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Μ
ακριά από τη μιζέρια και τη μικροπολιτι-
κή, συμβαίνουν πράγματα που θα αφή-
σουν το αποτύπωμά τους στην Ελλάδα
τις επόμενες δεκαετίες. Που θα ωφελή-

σουν την κοινωνία, την οικονομία, τους νέους, τους
επιχειρηματίες και τους επιστήμονες. Στρατηγικές
κινήσεις, συμφωνίες με ισχύ δεκαετιών, επενδύσεις
και συνεργασίες που ξεπερνούν τα στενά όρια του
σήμερα αλλά και επεκτείνονται πέραν των ελληνικών
συνόρων. 

Προ 24ώρων ο πρωθυπουργός βρέθηκε στο Κατάρ
σε μια πρώτη επί της ουσίας διερευνητική συνάντηση
με τον εμίρη Ταμίμ μπιν Χαμάντ της βασιλικής οικο-
γένειας Αλ Θάνι. Συζήτησαν για το περιθώριο συνερ-
γασιών σε διάφορους τομείς, στην ενέργεια, όπου ο
Κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως η Ελλάδα μπορεί να
αποτελέσει τη γέφυρα του Κατάρ με την Ευρώπη,
στον τουρισμό, στις μεταφορές, στον πολιτισμό. Και
ανανέωσαν το ραντεβού τους για τον προσεχή Δε-
κέμβριο, όταν θα διεξάγεται το Μουντιάλ, στο οποίο
προσκάλεσε τον Έλληνα πρωθυπουργό ο Καταριανός
εμίρης. Τότε θα υπάρξει και η ευκαιρία για εμβάθυν-

ση των συζητήσεων με πιο «χειροπιαστά» δεδομένα
και από τις δύο πλευρές. 

Η σχέση της Ελλάδας με τη βασιλική οικογένεια
του Κατάρ είναι παλιά. Ο πρώην εμίρης Χαμάντ μπιν
Καλίφα είναι σχεδόν… συμπατριώτης μας, ιδιοκτή-
της νησιών στο Ιόνιο και λάτρης της χώρας μας, την
οποία επισκέπτεται συνεχώς. Και στο παρελθόν έγι-
ναν προσπάθειες, οι περισσότερες εκ των οποίων δεν
είχαν ευτυχή κατάληξη, όπως η εμπλοκή στην αξιο-
ποίηση του Ελληνικού αλλά και η επένδυση-ναυάγιο
στο λιμάνι του Αστακού Αιτωλοακαρνανίας. Αποτέλε-
σμα ήταν να υπάρχει εκατέρωθεν καχυποψία και οι
σχέσεις να είναι εδώ και χρόνια παγωμένες. Εξάλ-
λου, δεν πρέπει να παραγνωρίζει κανείς πως η Ντόχα
διατηρούσε και διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με την
Άγκυρα. Το Κατάρ στήριξε οικονομικά τον Ερντογάν
προ τριετίας όταν αντιμετώπιζε τη μεγάλη οικονομική
κρίση και κατρακυλούσε η τουρκική λίρα, ενώ και
πρόσφατα ο «σουλτάνος» βρέθηκε στην Ντόχα για να
δώσει «γην και ύδωρ», προκειμένου να αντλήσει νέα
επενδυτικά κεφάλαια. 

Τα παραπάνω φυσικά και τα γνώριζε ο Κυριάκος

Μητσοτάκης, ο οποίος είναι ιδιαίτερα προσεκτικός
στις κινήσεις του, κυρίως σε αυτές που έχουν μα-
κρόπνοο και εθνικό χαρακτήρα. Για να σπάσει ο πά-
γος Αθήνας - Ντόχα μεσολάβησε ο Σαουδάραβας
διάδοχος του θρόνου Μ. μπιν Σαλμάν κατά την πρό-
σφατη επίσκεψή του στην Αθήνα. Οι πιο παρατηρη-
τικοί αναγνώστες θα θυμούνται ότι ώρες μετά την
απογείωση του αεροσκάφους του Σαουδάραβα ηγέ-
τη από την Αθήνα -με προορισμό το Παρίσι- υπήρξε
τηλεφώνημα Μητσοτάκη - Αλ Θάνι. Σαουδική Αρα-
βία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποκατέστησαν
τη σχέση τους με το εμιράτο του Κατάρ με μεσολά-
βηση της Ουάσιγκτον και μετά την παρατεταμένη δι-
πλωματική κρίση με αφορμή την κάλυψη που παρεί-
χε στην Αλ Κάιντα η Ντόχα αλλά και λόγω της φιλοϊ-
ρανικής στάσης της. Αλλά αυτά ανήκουν στο παρελ-
θόν, η Αραβική Χερσόνησος εν συνόλω θέλει να ενι-
σχύσει τους δεσμούς με την Ευρώπη, υπό τη σκιά
και της ενεργειακής κρίσης, και η Ελλάδα προβάλ-
λει ως ο ιδανικότερος κρίκος σε μια αλυσίδα win-
win συνεργασιών. 
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Χ
ωρίς να υποβαθμίζει τη σοβα-
ρότητα της υπόθεσης των τηλε-
φωνικών παρακολουθήσεων
του Νίκου Ανδρουλάκη από την

ΕΥΠ, η κυβέρνηση προχωρά σε μία σειρά
από κινήσεις που αφορούν την αναχαίτιση
της ακρίβειας, την αμυντική θωράκιση της
χώρας αλλά και την ενεργειακή επάρκεια,
που είναι και το ζητούμενο ενόψει του δύ-
σκολου χειμώνα που έρχεται.

Τα νέα μέτρα στήριξης για το ρεύμα, η
συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ για τον Έβρο, οι
ενεργειακές συμμαχίες με χώρες της
Αραβικής Χερσονήσου και οι εξαγγελίες
στη ΔΕΘ θα είναι ο οδικός άξονας πάνω
στον οποίο θα κινηθεί ο πρωθυπουργός το
αμέσως επόμενο διάστημα.

Άλλωστε, όπως σημειώνουν στο Μαξί-
μου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την
πρώτη στιγμή που η κυβέρνηση αποκάλυ-
ψε το ζήτημα της άρσης του τηλεφωνικού
απορρήτου του Νίκου Ανδρουλάκη, πήρε
μια σειρά από συγκεκριμένες πρωτοβου-
λίες και ήδη η επίμαχη υπόθεση έχει πάρει
τον δρόμο του κοινοβουλίου και της δι-
καιοσύνης. Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν
πως το ζήτημα που απασχολεί έντονα την
κοινωνία είναι οι συνεχείς ανατιμήσεις στα
προϊόντα και τα καύσιμα, ενώ τις επόμενες
ημέρες χιλιάδες γονείς θα κληθούν να
αγοράσουν τα σχολικά είδη, τα οποία πα-
ρουσιάζουν σημαντικές αυξήσεις σε σχέ-
ση με πέρσι. Σε αυτά τα θέματα αναμένεται
να ρίξει το βάρος η κυβέρνηση, γεγονός που
επιβεβαιώθηκε και με τις νέες σημαντικές
επιδοτήσεις που ανακοινώθηκαν για τους
λογαριασμούς ρεύματος. «Κανείς δεν μπο-
ρεί να μηδενίσει τις επιπτώσεις, αλλά θα συ-
νεχίσουμε να τις περιορίζουμε όσο είναι δυ-
νατόν, κατανοώντας την ταλαιπωρία, τους
φόβους, τις ανησυχίες, τις ανασφάλειες της
ελληνικής κοινωνίας», τόνισε ο κυβερνητι-
κός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

Συνεχείς συσκέψεις 
Στο Μαξίμου πραγματοποιούνται συνε-

χείς συσκέψεις του πρωθυπουργού με τους
στενούς του συνεργάτες και το οικονομικό
επιτελείο, προκειμένου να ετοιμαστεί το
πακέτο των εξαγγελιών στη ΔΕΘ. Το χρονι-
κό σημείο είναι ιδιαίτερα κομβικό, καθώς η
χώρα έχει μπει σε μια άτυπη προεκλογική
περίοδο, η υπόθεση των τηλεφωνικών πα-
ρακολουθήσεων έχει τραυματίσει την κυ-
βέρνηση, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ με τη συνδρομή και
του ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να δημιουργήσει ένα

τοξικό κλίμα στο πολιτικό σκηνικό. Ο Γιάν-
νης Οικονόμου υποστήριξε πως τα επιτεύγ-
ματα στην οικονομία έγιναν λόγω της στα-
θερότητας που υπάρχει στο πολιτικό σκηνι-
κό: «Η αστάθεια, η ανωμαλία, η εσωτερική
αναταραχή και οι ασύνετες πολιτικά ενέρ-
γειες δεν υπηρετούν το κοινό αγαθό της πα-
τρίδας και των πολιτών, δεν υπηρετούν το
συμφέρον της κοινωνίας».

Η φετινή παρουσία του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη στη ΔΕΘ χαρακτηρίζεται από ορι-
σμένα κυβερνητικά στελέχη κρίσιμη, κα-
θώς τα όσα θα ειπωθούν στις 10 Σεπτεμ-
βρίου από το βήμα του Βελλίδειου Συνε-
δριακού Κέντρου μπορούν να αλλάξουν το
κλίμα που επικρατεί. Άλλωστε, ο πρωθυ-
πουργός έχει στα χέρια του σημαντικά
όπλα, όπως την πορεία του τουρισμού που
δείχνει να ξεπερνάει σε έσοδα το 2019 και
την έξοδο από την ενισχυμένη εποπτεία
που δίνει μεγαλύτερη ευχέρεια στην κυ-
βέρνηση για επιπλέον παροχές. Παρά το
κλίμα ανασφάλειας που επικρατεί στην
Ευρώπη, λόγω του πληθωρισμού και της
ενεργειακής κρίσης, η κυβέρνηση έχει
καταφέρει μέσα από τα περιθώρια του
προϋπολογισμού να στηρίζει τους πολίτες,
λαμβάνοντας διαρκώς πρωτοβουλίες.

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

Ο οδικός άξονας
Μητσοτάκη για 
την επόμενη μέρα

Τρέχουν οι δημοσκοπήσεις
Οι πρώτες δημοσκοπήσεις αναμένεται να

κάνουν την εμφάνισή τους τις επόμενες μέ-
ρες, ενώ το πρώτο σημαντικό κύμα θα δημο-
σιοποιηθεί στα μέσα Σεπτεμβρίου μετά τις
εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Πα-
ράλληλα, έχουν ξεκινήσει και από το Μαξίμου
οι κυλιόμενες μετρήσεις. Κυβερνητικά στε-
λέχη εκτιμούν πως το πολιτικό κόστος από την
υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσε-
ων δεν θα είναι ιδιαίτερα μεγάλο, λόγω της
άμεσης αντίδρασης που υπήρξε και των πρω-
τοβουλιών που πήρε ο πρωθυπουργός.

Μάλιστα, οι ίδιες πηγές σημειώνουν πως η
πτώση αυτή μπορεί να εξισορροπηθεί άμεσα
από τα οικονομικά μέτρα που θα ανακοινωθούν
στη Θεσσαλονίκη. Άλλωστε, υπενθυμίζουν
πως η κυβέρνηση άλλες δύο φορές στο παρελ-
θόν είχε καταγράψει μείωση στα ποσοστά της:
Η πρώτη ήταν με αφορμή το δεύτερο κύμα της
πανδημίας και η δεύτερη αφορούσε αντιμετώ-
πιση της ενεργειακής κρίσης, αλλά κατάφερε
και πάλι να επανακάμψει δημοσκοπικά. 

«Υπάρχει ζωή και μετά τις
παρακολουθήσεις»,
σκέφτονται στο Μαξίμου και
σχεδιάζουν παρεμβάσεις και
πολιτικές κινήσεις 



Τ
η βεβαιότητα ότι η χώρα μας
έχει την επιχειρησιακή δυ-
νατότητα να αποκρούσει τη
νέα υβριδική απειλή, «τον

εκβιασμό από την πλευρά της Τουρ-
κίας», όπως τόνισε στη χθεσινή ενη-
μέρωση των πολιτικών συντακτών ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης
Οικονόμου, εκφράζουν υψηλόβαθμοι
κυβερνητικοί αξιωματούχοι μετά τη
χθεσινή συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ στο
Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουρ-
γό Κυριάκο Μητσοτάκη. 
Στο πλαίσιο αυτό, το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε
να «σφραγίσει» σταδιακά το σύνολο
των ελληνοτουρκικών συνόρων κατά
μήκος του Έβρου στα σημεία, βεβαί-
ως, που αυτό είναι εφικτό, καθώς,
όπως ειπώθηκε στη συνεδρίαση, απαι-
τείται η μέγιστη δυνατή επαγρύπνηση
ενόψει της εκ νέου προσπάθειας της
Τουρκίας να εργαλειοποιήσει το Μετα-
ναστευτικό. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, τα σχετικά έργα θα δημοπρατη-
θούν εντός του 2022 και θα ξεκινήσουν
κατά προτεραιότητα και καθ’ υπόδειξιν
του υπουργείου Προστασίας του Πολί-
τη, αλλά και με τη συνδρομή των Ενό-
πλων Δυνάμεων, εντός του 2023. Στο
φόντο του πρόσφατου περιστατικού με
τους 38 μετανάστες που ωθήθηκαν βι-
αίως από τις τουρκικές αρχές στα σύ-
νορά μας στον Έβρο, το ΚΥΣΕΑ αποφά-
σισε επίσης την επαύξηση των μέτρων
ασφάλειας και επιτήρησης, την προ-
μήθεια σύγχρονου σχετικού εξοπλι-
σμού, αλλά και την ενίσχυση του προ-
σωπικού κατά μήκος της ελληνοτουρ-
κικής μεθορίου. Ενδεικτικός της εν-
τεινόμενης τουρκικής προκλητικότη-
τας είναι και ο τριπλασιασμός σε σχέ-
ση με πέρσι των σχετικών περιστατι-

κών στο Αιγαίο, βάσει των επίσημων
στοιχείων που παρουσιάστηκαν κατά
τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρία-
σης. Τέλος, δηλωτικό της σημασίας
που δίδει το Μέγαρο Μαξίμου στην
επιλογή της Άγκυρας να εργαλειοποι-
ήσει το Μεταναστευτικό είναι και η
απόφαση για μόνιμη συμμετοχή του
υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου
στη σύνθεση του ΚΥΣΕΑ.
Όπως έλεγε στην «Political» κορυ-
φαίος υπουργός, που συμμετείχε στη
χθεσινή συνεδρίαση, τέθηκε επί τά-
πητος η προσαρμογή της πολιτικής
και επιχειρησιακής αντίδρασης της
Ελλάδας στην εκ νέου εργαλειοποί-
ηση από την Τουρκία του Μεταναστευ-

τικού με αιχμή αυτήν τη φορά τον πο-
ταμό Έβρο και εν προκειμένω τις νη-
σίδες αυτού. Άλλη πηγή πληροφόρη-
σης επεσήμαινε πως η συνεδρίαση
του ΚΥΣΕΑ αντικατοπτρίζει την επα-
γρύπνηση της ελληνικής κυβέρνη-
σης, αλλά και την αταλάντευτη βούλη-
σή της να αποκρούσει τις νέες τουρκι-
κές προκλήσεις. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, στην κυβέρνηση εκδηλώνε-
ται προβληματισμός και για τη διεθνή
διάσταση του ζητήματος, καθώς η
τουρκική προπαγάνδα, «ύποπτες»
ΜΚΟ, αλλά και εξωθεσμικοί κύκλοι
ενορχηστρώνουν εδώ και μήνες τη
δυσφήμηση της Ελλάδας διεθνώς με
αφορμή τις νυχθημερόν προσπάθειες
της χώρας μας να προστατεύσει τα ελ-
ληνικά και κατ’ επέκταση ευρωπαϊκά
σύνορα, όπως μαρτυρούν και οι χθε-
σινές δηλώσεις Ερντογάν, που ισχυ-
ρίστηκε εκ νέου πως η Ελλάδα πνίγει

μετανάστες στο Αιγαίο. Εξ ου και απο-
φασίστηκε η κυβέρνηση να δώσει ιδι-
αίτερο βάρος στη συγκεκριμένη πτυ-
χή του προβλήματος και θα απαντά
χωρίς καθυστερήσεις και τεκμηριω-
μένα στους αβάσιμους ισχυρισμούς,
από όπου και εάν αυτοί προέρχονται.
«Η χώρα μας λειτουργεί με γνώμονα
τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων, τις διεθνείς συμβάσεις και την
προστασία της εδαφικής μας κυριαρ-
χίας και των κυριαρχικών μας δικαιω-
μάτων, δεν είναι πολιτικά αφελής»,
επανέλαβε ο Γιάννης Οικονόμου, απο-
καλύπτοντας πως μόνον την προηγού-
μενη Πέμπτη επιχειρήθηκε να περά-
σουν από τα σύνορά μας στον Έβρο
1.500 άνθρωποι για να απαντήσει εμ-
μέσως πλην σαφώς στις νέες αιτιά-
σεις της τουρκικής ηγεσίας. 

Επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ
Την ίδια ώρα, πάντως, το Μέγαρο Μα-
ξίμου μέσω του κυβερνητικού εκπρο-
σώπου εξαπέλυσε δριμύτατη επίθεση
κατά του ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας το
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης για «πολιτικά ανοίκεια στάση»
καθώς και ότι «συμβάλλει ενεργά
στην προσπάθεια κατασυκοφάντησης
της χώρας διεθνώς» με αφορμή τη θέ-
ση που έλαβε για το περιστατικό με
τους 38 μετανάστες σε νησίδα στον
Έβρο. Ο Γιάννης Οικονόμου επέμεινε
πως είναι απαράδεκτο να υιοθετεί ο
ΣΥΡΙΖΑ αβάσιμους ισχυρισμούς, που
υπονομεύουν τη θέση της χώρας διε-
θνώς, ενώ εγκάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα
ότι ενστερνίζεται άκριτα επικριτικά
για τη χώρα δημοσιεύματα του διε-
θνούς Τύπου για να διαστρεβλώσει
την πραγματικότητα. 
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Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Η κυβέρνηση 
«σφραγίζει» 
τον  Έβρο
Επέκταση του φράκτη και επαύξηση των μέτρων ασφάλειας 
και επιτήρησης στα σύνορά μας

Τουρκική μπαμπεσιά
Ξεπέρασε κάθε προηγούμενο το θράσος των γειτόνων, με το τουρκικό υπουργείο Άμυ-
νας να διαρρέει ότι ελληνικά μαχητικά «εγκλώβισαν» τουρκικά F-16 στα ραντάρ τους
και μάλιστα εντός του FIR της Άγκυρας. Στην ίδια διαρροή, μάλιστα, αναφέρεται ότι τα
τουρκικά αεροσκάφη συμμετείχαν σε νατοϊκή άσκηση ενώ για το περιστατικό εκλήθη
για εξηγήσεις ο στρατιωτικός ακόλουθος της ελληνικής πρεσβείας. Για άλλη μια φορά,
όμως, η Τουρκία προσπαθεί απλώς να παγιώσει τις παράνομες διεκδικήσεις της. Η
Αθήνα διαψεύδει κατηγορηματικά όσα ισχυρίζεται το τουρκικό υπουργείο, με πηγές
του ΓΕΕΘΑ να διευκρινίζουν ότι δεν επρόκειτο για άσκηση αλλά για τη διέλευση ενός
αμερικανικού Β-52 από το FIR της Αθήνας και στη συνέχεια της Άγκυρας. Σύμφωνα με
τις ίδιες πηγές, οι Αμερικανοί δεν ζήτησαν συνοδεία μαχητικών, όμως, οι Τούρκοι πα-
ραβλέποντας τα συμφωνηθέντα έστειλαν τα μαχητικά τους να «συνοδεύσουν» το Β-52
και μάλιστα πριν αυτό περάσει στο FIR της Άγκυρας. Συγκεκριμένα θέλησαν να το «πιά-
σουν» μεταξύ 6 και 10 ναυτικών μιλίων του Εθνικού Εναέριου Χώρου, προβάλλοντας τις
παράνομες αξιώσεις τους, όμως, όπως συμβαίνει πάντα, στην περιοχή έσπευσαν ελλη-
νικά μαχητικά που αναχαίτισαν τα τουρκικά.

Στ. Ιωαν.



ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ5
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Η
υβριδική επίθεση που ξεκίνη-
σε στα βόρεια σύνορά μας το
2020 και αφορούσε τη μαζική
μεταφορά μεταναστών, λίγο

έξω από το τελωνείο στις Καστανιές, συ-
νεχίζεται με αμείωτη ένταση στο πλαίσιο
του υβριδικού κλεφτοπόλεμου με την κα-
θοδήγηση της τουρκικής στρατοχωρο-
φυλακής της Jandarma. 

Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες
συγκλίνουν στο γεγονός ότι η τουρκική
στρατοχωροφυλακή συλλαμβάνει Σύ-
ρους πολίτες και ουσιαστικά τους εκ-
βιάζει, λέγοντάς τους πως είτε θα γυρί-
σουν πίσω στη Συρία είτε θα τους μετα-
φέρουν στον Έβρο. Όταν, λοιπόν, φτά-
νουν στον Έβρο -τους μεταφέρουν, μά-
λιστα, με λεωφορεία- τους παραδίδουν
σε διακινητές με τους οποίους έχουν
συνεννοηθεί, για να τους περάσουν σε
ελληνικό έδαφος. Οι μετανάστες μετα-
φέρονται σε απομακρυσμένες περιο-
χές, όπου δεν υπάρχει καν ασφαλτο-
στρωμένο οδικό δίκτυο, σε διαφορετι-
κά χρονικά διαστήματα. Έπειτα, καθο-
δηγούνται προς τα περάσματα του
Έβρου, ακόμα και σε νησίδες που δια-
μορφώνει η ροή του ποταμού. Σε βίντεο
που αποκάλυψε προ ημερών το Open,
φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι ομάδες των
παράτυπων μεταναστών κατεβαίνουν
στον ποταμό, συνοδεία των τουρκικών
Αρχών. Οι Τούρκοι όχι μόνο δεν σταμα-
τούν τις ομάδες των μεταναστών, όπως

έχουν υποχρέωση να κάνουν, αλλά
φτάνουν σε σημείο να τους υποδείξουν
και πού να πάνε για να βρουν τον διακι-
νητή που τους περιμένει.

Τι είναι το push forward;
Τα ντοκουμέντα, λοιπόν, είναι αδιά-

ψευστα και αποτυπώνουν με ακρίβεια τι
συμβαίνει τις τελευταίες εβδομάδες στον
Έβρο. Υλοποιώντας ένα, όπως φαίνεται,
οργανωμένο σχέδιο εργαλειοποίησης
του μεταναστευτικού ζητήματος από την

Άγκυρα, προχωρώντας σε βίαιες προ-
ωθήσεις μεταναστών (push forwards). Η
τουρκική στρατοχωροφυλακή, με τη χρή-
ση διάφορων οχημάτων στρατιωτικού τύ-
που, μεταφέρει δεκάδες μετανάστες κά-
θε φορά. Αφού αποβιβάζονται από τα
οχήματα, οι μετανάστες ξεκινούν να περ-
πατούν προς την κατεύθυνση που τους
έχει υποδειχθεί. Μάλιστα, σε φωτογρα-
φίες που έχουν δει τη δημοσιότητα αξιω-
ματικοί της Jandarma εμφανίζονται,
κρατώντας όπλα, να συνοδεύουν τους

μετανάστες προς τα ελληνοτουρκικά σύ-
νορα. Οι κινήσεις που έχουν καταγραφεί
θυμίζουν αρκετά την αντίστοιχη ασύμμε-
τρη απειλή, όπως αυτή εκδηλώθηκε την
περίοδο Φεβρουαρίου-Μαρτίου του
2020 στον Έβρο, η οποία αντιμετωπίστη-
κε επιτυχώς από τις ελληνικές δυνάμεις
ασφαλείας. 

Όπως τότε, έτσι και σήμερα, η Jandar-
ma φαίνεται ότι ενεργεί ως το «μακρύ χέ-
ρι» του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η οποία
σημειωτέον υπάγεται και αναφέρεται
απευθείας στον πρόεδρο της Τουρκίας.
Πρόκειται για ένα άριστα εκπαιδευμένο
ένοπλο σώμα 270.000 αντρών, που είναι
πιστό στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν και αναλαμβάνει όλες τις βρό-
μικες αποστολές. Η Jandarma έχει μετα-
τραπεί μετά το αποτυχημένο πραξικόπη-
μα του 2016 σε θεματοφύλακα του καθε-
στώτος Ερντογάν, διεκπεραιώνοντας την
επιθετική ατζέντα της τουρκικής προ-
εδρίας τόσο στο εσωτερικό, με την υιοθέ-
τηση αυταρχικών μεθόδων έναντι των αν-
τιπάλων της, όσο και στο εξωτερικό, ανα-
λαμβάνοντας το βάρος των επιχειρήσεων
κατά των Κούρδων αλλά και τις υβριδικές
επιχειρήσεις στην ελληνοτουρκική μεθό-
ριο μέσω της συντονισμένης προώθησης
μεταναστών.

Είναι προφανές ότι η Αθήνα έχει τεθεί
σε κόκκινο συναγερμό για την αντιμετώ-
πιση οιασδήποτε επίθεσης ή προβοκά-
τσιας από την πλευρά των Τούρκων.

Ο βρόμικος ρόλος 
της Jandarma στον Έβρο

Το… μακρύ χέρι του Ερντογάν 
που σπρώχνει μετανάστες 

διά της βίας και με την απειλή όπλων
στα ελληνικά σύνορα 

Η Γενική Διοίκηση Χωροφυλακής (τουρκικά: Jandarma Genel Komutanlığı) ή Τουρ-
κική Χωροφυλακή (Türk Jandarması) αποτελεί κλάδο των τουρκικών Ενόπλων Δυνά-
μεων, υπεύθυνο για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης σε περιοχές που δεν εμπίπτουν
στη δικαιοδοσία των αστυνομικών δυνάμεων (γενικά στις αγροτικές περιοχές), καθώς
και για την εξασφάλιση της εσωτερικής ασφάλειας και γενικά τον έλεγχο των συνό-
ρων, μαζί με την εκτέλεση άλλων ειδικών καθηκόντων που της ανατίθενται με ορισμέ-
νους νόμους και κανονισμούς. Η Χωροφυλακή είναι ουσιαστικά μια κυβερνητική ένο-

πλη υπηρεσία επιβολής του νόμου,
στρατιωτικής φύσης. Στη Γενική Δι-
οίκηση Χωροφυλακής υπάγεται η
Στρατονομία (Askeri �nzibat), υπεύ-

θυνη για την αστυνόμευση των Ενόπλων Δυνάμεων και δύο ταξιαρχίες ειδικών δυνά-
μεων, η Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων Χωροφυλακής (Jandarma Özel Harekat) και
η Διοίκηση Δημόσιας Ασφάλειας Χωροφυλακής (Jandarma Özel AsayişKomutan-
lığı). Ως μέρος των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων, η Γενική Διοίκηση Χωροφυλακής
υπάγεται στο τουρκικό Γενικό Επιτελείο, όσον αφορά θέματα που σχετίζονται με τη
στρατιωτική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και στο υπουργείο Εσωτερικών σε θέ-
ματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη. Ο διοικητής της Χωροφυ-
λακής υπάγεται στον υπουργό Εσωτερικών. Η Χωροφυλακή έχει τις ρίζες της στην
Οθωμανική Αυτοκρατορία και την οργάνωση στρατιωτικής επιβολής του νόμου
«Subaşı» (αργότερα γνωστή ως «Zaptiye»), η οποία παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας και
προστασίας. Στο παρελθόν, μια παρόμοια δύναμη ονομαζόταν «Şurta», κατά τη διάρ-
κεια της μεσαιωνικής αυτοκρατορίας των Σελτζούκων.

Στρατοχωροφυλακή
και… Μεσαίωνας



Κ
λιμακώνει την επιθετική ρητορική
της η Άγκυρα με νέες απειλές κατά
της Αθήνας και προσπάθεια επανα-
φοράς της ανυπόστατης θεωρίας

περί «τουρκικής» μειονότητας στη Θράκη. 
Οι νέες προκλητικές δηλώσεις ήρθαν διά

στόματος Μεβλούτ Τσαβούσογλου, με τον
Τούρκο υπουργό Εξωτερικών να κατηγορεί
την Ελλάδα για λόμπινγκ κατά της πώλησης F-
16 στην Τουρκία και να επαναλαμβάνει τη γνω-
στή προπαγάνδα της Άγκυρας για την απο-
στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών.

«Η Ελλάδα πρέπει να αφήσει τον φάκελο
του ψεύδους και να εγκαταλείψει τη μαύρη
προπαγάνδα», είπε ο Τσαβούσογλου σε τη-
λεοπτική συνέντευξη στο δίκτυο Haber
Global. «Βγαίνει παντού και μιλάει κατά της
Τουρκίας, κάνει λόμπινγκ για τα F-16 και όλα
αυτά ξεκίνησαν μετά το γεύμα του προέδρου
μας με τον Μητσοτάκη. Εμείς όμως γνωρί-
ζουμε καλά την ανέντιμη πολιτική της Ελλά-
δας», υποστήριξε ο Τούρκος ΥΠΕΞ. Ο Τσα-
βούσογλου δεν παρέλειψε να αναφερθεί και
στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. «Στα νη-
σιά παραβιάζουν το αποστρατιωτικοποιημέ-
νο καθεστώς. Το κάνουν αυτό γιατί εμπι-
στεύονται την Ευρώπη, αλλά κι εμείς δεν κα-
θόμαστε με σταυρωμένα χέρια», δήλωσε.
Στη συνέχεια, ο προκλητικός Τσαβούσογλου
αναφέρθηκε σε «Τούρκους της δυτικής
Θράκης» ισχυριζόμενος ότι «καταδιώκονται
και παραβιάζονται τα δικαιώματά τους»,
εγείροντας και πάλι το ανυπόστατο ζήτημα
της δήθεν «τουρκικής» μειονότητας. 

Προκλήσεις και στο πεδίο
Η Αθήνα παρατηρεί με προσοχή την κλιμα-

κούμενη τουρκική επιθετικότητα, με τις προ-
κλήσεις να μη μένουν σε ρητορικό επίπεδο,
αλλά να μεταφέρονται και στο πεδίο. Λίγες
ώρες μετά τις δηλώσεις Τσαβούσογλου και τις
κατηγορίες περί ελληνικού λόμπινγκ, η Άγκυ-
ρα απέδειξε για ποιον λόγο το αμερικανικό
Κογκρέσο με τις ενέργειες της ομογένειας
απειλεί να μπλοκάρει την πώληση F-16 στην
Τουρκία. Λίγο πριν τις έντεκα το πρωί της Τρί-
της, ένα ζευγάρι τουρκικών F-16 πραγματο-
ποίησε υπερπτήση πάνω από τις νήσους Δι-
βούνια και λίγα λεπτά αργότερα, ένα δεύτερο
ζευγάρι μαχητικών πέταξε πάνω από το Κα-
μηλονήσι. Πρόκειται μάλιστα για νέο «ρεκόρ»
προκλητικότητας, αφού τα τουρκικά αερο-
σκάφη έφτασαν στα όρια σχεδόν στον 26ο με-
σημβρινό, βόρεια του ανατολικού άκρου της

Κρήτης, όπου εκτός από την παραβίαση του
FIR Αθηνών προέβησαν και σε υπερπτήση
πάνω από ελληνικό έδαφος.

Θερμός χειμώνας
Η Αθήνα αντέδρασε έντονα, προχωρώντας

στην επίδοση εκτάκτου διαβήματος διαμαρ-
τυρίας κατά της παράνομης και παραβατικής
συμπεριφοράς της Άγκυρας, ενώ διατηρείται
σε διπλωματική και στρατιωτική επιφυλακή,
καθώς επικρατεί η αίσθηση ότι η Τουρκία θα
επιχειρήσει περαιτέρω κλιμάκωση στα Ελλη-
νοτουρκικά, όσο πλησιάζουμε στην ημερομη-
νία διεξαγωγής των προεδρικών εκλογών.

Η ρητορική της Άγκυρας, πάντως, επιβε-
βαιώνει τις εκτιμήσεις ότι έρχεται θερμός χει-
μώνας στα Ελληνοτουρκικά. Κληθείς να σχο-
λιάσει τις ανακοινώσεις του κυπριακού
υπουργείου Ενέργειας για το κοίτασμα «μα-
μούθ» στο τεμάχιο 6, ο Μεβλούτ Τσαβούσο-
γλου υποστήριξε μεν ότι δεν ανήκει στην υπο-
τιθέμενη «τουρκική ΑΟΖ», όμως βρήκε την
ευκαιρία να ανοίξει για μία ακόμη φορά τη
βεντάλια των παράνομων διεκδικήσεων της
Άγκυρας. «Δεν επιτρέπουμε να μπουν στην

υφαλοκρηπίδα μας» είπε ο Τσαβούσογλου.
«Τα νότια και τα δυτικά όριά της είναι φανερά.
Δυτικά, αφήσαμε στα ελληνικά νησιά χωρικά
ύδατα 6 ναυτικών μιλίων», υποστήριξε και
άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες γεω-
τρήσεις: «Εντός της υφαλοκρηπίδας μας συ-
νεχίζουμε τις γεωτρήσεις και τις σεισμικές
έρευνες. Υπάρχουν και περιοχές που μας έχει
αδειοδοτήσει η “ΤΔΒΚ” και στο μέλλον θα γί-
νουν και εκεί εργασίες» είπε. Ο Τούρκος
υπουργός Εξωτερικών ισχυρίστηκε ακόμη ότι
η λύση του Κυπριακού μπορεί να έρθει μόνο
με «δίκαιη κατανομή των εσόδων» αξιώνον-
τας το 50% των φυσικών πόρων του νησιού.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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Οι κορόνες Ερντογάν -
Τσαβούσογλου και 
τα «σημάδια» 
για δύσκολο χειμώνα 

Νέος γύρος έντασης
με «τουρκική» μειονότητα 

Εμμένει στα fake news
Οι νέες προκλητικές δηλώσεις του Με-βλούτ Τσαβούσογλου ήρθαν λίγες ώρες με-τά το παραλήρημα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-γάν, ο οποίος δεν δίστασε να εξαπολύσεικαι πάλι ψευδείς κατηγορίες ότι δήθεν «ηΕλλάδα πνίγει ανθρώπους στη θάλασσα». ΟΤούρκος πρόεδρος σε μια νέα απόπειρα ερ-γαλειοποίησης των μεταναστών, υποστήρι-ξε ότι τα τελευταία δύο χρόνια η τουρκικήΑκτοφυλακή έσωσε 41.000 ανθρώπους«κυρίως γυναίκες και παιδιά, που η Ελλάδαβύθισε τα φουσκωτά τους και τους άφησενα πεθάνουν». Η απάντηση της Αθήνας ήρ-θε μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου,με τον Γιάννη Οικονόμου να ξεκαθαρίζει ότι«οι ελληνικές Αρχές σώζουν ανθρώπινεςζωές και στον Έβρο και στο Αιγαίο», ενώτόνισε ότι «η Ελλάδα δεν θα γίνει ξέφραγοαμπέλι». «Έτσι θα συνεχίσουμε χωρίς ναείμαστε πολιτικά αφελείς και χωρίς να επι-τρέψουμε να ξαναβιώσει η πατρίδα και ηκοινωνία όσα ζήσαμε», είπε ο κυβερνητι-κός εκπρόσωπος. 



Παράπονα για την Ελίζα
Μεγάλα παράπονα είχαν στις Κυκλάδες

και συγκεκριμένα στη Νάξο από την ευ-
ρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Ελίζα
Βόζεμπεργκ. Συγκεκριμένα πρόσωπα από
τη ΔΗΜΤΟ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
εξέφρασαν μεγάλη δυσαρέσκεια για μία
ανάρτηση της ευρωβουλευτού που εκθεί-
αζε τον Δημήτρη Καπούνη, γνωστό στέλε-
χος του ΠΑΣΟΚ και υποψήφιο ευρωβου-
λευτή με το ΚΙΝΑΛ, πρόεδρο της ΕΑΣ Νά-
ξου. Η Ελίζα έγραψε κάτι πομπώδες, του
τύπου «Νάξος σημαίνει Καπούνης», κάτι
που νευρίασε τα κομματικά στελέχη που
είχαν κάνει πολύ σημαντική δουλειά για
την προώθηση της υποψηφιότητάς της.
Όταν πήρε τα έξαλλα μηνύματα στο γρα-
φείο της, προσπάθησε να ανασκευάσει και
εντέλει κατέβασε της ανάρτησή της. Είδα-
τε πόσο απρόσεκτοι είναι κάποιοι όταν δεν
χρειάζονται την ψήφο του κόσμου;

Ο
υπουργός Τουρισμού Βα-
σίλης Κικίλιας συχνάζει τα
καλοκαίρια εδώ και χρόνια
στην Πάτμο. Για την ακρί-

βεια, από τότε που αποφάσισε να παν-
τρευτεί την Τζένη Μπαλατσινού, η
οποία διατηρεί σπίτι στο νησί της Απο-
κάλυψης. Μάλιστα, ωτακουστής μού
μετέφερε ότι πριν από λίγο καιρό ο
υπουργός βρέθηκε σε τραπέζι με φί-
λους του στο νησί και η παρέα ανα-
φέρθηκε στο θέμα των υποκλοπών
και στην παραίτηση του Γρηγόρη Δη-
μητριάδη. Παρόλο που οι δύο άνδρες

ποτέ δεν είχαν ιδιαίτερη σχέση -απε-
ναντίας, θα έλεγε κάποιος ότι υπήρχε
μία ψυχρότητα και μία τυπικότητα με-
ταξύ τους-, ο κ. Κικίλιας μιλούσε με
καλά λόγια για τον πρώην διευθυντή
του πρωθυπουργικού γραφείου, θεω-
ρώντας τον ως ένα απαραίτητο πρό-
σωπο για την παραγωγή κυβερνητι-
κού έργου, μία μεγάλη απώλεια για
τον πρωθυπουργό. Ομολογουμένως
δεν το περίμενα… Είναι, πάντως, εν-
δεικτικό ότι την απώλεια Δημητριάδη
την παραδέχονται και οι όχι και τόσο
δικοί του άνθρωποι… 
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Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένας μικρός προβληματισμός μέσα
στο Μέγαρο Μαξίμου για το μπαράζ αρνητικών δημοσιευμάτων
σε ξένα ΜΜΕ σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Και αυτό,
παρότι έχει αποδειχθεί ότι τα περισσότερα από τα εν λόγω δημο-
σιεύματα τα διακινούν δημοσιογραφικοί κύκλοι που έχουν
επαγγελματική σχέση με την Κουμουνδούρου, υποβοηθούμε-
νοι και από τους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Εντούτοις, ο προ-
βληματισμός έγκειται στο ότι «πες πες, ο λεκές θα μείνει» και
κάπως έτσι η διεθνής εικόνα του πρωθυπουργού κηλιδώνεται.
Για το θέμα, η επικοινωνιακή ομάδα του Μαξίμου αναζητεί το
αντίδοτο σε αυτή τη λάσπη… 
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Δεν ίδρωσε και πολύ το αυτί του υπουρ-
γού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα
στη σκληρή κριτική που του έκανε σε

ανάρτηση ο οικονομολό-
γος Μάνος Ματσαγγά-

νης (πρώην σύμβου-
λος επιτρόπων και
υπουργών) σχετικά
με τη γενναιόδωρη

επιδότηση στους λο-
γαριασμούς ρεύματος

για τον μήνα Σεπτέμβριο, που θα φτάσει
τα 2 δισ. ευρώ. Αυτό που δεν ήξερε ο οι-
κονομολόγος και μάλλον κάποιος του
το εξήγησε είναι ότι τα 2 δισ. ευρώ δεν
μπαίνουν όλα από τον κρατικό προϋπο-
λογισμό αλλά σε μεγάλο βαθμό χρημα-
τοδοτούνται από το Ταμείο Ενεργει-
ακής Μετάβασης… 

ΑΞΙΖΕΙ

Μου λένε ότι ετοιμάζεται μεγάλο πάρτι στη Νέα Υόρκη, στο
οποίο θα συμμετάσχει όλο το ελληνοαμερικάνικο λόμπι. Μά-
λιστα, οι διοργανωτές του πάρτι θα φέρουν να τραγουδήσει
εκεί και ο γνωστός τραγουδιστής Αντώνης Ρέμος. Το event
θα γίνει στις 27 Αυγούστου και θα είναι ουσιαστικά ένα φι-
λανθρωπικό γκαλά, στο οποίο θα έρθουν σημαντικά πρόσω-
πα από την ομογένεια, επιχειρηματίες, λομπίστες, ενδεχομέ-
νως γερουσιαστές των ΗΠΑ, αλλά θα κληθούν και συγκεκρι-
μένα πρόσωπα της ελληνικής δημοσιογραφικής και πολιτι-
κής σκηνής. Από ό,τι μαθαίνω, «εγκέφαλος» του πάρτι θα εί-
ναι ο γνωστός Ελληνοαμερικανός κληρικός και φίλος της οι-
κογένειας Μπάιντεν, πατήρ Αλέξανδρος Καρλούτσος.

Ο Κικίλιας παραδέχεται
τον Δημητριάδη

Το μεγάλο πάρτι για το ελληνοαμερικανικό λόμπι

Στο Κίεβο ο Ανδρέας 
Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και

τομεάρχης Εξωτερικών του κόμματος
Ανδρέας Λοβέρδος βρίσκεται στο Κίεβο,

ενόψει της Ημέρας Ανεξαρ-
τησίας της Ουκρανίας

(24 Αυγούστου), η
οποία θεωρείται
ημερομηνία-ορό-
σημο τόσο για τη

συμπλήρωση 31
ετών από την ανακή-

ρυξη της ανεξαρτησίας
της αλλά και επειδή την ίδια μέρα συμ-
πληρώνονται έξι μήνες από τη ρωσική
εισβολή. Στη συγκεκριμένη αποστολή, ο
κ. Λοβέρδος ταξιδεύει μαζί με άλλους 30
ξένους βουλευτές από χώρες όπως οι
Βρετανία, Εσθονία, Ολλανδία, Γερμανία,
Γαλλία, Λιθουανία και είναι ο μοναδικός
Έλληνας. Η ουκρανική Βουλή απευθύνει
προσκλήσεις σε όλο τον κόσμο και είναι
η τρίτη φορά που συμμετέχει Έλληνας
βουλευτής. Ωστόσο, αυτή τη φορά, το
Κίεβο έχει εκφράσει ανησυχίες για κλι-
μάκωση της επιθετικότητας από τη ρω-
σική πλευρά λόγω της επετείου.

Μου το έλεγαν και
δεν το πίστευα. Κυ-

βερνητικό στέλεχος
πήγε και προμηθεύτηκε γεννή-
τρια για παν ενδεχόμενο, αφού
πληθαίνουν οι φωνές που μι-
λούν για έναν δύσκολο ενερ-
γειακά χειμώνα.

Έπλεξε το εγκώμιο
των πρωταθλητών

Μνεία έκανε ο υπουργός Προστασίας
του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος στα so-
cial media στις πρόσφατες σπουδαίες επι-
τυχίες των Ελλήνων αθλητών στις ευρω-
παϊκές διοργανώ-
σεις. Χαρακτηρι-
στικά ανέφερε
στην ανάρτησή του:
«Πρότυπα εργατι-
κότητας και σκλη-
ρής προσπάθειας,
δύναμης ψυχής και
χαρακτήρα. Είναι
πρότυπα για τις νέες και τους νέους, αλλά
και για όλους τους Έλληνες και τις Ελληνί-
δες. Τους οφείλουμε πολλά για τις στιγμές
χαράς και εθνικής ανάτασης που μας χάρι-
σαν, μα πάνω από όλα τους οφείλουμε έμ-
πρακτη αναγνώριση και σεβασμό στον
αγώνα τους». Συμφωνούμε σε όλα…



«Βράζει» το Μαξίμου, όπως μαθαίνουμε,
για τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Μάλιστα, την
οργή για τη στάση του πρώην πολιτικού εν-
τείνουν και τα σενάρια που συζητιούνται
εσχάτως στα πολιτικά και δημοσιογραφικά
γραφεία και εμφανίζουν τον πρώην πρό-
εδρο του ΠΑΣΟΚ του 4,6% να βρίσκεται πί-
σω από την προσπάθεια αποδόμησης του
Κυριάκου Μητσοτάκη. Επιπλέον, μόνο τυ-
χαίο γεγονός δεν θεωρούν συνεργάτες του
πρωθυπουργού το ότι, μετά τις νομικές
«παρεμβάσεις» Βενιζέλου για τις παρακο-
λουθήσεις, ακολούθησε μπαράζ αντίστοι-
χων παρεμβάσεων από συνταγματολόγους
που βρίσκονται στη σφαίρα επιρροής του.
Εις εξ αυτών και ο κ. Νίκος Αλιβιζάτος,
επίσης θερμός υποστηρικτής του εκσυγ-
χρονιστικού μπλοκ. Τώρα, γιατί τα κάνει
όλα αυτά ο Βενιζέλος, υπάρχουν αρκετές
εκτιμήσεις στις οποίες και θα επανέλθου-
με. Μπορεί και αυτός να είναι διαθέσιμος
για μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού…

ΕΕμμονές
Στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν εμμονές ότι τους παρα-

κολουθούν… Μετά τη συνεδρίαση του Εκτε-
λεστικού Γραφείου βγήκε μια ανακοίνωση
που έλεγε ότι ο κ. Τσίπρας ζήτησε από τα μέλη
του Εκτελεστικού Γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ να
αφήσουν τα κινητά τους έξω από
την αίθουσα. Ωσάν να έλε-
γε, δηλαδή, ότι η κυβέρ-
νηση παρακολουθεί
την Κουμουνδούρου.
Για ποιον λόγο; Για
να μάθει τη φοβερή
στρατηγική που θα
ακολουθήσει ο Τσί-
πρας μέχρι τις εκλο-
γές; Τους άσους που έχει
στο μανίκι του; Θα τους έχει
μείνει, φαίνεται, από τότε που ο Γιά-
νης με τα μεταξωτά πουκάμισα ηχογραφούσε
κρυφά τα Eurogroup και τα έβαζε στο τηλέ-
φωνο από το ξενοδοχείο για να τα ακούει ο
Αλέξης Τσίπρας στην Αθήνα… 

Για να σας δώσω κλίμα από την υπόθεση
των υποκλοπών, στα δημοσιογραφικά και
στα πολιτικά γραφεία έχουν φουντώσει οι
φήμες ότι λίαν συντόμως θα υπάρξουν ση-
μαντικές αποκαλύψεις για τον τρόπο με
τον οποίο το σύστημα εξουσίας των ΣΥΡΙ-
ΖΑΝΕΛ χρησιμοποιούσε τα διάφορα «κα-
νάλια» των μυστικών υπηρεσιών, της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας αλλά και ιδιωτικές
«υπηρεσίες» για να παρακολουθεί όχι μό-
νο τους πολιτικούς του αντιπάλους, αλλά
και εκδότες, δημοσιογράφους, μέχρι και
επιχειρηματίες. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν
ότι υπάρχουν αποδείξεις, χαρτιά και ντο-
κουμέντα που δείχνουν ότι κατά τα 4,5
χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από
τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ είχε στηθεί ένα ολόκλη-
ρο παρακρατικό δίκτυο σταλινικού τύπου.
Αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει, αν όλα αυ-
τά τα έγγραφα δουν το φως της δημοσιότη-
τας και αποδειχθεί ότι είναι αληθή! Μη με
ρωτήσετε τι θα κάνει η ΝΔ επ’ αυτών.

Δεν αξίζει αυτή η εικόνα
για την Κρήτη

Μετά το περιστατικό με τους νταήδες
στην Κρήτη που τραμπούκισαν οικογέ-
νεια Γερμανών τουριστών, ο Σύνδεσμος
Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Πρακτόρων
του νησιού έβγαλε μια ανακοίνωση κα-
ταδίκης του περιστατικού και όχι μόνο.
Όπως αναφέρουν, μίλησαν με την οικο-
γένεια των Γερμανών, ζήτησαν συγγνώ-
μη εκ μέρους όλου του τουρισμού της
Κρήτης και τους προσκάλεσαν να πάνε
για μία εβδομάδα διακοπές, όποτε θελή-
σουν με τα έξοδα όλα πληρωμένα. Οι
Γερμανοί αποδέχθηκαν την προσφορά,
θα τιμωρηθούν και οι νταήδες που τους
εκφόβισαν και όλα θα πάρουν τον δρόμο
τους. Γιατί προφανώς δεν αξίζει στην
Κρήτη τέτοια εικόνα, σαν και αυτή που
βγήκε διεθνώς τις τελευταίες ημέρες.

H φωτογραφία
του Τόλη

Μ
ια φωτογραφία του αείμνηστου
Τόλη Βοσκόπουλου που ανέβα-
σε η Άντζελα Γκερέκου στο Fa-
cebook προκάλεσε συναγερμό

στον Δήμο της Θεσσαλονίκης. Η πρόεδρος
του ΕΟΤ έκανε μια ανάρτηση στην οποία φαί-
νεται σε κολόνα της ΔΕΗ μια φωτογραφία του
Τόλη και μια πινακίδα με το όνομά του και
έγραψε: «Κάπου στην αγαπημένη Θεσσαλο-
νίκη… Η αγάπη του κό-
σμου είναι ανε-
ξάντλητη. Εξω-
τερικεύεται
με κάθε τρό-
πο. Έτσι εί-
ναι ο απλός
κόσμος σε
όλη την Ελλά-
δα και σε όλη την
ομογένεια που λά-
τρεψαν και λατρεύουν τον Τόλη. Γιατί και
εκείνος τους έδωσε την ψυχή του. Και αυτή η
αγάπη είναι πάνω από κάθε άλλη αναγνώρι-
ση. Ευχαριστούμε».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ3, ο Δήμος
Θεσσαλονίκης διέψευσε την είδηση, αναφέ-
ροντας ότι δεν έχει συμβεί αυτό, καθώς για
να γίνει κάτι τέτοιο, πρέπει να περάσει από
ειδική επιτροπή και να ψηφιστεί μια τέτοια
απόφαση από το δημοτικό συμβούλιο. 

Λίγη σημασία έχει, διότι η Γκερέκου δεν
είπε ότι δόθηκε κάποια ονομασία σε δρόμο,
έγραψε ότι κάποιοι άνθρωποι το έκαναν λό-
γω της μεγάλης αγάπης τους στον Τόλη. Πα-
ρεμπιπτόντως, θα άξιζε μια τέτοια κίνηση για
τον «βασιλιά της νύχτας». 
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Φήμες για σημαντικές
αποκαλύψεις
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υ Η περίπτωση Βενιζέλου…
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Mετά τον Μητσοτάκη
σειρά πήρε η «τριανδρία»

Τ
α χτυπήματα εκδοτικών ομίλων κάτω από τη μέση κατά του
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη δεν είναι τυ-
χαία. Είναι συντονισμένα και στοχευμένα. Δεν είναι
μόνο ο «κύριος διευθυντής» (όπως σας έχει γρά-

ψει το «Κεντρί»), ο οποίος από ακραιφνής «μητσοτακικός»
έγινε πολέμιος της ΝΔ.

Και άλλοι αρθρογράφοι της εφημερίδας ξεκίνησαν τον
βρόμικο πόλεμο βάζοντας στο κάδρο τρεις ανθρώπους που
έχουν στηρίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και το έργο της
ΝΔ. Μιλάμε για τον Άδωνι Γεωργιάιδη, τον Μάκη Βορίδη
και τον Θάνο Πλεύρη. 

Τρεις άνθρωποι που εδώ και χρόνια εργάζονται αόκνως
και παλεύουν καθημερινά υπέρ της «γαλάζιας» παράταξης.
Ο αρθρογράφος, μάλιστα, αστόχως αναφέρει ότι η συγκεκρι-
μένη τριάδα των υπουργών που προέρχονται από τον ΛΑΟΣ είχε
ταχθεί πεισματωδώς κατά της πολιτογράφησης ως Ελλήνων
όσων παιδιών γεννιούνται στην Ελλάδα από αλλοδαπούς γο-
νείς. Επιπλέον, στο άρθρο γίνεται λόγος για πολιτικούς «τυ-
χοδιώκτες» και «αιματομέτρες» της ελληνικότητας που αλ-
λάζουν κόμματα, λάβαρα, ιδέες, είναι όμως αμετακίνητοι
στην πίστη ότι «δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ, Αλβανέ»… Μιλά-
με για… επίπεδο δημοσιογραφίας και πολιτικής κριτικής.
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Γερμανοί: 
Οι Τούρκοι είναι
πολύ φίλοι μας
Για να μην μπερδεύεστε και για να κα-
ταλάβετε τον πολύ περίεργο ρόλο που
παίζουν οι Γερμανοί στα Ελληνοτουρ-
κικά, θέλω να σας παραθέσω ένα από-
σπασμα από τη συνέντευξη που παρα-
χώρησε στην DW ο επικεφαλής για θέ-
ματα Τουρκίας του Ινστιτούτου Επιστή-
μης και Πολιτικής, Γκίντερ Ζόιφερτ. 
Απαντώντας, λοιπόν, στο αν υπάρχει
μια «νέα γερμανική πολιτική» απέναντι
στην Τουρκία, ο καθηγητής κ. Ζόιφερτ
είπε: «Τα συμφέροντα δεν έχουν αλλά-
ξει σημαντικά. Η γερμανική κυβέρνη-
ση εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για
καλές σχέσεις με την Τουρκία. Οι δύο
χώρες είναι πολύ στενά συνυφασμένες
οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά.
Πιθανώς, ούτε η Γερμανία ούτε η Τουρ-
κία έχουν τόσο πολυεπίπεδες σχέσεις
με καμία άλλη χώρα όσο μεταξύ τους. 
Αυτό που άλλαξε είναι μια νέα υπουρ-
γός Εξωτερικών, από διαφορετικό κόμ-
μα, με διαφορετικές προτεραιότητες.
Ταυτόχρονα, η εσωτερική πολιτική κα-
τάσταση στην Τουρκία έχει επιδεινω-
θεί, η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δι-
καιώματα, ενώ η Τουρκία προετοιμάζε-
ται για άλλη μια εκστρατεία στη Βόρεια
Συρία». Όπως καταλαβαίνετε, οι Γερ-
μανοί θα πιέσουν μέχρι εκεί που δεν
παίρνει και στα εσωτερικά πολιτικά ζη-
τήματα της Ελλάδας… Το πιάσατε το
υπονοούμενο; 

Δεν είναι όλα ρόδινα
στο ΠΑΣΟΚ 

Επειδή εγώ σας τα γράφω όλα, σας
προϊδεάζω ότι στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ δεν εί-
ναι όλα ρόδινα. Μη φανταστείτε, δηλαδή,
ότι υπάρχει κλίμα σύμπνοιας
«πάμε όλοι μαζί, σύντρο-
φοι, να γκρεμίσουμε
τον Μητσοτάκη που
παρακολουθούσε
την προεδράρα μας,
τον Νίκο Ανδρουλά-
κη». Κάποιοι, μάλι-
στα, ακόμα και σήμερα
γελούν με το επιχείρημα ότι
ήταν τέτοιο το πολιτικό βάρος του ευρω-
βουλευτή Νίκου, ώστε παρακολουθού-
ταν. Το ρεπορτάζ μου λέει ότι στελέχη μέ-
σα από τη Χαριλάου Τρικούπη είναι πολύ
προσεκτικά στις δημόσιες παρεμβάσεις
τους για τις παρακολουθήσεις, αποφεύ-
γουν τις κορώνες και κρατούν αποστά-
σεις ασφαλείας για να μη γελοιοποιηθούν
όσο προχωράει η διερεύνηση του θέμα-

Τα παραμύθια 
της Χαλιμάς 

Αν έχετε ακούσει ή διαβάσει για κάτι
δημοσκοπήσεις που έγιναν τις προηγού-
μενες ημέρες και δήθεν δείχνουν ανα-
τροπή στο πολιτικό σκηνικό, σας έχω ρε-
πορτάζ: Παραμύθια, και μάλιστα της Χα-
λιμάς. Όσα δημοσιοποιούνται για δήθεν
μετρήσεις σε αυτό το τάιμινγκ είναι ανέκ-
δοτα. Γελάνε και τα παρδαλά κατσίκια.
Δεν έχει γίνει καμία μέτρηση πουθενά.
Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν,
όπως μαθαίνω, δύο εταιρείες δημοσκο-
πήσεων να μετρούν τις αντιδράσεις της
κοινής γνώμης σχετικά με όλα όσα έγι-
ναν στο θέμα των παρακολουθήσεων. Οι
πρώτες δημοσκοπήσεις θα βγουν σε κα-
νάλια πανελλαδικής εμβέλειας και πα-
ράλληλα θα λάβουν χώρα και κάποιες
κυλιόμενες μετρήσεις από τις εταιρείες
με τις οποίες συνεργάζονται τα κόμματα. 

Υπαρκτός σουρεαλισμός
Ευτράπελα δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο, όπου

υποψήφια για Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέρχεται μια κυρία ονόματι

Τσελεστίνα ντε Πέτρο! Είναι σοπράνο στο επάγγελμα και δραστηριοποιήθη-

κε στο παρελθόν στις τάξεις του ΕΛΑΜ (κάτι σαν τη δική μας Χρυσή Αυγή). Η

υποψήφια πρόεδρος Ντε Πέτρο ανακοινώνει ότι θα δώσει σε όλες τις Κύ-

πριες ΚΑΙ αφορολόγητο αυτοκίνητο! Και όχι μόνο αυτό. Θα δώσει, όπως λέει,

και διαμέρισμα επικαρπία σε όλες τις Ελληνοκύπριες γυναίκες δεύτερης

γενιάς από τη μεριά των μητέρων τους, οι οποίες είναι μόνιμοι κάτοικοι των

ελεύθερων περιοχών της Κύπρου. Μιλάμε για καταστάσεις που θα ζήλευε

και ο Σαλβαδόρ Νταλί… 
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Τ
α λόγια του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού
«Ψυχή και Χριστός σάς χρειάζονται» είναι
σήμερα επίκαιρα παρά ποτέ. Αναρριπίζουν

τη φλόγα της αγάπης για την Ορθοδοξία και την
Πατρίδα, σε μια εποχή που, ψυχικά, είναι σκληρή
και δυσβάσταχτη. Σε χρόνια πικρής σκλαβιάς, ο
πατρο-Κοσμάς, που θεωρείται ο μεγαλύτερος ιε-
ραπόστολος της νεότερης Ελλάδας, πήρε τον
σταυρό στα χέρια του, ανέβηκε στο σκαμνί και
αγωνίστηκε να φυτέψει τον σπόρο της πίστης στις
καρδιές των σκλάβων, για να φυτρώσει η λευτε-
ριά και μέσα τους και στο Γένος.

Χρειαζόμαστε σήμερα το αντιστασιακό πνεύμα
του πατρο-Κοσμά, ο οποίος θα μπορούσε να
συμβιβαστεί με την κατάσταση και να αγνοήσει
την καταπίεση των Ελλήνων από τους Τούρκους.
Μέσα του, όμως, ξύπνησε η απόφαση για ανέν-
δοτο αγώνα μπροστά στα μάτια των εχθρών, για
αντίσταση, που γεννάει ηρωισμούς και ήρωες και
θυσίες.

Οι χρόνοι, κατά τους οποίους έζησε και έδρασε
(1714-1779) ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ήταν χρό-
νοι πολύ δύσκολοι για τους υπόδουλους Έλλη-
νες. Δεν ήταν μόνο η ταπεινωτική δουλεία και η
έσχατη πτωχεία του μεγάλου μέρους των σκλα-
βωμένων. Ήταν και η παντελής έλλειψη πνευμα-
τικής τροφοδοσίας. Σχολεία δεν υπήρχαν για να
μαθαίνουν τα Ελληνόπουλα τα στοιχειώδη γράμ-
ματα και την εθνική τους ιστορία.

Και ενώ από το ένα μέρος το φοβερό παιδομά-
ζωμα απομυζούσε από τη δούλη Ελλάδα τα νέα
της βλαστάρια και με συστηματική εκπαίδευση
τα μετέτρεπε σε σκληρούς Γενίτσαρους, από την
άλλη πολλοί σε διάφορα μέρη, εγκαταλελειμμέ-
νοι και απροστάτευτοι, υπέκυπταν στη βία του τυ-
ράννου και εξισλαμίζονταν. Μπροστά σε μια τέ-
τοια κατ’ εξοχήν θλιβερή και αξιοδάκρυτη κατά-
σταση ευρισκόμενος ο ιερομάρτυρας Κοσμάς,

πήρε τη μεγάλη του απόφαση. Αφιέρωσε τη ζωή
του, τις δυνάμεις του, τα πάντα χάριν των υπόδου-
λων ομοεθνών του. Και θυσιάστηκε για χάρη
τους.

Δεν υπάρχει ευγλωττότερη μαρτυρία για την
αξία της ψυχής από αυτή που έδωσε με το αίμα
του ο πατρο-Κοσμάς. Για την ψυχή μας προσφέρ-
θηκε… Άλλωστε, βασική του αρχή, που την διέ-
δωσε παντού, ήταν ότι η αξία που δεν ανταλλάσ-
σεται ούτε εξαγοράζεται είναι η ψυχή. Όλα τα
αγαθά πωλούνται και αγοράζονται. Όχι, όμως,
και η ψυχή.

Ήξερε ο Άγιος Κοσμάς πως χωρίς ελεύθερη
ψυχή δεν υπάρχει ελευθερία… Χωρίς ζωντανή
την ψυχή ο άνθρωπος παραμένει στάσιμος. Με
ζωντανή την ψυχή βρίσκεται σε μια ασταμάτητη
κίνηση απελευθέρωσης, ανεβάσματος και δημι-
ουργίας. Με την ψυχή σκέπτεται, με την ψυχή αι-
σθάνεται, με την ψυχή αντιδρά… 

Το ξύπνημα της ψυχής είχε ως σκοπό του ο ιε-
ρομάρτυρας Κοσμάς… Όπως, όταν σ’ ένα σπίτι
κυριαρχεί το σκοτάδι και κάποιος ανάψει μια
λαμπάδα και τη στήσει ορθή, διώχνεται το σκοτά-
δι, έτσι και η υποδουλωμένη κοινωνία τα χρόνια
του Κοσμά του Αιτωλού, ενώ κατεχόταν από πυ-
κνό σκοτάδι, φωτίσθηκε, όταν σαν μια λαμπάδα
άναψε εκείνος τον δικό του σταυρό και τον έστη-
σε όρθιο. Τον είδαν οι γονατισμένοι και ξαναση-
κώθηκαν… 

Δεν είναι τυχαίο ότι υπήρξε σεβαστό πρόσωπο
και σε πολλούς μουσουλμάνους, γιατί στο πρό-
σωπό του έβλεπαν έναν αγνό αγωνιστή. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι το μοναστήρι του Αγίου Κοσμά
στο Κολικόντασι το έχτισε ο Αλή πασάς και είναι ο
πρώτος ναός που χτίστηκε προς τιμή του. Σεβό-
ταν τόσο πολύ τον Άγιο Κοσμά, από την εποχή
που τον γνώρισε και προφήτεψε γι' αυτόν ότι «θα
γίνεις μεγάλος άνθρωπος. Θα κυριεύσεις όλη την

Αρβανιτιά. Θυμήσου, όμως, σε όλη τη διάρκεια
της εξουσίας σου να αγαπάς και να υπερασπίζε-
σαι τους χριστιανούς, αν θέλεις να μείνει η εξου-
σία στους διαδόχους σου. Και στην πόλη θα πας
με τα κόκκινα γένια» (δεν κατάλαβε ο Αλή την
προφητεία ότι θα πήγαινε το κεφάλι του ματωμέ-
νο στην Πόλη). Μάλιστα ο σεβασμός εξελίχθηκε
σε θαυμασμό, καθώς έφτασε στο σημείο να πει
«φέρτε μου έναν Μουσουλμάνο σαν κι αυτόν τον
Χριστιανό και θα του φιλήσω τα πόδια»!

Όταν έγινε πασάς των Ιωαννίνων, χρόνια αργό-
τερα από το μαρτύριο του πατρο-Κοσμά, και ει-
σέβαλε νικητής στο Μπεράτι, ζήτησε να γίνει
ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου. Την κάρα
του, την οποία αργύρωσε, επιχρύσωσε και τη
στόλισε με διαμάντια, την ασπαζόταν συνεχώς,
ενώ έφερε από το Κολικόντασι τα λείψανα του
Αγίου στα Γιάννινα και τα λιτάνευσε. Μια συγκλο-
νιστική εικόνα, που διέσωσαν ιστορικοί: Σχημα-
τίστηκε πομπή προς το σεράι με καλόγερους,
χριστιανούς, μουσουλμάνους, καβαλάρηδες και
χανούμισσες. Μπροστά στη λειψανοθήκη γονάτι-
σε ο Αλή, την ασπάστηκε και δάκρυα κύλησαν
στα μάτια του.

Εμείς ακόμη και σήμερα δεν φαίνεται να έχου-
με συνειδητοποιήσει όσο πρέπει τη βαθύτερη
ουσία και σημασία της ειρηνικής επανάστασης
και της θυσίας του πατρο-Κοσμά. Μένουμε ανα-
παυμένοι σε μια χονδροειδή αντίληψη γύρω από
το θέμα, ενώ μπροστά μας ανοίγεται η άβυσσος
της θείας αγάπης και της θείας ελευθερίας, που
υπήρξαν τα κίνητρα και της δράσης του της θυ-
σίας του. Και τα δύο αυτά, που κορυφώνονται και
αποτυπώνονται στον Σταυρό και στην Ανάσταση
του Χριστού, τα έβλεπε σαν μια νέα έξοδο των αν-
θρώπων από τη δουλεία της φθοράς και μια διά-
βαση σωτηριώδη μέσα από τα έλη κάθε είδους
σκλαβιάς.

ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ: «Ψυχή και Χριστός σάς χρειάζονται...»

Η
βάση του ανθρώπου είναι, σύμφωνα με
τον Abraham Maslow, η αγάπη. Ωστό-
σο, μόνο οι άνθρωποι που έχουν φτάσει

στην αυτοπραγμάτωση είναι ικανοί να προσφέ-
ρουν την πιο εμπλουτισμένη αγάπη, αυτή που
βασίζεται στην ενσυναίσθηση, την υγιή στοργή
και τον σεβασμό. 

Αναζητήστε την αγάπη σε όλες τις πιθανές μορ-
φές της και μην ξεχάσετε να ευχαριστήσετε τους
ανθρώπους που είναι ήδη μέρος της ζωής σας: οι
φίλοι σας, τα παιδιά σας, η οικογένειά σας, ακόμη
και τα κατοικίδια ζώα σας είναι ανεξάντλητες πη-
γές ανατροφής και φωτεινής στοργής. 

Δυστυχώς, εάν κάποιος δεν έχει βιώσει αυτό το
συναίσθημα νωρίς στη ζωή, είναι εξαιρετικά δύ-
σκολο να αναπτύξει στη συνέχεια μια υγιή αυτοε-
κτίμηση. Το να αισθανόμαστε εκτιμημένοι, σεβα-

στοί, φροντισμένοι και πολύτιμοι μας διευκολύνει
να ανεβούμε κατά μήκος της πυραμίδας των
αναγκών που ανέπτυξε ο Maslow, η οποία αποτέ-
λεσε ορόσημο στην ανάπτυξη της σχετικής θεω-
ρίας στον τομέα των ανθρώπινων κινήτρων.

Όπως εξήγησε ο Maslow στο βιβλίο του
«Προς την ψυχολογία της ύπαρξης» (1962) η
αγάπη είναι μια βασική ψυχολογική προϋπόθε-
ση για να αναπτύξουμε και άλλες ικανότητες,
όπως η αυτοεκτίμηση και η αυτοπραγμάτωση.
Το να αισθανόμαστε και να γνωρίζουμε ότι μας
αγαπούν, μας εμποδίζει να βιώσουμε νευρωτι-
κά συναισθήματα, μειώνει τους φόβους μας και
μας κάνει πιο σίγουρους.

Οι άνθρωποι που γνωρίζουν ποιοι είναι και πώς
δουλεύουν με τον εαυτό τους για να είναι λίγο κα-
λύτεροι κάθε μέρα, γνωρίζουν από τι αποτελείται

η υγιής αγάπη. Ο εμπλουτισμός της αγάπης βασί-
ζεται στην ενσυναίσθηση και τον σεβασμό και κά-
ποιος πρέπει να είναι σε θέση να τη λάβει, να τη
διατηρήσει, να τη φροντίσει και, πάνω απ’ όλα, να
την προσφέρει. Να θυμάστε ότι ένα μέρος της
εξέλιξής σας ως ανθρώπινο ον απαιτεί να ανα-
πτυχθείτε ως άνθρωποι, αλλά και να καλλιεργή-
σετε υγιείς, ουσιαστικές και ευτυχισμένες σχέ-
σεις. Όταν βρείτε εκείνους τους φίλους και τους
συντρόφους που σας κάνουν πραγματικά ευτυχι-
σμένους, πολλές από τις ανάγκες σας θα ικανο-
ποιηθούν.

Το μόνο που χρειάζεστε είναι αληθινή και
υγιής αγάπη, αυτή που δεν πονάει και σας επι-
τρέπει να είστε αυτό που θέλετε. Αναζητήστε
ανθρώπους που σας παροτρύνουν να γίνετε ο
καλύτερος εαυτός σας.

του πατέρα
Ηλία Μάκου

Το μόνο που χρειάζεστε είναι αγάπη 

της
Ιφιγένειας 
Θεοχαρίδη

Ψυχολόγος, MSc
Σχολική Ψυχολόγος,
MSc Διαταραχές 
Άγχους και Φοβίας



Ε
πίσημη «πρώτη» σήμερα της
συνεδρίασης της Επιτροπής
Θεσμών και Διαφάνειας της
Βουλής για το θέμα των υπο-

κλοπών, με τη γνωμοδότηση του διορι-
σμού του νέου διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστο-
κλή Δεμίρη. 

της Στέλλας Παπαμιχαήλ

Η συζήτηση θα αφορά τα τυπικά προ-
σόντα του νέου επικεφαλής, ωστόσο, είναι
βέβαιο ότι θα δεχθεί βροχή ερωτήσεων
για τις πληροφορίες που έχει σχετικά με τη
νόμιμη επισύνδεση του κινητού του Νίκου
Ανδρουλάκη, αλλά και την απόπειρα παγί-
δευσής του από το κακόβουλο λογισμικό
Predator. Η συνεδρίαση λόγω του απορ-
ρήτου των πληροφοριών θα είναι κεκλει-
σμένων των θυρών και οι όποιες διαρροές
θα ακολουθήσουν στο τέλος από τα κομ-
ματικά επιτελεία. 

Την ίδια ώρα, τα κόμματα παίρνουν θέ-
σεις μάχης για την προ ημερησίας των αρ-
χηγών τους την ερχόμενη Παρασκευή, αλ-
λά και για τη στάση που θα τηρήσουν στην
ψηφοφορία επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ
για συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής τη

Δευτέρα. Η κυβερνητική πλειοψηφία επι-
μένει ότι η έρευνα πρέπει να γίνει σε βά-
θος χρόνου, προκειμένου να εξαχθούν
ασφαλή συμπεράσματα για τη θωράκιση
της ΕΥΠ, σημειώνοντας, όμως, ότι δεν θα
μπλοκάρει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, αλλά
αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να τεθεί
ζήτημα διεύρυνσης εντός της εξεταστικής,
όπου η ΝΔ θα έχει την πλειοψηφία. 

«Η κυβέρνηση σκοπεύει να τιμήσει τη
δυνατότητα που έδωσε στην κοινοβου-
λευτική μειοψηφία να μπορεί να συστή-
σει εξεταστική επιτροπή και δεν θα το ευ-
τελίσει με παράλληλα αιτήματα», ξεκαθά-
ρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε
ερώτηση εάν η Νέα Δημοκρατία θα στηρί-
ξει την πρόταση που υπέβαλε το ΠΑΣΟΚ ή
θα καταθέσει δική της με διευρυμένα
χρονικά όρια. 

Επίθεση του κυβερνητικού
εκπροσώπου στον ΣΥΡΙΖΑ 

Ωστόσο, ο Γιάννης Οικονόμου πρόσθεσε
ότι, στο πλαίσιο της εξεταστικής που θα
συγκροτηθεί, θα υπάρξει δυνατότητα, μέ-
σω του καταλόγου που θα καταρτισθεί, να
ακουστούν πρόσωπα για υποθέσεις του
παρελθόντος. «Η κυβέρνηση θεωρεί αυτο-

νόητο ότι θα υπάρξει η δυνατότητα να
ακούσουμε και ανθρώπους που είχαν την
ευθύνη της διαχείρισης της ΕΥΠ στο πα-
ρελθόν, να δούμε αν στις ερωτήσεις που
θα τους κάνουν μπορούν εκ του νόμου να
απαντήσουν ή όχι, αν θα έδιναν παρόμοιες
απαντήσεις με αυτές που θα δώσει ο κ.
Κοντολέων και αν και επί των ημερών τους
υπήρχαν ζητήματα», είπε ο κ. Οικονόμου.

Μια δήλωση, ωστόσο, του κυβερνητικού
εκπροσώπου ότι δεν είναι σε γνώση της
κυβέρνησης και του πρωθυπουργού αντί-
στοιχο ζήτημα με εκείνο του Νίκου Αν-
δρουλάκη προκάλεσε την αντίδραση του
ΣΥΡΙΖΑ που ανέγνωσε τη δήλωση κατά το
δοκούν. Σύμφωνα με την αξιωματική αντι-
πολίτευση, ο κ. Οικονόμου επιβεβαίωσε
εμμέσως πλην σαφώς ότι παρακολου-
θούνται και άλλα πολιτικά πρόσωπα, προ-
εξοφλώντας ότι, ακόμη και αν αυτό έχει
συμβεί, οι ευθύνες δεν θα αποδοθούν στον
πρωθυπουργό, αφού ο ίδιος δεν γνώριζε.
«Στον ΣΥΡΙΖΑ ή στερούνται στοιχειωδώς
και την ικανότητα μιας ξεκάθαρης δήλω-
σης ή κατά την πάγια τακτική τους δια-
στρεβλώνουν», απάντησε ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος.

Εκτός από τον ΣΥΡΙΖΑ, την πρόταση του

ΠΑΣΟΚ θα στηρίξει το ΚΚΕ, ζητώντας να
συμπεριληφθούν ευκρινέστερα οι καταγ-
γελίες για συνακροάσεις στον Περισσό και
η παρακολούθηση δημοσιογράφων. 

Το Κομμουνιστικό Κόμμα με ανακοίνω-
σή του ζητά να τεθούν στο επίκεντρο της
έρευνας τόσο η υπόθεση της παρακολού-
θησης δημοσιογράφων όσο και η υπόθε-
ση «συνακροάσεων-υποκλοπών» στην
έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ στον Περισσό, για
τις οποίες υπάρχουν καταγγελίες και
συγκεκριμένα στοιχεία ήδη από το 2016.
Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ θα στηρίξει και
το ΜέΡΑ25, ξεπερνώντας κατά πολύ το
όριο των 120 θετικών ψήφων που απαι-
τούνται για τη συγκρότηση εξεταστικής
επιτροπής. Σήμερα θα ξεκαθαρίσει τη
στάση της η Ελληνική Λύση. 
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Στον ΣΥΡΙΖΑ επιμένουν 
ότι ο Γιάννης Οικονόμου
επιβεβαίωσε εμμέσως πλην
σαφώς ότι παρακολουθούνται
και άλλα πολιτικά πρόσωπα

Πρεμιέρα της Επιτροπής 
Θεσμών και βροχή
ερωτήσεων 



Ν
α αμβλύνουν τις εντυπώσεις
αλλά και να μειώσουν τις προσ-
δοκίες από την επερχόμενη
«μετωπική σύγκρουση» των

πολιτικών αρχηγών την Παρασκευή στη
Βουλή επιχειρούν πλέον στο ΠΑΣΟΚ. Από
τη στιγμή που έγινε δεκτό το αίτημα του
ΣΥΡΙΖΑ για προ ημερησίας συζήτηση στη
Βουλή, όπου ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει
δικαίωμα συμμετοχής, στο ΠΑΣΟΚ επιχει-
ρούν να πείσουν ότι θα είναι μια συζήτη-
ση-σόου και όχι ουσίας. 

Εκτιμούν ότι το πρώτο ουσιαστικό βήμα
για να φθάσει η διερεύνηση της υπόθεσης
στον πυρήνα είναι στην Επιτροπή Θεσμών
και Διαφάνειας. Για αυτόν τον λόγο ζητού-
σαν επιτακτικά να προηγηθεί της συζήτη-
σης στην Ολομέλεια. «Επιλέγει ξεκάθαρα
ο κ. Μητσοτάκης να πάει να τσακωθεί στη
Βουλή με τον κ. Τσίπρα, χωρίς να μπαίνουν
στην ουσία του θέματος. Γι’ αυτό και όλα τα
κόμματα της αντιπολίτευσης συμφώνησαν
στην πρότασή μας στη Διάσκεψη των Προ-
έδρων να γίνει το λογικό. Έπρεπε πρώτα
να έχει καταθέσει τα στοιχεία στην αρμό-
δια Επιτροπή της Βουλής. Γιατί θα συζητή-
σουν στη Βουλή; Για πράγματα τα οποία
δεν ξέρουμε; Δεν ζητήσαμε από τον κύριο
Μητσοτάκη να ενημερώσει στο αυτί ή κρυ-
φά τον κύριο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ»,
υποστήριξε ο γραμματέας της ΚΕ Ανδρέας
Σπυρόπουλος μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Την ίδια στιγμή, στη Χαρ. Τρικούπη πα-
ρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή το πα-
ρασκήνιο που είναι σε εξέλιξη αναφορικά
με την πρόθεση της κυβερνητικής πλει-
οψηφίας να επεκταθεί ο έλεγχος των υπο-

κλοπών στην Εξεταστική Επιτροπή σε βά-
θος χρόνου και να μην περιοριστεί μόνο
στην υπόθεση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. 

«Εμείς έχουμε ζητήσει να διερευνηθεί
το θέμα του ΚΚΕ, το έχουμε αναφέρει στο
αίτημά μας. Επιπλέον, όπως έχουμε ήδη
τονίσει, αν η κυβέρνηση έχει στοιχεία για
το παρελθόν, πρέπει να τα φέρει στην Επι-
τροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Αν έχει τα
απαραίτητα τεκμήρια, είμαστε διατεθειμέ-
νοι να συζητήσουμε οτιδήποτε. Όμως ανα-
ρωτιέμαι, η Νέα Δημοκρατία έχει τόσα
χρόνια στη διάθεσή της στοιχεία που καίνε
τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κάλυψε, όπως κάλυψε
την υπόθεση Βαρουφάκη αποφεύγοντας
να κάνει Εξεταστική Επιτροπή;», είπε με

νόημα επ’ αυτού ο αντιπρόεδρος της Βου-
λής Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, για να
προσθέσει στο ίδιο ύφος πως «αν η κυβέρ-
νηση έχει ενδείξεις ότι επί διακυβέρνησης
Σαμαρά, όταν ήταν υπεύθυνοι για την ΕΥΠ
ο κ. Δένδιας και ο κ. Κικίλιας, έγιναν παρά-
νομες παρακολουθήσεις, τότε βεβαίως να
γίνει αναδρομική εξέταση του θέματος. Η
κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει για όλα τα
ερωτήματα που προκύπτουν. Αν η φιλοδο-
ξία της Νέας Δημοκρατίας είναι να συμπε-
ριφερθεί στους θεσμούς με τον τρόπο που
συμπεριφέρθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, ας το κάνει.
Όπως έχω ξαναπεί, το ζητούμενο δεν είναι
“να φύγει ο κ. Αθανασίου, για να έρθει η κ.
Θάνου”, αλλά το ΠΑΣΟΚ, που μπορεί να εγ-

γυηθεί τον σεβασμό στους θεσμούς». Μά-
λιστα σε μια προσπάθεια να «βάλει στον
πάγο» τις φωνές που συντηρούν το κοινό
μέτωπο με τον ΣΥΡΙΖΑ, επανέλαβε με έμ-
φαση ότι «Σήμερα είναι περισσότερο επί-
καιρο από ποτέ άλλοτε το “όχι Μητσοτά-
κης, όχι Τσίπρας”. Δεν θα τους κάνουμε
πρωθυπουργούς από την πίσω πόρτα, αν
δεν πάρουν αυτοδυναμία».

Η συζήτηση της Παρασκευής αναμένεται
ως η κορυφαία σύγκρουση Μητσοτάκη - Τσί-
πρα, με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να εμφανίζε-
ται έτοιμος να αποδομήσει τα επιχειρήματα
του πρωθυπουργού αναφορικά με τις υπο-
κλοπές και να κάνει λόγο για κορυφαίο ζήτη-
μα δημοκρατίας, έχοντας στη φαρέτρα του ένα
αδιάσειστο κατά την Κουμουνδούρου στοι-
χείο: το άρθρο των «New York Times». 

Ακόμη, αναφορά πρόκειται να γίνει και στην
απάντηση της προέδρου του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα στην επι-
στολή του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημή-
τρη Παπαδημούλη, στην οποία η κ. Μετσόλα

υπογράμμισε πως «τέτοιες παραβιάσεις των
αρχών και αξιών που αποτελούν τη βάση του
δημοκρατικού μας συστήματος δεν μπορούν
να γίνουν ανεκτές».

«Πρόσφορο το έδαφος για συνεργασία
ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ»

Ευδιάκριτη είναι και η προσπάθεια του ΣΥ-
ΡΙΖΑ να προκαλέσει εσωτερικό πρόβλημα στη
Νέα Δημοκρατία με αφορμή την υπόθεση των
παρακολουθήσεων. «Αποκαλύφθηκε ένα πα-
ρακράτος παρακολουθήσεων και υποκλοπών
υπό τον κ. Μητσοτάκη. Οι υπουργοί, οι βου-
λευτές, τα πολιτικά πρόσωπα της ΝΔ δεν μπο-

ρούν να σιωπήσουν και να το συγκαλύψουν»,
ανέφερε «Στο Κόκκινο» η Έφη Αχτσιόγλου
ξεδιπλώνοντας τη γραμμή. 

Με το πολιτικό θερμόμετρο στα ύψη, κύ-
κλοι της Κουμουνδούρου εκτιμούν πως ΣΥ-
ΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ έχουν μπροστά τους πρό-
σφορο έδαφος για μία μελλοντική πολιτική
συνεργασία, επιβεβαιώνοντας το χθεσινό
πρωτοσέλιδο της «Political». «Ο εχθρός μας
είναι κοινός, να διαλυθεί το παρακράτος που
φαίνεται πως επιχείρησε να στήσει η Νέα
Δημοκρατία, αλλά και ο στόχος μας κοινός. Η
προάσπιση της Δημοκρατίας. Μπορούμε να
έλθουμε πιο κοντά», τονίζουν οι ίδιες πηγές. 

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 
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«Περιμένουν στη γωνία» 
τον πρώην διοικητή της ΕΥΠ

Επικοινωνιακό σόου 
η συζήτηση στην Ολομέλεια,
λένε στη Χαρ. Τρικούπη

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ:

Με Μετσόλα και… «New York Times» ο Τσίπρας 



Το ρωσικό κοινοβούλιο ανακοίνωσε ότι θα πραγμα-
τοποιήσει ειδική συνεδρίαση την Πέμπτη για να συζη-
τήσει την κατάσταση γύρω από τον πυρηνικό σταθμό
της Ζαπορίζια στην Ανατολική Ουκρανία. Η συνεδρίαση
του Συμβουλίου της Κρατικής Δούμας (Κάτω Βουλή) θα
πραγματοποιηθεί στις 25 Αυγούστου και θα συζητηθεί
«η απειλή για την ασφάλεια του πυρηνικού σταθμού της
Ζαπορίζια», σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση. 

Η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο ότι πραγματοποιεί βομ-

βαρδισμούς στην περιοχή του σταθμού, κάνοντας πα-
ράλληλα λόγο για πιθανότητα προβοκάτσιας των Ου-
κρανών στην περιοχή, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγ-
χο των ρωσικών δυνάμεων. 

Το Κίεβο απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί βομβαρ-
δισμών του σταθμού και υποστηρίζει ότι η Ρωσία σχε-
διάζει μια πρόκληση εκεί για να δικαιολογήσει περαι-
τέρω την επιθετική της δράση. Ήδη από την περασμένη
εβδομάδα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έχει προειδο-

ποιήσει ότι θα κλείσει τον σταθμό, εάν συνεχιστούν οι
βομβαρδισμοί.

Την ίδια στιγμή, από τις ΗΠΑ διαρρέει ότι διαθέτουν
πληροφορίες ότι η Ρωσία σχεδιάζει να επιτεθεί κατά
κυβερνητικών εγκαταστάσεων και μη στρατιωτικών
υποδομών στην Ουκρανία. Οι πληροφορίες προέρχον-
ται από Αμερικανό αξιωματούχο που δεν κατονομάζε-
ται και αναφέρουν πως η Ρωσία θα επιχειρήσει αυτές
τις επιθέσεις τις επόμενες ημέρες.

Μ
άλλον ανυπέρβλητες εί-
ναι οι δυσκολίες για να
παραδώσει ο Καναδάς
LNG στη Γερμανία, όπως

φάνηκε από την κοινή συνέντευξη Τύ-
που που έδωσαν ο πρωθυπουργός του
Καναδά, Τζάστιν Τριντό, και ο Γερμανός
καγκελάριος Όλαφ Σολτς.

Όπως δήλωσε ο πρώτος, ο Καναδάς
εξετάζει αν υπάρχει οικονομικό όφε-
λος στις εξαγωγές υγροποιημένου φυ-
σικού αερίου (LNG) απευθείας στην
Ευρώπη από την ανατολική ακτή του.
Με τη φράση «θα κάνουμε ό,τι μπορού-
με» θέλησε να τονίσει το ενδιαφέρον
του Καναδά να συμβάλει στην παγκό-
σμια προσφορά ενέργειας, αυξάνοντας
την παραγωγική ικανότητα σε βραχυ-
πρόθεσμο επίπεδο. 

Αν και το Βερολίνο θέλει να διαφο-
ροποιήσει τις πηγές εφοδιασμού του,
προκειμένου να μειώσει την εξάρτησή
του από τη Ρωσία, ο Καναδάς δεν δεί-
χνει διατεθειμένος να προσπελάσει τις
δυσκολίες. Αντίθετα, ο Τριντό υποβάθ-
μισε την πιθανότητα εξαγωγών LNG

από τη χώρα του, επικαλούμενος τη με-
γάλη απόσταση μεταξύ των κοιτασμά-
των και των λιμανιών στην ακτή του Ατ-
λαντικού.

Το Βερολίνο επενδύει στο υδρογόνο
Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ

Σολτς ανέφερε ότι η Γερμανία επιταχύ-
νει την κατασκευή λιμενικών υποδο-
μών και αγωγών φυσικού αερίου για να
ενισχύσει τις εισαγωγές LNG, ενώ
υπογράμμισε ότι η χώρα του θέλει «να
απεξαρτηθεί από τις ρωσικές προμή-
θειες φυσικού αερίου». Βέβαια, ο Κα-
ναδάς δεν διαθέτει τερματικούς σταθ-
μούς LNG, γεγονός που αποθαρρύνει
την καναδική κυβέρνηση να προχωρή-
σει περαιτέρω σε συζητήσεις.

Η καγκελαρία έχει προωθήσει στην
κορυφή της ατζέντας της το ζήτημα της
ενεργειακής ασφάλειας της χώρας,
αλλά και της οριστικής απεξάρτησης
από τη Ρωσία, η οποία θα κλείσει τη
στρόφιγγα τον χειμώνα.

Ο Σολτς επενδύει στο υδρογόνο και
ελπίζει έτσι σε μια λύση συμφέρουσα

για τη Γερμανία, που παράλληλα θα
αναδείξει ένα προφίλ του Βερολίνου
φιλικό προς το περιβάλλον, αφού με το
υδρογόνο μειώνεται η ρύπανση, το
οποίο μετρά στο εσωτερικό της χώρας. 

Οι διμερείς σχέσεις της χώρας
φαίνεται ότι θα ενισχυθούν με επι-
χειρηματικές ευκαιρίες σε εξορύξεις
και αυτοκινητοβιομηχανία, ενώ θα
καταβάλουν από κοινού προσπάθει-
ες για τον τερματισμό του πολέμου
στην Ουκρανία.

ΑΑνησυχούν οι ΗΠΑ
με τον Ερντογάν 
που… τραβάει 
το σχοινί στη Συρία 
Ο Ταγίπ Ερντογάν συνεχίζει τις βαρβα-
ρότητες εναντίον των Κούρδων λίγες
ημέρες μετά την αύξηση των βομβαρδι-
σμών, από τους οποίους έχασαν τη ζωή
τους τουλάχιστον 21 άμαχοι, ανάμεσά
τους και παιδιά. Η Ουάσιγκτον, που επί
προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ είχε αποσύ-
ρει τη στήριξή της από τους Κούρδους
με συνέπεια τις «επιχειρήσεις» της Άγ-
κυρας εναντίον τους, ζητεί τώρα από
«όλες τις πλευρές να τηρήσουν την εκε-
χειρία» στα σύνορα μεταξύ Συρίας και
Τουρκίας, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα
το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Σήμερα οι ΗΠΑ
διαμηνύουν πως «θρηνούμε αμάχους
θύματα στην Αλ Μπαμπ, στη Χασακέ και
αλλού», ενώ θέλουν «να υπάρξει πολιτι-
κή λύση στη συριακή σύγκρουση».
Εδώ και πολλές εβδομάδες το κλίμα
οξύνεται μεταξύ των κουρδικών Συρια-
κών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF),
αφενός, και των τουρκικών δυνάμεων
και των Σύρων συμμάχων τους, αφετέ-
ρου, με τον Ερντογάν να καθιστά σαφές
ότι θέλει να εισβάλει στη Συρία, προκα-
λώντας νέο αιματοκύλισμα στην ήδη αι-
ματοβαμμένη, από τις πληγές του εμφυ-
λίου πολέμου, χώρα.
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Ρωσία: Έκτακτη συνεδρίαση αύριο στη Δούμα για τη Ζαπορίζια
Επιμέλεια: Νικόλας Καμπάς-Κορωναίος

«Φρένο» από Τριντό για 
εξαγωγές LNG σε Γερμανία

Ο Καναδός πρωθυπουργός
σχεδόν απέκλεισε 
στον καγκελάριο Σολτς 
την αποστολή 
υγροποιημένου φυσικού 
αερίου, επικαλούμενος ότι 
η χώρα του δεν διαθέτει 
τερματικούς σταθμούς 
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Σε σκάφος αναψυχής, στο λιμάνι της Μυκόνου, υπό
σημαία των Νήσων Μάρσαλ, εντοπίστηκε και συνελή-
φθη από το Λιμενικό Σώμα ένας 32χρονος υπήκοος
Τουρκίας σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε διεθνές
ένταλμα σύλληψης (σ.σ.: για μία πενταετία υπήρχε
«ερυθρά αγγελία» της Interpol) για τραπεζική απάτη
στο Κατάρ.

Η σύλληψη του 32χρονου έγινε τις πρώτες πρωινές
ώρες της Κυριακής και το πρωί της Δευτέρας οδηγήθη-
κε ενώπιον του εισαγγελέα εφετών Αιγαίου, μαζί με τον
εν Ελλάδι συνήγορό του, όπου αποφασίστηκε τελικά να
αφεθεί ελεύθερος μετά τις εξηγήσεις που έδωσε. Σε
δηλώσεις του ο δικηγόρος Κώστας Δοκιμάκης ανέφε-

ρε πως: «Εκθέσαμε όλα τα περιστατικά κατά του εντάλ-
ματος της Interpol και τελικά πετύχαμε να αφεθεί
ελεύθερος ο εντολέας μας. Ήδη έχουμε δρομολογήσει
τις ενέργειες που απαιτούνται, ώστε οι δικαστικές αρ-
χές της Ντόχα (Κατάρ) να ανακαλέσουν το ένταλμα». 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι, αν και για πέντε χρόνια
εκκρεμούσε σε βάρος του 32χρονου Τούρκου «ερυθρά
αγγελία» (σ.σ.: κάτι που σημαίνει ότι καταζητούνταν σε
όλα τα μήκη και πλάτη της Γης), το Λιμενικό Σώμα ήταν
αυτό που αξιοποίησε πληροφορίες για την παρουσία
του στο «νησί των ανέμων» και του πέρασε χειροπέδες.

Η πληροφορία έφτασε πριν από μερικές ημέ-
ρες, όταν πιθανότατα ο άνθρωπος αυτός έφτασε

στο λιμάνι της Μυκόνου με το υπό σημαία Μάρ-
σαλ σκάφος αναψυχής.

Όσον αφορά την κατηγορία, ανάγεται χρονολογικά
στο 2017 και συγκεκριμένα σε καταδικαστική απόφαση
που εκδόθηκε από δικαστήριο της πρωτεύουσας του
Κατάρ, Ντόχα, για ακάλυπτη επιταγή ύψους 155.000
ριάλ (σ.σ.: το νόμισμα της αραβικής χώρας, το ποσό
ισοδυναμούσε με περίπου 42.500 δολάρια ΗΠΑ) που
δόθηκε σε άτομο με το οποίο είχε εμπορική συναλλαγή
ο 32χρονος. Τέλος, να αναφέρουμε ότι η επιχείρηση
για τη σύλληψή του σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από
άνδρες του Λιμεναρχείου Μυκόνου, ενώ έγινε παρου-
σία εισαγγελέα για την έρευνα στο σκάφος αναψυχής. 

Σ
υμπλοκές, χασισοφυτείες αλ-

λά και πόζες στο διαδίκτυο με

βαρύ οπλισμό περιλαμβάνει

το παλμαρέ των δύο νταήδων

της Κρήτης, οι οποίοι για ασήμαντη

αφορμή κυνήγησαν μανιωδώς και «εμ-

βόλισαν» με το αυτοκίνητό τους το όχη-

μα στο οποίο επέβαιναν οι Γερμανοί του-

ρίστες, ενώ στη συνέχεια τους απείλη-

σαν και με μαχαίρι.
Χθες γύρω στις 3:30 τα ξημερώματα οι

δράστες του πρωτοφανούς περιστατικού
παραδόθηκαν στις αστυνομικές αρχές,
οι οποίες είχαν σφίξει τον κλοιό των
ερευνών τους. Μάλιστα την είδηση γνω-
στοποίησε πρώτος ο υπουργός Προστα-
σίας του Πολίτη, ο οποίος είχε ζητήσει τη
δραστηριοποίηση όλων των δυνάμεων
της ΕΛΑΣ προκειμένου να εντοπιστούν
όσο το δυνατόν πιο σύντομα οι δύο Κρη-
τικοί. «Στα χέρια της ΕΛΑΣ οι δύο πολί-
τες στην Κρήτη που καταζητούνταν για
το επεισόδιο και την επίθεση σε Γερμα-
νούς τουρίστες. Αποδίδονται στη Δι-
καιοσύνη. Οφείλουμε την εφαρμογή του
νόμου, αλλά και τη διαφύλαξη της έννοι-
ας των ελληνικών λέξεων φιλοξενία και

φιλότιμο», έγραψε στο twitter ο Τάκης
Θεοδωρικάκος.

Η δικογραφία που είχε φτάσει στα χέ-
ρια του ανακριτή με τις κατηγορίες εναν-
τίον του 38χρονου οδηγού και του
36χρονου συνοδηγού ήταν πλημμελη-
ματικού χαρακτήρα, καθώς αρχικά κα-
τηγορούνταν για απλές σωματικές βλά-
βες, φθορά ξένης περιουσίας, απειλή
και παράβαση του νόμου περί όπλων,
γρήγορα όμως αναβαθμίστηκε για τον
ένα εκ των δύο καταγγελλομένων. Εναν-
τίον του 38χρονου οδηγού, που σύμφω-
να με τα όσα ανέφεραν οι Γερμανοί του-
ρίστες ήταν το άτομο που τους απείλησε
με το μαχαίρι, ο ανακριτής ζήτησε τη
δίωξή του για απόπειρα βαριάς σκοπού-
μενης βλάβης με ρατσιστικά χαρακτηρι-
στικά. Η νέα κατηγορία, που αποτελεί
κακούργημα, ήταν αρκετή για να σπάσει
το όριο της αυτόφωρης διαδικασίας των
48 ωρών και ο δράστης να αναζητείται
έως τον εντοπισμό του.

Τι ισχυρίζεται ο κρατούμενος
Το γεγονός αυτό ανάγκασε τους δύο

Κρητικούς να παραδοθούν. Οδηγήθηκαν
στον ανακριτή και τελικά ο ένας από αυ-

τούς θα βρεθεί απέναντι από τον δικα-
στικό λειτουργό για να απολογηθεί.
Πρόκειται για τον 38χρονο οδηγό, ο
οποίος στο παρελθόν είχε απασχολήσει
τις αστυνομικές αρχές, καθώς είχε συμ-
μετάσχει σε άγρια συμπλοκή με άλλο
άτομο. Ο 36χρονος που αφέθηκε ελεύ-
θερος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν
για υπόθεση ναρκωτικών και του είχαν
επιβληθεί περιοριστικοί όροι. Εντύπωση
πάντως προκαλούν και οι φωτογραφίες
που έχει αναρτήσει στο facebook, κα-
θώς εμφανίζεται με τρία καλάσνικοφ.

Ο 38χρονος, που κρατείται μέχρι την

απολογία του, ισχυρίζεται ότι δεν απεί-

λησε με μαχαίρι τους Γερμανούς και ότι

δέχτηκε επίθεση από τα δύο αγόρια της

οικογένειας των τουριστών, τα οποία με

γροθιές του έσπασαν τη μύτη.
Την ίδια ώρα ο εισαγγελέας του Αρείου

Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος ζήτησε την

κατ’ απόλυτη προτεραιότητα της κύριας
ανάκρισης στη συγκεκριμένη υπόθεση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος δι-
καστικός στην παραγγελία του αναφέρει
ότι το περιστατικό «παρουσιάζει εξαιρετι-
κή σοβαρότητα αφενός εξαιτίας του χρό-
νου που φέρεται να τελέστηκε, δηλαδή εν
μέσω τουριστικής περιόδου, και αφετέρου
για τον τόπο, την Κρήτη, που είναι νησί πό-
λος έλξης για τους τουρίστες από όλες τις
χώρες του κόσμου».

«Τσίμπησαν» στη Μύκονο καταζητούμενο της Interpol για απάτη στο Κατάρ

«Μπουμπούκια»
οι νταήδες
που επιτέθηκαν
στους Γερμανούς

Οι τουρίστες και το αυτοκίνητό τους που εμβόλισαν
οι Κρητικοί. Κάτω οι δύο κατηγορούμενοι και 
τα όπλα που έδειχνε στο διαδίκτυο ο ένας από αυτούς

Παρέμβαση Ντογιάκου για άμεση
ανάκριση - Παραδόθηκαν οι δύο
Κρητικοί, με παρελθόν σε συμπλοκή
ο ένας και σε υπόθεση ναρκωτικών
ο δεύτερος, που ανέβαζε φωτό 
με καλάσνικοφ στο διαδίκτυο



Α
διανόητο είναι αυτό που συνέ-
βη το μεσημέρι της Δευτέρας
στην παραλία του Καλαμακίου
στην περιοχή των Ισθμίων της

Κορινθίας, με έναν πατέρα να βλέπει το
παιδί του να βρίσκεται στη θάλασσα και να
παλεύει να μην πνιγεί και να μην αντιδρά,
αλλά να φεύγει για να καλέσει βοήθεια,
χάνοντας πολύτιμο χρόνο και την ίδια του
την κόρη.

Πολλά είναι τα ερωτήματα που προκύ-
πτουν για τις συνθήκες θανάτου της μι-
κρής Αμέλιας, η οποία ανασύρθηκε χωρίς
τις αισθήσεις της το μεσημέρι της Δευτέ-
ρας από την παραλία του Καλαμακίου
στην Κορινθία. 

«Δεν βούτηξα γιατί έχω άσθμα», είπε ο
πατέρας του 6χρονου κοριτσιού κατά τη
διάρκεια της προανάκρισης στους άνδρες
του Λιμενικού, οι οποίοι σχημάτισαν δικο-

γραφία με την κατηγορία της θανατηφό-
ρας έκθεσης ανηλίκου και χθες τον οδή-
γησαν στον ανακριτή, ο οποίος του παρεί-
χε 24ωρη προθεσμία για να απολογηθεί.

Αν και οι έρευνες ακόμα βρίσκονται σε
εξέλιξη με τις πληροφορίες να δίνουν
πολλές και διαφορετικές εκδοχές, δεν εί-
ναι λίγοι αυτοί που μιλούν για μια περίερ-
γη υπόθεση. 

Ο 42χρονος άνδρας, που το τελευταίο
διάστημα βρίσκεται σε διάσταση με τη σύ-
ζυγό του, πήρε τη μονάκριβη κόρη του,
προκειμένου να πάνε μαζί για μπάνιο στην
παραλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν
έφτασαν, ο άνδρας και η μικρή κολυμπού-
σαν μαζί προς μια δεμένη βάρκα η οποία
βρισκόταν σε απόσταση 10-15 μέτρων από
την ακτή. Η μικρή ήταν με το σωσίβιο μέσα
στη θάλασσα, όταν, όπως κατέθεσε ο
42χρονος άνδρας, ξαφνικά το παιδί γλί-

στρησε από το φουσκωτό σωσίβιο και άρ-
χισε να βυθίζεται. 

Την έβγαλε ψαροντουφεκάς
Από εκείνο το σημείο και μετά ξεκινά

μια σειρά γεγονότων που προκαλούν
πολλές απορίες σε όσους έχουν κληθεί
να ρίξουν άπλετο φως στην υπόθεση. Η
πρώτη από αυτές έχει να κάνει με την
απόφαση του 42χρονου να μην επιχειρή-
σει να σώσει την κόρη του αλλά να βγει
στην ακτή για να ζητήσει βοήθεια. Όταν
έφτασε στην παραλία, αντί να απευθυνθεί
σε κάποιον περαστικό, κατευθύνθηκε
προς το σπίτι του όπου είχε αφήσει το κι-
νητό του τηλέφωνο και από εκεί ειδοποί-
ησε τις αστυνομικές αρχές. Αφού μίλησε
με τους άνδρες της ΕΛΑΣ, στη συνέχεια
επέστρεψε στη θαλάσσια περιοχή όπου
είχε αφήσει την κόρη του. Είδε έναν ψα-

ροντουφεκά να έχει βγάλει την Αμέλια
στην παραλία και να προσπαθεί να την
επαναφέρει. Μάταια όμως, αφού η 6χρο-
νη είχε χάσει τη ζωή της. 

Τόσο η δικαιολογία του πατέρα της
6χρονης για τον λόγο που δεν επιχείρησε
να σώσει την κόρη του όσο και αυτά που
φέρεται να ισχυρίστηκε στην κατάθεσή
του έχουν προκαλέσει πολλά ερωτηματι-
κά. Οι αρχές δεν μπορούν ακόμα να κατα-
λάβουν γιατί ο 42χρονος υπέπεσε σε αλ-
λεπάλληλα λάθη, τα οποία είχαν σαν απο-
τέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος για τη
διάσωση του παιδιού. Έτσι, ερευνούν όλα
τα ενδεχόμενα, ενώ κάποιες μαρτυρίες
που αναφέρουν ότι η Αμέλια φορούσε τα
ρούχα της και ένα παπούτσι της όταν την
έβγαλε ο ψαροντουφεκάς από τη θάλασ-
σα, πυροδοτούν πολλά σενάρια στην τρα-
γική υπόθεση. 
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Την πρόθεσή του να μην επιβληθούν μέτρα περιορι-
σμού το φθινόπωρο και τον χειμώνα εξέφρασε ο Θάνος
Πλεύρης, μιλώντας σε εκπομπή του ΣΚΑΪ. «Αν χρει-
αστούν, θα είναι στον απόλυτο ήπιο βαθμό. Δεν πρό-
κειται να ζήσουμε καταστάσεις περιορισμού δρα-
στηριοτήτων», συμπλήρωσε.

Για την υποχρεωτικότητα της μάσκας ο
υπουργός Υγείας τόνισε πως θα εξεταστεί η
επέκτασή της αν κριθεί απαραίτητο. «Αν χρει-
αστεί επέκταση στη χρήση της μάσκας, θα το
εξετάσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά, σημει-
ώνοντας πως ο στόχος είναι η υποχρεωτικότητα της μά-
σκας να είναι περιορισμένη, ενώ παράλληλα να υπάρ-
χουν χώροι όπου θα συστήνεται η χρήση της.

Επιπλέον, μίλησε για μια νέα κουλτούρα στα μέτρα
κατά της πανδημίας: «Θα λέμε “αυτά είναι τα μέτρα

προστασίας, τα συστήνουμε” και θα λέμε ποιοι κινδυ-
νεύουν περισσότερο και πού». Για τα επικαιροποιημένα
εμβόλια τόνισε ότι θα αναπτυχθούν σε δύο φάσεις, με την

πρώτη να περιλαμβάνει την προστασία από τη με-
τάλλαξη Όμικρον ως προς τη μόλυνση, μαζί με

τις παραλλαγές Όμικρον 4-5 και όπως εκτί-

μησε θα είναι έτοιμα μέχρι το τέλος του έτους. Τα κρού-
σματα πέφτουν μέρα με τη μέρα, αλλά ο αριθμός των
νεκρών παραμένει αμείωτος. Χθες ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε
55.769 κρούσματα (πτώση 25%) σε σχέση με τα 73.710
της προηγούμενης βδομάδας, αλλά οι θάνατοι ήταν και
πάλι 258, όσοι και μία βδομάδα πριν, ενώ οι διασωλη-
νωμένοι είναι 132.

Ο ΕΟΔΥ χαρακτηρίζει πιθανό ένα νέο κύμα πανδημίας
κατά τη φθινοπωρινή περίοδο στη χώρα μας. Ταυτόχρο-
να, επισημαίνει πως δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η υπο-
παραλλαγή Κένταυρος του κορονοϊού μπορεί να κυριαρ-
χήσει έναντι της παραλλαγής Όμικρον 5. 

Σχετικά με την ανοσία στον πληθυσμό, υπογραμμίζει
ότι εξαρτάται από το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης, τη
χρονική διάρκεια από τον εμβολιασμό, το είδος του εμ-
βολίου και τα στελέχη που περιλαμβάνει.

Πλεύρης: Θα εξεταστεί, αν χρειαστεί, η επέκταση υποχρεωτικότητας της μάσκας

Tεράστια τα ερωτήματα που
προκύπτουν για τις συνθήκες
θανάτου της 6χρονης Αμέλιας 
- «Δεν βούτηξα γιατί έχω άσθμα»,
δικαιολογήθηκε ο πατέρας 

Είδε την κόρη του να πνίγεται
και δεν βούτηξε να τη σώσει
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του Νικόλα Καμπά-Κορωναίου

Η
ραγδαία αύξηση των ενοικίων
στις επαρχιακές (φοιτητικές)
πόλεις αποτελεί «αγκάθι» για
τους φοιτητές που σπουδάζουν

μακριά από τα σπίτια τους.
Η ακρίβεια που χτυπά τα ελληνικά νοι-

κοκυριά φαίνεται ότι στέκεται εμπόδιο για
πολλούς νέους ανθρώπους να συνεχίσουν
τις σπουδές τους. Από τα άδεια καλάθια
στο σουπερμάρκετ, στα ενοίκια και στους
λογαριασμούς που αδυνατούν να πληρώ-
σουν, λόγω των ιδιαίτερα υψηλών τιμών
που διαμορφώνουν οι πάροχοι της ενέρ-
γειας. Πλέον, οι μεγάλες αυξήσεις στα
ενοίκια διαμορφώνουν μια ακόμα πιο
σκληρή πραγματικότητα, την οποία οι φοι-
τητές πρέπει να βρουν τρόπο να επιλύσουν,
ώστε να συνεχίσουν τις σπουδές τους.

Τα ενοίκια, που σε πολλές περιπτώσεις
ξεπερνούν ακόμα και τα 500 ευρώ(!), είναι
διαχρονικά το μεγάλο «αγκάθι» για τον
φοιτητή που αποφασίζει ή αναγκάζεται να
σπουδάσει σε πόλη μακριά από το σπίτι
του, με τις αυξήσεις να «λαβώνουν» το
φοιτητικό του όνειρο.

Πολλοί είναι αυτοί που δεν θα μπορέ-
σουν να σπουδάσουν, καθώς τα αυξημένα
ενοίκια και το υψηλό κόστος ζωής γίνον-
ται… θηλιά στον λαιμό των γονιών τους.

Λίγα τα σπίτια στην Αττική 
Στην Αττική, οι τιμές έχουν αυξηθεί, ενώ

ιδιαίτερα στις περιοχές κοντά στα πανεπι-
στήμια παρατηρείται χαμηλή διαθεσιμό-
τητα, με τους φοιτητές να δυσκολεύονται
να βρουν σπίτι, ή βλέπουν το ενοίκιο να
αυξάνεται σε αυτό που ήδη νοικιάζουν. 

Φοιτητής στην Καλαμάτα υποστήριξε
ότι το ενοίκιο που πληρώνει είναι 400 ευ-
ρώ, με ιδιαίτερη δυσκολία σε ό,τι αφορά
την αποπληρωμή των λογαριασμών του
ρεύματος. Οι τιμές στην Καλαμάτα παρου-
σιάζουν και φέτος αυξητικές τάσεις, ενώ
τα διαθέσιμα ακίνητα είναι ελάχιστα, αγγί-
ζοντας ακόμη και τα 450 ευρώ τον μήνα.
Το κόστος μίσθωσης για κατοικία 30-45 τμ
κυμαίνεται από 300 έως 350 ευρώ για τη
φετινή χρονιά, ενώ πέρσι κυμαινόταν από
250 έως 360 ευρώ.

Ραγδαία αύξηση στην Πάτρα
Στην Πάτρα, οι τιμές για γκαρσονιέρες

και δυάρια έχουν εκτοξευτεί στο σύνολο
των περιοχών και κυρίως στην ανώτατη τι-
μή μίσθωσης.

Σπίτια 30-45 τμ καταγράφουν αύξηση
στην κατώτατη τιμή κατά 29,4% και στην
ανώτερη τιμή κατά 42,8%.

Στις περιοχές Αγίας Σοφίας, Πυροσβε-
στείο και Ελ. Στρατιώτου καταγράφεται
αύξηση 28,5% στην ανώτερη τιμή, ενώ για

κατοικία 50-60 τμ καταγράφεται αύξηση
κατά 31,5% στην ανώτερη τιμή σε σχέση
με πέρσι. Στην περιοχή των Υψηλών
Αλωνιών, το ζητούμενο μίσθωμα για κα-
τοικία έως 25 τμ κυμαίνεται από 250 ευ-
ρώ έως 400 ευρώ αν πρόκειται για κατοι-
κία πλήρως ανακαινισμένη ή νεόδμητη,
επιπλωμένη με το σύνολο των οικοσυ-
σκευών. Καταγράφεται αύξηση κατά
38,8% σε σχέση με το 2021.

«Φωτιά» η Κέρκυρα
Στην Κέρκυρα δοκιμάζονται οι αντοχές

του φοιτητή, αφού σε πολλές περιπτώ-
σεις τα ενοίκια είναι απλησίαστα, ιδιαίτε-

ρα μετά τις αυξήσεις. Το κόστος ενοικία-
σης φοιτητικής κατοικίας έχει εκτοξευτεί
καταγράφοντας αύξηση από 20% έως 36%
σε σχέση με το 2021. Η ενοικίαση γκαρ-
σονιέρας κοστίζει από 370 έως 450 ευρώ
τον μήνα, έναντι 280-430 ευρώ την περσι-
νή χρονιά. Οι κατοικίες 50-60 τμ ενοικιά-
ζονται από 450 έως 600 ευρώ τον μήνα,
έναντι 330-500 ευρώ την περσινή χρονιά.
Μάλιστα, φοιτητής αναφέρει πως «μόνο
το σπίτι καλύπτω με τον μισθό μου», δη-
λώνοντας πως πληρώνει 500 ευρώ για
ένα σπίτι 48 τμ, ενώ παράλληλα καλείται
να πληρώσει υψηλούς λογαριασμούς
ρεύματος και τα έξοδα διαβίωσης.

Λάρισα, Χανιά, Ηράκλειο
Στη Λάρισα, η αύξηση των ζητούμενων

μισθωμάτων κυμαίνεται από 11% έως 13%
για στούντιο και γκαρσονιέρες, ενώ αύξη-
ση κατά 20% καταγράφεται στην κατώτατη
ζητούμενη τιμή μίσθωσης για κατοικία
50-60 τμ. Στα Χανιά, αύξηση 36,6% κατα-
γράφεται στην κατώτατη και 19% στην
ανώτατη τιμή μίσθωσης διαμερίσματος
από 30 έως 45 τμ. 

Παράλληλα, καταγράφεται μηδενική
διαθεσιμότητα για κατοικίες 50-60 τμ. Στο
Ηράκλειο Κρήτης, οι κατοικίες από 30
έως 40 τμ καταγράφουν αύξηση σε σχέση
με πέρσι από 10% έως και 26,6% στην ανώ-
τερη τιμή, ενώ οι κατοικίες 50-60 τμ κατα-
γράφουν αύξηση στην κατώτατη τιμή
21,4% και στην ανώτατη τιμή 20%.

Ο χάρτης των τιμών ανά
περιοχή - Η ακρίβεια
«γονατίζει» τα παιδιά που
σπουδάζουν μακριά από 
τα πατρικά τους, καθώς
αδυνατούν να καλύψουν 
τα βασικά έξοδά τους 

«Εκτόξευση» σε όλη τη Θεσσαλονίκη
Οι αυξήσεις ταλανίζουν τους φοιτητές στη Θεσσαλονίκη, στο σύνολο των περιο-
χών της, είτε πρόκειται για κατοικία 30-45 τμ είτε για κατοικία 50-60 τμ. Η αύξη-
ση κυμαίνεται από 14,2% στην κατώτατη τιμή και έως και 14,5% στην ανώτατη τι-
μή μίσθωσης κυρίως για ακίνητα πλήρως ανακαινισμένα ή νεόδμητα, επιπλω-
μένα με το σύνολο των οικοσυσκευών.
Αύξηση κατά 20% στην κατώτατη τιμή και 14,58% στην ανώτατη τιμή καταγράφε-
ται σε κατοικίες 50-60 τμ, όπου πλέον οι τιμές ξεκινούν από 360 ευρώ και φτά-
νουν έως και 550 ευρώ τον μήνα. Όπως αναφέρουν τα στοιχεία, το μεγαλύτερο
μέρος των ανακαινισμένων, επιπλωμένων και με οικοσυσκευές διαμερισμάτων
που διατίθενται στην πόλη είναι ακίνητα από πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθω-
σης. Ο αριθμός των εγγεγραμμένων στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης
φτάνει τα 2.164 ακίνητα, έναντι 1.693 που ήταν πέρυσι. 

Κραυγή αγωνίας
των φοιτητών για 
τα ενοίκια-φωτιά



Χ
ρηματικό ποσό 30.000 ευρώ
απέσπασαν επιτήδειοι από
ηλικιωμένη στη Θεσσαλονίκη

με το πρόσχημα ότι είχε τραυματισθεί
οικείο της πρόσωπο και απαιτούταν
άμεση χειρουργική επέμβαση. Ειδι-
κότερα, κατά τη διάρκεια συντονισμέ-
νης αστυνομικής επιχείρησης στον
υπεραστικό σταθμό ΚΤΕΛ Μακεδο-
νίας, σε λεωφορείο με προορισμό τη
Βουλγαρία, εντοπίστηκε 67χρονη,
στην κατοχή της οποίας βρέθηκε το
χρηματικό ποσό των 21.650 ευρώ, κα-
θώς και 229 δολάρια ΗΠΑ.

Όπως προέκυψε από την αστυνομι-
κή έρευνα, το ποσό των 21.650 ευρώ
προέρχεται από υπόθεση τηλεφωνι-
κής εξαπάτησης ηλικιωμένης, με το
πρόσχημα τραυματισμού οικείου

προσώπου. Συγκεκριμένα, αποτελεί
μέρος του συνολικού ποσού των
30.000 ευρώ που παρέδωσε η ηλι-
κιωμένη σε άλλη γυναίκα, έπειτα από
τηλεφωνική κλήση που δέχτηκε από
υποτιθέμενο γιατρό, ο οποίος ισχυρί-
στηκε ότι συγγενικό της πρόσωπο
έχει τραυματιστεί και απαιτείται η κα-

ταβολή χρημάτων. Η συλληφθείσα με
τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε
βάρος της θα οδηγηθεί στις αρμόδιες
δικαστικές αρχές, ενώ συνεχίζεται η
έρευνα για την ταυτοποίηση και των
υπόλοιπων ατόμων που εμπλέκονται
στην υπόθεση. Το κατασχεθέν ποσό
αποδόθηκε στη νόμιμη κάτοχό του.

Πριν από την τριήμερη παρουσία του πρωθυπουρ-
γού στη ΔΕΘ, 9-11 Σεπτεμβρίου, όπως μαθαίνουμε,
κλιμάκια αποτελούμενα από υπουργούς, βουλευτές
και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας θα πραγματοποι-
ήσουν περιοδείες σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα μαζί με

σειρά θεματικών εκδηλώσεων στη Θεσσαλονίκη για
θέματα αυτοδιοίκησης, έργων υποδομής και ανάπτυ-
ξης. Ήδη τα προγράμματα με τις ημερομηνίες και τις
παρουσίες τους έχουν αρχίσει να καταφθάνουν από τα
«κεντρικά» στα γραφεία τους.

Αρχίζουν οι περιοδείες στη Βόρεια Ελλάδα ενόψει της ΔΕΘ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Επ’ ώμου το νέο
γήπεδο του Άρη
ο Γεραπετρίτης

Μετά από δύο αναβολές, την Πέμ-
πτη αναμένεται η κρίσιμη τηλεδιά-
σκεψη για το νέο γήπεδο του Άρη.
Επικεφαλής του κυβερνητικού επι-
τελείου παραμένει ο υπουργός Επι-
κρατείας Γ. Γεραπετρίτης, που έχει
πάρει επ’ ώμου την υπόθεση. Οι ανα-
κοινώσεις θα γίνουν με κάθε επιση-
μότητα στη ΔΕΘ. 

Η τριπλέτα έκανε
την πρώτη
χαρτογράφηση 

Άκης Σκέρτσος (φωτό), Σταύρος
Καλαφάτης και Μαρία Αντωνίου χαρ-
τογράφησαν χθες την επίσκεψη του
πρωθυπουργού τις μέρες της ΔΕΘ
στη Θεσσαλονίκη. Στη σύσκεψη-τη-
λεδιάσκεψη (η κ. Αντωνίου ήταν από
το γραφείο Πρωθυπουργού στο
ΥΜΑΘ) έγινε η πρώτη καταγραφή των
έργων, των ανοιχτών θεμάτων και των
πιθανών επισκέψεων Μητσοτάκη. 

Στις 2 Σεπτεμβρίου 
το μηνιαίο briefing 
του Οικονόμου 

Σε κάθε περίπτωση πριν από όλες
αυτές τις εκδηλώσεις, σύμφωνα με
πληροφορίες, στη Θεσσαλονίκη θα
βρεθεί ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος Γιάννης Οικονόμου για το κα-
θιερωμένο πια μηνιαίο briefing. Ο
προγραμματισμός είναι για την Πα-
ρασκευή 2 Σεπτεμβρίου στο «Νικό-
λαος Γερμανός», στη ΔΕΘ.

Χειροπέδες σε 67χρονη για τηλεφωνική
εξαπάτηση ηλικιωμένης με λεία 30.000 €

ΠΑΣΟΚ: Μετά την Έκθεση 
θα τα πουν για τα ψηφοδέλτια 

Η κουβέντα στο ΠΑΣΟΚ για τα ψηφοδέλτια θα ξε-
κινήσει ξανά μετά τη ΔΕΘ. Η συζήτηση πάγωσε από
τα τέλη Ιουλίου και θα ανοίξει μόνο αν οι εκλογές γί-
νουν Οκτώβριο ή Νοέμβριο. Μέχρι τότε θα υπάρξει
στάση αναμονής και για τις επιλογές του ΠΑΣΟΚ
στους δήμους και τις περιφέρειες. 

«Οι βρύσες ενισχύουν 
την εγκληματικότητα…»!
Το ξέρατε ότι οι
δημόσιες βρύ-
σες ενισχύουν
την εγκληματι-
κότητα και την
παραβατικότητα
στη Θεσσαλονί-
κη; Κι όμως… ο
παραπάνω ισχυ-
ρισμός ακού-
στηκε από το
στόμα του αντι-
δημάρχου Τεχνικών Έργων, Εφραίμ Κυριζίδη, στη
διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης του δημοτι-
κού συμβουλίου προκαλώντας πολλές αντιδρά-
σεις! Η δήλωση έγινε με αφορμή ψήφισμα εθε-
λοντικής ομάδας που ζητούσε να ανοίξουν οι βρύ-
σες, για να μπορούν κάτοικοι και επισκέπτες να
έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο νερό.

Ξεσήκωσε αντιδράσεις
με την τοποθέτησή του

Ο αντιδήμαρχος είπε συγκεκριμένα ότι οι δημό-
σιες βρύσες στη Θεσσαλονίκη είναι κλειστές εδώ και
πολλά χρόνια, προσθέτοντας πως κάθε φορά που ο
Δήμος ανοίγει μία βρύση, οι γείτονες διαμαρτύρον-
ται για παραβατικότητα, εγκληματικότητα, συγκέν-
τρωση πολύ κόσμου γύρω από αυτήν αλλά και για
κακή ποιότητα του νερού. Μία ακόμη άστοχη τοπο-
θέτηση του κ. Κυριζίδη, αφού άρχισαν όλοι να ανα-
ρωτιούνται εάν το νερό που τρέχει στις βρύσες στα
σπίτια είναι πόσιμο ή μήπως κάτι περισσότερο που
γνωρίζει ο αντιδήμαρχος.

Έγινε χαζομπαμπάς και…
πετάει ο Σπύρος Πέγκας!

Μπαμπάς έγινε για πρώτη φορά ο πρώην αντιδή-
μαρχος Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης Σπύ-
ρος Πέγκας. Η σύζυγός του έφερε στον κόσμο ένα
κοριτσάκι και ο κ. Πέγκας, όπως είναι φυσιολογικό,
πλέει σε πελάγη ευτυχίας αναφέροντας πως το νεο-
γέννητο είναι το ομορφότερο κορίτσι που έχει δει
ποτέ στη ζωή του. Χαζομπαμπάς…
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Τήνος

Ο Δήμος στο παγκόσμιο 
συνέδριο της ASTA

Με στόχο την προσέγγιση της αμερικανικής τουριστικής αγο-
ράς, ο Δήμος Τήνου συμμετέχει στο ετήσιο συνέδριο της Amer-
ican Society of Travel Advisors. Μετά την περσινή θετική εμπει-
ρία της παρουσίας στην αμερικανική τουριστική επαγγελματική
αγορά με συμμετοχή στο παγκόσμιο συνέδριο της ASTA (ASTA
Global Convention 2021), φέτος η «μούσα του Αιγαίου» επι-
στρέφει στο Σαν Φρανσίσκο με ακόμα πιο ηχηρή παρουσία. Στο
φετινό συνέδριο, 22-24 Αυγούστου, ο δήμαρχος Τήνου Γιάννης
Σιώτος έχει προγραμματίσει συναντήσεις με παράγοντες της
αμερικανικής αγοράς με στόχο την περαιτέρω προώθηση της
Τήνου ως επιλεγμένου προορισμού ποιοτικών διακοπών.

Νέα αντιπλημμυρικά 
στον Δήμο Ρήγα Φεραίου

Σε τροχιά δημοπράτησης μπαίνει το έργο αντιπλημμυρικής
προστασίας των περιοχών του Δήμου Ρήγα Φεραίου στη Μα-
γνησία από την οικεία περιφέρεια.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού ένταξης 500.000 ευ-
ρώ, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύ-
σεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και περιλαμβάνει καθαρι-
σμό και εκβάθυνση ρεμάτων καθώς και συντήρηση, αποκατά-
σταση και ενίσχυση αναχωμάτων με συρματοκιβώτια στις πε-
ριοχές Άγιος Ιωάννης, Κεραμίδι και Καμάρι.

Μπορεί ο απερχόμενος πρωθυπουργός του
Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον να έκανε τις
διακοπές του στην Ελλάδα, αλλά την παράσταση
κλέβει ο πατέρας του Στάνλεϊ Τζόνσον. Σύμφωνα
με εκτενές δημοσίευμα της «Sunday Times» του
Λονδίνου, ο Στάνλεϊ Τζόνσον θα ανακηρυχτεί
επίτιμος δημότης του Δήμου Νοτίου Πηλίου
σήμερα, 24 Αυγούστου.
Υπενθυμίζεται ότι ο φιλέλληνας πατέρας του νυν
πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου διατηρεί
εξοχικό εδώ και πολλά χρόνια στο χωριό Χόρτο
Νοτίου Πηλίου και τον συνδέει προσωπική φιλία
με τον δήμαρχο Μιχάλη Μιτζικό.
Φυσικά, καλύτερη προβολή για τον Δήμο Νοτίου
Πηλίου δεν θα μπορούσε να υπάρξει από το
δημοσίευμα της «Sunday Times» του Λονδίνου.

Ιόνια Νησιά

Τελεσίδικο «όχι» 
του Ελεγκτικού για 
την παραλιακή Γαρίτσας

Απέρριψε το Ελεγκτικό Συνέδριο την
προσφυγή ανάκλησης που κατέθεσε η
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την αποκα-
τάσταση του παραλιακού μετώπου της Γα-
ρίτσας, στο κέντρο της πόλης της Κέρκυ-
ρας.

Η νέα απορριπτική απόφαση του 7ου
Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου έρ-
χεται ως συνέχεια της πρώτης αρνητικής
ετυμηγορίας του δικαστηρίου, που έβαλε
«στοπ» στην υπογραφή της σύμβασης με
την ανάδοχο εταιρεία.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο είχε απορρίψει
κατά τον προσυμβατικό έλεγχο τη σύμβα-
ση για την εκτέλεση του έργου, με το σκε-
πτικό ότι το εν λόγω έργο δεν άπτεται της
αρμοδιότητας της περιφέρειας, ανήκει
πλέον στην Κτηματική Υπηρεσία του Δη-
μοσίου και, επίσης, η σύμβαση με τον
ανάδοχο του έργου απορρίφθηκε διότι
δεν μπορούσε να θεωρηθεί το έργο ως
κατεπείγον.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Νότιο Αιγαίο

Αυξάνεται η χρηματοδότηση για
το Διαχρονικό Αρχαιολογικό
Μουσείου Τήλου

Αυξάνεται η χρηματοδότηση του υπό κατασκευή Δια-
χρονικού Αρχαιολογικού Μουσείου Τήλου από το Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020»,
σύμφωνα με απόφαση του περιφερειάρχη Γιώργου Χα-
τζημάρκου.

Ειδικότερα, η συνολική δημόσια δαπάνη του έργου από
2.426.425,85 ευρώ αυξάνεται σε 2.468.530,95 ευρώ και η
επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από 2.302.425,85 σε
2.344.530,95 ευρώ. Η αύξηση της χρηματοδότησης αφο-
ρά την προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών καθώς και
τη σύνδεση του μουσείου με τα δίκτυα ΟΚΩ. Η ημερομη-
νία λήξης της Πράξης είναι η 30ή/6/2023.

Το έργο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», με
συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ
2014-2020.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο πολιτι-
σμού για το νησί της Τήλου και συνολικά για τα Δωδεκά-
νησα και το Νότιο Αιγαίο, όπως επισημαίνει η οικεία περι-
φερειακή αρχή.
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Επίτιμος δημότης Νοτίου Πηλίου ο Στάνλεϊ Τζόνσον



E
να από τα σημαντικότερα προ-
βλήματα που αφορούν τη ρύ-
πανση του περιβάλλοντος και
την πρόκληση ατυχημάτων στο

οδικό δίκτυο και σε χώρους αρμοδιότη-
τας των Περιφερειών επιλύεται με το νέο
θεσμικό πλαίσιο που καταρτίστηκε μετά
από πρόταση της Περιφέρειας.

Ειδικότερα, στην αρμοδιότητα των Πε-
ριφερειών περνά διά νόμου (ν.
4954/2022, άρθρο 60) η άμεση απομά-
κρυνση των παράνομων υπαίθριων δια-
φημίσεων, επιγραφών, αφισών και παρό-
μοιων κατασκευών, οι οποίες αναρτώνται
στους χώρους ευθύνης τους, ενώ με
απόφαση του φορέα θα επιβάλλονται
υψηλά πρόστιμα, καθώς επίσης και κα-
ταλογισμός των εξόδων αποξήλωσης σε

αυτούς που παρανομούν.
Πρόκειται για μια πρόταση της Περιφέ-

ρειας Αττικής, την οποία προώθησε προς
ψήφιση στη Βουλή ο υπουργός Εσωτερι-
κών Μάκης Βορίδης, προκειμένου να δη-
μιουργηθεί ένα σαφές και ισχυρό απο-
τρεπτικό πλαίσιο για όσους επιμένουν σε
αυτή την αντιπεριβαλλοντική πρακτική.
Παράλληλα, προβλέπεται επιβολή υψη-
λών προστίμων και καταλογισμός εξόδων
αφαίρεσης και αποκατάστασης σε όσους
ρυπαίνουν με αφίσες τους δρόμους. 

«Το νέο θεσμικό πλαίσιο βάζει τέλος σε
εθνικό επίπεδο στην αντικοινωνική και επι-
κίνδυνη για την ασφάλεια πεζών και οδη-
γών πρακτική του φαινομένου των παράνο-
μων αφισοκολλήσεων», δήλωσε ο Περιφε-
ρειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης.

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 
για Δήμους και
Περιφέρειες

Δρομολογείται μέσω ΑΣΕΠ η μεγά-
λη προκήρυξη για την πρόσληψη
1.041 μονίμων σε Δήμους, Περιφέ-
ρειες και φορείς όλης της χώρας.
Πρόκειται για τον μεγάλο πανελλήνιο
γραπτό διαγωνισμό του Δημοσίου, με
αριθμό προκήρυξης 2Γ/2022. Σύμφω-
να με έγκυρες πληροφορίες του
workenter.gr, τα επιτελικά στελέχη
της Ανεξάρτητης Αρχής θα καθορί-
σουν άμεσα το χρονοδιάγραμμα ενερ-
γειών για τη δημιουργία του τελικού
κειμένου της προκήρυξης και απο-
στολής στο Εθνικό Τυπογραφείο για
δημοσίευση της 2Γ/2022.

Οι θέσεις, σύμφωνα με πηγές του
υπουργείου Εσωτερικών, ανέρχονται
σε 1.041 και πιθανή αύξησή τους το
επόμενο διάστημα θα είναι μόνο ορια-
κή. Σημειώνεται ότι η προκήρυξη για
τον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό θα
εκδοθεί περί τα τέλη Οκτωβρίου.

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

««Σιδηροδρομικές
Μνήμες» 
Το έργο «Railway Memories» («Σι-
δηροδρομικές Μνήμες») ταξιδεύει
στις 21-28 Αυγούστου στο 7ο Διε-
θνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστε-
λόριζου 2022 «Πέρα από τα Σύνο-
ρα», υπό την αιγίδα της Προέδρου
της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελ-
λαροπούλου. Το έργο έχει υλοποι-
ηθεί στο πλαίσιο του Διεθνούς Προ-
γράμματος «Αμολή», σε συνεργασία
με τον Δήμο Ασπροπύργου, και πιο
συγκεκριμένα με το Πνευματικό
Κέντρο, τη Διεύθυνση Παιδείας, Πο-
λιτισμού και Νεολαίας, την Ποντια-
κή Κοινότητα Ασπροπύργου, όπως
και τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων
Ελλάδας. Οι «Σιδηροδρομικές Μνή-
μες» αποτελούν ένα από τα 30 έργα
που επιλέχθηκαν ανάμεσα σε 790
υποψηφιότητες από 100 χώρες και
διεκδικεί βραβείο Χρυσού, Αργυ-
ρού ή Χάλκινου Φοίνικα, με απο-
κλειστικό σπόνσορα το γερμανικό
κανάλι Phoenix/ ZDF.

«Η Μικρασία του Χθες,
η Ελλάδα 
του Σήμερα»

Τα Ηράκλεια, το μεγάλο ετήσιο
πολιτιστικό φεστιβάλ του Δήμου
Ηρακλείου Αττικής επιστρέφει
από τα τέλη Αυγούστου έως τις
αρχές Οκτωβρίου, για να γεμίσει
τα βράδια στην πόλη με μουσική,
παραστάσεις, δραστηριότητες και
δρώμενα για μικρούς και μεγά-
λους. Φέτος τα Ηράκλεια συμπί-
πτουν με τα 100 χρόνια από τη Μι-
κρασιατική Καταστροφή και έτσι,
με συμπληρωματικό τίτλο «Η Μι-
κρασία του Χθες, η Ελλάδα του Σή-
μερα», αφιερώνουν επιλεγμένες
εκδηλώσεις στις μνήμες των αλ-
λοτινών πατρίδων.

Εικαστικές
προτάσεις
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Πόλεων στις 31 Οκτωβρίου ο Δή-
μος Αθηναίων απευθύνει ανοιχτή
πρόσκληση σε καλλιτέχνες, αρχι-
τέκτονες, γραφίστες, σκιτσογρά-
φους, σχεδιαστές και άλλους δη-
μιουργούς να υποβάλλουν τις προ-
τάσεις τους για το πώς φαντάζονται
την πόλη τους στο μέλλον! Οι προ-
τάσεις, που θα επιλεγούν από ειδι-
κούς του χώρου των εικαστικών,
της γραφιστικής και της αρχιτεκτο-
νικής, θα παρουσιαστούν με τη
μορφή αφισών σε υπαίθριο χώρο,
στα stands κατά μήκος του πεζο-
δρόμου της Βασιλίσσης Όλγας.

Αυτοψία στις εργασίες του 3ου
Γυμνασίου - Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας

Αυτοψία στις εργασίες κατα-
σκευής του 3ου Λυκείου και του
3ου Γυμνασίου Νέας Φιλαδέλφει-
ας πραγματοποίησε ο δήμαρχος
Γιάννης Βούρος, διαπιστώνοντας
ότι οι εργασίες, τουλάχιστον για το
συγκρότημα του Λυκείου, βρίσκον-
ται στο τελικό στάδιο. Η στόχευση,
παρά τις πολλές δυσκολίες που
προέκυψαν από το 2020 και μετά
(πανδημία, αυξήσεις στα υλικά οι-
κοδομών κ.ά.), ήταν και παραμένει
να έχουν ολοκληρωθεί τα έργα σε μερικές εβδομάδες και το προσεχές φθινόπωρο το σχο-
λείο να ανοίξει τις πόρτες του για μαθητές και εκπαιδευτικούς. 

Σύγχρονες, άρτιες και λειτουργικές σχολικές εγκαταστάσεις για τους μαθητές και την εκ-
παιδευτική κοινότητα της πόλης είναι ο στόχος μας, επισημαίνει ο δήμαρχος.
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Στις Περιφέρειες 
η αρμοδιότητα απομάκρυνση
παράνομων αφισών
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T
ο ευρώ υποχώρησε ξανά
στην απόλυτη ισοτιμία με το
δολάριο, κινούμενο σε χαμη-
λά επίπεδα πέντε εβδομά-

δων, εν μέσω ανησυχιών για νέα επι-
δείνωση της ενεργειακής κρίσης μετά
την ανακοίνωση της Gazprom για
τριήμερη διακοπή της ροής φυσικού
αερίου στην Ευρώπη μέσω του Nord
Stream. 

Παράλληλα ο δείκτης της ισοτιμίας
του δολαρίου έναντι ενός καλαθιού
νομισμάτων αυξήθηκε στο υψηλό επί-
πεδο που είχε φθάσει στα μέσα Ιουλί-
ου, καθώς αξιωματούχοι της Fed τόνι-
σαν ότι θα επιμείνουν στην επιθετική
πολιτική αύξησης των επιτοκίων.

Οι αγορές χρήματος δείχνουν επί
του παρόντος πιθανότητες 47,5% για
μια άλλη υπερμεγέθη αύξηση των
επιτοκίων του δολαρίου κατά 75 μο-
νάδες βάσης στις 21 Σεπτεμβρίου, με
πιθανότητα 52,5% για άνοδο των επι-
τοκίων κατά μισή μονάδα. Οι οικονο-
μολόγοι σε δημοσκόπηση του
Reuters κλίνουν προς μια αύξηση 50
μονάδων βάσης, καθώς οι κίνδυνοι
ύφεσης αυξάνονται.

Από την πλευρά τους οι αναλυτές
της JPMorgan Chase αναμένουν άλλη
μια γιγαντιαία αύξηση της Fed τον Σε-
πτέμβριο, αλλά μετά από αυτό βλέ-
πουν τη Fed να μην εκπλήσσει ξανά τις
αγορές, από επιθετική πλευρά. Οι ίδι-
οι αναμένουν ότι από εδώ και πέρα θα
βελτιωθεί το «ισοζύγιο» μεταξύ ανά-
πτυξης και νομισματικής πολιτικής,
«βοηθώντας συνολικά την αγορά να
συνεχίσει να ανακάμπτει».

Οι μεγαλύτερες απώλειες
Το ευρώ και η στερλίνα είναι τα δύο

μεγάλα νομίσματα που υπέστησαν τη
σημαντικότερη πίεση από την ενίσχυ-
ση του δολαρίου μετά τη ρωσική ει-
σβολή στην Ουκρανία.

Η ισοτιμία του ευρώ υποχώρησε
έως τα 0,9997 δολάρια, μετά την πρό-
σκαιρη πτώση στο επίπεδο αυτό στα
μέσα Ιουλίου. Η τελευταία φορά που
το ευρώ είχε υποχωρήσει κάτω από

την απόλυτη ισοτιμία ήταν τον Δεκέμ-
βριο του 2022.

Αναλυτές προβλέπουν περαιτέρω
πτώση του ενιαίου νομίσματος. Η Mor-
gan Stanley εκτιμά ότι το ευρώ θα
υποχωρήσει στα 0,97 δολάρια αυτό το
τρίμηνο, ενώ και η Nomura βλέπει την
ισοτιμία στα 0,975 δολάρια στο τέλος
Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια στα
0,95 δολάρια ή ακόμη και χαμηλότερα. 

Ανατίμηση 13% για το δολάριο
Ο δείκτης της ισοτιμίας του δολαρί-

ου έχει αυξηθεί 13% μέσα στο 2022,
αντανακλώντας περισσότερο τα προ-
βλήματα στην παγκόσμια οικονομία -
αύξηση του πληθωρισμού, χαμηλή
ανάπτυξη, ενεργειακή κρίση λόγω του
πολέμου στην Ουκρανία- παρά την
ισχύ της αμερικανικής οικονομίας.

Η ανατίμηση του δολαρίου οφείλε-
ται σε σημαντικό βαθμό στην ταχύτερη
αύξηση των επιτοκίων στις ΗΠΑ σε
σχέση με την Ευρωζώνη.

Το βασικό επιτόκιο της Fed έχει
φθάσει στο 2,25% έως 2,5%, ενώ η ΕΚΤ

αύξησε για πρώτη φορά τα επιτόκιά
της τον Ιούλιο κατά μισή ποσοστιαία
μονάδα, με αυτό της αποδοχής κατα-
θέσεων να γίνεται μηδενικό.

«Το τέλος του καλοκαιριού βρίσκει
το ευρώ ξανά υπό πίεση, εν μέρει
επειδή υπάρχει ζήτηση για το δολάριο
και εν μέρει επειδή η δαμόκλειος
σπάθη που επικρέμαται πάνω από την
ευρωπαϊκή οικονομία εξακολουθεί να
υπάρχει», δήλωσε αναλυτής της So-
ciété Générale.

Κερδισμένοι - χαμένοι
Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν

από την πτώση του ευρώ; Ενέργεια και
πρώτες ύλες γίνονται ακριβότερες,
αφού η διαπραγμάτευσή τους γίνεται
σε δολάρια, ενώ έχουμε μαζικό κύμα
ανατιμήσεων στα εισαγόμενα προϊόν-
τα από χώρες της ζώνης του δολαρίου,
όπως τρόφιμα, ποτά και διαρκή κατα-
ναλωτικά αγαθά, πιέζοντας τα εισοδή-
ματα των νοικοκυριών και το κόστος
των επιχειρήσεων. Ο εισαγόμενος
πληθωρισμός αυξάνει τις πληθωριστι-

κές πιέσεις καθιστώντας συνολικά
δυσκολότερο τον στόχο της ΕΚΤ.

Αντίθετα, το αδύναμο ευρώ ευνοεί
τις ελληνικές εξαγωγές προς τις χώ-
ρες που χρησιμοποιούν το δολάριο ή
νομίσματα συνδεδεμένα κυρίως με το
δολάριο, αλλά από την άλλη πλευρά
πολλά από τα προϊόντα χρησιμοποι-
ούν πρώτες ύλες που αγοράζονται με
βάση το δολάριο. Η διολίσθηση του
ευρώ καθιστά πιο φθηνές τις διακο-
πές για τους τουρίστες από τις ΗΠΑ, τη
Μέση Ανατολή και την Κίνα, αλλά και
τα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία
(ακίνητα, μετοχές ή ομόλογα) και ενι-
σχύει τη διάθεση για άμεσες ξένες
επενδύσεις.

Ξανά στο 1 προς 1 
η ισοτιμία με το δολάριο -
Ποιοι κερδίζουν 
και ποιοι χάνουν

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Στη δίνη του κυκλώνα το ευρώ



Σ
ημαντικά ψηφιακά εργα-
λεία ενεργοποιεί η φορολο-
γική διοίκηση με βασικό
στόχο την καλύτερη εξυπη-

ρέτηση των φορολογουμένων και την
πάταξη της φοροδιαφυγής. Οι ψη-
φιακές υπηρεσίες θα δημιουργή-
σουν ένα νέο τοπίο τόσο στις συναλ-
λαγές των επιχειρήσεων και των πο-
λιτών όσο και στο μέτωπο των φορο-
λογικών ελέγχων.

Συγκεκριμένα, από την αρχή του
2023 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα έχει άμεση εικό-
να κάθε συναλλαγής που πραγματο-
ποιείται σε μια επιχείρηση, από τον
τρόπο πληρωμής και κίνησης των ει-
σπράξεων μέχρι την εξόφληση των
υποχρεώσεων προς το Δημόσιο, ενώ
παράλληλα θα υπάρχει η δυνατότητα
διενέργειας ελέγχου και διασταυρώ-
σεων των τζίρων της.

Νέο σύστημα
Κρίσιμο σημείο στο νέο σύστημα εί-

ναι ότι πλέον δεν θα είναι δυνατή η αυ-
τόνομη λειτουργία στις χρεωστικές
συναλλαγές, δηλαδή για κάθε πληρω-
μή που πραγματοποιείται με κάρτα
δεν θα επιτρέπεται να εισάγεται με
πληκτρολόγηση στο POS το ποσό πλη-
ρωμής, αντίθετα το ποσό θα εξάγεται
αυτόματα από την ταμειακή μηχανή.

Το σχετικό πρωτόκολλο που θα
υιοθετηθεί αναμένεται να καταστή-
σει τον έλεγχο από τη φορολογική

αρχή πιο αποτελεσματικό, καθώς σε
περίπτωση μη τεκμηρίωσης της συ-
ναλλαγής θα δημιουργείται σχετική
σήμανση για τη μη διεκπεραίωσή της
από τον φορολογικό μηχανισμό.

Αυτή η διασύνδεση θα καταστήσει
πλήρως αυτοματοποιημένο το σύ-
στημα επιστροφών φόρου, και ειδικά
του ΦΠΑ, μέσω μιας ψηφιακής δια-
δικασίας κεντρικών επιστροφών φό-
ρου εισοδήματος νομικών προσώ-
πων χωρίς αίτηση!

Eispraxis
Παράλληλα, ήδη από το φθινόπω-

ρο θα ενεργοποιηθεί το νέο σύστημα
Eispraxis, το οποίο θα έχει τη δυνα-
τότητα να δημιουργεί έναν ηλεκτρο-
νικό φάκελο για κάθε οφειλέτη, ο
οποίος θα περιλαμβάνει πληροφο-
ρίες και στοιχεία για τις οφειλές του,
τα εισοδήματα, τα περιουσιακά στοι-
χεία του και τις συναλλαγές του.
Όπως έχει σχεδιαστεί, για κάθε οφει-
λή θα δημιουργείται ηλεκτρονικός
φάκελος με άμεση άντληση στοιχεί-
ων και μάλιστα σε πραγματικό χρόνο.
Έτσι, το σύστημα θα είναι σε θέση να
παίρνει πληροφόρηση για την πορεία
αποπληρωμής, την τήρηση ή μη των

ρυθμίσεων καθώς και τις ενέργειες
και τα μέτρα που έχουν ληφθεί από
τις εισπρακτικές αρχές. Ταυτόχρονα,
θα παρακολουθούνται πέραν του
οφειλέτη και οι υπόλοιποι εμπλεκό-
μενοι με την οφειλή (συνυπόχρεοι,
εγγυητές, νόμιμοι εκπρόσωποι, συ-
σχετιζόμενες επιχειρήσεις, διασυν-
δεδεμένοι όμιλοι, όπως και οι απορ-
ροφήσεις-συγχωνεύσεις).

Ομοίως, θα προχωρήσει η ψηφια-
κή έκδοση φορολογικής ενημερότη-
τας σε περιπτώσεις οφειλής με κρι-
τήριο το προφίλ οφειλετών. Ουσια-
στικά η ΑΑΔΕ θα παρέχει τη δυνατό-
τητα έκδοσης φορολογικής ενημε-
ρότητας ψηφιακά ακόμα και για αυ-
τούς που έχουν βεβαιωμένες οφει-
λές και το προφίλ τους αποδεικνύει
ότι επί χρόνια αποπληρώνουν τους
φόρους τους χωρίς καθυστέρηση.

Τέλος, στην ίδια βάση θα προχω-
ρήσει η πλήρης αυτοματοποίηση της
διαδικασίας πίστωσης των υπερει-
σπράξεων στους λογαριασμούς των
φορολογουμένων ή συμψηφισμού
με άλλες οφειλές τους χωρίς την πα-
ρεμβολή οποιασδήποτε διοικητικής
διαδικασίας.

ΑΑγροτικό πετρέλαιο:
Υπεγράφη η υπουργική
απόφαση - Άμεσα 
η καταβολή των ποσών

Τα κριτήρια και οι όροι επιστρο-
φής του ειδικού φόρου κατανάλω-
σης (ΕΦΚ) του πετρελαίου κινητή-
ρων που χρησιμοποιείται στη γε-
ωργία καθορίζονται με απόφαση
που υπεγράφη από τον υφυπουργό
Οικονομικών Απόστολο Βεσυρό-
πουλο. Όπως ενημέρωσε ο υφυ-
πουργός με ανάρτησή του στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, τα ποσά
επιστροφής για το αγροτικό πετρέ-
λαιο θα πιστωθούν άμεσα στους
τραπεζικούς λογαριασμούς των
αγροτών.

Δικαιούχοι της επιστροφής είναι
όλοι οι κατά κύριο επάγγελμα
αγρότες - φυσικά πρόσωπα που
έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγρο-
τικών Εκμεταλλεύσεων έως τη 15η
Ιουλίου 2022 και έχουν υποβάλει
Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για τα
έτη 2021 και 2022. Θα λάβουν άμε-
σα στους τραπεζικούς τους λογα-
ριασμούς τα δικαιούμενα ποσά,
χωρίς αίτηση ή υποβολή πρόσθε-
των δικαιολογητικών.

Το ποσό της επιστροφής υπολο-
γίζεται με βάση τις μέγιστες ποσό-
τητες κατανάλωσης πετρελαίου
ανά αγρότη, ανάλογα με τα στρέμ-
ματα και το είδος της καλλιέργειας
ή το ζωικό κεφάλαιο που κατέχει.

Επίσης, με ειδική διάταξη θεσπί-
στηκε το ακατάσχετο και ασυμψή-
φιστο του επιστρεπτέου ποσού με
οφειλές προς το Δημόσιο, διασφα-
λίζοντας έτσι ότι θα καταβληθούν
στο ακέραιο τα δικαιούμενα ποσά
ΕΦΚ. Επιπλέον, το ποσό που θα κα-
τανεμηθεί αυξήθηκε από 60 σε 70
εκατομμύρια ευρώ. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 AΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ21
Ο

ΙΚ
Ο

Ν
Ο

Μ
ΙΑ

Προ των πυλών αλλαγές
στις πληρωμές με κάρτα,
στις ταμειακές και 
στις επιστροφές ΦΠΑ

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

ΑΑΔΕ: Τα ψηφιακά εργαλεία
στο κυνήγι των οφειλετών



ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ22
Ο

ΙΚ
Ο

Ν
Ο

Μ
ΙΑ

Της Ρεγγίνας Σαβούρδου 

Σ
ημαντική αύξηση καταγρά-
φουν οι πληρότητες των ξε-
νοδοχειακών μονάδων της
Θεσσαλονίκης, καθώς οι

επιχειρηματίες κατόρθωσαν να ξε-
περάσουν το σοβαρό πλήγμα που
προκάλεσε τόσο στην πόλη όσο και
σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα ο πό-
λεμος, μιας και η περιοχή στηριζόταν
στις αγορές της Ουκρανίας και της
Ρωσίας.

Οι τουριστικές επιχειρήσεις στρά-
φηκαν σε άλλες αγορές, όπως των
ΗΠΑ, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της
Μεγάλης Βρετανίας, των Βαλκανίων,
του Ισραήλ και της Κύπρου, ώστε να
κατορθώσουν να ισορροπήσουν τις
ανάγκες της αγοράς.

Αξίζει να σημειωθεί πως το τελευ-
ταίο διάστημα η ζήτηση σε ξενοδοχεία
έχει εκτοξευτεί στα ύψη, καθώς απο-
μένουν μόλις δύο εβδομάδες για την
έναρξη της 86ης ΔΕΘ και οι προκρα-

τήσεις αγγίζουν το 100%.
Καθώς η πόλη επενδύει στο μέλλον

του τουριστικού της προϊόντος, τη δε-
δομένη χρονική στιγμή ολοκληρώ-
νονται και προστίθενται επιπλέον 600
κλίνες στις ήδη υπάρχουσες, ενι-
σχύοντας τις ξενοδοχειακές υποδο-
μές της πόλης.

Την ίδια στιγμή είναι σε εξέλιξη έρ-
γα που αναβαθμίζουν την ποιότητα της
ζωής των κατοίκων και των επισκε-
πτών, όπως οι ασφαλτοστρώσεις, οι
εργασίες στο «Πάρκο για Όλους», οι
αναπλάσεις στις περιοχές του Λαγκα-
δά, του Μοναστηρίου και του Μιχαήλ
Καλού, ενώ υπεγράφη και η συμφω-
νία για τις αποκαταστάσεις των πεζο-
δρομίων.

Αφιερώματα από ξένους
«Η Θεσσαλονίκη συμπεριλαμβάνε-

ται σε τουριστικά αφιερώματα μεγά-
λων παγκόσμιων και ευρωπαϊκών πε-
ριοδικών και στόχος είναι το επόμενο
διάστημα να αυξηθούν περαιτέρω οι

τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη
μας», επισημαίνει η δημοτική αρχή
της Θεσσαλονίκης.

Οι υψηλές πληρότητες στα καταλύ-
ματα δεν συμπαρασύρουν και τις τι-
μές, καθώς με μια απλή αναζήτηση
στους τιμοκαταλόγους των επιχειρή-
σεων διαπιστώνει κανείς πως παρα-
μένουν μειωμένες ακόμη και στα πε-
ριφερειακά καταλύματα, ώστε να δια-
τηρηθούν περισσότερο δελεαστικές
στους επισκέπτες.

Μια αξέχαστη εμπειρία για τους Έλ-
ληνες και ξένους, ώστε να γνωρίσουν
τη Θεσσαλονίκη και τις ομορφιές της,
είναι και τα ανοιχτού τύπου κόκκινα
λεωφορεία της Thessaloniki Sightse-
eing, ώστε να γνωρίσουν την πόλη, τα
πολυάριθμα μνημεία, τα μουσεία και
τις εκκλησίες της. 

Μάλιστα, τις ημέρες που προσεγγί-
ζει κρουαζιερόπλοιο, είναι χαρακτη-
ριστικό πως καταγράφεται κατακόρυ-
φη αύξηση σε ολόκληρη την αγορά
της πόλης, ενώ γενικότερα έχει παρα-

τηρηθεί αύξηση και στη μέση κατανά-
λωση ανά τουρίστα κατά 25%, σε σχέ-
ση με την προηγούμενη περίοδο.

Με στόχο να καταστεί η Θεσσαλονί-
κη δωδεκάμηνος προορισμός για του-
ρίστες από ολόκληρο τον κόσμο και να
μετατραπεί το τουριστικό προϊόν της
πόλης σε βιώσιμο, προς όφελος επι-
χειρηματιών και εργαζομένων, οικο-
δομείται μια τουριστική πολιτική που
θα έχει απτά αποτελέσματα στο άμεσο
μέλλον, όπως αναφέρουν τοπικοί άρ-
χοντες.

Πτήσεις με υδροπλάνα θα απολαμβάνουν επισκέ-
πτες και ντόπιοι στο Πόρτο Χέλι και στην Ερμιόνη,
καθώς οι ελληνικές αρχές ενέκριναν την κατασκευή
δύο νέων υδάτινων πεδίων.

Οι εγκρίσεις εκδόθηκαν, βάσει του Ν.4663/20, από
το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού σε συνεργασία με την
ΥΠΑ και το υπουργείο Ναυτιλίας, και σύμφωνα με
αυτές επιτρέπεται να πραγματοποιούνται καθημερι-
νά μέχρι έξι ζεύγη πτήσεων ανά αεροπορική εται-
ρεία.

Η Ερμιονίδα ΑΕ, φορέας διαχείρισης του Τουριστι-
κού Λιμένα Ερμιόνης και του Καταφυγίου Τουριστι-
κών Σκαφών του λιμανιού στο Πόρτο Χέλι, σε στενή
συνεργασία με τον Δήμο Ερμιονίδας, ανέλαβε να
προχωρήσει στην έγκριση των δύο υδάτινων πεδίων,
τα οποία θα καταστούν πύλες εισόδου τόσο για τους
τουρίστες όσο και για τους κατοίκους των περιοχών. 

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την έγκριση των
υδάτινων πεδίων στο Πόρτο Χέλι και στην Ερμιόνη,
καθώς αποτελούν μια εξαιρετικά ευέλικτη λύση εξυ-

πηρέτησης πτήσεων υδροπλάνων, γιατί δεν απαιτεί-
ται να διαθέτουν τις χερσαίες υποδομές υδατοδρομί-
ου. Για τη βιωσιμότητα του project, σε περιοχές του-
ριστικού ενδιαφέροντος, τα υδάτινα πεδία λειτουρ-
γούν συμπληρωματικά με τα αδειοδοτημένα υδατο-
δρόμια αυξάνοντας έτσι το δίκτυο των προορισμών
που θα εξυπηρετούν με τις πτήσεις τους τα υδροπλά-
να», σημείωσε εμφανώς ικανοποιημένος ο Αναστά-
σιος Γκόβας, πρόεδρος της Ελληνικά Υδατοδρόμια.

Ρ.Σ. 

Αυξήθηκε κατά 25% η μέση
κατανάλωση ανά τουρίστα
- Δύο εβδομάδες πριν 
από την έναρξη της 86ης
ΔΕΘ και οι προκρατήσεις
στα ξενοδοχεία 
αγγίζουν το 100%

Άναψε «πράσινο φως» για δύο νέα υδάτινα πεδία σε Ερμιόνη και Πόρτο Χέλι

Ανακάμπτει 
τουριστικά και 
η Θεσσαλονίκη
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του Μιχάλη Μαστοράκη

«Κ
αθαρή» τιμή στα πρό-
τυπα του Αυγούστου
επιτυγχάνει η κυβέρ-
νηση για τους λογα-

ριασμούς ρεύματος των νοικοκυριών
με το νέο πακέτο επιδοτήσεων που
ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας Κώστας
Σκρέκας για τον μήνα Σεπτέμβριο. 

Το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 1,9
δισεκατομμύρια ευρώ και σχεδόν δι-
πλασιάζεται συγκριτικά με τον αμέσως
προηγούμενο μήνα, ώστε να εξυπηρε-
τηθεί ο βασικός σκοπός, όπως είχε
εξαγγελθεί, δηλαδή, οι οικιακοί κατα-
ναλωτές να πληρώσουν για ρεύμα όσο
και τον Αύγουστο, παρά την πάνω από
60% άνοδο των χρεώσεων των προμη-
θευτών. Το ύψος της επιδότησης επι-
τρέπει τη διατήρηση της «καθαρής» τι-
μής στα επίπεδα των 15 λεπτών του ευ-
ρώ ανά κιλοβατώρα (με βάση σύγκρι-
σης τα τιμολόγια της ΔΕΗ). 

Ειδικότερα, για τον Σεπτέμβριο
απορροφάται το 94% της αύξησης για
τα νοικοκυριά, με την επιδότηση να
φθάνει τα 639 ευρώ/MWh (0,639 ευρώ
ανά κιλοβατώρα). 

Παραδείγματα 
Παίρνοντας ως βάση το οικιακό τι-

μολόγιο Γ1 της ΔΕΗ που κυμαίνεται
στα 0,788 ευρώ/kWh, ένα μέσο νοικο-
κυριό με κατανάλωση 400 kWh/μήνα
θα πλήρωνε: 

Χωρίς την κρατική επιδότηση: 315
ευρώ.

Με την κρατική επιδότηση: 60 ευρώ. 
Ανάλογη εικόνα παρουσιάζεται και

στα τιμολόγια των υπόλοιπων ιδιωτών,

όπου με ανάλογο υπολογισμό, η τιμή
χρέωσης (ευρώ/kWh) μειώνεται σε
επίπεδα κάτω των 15 λεπτών του ευρώ. 

Αξιοσημείωτο είναι πως σε ορισμένες
περιπτώσεις, βάσει των χρεώ-
σεων που ανακοίνωσαν
προ ημερών οι εταιρείες
προμήθειας για τον
επόμενο μήνα, η χρέ-
ωση υποχωρεί στα
επίπεδα έως και κά-
τω των 4 λεπτών του
ευρώ, έχοντας προ-
ηγουμένως αφαιρεθεί η
επιδότηση που ανακοίνω-
σε η κυβέρνηση. 

Πηγές της αγοράς «προεξοφλούν»
κάποια πρόσθετη ρύθμιση καθώς, ως
έχουν τα πράγματα, ορισμένες τιμές
εμφανίζονται «ασυναγώνιστα» χαμη-
λές, με αποτέλεσμα να προκύπτουν
ζητήματα ανταγωνισμού.

Επιπρόσθετα, η μέση μηνιαία ενί-
σχυση για το ΚΟΤ ανέρχεται στα 677

ευρώ τον Σεπτέμβριο, απορροφώντας
σχεδόν το 100% της αύξησης.

Το συνολικό ποσό της επιδότησης
για τα νοικοκυριά τον Σεπτέμβριο

ανέρχεται στα 748 εκατ. ευρώ.

Τι ισχύει για τα μη 
Οικιακά Τιμολόγια

Για τις μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις
με παροχή ισχύος
μέχρι 35kVA και για

όλα τα αρτοποιεία
ανεξαρτήτως ισχύος

παροχής, η επιδότηση
ορίζεται για τον Σεπτέμβριο

στα 604 ευρώ/MWh, απορροφώντας
το 89% της αύξησης.

Το μέτρο αυτό αφορά 1.250.000
επαγγελματικές παροχές επιχειρήσε-
ων όπως εστιατόρια, εμπορικά κατα-
στήματα, περίπτερα, ψιλικά, κομμωτή-
ρια, γραφεία, αρτοποιεία κ.λπ. και
υπολογίζεται στα 401 εκατ. ευρώ για

τον Σεπτέμβριο.
Επί παραδείγματι, μια μικρομεσαία

επιχείρηση μέχρι 35 kVa με κατανά-
λωση 2.000 kWh/μήνα θα πλήρωνε: 

Χωρίς την κρατική επιδότηση:
1.600 ευρώ. Με την κρατική επιδότη-
ση: 392 ευρώ.

Για όλες τις υπόλοιπες εμπορικές
και βιομηχανικές παροχές με ισχύ με-
γαλύτερη των 35kVA η επιδότηση
ανέρχεται στα 342 ευρώ/MWh.

Για το Αγροτικό Τιμολόγιο η επιδό-
τηση προσδιορίζεται στα  639
ευρώ/MWh, απορροφώντας το 90% της
αύξησης.

Μόνιμος Μηχανισμός 
Αντιστάθμισης Κινδύνου 

Όπως είπε ο κ. Σκρέκας, «δημιουρ-
γούμε από τον Σεπτέμβριο έναν μόνι-
μο μηχανισμό αντιστάθμισης κινδύ-
νου, ο οποίος θα τροφοδοτείται από
έναν νέο αποθεματικό λογαριασμό. Σε
αυτόν θα κατευθύνεται μια εισφορά η
οποία θα περιλαμβάνεται στους λογα-
ριασμούς ΥΚΩ και δεν θα ξεπερνά το 1
λεπτό/kWh για τους οικιακούς κατα-
ναλωτές».

Στην πραγματικότητα πρόκειται για
αναπροσαρμογή των χρεώσεων ΥΚΩ
(οι καταναλωτές που πλήρωναν 0,6
λεπτά ανά κιλοβατώρα τώρα θα πλη-
ρώνουν 1,7 λεπτά, ενώ εκείνοι που
πλήρωναν 5-8 λεπτά ανά κιλοβατώρα
θα έχουν μείωση και θα πληρώνουν
επίσης 1,7 λεπτά) με παράλληλη
απορρόφηση ποσού περί το 1 λεπτό
ανά κιλοβατώρα που θα κατευθύνε-
ται για τη δημιουργία ενός «κουμπα-
ρά», ενός αποθεματικού λογαρια-
σμού, για μελλοντική χρήση σε πε-
ριόδους κρίσης. 

Ρεύμα: Το 94% 
της αύξησης 
απορροφά
η κυβέρνηση

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
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Η
ανανέωση του στόλου της
είναι μία από τις σημαντι-
κότερες προκλήσεις που
αντιμετωπίζει σήμερα η ελ-

ληνική ακτοπλοΐα.
Σύμφωνα με έρευνα της XRTC, το

50% των ελληνικών ακτοπλοϊκών
πλοίων που είναι σήμερα δρομολογη-
μένα θα είναι ηλικίας άνω των 40 ετών
το 2035, ενώ στην ελληνική ακτοπλοΐα
βρίσκονται σήμερα 28 ναυτιλιακές
εταιρείες και 100 πλοία. Η συνολική
χωρητικότητα επιβατών τους είναι
99.759 άτομα και 26.313 οχήματα.

Με την προϋπόθεση ότι σήμερα δεν
υπάρχουν διαθέσιμα μεταχειρισμένα
πλοία που να πληρούν τους περιβαλ-
λοντικούς κανονισμούς που έχει θέ-
σει η ΕΕ έως το 2030, η μόνη λύση εί-
ναι η κατασκευή νέων πλοίων.

Ευκαιρία
Μιλώντας στο ΑΠΕ ο διευθύνων

σύμβουλος της εταιρείας XRTC Busi-
ness Consultants Ltd -που από το
1999 δραστηριοποιείται στη Ναυτιλια-
κή Χρηματοδότηση και στην παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις
ναυτιλιακές εταιρείες- Γιώργος Ξηρα-
δάκης χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη
περίοδο ως μία ευκαιρία για την ανα-
γκαιότητα αντικατάστασης του στό-
λου, όπου οι ελληνικές τράπεζες θα
μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρό-
λο στο όλο εγχείρημα.

Προσθέτει ότι για να γίνει αυτό, οι
ναυτιλιακές εταιρείες της ακτοπλοΐας
θα πρέπει να μπορούν να προσφέρουν
διαφανή στοιχεία και στρατηγικές που
να εμπίπτουν στις νέες ανάγκες των
τραπεζών, όπως για παράδειγμα κα-
θαροί στρατηγικοί στόχοι, αξιόλογοι

ισολογισμοί, περιβαλλοντική κοινωνι-
κή και εταιρική διακυβέρνηση.

Από την άλλη πλευρά, επισημαίνει
ότι και οι τράπεζες μετά 15 χρόνια
απραγίας και επιμονής να μη στηρί-
ζουν την ελληνική ακτοπλοΐα από το
2008 και μετά, θα πρέπει από την
πλευρά τους να θέλουν να επενδύ-
σουν στην ανάλυση αυτού που λέμε
ακτοπλοϊκό ρίσκο.

Όταν θα συμβεί αυτό από τις ελληνι-
κές τράπεζες, δηλώνει ο κ. Ξηραδά-
κης, θα ακολουθήσουν και ξένα τρα-
πεζικά ιδρύματα, καθώς ο παράγον-
τας αρνητικού ρίσκου της ελληνικής
οικονομίας πλέον δεν υπάρχει.

Τα ναυπηγεία
Τονίζει ότι στη χρηματοδότηση της

ακτοπλοϊκής αγοράς θα πρέπει να εν-
ταχθούν και τομείς μικρών και μεγά-
λων ναυπηγείων που θα μπορούν να
χτίσουν πλοία αλλά και παραναυτιλια-

κές εταιρείες. Όλοι θα καλούνται να
διαμορφώσουν το εταιρικό τους προ-
φίλ, προκειμένου να μπορέσουν να
αντλήσουν κεφάλαια.

Προσθέτει επίσης ότι το εγχείρημα
αυτό θα πρέπει να τρέξει από τους ίδι-
ους τους ακτοπλόους και τις εταιρείες,
όπως ο όμιλος Γκριμάλντι, που αυτή τη
στιγμή χτίζει καινούργια πλοία νέας
τεχνολογίας και χωρητικότητας, κάτι
που είχε κάνει ο αείμνηστος εφοπλι-
στής Περικλής Παναγόπουλος το 1990
με τα superfast, ένας από τους ανθρώ-
πους που θεωρούνταν ο θεμελιωτής
της σύγχρονης ελληνικής ακτοπλοΐας.

Τονίζει ότι οι εταιρείες της ελληνι-
κής ακτοπλοΐας είναι αυτές που θα
πρέπει να εφαρμόσουν τα επιχειρημα-
τικά σχέδια με εξειδικευμένα στελέχη
και οι τράπεζες να μην είναι μέτοχοι
στις ίδιες τις ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Ο κ. Ξηραδάκης επισημαίνει ότι η
ελληνική οικονομία και ελληνική κοι-

νωνία βασίζεται σε ένα πολύ μεγάλο
βαθμό στην ανάπτυξη των θαλάσσιων
μεταφορών, γιατί αυτή προσδίδει τη
σύνδεση όλης της επικράτειας με τα
νησιά εξασφαλίζοντας τη συνοχή του
κράτους, ενώ υποστηρίζει τους δύο
μεγάλους τομείς του τουρισμού και
της αγροτικής ανάπτυξης.

Τα σχέδια
Σύμφωνα με την XRTC σήμερα κα-

μία ακτοπλοϊκή εταιρεία δεν έχει σχέ-
δια για ναυπήγηση πλοίων, πλην του
ομίλου Attica, που ολοκλήρωσε την
κατασκευή τριών υπερσύγχρονων
πλοίων τύπου Aero Catamaran, τα
οποία θα δρομολογηθούν στις γραμ-
μές του Αργοσαρωνικού, σηματοδο-
τώντας το τέλος εποχής των «ιπτάμε-
νων δελφινιών», που επί 40 χρόνια
εξυπηρετούσαν τις συγκοινωνιακές
ανάγκες των νησιών.

Έως σήμερα η χρηματοδότηση των
επενδύσεων για ανανέωση του στόλου
με πλοία χαμηλών και μηδενικών εκ-
πομπών σχεδιάζεται να γίνει με τη
μορφή επιδοτήσεων για το πράσινο
κομμάτι της επένδυσης, μέσω ΕΣΠΑ
και του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου,
ενώ εξετάζεται να συσταθεί ένα ειδικό
ταμείο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Συστήματος Εμπορίας Ρύπων - Emis-
sion Trading System (ETS), προκειμέ-
νου να επανεπενδύονται τα έσοδα από
το ETS κατευθείαν στον κλάδο. Οι εται-
ρείες ευελπιστούν, επίσης, ότι οι πο-
λυετείς συμβάσεις δημόσιας υπηρε-
σίας από το υπουργείο Ναυτιλίας μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθούν ως μέσο που
θα βοηθήσει την τραπεζική χρηματο-
δότηση σε συνδυασμό με προαναφε-
ρόμενα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Το 50% των ελληνικών πλοίων που είναι
σήμερα δρομολογημένα θα είναι ηλικίας
άνω των 40 ετών το 2035, ενώ στον χώρο
δραστηριοποιούνται σήμερα 28 ναυτιλιακές
εταιρείες και 100 πλοία

Πρόκληση για 
την ακτοπλοΐα 
η ανανέωση 
του στόλου της
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H
υπέρβαση του ψυχολογικού
ορίου των 900 μονάδων είναι
το βασικό ζητούμενο για το

ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς μία
τέτοια εξέλιξη θα έστελνε το μήνυμα
της διατήρησης του θετικού μομέν-
τουμ. Ωστόσο, για να επιτευχθεί ο πα-
ραπάνω στόχος, απαιτείται η ομαλο-
ποίηση του κλίματος στις διεθνείς
αγορές. Επίσης κλειδί για την τάση θα
αποτελέσει η πορεία του τραπεζικού
δείκτη, ο οποίος μετά τα χαμηλά του
περασμένου Ιουλίου έχει καταγράψει
άνοδο της τάξεως του +34% και
«φλερτάρει» με το ψυχολογικό όριο
των 600 μονάδων. Εάν καταφέρει να
το διαπεράσει, θα βρεθεί αντιμέτω-
πος με το σημείο αντίστασης των 622
μονάδων, όπου μπορεί ανά πάσα
στιγμή να ανοίξει την πόρτα για την
περιοχή των 680 με 700 μονάδων. Για

τον Γενικό Δείκτη έκλεισε η πρώτη
στήριξη, τίθενται στις 885 μονάδες
και ακολουθούν οι 867 μονάδες (εκ-
θετικός ΚΜΟ 200 ), οι 840-830 μονά-

δες και η βασική στήριξη των 800 μο-
νάδων. Η διάσπασή τους οδηγεί στις
780-770 μονάδες και ακολουθούν οι
750, οι 725, οι 700 και οι 680 μονάδες.

Συνεργασία ΕΒΕΑ 
με Επιμελητήριο Καβάλας 
για τις startups

Με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας
που υπέγραψαν ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάν-
νης Μπρατάκος και ο πρόεδρος του Επιμελη-
τηρίου Καβάλας Μάρκος Δέμπας ξεκίνησε
επίσημα η συνεργασία των δύο Επιμελητη-
ρίων για την από κοινού ανάληψη δράσεων
και την αξιοποίηση της εμπειρίας που έχουν
αποκτήσει τα τελευταία χρόνια σε θέματα νε-
οφυούς καινοτόμου επιχειρηματικότητας.
Στην ομιλία του ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ τόνισε
ότι «η Δομή Στήριξης Επιχειρηματικότητας
και Καινοτομίας του Επιμελητηρίου Καβάλας
-και η δραστηριότητα που έχει αναπτύξει μέ-
χρι σήμερα- είναι μια έμπρακτη απόδειξη
των δημιουργικών δυνατοτήτων της ελληνι-
κής Περιφέρειας. Είναι μια έμπρακτη από-
δειξη του καθοριστικού ρόλου που μπορούν
να αναλάβουν τα Επιμελητήρια στην τοπική
και την ευρύτερη ανάπτυξη: στηρίζοντας τον
παραγωγικό κόσμο κάθε περιοχής, συμβάλ-
λοντας στην επώαση και την ανάδειξη νέων,
ελπιδοφόρων επιχειρήσεων. Με προϊόντα
και υπηρεσίες που ενσωματώνουν γνώση
και καινοτομία».

Στη Μυτιληναίος το έργο
Χαλκίδας, Ψαχνών

Προχωρά ο διαγωνισμός για την παρά-
καμψη Χαλκίδας και Ψαχνών, καθώς το
υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με
απόφασή του ενέκρινε το πρώτο πρακτικό
της δημοπρατούμενης εργολαβίας και ανα-
κήρυξε ως προσωρινό ανάδοχο τη Μυτιλη-
ναίος, η οποία είχε μειοδοτήσει στη σχετι-
κή διαδικασία. Η έκπτωση που έδωσε η
εταιρεία έφτασε στο 7,61%. Στον διαγωνι-
σμό προχώρησαν και οι προσφορές των
ΑΒΑΞ (7%) και ΑΚΤΩΡ (5,4%). Το επόμενο
βήμα είναι να προχωρήσει ο διαγωνισμός,
να ετοιμαστεί η σύμβαση και να σταλεί στο
Ελεγκτικό Συνέδριο προς έγκριση.

Με το ενεργειακό κό-
στος να είναι πολύ υψη-
λό λόγω της κρίσης, η
επίλυση της «εξίσωσης»
του ενεργειακού ζητή-
ματος αποτελεί ίσως τον
μεγαλύτερο πονοκέφα-
λο για τα νοικοκυριά. 

Παρά τη δύσκολη συγ-
κυρία, πρωταρχικός
στόχος της ΕΔΑ Αττικής
εξακολουθεί να είναι η
διαρκής επέκταση του
δικτύου διανομής της σε
όλο το λεκανοπέδιο της
Αττικής, καθώς και η αύξηση της διείσδυσης του
φυσικού αερίου -του πλέον ασφαλούς, αποδοτικού
και περιβαλλοντικά φιλικού συμβατικού καυσίμου-
στο ενεργειακό μείγμα της μεγαλύτερης περιφέρει-
ας της χώρας, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα προς
την ομαλή μετάβαση των νοικοκυριών στην πράσινη
ενέργεια. 

Η ΕΔΑ Αττικής έχει διαχρονικά αποδείξει ότι
αφουγκράζεται τις ανάγκες των νοικοκυριών, παρέ-
χοντας υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στον σύγ-
χρονο τρόπο ζωής. Και ειδικά σε μία περίοδο που ο
οικογενειακός προϋπολογισμός δέχεται ασφυκτική
πίεση, η ΕΔΑ Αττικής προσφέρει τη δυνατότητα στα

νοικοκυριά να κερδί-
σουν και να εξοικονο-
μήσουν σημαντικούς
πόρους, που ξεκινούν
από 600 ευρώ για μεμο-
νωμένα διαμερίσματα
και μονοκατοικίες και
ανέρχονται σε έως και
3.500 ευρώ για εγκατά-
σταση κεντρικής θέρ-
μανσης πολυκατοικίας.

Δυνητικοί ωφελούμε-
νοι του νέου αυτού προ-
γράμματος επιδότησης
εγκατάστασης θέρμαν-

σης είναι οι κατοικίες που βρίσκονται επί ενεργού
δικτύου φυσικού αερίου, ενώ σημειώνεται ότι αφο-
ρά συμβάσεις σύνδεσης φυσικού αερίου για κεντρι-
κή και αυτόνομη θέρμανση. Στις επιλέξιμες δαπά-
νες συμπεριλαμβάνονται η εγκατάσταση των συ-
σκευών και εξαρτημάτων που απαιτούνται για τη με-
τατροπή της υπάρχουσας εγκατάστασης θέρμανσης
σε αντίστοιχη χρήσης φυσικού αερίου.

Το πρόγραμμα «τρέχει» ήδη, ενώ η διαδικασία
υποβολής δικαιολογητικών των ενδιαφερόμενων θα
διαρκέσει μέχρι να εξαντληθεί ο διαθέσιμος προ-
ϋπολογισμός, με καταληκτική ημερομηνία τις 2 Σε-
πτεμβρίου 2022. 

Τράπεζες και διεθνές κλίμα κρίνουν
την τάση στο χρηματιστήριο

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

ΕΔΑ Αττικής: Νέο πρόγραμμα επιδότησης, 
εγκατάστασης θέρμανσης αερίου 
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Ο
διεθνής Βραζιλιάνος μεσο-

επιθετικός Μπερνάρντ είναι

και επίσημα παίκτης του

Παναθηναϊκού, με κύριο

«προξενητή», πέραν του οικονομικού

πρέσινγκ, τον άλλοτε αρχηγό της εθνι-

κής Βραζιλίας και των «πρασίνων»

Ζιλμπέρτο Σίλβα. Το ελληνικό ποδό-

σφαιρο μπορεί να υπερηφανεύεται

πως ήρθε ένας παίκτης διαφορετικός

από τη «δικτατορία των μετριοτήτων»

που κατέλαβε και πάλι τη χώρα τη συγ-

κεκριμένη μεταγραφική σεζόν.

Τι είναι ο Μπερνάρντ; Ένας επιθετικός

χαφ, 29 ετών, που έχει φορέσει 14 φο-

ρές τη φανέλα της εθνικής Βραζιλίας

και έχει σημειώσει ένα γκολ. Για να

παίξει κάποιος στην εθνική Βραζιλίας,

εκεί όπου το ποδοσφαιρικό ταλέντο εί-

ναι στο DNA τους και οι παραλίες της

Κόπα Καμπάνα και της Ιπανέμα ξε-

φουρνίζουν παικταράδες κάθε μέρα,

θα πρέπει να αξίζει. Ο Μπερνάρντ είναι

τέτοιος. Ένας πραγματικός ζογκλέρ,

βιρτουόζος και παλαιάς κοπής. Από

αυτούς που αποκαλούνται «εραστές

της μπάλας». Γητευτής.

Με τον Ζιλμπέρτο Σίλβα συνυπήρξαν

για ένα μικρό χρονικό διάστημα στην

Ατλέτικο Μινέιρο. Γνωρίζονται πολύ

καλά, μαζί το 2013 κατέκτησαν το Copa

Libertadores, το αντίστοιχο Champi-

ons League της Λατινικής Αμερικής.

Με την εθνική Βραζιλίας κατέκτησε

και το Confederations Cup την ίδια

χρονιά και το 2014 ήταν στην αποστολή

της εθνικής στο Μουντιάλ. Ο Σίλβα τον

έπεισε να έρθει στον Παναθηναϊκό, με

τον οποίο διατηρεί φιλικές σχέσεις. Η

Ελλάδα, ως γνωστόν, δεν είναι και ο

καλύτερος προορισμός για τους πολύ

καλούς ποδοσφαιριστές, παρά μόνο να

έρχονται για διακοπές. 

Ο Μπερνάρντ, που έκανε και ρεκόρ

μεταγραφής με 25 εκατ. ευρώ από την

Ατλέτικο Μινέιρο στη Σαχτάρ το 2013,

έγραψε ιστορία στην Ουκρανία, κατα-

κτώντας τα πάντα στα πέντε χρόνια πα-

ραμονής του. Η ισπανική εφημερίδα

«Ελ Παΐς» τον ενέταξε στην καλύτερη

ενδεκάδα ξένων παικτών που αγωνί-

ζονται στην Ευρώπη!

Ο Μπερνάρντ έφυγε από τη Σαχτάρ το

2018, έπαιξε για τρία χρόνια στην

Έβερτον και τελευταίος του σταθμός

ήταν η Σαρίγια από τα Αραβικά Εμιρά-

τα, για τους γνωστούς λόγους. Γιατί

εκεί είναι πολλά τα λεφτά… Έπαιρνε

1,4 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Στον Πανα-

θηναϊκό θα εισπράττει περισσότερα

και, φυσικά, θα γίνει ο πιο ακριβοπλη-

ρωμένος «πράσινος».

Τι να περιμένουν οι οπαδοί του Πανα-

θηναϊκού από τον μικρό το δέμας

(1μ.64) Μπερνάρντ; Έναν παίκτη δε-

ξιοπόδαρο που παίζει με ανάποδο πόδι

στην αριστερή πλευρά της επίθεσης. Ο

Σέρβος προπονητής του Παναθηναϊ-

κού Ιβάν Γιοβάνοβιτς τον προορίζει για

καθαρόαιμο «δεκάρι», πίσω από τον

Σλοβένο φορ Σποράρ. 

Μακράν ο καλύτερος
παίκτης που έχει έρθει 

στην Ελλάδα τα τελευταία
χρόνια ο Βραζιλιάνος άσος

που υπέγραψε 
στον Παναθηναϊκό

Ο «μάγος» Μπερνάρντ στα πράσινα



Ο
λαός πήρε την κατάσταση
στα χέρια του στη Μάν-
τσεστερ Γιουνάιτεντ και
σε μια προσπάθεια να

διώξουν τους Αμερικανούς Γκλέι-
ζερ από την ιδιοκτησία της ομάδας
τους, κάτι σαν «Yankees go home»,
έκαναν πορεία πριν από το νικηφό-
ρο 2-1 επί της Λίβερπουλ στο Ολντ
Τράφορντ. Και δεν άφησαν τίποτα
όρθιο. Συγκρούστηκαν με την αστυ-
νομία, έσπασαν τα κιγκλιδώματα και
εισέβαλαν χωρίς εισιτήριο στο γή-
πεδο, φώναξαν συνθήματα κατά των
αδερφών Γκλέιζερ και γέμισαν πανό
με συνθήματα εναντίον τους τούς
γύρω δρόμους. Οι διαμαρτυρίες δεν
σταμάτησαν ούτε κατά την παρου-
σίαση του διεθνούς Βραζιλιάνου
άσου Κασεμίρο, που αποκτήθηκε
από τη Ρεάλ Μαδρίτης και παρου-
σιάστηκε πριν από το ματς, και παρά
τη μεγαλειώδη νίκη. Οι οπαδοί της

Μάντσεστερ κατηγορούν τους
Γκλέιζερ ότι δεν κατάφεραν να δη-
μιουργήσουν αξιόμαχη ομάδα, κα-
θότι πριν από το ματς με τη Λίβερ-
πουλ είχαν ηττηθεί δυο φορές στην
Premier League. 

Εντός γηπέδου, με τον Κριστιάνο
Ρονάλντο στον πάγκο, όπως και τον
αρχηγό Μαγκουάιρ, η Γιουνάιτεντ
προηγήθηκε 2-0 με γκολ των Σάν-
τσο και Ράσφορντ και η Λίβερπουλ
μείωσε με τον Σαλάχ.

«Yankees go home» Ρέτσο, Ουί Τζο, Δουβίκα 
ο Ολυμπιακός

Ο Νοτιοκορεάτης σέντερ φορ της γαλλικής
Μπορντό, Ουί Τζο Χουάνγκ, συμπατριώτης του Ιν
Μπέομ Χουάνγκ που υπέγραψε στον Ολυμπιακό,
είναι στο στόχαστρο των «ερυθρόλευκων». Επί-
σης, ο Ολυμπιακός έχει δείξει ενδιαφέρον για
τον νεαρό διεθνή Τάσο Δουβίκα της Ουτρέχτης,
αλλά και για τον διεθνή αμυντικό Παναγιώτη Ρέ-
τσο, που φεύγει από την Ελλάς Βερόνα. Ο Ρέτσος
είχε πωληθεί από τον Ολυμπιακό με 16 εκατ. ευ-
ρώ στη Λεβερκούζεν πριν από πέντε χρόνια.. 

Περί επαγγελματικής
διαιτησίας

Ο Σταύρος Μάνταλος, εκ δεξιών του Άγγλου
αρχιδιαιτητή Στιβ Μπένετ, τόνισε ότι τουλάχιστον
για την τρέχουσα σεζόν δεν πρόκειται να γίνει
επαγγελματική διαιτησία στη Super League 1.
Την ίδια ώρα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης κάλεσε
στην Αθήνα τον πρώην πρόεδρο της Premier
League, Ντέιβιντ Ρίτσαρντς, να μιλήσουν για την
επαγγελματική διαιτησία. Να δούμε τι θα ειπω-
θεί σήμερα και αύριο από τον Άγγλο.

«Γήινος και εξωγήινος»
Από τις δηλώσεις του Κώστα Σλούκα για την

Εθνική ομάδα και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο,
ενόψει του Eurobasket του Σεπτεμβρίου: «Το
στοίχημα είναι να γίνουμε ομάδα και να βάλουμε
τις πινελιές που θέλει ο προπονητής μας. Έχου-

με κατεβάσει το κεφάλι πιο κάτω, γιατί η επιτυχία
δεν είναι εύκολη. Ο Γιάννης σού κάνει τη ζωή πιο
εύκολη. Είναι γήινος στη συμπεριφορά, αγωνι-
στικά δεν είναι γήινος».

Μήνυση 
στον Κριστιάνο Ρονάλντο

Μήνυση κατά του
Κριστιάνο Ρονάλν-
το υπέβαλε η μητέ-
ρα του Τζέικομπ
Χάρντιγκ, που πά-
σχει από αυτισμό,
γιατί, αν και πέρα-
σαν αρκετές ημέ-
ρες, δεν αντικατέ-
στησε το σπασμένο
τηλέφωνό του. Πά-
νω στα νεύρα του ο
Ρονάλντο είχε σπά-
σει το τηλέφωνο του μικρού και είχε υποσχεθεί
να του αγοράσει άλλο. Μάταια. Μίλησε και με τη
μητέρα του Τζέικομπ στο τηλέφωνο «και επέδει-
ξε αλαζονική συμπεριφορά».

Μητσοτάκης με Ινφαντίνο
Συνάντηση με τον πρόεδρο της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο είχε ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσημη
επίσκεψή του στο Κατάρ. Δεν συζητήθηκε κάτι σοβαρό,
από αυτά που απασχολούν το ελληνικό ποδόσφαιρο και
έφεραν ρήξη μεταξύ της Πολιτείας και της ποδοσφαιρική
ομοσπονδίας. Με αυτές τις διενέξεις ασχολούνται μικρότε-
ρα στελέχη της παγκόσμιας συνομοσπονδίας.

Πρόστιμα 
της UEFA

Σύμφωνα με τους «Times», η UEFA ετοιμάζει ήδη έναν φάκελο κατά δέκα ομάδων,
μεταξύ των οποίων βρίσκονται η Μπαρτσελόνα, η Παρί Σεν Ζερμέν, η Γιουβέντους, η
Ρόμα, η Ίντερ και η Μαρσέιγ, προκειμένου να επιβάλει πρόστιμα για παραβίαση του
Financial Fair Play. Είναι αυτός ο κανονισμός περί ισοζυγίου εσόδων-εξόδων, το οποίο
δεν τηρούν οι μεγάλοι σύλλογοι, που θέλουν μόνο να ξοδεύουν.
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Επιμέλεια: 
Ραφαέλα 

Παπαγεωργίου

Η
πάντα επίκαιρη κωμωδία του Αρι-
στοφάνη «Θεσμοφοριάζουσες»
σε σκηνοθεσία Γιάννη Μπέζου
συνεχίζει την καλοκαιρινή της

περιοδεία και υπόσχεται να μας χαρίσει μία
αξέχαστη θεατρική βραδιά γεμάτη γέλιο στο
Φεστιβάλ Αισχύλεια 2022, στο Παλαιό Ελαι-
ουργείο της Ελευσίνας στις 2 Σεπτεμβρίου,
στις 20:30.

Πρόκειται για ένα από τα τρία έργα γυναι-
κών του Αριστοφάνη, μαζί με τις «Εκκλησιά-
ζουσες» και τη «Λυσιστράτη». Μία προσπά-
θεια του Αριστοφάνη να παρωδήσει τον με-
γάλο Ευριπίδη, με βάση τη συμπεριφορά
των Αθηναίων γυναικών στη διάρκεια μιας
μεγάλης μυστικιστικής γιορτής αποκλειστι-
κά γυναικείας, τα Θεσμοφόρια. Μία εξαιρε-
τική κωμική παράσταση, που σίγουρα ξεχω-
ρίζει για τον θίασο των πρωταγωνιστών της.
Τον Μνησίλοχο υποδύεται ο εξαιρετικός κω-
μικός Γιάννης Μπέζος, η λατρεμένη Φωτει-
νή Μπαξεβάνη αναλαμβάνει τον ρόλο της

Κρίτυλλας, που ανακρίνει τον Μνησίλοχο,
ενώ ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης κεντάει στον
ρόλο του Ευριπίδη. 

Ο αριστοφανικός λόγος, πάντα επίκαιρος
και ηθογραφικός, μας θυμίζει ότι, ενώ έχου-
με προοδεύσει σε διάφορους τομείς της επι-
στήμης και της τεχνολογίας, ως κοινωνικά
και πολιτικά όντα υστερούμε ακόμα και σή-
μερα και αναγνωρίζουμε τους εαυτούς μας
στο σημαντικό κείμενό του. Στις «Θεσμοφο-
ριάζουσες» έρχονται σε διαμάχη άνδρες και
γυναίκες (όπως στη «Λυσιστράτη» και στις
«Εκκλησιάζουσες»), με αφορμή τον δήθεν
μισογυνισμό του Ευριπίδη. Τοποθετεί τη
δράση της κωμωδίας στη μεγάλη γυναικεία
γιορτή των Θεσμοφορίων, όπου ο Χορός των
Γυναικών σκοπεύει να ψηφίσει εναντίον του
τραγικού ποιητή, καθώς δυσφημεί στα έργα
του το γυναικείο φύλο.

Σε καιρούς που δοκιμάζεται η δημοκρατία
και κινδυνεύει η κοινωνική συνοχή, ανθίζει
η δημιουργικότητα των μεγάλων ποιητών. Η

Αθήνα του τέλους του 5ου αιώνα π.Χ. βρίσκε-
ται με την πλάτη στον τοίχο. Μέσα από τη «θέ-
ση» και τις «θέσεις» των γυναικών, με αφορ-
μή μία γιορτή -τα Θεσμοφόρια- και καυτη-
ριάζοντας την προκλητική στάση ανδρών,
διανοουμένων και πολιτικολογούντων, με
όχημα τις δραματουργικές παραξενιές του
μεγάλου Ευριπίδη, ο εξίσου μεγάλος Αρι-
στοφάνης μάς αποκαλύπτει τα προτερήματα
και τις αδυναμίες των προγόνων μας, που
δεν διαφέρουν και πολύ από τις σημερινές.
Όλα αυτά, φυσικά, μέσα από μία κωμική
οπτική γωνία. Άλλωστε, όπως έχει δηλώσει
και ο σκηνοθέτης Γιάννης Μπέζος, το γέλιο
είναι η μεγάλη παρηγοριά του λαού και οι με-
γάλοι κωμικοί ποιητές είναι γνήσια λαϊκοί.

Οι «Θεσμοφοριάζουσες» του Αριστοφάνη
αποτελούν μία πολιτική και ταυτόχρονα
άκρως κωμική κατάθεση, που περνά πολλά
πολιτικά μηνύματα, ενώ ταυτόχρονα υπό-
σχεται να μας χαρίσει μία υπέροχη, ξεκαρδι-
στική βραδιά στο Φεστιβάλ Αισχύλεια 2022. 

«Θεσμοφοριάζουσες» 

στην Ελευσίνα

ε-



Παιχνίδια στο σκάφος
και στη θάλασσα

Η Βρισηίδα Ανδριώτου και ο Σπύρος Μαρτί-
κας, μετά το τέλος του φετινού Survivor, αφιέ-
ρωσαν όλο τον ελεύθερό τους χρόνο στις πρώτες
τους κοινές διακοπές, μιας και είχαν ανάγκη να
περάσουν χρόνο οι δυο τους. Μάλιστα, αυτή τη
φορά πραγματοποίησαν μία εξόρμηση με σκά-
φος, ενώ ο Σπύρος Μαρτίκας δημοσίευσε μερι-
κές φωτογραφίες με την αγαπημένη του Βρισηί-
δα από το σκάφος.

Το πρώτο μπάνιο
περιμένοντας τα δίδυμα  

Μπορεί το καλοκαιράκι να φθάνει στο τέλος

του, όμως η εγκυμονούσα Στέλλα Δημητρίου

κατάφερε να κάνει το πρώτο της μπάνιο. Το

μοντέλο πόζαρε φορώντας το μαγιό της και

δείχνοντάς μας τη φουσκωμένη της κοιλίτσα

και σχολίασε στον προσωπικό της λογαριασμό

στο instagram: «Το πρώτο μου μπάνιο για φέ-

τος! Αλλά κάθε θυσία αξίζει για να φέρεις στον

κόσμο δύο ζωούλες! Ευλογημένη!».

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου
και ο Βασίλης Σταθοκωστόπου-
λος γιόρτασαν την επέτειο της
σχέσης τους στη Ρόδο, ενώ η κοι-
λίτσα πια της παρουσιάστριας δεν
κρύβεται. Η παρουσιάστρια φο-
ρώντας ένα λευκό outfit ποζάρει
στην αγκαλιά του αγαπημένου της
κρατώντας ανά χείρας ένα ποτήρι
κρασί, ενώ αν παρατηρήσει κα-
νείς καλά, η κοιλίτσα της έχει
φουσκώσει αρκετά. Ωστόσο, η
ίδια δεν έχει επιβεβαιώσει, ούτε
διαψεύσει κάτι για τη φημολο-
γούμενη εγκυμοσύνη.

Επέτειος σχέσης
με την κοιλίτσα
να μην κρύβεται

H
Κ α τ ε ρ ί ν α
Δαλάκα και
ο Δημήτρης
Φιντιρίκος

έχουν απασχολήσει τα
Μέσα, τόσο με τις δη-
μόσιες εμφανίσεις και
τα τρυφερά ενσταντα-
νέ τους όσο και με
τους φημολογούμε-
νους χωρισμούς. Η
αθλήτρια και ο επιχει-
ρηματίας έχουν χωρί-
σει και τα έχουν ξανα-
βρεί αρκετές φορές,
προσπαθώντας ωστό-
σο να κρατούν την
προσωπική τους ζωή
μακριά από τα φώτα
της δημοσιότητας και
δεν μιλούν ποτέ ανοιχτά για τη σχέση τους. Αυτή τη φορά η Κατερίνα
και ο Δημήτρης είναι και πάλι μαζί, ευτυχισμένοι και ερωτευμένοι,
απολαμβάνοντας τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Μάλιστα, σε μια
φωτογραφία του Νίκου Γεωργιάδη το ερωτευμένο ζευγάρι ποζάρει
αγκαλιασμένο και χαμογελαστό πάνω σε ένα σκάφος στο νησί Μονή,
απέναντι από την Αίγινα.  Μάλιστα, η Κατερίνα Δαλάκα γιόρτασε τα
30ά γενέθλιά της σε μαγαζί της Κατερίνης, έχοντας δίπλα της και τον
Δημήτρη Φιντιρίκο, ενώ ο ίδιος ανέβασε ένα Insta story, προκειμέ-
νου να ευχηθεί στην καλή του για τα γενέθλιά της.

Στιγμές ξεγνοιασιάς στην Ελαφόνησο
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Νάνσυ Αντωνίου απολαμβά-
νουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στην Ελαφόνησο. Μάλι-
στα, η Νάνσυ βρήκε την ευκαιρία, την ώρα που ο Γρηγόρης Αρ-
ναούτογλου ήταν μέσα στην πισίνα του ξενοδοχείου, να τον
απαθανατίσει σε ένα μοναδικό στιγμιότυπο και να το δημοσιεύ-
σει στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram. Να υπεν-
θυμίσουμε ότι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου φέτος, εκτός από το
τηλεοπτικό «The 2night show», έχει πλέον αναλάβει και την
παρουσίαση του τηλεπαιχνιδιού «Ποιος θέλει να γίνει εκατομ-
μυριούχος».

Την Κέισι Μίζιου την γνωρίσαμε μέσα από τον
δεύτερο κύκλο του ριάλιτι μοντέλων GNTM,
όπου και κατάφερε να κερδίσει τη δεύτερη
θέση, και όσο προχωράει στον χώρο της μό-
δας βλέπουμε ότι έχει γεννηθεί πραγματικά

για αυτό. Η
ίδια μας εν-
τυπωσίασε
με τις φωτο-
γραφίες που
δημοσίευσε
με μαύρο
μπικίνι, το
οποίο και τό-
νιζε απί-
στευτα τη σι-
λουέτα της,
με τα σχόλια
από κάτω να
«παίρνουν
φωτιά» για το
πόσο κούκλα
είναι.
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Γενέθλια και
επανασύνδεση

Έφερε τον καύσωνα



Σ
ημαντική πτώση της ερωτικής επιθυ-
μίας στους κατοίκους της χώρας μας
έδειξε πρόσφατη έρευνα. Το στρες, το
άγχος, η ανασφάλεια είναι γνωστό πως

σκοτώνουν την καλή διάθεση, άρα και την ερωτι-
κή. Μετά την επίπτωση της πανδημίας στην ερωτι-
κή ζωή των Ελλήνων, προέκυψε ο πόλεμος στην
Ουκρανία.  Αυτά τα γεγονότα φαίνεται πως «τα-
λαιπώρησαν» την ερωτική τους ζωή, με τη σε-
ξουαλική συχνότητα να βυθίζεται στις 1,3 επαφές
την εβδομάδα και ένα μεγάλο ποσοστό των ερω-
τηθέντων (36,7%) να δηλώνει ότι απείχε πλήρως
από τη σεξουαλική δραστηριότητα τον τελευταίο
μήνα (δείγμα 2.000 ατόμων, ηλικίας 18-64 ετών
από ολόκληρη την Ελλάδα με ισόποση εκπροσώ-
πηση των φύλων, Μάιος 2022). 

«Είναι γεγονός ότι η οικογενειακή βία, οι γυναι-
κοκτονίες και οι αυτοκτονίες αυξήθηκαν σημαντι-
κά το τελευταίο διάστημα όπως επίσης και τα δια-
ζύγια. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο έρωτας δεν ανθί-
ζει», εξηγεί ο δρ Χρήστος Φλιάτουρας, χειρουρ-
γός ουρολόγος - ανδρολόγος, επιστημονικός δι-
ευθυντής του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών. 

Το Ανδρολογικό Ινστιτούτο παρακολούθησε
στενά τις εξελίξεις κατά τη διάρκεια των φάσεων
της πανδημίας, προσπαθώντας να σκιαγραφήσει
το αποτύπωμα της πανδημίας στη σεξουαλικότη-
τα των κατοίκων της χώρας μας. «Με την άρση του
lockdown, οι νέοι κυρίως αύξησαν τις ερωτικές

τους επαφές, με “παρενέργεια” τη μετάδοση του
ιού και την αύξηση των κρουσμάτων, των θανάτων
και την ασφυξία των εντατικών. Οι διακυμάνσεις

της νοσηρότητας έχουν σαν αποτέλεσμα την
αστάθεια της ερωτικής ζωής», αναφέρει ο δρ
Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, χειρουργός ου-
ρολόγος - ανδρολόγος, πρόεδρος του Ανδρολογι-
κού Ινστιτούτου, ο οποίος αναλύει τα ποιοτικά χα-
ρακτηριστικά των συμπερασμάτων της έρευνας,
σύμφωνα με την οποία η συχνότητα των σεξουα-
λικών επαφών στα ζευγάρια πέρασε από διάφορα
στάδια, ανάλογα με την ένταση της πανδημίας.
Έτσι, το καλοκαίρι του 2020 η σεξουαλική συχνό-
τητα άγγιξε τις τρεις φορές την εβδομάδα, κυρίως
στους νέους, που, ασφυκτιώντας στους αυστη-
ρούς περιορισμούς, εκμεταλλεύτηκαν τη χαλά-
ρωση των μέτρων για να αποδώσουν στον έρωτα
τη φυσική του θέση. 

Τη συγκεκριμένη περίοδο το 53,7% των ερωτη-
θέντων απάντησε πως έκανε σεξ 3 ή περισσότε-
ρες φορές την εβδομάδα. Παρά το καλοκαιρινό
αυτό ξέσπασμα και τα αισιόδοξα νέα της αποτελε-
σματικότητας των νέων εμβολίων, η ερωτική ζωή
έδειξε να «κρυώνει» τον χειμώνα του 2020. 
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Η ψυχική κόπωση από την πανδημία
αλλά και ο πόλεμος στην Ουκρανία
«ταλαιπώρησαν» την επιθυμία 
για σεξ

Οι… διακυμάνσεις 
Η ψυχική κόπωση από τα επαναλαμβανό-
μενα lockdowns και τους περιορισμούς,
σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα που
διασπειρόταν μέσω fake news γύρω από
τα εμβόλια, έριξαν λίγο τη λίμπιντο των
Ελλήνων τον Νοέμβριο του 2020 και τον
Ιανουάριο του 2021, διαμορφώνοντας τη
συχνότητα των επαφών σε 1,6 και 1,5 την
εβδομάδα αντίστοιχα. Παρ’ όλα αυτά, τα
ποιοτικά στοιχεία των ερευνών έδειχναν
μια γενικότερη αισιοδοξία και εμπιστοσύ-
νη ότι ο μαζικός εμβολιασμός θα βοηθή-
σει την ανθρωπότητα να ξεπεράσει επιτέ-
λους τον επικίνδυνο νέο ιό, ο οποίος μο-
νοπωλούσε για πάνω από έναν χρόνο το
ενδιαφέρον των πολιτών. Η διστακτική
αυτή αισιοδοξία έδειξε να εκφράζεται το
καλοκαίρι του 2021, όπου οι ερωτικές
επαφές άγγιξαν τις 2 εβδομαδιαία, χωρίς
όμως να φτάσουν τα επίπεδα του καλοκαι-
ριού του 2020.

Δρ Κωνσταντίνος
Κωνσταντινίδης, χειρουργός
ουρολόγος - ανδρολόγος,
πρόεδρος του Ανδρολογικού
Ινστιτούτου

Δρ Χρήστος Φλιάτουρας,
χειρουργός ουρολόγος -
ανδρολόγος, επιστημονικός
διευθυντής του Ανδρολογικού
Ινστιτούτου Αθηνών

Το στρες σκοτώνει
την ερωτική επιθυμία



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Τους επόμενους μήνες τα οικονομικά σας θα γίνουν η
μεγαλύτερη απασχόλησή σας, θα δείτε έως τώρα τι
έχετε πετύχει και ίσως πάρετε νέες αποφάσεις για αυ-
τόν τον τομέα. Μέσα σε αυτούς τους μήνες που έρχον-
ται, θα δείτε πιο ξεκάθαρα πόσο σημαντικά είναι τα
πρόσωπα που έχετε επενδύσει τα συναισθήματά σας.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς του δεύτερου δεκαημέρου, η ζωή σας έχει
αλλάξει και εσείς ακολουθείτε μια νέα πορεία. Η ανά-
δρομη πορεία του Ουρανού, που θα περάσει και πάλι
πάνω από τον Ήλιό σας, θα σας κάνει να ξαναδιαβάσε-
τε τις νέες εμπειρίες σας, για να δείτε αν πράξατε σω-
στά ή όχι.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Στο δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι θα συμβεί η ανάδρομη
πορεία του Ουρανού, με αποτέλεσμα ξαφνικά γεγονό-
τα να ανατρέπουν το πρόγραμμά σας. Νέα δεδομένα
στην εργασία, στην υγεία, σε κάθε εσωτερική σας ανα-
ζήτηση. Τώρα είναι η στιγμή να αφουγκραστείτε εκείνο
που ταιριάζει σε εσάς.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Κάτι θα αλλάξει στη ζωή σας τους επόμενους μήνες,
κάτι που όσοι σας γνωρίζουν καλά θα νιώσουν την αλ-
λαγή αυτή σαν ένα διαφορετικό στοιχείο πάνω σας.
Επίσης θα κάνετε νέους φίλους, θα γνωρίσετε και-
νούργια πρόσωπα και θα υλοποιήσετε παλιούς σας
στόχους, που ήταν σε αναμονή. 

Λέων
(23/7-22/8)
Είστε σε μια περίοδο μεγάλων ανακατατάξεων, όπου ο
κυριότερος τομέας των ξαφνικών αλλαγών είναι η κα-
ριέρα σας. Ίσως είστε έτοιμοι να αποχωριστείτε μια
κατάσταση που σας ταλαιπωρεί ή να δώσετε τέλος σε
σχέσεις που σας προκαλούν αστάθεια.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Είναι μια χρονική στιγμή που θέλετε να κοιτάξετε πίσω
και να νοικοκυρέψετε πράγματα που τα έχετε αφήσει, ή
να διευρύνετε τις γνώσεις σας σε κάτι που πάντα επιθυ-
μούσατε. Αν και αγαπάτε αρκετά τα σίγουρα και τα τετριμ-
μένα, ο Ουρανός θα σας αλλάξει σε αρκετά θέματα, ενώ
θα αγαπήσετε κάποιες αλλαγές, που θα ισορροπήσουν με
επιτυχία τη ζωή σας. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Θέλετε να αλλάξετε και με τον Ουρανό νιώθετε τις εσω-
τερικές αλλαγές να σας κυριεύουν. Τους επόμενους μή-
νες θα έχετε τη δύναμη να επανεξετάσετε τα συναισθή-
ματά σας, αλλά και να τακτοποιήσετε οικονομικές εκ-
κρεμότητες.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Ο Ουρανός απέναντί σας, σε ανάδρομη πορεία, αξιο-
λογεί εκ νέου τις πολύ σημαντικές σχέσεις της ζωής
σας. Το επόμενο διάστημα θα κάνετε τις «εκκαθαρί-
σεις», βάζοντας τα όριά σας σε πρόσωπα που σας δη-
μιουργούν έναν φαύλο κύκλο κακών συμπεριφορών. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Ο ανάδρομος Ουρανός θα φέρει στην επιφάνεια κατα-
στάσεις στην εργασία σας και στην υγεία που δεν
έχουν ολοκληρωθεί ή που χρειάζονται επανεξέταση.
Το ταρακούνημα που θα νιώσετε είναι ένα σημάδι ότι
οι αλλαγές ήρθαν για να μείνουν.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Είναι καιρός να καταλάβετε γιατί για μεγάλο χρονικό
διάστημα κάνετε πράγματα που δεν συνηθίζατε. Η
προσωπική σας ζωή, οι σχέσεις με τα παιδιά σας, ο έν-
τονος αυθορμητισμός είναι εκείνα που σας κάνουν να
αναρωτηθείτε τι σας συμβαίνει. Ο Ουρανός βρίσκεται
πίσω από αυτές τις συμπεριφορές και απλώς ακολου-
θήστε το ποτάμι που κυλά.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η επανάσταση είναι στο αίμα σας και έτσι είστε αρκετά
έτοιμοι για «ανασκαφές» στη ζωή σας. Η ανάδρομη
πορεία του Ουρανού στο τέταρτο ηλιακό σας σπίτι θα
σας βάλει στη διαδικασία να επανεξετάσετε το οικογε-
νειακό σας περιβάλλον και να είστε έτοιμοι για αλήθει-
ες που αγνοούσατε.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η σκέψη σας θα αρχίσει να αναλύει καταστάσεις από το
παρελθόν και αυτό θα είναι κάποιες φορές επίπονο και
δύσκολο. Ο ανάδρομος Ουρανός θέλει να σας δημιουρ-
γήσει την αίσθηση ότι οι βηματισμοί σας πάνε πίσω, για να
μάθετε κάτι που θέλατε να κουκουλώσετε και να μην το
αντιμετωπίσετε. 
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OΟυρανός σήμερα θα γυρίσει
σε ανάδρομη πορεία, με
διάρκεια έξι με επτά μήνες.
Η κίνηση αυτή θα μας

προβληματίσει, αλλά θα έχουμε την
πολυτέλεια για μια εσωτερική
ανασκόπηση. Είναι μια πολύ τολμηρή
στιγμή, που αφορά τον πλανήτη των
αλλαγών και της αλήθειας, που θα
μας παροτρύνει να δούμε τι έχει
συμβεί στις ζωές μας έως τώρα. Σε
όσους ανήκουν στο δεύτερο
δεκαήμερο του Σταθερού Σταυρού,
όλο αυτό θα είναι πιο έντονο, αλλά
και για τα υπόλοιπα ζώδια θα
υπάρξει μια στάση για να
εμπεδώσουμε τις μέχρι τώρα
καταστάσεις που μας αφορούν.



Μ
πορεί το μείζον θέμα στην ελλη-
νική πολιτική επικαιρότητα να εί-
ναι η υπόθεση των παρακολου-
θήσεων, αλλά η πραγματική είδη-

ση ήλθε από την Κύπρο, όπου ανακοινώθηκε
επίσημα η ανακάλυψη ενός ακόμα κοιτάσματος
στο οικόπεδο 6 της Κυπριακής ΑΟΖ (του «Κρό-
νος»), το οποίο, αν και μικρότερο των λοιπών
που έχουν ήδη ανακοινωθεί, κατατάσσεται στα
σημαντικότερα παγκοσμίως.

Σημειώνεται ότι οι ετήσιες ανάγκες της Ελλά-
δας είναι 5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Άρα,
το απόθεμα που βρέθηκε στην Κύπρο αντιστοιχεί
στις ανάγκες της Ελλάδας για 14 χρόνια.

Η ανακοίνωση για τα αποτελέσματα της γεώ-
τρησης χρονικά συνέπεσε με το νέο ιστορικό ρε-
κόρ στην ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου, η
οποία ξεπέρασε τα 280 ευρώ!

Η ανακοίνωση του νέου κοιτάσματος στην Κύ-
προ σε συνδυασμό με τα δύο άλλα μεγάλα κοιτά-
σματα -το «Λεβιάθαν» του Ισραήλ (22  τρισεκα-
τομμύρια κυβικά πόδια) είναι το δεύτερο μεγα-
λύτερο στην Ανατολική Μεσόγειο, μετά το «Ζορ»
(30 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια) το οποίο
ανακαλύφθηκε στην Αιγυπτιακή ΑΟΖ- καθιστούν
τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο πραγματικά «καυ-
τή» για το γεωπολιτικό παιχνίδι.

Κανείς δεν μπορεί πια να προβλέψει ποια θα
είναι η αντίδραση της Άγκυρας, η οποία δεν ανα-
γνωρίζει την Κυπριακή ΑΟΖ.

Πολλοί αναλυτές δεν αποκλείουν κάθοδο του
γεωτρύπανου «Αμπντουλχαμίτ Χαν» μέσα στην

κυπριακή υφαλοκρηπίδα, κοντά στο νέο κοίτα-
σμα. Θυμίζουμε ότι το συγκεκριμένο γεωτρύπα-
νο βρίσκεται ήδη στην περιοχή. Ενώ άλλοι δεν
αποκλείουν κάθοδο στην περιοχή του τουρκικού
ερευνητικού «Μπιλίμ 2». Και όλα αυτά γιατί τελι-
κός στόχος της Τουρκίας, η οποία ενεργεί σαν
αρπακτικό, είναι να πάρει μερίδιο από οποιαδή-
ποτε εξόρυξη στην Ανατολική Μεσόγειο και εν
προκειμένω από τα κοιτάσματα της Κύπρου.

Παράλληλα η Τουρκία συστήνει Επιτροπές Πα-
ρακολούθησης για το καθεστώς… αποστρατιωτι-
κοποίησης των ελληνικών νησιών του Αιγαίου!

Μέσα στους υπολογισμούς της ελληνικής και της
κυπριακής κυβέρνησης πρέπει να είναι, λοιπόν, η
ένταση της όξυνσης στις σχέσεις με την Τουρκία.

Το σενάριο αυτό -ακόμα κι αν δεν υλοποιηθεί
τώρα- αναμένεται να βρει εφαρμογή σύντομα,
όταν οι περιστάσεις θα επιβάλλουν επαναπροσ-
διορισμό της στάσης των ΗΠΑ και της ΕΕ για την
εκμετάλλευση των κοιτασμάτων στην περιοχή.

Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, τα κυπριακά κοιτά-
σματα σε συνδυασμό με αυτά του Ισραήλ και της
Αιγύπτου επαναφέρουν τη συζήτηση για τον
EastMed, ο οποίος μπορεί να αποδειχθεί σωτή-
ριος για την Ευρώπη. 

Ο αγωγός Ανατολικής Μεσογείου, ή απλώς
EastMed, προβλέπεται να συνδέει απευθείας τις
ενεργειακές πηγές της Ανατολικής Μεσογείου
με την ηπειρωτική Ελλάδα μέσω της Κύπρου και
της Κρήτης.

Οι ΗΠΑ, με δηλώσεις της βοηθού ΥΠΕΞ Βικτό-
ρια Νούλαντ, στις 7 Απριλίου, είχαν «παγώσει»

τον EastMed, θεωρώντας χρονοβόρα την κατα-
σκευή του. Παράλληλα θεωρούσαν ότι η απόφα-
ση για «πάγωμα» της κατασκευής είναι ενταγμέ-
νη στην προσπάθεια να μειωθεί κατά 1,5 βαθμό
Κελσίου η θερμοκρασία του πλανήτη, όπως συμ-
φωνήθηκε μετά την COP-26. Η πραγματικότητα,
όμως, βρισκόταν στην ισορροπία που προσπα-
θούσαν να κρατήσουν σε ό,τι αφορά τις ΑΟΖ στις
συγκεκριμένες περιοχές.

Με την πάροδο του χρόνου, ωστόσο, οι διπλω-
ματικές ισορροπίες έχουν αλλάξει. Οι σχέσεις
ΗΠΑ - Τουρκία δεν διανύουν την καλύτερη πε-
ρίοδο. 

Το αντίθετο συμβαίνει με τις σχέσεις Ελλάδας -
ΗΠΑ. Η ανακάλυψη του νέου κοιτάσματος επιβε-
βαιώνει ότι η Ανατολική Μεσόγειος ίσως αποτε-
λεί «τη μεσογειακή οδό για το αντίο στη Ρωσία»,
όπως χαρακτηριστικά γράφει η ιταλική «Corriere
della Sera».

Την ίδια ώρα ο πρωθυπουργός, προασπίζοντας
τα συμφέροντα της Ελλάδας, προσπάθησε να
διεμβολίσει τον άξονα Τουρκίας - Κατάρ, ώστε η
χώρα μας να αποτελέσει ενεργειακό κόμβο στη
μεταφορά αερίου στην Ευρώπη.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, εθνική θέση θα
αποτελούσε η συνένωση δυνάμεων για την επα-
ναφορά του EastMed και όχι η εξάντληση του πο-
λιτικού λόγου στην κατά τα λοιπά σημαντική υπό-
θεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Τα
εθνικά συμφέροντα οφείλουν πρωτίστως τα κόμ-
ματα να προασπίσουν και όχι να βγάζει το ένα τα
«μάτια» του άλλου.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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