαστους! Μόνο αυτόγραφα δεν τους έχουν μοιράσει ακόμη. Μπορεί να
γίνει και αυτό...

STATUS: Ζητούμενο η διάχυση του ενδιαφέροντος…
Χ.Α.: Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση εξορθολογισμού
των αποτιμήσεων, όμως για να συνεχιστεί, θα πρέπει να
επεκταθεί σε μεγαλύτερο κομμάτι του ταμπλό. Οι πιο επιφυλακτικοί επισημαίνουν πως οι επενδυτές που δεν χαρακτηρίζονται για τα γρήγορα αντανακλαστικά τους δεν πρέπει να παρασυρθούν από την πρόσκαιρη αλλαγή κλίματος
στις αγορές, επί το θετικότερον, καθώς η υφιστάμενη γεω-

πολιτική αλλά και η μακροοικονομική κατάσταση δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού για τον επερχόμενο χειμώνα, αλλά και διότι όλα τα μέτωπα ανησυχιών παραμένουν
ανοιχτά. Τεχνικά ο Γενικός Δείκτης δεν πρέπει να υποχωρήσει χαμηλότερα από τις 783 και με ενδιάμεση στήριξη στις
852, 845, 835, 820, 805 και 790 μονάδες. Οι 900 μονάδες παραμένουν το απόλυτο σημείο αναφοράς.

Βασίλης Κικίλιας,
(υπουργός Τουρισμού):

Όλος ο κόσμος ψηφίζει Ελλάδα
MARKET PLACE

Ta πάντα χρη

Από την Αμαλία Κάτζου

ALPHA BANK

Στη χρηματοδότηση της ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε. για
πράσινες επενδύσεις προχωρά η Alpha Bank
στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο Εθνικό
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Σκοπός του δανείου είναι η χρηματοδότηση μέρους του επενδυτικού σχεδίου της
εταιρείας για την εγκατάσταση 97 φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 25MW, σε εγκαταστάσεις της ανά την ελληνική επικράτεια, υπό
το καθεστώς του ενεργειακού συμψηφισμού
(netmetering). Η χρηματοδότηση ύψους 12,6
εκατ. ευρώ είναι μέρος της συνολικής επένδυσης ύψους 17,1 εκατ. ευρώ και εμπίπτει
στον πυλώνα «πράσινη μετάβαση» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
«Ελλάδα 2.0».

Intralot

Η Intralot ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της στις
ΗΠΑ Intralot Inc. υπέγραψε στις 28 Ιουλίου
2022 δανειακή σύμβαση με την KeyBank National Association ως διαχειρίστρια τράπεζα
και με μια κοινοπραξία τραπεζών στις ΗΠΑ
για τριετές δάνειο
$230.000.000
(Term Loan) και
για Ανακυκλούμενη Πιστωτική
Γραμμή
($50.000.000). Το δάνειο θα αποπληρώνεται
σε διαδοχικές τρίμηνες δόσεις με αρχή την 31η
Δεκεμβρίου 2022 και αποπληρωμή του υπολοίπου στις 27 Ιουλίου 2025. Η ετήσια αποπληρωμή θα είναι 5% για τα δύο πρώτα έτη και 10%
για το τρίτο έτος.

Ποια εισηγμένη έχει πραγματοποιήσει το τελευταίο έτος επενδύσεις
ύψους 145,4 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για τον όμιλο ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, ο
οποίος έχει επενδύσει 106,8 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των παραγωγικών εγκαταστάσεων της μητρικής εταιρείας στα Οινόφυτα. Συγκεκριμένα, 99,5 εκατ. ευρώ επενδύθηκαν για τον τομέα έλασης αλουμινίου και 7,3 εκατ. ευρώ για τον τομέα χαλκού και διέλασης κραμάτων.
Προ ημερών υπήχθη στον αναπτυξιακό νόμο το επενδυτικό σχέδιο για
τη νέα γραμμή βαφής προϊόντων έλασης αλουμινίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στα Οινόφυτα ύψους 27,1 εκατ. ευρώ.

ΔΕΙΚΤEΣ και CHIEFTES
Mermeren Kombinat: Για το α’ εξάμηνο του 2022 η Mermeren
Kombinat AD Prilep αναφέρει έσοδα από πωλήσεις ύψους
14.246.252, πράγμα που συνιστά αύξηση ύψους 5,6% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Το Ebitda είναι 8.182.476, σε σύγκριση με 8.556.454 της ιδίας περιόδου του προηγουμένου έτους, δηλαδή μειωμένο κατά 4,37%. Το
καθαρό αποτέλεσμα μετά φόρων είναι θετικό, ύψους
6.378.665 σημειώνοντας μείωση κατά 4,64% σε σύγκριση με
τα κέρδη για την ίδια περίοδο πέρυσι, ποσού 6.688.797.
Μοτοδυναμική: Με ισχυρή ανάπτυξη σε όλα τα μεγέθη έκλεισε το
πρώτο εξάμηνο του 2022 για την Μοτοδυναμική. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση κατά 32,4% και ανήλθαν στα 57,8 εκατ.
ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (Ebitda) ανήλθαν
σε 7,9 εκατ. ευρώ, σχεδόν τριπλάσια από αυτά του 2021, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 3,2 εκατ. ευρώ,
όταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο είχαν
παρουσιάσει ζημία.

ΠΡΟΣΩΠΟ
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Bespoke
SGA Holdings συμφερόντων του επιχειρηματία κ. Σπύρου
Θεοδωρόπουλου
έκανε πριν λίγες ημέρες είσοδο στην ιστορική σοκολατοβιομηχανία ΙΟΝ με την
απόκτηση ποσοστού 45%, σε
συνέχεια της συμφωνίας μεταξύ των μετόχων των δύο
εταιρειών. Ο ανήσυχος και
υπερδραστήριος επιχειρηματίας πραγματοποίησε για μία
ακόμη φορά ένα σούπερ
deal, με την αγορά να θεωρεί
πως σύντομα ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος θα αποκτήσει
μεγαλύτερο ποσοστό στην
ΙΟΝ. Η νεοϊδρυθείσα Bespoke αποτελεί την «ομπρέλα» των επιχειρήσεων του
Σπύρου Θεοδωρόπουλου,
στην οποία συμμετέχουν στενοί συνεργάτες του και ο γιος
του Αντώνης. Και μένει να
αποδειχθεί αν η ΙΟΝ θα είναι
η εταιρεία που θα κρατήσει
τα σκήπτρα της αυτοκρατορίας που δημιούργησε ο χαρισματικός επιχειρηματίας.
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Β. Κορκίδης: Το ΕΣΠΑ
2021-2027 αλλάζει
την ευρύτερη περιοχή
Χαρτογράφηση των βασικών αξόνων, επί των οποίων θα «τρέξουν»
προγράμματα και δράσεις που θα ενταχθούν στο νέο ΕΣΠΑ της περιόδου
2021-27, αλλά και αποτύπωση των
προοπτικών και των προκλήσεων για
την έγκαιρη υλοποίηση σχεδιασμών
ως προς την απορρόφηση των κονδυλίων έγινε κατά τη διάρκεια ενημερωτικής εκδήλωσης για το νέο ΕΣΠΑ και
την πορεία υλοποίησης των έργων
στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά,
σε αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών,
όπου και έγινε μία πρώτη προτεραιοποίηση των στόχων για την ευρύτερη
περιοχή του πειραϊκού χώρου, υπήρξε
συναντίληψη ότι ο Πειραιάς και γενικότερα η Αττική αποτελεί την ατμομηχανή της αναπτυξιακής επανεκκίνησης της χώρας, ανέφερε ο πρόεδρος
του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης.

Αναβλήθηκε το θέμα της στάθμευσης ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου
Αναβολή πήρε το θέμα παραχώρησης επιπλέον θέσεων
στάθμευσης στην Ελληνογαλλική Σχολή Πειραιά «Saint
Paul» στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο.
Ο δήμαρχος πρότεινε συνάντηση των εμπλεκομένων φορέων, κατοίκων και διεύθυνσης του σχολείου, προκειμένου να βρεθεί μια λύση που να ικανοποιεί και τις δύο πλευρές που συμμετείχαν με εκπροσώπους τους κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Πειραιά.
Οι κάτοικοι θεωρούν ότι στη συνάντηση κρίνεται αναγκαία
η παρουσία εκπροσώπων των δημοτικών παρατάξεων, καθώς και των παρατάξεων της Α’ Δημοτικής Κοινότητας, η
οποία είχε στηρίξει στη συνεδρίασή της με ομόφωνη απόφαση το αίτημά τους.

Οι εκπτώσεις δεν τόνωσαν
την αγορά που υποφέρει

Από τον Νίκο Κουφάκο

Η ιστορία της συνοικίας
των Μανιάτικων από
φοιτητές του Πανεπιστημίου

Πειραϊκά
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Ένα ψηφιακό πρόγραμμα για την
ιστορία των Μανιάτικων δημιούργησαν
φοιτητές μεταπτυχιακού προγράμματος του Πανεπιστημίου Πειραιά. Πιο
συγκεκριμένα, δημιούργησαν ένα
οπτικοακουστικό σποτ με στοιχεία
animation, συνδυάζοντας αρχειακό
υλικό και διάσπαρτη δημόσια ιστορική πληροφορία.
Το σποτ μέσω πέντε μικρο-αφηγήσεων καταπιάνεται με τον κόσμο του μανιάτικου εθιμικού δικαίου και το πώς
επηρέασε τη ζωή στο λιμάνι κατά την
πρώτη φάση της συγκρότησής του.

άθε άλλο παρά ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα που εισπράττει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς από τα μέλη του με
την ολοκλήρωση των πρώτων εβδομάδων από την έναρξη των καλοκαιρινών εκπτώσεων.
Ο εμπορικός κόσμος περίμενε να τονωθεί η «αναιμική» αγοραστική κίνηση και η αγορά να πάρει μια μικρή
ανάσα σε ένα ασφυκτικό περιβάλλον
με τρέχουσες και συσσωρευμένες
υποχρεώσεις. Ιδιαίτερα μάλιστα, αν
αναλογιστεί κανείς πως τα ποσοστά

Κ

των εκπτώσεων είναι ιδιαίτερα δελεαστικά λόγω της προσπάθειας των
επιχειρήσεων να κρατήσουν κοντά
τους τους καταναλωτές.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς,
δεδομένων των απογοητευτικών
αποτελεσμάτων, «κρούει τον κώδωνα του κινδύνου» για τη σοβαρότητα
της κατάστασης και τονίζει την
ανάγκη συνολικού σχεδίου διάσωσης του εμπορικού κόσμου, που
προσπαθεί να επιβιώσει κάτω από
τις ασφυκτικές οικονομικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί.

Ομολογία Μώραλη: «Το παιχνίδι με την COSCO είναι στημένο»
Γιατί ο δήμαρχος δεν παραιτείται από το ΔΣ της ΟΛΠ
Σε ομολογία-σοκ προχώρησε ο δήμαρχος
Γιάννης Μώραλης στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πειραιά. «Το
παιχνίδι με την ΟΛΠ είναι στημένο. Εδώ και 5
με 6 χρόνια πηγαίνουμε στις συνεδριάσεις της
ΕΣΑΛ για να καταθέτουμε τις προτάσεις του
Δήμου, αλλά μας γράφουν στα παλαιότερα
των υποδημάτων τους. Δεν πήγα στη συνε-

δρίαση, γιατί δεν θέλω να συμμετέχω», υποστήριξε ο δήμαρχος και έμμισθο μέλος του ΔΣ
της ΟΛΠ ΑΕ, όταν κλήθηκε να εξηγήσει γιατί
απουσίαζε από την συνεδρίαση της ΕΣΑΛ για
το Master Plan της COSCO. Η δήλωση Μώραλη προκαλεί εύλογα το ερώτημα γιατί τότε ο
δήμαρχος παραμένει στο Δ.Σ. της ΟΛΠ ΑΕ και
δεν παραιτείται από την έμμισθη θέση του...

175 εκατ. ευρώ για την
ανάπτυξη νησιωτικών
λιμενικών υποδομών
Στην εξασφάλιση 175 εκατ. ευρώ
για την ανάπτυξη νησιωτικών λιμενικών υποδομών και 80 εκατ. ευρώ
για τη χρηματοδότηση επιλεγμένων
άγονων γραμμών σηματοδοτεί η έγκριση του προγράμματος «Μεταφορές 2021-2027» από την ΕΕ.
Όπως ανέφερε ο αρμόδιος
υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γ. Πλακιωτάκης,
«πρόκειται για πολύ σημαντική επιτυχία, που αλλάζει θεαματικά τα
δεδομένα για τους νησιώτες και τα
νησιά μας. Διασφαλίζεται, πλέον,
όχι μόνο η σταθερή και συχνότερη
ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών
τόσο με την Ηπειρωτική Ελλάδα
όσο και μεταξύ τους, αλλά και η
ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης υπηρεσίας, με καλύτερες
λιμενικές υποδομές και κίνητρα
για δρομολόγηση νέων “πράσινων” πλοίων».

«Λίφτινγκ» 4 εκατ. ευρώ
στη Λεωφόρο Σχιστού
Προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων προκάλεσαν οι εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης του οδοστρώματος της Λεωφόρου Σχιστού – Σκαραμαγκά, του ρεύματος κυκλοφορίας
από Κερατσίνι προς Ν.Ε.Ο.Α.Κ.
Συγκεκριμένα, οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν σε τμήμα μετά τον ισόπεδο κόμβο του Βιομηχανικού Πάρκου
Σχιστού (ΒΙ.Π.Α.Σ.), στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση κατεστραμμένων
και επέκταση στηθαίων ασφαλείας σε
δίκτυα Περιφέρειας Αττικής», αρμοδιότητας της Δ.ΔΙ.Μ.Υ. με προϋπολογισμό
4.000.000 ευρώ.
Όλες οι ασφαλτικές εργασίες έχουν
προγραμματιστεί έτσι ώστε να υλοποιηθούν το συντομότερο δυνατό και να
έχουν ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 5/8/2022.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
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σο και να χαιρόμαστε όταν καλοκαιριάζει και μπορούμε να κολυμπάμε σε πισίνες, τόσο προσεκτικοί θα πρέπει να είμαστε για την υγεία
των ματιών μας και όχι μόνο!
Στις πισίνες, στα υδρομασάζ αναψυχής
και στα υδάτινα πάρκα οι χημικές ουσίες
που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό
του νερού δεν είναι φιλικές προς τα μάτια.
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YΓΕΙΑ

Τα μάτια σας… δεκατέσσερα
σε πισίνες και υδρομασάζ!

της Κατερίνας

Παπακωστοπούλου

Επιπλέον, μπορεί να καραδοκούν παθογόνοι μικροοργανισμοί που προκαλούν σοβαρές λοιμώξεις. Σύμφωνα με το αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), το χλώριο προστίθεται στα επεξεργασμένα νερά αναψυχής, για να αποτρέψει την ανάπτυξη μικροβίων και τη συρροή λοιμώξεων. Ωστόσο μπορεί να αλληλεπιδράσει με οτιδήποτε προέρχεται από
το σώμα των κολυμβητών, από τα ούρα και
τα νεκρά δερματικά κύτταρα έως τα αποσμητικά. Η συνέπεια είναι να δημιουργούνται ερεθιστικές ουσίες, που λέγονται χλωραμίνες, ενώ ταυτοχρόνως μειώνεται η ποσότητα του χλωρίου που μπορεί να σκοτώσει τα μικρόβια.

Ερεθισμός και κνησμός
Η έκθεση των ματιών στις χλωραμίνες
μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό και κνησμό (φαγούρα) στα μάτια. Αντίστοιχα, η
μείωση στη συγκέντρωση του καθαρού
χλωρίου μπορεί να αφήσει τους
χρήστες εκτεθειμένους σε κάθε
είδους βακτήρια, μύκητες και
παράσιτα.

«Οδηγός» η μυρωδιά
Το κλειδί για να καταλάβουμε αν μια πισίνα έχει
χλωραμίνες είναι η μυρωδιά.
Ο δρ Αναστάσιος Κανελλόπουλος, χειρουργός οφθαλμίατρος,
καθηγητής Οφθαλμολογίας του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, τονίζει πως «οι
καθαροί υδάτινοι χώροι αναψυχής φυσιολογικά δεν μυρίζουν έντονα χλώριο. Αντιθέτως, όταν η συγκέντρωση των χλωραμινών
είναι υψηλή, αναδύεται έντονη μυρωδιά,

Ανησυχία για
τους θανάτους
χλώριο και τα άλλα χημικά που χρησιμοποιούνται για την απολύμανση του νερού στην
πισίνα αφαιρούν αυτή την προστατευτική
στοιβάδα, προκαλώντας ερεθισμό και ερυθρότητα στα μάτια», αναφέρει ο κ. Κανελλόπουλος.

Το χλώριο και άλλα χημικά
που χρησιμοποιούνται για την
απολύμανση της πισίνας
αφαιρούν την προστατευτική Ξηροφθαλμία και φωτοφοβία
στοιβάδα των ματιών, Αν ένας κολυμβητής βουτάει συχνά με
προκαλώντας ερεθισμό ανοιχτά μάτια στην πισίνα εκθέτοντάς τα
και ερυθρότητα στα χημικά, κινδυνεύει να αναπτύξει ξηρο-

διότι οι χλωραμίνες διαχέονται ως αέριο στη γύρω περιοχή. Η μυρωδιά
είναι ακόμα εντονότερη σε
χώρους όπου υπάρχουν πολλαπλοί υδάτινοι τόποι αναψυχής (π.χ. νεροτσουλήθρες, πισίνες),
καθώς και στις εσωτερικές πισίνες, οι οποίες δεν αερίζονται τόσο καλά όσο οι υπαίθριες. Ακόμα πάντως και το καθαρό χλωριωμένο νερό μπορεί να βλάψει τα μάτια
και μάλιστα με διάφορους τρόπους. Το

Πώς θα προστατευτούμε
Για να προστατευθείτε από αυτούς τους κινδύνους, «η καλύτερη λύση είναι να φοράτε πάντοτε σφικτά γυαλιά κολύμβησης, που δεν επιτρέπουν στο νερό να πλησιάσει
τα μάτια σας. Αν φοράτε φακούς επαφής, να τους αφαιρείτε πριν φορέσετε τα γυαλιά κολύμβησης. Αν οπωσδήποτε θέλετε να τους φοράτε όσο θα βρίσκεστε στο νερό, προτιμότερο είναι να προμηθευτείτε φακούς μιας χρήσεως, ώστε να τους πετάξετε μόλις τελειώσετε το κολύμπι σας. Αν οι φακοί σας είναι πολλαπλών χρήσεων,
πρέπει να τους καθαρίζετε και να τους απολυμαίνετε σχολαστικά μετά από κάθε χρήση. Σε κάθε περίπτωση, όμως, πρέπει να φοράτε και γυαλιά κολύμβησης.

φθαλμία, κατά την οποία τα μάτια δεν παράγουν πια αρκετά ή/και καλής ποιότητας
δάκρυα. Χωρίς, εξάλλου, την προστασία
από μία πλήρως λειτουργική στοιβάδα δακρύων, τα μάτια μένουν εκτεθειμένα στα
χημικά της πισίνας και στους παθογόνους
μικροοργανισμούς και αναπτύσσουν πρόσθετα προβλήματα. «Το χλώριο είναι ένα
πανίσχυρο απολυμαντικό και μπορεί να
βλάψει τις εξωτερικές στοιβάδες των κυττάρων που προστατεύουν τον κερατοειδή
χιτώνα των ματιών. Είναι επικίνδυνο κάποιος να κάνει μακροβούτια με ανοιχτά μάτια
στην πισίνα. Αν το κάνει, θα παρουσιάσει,
αργά ή γρήγορα, κοκκίνισμα και ερεθισμό
των ματιών, που θα του προκαλεί κνησμό,
δακρύρροια και ενόχληση. Μπορεί επίσης
να εκδηλώσει φωτοφοβία, δηλαδή ευαισθησία των ματιών στο φως. Η όρασή του
μπορεί ακόμα να θολώσει λίγο, ενώ δεν
αποκλείεται να νιώθει και πόνο. Ειδικά,
όμως, για όσους κολυμπούν με φακούς
επαφής, μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνοι για την όραση. Αν το μάτι έχει ήδη κάποιον ερεθισμό, η κατάληξη μπορεί να είναι σοβαρά προβλήματα που φτάνουν μέχρι το έλκος (πληγή) του κερατοειδούς»,
αναφέρει ο ειδικός.

H εβδομάδα που μας πέρασε δείχνει μια μικρή, αργή αποκλιμάκωση, που φαίνεται κυρίως στα
κρούσματα που ανακοινώθηκαν
και είναι κοντά στις 123.000. Μικρή αύξηση παρουσιάζουν οι επαναμολύνσεις, που έφτασαν το
20%. Σε σταθερή κατάσταση οι
διασωληνωμένοι, που είναι 138
για την εβδομάδα από 25-31/7.
Μελανό σημείο οι θάνατοι, που
έφτασαν τους 355 σε μία εβδομάδα, δηλαδή κατά μέσο όρο 50 την
ημέρα. Όμως ο υπουργός Υγείας
έχει τονίσει πως οι σκληροί δείκτες, όπως οι θάνατοι, έπονται σε
μείωση χρονικά σε σχέση με την
πτώση στα κρούσματα, ενώ ως θάνατοι από κορονοϊό λογίζονται και
όσοι έχασαν τη ζωή τους σε νοσοκομείο, αλλά είχαν βγει θετικοί. Ο
δείκτης θετικότητας παραμένει
υψηλός στο 15,22%. Σημαντική
μείωση παρουσιάζουν τα νησιά
μας, τόσο του Αιγαίου όσο και του
Ιονίου, οι Σποράδες και η Κρήτη.
Μοναδική πόλη με μεγάλη αύξηση
του ιικού φορτίου στα λύματα είναι
η Πάτρα με +295%. Πλέον στη χώρα μας υπάρχει μετατροπή στην
επικράτηση των στελεχών. Έτσι,
βλέπουμε να κυριαρχεί το στέλεχος Όμικρον 5 σε ποσοστό 50,4%,
όταν το Όμικρον 2 είναι σε ποσοστό 34,7%. Το μόνο παρήγορο ότι
το στέλεχος Όμικρον 5 δίνει πιο
ήπια συμπτώματα, με υψηλό μεν
πυρετό, αλλά μικρής διάρκειας,
χωρίς να προκαλεί πνευμονία, ειδικά σε υγιή άτομα.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Ο κροίσος που έγινε «Ιντιάνα Τζόουνς»
ον αποκαλούν «Ιντιάνα Τζόουνς» της
δημοσιογραφίας… Αναζητά τον «χαμένο θησαυρό» της αλήθειας, μέσα
από σκληρά και επικίνδυνα ρεπορτάζ, ξοδεύοντας τεράστια ποσά από την αμύθητη
πατρική περιουσία!

Τ

Ο εγγονός του Σταύρου
Νιάρχου από νωρίς απαρνήθηκε
τις οικογενειακές μπίζνες και τη
μεγάλη ζωή που του εξασφάλιζε
το επίθετό του, επιλέγοντας
να αναδεικνύει δύο πράγματα:
τι σημαίνει ειρήνη και τι πόλεμος

του Δημήτρη Σταυρόπουλου

Εδώ και χρόνια έχει επιλέξει να απομακρυνθεί από τους κύκλους στους οποίους
μεγάλωσε, τις κοσμικότητες και τις συναναστροφές με το διεθνές jet-set, δηλώνει freelance δημοσιογράφος περιοδικών και
εφημερίδων, που επικεντρώνεται κυρίως
σε θέματα Αφρικής και Ευρώπης.
Η προσωπική του ζωή είναι περίπου
άγνωστη, ενώ με τον πατέρα του και την οικογένειά του οι σχέσεις του είναι καλές αλλά τυπικές…
Η τελευταία του ανάρτηση στο Ιnstagram
έγινε πριν από δέκα ή έντεκα μέρες ενώ
βρισκόταν στην πόλη Λουακάτο του Κονγκό, κάνοντας ρεπορτάζ για την εκτοπισμένη
φυλή Twa. Λίγο μετά συνελήφθη από τις
μυστικές υπηρεσίες της χώρας και την περασμένη εβδομάδα αφέθηκε ελεύθερος.

Σε τεντωμένο σχοινί
Είναι πρωτότοκος γιος του μεγιστάνα
Σπύρου Νιάρχου και της εκκεντρικής Δάφνης Γκίνες (φωτό), κληρονόμου της αυτοκρατορίας των
Γκίνες.
Ο εγγονός του Σταύρου
Νιάρχου από νωρίς απαρνήθηκε τις οικογενειακές μπίζνες και τη μεγάλη ζωή που
του εξασφάλιζε το επίθετό
του. Ως δημοσιογράφος, έχει
επιλέξει να αναδεικνύει δύο
πράγματα: τι σημαίνει ειρήνη
και τι πόλεμος.
Τα ρεπορτάζ του για τη Μπόκο Χαράμ στη
Νιγηρία, για την καταπίεση των γυναικών
στην Υεμένη, για το camp προσφύγων στη

χρηματοδοτούν τους ατέρμονους πολέμους
στη χειμαζόμενη αφρικανική χώρα.

Από τη Σάμο στην Ουκρανία

Σάμο ή την υγειονομική κρίση του κορονοϊού ήταν αποκαλυπτικά.
Με το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία βρέθηκε στην εμπόλεμη ζώνη.
Επαγγελματικά ξεχωρίζει για τη λεπτολογική του παρατήρηση, την αμάσητη γλώσσα
του αλλά και τη διασταύρωση των γεγονότων. Ήξερε ότι θα ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία από τότε που φοιτούσε στο δημόσιο σχολείο Harrow του Λονδίνου.
Θήτευσε ως ρεπόρτερ στην εφημερίδα «The Harrovian», ενώ έγινε
και εκδότης του περιοδικού «The
Peachey Literary Magazine». Συνέχισε τις σπουδές του στο Yale (λογοτεχνία) και στο Columbia (δημοσιογραφία). Προπονήθηκε για το
μέλλον του στα «Yale Daily News»,
WYBC Yale Radio, «Yale Literaly
Magazine».

«Διαβατήριο» οι γλώσσες
Το μόνο που του «έλειπε» για
να βρεθεί κοντά στους «ολίγιστους» του κόσμου και να πληροφορηθεί και να δημοσιοποιήσει
τα προβλήματά τους ήταν να ξεπεράσει το εμπόδιο της γλώσσας. Εκτός από αγγλικά και ελληνικά, έμαθε επίσης γαλλικά, ιταλικά και ρώσικα, ενώ μελέτησε
και τις νεκρές γλώσσες των Βαβυλωνίων, των Ασσυρίων και
των Λατίνων. Ο Νικόλαος Νιάρχος στα 33
του είναι ατρόμητος, αντισυμβατικός, με
έναν δικό του τρόπο μποέμ.

Low profile, κανονικός άνθρωπος που
δεν φωτογραφίζεται σε γιοτ ή ιδιωτικά
τζετ, ενώ, όταν επισκέπτεται τα ελληνικά
νησιά, δεν τον κυνηγάνε παπαράτσι, δεν γίνεται… είδηση η παρουσία του.

Από τα σαλόνια στον πόλεμο
Γεννημένος στη Νέα Υόρκη και γαλουχημένος στα κοσμοπολίτικα σαλόνια των
Νιάρχων, ο Νικόλας-Σταύρος είχε αποφασίσει από πολύ μικρός ότι θα
έμπαινε κάποτε στα δημοσιογραφικά γραφεία.
Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί στα «The New Yorker»,
«The Guardian», «Time Magazine», «Die Welt», «Flipboard», «The Nation», «The i
Paper», «Tatler», «Citizens
Journal». Τελευταία του αποστολή αυτή στο Κονγκό.
Ο Σταύρος-Νικόλας συνελήφθη επειδή
«έκανε ενέργειες χωρίς να ενημερώσει τις
Αρχές», συναντήθηκε δηλαδή με ένοπλες
αντικυβερνητικές ομάδες που μάχονται μεταξύ τους στα νοτιοανατολικά της χώρας.
Στο Κονγκό βρίσκονται 1.000 ορυχεία μικρής κλίμακας όπου εργάζονται 200.000
άνθρωποι, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά.
Οι εργαζόμενοι υπερεργάζονται σε άθλιες
συνθήκες, με ανύπαρκτες αμοιβές και υπό
τον συνεχή φόβο του θανάτου.
Συμμορίες, λευκοί «επενδυτές» και τζιχαντιστές συνεργάζονται αγαστά για να εξάγουν διαμάντια, κοβάλτιο, χρυσό και άλλες
πρώτες ύλες στις αγορές της Δύσης, ενόσω

Κατά τη διάρκεια αποστολής του στην
Ουκρανία τον περασμένο Μάρτιο, ο νεαρός δημοσιογράφος κατέγραψε υλικό και
μετέφερε τον Ιούνιο στα κείμενά του για
το αμερικανικό «The Nation» τις εικόνες
της φρίκης που προκαλεί ένας πόλεμος,
ενώ πριν αυτός ξεκινήσει είχε δημοσιεύσει την προειδοποίηση ενός στρατηγού,
αρχηγού των Αμυντικών Πληροφοριών
της χώρας, για επικείμενη –τότε– εισβολή των Ρώσων.
Ο Kraina FM, απ’ όπου μετέδιδε τα ρεπορτάζ του, εξέπεμπε από το Κίεβο και σε
περισσότερες από είκοσι άλλες πόλεις,
παίζοντας ροκ και ποπ μουσική στην ουκρανική γλώσσα.

Μετά από την εισβολή της Ρωσίας στην
Ουκρανία, άλλαξε προφίλ και μετατράπηκε
σε «σταθμό της εθνικής αντίστασης», μεταδίδοντας δελτία ειδήσεων και άλλες πληροφορίες, όπως αιτήματα για προμήθειες.
Για λόγους ασφαλείας, του ζητήθηκε
να μην αποκαλύψει την τοποθεσία και το
τήρησε…
Στο παρελθόν, ήρθε ινκόγκνιτο στην Ελλάδα για να ασχοληθεί με οδοιπορικό-φωτορεπορτάζ στο Άγιον Όρος, όπως και με το
θέμα των hot spots με επιτόπια έρευνα στη
Σάμο, γράφοντας ρεπορτάζ του με τίτλο
«Σε ένα ελληνικό νησί που υποδέχτηκε
τους μετανάστες, κάτοικοι και πρόσφυγες
αισθάνονται εγκαταλειμμένοι».
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και το «κάπου αλλού» είναι φυσικά
ο σταθμός του Αμαρουσίου.
Η Φαίη Μαυραγάνη έχει
ταυτίσει την επιτυχημένη δημοσιογραφική της πορεία με
την αξιοπιστία και την εγκυρότητα και μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, αυτή τη φορά, αναμένεται να συνεχίσει να δίνει το δικό της ισχυρό στίγμα στην
πρωινή ενημερωτική ζώνη του Σαββατοκύριακου. Το κενό που αφήνει η Μαυραγάνη στο OPEN θα κληθούν να αναπληρώσουν τη νέα σεζόν η Ευλαμπία Ρέβη και ο
Γιώργος Σιαδήμας.

ΣΚΑΪ και μικρασιατική καταστροφή
Μια νέα σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ 100,3 αφιερωμένη στα 100
χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή με τον Άρη Πορτοσάλτε ξεκινά από σήμερα
και κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί. Καταξιωμένοι καθηγητές και ιστορικοί επιστήμονες
συζητούν με υπευθυνότητα και δίνουν τις δικές τους απαντήσεις σε μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας και τους παράγοντες που
οδήγησαν στην καταστροφή, στο τέλος της Μεγάλης Ιδέας και στην προσφυγιά.

Με Ελένη Χατζίδου και
Ετεοκλή… ανατροπή!
Μετά από τρίμηνη αναζήτηση παρουσιαστών και ενώ πολλά πρόσωπα βρέθηκαν κοντά στην παρουσίαση, τελικά η
Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου είναι αυτοί που θα
σηκώσουν στην πλάτη τους το νέο Breakfast@Star. Ζευγάρι στη ζωή, ζευγάρι και στην tv, η Ελένη και ο Ετεοκλής
από τη νέα τηλεοπτική σεζόν αναλαμβάνουν και επισήμως την παρουσίαση του καθημερινού, ψυχαγωγικού
και… αρκετά ταλαιπωρημένου πρωινού του καναλιού της
Κηφισιάς, σε μια προσπάθεια να μετατρέψουν τα μονοψήφια νούμερα τηλεθέασης σε διψήφια. Η εκπομπή θα είναι ανανεωμένη, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Star,
ενώ πολύς κόσμος εργάζεται το τελευταίο διάστημα,
ώστε η νέα πρόταση να κεντρίσει το τηλεοπτικό ενδιαφέρον και να μην… σφυρίξει το κοινό αδιάφορα, όπως έκανε την περασμένη χρονιά.

Aπό Σεπτέμβρη... Εκτός Υπηρεσίας ο ΑΝΤ1
Πριν από λίγες ημέρες ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας κωμικής σειράς του ΑΝΤ1
«Εκτός Υπηρεσίας». Αστυνομικοί, τοπικοί «άρχοντες» και απλοί πολίτες
«ύποπτοι» μπήκαν στους ρόλους
τους και ξεκίνησαν την κοινή τους
ζωή σε ένα νησί όπου ακόμα κι αν
δεν υπάρχει το «κακό»… θα πρέπει να το εφεύρουν!
Λόγω, λοιπόν, ανύπαρκτης εγκληματικότητας, το Αστυνομικό Τμήμα του τόπου
έρχεται αντιμέτωπο με την πιθανότητα να

βάλει λουκέτο. Η ειδοποίηση από τα κεντρικά έρχεται: το Τμήμα πρέπει να κλείσει λόγω… αδράνειας. Έκπληκτοι και σε απόγνωση, οι άμεσα ενδιαφερόμενοι
τολμούν να δώσουν μια ανορθόδοξη λύση για να το κρατήσουν
ανοιχτό: να σκηνοθετήσουν ψεύτικα εγκλήματα. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε τους:
Πάνο Βλάχο, Βασιλική Ανδρίτσου, Άνδρη Θεοδότου, Νίκο Ορφανό, Αλέξανδρο
Αντωνόπουλο και Αλίκη Αλεξανδράκη.

ΜΜΕ και στα έξω

Μετά από 11 χρόνια, η Φαίη
Μαυραγάνη επιστρέφει στην
οικογένεια του ΑΝΤ1 και
στην εκπομπή «Στούντιο με
θέα». Οι διαπραγματεύσεις
μεταξύ των δύο πλευρών
είχαν ξεκινήσει από το φθινόπωρο του 2021, το deal
έκλεισε τον χειμώνα του 2022
και πριν από λίγες ημέρες, μετά το τέλος της εκπομπής της δημοσιογράφου στο
OPEN, ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση.
«Θα συνεχίσουμε από τον Σεπτέμβριο
κάπου αλλού», είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια στην τελευταία της εκπομπή

Στα

Η Φαίη σε… Στούντιο με θέα

Γιώργος Σκρομπόλας
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Με το κλασικό «αυτή μέχρι και μουστάκι θα σε βάλει να ξυρίσεις» κλείνει
το τρέιλερ του «βασιλιά» της πρωινής ζώνης Γιώργου Παπαδάκη, με το
οποίο υποδέχεται τη Μαρία Αναστασοπούλου στο «Καλημέρα Ελλάδα» στον
ΑΝΤ1, σε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες συνυπάρξεις της επόμενης σεζόν.



Η μεγάλη επιτυχία και απήχηση της σειράς «Σασμός»
συνεχίζεται και μέσα από τη μουσική της. Το ομότιτλο τραγούδι, σε μουσική Νίκου Τερζή και στίχους
Γιάννη Κότσιρα, με ερμηνευτή τον Γιάννη Κότσιρα ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο streams και έγινε χρυσό
σε ψηφιακές πωλήσεις.



Εντυπωσιακό το τρέιλερ για τον Β’ κύκλο της δημοφιλούς σειράς «Η γη της ελιάς». Η μεγάλη παραγωγή του MEGA επιστρέφει νωρίς τον Σεπτέμβρη με ακόμα πιο δυνατές ιστορίες και νέους χαρακτήρες που θα ανακατέψουν την τράπουλα και θα ανατρέψουν την εξέλιξη
της ιστορίας.



Το «Deal» συνεχίζεται για 7η χρονιά στο νέο πρόγραμμα του Alpha με επεισόδια… του κουτιού. Αξίζει να
σημειωθεί ότι τη χρονιά που πέρασε 222 παίκτες μοιράστηκαν περισσότερα από 1.220.000 ευρώ και ένας
υπερτυχερός κέρδισε το μαγικό 60άρι!



Διεθνής διάκριση για τον Αλέξη Κουβέλη. Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με το Πανεπιστήμιο Harvard, ο δημοσιογράφος του Alpha έλαβε την τιμητική πρόσκληση να πραγματοποιήσει ομιλία στους φοιτητές του κορυφαίου πανεπιστημίου που βρέθηκαν στη χώρα μας. Ο Αλέξης Κουβέλης κλήθηκε να μιλήσει για τα όσα έζησε ως ανταποκριτής στην
εμπόλεμη ζώνη της Ουκρανίας.
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ΟΒΕ: Πρέπει άμεσα να
υπάρχει ηλεκτρονική
διασύνδεση όλων των
σταδίων, διυλιστήρια,
εταιρείες, πρατήρια, μέχρι
τον τελικό καταναλωτή, μήπως
και σταματήσει επιτέλους ή
περιοριστεί η παραβατικότητα.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
&
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Κλιματική αλλαγή

ωρίς πολιτική βούληση και ένα
ολιστικό ψηφιακό σύστημα ελέγχου της παραβατικότητας και λαθρεμπορίας στα καύσιμα, αποτέλεσμα ουσιαστικό δεν θα έχουμε, τονίζει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών
Ελλάδος Μιχάλης Κιούσης, τις απόψεις
του οποίου καταγράψαμε:

Χ

του Φίλη Καϊτατζή
filisk24@gmail.com

Μιχάλης Κιούσης: Το νομικό σύστημα
είναι απίστευτα πολύπλοκο. Οι έλεγχοι
για παράβαση πραγματοποιούνται μέσα
από τα υπουργεία, όπως το Υποδομών
και Μεταφορών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών, ΑΑΔΕ, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Προστασίας του Πολίτη. Τα περισσότερα από αυτά τα υπουργεία έχουν παραρτήματα στις Περιφέρειες και τις περιφερειακές ενότητες. Οι
έλεγχοι όμως πρέπει να γίνονται προληπτικά και να είναι συνεχείς, ώστε να λειτουργούν αποτρεπτικά. Παρά τις διακηρύξεις όλων των κυβερνήσεων, το λαθρεμπόριο, η νοθεία, η αισχροκέρδεια
εξακολουθούν να υπάρχουν, αφανίζοντας τα νομίμως λειτουργούντα πρατήρια.
Η ΑΑΔΕ προβλέπεται να δημοσιοποιεί
τα στοιχεία παραβατών στον ιστότοπό της
για έναν χρόνο. Οι ημέρες σφράγισης,
ανάλογα με την ποσότητα των νοθευμένων καυσίμων, που θα προκύπτει από εργαστηριακό έλεγχο του Γενικού Χημείου
του Κράτους, είναι για μέχρι 5.000 λίτρα
10 ημέρες, για άνω των 5.000-20.000
λίτρων 30 ήμερες, για άνω των 20.00045.000 λίτρων 50 ήμερες, για άνω των
45.000 λίτρων 90 ημέρες. Το πρόστιμο
για τους εκ συστήματος παραβάτες είναι
«χάδι», αφού τα κέρδη τους είναι μεγάλα!

Χρειάζεται πολιτική βούληση

Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος: Ζητάμε, όταν αποδειχθεί ότι κάποιο
εισροών – εκροών, να κλείνει για μεγάλο διάστημα. Μόνο έτσι θα μπει
Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε για το τι
συμβαίνει ανά πάσα στιγμή σε όλη την
εφοδιαστική αλυσίδα καυσίμων;
Οι μόνοι μηχανισμοί ελέγχου που λειτουργούν είναι το σύστημα εισροών –
εκροών στα πρατήρια (τελευταίως έχει παραβιαστεί από διάφορους «συνάδελφους», αλλά σε μικρό αριθμό) και το Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων των πρατηρίων. Όταν αλλάζουμε τιμές, πρέπει ταυτόχρονα να ενημερώνουμε και το Παρατηρητήριο, ειδάλλως σε έλεγχο επιτόπιο ή απομακρυσμένο επιβάλλεται πρόστιμο 1.000
ευρώ ανά προϊόν.
Τα διυλιστήρια αναρτούν κάθε μέρα σε ειδική πλατφόρμα του υπουργείου Ανάπτυξης τις τιμές τους, με αποτέλεσμα οι πρατηριούχοι αλλά και οι καταναλωτές να μπορούν να βλέπουν τις τιμές και των πρατηρίων και των διυλιστηρίων.
Ο νόμος προβλέπει την εγκατάσταση του
συστήματος στο σύνολο της εφοδιαστικής
αλυσίδας, αλλά δεν λειτουργεί ολοκληρωμένα λόγω συνεχών αναβολών με διάφορες
δικαιολογίες.

Συμφωνείτε με την δημοσιοποίηση ονομάτων παραβατών;
Η δημοσιοποίηση των ονομάτων δεν είναι και τόσο αποτελεσματική, όπως ισχυρίζονται οι αρμόδιοι παράγοντες. Υπάρχει η
πρακτική των «αχυρανθρώπων». Τους βάζουν μπροστά εκείνοι που λειτουργούν παραβατικά πρατήρια. Όταν αποκαλυφθεί η
παράβαση, αλλάζουν οι «αχυράνθρωποι»!
Ζητάμε, όταν αποδειχθεί ότι κάποιο πρατήριο νοθεύει, κάνει λαθρεμπόριο ή έχει «πειραγμένο» το σύστημα εισροών – εκροών,
να κλείνει για πολύ μεγάλο διάστημα. Μόνο τότε μπορεί να μπει φρένο σε κάθε είδους παραβατικότητα.
Πώς μπορεί να ελαχιστοποιηθεί το
λαθρεμπόριο καυσίμων, αν και εδώ
γελάμε…
Για να «χτυπηθεί» το λαθρεμπόριο, το παραεμπόριο και γενικά η παραβατικότητα,
προέχει η πολιτική βούληση. Είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί, εκτός των συστημάτων εισροών – εκροών σε όλα τα επίπεδα,
ένα ολιστικό σύστημα ελέγχου με χρήση
κάθε νέας ψηφιακής τεχνολογίας, ηλε-

κτρονικής, τεχνητής νοημοσύνης κ.ά., για
να υπάρχει άμεση πρόσβαση και έλεγχος
των ελεγκτικών μηχανισμών και να απεικονίζεται σε χάρτη το σύνολο των καυσίμων
στη χώρα σε πραγματικό χρόνο. Μόνο έτσι
ούτε σταγόνα καυσίμου δεν θα μπορεί να
διαφύγει του ελέγχου.
Θέλετε τον καταναλωτή σύμμαχο, με
ποιον τρόπο;
Οι καταναλωτές μπορούν να τσεκάρουν
συνεχώς τα πρατήρια της γειτονιάς και να
βάζουν σε αυτά που εμπιστεύονται. Να
μην τρέχουν στις δήθεν φθηνές τιμές που
μετατρέπονται σε ακριβές. Η προτροπή
«ψάξε να βρεις το φθηνότερο» σηματοδοτεί κίνδυνο, παρότι έτσι αδικούνται συνάδελφοι καθ' όλα νόμιμοι, οι οποίοι με την
μεγάλη πελατεία που έχουν μπορούν να
έχουν και φθηνές τιμές. Ευτυχώς είναι λίγοι! Λύση, πάντως, κοινωνικής δικαιοσύνης είναι η δραστική μείωση των ειδικών
φόρων κατανάλωσης.
Ποιο θεωρείτε λογικό κέρδος και πώς
σχολιάζετε το πλαφόν για έναν χρόνο
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S LAR
GAS
and WIND

Παραπλάνηση καταναλωτών
Βαριά πρόστιμα προανήγγειλε ο υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας για όσους κερδοσκοπούν, ενώ η ΡΑΕ
προειδοποίησε για άμεση παύση παραπλανητικών διαφημίσεων από προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, που παρουσιάζουν δικές
τους τις χορηγούμενες από την Πολιτεία επιδοτήσεις των λογαριασμών ηλεκτρισμού μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης!

Φωτοβολταϊκό Δονούσας
Από φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 5
kW στο Γυμνάσιο Δονούσας (πρόγραμμα
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ΕΛΠΕ) παράγονται συνολικά περίπου 6.500 kWh ετησίως και εξοικονομούνται περισσότερα από
550 ευρώ τον χρόνο.
O Μιχάλης Κιούσης
πρόεδρος OBE

για έλεγχο καυσίμων

πρατήριο νοθεύει, κάνει λαθρεμπόριο ή έχει «πειραγμένο» το σύστημα
φρένο σε κάθε είδους παραβατικότητα στα πρατήρια
που επέβαλε το ΥΠΕΝ για να πουλάτε
σε τιμές Αυγούστου 2021;
Έχουμε βαρεθεί να ακούμε για «λογικό
κέρδος», «ελεγχόμενο κέρδος», «πλαφόν
στο κέρδος», παράλληλα με ύμνους στην
ελευθερία του εμπορίου. Επίσημα σήμερα
ισχύει ως 31/12/2022 το πλαφόν με το
ποσοτικό κέρδος Αυγούστου 2021 και ο
μέσος όρος κερδών καταγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών. Το Παρατηρητήριο,
λοιπόν, στις 22 Ιουλίου 2022 μας λέει ότι
στα πρατήρια της χώρας ο μέσος όρος των
κερδών των εταιρειών εμπορίας, των μεταφορέων υγρών καυσίμων και των πρατηρίων ήταν π.χ. στη βενζίνη –αμόλυβδη
95άρα– στο 6,79%. Αυτό πώς να το μοιράσεις και να μιλήσεις για «λογικό κέρδος»;
Ας πούμε ότι τα περισσότερα κέρδη (60%)
του 6,79 πηγαίνουν στα πρατήρια. Τότε το
μέσο μεικτό κέρδος του πρατηρίου θα είναι 4,07%. Βάση της ΥΑ όμως, αυτό είναι
και το ποσοτικό πλαφόν κέρδους! Με βάση
ποιο ποσοστό στο εμπόριο πρέπει να το
συγκρίνουμε, για να το πούμε υπερβολικό;

Μονοπώληση αγοράς
Η ΟΒΕ (Ομοσπονδία Βενζινοπωλών
Ελλάδος) με έδρα την Αθήνα ιδρύθηκε το 1978. Τα εγγεγραμμένα μέλη ενώσεις (όχι φυσικά πρόσωπα)
ανέρχονται σε 36 από όλη την Ελλάδα (στους νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Φωκίδος, Κυκλάδων, Δωδεκαννήσων, Κεφαλονιάς, Ευρυτανίας). Από τα περίπου 8.500 πρατήρια πριν την οικονομική κρίση, τον
Ιούλιο του 2022 λειτουργούσαν
4.878 (περιλαμβάνονται τα πρατήρια ΟΒΕ και του ΠΟΠΕΚ - Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων). Το κλασικό επαγγελματικό και συχνά οικογενειακό
πρατήριο εκτοπίζεται από την αγορά. Θα έχουμε, συνεπώς, μονοπώληση της αγοράς και εξάρτηση των καταναλωτών, αφού δεν θα λειτουργεί
ο ανταγωνισμός –πολλά σε λίγους.

Λογικό είναι μόνο το κέρδος που μας κλείνει. Μιλάνε για αισχροκέρδεια, ενώ εμείς
χάνουμε το κεφάλαιο κάθε φορά που αυξάνονται οι τιμές και μας επιβάλλουν, με
βάση τον νόμο, να κερδίσουμε τα ίδια λίγα
λεπτά που κερδίζαμε τον Αύγουστο του
2021. Τι θα γίνει στο τέλος, θα χάνουμε
και το κεφάλαιο; Θα έλεγα όμως εδώ ότι η
μεγαλύτερη αισχροκέρδεια μπορεί να γίνεται στις «φθηνότερες τιμές». Αν είναι αφορολόγητες, τα κέρδη είναι τρελά! Τα δικά
μας μεικτά κέρδη υπόκεινται και σε προμήθεια των τραπεζών (γιατί δεν μπαίνει πλαφόν στις τράπεζες;), που υπολογίζεται στο
σύνολο της τιμής με μέσο όρο 0,60%. Αποτέλεσμα είναι, σε μια τιμή 2,20 (με τιμές
22/7) η προμήθεια να είναι 1,32 λεπτά, τα
οποία πρέπει να αφαιρεθούν από το ποσοτικό πλαφόν των μεικτών κερδών του Αυγούστου 2021. Όταν τον Αύγουστο του
2021 το αντίστοιχο ποσό ήταν 0,93 λεπτά.
Φυσικά έχουμε μεγάλη αύξηση και εμείς
στα λειτουργικά μας έξοδα, με τέτοιους
όρους πώς να λειτουργήσεις;

Δανειακά κεφάλαια
Ανδρέας Ταπραντζής, διευθύνων σύμβουλος Avis: Η χρηματοδότηση από την Τράπεζα Πειραιώς και τα δανειακά κεφάλαια του
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» αποτελεί τμήμα του
επενδυτικού σχεδιασμού της εταιρείας, με
στόχο την επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης
και τη δραστική μείωση εκπομπών CO2 κατά 50.000 τόνους ετησίως.

Τηλεμετρικοί σταθμοί
Τέσσερις νέους τηλεμετρικούς σταθμούς, η
παροχή ενέργειας των οποίων εξασφαλίζεται
με χρήση φωτοβολταϊκών πάνελ, εγκατέστησε στο γεωθερμικό πεδίο χαμηλής θερμοκρασίας Ν. Απολλωνίας Θεσσαλονίκης η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών
Ερευνών για την εφαρμογή πρότυπου σχεδίου διαχείρισης.

Αποστολές πετρελαίου
Παρά τα όσα λέει η ΕΕ, επιτρέπονται κάποιες
διεθνείς αποστολές ρωσικού πετρελαίου, καθώς καθυστερεί σχέδιο αποκλεισμού της Μόσχας από τη ναυτιλιακή ασφαλιστική αγορά
των Lloyd's του Λονδίνου. Η ΕΕ είχε ανακοινώσει μία παγκόσμια απαγόρευση παροχής
θαλάσσιας ασφάλισης σε πλοία που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο.

Φορολογικές ελαφρύνσεις
Η Ισπανία έχει 3.000 ώρες ηλιοφάνειας τον
χρόνο. Η βιομηχανία φωτοβολταϊκών στη χώρα απασχολεί σήμερα περίπου 60.000 άτομα. Ένα ηλιακό σύστημα χωρίς μπαταρία
αποθήκευσης κοστίζει έως 6.000 ευρώ για
μονοκατοικία. Η απόσβεση γίνεται σε έως έξι
χρόνια και ορισμένοι δήμοι προσφέρουν φορολογικά πλεονεκτήματα.

ΓΝΩΜΕΣ
Σημειολογική βράβευση
στην Αμφίπολη
ις προηγούμενες ημέρες έζησα πραγματικά συγκινητικές στιγμές με αφορμή
την παρουσία μου στο 1ο Συμπόσιο Τέχνης Δήμου Αμφίπολης, με θέμα «Τύμβος Καστά», που πραγματοποιήθηκε στην Αμφίπολη
το τριήμερο 28-31 Ιουλίου.
Ο Δήμος Αμφίπολης και η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμφίπολης σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, στην έδρα του Δήμου Αμφίπολης, στο Ροδολίβος, διοργάνωσαν μία μοναδική εκδήλωση υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού.
Ήταν μια ιδιαίτερη εμπειρία για μένα να βρεθώ στα ιερά χώματα της Μακεδονίας και να
παρευρεθώ ως τιμώμενο πρόσωπο στο συμπόσιο που χαρακτηρίστηκε από την παρουσία
σημαντικών προσωπικοτήτων από τον χώρο
του πολιτισμού, της μουσικής, της τέχνης, ενώ
ιδιαίτερα θετικά σχολιάστηκε η παρουσία του
υπουργού μεταφορών
Κώστα Καραμανλή.
Στο πλαίσιο της μοναδικής τριήμερης φιλοξενίας μου ως διευθυντής του Πολιτιστικού
Ομίλου UNESCO Πειραιώς και Νήσων και
Γράφει ο
του Διεθνούς ΠολιτιστιΓιώργος
κού Οργανισμού InterΤσούκαλης
national Action Art
στην Ελλάδα μπόρεσα
να δω και να θαυμάσω ιερά μνημεία και να
περπατήσω στα άγια χώματα.
Στην έναρξη του συμποσίου είχα τη χαρά να
συναντηθώ και να συνομιλήσω επί μακρόν με
την αρχαιολόγο Κατερίνα Περιστέρη, η οποία
με συνεχάρη για τον αγώνα μου ενάντια στην
αρχαιοκαπηλία και μου παρέδωσε το μοναδικό
λεύκωμά της. Ήταν μία κίνηση που με συγκίνησε ιδιαίτερα. Τη δεύτερη ημέρα η βράβευσή
μου συνδυάστηκε με μία ακόμη συγκινητική
έκπληξη, καθώς ο δήμαρχος μου παρέδωσε
ένα αντίγραφο του λέοντα της Αμφίπολης.
Νιώθω την ανάγκη να πω ένα μεγάλο
«ευχαριστώ», ειλικρινές και θερμό, προς
τον δήμαρχο της Αμφίπολης Στέργιο Φρανστανλή, την πρόεδρο της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α Σωτηρία Καλακίδα και την εκλεκτή φίλη Ελπίδα Παπαεμμανουήλ, τόσο για την τιμητική
πρόσκληση αλλά και για τη βράβευσή μου.
Είναι άνθρωποι οι οποίοι με κέρδισαν από
την πρώτη στιγμή για έναν απλό λόγο. Το
μόνο που κάνουν είναι να πασχίζουν με κάθε δύναμή τους για την ανάδειξη του μνημείου στον Τύμβο Καστά και για την αξιοποίηση όλης της περιοχής. Οφείλω επίσης
να πω ότι εντυπωσιάστηκα ιδιαίτερα από
τον καθηγητή Μιχάλη Λεφαντζή, ο οποίος
είναι ο αρχιτέκτονας του Τύμβου. Ειλικρινά
θέλω να τον ευχαριστήσω κι εκείνον θερμά
και δημόσια.

Τ
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Με μισθό 329 ευρώ ο ένας στους τρείς εργαζόμενους
εν το πιστεύω!», είπα
όταν ο ΕΦΚΑ ανακοίνωσε πριν από λίγες
ημέρες τα στοιχεία απασχόλησης
για τον μήνα Οκτώβριο του 2021.
Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, ένας
στους τρεις εργαζόμενους σε όλο
τον ιδιωτικό τομέα, που είναι το
Γράφει ο
Γιώργος
29,10%, λαμβάνει μηνιαίο μισθό
Κοντονής
ΜΟΝΟ 329 ευρώ καθαρά τον μήνα!
Πρέπει να πούμε πως τα μεικτά είναι στα 397,84 ευρώ. Είναι γεγονός και δεν αμφισβητείται από κανέναν ότι τα στοιχεία αυτά είναι ανησυχητικά
για το μέλλον των μισθών, αλλά και των συντάξεων. Και αυτό επειδή το ασφαλιστικό είναι
συνάρτηση του εργασιακού. Έτσι, η αγορά εργασίας επηρεάζει δραστικά τις εισφορές στα
Ταμεία και το μέλλον των συντάξεων.
Το γεγονός αυτό αποτελεί και είναι όχι
απλώς καμπανάκι, αλλά καμπάνα, που όταν
κτυπά ο ήχος της είναι διαπεραστικός (σου
τρυπά τα αυτιά!) και φθάνει παντού. Το μήνυμα, λοιπόν, που εστάλη σε όλους, πρέπει να
το λάβουν σοβαρά στα υπόψη τους οι εργοδότες και ιδιαίτερα το αρμόδιο υπουργείο.
Και να θυμίσω πως, εάν δεν ληφθούν μέτρα

«Δ

–όχι αύριο, αλλά χθες–, τότε είναι
βέβαιο πως η κατάσταση θα έχει
τραγικά αποτελέσματα. Αυτό σημαίνει ότι αργότερα τα Ταμεία δεν θα
έχουν χρήματα για να πληρώσουν
τους συνταξιούχους. Τους ανθρώπους που είχαν πληρώσει τις εισφορές τους και με το παραπάνω, για να
έχουν μια καλή σύνταξη (όση τους
άφησε ο βάρβαρος και πιο αντιασφαλιστικός νόμος της Ευρώπης, ο
νόμος Κατρούγκαλου) για τα γεράματά τους.
Αλήθεια, αναρωτήθηκε ποτέ κανείς από
την Πολιτεία αν μπορεί να ζήσει κάποιος με
μηνιαίο μισθό 329 ευρώ καθαρά, που ήταν ο
μέσος μισθός μερικής απασχόλησης; Και
ακόμη, με 820 ευρώ καθαρά (τα μεικτά με
πλήρη απασχόληση ήταν 954,16 ευρώ) τον
μήνα έχοντας παιδιά και άλλες υποχρεώσεις;
Προσωπικά πιστεύω πως ουδείς ασχολήθηκε με αυτό το ζήτημα, που είναι μία ακόμη
«καυτή πατάτα» στα χέρια της κυβέρνησης, η
οποία προσπαθεί με τα διάφορα επιδόματα
να… μπαλώσει κάποιες τρύπες. Όμως το
πρόβλημα δεν λύνεται και παραμένει ανοικτό. Ίσως τον άλλο μήνα στη Θεσσαλονίκη,

στα εγκαίνια της ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με τις άλλες ανακοινώσεις, να δώσει λύση και σε αυτό.
Εκεί που θέλω να σταθώ περισσότερο είναι στην ανακοίνωση του ΕΦΚΑ για τις εργαζόμενες γυναίκες. Βλέποντας τον πίνακα
καταλαβαίνει κανείς «την βίαιη φτωχοποίηση των εργατοϋπαλλήλων στον ιδιωτικό
τομέα». Και αυτό που προκαλεί μεγάλη εντύπωση είναι το γεγονός ότι ο μέσος μεικτός μισθός των γυναικών που εργάζονται
με πλήρη απασχόληση είναι πολύ χαμηλότερος σε σχέση με τον αντίστοιχο των ανδρών! Και πρέπει να πούμε πως κάνουν την
ίδια ακριβώς δουλειά. Για την εργαζόμενη
γυναίκα με πλήρη απασχόληση ο μηνιαίος
μισθός είναι 1.083,22 ευρώ μεικτά. Και
για τον άνδρα είναι 1.244,98 ευρώ μεικτά.
Η διαφορά μεταξύ των δύο είναι μεγάλη.
Φθάνει περίπου στα 170 ευρώ. Για την
ακρίβεια είναι 161,76 ευρώ.
Η ανακοίνωση αυτή του ΕΦΚΑ παρουσιάζει την ωμή πραγματικότητα και έφερε τους
πάντες προ των ευθυνών τους. Και ναι, είναι
μια τραγωδία, όταν ο ένας στους τρεις εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα αμείβεται με
μηνιαίο μισθό 329 ευρώ καθαρά. Ντροπή!

Τα δικαιώματα του κατηγορουμένου στην ποινική δίκη εντός ΕΕ
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της Ευρώπης από 22-102013). Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο παρέχει δικονομικές εγγυήσεις για παιδιά που βρίσκονται στη θέση του υπόπτου ή του κατηγορουμένου στα πλαίσια ποινικών διαδικασιών, δηλαδή τα παιδιά έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο και δικαίωμα συνδρομής από δικηγόρο, δεν μπορούν να καταδικαστούν σε φυλάκιση, εάν δεν
έχουν λάβει συνδρομή δικηγόρου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ενώ τους παρέχονται εγγυήσεις για αυτοπρόσωπη εμφάνιση στη δίκη, πρόσβαση σε αποτελεσματικά μέσα
προστασίας, προστασία της ιδιωτικής τους ζωής, ιατρική
εξέταση από εξειδικευμένο προσωπικό, έγκαιρη ενημέρωΔικηγόρος
Αθηνών
ση γονέα για την πορεία της διαδικασίας και η συνοδεία του
έχει το δικαίωμα της ενημέρωσης για τα δικαιώματά του
(Οδηγία 2016/800), ενώ προβλέπει τα σχετικά με τη δικα(άμεσα, γραπτώς ή προφορικώς) για τις κατηγορίες που
στική αρωγή για υπόπτους και κατηγορουμένους στο πλαίσιο ποινιαντιμετωπίζει, για το δικαίωμά του σε νομικές συμβουλές και ευερκών διαδικασιών και για καταζητούμενους σε διαδικασίες εκτέλεγέτημα της πενίας (Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
σης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης (Οδηγία 2016/1919).
Συμβουλίου της 22-10-2012, 2012/13/ΕΕ). Πάντοτε θα πρέπει
Ο κατηγορούμενος, εάν ομιλεί ξένη γλώσσα, έχει δικαίωμα σε μενα χορηγείται άμεσα από τις αρχές επιβολής του νόμου (Αστυνομία,
τάφραση και διερμηνεία, η οποία πρέπει να παρέχεται δωρεάν ενώυπουργείο) έγγραφο προς τον κατηγορούμενο γραμμένο σε απλή
πιον των Αρχών ή των ακροαματικών διαδικασιών, να έχει ποιότητα
γλώσσα που κατανοεί, το οποίο να αναφέρει τα δικαιώματά του για
και να γίνεται για οποιαδήποτε απόφαση στερητική της ελευθερίας
πρόσβαση στη δικογραφία, δικαίωμα σε επείγουσα ιατρική περίέγγραφο απόδοσης κατηγορίας οποιασδήποτε δικαστικής απόφαθαλψη, δικαίωμα ενημέρωσης ενός προσώπου και επικοινωνίας με
σης (Οδηγία 2010/64/ΕΕ). Τέλος εξασφαλίζονται δικαιώματα για
τις προξενικές αρχές κ.λπ. Ο κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα
ευάλωτα άτομα (τα οποία προσδιορίζονται ταχέως από τις αρμόπρόσβασης σε δικηγόρο στα πλαίσια ποινικής διαδικασίας, έχει διδιες αρχές αρχικά και έπειτα εξετάζονται από ανεξάρτητο ιατρό που
καίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση κράτησης,
θα προσδιορίσει τον βαθμό των ειδικών αναγκών τους). Αυτά είναι:
έχει δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και τις προξενικές
το δικαίωμα να μην υπόκεινται σε διακρίσεις άτομα με σοβαρές ψυαρχές σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του. Όσον αφορά
στο δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο, αυτό προστατεύεται από το
χικές διαταραχές ή σωματικές-αισθητήριες αδυναμίες, να έχουν δικαίωμα στην ιατρική περίθαλψη, δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόαπόρρητο κάθε μορφής επικοινωνίας (συναντήσεις, αλληλογραρο, δικαίωμα στην καταγραφή όλων των διαδικασιών με οπτικοαφία, τηλεφωνικές συνομιλίες) και από το δικαίωμα αποτελεσματικουστικά μέσα, δικαίωμα στην προστασία της ιδιωτικής τους ζωής,
κής συμμετοχής δικηγόρου κατά την εξέταση του προσώπου και το
ενώ η στέρηση της ελευθερίας τους θα πρέπει να εφαρμόζεται μόδικαίωμα παράστασης δικηγόρου σε ερευνητικές πράξεις και πράνο ως έσχατο μέσο.
ξεις συλλογής αποδεικτικών στοιχείων (Οδηγία 2013/48/ΕΕ Ευρχικά οι ύποπτοι για έγκλημα ή κατηγορούμενοι σε ποινικές
διαδικασίες είναι αθώοι μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους
(τεκμήριο της αθωότητας), μπορούν να παρασταθούν στη δίκη τους και έχουν κοινά δικαιώματα είτε βρίσκονται στη χώρα τους είτε σε άλλη χώρα της ΕΕ (Οδηγία
2016/343). Κάθε άτομο είναι αθώο μέχρι την τελική καταδικαστική του απόφαση. Αυτό δημιουργεί την υποχρέωση στις χώρες της ΕΕ να λαμβάνουν μέτρα ώστε τα άτομα να μην εμφανίζονται στις δικαστικές αποφάσεις ή σε
δημόσιες δηλώσεις ως ένοχα, πριν την τελική τους καταΓράφει η
Τζίνα
δίκη, ενώ οι εισαγγελικές αρχές φέρουν το βάρος της
Αλεξάκη
απόδειξης των αξιόποινων πράξεων. Ο κατηγορούμενος
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ε αφορμή την πρόσφατη ανακάλυψη ενός αρχαίου υδραγωγείου στο Ολυμπιακό Στάδιο της
Αθήνας, στο Μαρούσι, θα αναφερθούμε
σήμερα ιστορικά στην περιοχή του ΟΑΚΑ.
Η μεγάλη αυτή πεδιάδα είναι η ίδια με
αυτή όπου ήταν ο αρχαίος δήμος Αθμόνου. Έπειτα από «τις μεταρρυθμίσεις που
εισήγαγε το 507 με 506 π.Χ. ο Κλεισθένης με στόχο την εμπέδωση της δημοκρατίας, η Αττική χωρίστηκε σε δέκα τμήματα, καθένα από τα οποία αντιστοιχούσε
και σε μία φυλή». Να προσθέσω πως αυτή η διαίρεση της Αττικής δημιούργησε
πολλούς νέους δήμους και ένας από αυτούς ήταν ο Αθμόνου. Οι κάτοικοι ανήκαν
στην Κεκρόπια φυλή.
Οι ανασκαφές που έγιναν έφεραν στο
φως πως σε αυτό το σημείο «οι κάτοικοι της Ρωμαϊκής περιόδου στον 1ο
και στον 2ο αιώνα μ.Χ.
στράφηκαν στην κατασκευή μεγάλων δεξαμενών, με στόχο την ύδρευση
της περιοχής και την άρΓράφει ο
δευση των γύρω αγρών».
Γιώργος
Πρέπει να σημειώσω πως
Κοντονής
τα ευρήματα αυτά δεν
έχουν ακόμα δημοσιευτεί.
Να υπογραμμίσω όμως ότι από τους κατοίκους διαπιστώνεται το έντονο ενδιαφέρον του ρωμαϊκού Αθμόνου στην προώθηση έργων ύδρευσης. Στα ευρήματα δε
των τελευταίων ετών περιλαμβάνονται τα
ερείπια δεξαμενών ιδιαιτέρως μεγάλων
διαστάσεων. Ο ιστορικός που αναφέρεται
σε αυτές τις δεξαμενές γράφει πως «οι
τρεις ανήκουν πιθανότατα στον 2ο αιώνα
μ.Χ.». Να τονίσω ότι μπορεί κάποιος να
δει τη δεξαμενή στο Λασσάνη που είναι
μερικώς διατηρημένη. Η άλλη δεξαμενή
που σώζεται σε γειτονική απόσταση και
προς βορρά του Ολυμπιακού Σταδίου είναι επισκέψιμη και έχει ενταχθεί στα έργα
ανάπλασης του χώρου. Η τρίτη δεξαμενή
ανακαλύφθηκε στην οδό Σπύρου Λούη,
στα νοτιοδυτικά του σταδίου. Όλες οι δεξαμενές, όπως διαπιστώνει ο επισκέπτης,
«διαθέτουν δάπεδο στρωμένο με μωσαϊκό πηλίνων ψηφίδων, τοιχώματα επιχρισμένα με υδατοστεγές κονίαμα, κλίμακες
καθόδου και αγωγό απορροής υδάτων».
Και ακόμη, όπως λένε οι ειδικοί, οι δεξαμενές στεγάζονταν με ελαφρώς υπερυψωμένη στέγη.
Και φθάνουμε τώρα στους πήλινους
ρωμαϊκούς αγωγούς: «Η τροφοδοσία των
δεξαμενών επιτυγχανόταν με μεγάλους
πήλινους αγωγούς που μετέφεραν το νερό από την Κηφισιά ‒η οποία διέθετε
πλούσιες υδάτινες πηγές‒ στο Μαρούσι».
Όπως διαβάζω, αυτοί οι αγωγοί ήταν «ελλειπτικής διατομής, φτιαγμένοι με δακτυλίους, καθένας από τους οποίους αποτε-
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To αρχαίο υδραγωγείο
της Αθήνας μέσα
στο Ολυμπιακό Στάδιο!

λείται από δύο προσαρμοζόμενα πεταλόσχημα στελέχη». Όταν κάποιος βρεθεί
στο Ολυμπιακό Στάδιο και περάσει κάτω
από τη δυτική πλευρά του γηπέδου Αντισφαίρισης με κατεύθυνση προς τα ΝΑ,
όπου και τέμνει τη μεγάλη Αλέα, θα δει
ένα αξιόλογο τμήμα του αγωγού που αποτελούσε και κομβικό σημείο σε βάθος
4,02 μ. Αυτό είναι μέσα σε τάφρο ανάδειξης σφραγισμένη με γυάλινη επικάλυψη.
Όπως γράφει ο ιστορικός, «για την επίσκεψη και τον καθαρισμό του αγωγού
υπήρχαν τετράγωνα πλινθόκτιστα και κτιστά φρεάτια, που παρεμβάλλονταν σε μικρές αποστάσεις».

Το Αδριάνειο Υδραγωγείο
Υπήρχε τότε και το Αδριάνειο Υδραγωγείο που… κρύβεται στις εγκαταστάσεις
του Ολυμπιακού Σταδίου. Να τονίσω πως

«ενώ οι ρωμαϊκές δεξαμενές του Ολυμπιακού Σταδίου τροφοδοτούνταν με νερά
επιφανείας, η πεδιάδα με τις Ολυμπιακές
Εγκαταστάσεις κρύβει σε βάθος το Αδριάνειο Υδραγωγείο». Σύμφωνα με τα ιστορικά βιβλία, «το έργο δρομολογήθηκε από
τον Αδριανό το 125 μ.Χ. και ολοκληρώθηκε το 140 μ.Χ. Το νερό μεταφερόταν στην
Αθήνα από πηγές στην Πάρνηθα και στην
Κηφισιά σε απόσταση περίπου 20 χλμ.
Ήταν υπόγεια κατασκευή ορθογώνιας διατομής με καμαρωτή στέγαση και διαστάσεις 0,70 μ. πλάτος και ύψος 1,60 μ.».
Εδώ πρέπει να αναφέρω τη φροντίδα των
ανθρώπων εκείνης της εποχής για τον καθαρισμό της. Όπως διαβάζω, «για τον καθαρισμό της σήραγγας υπήρχαν φρεάτια
ανοιγμένα σε απόσταση ανά 35 μ. περίπου. Τα νερά οδηγούνταν σε μεγάλη δεξαμενή της πρωτεύουσας, διαστάσεων

26x9 μ. και βάθους 2 μ., που ήταν χτισμένη στο Κολωνάκι (πλατεία Δεξαμενής),
από όπου γινόταν η διανομή. Στη δεξαμενή ανήκε πρόπυλο, το οποίο διαλύθηκε το
1778, που αποτελείτο από τέσσερις ιωνικούς κίονες και επιστύλιο με επιγραφή
αναφερόμενη στον Αδριανό και στον αυτοκράτορα Αντωνίνο τον ευσεβή, που
ολοκλήρωσε το έργο».
Και πρέπει ακόμη να προσθέσω πως
στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις στο Μαρούσι η σήραγγα βρίσκεται σε βάθος 20
μ. Σώζονται μάλιστα πολλά φρεάτια του
Αδριανείου Υδραγωγείου, τετράγωνης ή
κυκλικής διατομής.
Βλέπουμε, λοιπόν, πως το νερό στη
ζωή του ανθρώπου ανέκαθεν ήταν το άλφα και το ωμέγα και για αυτό μεριμνούσε
με κάθε μέσο και τρόπο. Πολλά μάλιστα
από τα έργα ισχύουν ακόμη και σήμερα.

ΡΕΤΡΟ

Γράφει ο

Πόπη Λάζου

Πάνος Ν.
Αβραμόπουλος*
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Μια απαράμιλλη δευτεραγωνίστρια
Υ

πήρξαν δευτεραγωνιστές στο πεδίο της
μεγάλης οθόνης, όπως επίσης και στο
παλκοσένικο, που κατόρθωναν με το πηγαίο, μεσογειακό τους ταπεραμέντο και το πληθωρικό λυρικό τους κύτταρο, να σαγηνεύουν τις καρδιές μας, να αποσπούν το διαρκές χειροκρότημά
μας και να αποτελούν με την πολύκλαδη υποκριτική τους παρουσία σημαντικούς τελεστές της καλλιτεχνικής μας σκηνής.
Σε αυτούς τους ωραίους ηθοποιούς λοιπόν, που
πέτυχαν έστω και σε δεύτερους ρόλους να αναγορευτούν ουσιαστικά σε πρωταγωνιστές, ανήκει η
αξέχαστη «ζωντοχήρα» του ελληνικού κινηματογράφου Πόπη Λάζου. Πληθωρική, χυμώδης, με μία
επίζηλη φυσική ομορφιά, αλλά και εκχυλίζουσα
θηλυκότητα, παράλληλα προς το βαθύ λυρικό της
κύτταρο, κατόρθωσε να κερδίσει τις καρδιές μας
και να μας χαρίσει με τις μοναδικές ερμηνείες της
αξέχαστες στιγμές στον ασπρόμαυρο κινηματογράφο. Σφράγισε με τις έξοχες ερμηνείες της, αυτή η
ατίθαση, «σκανδαλιάρα ζωντοχήρα» του ασπρόμαυρου κινηματογράφου, τη μεγάλη μας οθόνη και
συνέδεσε το όνομά της με αριστουργηματικές κωμωδίες μας, όπως «Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο
Κοντός», «Τα κίτρινα γάντια», «Ζητείται ψεύτης», «Η
κυρία του κυρίου» και πολλές άλλες. Συνολικά, η
Πόπη Λάζου συμμετείχε σε 25 ταινίες, τέσσερις εκ
των οποίων στην κραταιά «Φίνος Φιλμ», με τον πατριάρχη του κινηματογράφου Φιλοποίμην Φίνο.
Η Πόπη Λάζου είδε το φως της ζωής το 1937 στα
Καλάβρυτα. Μετά τις εγκύκλιες γυμνασιακές της
σπουδές, και έχοντας ήδη εκδηλώσει ξεχωριστή
έφεση και ζήλο για την τέχνη, ακολούθησε μουσικές σπουδές στο Μακεδονικό Ωδείο Θεσσαλονίκης. Με την αποπεράτωση των σπουδών της, ρίχτηκε ευθύς στην αρένα της τέχνης και σύντομα κατόρθωσε με το πολυεδρικό ταλέντο της να βρει τον
δρόμο τής επιτυχίας. Κομβικό στοιχείο στην καλλι-

Φιλμογραφία

Ένα ένα τέσσερα (1977)
Η περιπτερού (1970)
Η άγνωστη της νύχτας (1970)
Κολωνάκι διαγωγή μηδέν (1967)
Ο γεροντοκόρος (1967)
Το πλοίο της χαράς (1967)
Για την καρδιά της ωραίας Ελένης (1967)
Ένα καράβι Παπαδόπουλοι (1966)
Ο Γιάννης τα έκανε θάλασσα (1964)
Ο λαγοπόδαρος (1964)
7 μέρες ψέματα (1963)
Ο ανιψιός μου ο Μανώλης (1963)
Τρίτη και 13 (1963)
Ο αδελφός μου ο τροχονόμος (1963)
Οι σκανδαλιάρηδες (1963)
Δέκα μέρες στο Παρίσι (1962)
Η κυρία του κυρίου (1962)
Οι γαμπροί της Ευτυχίας (1962)
Ζητείται ψεύτης (1961)
Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο κοντός (1961)
Ποια είναι η Μαργαρίτα (1961)
Τα κίτρινα γάντια (1960)
Λύτρωσέ με αγάπη μου (1960)
Νταντά με το ζόρι (1959)
Λύγκος ο λεβέντης (1959)

τεχνική, κινηματογραφική της ιδίως παρουσία,
αποτέλεσε η ταινία «Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο
Κοντός» το 1961, σε σενάριο του χαρισματικού Νίκου Τσιφόρου και σκηνοθεσία του μεγάλου Ντίνου
Δημόπουλου, πλάι στους σπουδαίους μας κωμικούς Βασίλη Αυλωνίτη, Γεωργία Βασιλειάδου και
Νίκο Ρίζο, που στην κυριολεξία την καθιέρωσε και
την αναγόρευσε στη συνείδηση του κοινού ως ένα
σημαντικό κινηματογραφικό αστέρι. Επακολούθησαν και άλλες σπουδαίες κωμωδίες, στις οποίες η
Πόπη Λάζου ξεδίπλωσε το πολυεδρικό καλλιτεχνικό της ταλέντο, οι οποίες εξακτίνωσαν το καλλιτεχνικό της κύρος και της διάνοιξαν νέους κινηματογραφικούς ορίζοντες. Αναφέρουμε χαρακτηριστι-

κά τις αριστουργηματικές κωμωδίες μας «Τα κίτρινα γάντια», «Ζητείται ψεύτης», «Η κυρία του κυρίου» κ.ά., ενώ εξαιρετική υπήρξε και η ερμηνεία της
στην ταινία «Τρίτη και 13», όπου και υποδυόταν το
«γλυκό γερμά» του αξεπέραστου Νίκου Σταυρίδη!

Με όλα τα κορυφαία ονόματα
Στα πλαίσια της καλλιτεχνικής παρουσίας της, η
μεγάλη ηθοποιός συνεργάστηκε με όλα τα κορυφαία ονόματα της εποχής της και αποτέλεσε το κινηματογραφικό τους συμπλήρωμα. Για μακρό χρονικό διάστημα, αποτέλεσε μέρος του θιάσου Βασιλειάδου -Αυλωνίτη, ενώ υποδύθηκε την ξαδέρφη
του Λάμπρου Κωνσταντάρα στην έξοχη κωμωδία
«Ο γεροντοκόρος», που προσπαθούσε να τον παντρέψει, ρίχνοντας στην κυριολεξία στη ζωή του τη
φίλη της εκστατικά όμορφη Μάρω Κοντού. Στο
φάσμα του θεάτρου, η Πόπη Λάζου συνεργάστηκε
για πολλά χρόνια με το Εθνικό Θέατρο, συμμετέχοντας παράλληλα και στο τηλεοπτικό «Θέατρο
της Δευτέρας», στις επιτυχημένες παραστάσεις
«Το σταυροδρόμι» και το «Ταγκό». Για την πολυεπίπεδη προσφορά και συμμετοχή της στα καλλιτεχνικά μας δρώμενα, ο Δήμος Αθηναίων τίμησε το
2006 την Πόπη Λάζου με το «Μετάλλιο της Πόλης». Μακριά από τα φώτα της ράμπας και περιττές και ανούσιες κοσμικότητες, η αγαπημένη μου
Πόπη Λάζου ζει σήμερα στο κέντρο της Αθήνας,
διακριτικά με τους καλούς φίλους της, αποφεύγοντας επιμελώς τις υπομνήσεις του ενδόξου καλλιτεχνικού της παρελθόντος. Για την καλλιτεχνική
της δεινότητα, το ευγενές κοινωνικό της ήθος, αλλά και την εκχυλίζουσα ανθρωπιά της, η Πόπη Λάζου αποτελεί πάντα ένα άσβεστο κινηματογραφικό
αστέρι στην καρδιά μας!
*Ο συγγραφέας Πάνος Ν. Αβραμόπουλος
είναι α’ αναπληρωματικός δημοτικός
σύμβουλος Αθηναίων
www.panosavramopoulos.blogspot.gr
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Ζώδια

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

Ταύρος

Ανασφάλειες και θέματα σχέσεων θα βγουν στην επιφάνεια. Είναι μία στιγμή που το καθετί το φιλτράρετε μέσα από
τις εμπειρίες σας, όπου δεν είναι πάντα καλό να σκέφτεστε
επανειλημμένα τα λάθη που έχουν γίνει, είτε συμβάλατε σε
αυτό είτε όχι. Απομακρυνθείτε από τοξικές παρεμβάσεις και
συμβουλές που σκοπό έχουν να σας αποπροσανατολίσουν.

Ανήκετε στους «ταλαιπωρημένους» του ζωδιακού,
όπου αυτή την περίοδο θα υπάρξουν πολλά γεγονότα που θα σας δημιουργούν ανασφάλεια και εκνευρισμό. Η επερχόμενη Πανσέληνος στις 12 Αυγούστου
στο ζώδιο του Υδροχόου βάζει φωτιά στα βασικά
σας σχέδια για το μέλλον.

Δίδυμοι

Καρκίνος

Για σας τους Διδύμους, βρίσκεστε σε μία αρκετά έντονη περίοδο, όπου θα χρειαστεί να βάλετε σε σειρά πολλές από τις εκκρεμότητές σας. Όταν περάσει ο Άρης στο
δικό σας ζώδιο και σας κάνει ενεργούς σε κάθε σας σχέδιο (μετά τις 20 Αυγούστου), θα μπορέσετε τότε να βάλετε σε δράση την καθημερινότητά σας.

Βρίσκεστε σε μία πολύ σημαντική στιγμή για τους
οικονομικούς σας πόρους, τις ανάγκες σας και τις συναισθηματικές σας εξελίξεις. Ήρθε η στιγμή να δείτε
κάποια πράγματα που ίσως πρέπει να ενεργοποιήσετε
και να πάρετε τις απαντήσεις που χρειάζεστε.

Λέων

Παρθένος

Στον δικό σας άξονα πραγματοποιείται μία πολύ
δύσκολη Πανσέληνος, όπου προσωπική ζωή και καριέρα βρίσκονται σε μία πολύ ευαίσθητη στιγμή. Είναι αλήθεια ότι αυτή την περίοδο πιέζεστε από παντού και δημιουργούνται νέα μέτωπα, που δεν μπορείτε πλέον να διαχειριστείτε με νηφαλιότητα.

Η καθημερινότητά σας γίνεται αρκετά πολύπλοκη, με ανατροπές και πολλές καταστάσεις που δεν
σας είναι ευχάριστες και, κυρίως, σας χαλάνε τη
ροή του προγράμματός σας. Καλό είναι να μην κάνετε τώρα σημαντικά πράγματα και, κυρίως, να προσέχετε την υγεία σας.

Ζυγός

Σκορπιός

Η Πανσέληνος που πραγματοποιείται την Παρασκευή 12 Αυγούστου σας δημιουργεί την αίσθηση
της μοναξιάς από την απομάκρυνση δικών σας προσώπων. Επίσης η έλλειψη κάποιων αναγκών σας θα
είναι η αιτία να βλέπετε το ποτήρι μισοάδειο και
τους άλλους απέναντί σας.

Δύσκολη αυτή η εποχή για σας, όπου θα έχετε μία
πολύ έντονη ανάγκη να αποτινάξετε από πάνω σας
πολλά από τα βάρη που σας έχουν φορτώσει καταστάσεις και πρόσωπα. Ίσως να μην μπορέσετε να ξεφύγετε από τις δυσκολίες, γι’ αυτό απομακρυνθείτε
από κάθε κατάσταση που δεν είναι συμβατή με εσάς.

Τοξότης

Αιγόκερως

Είστε από τα ζώδια που μπορεί να νιώθετε αυτή την
περίοδο ψυχική κούραση, αλλά γενικότερα μπορείτε
με καλή διαχείριση να αποφύγετε τη γενικότερη κρίση. Μεγάλη πίεση για εσάς που εργάζεστε αυτή την
περίοδο, με το άγχος σας να μην σας αφήνει να δείτε
τα πράγματα πιο σφαιρικά και, κυρίως, πιο δίκαια.

Αντιφατική αυτή η περίοδος για σας, με έντονα συναισθήματα και καταστάσεις που σας φωνάζουν ότι όλο αυτό είναι
λάθος, αλλά εσείς έχετε πεισμώσει και θέλετε να κάνετε
αυτό που σας υπαγορεύει η εγωιστική τάση που σας κυριεύει. Το καλό είναι ότι, όπως και να έρθουν τα πράγματα, θα
βρεθούν λύσεις και θα καθορίσετε το επόμενο βήμα σας.

Υδροχόος

Ιχθύες

Αυτή την εβδομάδα υποδέχεστε την Πανσέληνο και συγκεκριμένα στις 12 Αυγούστου στο δικό σας ζώδιο. Είναι η στιγμή που όλα είναι εναντίον σας και συμβαίνουν παράλογες καταστάσεις, που δεν
μπορείτε να δώσετε λογικές εξηγήσεις. Άλλο ένα θέμα που θα χρειαστεί τη φροντίδα σας είναι η οικογένεια και γενικότερα η πολλή ένταση που βγαίνει μέσα από τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Η διαίσθησή σας είναι έντονη αυτή την περίοδο, αλλά εντοπίζετε μόνο ζοφερές καταστάσεις, που γίνονται
πιο έντονες όταν τους δίνετε μεγαλύτερη βαρύτητα
από ό,τι χρειάζεται. Η Πανσέληνος στο δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι σας κάνει υπερευαίσθητους με την υγεία
σας, αλλά και με παρασκηνιακές καταστάσεις.

(21/5-21/6)

(23/7-22/8)

(23/9-23/10)

Α

υτή η εβδομάδα είναι γεμάτη από πλανητικά γεγονότα που
δημιουργούν ένα ιδιαίτερα έντονο κλίμα σε κάθε ζωδιακή
ομάδα, με τα ζώδια του Σταθερού Σταυρού (Ταύρος, Λέων, Σκορπιός,
Υδροχόος) να πρωταγωνιστούν αυτή την περίοδο. Η Αφροδίτη περνά
στο ζώδιο του Λέοντα στις 11 Αυγούστου, όπου προτρέπει να είμαστε
κοντά στα αγαπημένα μας πρόσωπα, ενώ στο τέλος της εβδομάδας
και συγκεκριμένα στις 12 Αυγούστου, η Πανσέληνος εντείνει την ήδη
υπάρχουσα τεταμένη περίοδο που υπάρχει γύρω μας, με γεγονότα
που αφορούν συμφέροντα κρατών, ατυχήματα και σκληρές
καταστάσεις, που αγγίζουν τη σφαίρα του παράλογου.

Αλεξάνδρα Καρτά

Κριός
(21/3-20/4)

Η νέα εβδομάδα
σε… έντονο κλίμα!

Από την αστρολόγο

(22/11-21/12)

(20/1-18/2)

(21/4-20/5)

(22/6-22/7)

(23/8-22/9)

(24/10-21/11)

(22/12-19/1)

(19/2-20/3)

SPORΤS
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Η Ευρώπη δεν μας θέλει, ούτε την θέλουμε...
Σλάβια Πράγας - Παναθηναϊκός 2-0

Ολυμπιακός - Σλόβαν Μπρατισλάβας 1-1
ο ελληνικό ποδόσφαιρο φανέρωσε και
πάλι τη γύμνια του στην Ευρώπη. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Άρης δεν
κατάφεραν να νικήσουν ισάξιους ή υποδεέστερους αντιπάλους, με συνέπεια η Ελλάδα
να κατρακυλήσει στην ειδική βαθμολογία της
UEFA (UEFA Ranking) με άμεσο κίνδυνο να
βρεθεί κάτω ακόμα και από την 20ή θέση.

Τ

του Άλκη Φιτσόπουλου

Που σημαίνει ότι θα παραμείνει το σημερινό καθεστώς εξόδου των ομάδων μας στην
Ευρώπη. Δηλαδή, ο πρωταθλητής θα παίρνει μέρος στον 1ο ή 2ο προκριματικό γύρο
του Champions League, ο κυπελλούχος ή ο
2ος στον δεύτερο προκριματικό του Conference League, όπως και ο 3ος και 4ος της
βαθμολογίας.
Η Ελλάδα μπήκε σε περιπέτεια, μετά τον
αποκλεισμό του ΠΑΟΚ από τη Λέφσκι Σόφιας,
τις ήττες 2-0 του Παναθηναϊκού από την Σλάβια Πράγας στην πρωτεύουσα της Τσεχίας, του
Άρη 2-0 από την Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Ισραήλ
και την ισοπαλία 1-1 του Ολυμπιακού με τη
Σλόβαν Μπρατισλάβας στο «Καραϊσκάκης».
Και να φανταστείτε ότι μόλις έγιναν οι κληρώσεις, μερικοί αδαείς έκαναν… όνειρα ότι οι ελληνικές ομάδες θα περνούσαν όλες και η Ελλάδα θα έπιανε τη 15η θέση και θα έβγαζε δύο

ομάδες στο Champions League. Όνειρα θερινής νυκτός, δηλαδή. Προς ώρας η Ελλάδα
μπορεί να παρέμεινε στη 16η θέση, ωστόσο
βλέπει τη Δανία, την Κροατία και την Τουρκία
να μειώνουν την απόσταση, την ώρα που ελλοχεύει ο κίνδυνος το ελληνικό ποδόσφαιρο να
μείνει με μία ή και καμία ομάδα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τη φετινή σεζόν. Μπορεί η
απόσταση, λοιπόν, από την 20ή θέση να απέχει
2.300 βαθμούς, αλλά είναι πολύ πιθανό την
άλλη Πέμπτη το βράδυ ηΤουρκία να έχει στην
Ευρώπη πέντε ομάδες και εμείς μόνο μία.
Ταυτόχρονα, η Τσεχία, αν η Σλάβια αποκλείσει τον
Παναθηναϊκό, θα έχει περισσότερες πιθανότητες να
μας περάσει, ενώ και οι Δανοί διατηρούν (ακόμα
τουλάχιστον) πέντε ομάδες στην Ευρώπη. Η Ελλάδα πλέον δεν μπορεί να κοιτάει τις χώρες που είναι
από πάνω στην ειδική βαθμολογία, ούτε καν την
15η Ελβετία, η οποία διατηρεί και τις τέσσερις ομάδες της. Για Ουκρανία και Νορβηγία ούτε λόγος.

Μετά τον αποκλεισμό
του ΠΑΟΚ, τις ήττες
του Παναθηναϊκού και
του Άρη και την ισοπαλία
του Ολυμπιακού, το ελληνικό
ποδόσφαιρο είναι… γυμνό,
φτωχό και παίζεται στα
γραφεία και τη διαιτησία

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Άρης 2-0
Το ελληνικό ποδόσφαιρο, όπως είναι γνωστό, παίζεται περισσότερο στα γραφεία και
την επικοινωνία παρά στο γήπεδο. Αντί να
βελτιώσουν το «προϊόν» τους, «σκοτώνονται»
ποιος θα ελέγξει τη διαιτησία. Μεγάλοι χορηγοί απέχουν, με συνέπεια να μειώνονται τα
έσοδα και να έρχονται παίκτες αμφιβόλου
αξίας. Και να βλέπουμε αποτελέσματα σαν
και της περασμένης Πέμπτης στο Europa
League για τον Ολυμπιακό και το Conference
League για τις υπόλοιπες.

H ΒΑΘΜΟΛΟΓIΑ ΤΗΣ UEFA
12η Ρωσία
13η Νορβηγία
14η Ουκρανία
15η Ελβετία
16η Ελλάδα
17η Τσεχία
18η Δανία
19η Κροατία
20ή Τουρκία

26.215 (0)
25.875 (4/4)
25.500 (4/5)
24.675 (4/4)
23.975 (3/4)
23.925 (3/4)
23.225 (5/5)
23.150 (2/4)
21.600 (5/5)

Ελλάδα, Σ. Αραβία, Αίγυπτος
από κοινού για το Μουντιάλ 2030
Η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία και η Ελλάδα θα υποβάλουν συνυποψηφιότητα
για τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030, υποστηρίζει η ιστοσελίδα cairo24.com. Αν ισχύει το δημοσίευμα, θα πρόκειται περί αμιγούς πολιτικής
πράξης και όχι ποδοσφαιρικής. Τα ποδοσφαιρικό κομμάτι έπεται. Ελλάδα και Σαουδική Αραβία βρίσκονται σε ευθεία γραμμή συνεργασίας στην κρίσιμη εποχή,
οπότε ένα τέτοιο εγχείρημα, όπως η διοργάνωση ενός Μουντιάλ, θα γιγάντωνε
τους δεσμούς φιλίας μεταξύ τους.
Στο δημοσίευμα γίνεται λόγος για ειλημμένη απόφαση των τριών χωρών μετά
από συνάντηση των εκπροσώπων τους και απομένει ο καθορισμός των τελικών
ρυθμίσεων κατάθεσης του φακέλου. Επίσης η ιστοσελίδα αναφέρει ότι ο υπουργός Αθλητισμού και Νεολαίας της Αιγύπτου, Ασράφ Σόμπχι, εξέφρασε την πρόθεση να κατασκευαστεί ένα μεγάλο γήπεδο στο Ελ Αλαμέιν, προκειμένου να προστεθεί στα στάδια της χώρας που είναι ικανά να φιλοξενήσουν αγώνες της διοργάνωσης. Ωστόσο, υποψηφιότητα θα κατεθέσουν και άλλες χώρες, όπως η Χιλή
από κοινού με την Ουρουγουάη και το Περού, για να γιορταστούν τα 10 χρόνια
Μουντιάλ. Το πρώτο, όπως είναι γνωστό, έγινε το 1930 στην Ουρουγουάη.
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του Άλκη Φιτσόπουλου

Ποδόσφαιρο
των προπονητών,
όχι των παικτών

O

Για να σωθεί το ελληνικό ποδόσφαιρο χρειάζεται να το φωτίσει ολόκληρη η ενορία
Ο Τύπος έγραψε σύσσωμος ότι ο Πέδρο Μαρτίνς απολύθηκε από τον Ολυμπιακό. Επίσημη ανακοίνωση, ωστόσο,
δεν υπήρξε άμεσα από την ΠΑΕ. Περίμεναν ότι ο Πορτογάλος προπονητής θα
είχε… παραιτηθεί με όσα γράφτηκαν.
Και θα γλίτωναν και την αποζημίωση.
Δεν παραιτήθηκε.

«Εξηγήσεις»
Μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από την Μακάμπι Χάιφα, «αντιπροσωπεία» των οργανωμένων… επισκέφθηκε τον Πέδρο Μαρτίνς. Μετά τον
αποκλεισμό του ΠΑΟΚ, οι οργανωμένοι
ζήτησαν… εξηγήσεις από τον Λουτσέσκου. Με ποιο δικαίωμα; Ποιος… κυνερνάει, τελικά, τις ομάδες;

«Μαϊμού»
Με τη συνάντηση Αυγενάκη, Μπαλτάκου λύθηκε και το θέμα του ηλεκτρονικού μητρώου των σωματείων. Θα εγγραφούν άπαντα στο μητρώο της ΓΓΑ.

Λες
και
ήταν

χθες...

Για να δούμε, επιτέλους, πόσα σωματεία-«μαϊμού» υπάρχουν στην επικράτεια κι έχουν σφραγίδα μόνο για να ψηφίζουν. Και να… κονομάνε.

Μπαμπούλας
Αφού ο Μπαλτάκος έκανε «κωλοτούμπα» και τα βρήκε με την κυβέρνηση, τα σωματεία που τον ψήφισαν για
να εκλεγεί πρόεδρος γιατί δεν αντέδρασαν; Διότι ψηφίστηκε για να κάνει
«ρήξη». Δεν αντέδρασαν, γιατί φοβούνται τον μπαμπούλα.

Νονός
Η επαγγελματική διαιτησία θα γίνει
από την προσεχή σεζόν. Το θέμα είναι
σε ποιον θα ανήκει; Στην ΕΠΟ ή την Super League 1; Ποιος θα είναι ο «νονός»
που θα την βαφτίσει; Ο Μπαλτάκος ή ο
Μαρινάκης; Καλά ξεμπερδέματα.

Γραφικότητα
Η γραφικότητα σε όλο της το μεγαλείο. Η ΕΠΟ όρισε αρχιδιαιτητή τον

Άγγλο Μπένετ και η Super League 1
τον συμπατριώτη του Μαρκ Κλάτενμπεργκ! Ποιος θα κάνει τους ορισμούς; Θα… πλακωθούν οι Άγγλοι
μεταξύ τους; Κατά τα άλλα, επήλθε
ομόνοια.

Χειραγωγημένα
Κατά τη συνάντηση του Μπαλτάκου
με τον πρόεδρο της UEFA Αλεξάντερ
Τσέφεριν στο Λονδίνο έγινε αντικείμενο
κουβέντας τα «ύποπτα προς χειραγώγηση» παιχνίδια των Super League 1&2.
Στην Ελλάδα δεν κινείται φύλλο. Σύνολο, 160 παιχνίδια «ύποπτα».

Μισθολόγια
Έτσι, μιας και το ‘φερε η κουβέντα,
μήπως η ΕΠΟ θα μπορούσε να μας δώσει τα μισθολόγια των αδρά αμειβόμενων υπαλλήλων της; Όχι, γιατί είναι
προσωπικά δεδομένα. Κι ακόμα, γιατί
μπορεί να ζήλευαν και η Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αλέξης Τσίπρας.

Πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο πολυθρύλητος «αστέρας» του ΝΒΑ
Μπιλ Ράσελ, αυτός που δημιούργησε τον μύθο των Μπόστον Σέλτικς. Για τους ειδήμονες, ο μοναδικός στην ιστορία του ΝΒΑ που συγκρίνεται με τον Μάικλ Τζόρνταν.

στη ΣΕΝΤΡΑ

Αποζημίωση

!

Ολυμπιακός απέλυσε τον
προπονητή του Πέδρο Μαρτίνς και προσέλαβε τον Ισπανό Κάρλος Κορμπεράν. Στην Ελλάδα, η αλλαγή ενός πρτοπονητή, κατά την πάγια –πλην λαθεμένη– αντίληψη των
πάντων, είναι πως φέρνει ευεργετικά
αποτελέσματα. Είναι σχεδόν εξασφαλισμένο. Είναι μύθος. Αυτό μπορεί να
ίσχυε στη δεκαετία του ’60 και του
’70, όχι τη σήμερον ημέραν. Διότι τω
καιρώ εκείνω το ποδόσφαιρο ήταν
των… ποδοσφαιριστών. Σήμερα, δεν
είναι. Είναι των προπονητών. Αυτοί,
σε συντριπτικό ποσοστό 67% παίζουν
στο γήπεδο και μόλις το υπόλοιπο
33% είναι οι αυτοσχεδιασμοί των ποδοσφαιριστών. Αυτά τα ποσοστά προέκυψαν από 20ετή έρευνα του θρυλικού Γάλλου σέντερ φορ Ζιστ Φοντέν,
πρώτου σκόρερ του Μουντιάλ 1958
στη Σουηδία με 13 γκολ, ρεκόρ ακατάρριπτο. Ο νέος προπονητής του
Ολυμπιακού έχει στο μυαλό του μία
θεωρία για το πώς αμύνεται και πώς
επιτίθεται μία ομάδα και την οποία οι
ποδοσφαιριστές αφομοιώνουν μέσω
των καθημερινών προπονήσεων. Δεν
είναι εύκολη η ενσωμάτωση του τρόπου παιχνιδιού του νέου προπονητή.
Ο Μαρτίνς, ας πούμε, ήθελε να κυκλοφορεί η μπάλα one touch, «με την
μία», δηλαδή. Τι ακριβώς έχει κατά
νου ο καινούργιος προπονητής Κάρλος Κορμπεράν; Ουδείς γνωρίζει.
«Θαύματα», πάντως, δεν κάνει κανένας, «μαγικό ραβδί» δεν υπάρχει. Ο
Ολυμπιακός του Κορμπεράν θα αποσαφηνιστεί σε δύο μήνες από σήμερα. Έχει υπομονή ο κόσμος; Αυτός ζει
στον μικρόσκομό του…

Πρέπει να είναι από τις πρώτες
δωροδοκίες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
Σε ματς ερασιτεχνικού πρωταθλήματος
στον Ισημερινό, δεκαετία του ’40,
διαιτητής δωροδοκήθηκε μ’ ένα ποδήλατο.
Το ίδιο βράδυ που το παρέλαβε, του το
έκλεψαν. Αυτοί που τον δωροδόκησαν!

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ
Γράφει ο Φώτης Σιούμπουρας

Καλά, όχι πρόωρες εκλογές, αλλά ούτε και ανασχηματισμός;
Και τι θα συζητάμε στα «μπάνια του λαού»;…

w

Την παραίτησή του υπέβαλε xθες Παρασκευή από τη θέση του γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Η ανακοίνωση από
το γραφείο Τύπου του
πρωθυπουργού είναι η
παρακάτω: «Ο Γενικός
Γραμματέας του πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, υπέβαλε την παραίτησή του. Η παραίτηση έγινε αποδεκτή από
τον πρωθυπουργό». Σενάρια που διακινούνται από τον χώρο της αντιπολίτευσης σχετικά με την παραίτηση του κυρίου Δημητριάδη διαψεύδονται από το Μέγαρο Μαξίμου.
Λίγη ώρα αργότερα και ο διοικητής της
ΕΥΠ Παναγιώτης Κοντολέων υπέβαλε την
παραίτησή του στον πρωθυπουργό, η οποία
έγινε δεκτή. Η ανακοίνωση του Μεγάρου
Μαξίμου είναι η παρακάτω: «Ο Διοικητής
της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Παναγιώτης Κοντολέων, υπέβαλε την παραίτησή του στον πρωθυπουργό, κατόπιν λανθασμένων ενεργειών που διαπιστώθηκαν
στη διαδικασία των νόμιμων επισυνδέσεων.
Η παραίτηση έγινε αποδεκτή. Νέος Διοικητής της ΕΥΠ αναλαμβάνει ο έως σήμερα Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών, πρέσβης Θεμιστοκλής Δεμίρης. Ο κ.
Δεμίρης θα ενημερώσει την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας μετά την επανεκκίνηση των εργασιών της Βουλής».

w

Ένα νέο… εκλογικό σενάριο συζητείται τελευταία στα «πολιτικά καφενεία», αλλά και
μεταξύ κυρίως γαλάζιων βουλευτών. Έχει σχέση με τον χρόνο
διεξαγωγής των επόμενων
εκλογών. Ναι μεν, λένε,
εκλογές το 2023, αλλά να
διεξαχθούν… νωρίς. Όχι
δηλαδή την άνοιξη, αλλά
τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο
το πολύ. Και τούτο γιατί θεωρούν το 2023 μια
εκλογική χρονιά με απανωτές εκλογικές αναμετρήσεις. Διπλή εκλογική αναμέτρηση την
άνοιξη λόγω απλής αναλογικής, επίσης διπλές εκλογές (πρώτος και δεύτερος γύρος)
τον Οκτώβριο για τις δημοτικές-περιφερειακές εκλογές και μία εκλογική αναμέτρηση
για τις ευρωεκλογές τον Μάιο του 2024.

w

Δύο βιβλία «συνοδεύουν» στις διακοπές του τον διοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα. «Το Λυκόφως
της Δημοκρατίας» της Αν Απλμπάουμ και η
«Ελλάδα του Χαριλάου Τρικούπη» του Γκαστόν Ντεσάν είναι τα βιβλία που πήρε μαζί
του στη Σύρο, όπου κάθε καλοκαίρι τα τελευταία χρόνια κάνει τα μπάνια του ο κεντρικός τραπεζίτης. «Πολύ κολύμπι και πολύ
διάβασμα θα έχει ετούτο το καλοκαίρι»,
εξομολογήθηκε.

ΦΩ.Σ

i-kyr

Τουρισμός και πολιτική σταθερότητα

Η

ελληνική οικονομία και η
αναμενόμενη ανάπτυξη
στην τρέχουσα χρονιά θα
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό
στα τουριστικά έσοδα, που θα διαχυθούν στην κοινωνία και θα προέρχονται
από Ευρωπαίους αλλά και Αμερικανούς
τουρίστες, οι οποίοι μετά από δύο χρόνια περιορισμών άνοιξαν τα πανιά τους
για τη χώρα μας.
Αυτή είναι η μία πλευρά του νομίσματος, η θετική. Υπάρχει όμως και η άλλη,
αυτή που αφορά όλους εμάς, τους Έλληνες, που κι εμείς έχουμε την ίδια έντονη
ανάγκη να ταξιδέψουμε και να κάνουμε
διακοπές. Αυτό όμως δεν είναι τόσο εύκολο για όλους. Και η αιτία δεν είναι άλλη
από την αύξηση του κόστους των ταξιδιών και της διαμονής σε συνδυασμό με
την ενεργειακή ακρίβεια αλλά και την
ακρίβεια στο ράφι που αντιμετωπίζουμε
όλους τους προηγούμενους μήνες. Η
αγοραστική δύναμη του μέσου Έλληνα,
παρ’ όλα τα επιδοματικά μέτρα της κυβέρνησης, έχει μειωθεί, καθώς ο πληθωρισμός καλπάζει σε επίπεδα άνω του
10%, ενώ οι μισθοί μένουν καθηλωμένοι.
Έτσι, όπως όλα δείχνουν, οι περισσότεροι Έλληνες, που ζήσαμε πολυετείς

Είπε

«Όπως όλα δείχνουν,
οι περισσότεροι Έλληνες,
που ζήσαμε πολυετείς
στερήσεις με τα μνημόνια
και στη συνέχεια με την
πανδημία, ή περιέκοψαν
μέρες διακοπών λόγω
μειωμένου μπάτζετ και
αυξημένου κόστους
φέτος ή θα περιοριστούν
στο χωριό, στα εξοχικά
και στη φιλοξενία από
φίλους και συγγενείς»
στερήσεις με τα μνημόνια και στη συνέχεια με την πανδημία, ή θα περικόψουν
μέρες διακοπών λόγω μειωμένου μπάτζετ και αυξημένου κόστους φέτος ή θα
περιοριστούν στο χωριό, στα εξοχικά και
στη φιλοξενία από φίλους και συγγενείς. Και τούτο γιατί κανείς δεν ξέρει πότε θα δούμε αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και
σε ολόκληρη την Ευρώπη, κι αν τελικά

το όπλο για την αντιμετώπιση, με βάση
τους σχεδιασμούς των ηγετών, είναι αυτό να γίνει μέσω ύφεσης! Αν βέβαια η
ΕΕ περάσει σε ύφεση, που είναι και το
πιθανότερο σενάριο, με βάση τους αναλυτές, για το 2023, αυτόματα αυτό σημαίνει πως η επόμενη τουριστική σεζόν
δεν θα είναι εφάμιλλη της φετινής, γιατί
απλούστατα οι Ευρωπαίοι θα έχουν λιγότερα να ξοδέψουν και μοιραία θα περιορίσουν και τα ταξίδια τους.
Με άλλα λόγια, από τη στιγμή που χάθηκαν οι σταθερές πάνω από την Ευρώπη και όλα εξαρτώνται από το ενεργειακό όπλο που έχει στα χέρια του ο Πούτιν και με το οποίο εκβιάζει 400 εκατομμύρια πολίτες, η ζωή μας έχει γίνει
ένα σταυρόλεξο για πολύ δυνατούς λύτες. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε
μπροστά μας και άλλον έναν δύσκολο
γρίφο, αυτόν των εκλογών, την άνοιξη
του ’23, που δεν ξέρουμε πού θα μας
βγάλει κι αν θα μας βάλει σε νέες περιπέτειες ακυβερνησίας και απώλειας
της σημερινής σταθερότητας. Μια σταθερότητα που, αν επικρατήσει, θα φέρει επενδύσεις, ανάπτυξη και καλή τουριστική περίοδο. Ίσως και για εμάς
τους Έλληνες αυτή τη φορά.

ο Αλέξης Τσίπρας

«Κάθε μέρα που περνάει, ο κ. Μητσοτάκης σωρεύει καταστροφές στη χώρα, διαχέει ένα κλίμα φθοράς και
διαφθοράς στην κοινωνία, διαβρώνει το κράτος δικαίου, διασπά την ταλαιπωρημένη κοινωνική συνοχή»
Οι δημοσκοπήσεις προς απάντησή του….

