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Σ
ε ένα… παράλληλο σύμπαν με αυτά που
συμβαίνουν στην πολιτική σκηνή της χώ-
ρας, δίπλα στα καίρια και αφορώντα την
επιβίωση προβλήματα της κοινωνίας, την

ίδια ώρα που επικρατεί παγκοσμίως ανασφάλεια για
τον επόμενο χειμώνα, στην Ελλάδα ευδοκιμούν ιε-
ρουργοί που έχουν το «χάρισμα», τελούνται εξορκι-
σμοί και διώκονται δαιμόνια και τελώνια που ομιλούν
την αγγλική… 

Οι εικόνες από το βίντεο που κυκλοφόρησε και δεί-
χνει on camera τους εξορκισμούς που πραγματοποι-
εί ένας «ιερέας» της αποκαλούμενης «Εκκλησίας
των Εθνών» στη Θεσσαλονίκη μπροστά σε δεκάδες
θεατές -σε καμία περίπτωση πιστούς- αποτελούν
τροφή για σκέψη. 

Κατ’ αρχάς, το ίδιο το θέαμα παραπέμπει περισσό-
τερο σε μεσαιωνικές τελετουργίες και σε σκηνές ται-
νιών θρίλερ του Χόλιγουντ παρά στην αποδεκτή από
την Ορθόδοξη Ελληνική Εκκλησία διαδικασία εξορ-

κισμού, που τελείται υπό συγκεκριμένες συνθήκες,
από συγκεκριμένους ανθρώπους, σε συγκεκριμέ-
νους χώρους και σε καμία περίπτωση σε υπαίθρια
πανηγύρια. Εν συνεχεία, η ίδια η εικόνα του «εξορκι-
στή», που διαθέτει μεν γενειάδα αλλά σε καμία περί-
πτωση δεν «ταιριάζει» με το προφίλ ιερωμένου οποι-
ουδήποτε δόγματος. Θα ρωτήσει κάποιος: «Κάνουν
τα ράσα τον παπά;». Όχι, αλλά μια πρώτη εντύπωση
την αποκομίζεις. Και για τον συγκεκριμένο, η πρώτη
εντύπωση σε… σπρώχνει προς την αμφισβήτηση της
ιδιότητάς του. 

Ψάχνοντας την υπόθεση παραπάνω, μπορεί να μά-
θει κανείς πως η συγκεκριμένη αίρεση εμφανίστηκε
πριν από δέκα χρόνια στη Θεσσαλονίκη, με τις πλη-
ροφορίες να αναφέρουν πως οι «εμπνευστές» της
ήρθαν από τη Νιγηρία. Η «Εκκλησία» και οι ιερουργοί
της συνδέθηκαν με κάποια «θαύματα» και προσέλκυ-
σαν το ενδιαφέρον ανθρώπων που είχαν ανάγκη να
πιστέψουν σε κάποιο θαύμα. Όπως και να έχει, η πα-

ραμονή της «Εκκλησίας των Εθνών» στη Θεσσαλονί-
κη με έδρα την παλιά «Νεράιδα» (όπου κάποτε «λει-
τουργούσε» ο μεγάλος Βοσκόπουλος) για μία δεκαε-
τία δείχνει πως υπήρχε πρόσφορο έδαφος για να μεί-
νει εκεί. Αν και οι υπεύθυνοι αρνούνται ότι «θερα-
πεύουν» και αποβάλλουν τα δαιμόνια επί πληρωμή, ο
καθένας μπορεί να είναι επιφυλακτικός για τις «δω-
ρεάν υπηρεσίες τους». 

Το θέμα είναι τι έγινε το προηγούμενο διάστημα
από τους αρμοδίους, αρχίζοντας από την Εκκλησία
της Ελλάδας, τις ηγεσίες του υπουργείου Παιδείας
και τη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων και καταλή-
γοντας μέχρι τις εισαγγελικές αρχές. Όπως και το γε-
γονός πως επί δυο Κυριακές στην Αριστοτέλους στή-
θηκε ένα πανηγύρι, προκειμένου να ενεργοποιηθεί
το σύστημα, να διαπιστωθεί πως η εκδήλωση διεξήχ-
θη χωρίς άδεια και να γίνει έρευνα για το αν διαπράχ-
θηκαν αδικήματα τις συγκεκριμένες ημερομηνίες. 
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Α
νάμεικτα είναι τα συναισθήμα-
τα που διακατέχουν εσχάτως
το Μέγαρο Μαξίμου, ενόψει
της καθιερωμένης ομιλίας του

Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της Διε-
θνούς Έκθεσης στη Θεσσαλονίκη, στις 10
Σεπτεμβρίου. Και αυτό γιατί τα άκρως εν-
θαρρυντικά μηνύματα για την υπεραπόδο-
ση της οικονομίας, που έρχονται από το
μέτωπο του τουρισμού και των σημαντι-
κών εισπράξεων που καταγράφονται στα
φορολογικά έσοδα, μετριάζονται σημαντι-
κά από το… ξέφρενο ράλι των ενεργει-
ακών τιμών διεθνώς, περιορίζοντας -όχι
μόνον στη χώρα μας αλλά και διεθνώς- τον
διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο χάριν της
απαραίτητης στήριξης νοικοκυριών και
επιχειρήσεων. 

Πάντως, από την κυβέρνηση εξακολου-
θούν να διαβεβαιώνουν πως η στήριξη,
που έχει εγκαινιαστεί με τρόπο αρκούντως
επιθετικό από την εποχή της πανδημίας
ακόμη, θα συνεχιστεί απρόσκοπτα, για όσο
διαρκέσει η «θύελλα» της ενεργειακής
κρίσης. «Θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε
τον διαθέσιμο ή και θα δημιουργούμε επι-
πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, ώστε να
χτίζουμε σημαντικές γραμμές άμυνας
υπέρ των πολιτών και των επιχειρήσεων»,
διαβεβαίωσε από το προχθεσινό briefing
των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Τη σκυ-
τάλη παρέλαβε χθες ο υπουργός Οικονο-
μικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο οποίος μέ-
σω του ραδιοφώνου του ΣΚΑΪ 100,3 επέ-
μεινε ότι «στον σχεδιασμό της κυβέρνη-
σης είναι η στήριξη της κοινωνίας, των νοι-
κοκυριών και των επιχειρήσεων για την
ενέργεια για όσο χρειαστεί», διευκρινί-
ζοντας, πάντως, το προφανές, ήτοι ότι
«όσο περισσότερος δημοσιονομικός χώ-
ρος απορροφάται για τη στήριξη για την
ενέργεια, τόσο στερούνται πόροι για άλλα
μέτρα στήριξης». 

Στο… παρά ένα της Έκθεσης
το πακέτο των νέων μέτρων 

Μολονότι οι αναγνωριστικές συσκέψεις
στο Μέγαρο Μαξίμου τόσο για την ομιλία
του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελλίδειο
Συνεδριακό Κέντρο όσο και για τις καθαυ-
τές οικονομικές παρεμβάσεις, που θα
εξαγγείλει, πυκνώνουν -προχθές, Τρίτη,
πραγματοποιήθηκε ακόμη μία υπό τους
υπουργούς Επικρατείας Άκη Σκέρτσο και
Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ κατά πληροφο-

ρίες χθες ο πρωθυπουργός είχε συνεργα-
σία με τους στενούς του συνεργάτες για το
περιεχόμενο της ομιλίας του στη ΔΕΘ- το
ευμετάβλητο των οικονομικών δεδομέ-
νων, εξαιτίας των σοβαρών, καθημερινών
πλέον διακυμάνσεων των τιμών του φυσι-
κού αερίου διεθνώς, παραπέμπει την ορι-
στικοποίηση των οικονομικών μέτρων στα
24ωρα ακριβώς πριν από την πρωθυπουρ-
γική μετάβαση στη Θεσσαλονίκη. 

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης έχει ήδη δώσει σαφείς εντο-
λές προς το οικονομικό επιτελείο να ιε-
ραρχήσουν τις προτεραιότητες πάντα βά-
σει της ιδιάζουσας συγκυρίας και να κατα-
στρώσουν έναν… οδικό χάρτη με τα διαθέ-
σιμα προς ενεργοποίηση μέτρα, είτε βρα-
χείας είτε μακράς εμβέλειας. 

Στην κατηγορία των παρεμβάσεων που
αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή από τις

αρχές του 2023, φαίνεται πως έχουν
«κλειδώσει» η κατάργηση της εισφοράς
αλληλεγγύης για δημόσιους υπαλλήλους
και συνταξιούχους, η αύξηση των συντά-
ξεων -η πρώτη ύστερα από 12 χρόνια- για
όλους όσοι δεν έχουν προσωπική διαφορά
πάνω από το 5%, αλλά και η νέα αύξηση του
κατώτατου μισθού. Αναφορικά με τα μέτρα
στήριξης έναντι της οξείας ενεργειακής
κρίσης, θεωρείται πολύ πιθανή μια νέα
επιταγή ακρίβειας, καθώς στην κυβέρνη-
ση αντιλαμβάνονται τις τεράστιες πιέσεις
που δέχονται οι πλέον αδύναμοι. Μιλών-
τας, εξάλλου, χθες στην ΕΡΤ, ο αναπληρω-
τής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος
Σκυλακάκης επέμεινε πως, όσο εφαρμό-
ζεται με συνέπεια η μεταρρυθμιστική πο-
λιτική, η θετική απόδοση της οικονομίας
θα μπορεί να χρηματοδοτεί τη στήριξη της
κοινωνίας. Στα υπ’ όψιν, επίσης, η συνέχι-

ση του Fuel Pass, πάντα σε ευθεία αναλο-
γία με τις τιμές βενζίνης και πετρελαίου,
ενώ ενισχυμένο αναμένεται να είναι και το
επίδομα θέρμανσης. Κυβερνητικοί αξιω-
ματούχοι τονίζουν, πάντως, ότι όποιες πα-
ρεμβάσεις, τελικώς, προκριθούν δεν θα
επιδρούν αρνητικά στην εύθραυστη δημο-
σιονομική ισορροπία, καθώς τα αχαρτο-
γράφητα νερά στα οποία κινούνται όλα
ανεξαιρέτως τα κράτη της ΕΕ επιβάλλουν
σε κάθε κυβέρνηση να κρατά εφεδρείες
για παν ενδεχόμενο. 

Σενάρια και προσδοκίες
για το «καλάθι» της ΔΕΘ 

«Θα χτίζουμε συνεχώς
γραμμές άμυνας υπέρ των
πολιτών», διαβεβαιώνουν 
από το Μέγαρο Μαξίμου

mourelatos.sp@gmail.com 

Γράφει 
ο Σπύρος 
Μουρελάτος



Γ
ια ευτελισμό της Επιτροπής Θεσμών και
Διαφάνειας και για νοσηρό αφήγημα που
κατασκεύασε κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ η ΝΔ.
Σε σχόλιό της η κοινοβουλευτική ομάδα της

ΝΔ, απαντώντας στις «διαρροές» από την Επιτροπή
Θεσμών, τις οποίες στηλίτευσε με έντονο τρόπο και ο
πρόεδρος της Βουλής Κ. Τασούλας, επιτέθηκε με
δριμύτητα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης. «Ο ΣΥΡΙΖΑ υπέπεσε σήμερα σε διπλό ατόπημα.
Η αγωνία του να εργαλειοποιήσει την υπόθεση Αν-
δρουλάκη τον έσπρωξε στην παραβίαση του απορρή-
του και στον ευτελισμό μιας εξόχως σημαντικής κοι-
νοβουλευτικής διαδικασίας, όπως αυτή της ακρόα-
σης του πρέσβη κ. Δεμίρη για τον διορισμό του στη
θέση του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφο-
ριών, με διαρροές από τη συνεδρίαση. Το μέλημα του
ΣΥΡΙΖΑ, όπως αποδείχθηκε από τις διαρροές του σε
φιλικά μέσα ενημέρωσης που δημοσίευσαν αποσπά-
σματα τοποθετήσεων βουλευτών του, ενώ η απόρρη-
τη συνεδρίαση βρισκόταν σε εξέλιξη, ήταν να κατα-
σκευάσει ένα νοσηρό αφήγημα. Το δεύτερο σοβαρό
ατόπημα είναι ότι, προκειμένου να υπηρετήσει το

αφήγημά του, διαστρεβλώνει την απάντηση του διοι-
κητή της ΕΥΠ, καθώς ούτε η απάντησή του ούτε τα
πρακτικά μπορούν να δημοσιοποιηθούν. Η κυβέρνη-
ση μάλιστα έχει εκφράσει επί του θέματος σαφή θέ-
ση. Η προκλητική και πρωτοφανής για τα κοινοβου-
λευτικά χρονικά στάση του, τον καθιστά αναξιόπιστο
συνομιλητή σε μια κορυφαία διαδικασία που αφορά
τη θεσμική θωράκιση του πλαισίου λειτουργίας της
Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Η Επιτροπή Θε-
σμών και Διαφάνειας ενέκρινε τον Θεμιστοκλή Δεμί-
ρη ως νέο διοικητή της ΕΥΠ. Η κυβέρνηση με αίσθη-
μα ευθύνης είναι αποφασισμένη να διορθώσει παθο-
γένειες και διαχρονικές αδυναμίες και δεν πρόκειται
να τη σταματήσουν κανενός είδους ''πολακισμοί''»,
αναφέρει η ΝΔ υπενθυμίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εν-
διαφέρεται για την ουσία των παρακολουθήσεων, αλ-
λά μόνο για την ακραία πόλωση.
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Οργισμένη αντίδραση
και από Τασούλα 

Ακραία πόλωση και διαρροές 
από την Κουμουνδούρου

«Ευτέλισαν
την Επιτροπή Θεσμών»
ΝΔ ΓΙΑ ΣΥΡΙΖΑ:

Την απόλυτη αποδοκιμασία του προέδρου της Βουλής
αλλά και των μελών της ΝΔ προκάλεσε η χθεσινή προ-
σπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να μετατρέψει με επιλεκτικές
διαρροές σε «σουρωτήρι» τη συνεδρίαση της Επιτρο-
πής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου εγκρίθηκε ο διορι-
σμός του νέου διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη. Η
απαράδεκτη -σύμφωνα με τον ΠτΒ- διαρροή σε συγκε-
κριμένο μέσο αποσπασματικών φράσεων του κ Δεμίρη,
και μάλιστα την ώρα που διεξάγονταν η συνεδρίαση της
Επιτροπής κεκλεισμένων των θυρών, προκάλεσε την
οργή του Κώστα Τασούλα, που ζήτησε από τα κόμματα
να «περιφρουρήσουν» την κοινοβουλευτική διαδικα-
σία και «να τηρήσουν υπεύθυνη στάση».
Μάλιστα ο Κ. Τασούλας καταδίκασε με τον πιο σαφή
τρόπο αυτή την πρακτική, προειδοποιώντας ότι, αν δεν
τηρηθούν τα συμφωνηθέντα σε μια διαδικασία που a
priori είναι απόρρητη, καθώς πρόκειται για την Εθνική
Υπηρεσία Πληροφοριών, μπορεί να υπάρξουν και κυ-
ρώσεις. «Με αυτές τις συνθήκες δεν λειτουργούν τα
πράγματα, κάποιοι πρέπει να σκεφθούν διπλά, επειδή
με αυτή την κατάσταση υπονομεύονται οι κοινοβου-
λευτικές διαδικασίες», διαμήνυσε ο πρόεδρος της
Βουλής. 
Ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, που
εκπροσώπησε την κυβέρνηση στη χθεσινή συνεδρίαση
της Επιτροπής, όσο και η κοινοβουλευτική ομάδα της
ΝΔ φέρεται να κατέστησαν σαφή την αποφασιστικότητά
τους να υπάρξουν συνεδριάσεις ουσίας που θα οδηγή-
σουν σε ασφαλή συμπεράσματα για τις θεσμικές αλλα-
γές που θα πρέπει να γίνουν στην ΕΥΠ και να μην επιδο-
θούν σε συνεδριάσεις μικροκομματικής σκοπιμότητας. 
Στην αποστροφή Δεμίρη για τις παρακολουθήσεις πο-
λιτικών έμεινε και στην επίσημη δήλωσή του, μέσω του
Γιώργου Κατρούγκαλου, ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι από
τη συνεδρίαση όχι απλώς δεν διαψεύστηκαν, αλλά επι-
βεβαιώθηκαν οι βεβαιότητες που έχει πια ο μέσος Έλ-
ληνας ότι παρακολουθούνται και πολιτικοί και δημο-
σιογράφοι. «Δεν θα επιτρέψουμε στον κ. Μητσοτάκη να
δραπετεύσει. Θα ζητήσουμε και θα επιμείνουμε να έρ-
θουν και οι φυσικοί αυτουργοί των παράνομων παρα-
κολουθήσεων», πρόσθεσε ο ίδιος, καταγγέλλοντας
πως κατά τη σημερινή συνεδρίαση η πλειοψηφία πέτα-
ξε την μπάλα στην εξέδρα όσον αφορά την κλήση των
εμπλεκομένων στο σκάνδαλο, συνεχίζοντας το παιχνί-
δι των καθυστερήσεων. Σύμφωνα με την αντιπολίτευ-
ση, είναι στον αέρα η επόμενη συνεδρίαση της Επιτρο-
πής, καθώς η ΝΔ ζήτησε χρόνο για να καταρτίσει τη λί-
στα με τα δικά της πρόσωπα που θέλει να κληθούν στην
Επιτροπή για την παρακολούθηση Ανδρουλάκη. 
Για μείζον πολιτικό ζήτημα από την παραδοχή Δεμίρη
κάνει λόγο ο Χάρης Καστανίδης από το ΠΑΣΟΚ και ζητά
εκ νέου να προηγηθεί της προ ημερησίας διατάξεως
συζήτησης στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων η
άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνει-
ας, προκειμένου να προσέλθει εκ νέου και ο νυν διοι-
κητής της ΕΥΠ να δώσει εξηγήσεις. 

Στέλλα Παπαμιχαήλ
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Μ
ε δεδομένο το γεγονός ότι στην αντιπολίτευ-
ση αντιμετωπίζουν την Εξεταστική Επιτρο-
πή επί των παρακολουθήσεων ως έναν επι-
ταχυντή των πολιτικών εξελίξεων, θα έχει

ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε ποια πρόσωπα θα απαρτί-
σουν τις ομάδες κρούσης των κομμάτων και με ποια κρι-
τήρια θα επιλεγούν. 

Η σύσταση της Εξεταστικής αναμένεται να αποφασισθεί
την προσεχή εβδομάδα από την εθνική αντιπροσωπεία,
όμως ορισμένες πληροφορίες έχουν αρχίσει να διαρρέ-
ουν από τα κομματικά επιτελεία προς τον Τύπο. 

Πρώτο βιολί ο Πολάκης; 
Στην Κουμουνδούρου, για παράδειγμα, είναι αποφασι-

σμένοι να μετατρέψουν την επιτροπή σε ροντέο, όπως
έχουν κάνει και στο παρελθόν με την υπόθεση της Novar-
tis, με πρωταγωνιστές τον Παύλο Πολάκη και τον Δημήτρη
Τζανακόπουλο. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι
κεντρικό ρόλο «ταραχοποιού-σαματατζή» θα έχει για άλ-
λη μία φορά ο αψύς Σφακιανός, που σε τέτοιες καταστά-
σεις είναι όπως λέμε «ειδικός». Ο στόχος της αξιωματικής
αντιπολίτευσης θα είναι η δημιουργία κλίματος ακραίας
πολιτικής πόλωσης, αφού στον ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι η
υπόθεση των παρακολουθήσεων είναι η μόνη ικανή συν-
θήκη για να οδηγήσει σε πτώση της κυβέρνησης Μητσο-
τάκη. Η δύναμη πυρός του ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, αναμένεται να
ενισχυθεί και από τον Τζανακόπουλο, αλλά και από τον

Σπύρο Λάππα, που έχουν σχετική εμπειρία και είναι αρ-
κούντως επιθετικοί στις παρεμβάσεις τους. Άλλωστε, οι
συγκεκριμένοι βρίσκονται ήδη στην Επιτροπή Θεσμών και
Διαφάνειας και στην Κουμουνδούρου έχουν κάθε λόγο να
θέλουν να συνδέσουν τις δυο επιτροπές, αφού ο βασικός
τους στόχος είναι αμιγώς επικοινωνιακός και σε καμία πε-
ρίπτωση ουσιαστικός. Δεν θα πρέπει να αποκλείουμε την
εμφάνιση του Γιάννη Ραγκούση, αλλά και του Θεόφιλου
Ξανθόπουλου, που είναι πιο μετριοπαθής (προκειμένου
να παίξει τον ρόλο του αντίβαρου έναντι των ακροτήτων
που θα επιχειρήσουν οι υπόλοιποι) και, βεβαίως, θεσμικά
ο αρμόδιος τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ.

Ομάδα κρούσης από τη ΝΔ
Στη ΝΔ δεν θα μείνουν, βεβαίως, με σταυρωμένα τα χέ-

ρια. Ήδη ετοιμάζουν σκληρή γραμμή άμυνας και, σύμφω-
να με πληροφορίες, ακούγεται έντονα το όνομα του Δημή-
τρη Μαρκόπουλου, ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία από τις
επιτροπές για Novartis αλλά και για την κρατική χρηματο-
δότηση των ΜΜΕ και τις δημοσκοπήσεις. Άλλωστε, ο
Μαρκόπουλος δεν είναι εύκολος αντίπαλος, όπως δεν εί-
ναι οι κύριοι Βασίλης Σπανάκης, Κωνσταντίνος Κυρανά-
κης και Δημήτρης Καιρίδης. Όλοι τους θεωρείται ότι δια-
θέτουν το απαιτούμενο πολιτικό βάρος για να αποκρού-
σουν οποιεσδήποτε κατηγορίες θα εκτοξευθούν από την
αντιπολίτευση. Δεν αποκλείεται στην ομάδα της ΝΔ να
μπουν και γυναίκες με δυναμική παρουσία, όπως οι κυ-

ρίες Αικατερίνη Παπακώστα και Ζωή Ράπτη, αν και τίποτα
ακόμα δεν είναι οριστικό. 

Θεσμικά στο ΠΑΣΟΚ
Από την άλλη πλευρά, στο ΠΑΣΟΚ αναμένεται να κινη-

θούν πιο ψύχραιμα και πιο θεσμικά, και βρίσκονται στη
διαδικασία να επιλέξουν στελέχη με μεστό πολιτικό λόγο
που δεν υιοθετούν λαϊκίστικες εξάρσεις. Ακούγεται έντο-
να το όνομα του Χάρη Καστανίδη, που ο λόγος του είναι
πάντα μετρημένος χωρίς εξάρσεις και βερμπαλισμούς,
του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, του Βασίλη Κεγκέρο-
γλου, της Νάντιας Γιαννακοπούλου, αλλά και της κυρίας
Ευαγγελίας Λιακούλη, η οποία όταν χρειάζεται δεν διστά-
ζει να τα πει… έξω από τα δόντια.

Για τα υπόλοιπα κόμματα ακούγονται και γράφονται οι
Ν. Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ, Βασίλης Βιλιάρδος ή
Κ. Χήτας από την Ελληνική Λύση και η Σοφία Σακοράφα
για το ΜέΡΑ25. Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η αξιωματική
αντιπολίτευση θα κινηθεί πάνω στη στρατηγική του Μάο
Τσε Τουνγκ, «Μεγάλη αναταραχή, θαυμάσια κατάσταση»,
προκαλώντας κλυδωνισμούς, ανησυχία, διαμαρτυρίες,
θόρυβο και μια «παράσταση» ότι η ΝΔ γκρεμίζεται υπό το
βάρος των σκανδάλων. Οι εκτιμήσεις της κυβέρνησης εί-
ναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν ενδιαφέρεται για την ουσία
της υπόθεσης και είναι αποφασισμένος να μετατρέψει τη
διαδικασία σε «πολιτικό τσίρκο» με πυροτεχνήματα και
λάσπη στον ανεμιστήρα. 

Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ 
να γίνει 
η Εξεταστική...
τσίρκο
Στη ΝΔ δεν θα μείνουν,
βεβαίως, με σταυρωμένα 
τα χέρια και ήδη ετοιμάζουν
σκληρή γραμμή άμυνας
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Η
κοινοβουλευτική μάχη στη
Βουλή για την υπόθεση των
τηλεφωνικών παρακολουθή-
σεων από την ΕΥΠ θα έχει ως

στόχο και τη διεύρυνση που επιχειρούν
ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ προς τον μεσαίο χώρο. Η
απουσία του Νίκου Ανδρουλάκη από την
προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή απο-
τελεί ένα σημαντικό ντεζαβαντάζ για το
ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα προσπαθήσει να εκ-
μεταλλευτεί ο Αλέξης Τσίπρας που έθεσε
και το αίτημα για την κοινοβουλευτική
διαδικασία. Στον αντίποδα, το Μαξίμου
που έχει ισχυρά ερείσματα στους ψηφο-
φόρους του παραδοσιακού κέντρου, λό-
γω κυρίως της προσωπικότητας και των
πολιτικών που εφαρμόζει ο Κυριάκος
Μητσοτάκης εκτιμά πως οι διαρροές δεν
θα είναι μεγάλες.

Άλλωστε, πριν ξεσπάσει το ζήτημα των
παρακολουθήσεων, όλες οι δημοσκοπή-
σεις κατέγραφαν πως η διαφορά ανάμεσα
στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη
Τσίπρα ήταν χαώδης όσον αφορά τις επιρ-
ροές που είχαν οι δύο άντρες στον μεσαίο
χώρο. Μάλιστα η απόσταση μεγάλωσε,
όταν ανάμεσά τους μπήκε ο Νίκος Αν-
δρουλάκης, ο οποίος προσπαθεί να επα-
ναπατρίσει τους ψηφοφόρους του ΠΑ-
ΣΟΚ που κατά την διάρκεια των μνημο-
νίων μετακινήθηκαν προς τη ΝΔ και τον
ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, η στρατηγική της τοξικό-
τητας και της πόλωσης που ακολουθεί η
Κουμουνδούρου σε κάθε ζήτημα δείχνει
να φέρνει αντίθετα αποτελέσματα.

Η σκληρή γραμμή που ακολούθησε
εναντίον της κυβέρνησης κατά το δεύτερο
κύμα της πανδημίας αλλά και κατά τη
διάρκεια της ενεργειακής κρίσης δεν
έφεραν τα επιθυμητά αποτελέσματα στο
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης,
που είδε τη ΝΔ να επανακάμπτει δημο-
σκοπικά. Εκλογολόγοι υποστηρίζουν πως
η τοξικότητα απομακρύνει τους παραδο-
σιακούς ψηφοφόρους του Κέντρου από
το κόμμα που την ακολουθεί. Πρόκειται
για ένα σώμα πολιτών που επιθυμούν τον
ουσιαστικό πολιτικό διάλογο, από τον
οποίο θα προκύπτουν λύσεις, και απεχ-
θάνονται τους αφορισμούς και τους
ακραίους χαρακτηρισμούς. Παράλληλα,
κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν πως ανά-
λογη θα είναι η εικόνα και με το ζήτημα
της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου,
καθώς εκείνο που απασχολεί τους πολί-
τες -που μόλις επέστρεψαν από τις διακο-

πές τους- είναι το πώς θα περάσουν τον
δύσκολο χειμώνα που έρχεται.

Το Κέντρο δίνει κυβερνήσεις
Σε ανύποπτο χρόνο ο πρωθυπουργός

σε συνέντευξή του στο «Βήμα» είχε τονί-
σει πως οι εκλογές κερδίζονται με το Κέν-
τρο. Άλλωστε, ο μεσαίος χώρος ήταν
εκείνος που έδωσε τις εκλογικές νίκες
στη ΝΔ το 2004 επί Κώστα Καραμανλή αλ-
λά και το 2019 επί Κυριάκου Μητσοτάκη,
συγκεντρώνοντας ιδιαιτέρως ψηλά ποσο-
στά. Την ίδια στρατηγική ακολουθεί ήδη ο
πρωθυπουργός, ο οποίος, με αφορμή τις
μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζει, προσπα-
θεί να «βγάλει εκτός» τις παραδοσιακές
ιδεολογικές ταμπέλες της Δεξιάς και της
Αριστεράς, υποστηρίζονται πως οι αλλα-
γές γίνονται με βάση τις ανάγκες που έχει
η κοινωνία. «Οι εκλογές κερδίζονται στο
Κέντρο. Και ναι, η χώρα πρέπει να κυβερ-

νιέται από το Κέντρο. Το Κέντρο, τελικά,
ως πεδίο συγκερασμού των πλειοψηφι-
κών δυνάμεων, γιατί πάντα οι περισσότε-
ροι πολίτες αυτοπροσδιορίζονται κοντά
στο Κέντρο», είχε πει χαρακτηριστικά ο
πρωθυπουργός δείχνοντας το στίγμα των
προθέσεών του. Σαφώς η υπόθεση της
παρακολούθησης του κινητού του Νίκου
Ανδρουλάκη δημιουργεί σημαντικούς
τριγμούς στις σχέσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, κα-
θώς υπήρχε ανοιχτό πάντα το σενάριο
συγκυβέρνησης, στην περίπτωση που ο
Κυριάκος Μητσοτάκης δεν κέρδιζε την
αυτοδυναμία. 

Ωστόσο, τώρα το χάσμα που επικρατεί
ανάμεσα στα δύο κόμματα δύσκολα γε-
φυρώνεται, αν και ορισμένα κυβερνητικά
στελέχη υποστηρίζουν πως στην περί-
πτωση που οι εκλογές γίνουν στο τέλος
της τετραετίας, όπως έχει δεσμευτεί ο
πρωθυπουργός, ο πολιτικός χρόνος είναι

μεγάλος προκειμένου να έρθουν πιο κον-
τά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης
δείχνει να ακροβατεί σε τεντωμένο σχοι-
νί, καθώς η στροφή που έχει κάνει το τε-
λευταίο διάστημα προς τον ΣΥΡΙΖΑ έχει
προκαλέσει έντονη δυσφορία σε αρκετά
στελέχη του κόμματος, που δεν επιθυ-
μούν κανενός είδους συνεργασία με την
Κουμουνδούρου.

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

Αντιπαράθεση με 
το βλέμμα στο Kέντρο

Μέχρι πριν από λίγο καιρό 
οι δημοσκοπήσεις κατέγραφαν
ότι ο πρωθυπουργός είχε
τεράστια επιρροή 
στον μεσαίο χώρο

Μητσοτάκης vs Τσίπρας
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Στην κηδεία της κόρης του
«θεωρητικού» του Πούτιν,
Αλεξάντερ Ντούγκιν, στην
πρώτη γραμμή των παριστα-
μένων είδαμε και ένα γνώριμο
στην Ελλάδα πρόσωπο. Δίπλα
από τη μητέρα της Μαρίας
Ντούγκινα είδαμε τον Ρώσο
ολιγάρχη Κονσταντίν Μαλα-
φέγιεφ, τον άνθρωπο που
χρηματοδότησε και πήγε να
στήσει φιλορωσικό μιντιακό
δίκτυο στην Ελλάδα. 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ… 

Οι ευθύνες
της ΕΟΕ και η μπάλα
στην κερκίδα 

Επειδή λέγονται και γράφονται πολ-
λά για τον ΣΕΓΑΣ και για τη Σοφία Σα-
κοράφα σχετικά με δήθεν ευθύνες που
έχει για τις επιχορηγήσεις και τους ηλι-
κιακούς περιορισμούς, ρώτησα και
έμαθα. Ο ΣΕΓΑΣ δεν έχει κάποια ευθύ-
νη για τις επιχορηγήσεις-υποτροφίες.
Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έχει
και πρότεινε ενόψει της προετοιμασίας
για τους Ολυμπιακούς του 2024 να μην
επιχορηγήσει αθλητές πάνω από κά-
ποια ηλικία, ενώ η Διεθνής Ολυμπιακή
Επιτροπή δεν την υποχρέωνε για κάτι
τέτοιο. Στις δηλώσεις της η πρωταθλή-
τρια Ευρώπης Αντιγόνη Ντρισμπιώτη
είναι σαφής και κατηγορηματική για τις
πράξεις της ΕΟΕ. Για να θολώσει την ει-
κόνα η ΕΟΕ έβγαλε ανακοίνωση όπου
τόνιζε ότι έδωσε 10.000 ευρώ στην
πρωταθλήτρια για την πρόκρισή της
στους Ολυμπιακούς του Τόκιο, που
όμως έχουν περάσει. 

Στις Σπέτσες
Συρίγος,
Κουμουτσάκος 

Στις Σπέτσες βρέθηκε ο υφυπουργός
Παιδείας Άγγελος Συρίγος αλλά και ο
βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας
Γιώργος Κουμουτσάκος, στο πλαίσιο
των εκδηλώσεων του εορ-
τασμού της Αρμάτας.
Πρόκειται για τη ναυ-
μαχία του Σεπτεμ-
βρίου του 1822, κατά
την οποία ο ολιγάριθ-
μος στόλος των Ελλή-
νων νησιωτών κατατρό-
πωσε τον υπέρτερο
αριθμητικά και ποιοτι-
κά οθωμανικό χάρη
στον ηρωισμό ενός
Σπετσιώτη πυρπολη-
τή, του Κοσμά Μπαρμ-
πάτση, που έβαλε φωτιά
με το πυρπολικό του στην
τουρκική ναυαρχίδα. Συρίγος και Κου-
μουτσάκος διοργάνωσαν κοινή παρου-
σίαση των βιβλίων που έχουν γράψει
πρόσφατα για τη Μικρασιατική Εκ-
στρατεία και τη Μικρασιατική Κατα-
στροφή. Εκεί βρέθηκε και το πρόσωπο
των ημερών, Όλγα Κεφαλογιάννη, η
οποία ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετη. 

Το απόρρητο 
και οι Συριζαίοι
Γελάνε και τα τσιμέντα με τους βουλευ-
τές του ΣΥΡΙΖΑ που συμμετέχουν στην
Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
Αφού έχουν ανοιχτή τηλεφωνική επι-
κοινωνία κατά τη διάρκεια της Επιτρο-
πής και μεταφέρουν λεπτό προς λεπτό
τα όσα απόρρητα συμβαίνουν μέσα σε
συγκεκριμένο κομματικό ιστότοπο (του
Κώστα του αποκαλυπτικού), βγαίνοντας
έξω λένε στους δημοσιογράφους:
«Ααα, δεν μπορούμε να σας πούμε τίπο-
τα, διότι υπάρχει το απόρρητο της διαδι-
κασίας». Αχ, βρε George, είσαι και μαρ-
τυριάρης, καρφώθηκες μόνος σου…

Χ
θες το μεσημέρι, την ώρα που έπε-
φτε καταρρακτωδώς η βροχή στο
κέντρο της Αθήνας, ο Μιλτιάδης

Βαρβιτσιώτης υποδεχόταν τον ομόλογό
του υφυπουργό Εξωτερικών της
Σλοβακίας Μάρτιν Κλουζ. 

Οι δύο άντρες ανέβηκαν
στον έκτο όροφο του
υπουργείου Εξωτερικών
και εκεί επισημοποιήθη-
κε η αμέριστη στήριξη της
Σλοβακίας προς την Ελλά-
δα για τα Ελληνοτουρκικά και
το Μεταναστευτικό. Δεν είναι τυ-
χαία και η δήλωση που έκανε ο κ. Βαρβι-
τσιώτης, που επισήμανε ότι η Ελλάδα δεν
θα μετατραπεί σε χώρα διέλευσης μετα-
ναστών και προσφύγων. Ενδεικτικό της
πολύ καλής σχέσης των δύο χωρών είναι

ότι την επόμενη εβδομάδα έρχεται σε
επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα η πρό-
εδρος της Σλοβακίας Σουζάνα Τσαπούτο-
βα. Αφού τελείωσαν τα διαδικαστικά,

Βαρβιτσιώτης και Κλουζ κατευθύν-
θηκαν στον έβδομο όροφο για

να ξεκινήσουν το γεύμα τους.
Το μενού ήταν άκρως καλο-
καιρινό και ελληνικό. Σα-
λάτα θαλασσινών με κύριο
πιάτο τα παραδοσιακά γε-

μιστά, τάρτα λεμονιού και
ελληνικό κρασί. Όπως εκμυ-

στηρεύτηκε ο Κλουζ στον Έλλη-
να ομόλογό του, ήταν διακοπές στην Ελ-

λάδα, συγκεκριμένα στα Χανιά. Του έκανε
μεγάλη εντύπωση, δε, η πλήρης εναλλα-
γή του καιρού. Από την κατάφωρη ζέστη,
στην ισχυρή βροχή… 

Όχι άλλο κουτόχορτο
Για να ξέρετε, η διαπλοκή είναι πάντα γλυκιά και τα λεφτά του
Ταμείου Ανάκαμψης, που έρχονται, είναι πάρα πολλά, δεκά-
δες δισεκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς, δεν είναι λίγες οι «αλε-
πούδες» που μυρίζονται το χρήμα από μακριά και οι οποίες
θα ήθελαν την ανατροπή του σημερινού πρωθυπουργού και
την τοποθέτηση ενός κυβερνητικού σχήματος «τεχνοκρα-
τών» με επικεφαλής κάποιο πρόσωπο το οποίο να έχει στενή
σχέση με την Ευρώπη των «αρχιμαγείρων». Αυτά για να μην
τρώτε… κουτόχορτο περί σκανδάλων και υποκλοπών.

Ένα μεγάλο γεγονός οργανώνει ο βου-
λευτής της ΝΔ Βασίλης Οικονόμου, ο
οποίος ασχολείται όπως γνωρίζετε και
με τον κλασικό αθλητισμό. Διοργανώνει
το 1ο Φεστιβάλ Κλασικού Αθλητισμού
«Μεσόγεια» για παιδιά, που θα γίνει στο
δημοτικό στάδιο Σπάτων στις 30 Σεπτεμ-
βρίου. Αναμένεται μεγάλη συμμετοχή
νεολαίας αλλά και πολλές δράσεις, όπως

δενδροφύτευση, θεατρικές παραστά-
σεις, ανακύκλωση, σεμινάρια για τη με-
σογειακή διατροφή και την οδήγηση, στί-
βοι μάχης τύπου «Survivor», ενώ θα τρα-
γουδήσει και η Τάμτα. Φυσικά, θα διε-
ξαχθούν και πρωταθλήματα σε όλα τα
αθλήματα του κλασικού στίβου. Αναμέ-
νεται μεγάλη παρουσία και των δημάρ-
χων της περιοχής. 

Το 1ο Φεστιβάλ Κλασικού Αθλητισμού 

Ελλάδα - Σλοβακία: Συμμαχία

Το γεύμα στο ΥΠΕΞ 
και η ατζέντα...



Με απόφαση του πρωθυπουργού και του
υπουργού Εξωτερικών, τοποθετήθηκε στη
θέση του υπηρεσιακού γενικού γραμματέα
ο πρέσβης Θεοχάρης Λαλάκος, μέχρι πρό-
τινος γενικός διευθυντής Πολιτικών Υποθέ-
σεων στο υπουργείο Εξωτερικών. Αντικατέ-
στησε τον πρέσβη Θεμιστοκλή Δεμίρη, ο
οποίος τοποθετήθηκε διοικητής της ΕΥΠ.
Κατά τη διάρκεια της υπηρεσιακής σταδιο-
δρομίας του ο κ. Λαλάκος έχει υπηρετήσει
σε σειρά από καίριες θέσεις, όπως πρέσβης
στη Λευκωσία και την Ουάσιγκτον, επικε-
φαλής του τότε Γραφείου Συνδέσμου στα
Σκόπια, καθώς και πρεσβευτής σύμβουλος
στην Πρεσβεία στην Άγκυρα.

««Τον έχει μια 
χαψιά ο Αλέξης…»

Η βάση του ΠΑΣΟΚ δεν είναι ιδιαίτερα εν-
θουσιασμένη με τη σύμπλευση ή την απόλυτη
ταύτιση της Χαριλάου Τρικούπη με την Κου-
μουνδούρου. Το αντίθετο θα έλεγα. Οι ψηφο-
φόροι του ΠΑΣΟΚ απεχθάνονται πλήρως τη
στρατηγική και τις ιδεοληψίες του ΣΥΡΙΖΑ και
αισθάνονται απογοητευμένοι όταν βλέπουν το
κόμμα να σέρνεται πίσω από τις επιλογές του
Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, όπως μου έλεγε πα-
λαιός Πασόκος, «τον έχει μια χαψιά τον Αν-
δρουλάκη». «Αν και εφόσον στο μέλλον συμ-
πλεύσουν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, ο Τσίπρας θα
του πάρει το κόμμα και δεν θα καταλάβει τίπο-
τα ο Νίκος»… Να πω ότι έχει άδικο, θα πέσει
φωτιά να με κάψει… 

«Κι αν στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν λόγο να φο-
βούνται την επέκταση, η ηγεσία του @pa-
sok πάλι, τι λόγο έχει να μη συμ-
φωνεί, ώστε να χυθεί
άπλετο φως, αλλά προ-
τιμάει κατ’ ουσίαν την
ταύτιση με τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ;». Αυτό έγραψε
μεταξύ άλλων το
πρώην στέλεχος του
Κινήματος Αλλαγής Σπύ-
ρος Καρανικόλας με φόντο τη
διαφωνία του ΣΥΡΙΖΑ για τη χρονική επέ-
κταση της Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά
με τις παρακολουθήσεις. Οι αιχμές προς
την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ είναι σαφέστατες
και αυτό, όπως μαθαίνω, φέρνει όλο και πιο
κοντά τον Καρανικόλα στην Πειραιώς… 

Καλλιεργούν κλίμα

Οι φίλοι του Αλέξη διαρρέουν εκλογές

τον Οκτώβριο. Αυτοί που τους έχει υποσχε-

θεί θέσεις ο πρόεδρος Αλέξης όταν έρθει

ξανά στα πράγματα η δεύτερη φορά Αριστε-

ρά που θα πάρει τους αρμούς της εξουσίας.

Γράφουν, λοιπόν, ότι οι εκτιμήσεις της Κου-

μουνδούρου είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτά-

κης θα πέσει εκ των έσω, από την κοινοβου-

λευτική του ομάδα δηλαδή, ή μέσω σχημα-

τισμού κυβέρνησης με επικεφαλής τρίτο

πρόσωπο.

Κ
αταπληκτικό, πάντως. Τα αμερικανι-
κά media έχουν βγει στα κάγκελα
και χτυπούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη

για τις παρακολουθήσεις. Ποια; Τα αμερικα-
νικά μέσα ενημέρωσης. Οι συστημικές εφη-
μερίδες των Ηνωμένων Πολιτειών όπως οι
«New York Times» και το Politico γράφουν
για το σκάνδαλο των υποκλοπών, διαπιστώ-
νοντας ότι «η σήψη εγκαταστάθηκε στην
καρδιά της Ελλάδας». 

Αυτοί που παρακολουθούσαν τον πρώην
πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή με «πακι-
στανικά» καρτοτηλέφωνα, τα οποία είχε αγο-
ράσει πράκτορας των ΗΠΑ από κατάστημα
τηλεφωνίας στην Ακτή Μιαούλη στον Πει-
ραιά. Ή μήπως ξέχασαν ότι οι ίδιες υπηρε-
σίες παρακολουθούσαν μετά τον Καραμανλή
τα κινητά τηλέφωνα της πρώην Γερμανίδας
καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ και του
πρώην προέδρου της Γαλλίας Νικολά Σαρκο-
ζί. Τώρα οι αμερικανικές εφημερίδες μάς
κουνάνε το δάχτυλο… 

Ένα άγχος στη «γαλάζια» πα-
ράταξη για τις δημοσκοπή-
σεις που αναμένεται να βγουν

προς το τέλος του μήνα υπάρχει.
Το άγχος εστιάζεται κυρίως στην

πρόθεση ψήφου. Αυτό είναι που μετράει τώρα σε
πρώτο χρόνο και όχι τα υπόλοιπα ποιοτικά χαρα-
κτηριστικά. Επειδή η πόλωση έχει πιάσει κόκκι-
νο, όλοι περιμένουν την πρόθεση ψήφου. 
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Το φαρμάκι 
του Καρανικόλα

Δεν πέφτει καρφίτσα
για τη ΔΕΘ

Για να βρεις δωμάτιο στη Θεσσαλονίκη
πρέπει να έχεις «μπάρμπα στην Κορώνη».
Στα ξενοδοχεία της συμπρωτεύουσας, εκτός
από τους επισκέπτες του καλοκαιριού, θα
έχουμε και εκείνους για τη Διεθνή Έκθεση.
Όπως καταλαβαίνετε, γίνεται χαμός από βου-
λευτές, υποψηφίους και κομματικούς παρά-
γοντες, που προσπαθούν να βρουν ένα δωμά-
τιο για τις ημέρες που θα είναι πάνω ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και για το
διήμερο που θα μιλήσει στο Βελλίδειο Συνε-
δριακό Κέντρο. Δεν υπάρχει ούτε για δείγμα,
όπως μαθαίνω. Πρέπει να έχεις βύσμα τον
ίδιο τον Μητσοτάκη για να βρεις να μείνεις… 

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
νο

υ Αντικατάσταση στο ΥΠΕΞΟι αμερικανικές
παρακολουθήσεις



Τo
...

 Π
ρό

σω
πο

Ε
ίτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι,
ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων έχει μεγάλο πολι-

τικό αισθητήριο και εμπειρία. Σε μια ρα-
διοφωνική συνέντευξη που παραχώρη-
σε, τόνισε ότι υπάρχει απόλυτη «ταύτι-
ση» του ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ, η οποία,
όπως είπε, κάνει «πολιτική ζημιά» στον
Νίκο Ανδρουλάκη. Μάλιστα, προέβλεψε
πως «στο τέλος θα τους καταστρέψει». 

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι η
υπόθεση των υποκλοπών «δεν είναι ευ-
χάριστη σε κανέναν» και ότι «έχει χίλια
δίκια» το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ που ζητά να
διαλευκανθεί, αλλά όπως είπε «είναι
προφανές ότι ο πρωθυπουργός Κυριά-

κος Μητσοτάκης δεν είναι εμπλεκόμε-
νος σε αυτή την ιστορία». «Θα έπρεπε
να είχε ενημερωθεί ο πρωθυπουργός,
για αυτό ζήτησε και την παραίτηση του
μέχρι πρότινος διοικητή της Εθνικής
Υπηρεσίας Πληροφοριών Παναγιώτη
Κοντολέοντα», υπογράμμισε. Ερωτη-
θείς για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλο-
γών, τόνισε ότι η Ευρώπη εισέρχεται
στον πιο δύσκολο χειμώνα από τον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο και ότι ο πρωθυ-
πουργός έβαλε πάνω από το πολιτικό
συμφέρον το συμφέρον του ελληνικού
λαού, προκειμένου να μην υπάρχει
ακυβερνησία σε μια τέτοια κατάσταση
όπως είναι η ενεργειακή κρίση.

Ο Ανδρέας στο Κίεβο
Στο κοινοβούλιο του Κιέβου βρέθηκε ο βουλευτής του

ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποί-
ος επισκέφθηκε την πρωτεύουσα της Ουκρανίας με
αφορμή την Ημέρα Ανεξαρτησίας της χώρας. Ο κ. Λοβέρ-
δος με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο
Twitter, έγραψε: «Κατευθείαν σε ασφαλή αίθουσα στο ουκρα-
νικό κοινοβούλιο ύστερα από 25 ώρες ταξίδι. Υποδοχή και ενημέ-
ρωση από τον πρόεδρο της Βουλής και την αναπληρώτρια πρωθυπουργό».
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Περί ΓΑΠ
Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψη-
λά στην περίπτωσή του. Ο Γιώργος
Παπανδρέου, ο άνθρωπος που μας
έβαλε στα μνημόνια και διέλυσε
τη χώρα, βγήκε προχθές και επι-
τέθηκε στη ΝΔ. Εκτόξευσε, μάλι-
στα, βολές κατά του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη και της Νέας Δημοκρα-
τίας με αφορμή τους πανηγυρι-
σμούς για την έξοδο από το καθε-
στώς ενισχυμένης εποπτείας. Για
να μην τρελαθούμε σε αυτό τον τό-
πο. Ο τελευταίος άνθρωπος που
έχει δικαίωμα να ομιλεί και να
ασκεί κριτική για την έξοδο από τη
μνημονιακή εποπτεία είναι ο
Γιώργος. Ποιος; Ο Γιώργος, που
έλεγε ότι οι Έλληνες είναι απατε-
ώνες και τεμπέληδες. Που μας
διαβεβαίωνε ότι δεν θα μπούμε
στο ΔΝΤ και μια εβδομάδα μετά
μας έβαλε με τα μπούνια και μας
πούλησε μέχρι τον λαιμό. Ποιος, ο
Γιώργος; Που εγκατέλειψε την
πρωθυπουργία στην πιο δύσκολη
στιγμή για τον τόπο και πήγαινε
στο εξωτερικό να κάνει διαλέξεις
διακυβέρνησης επί πληρωμή. Ο
άνθρωπος είναι ο ορισμός του
υπαρκτού σουρεαλισμού, διότι
σοσιαλιστής δεν υπήρξε ούτε στα
όνειρά του.

Θύμα διάρρηξης 
η Σαλαγκούδη

Αν και η Ανθή Σαλαγκούδη απόλαυσε
τις διακοπές της στη Χίο, η επιστροφή
στην Αθήνα της επιφύλασσε δυσάρεστες
εκπλήξεις, καθώς έπεσε θύμα διάρρηξης. 
Η γνωστή παρουσιάστρια, επιστρέφοντας
στην Αθήνα, φανερά
πλέον αναστατωμέ-
νη, αφού σε κα-
μία περίπτωση
δεν περίμενε να
αντικρίσει ένα
τέτοιο θέαμα στο
διαμέρισμά της
στο Χαλάνδρι, προ-
χώρησε σε καταγγελία στην
αστυνομία. Βάσει των καταγγελιών της, ο
άγνωστος ή οι άγνωστοι αφού αναρριχή-
θηκαν στο μπαλκόνι από την πίσω όψη του
κτιρίου, στη συνέχεια παραβίασαν το συ-
ρόμενο παράθυρο που οδηγεί στο σαλόνι
του διαμερίσματός της. Οι δράστες, αφού
μπήκαν στο εσωτερικό του σπιτιού της,
ερεύνησαν όλους τους χώρους, προκα-
λώντας τρομερή αναστάτωση. Στη συνέ-
χεια αφαίρεσαν κοσμήματα και εξαφανί-
στηκαν. Εκτιμάται ότι η διάρρηξη πραγμα-
τοποιήθηκε μεταξύ της 16ης και της 23ης
Αυγούστου, το διάστημα που και η ίδια
απουσίαζε.

Τρέλα με το κιλό… 
Οι Τούρκοι κάλεσαν τον Έλληνα στρα-

τιωτικό ακόλουθο στο υπουργείο Άμυνας
και του επέδωσαν διάβημα, επειδή, όπως
ισχυρίστηκαν, ελληνικά μαχητικά κλεί-
δωσαν (λόκαραν) με τα ραντάρ τους τουρ-
κικά F-16 που εκτελούσαν καθήκοντα του
ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφω-
να με τον ισχυρισμό της Άγκυρας, τα ελ-
ληνικά μαχητικά επιχείρησαν να εμποδί-
σουν τα τουρκικά. Η Τουρκία υποστηρίζει
επίσης πως απάντησε στην ενέργεια αυτή
και πως τα ελληνικά μαχητικά απομα-
κρύνθηκαν από την περιοχή.

Κοίτα τι θυμήθηκε ο Φλωρίδης
Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Φλωρίδης θυμήθηκε ότι ο Αλιβιζάτος είχε πει ότι «ο

Τσίπρας πιάνει πουλιά στον αέρα». Λίγες ημέρες μετά τη συνέντευξη του καθηγητή Συνταγ-

ματικού Δικαίου, ο οποίος ζήτησε την παραίτηση του πρωθυπουργού, ο πρώην υπουργός και

βουλευτής του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση σε βάρος του κ. Αλιβιζάτου, κάνοντας λό-

γο για «θλιβερή εικόνα» κάποιων, «κυρίως ακαδημαϊκών, που προσφέρουν τις υπηρεσίες

τους διαχρονικά και αδιακρίτως με την ίδια άνεση σε “φίλους” και “αντιπάλους”…». Στην

ανάρτησή του ο Γιώργος Φλωρίδης εκφράζεται θετικά για τον πρωθυπουργό, λέγοντας αρχι-

κά ότι «ο Μητσοτάκης έχει μεγάλη ευθύνη που τα χελιδόνια φέτος έφυγαν […] νωρίτερα από

κάθε χρονιά», για να σημειώσει εν συνεχεία ότι «είναι μια ακόμα απόδειξη ότι ο άνθρωπος

ΔΕΝ “πιάνει πουλιά στον αέρα”». To the point ο Φλωρίδης… 

Άδωνις: Ο ΣΥΡΙΖΑ 
θα καταστρέψει το ΠΑΣΟΚ



ΠΕΜΠΤΗ 25 AΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΘΕΣΕΙΣ10

Ο
ι αναταραχές στο διεθνές περιβάλλον έχουν
φέρει μεγάλη αναστάτωση στις αγορές και
στις τοπικές κοινωνίες. Οι πολίτες παρακο-

λουθούν με αγωνία τις εξελίξεις και ανησυχούν για
τον χειμώνα που έχουν να αντιμετωπίσουν. Το κύμα
ακρίβειας δυσκολεύει κάθε κίνησή τους και ανα-
βάλλει κάθε προγραμματισμό τους.

Η παγκόσμια πανδημία, ο πόλεμος στην Ευρώπη
ήταν κίνδυνοι που έμοιαζαν σχεδόν αδιανόητοι, έως
ότου συνέβησαν. Τώρα, οι εντάσεις με την Κίνα που
προκλήθηκαν από το ταξίδι της προέδρου της Βου-
λής των ΗΠΑ κ. Νάνσι Πελόζι στην Ταϊβάν, λίγους
μήνες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ανάγ-
κασαν τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν την πιθα-
νότητα ένας κίνδυνος που από καιρό θεωρείται μα-
κρινό ενδεχόμενο, τελικά να υλοποιηθεί: μια σύρρα-
ξη ΗΠΑ - Κίνας, ή κάτι σαν σύρραξη, τουλάχιστον σε
επιχειρηματικό επίπεδο.

Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν μια ραγδαία αλλαγή
νοοτροπίας. Στη μεταψυχροπολεμική εποχή και με-
τά την ένταξη του Πεκίνου στον Παγκόσμιο Οργανι-
σμό Εμπορίου το 2001, όταν επικρατούσε η πεποίθη-
ση ότι η εμβάθυνση του εμπορίου με τη Δύση θα

μπορούσε να φέρει την Κίνα στη φιλελεύθερη παγ-
κόσμια τάξη πραγμάτων, οι επιχειρήσεις συνήθισαν
να λειτουργούν σε ένα ευνοϊκό παγκόσμιο περιβάλ-
λον. Προτεραιότητα θα μπορούσαν να έχουν καθαρά
οικονομικά ζητήματα -εκεί όπου ήταν πιο εμπορικά
λογική η κατασκευή ενός εργοστασίου ή η αγορά
προμηθειών.

Η πίεση για αποχώρηση από τη Ρωσία μετά την
επίθεσή της στην Ουκρανία έχει πλέον αναγκάσει
σχεδόν κάθε αμερικανική εταιρεία να αντιμετωπίσει
το ερώτημα τι θα έκανε εάν η Κίνα εισέβαλλε στην
Ταϊβάν. Η αποχώρηση της McDonald’s από τη Μόσχα
-όπου η άφιξή της το 1990 ήταν μια κομβική στιγμή
για την πρόοδο της παγκοσμιοποίησης- είχε βαρύ
συμβολισμό. Οι δυτικές εταιρείες έχουν καταλάβει
ότι μια κρίση αναφορικά με την Ταϊβάν θα μπορούσε
ομοίως να οδηγήσει σε εγκλωβισμό, διάλυση ή δια-
γραφή επενδύσεων, να οδηγήσει σε χάος τις αλυσί-
δες εφοδιασμού, αλλά σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα.

Η πρεσβεία της Ρωσίας στο Λονδίνο καταλόγισε
υποκρισία στη Μεγάλη Βρετανία για ανακοίνωση του
βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών την προηγού-
μενη εβδομάδα, η οποία αμφισβητούσε το «ηθικό

δικαίωμα» της Ρωσίας αναφορικά με τη συμμετοχή
της στην ομάδα των κρατών-μελών της G20.

Η Βρετανία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία δεν έχει ηθικό
δικαίωμα συμμετοχής στην G20, ενώ εξακολουθεί να
ασκεί πίεση με την εισβολή της στην Ουκρανία.

«Θεωρούμε τέτοιες ανακοινώσεις υποκριτικές ει-
δικότερα, μετά την κίνηση του Ηνωμένου Βασιλείου
αλλά και συμμάχων του από το ΝΑΤΟ να πλήξουν την
αξιοπιστία (της G20) με τη συμμετοχή τους σε παρά-
νομες και επιθετικές στρατιωτικές εκστρατείες στη
Γιουγκοσλαβία, στο Ιράκ, στη Λιβύη και τη Συρία,
όπως επίσης και σε άλλες χώρες στη Μέση Ανατολή
και στην Αφρική», ανέφερε η ρωσική πρεσβεία. 

Η Ινδονησία θα φιλοξενήσει την επικείμενη διά-
σκεψη της G20 τον Νοέμβριο και έχει ανακοινώσει
ότι ο Ρώσος πρόεδρος κ. Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Κι-
νέζος ομόλογός του κ. Σι Τζινπίνγκ θα λάβουν μέρος.

Οι εξελίξεις είναι πυκνές και θα αναμένουμε με
ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις παρασκηνιακές διαβου-
λεύσεις. Ο κόσμος αλλάζει, οι μεγάλες δυνάμεις
αναθεωρούν τις στρατηγικές τους και οι λαοί αγωνι-
ούν για το μέλλον τους. 

Η επικείμενη διάσκεψη της G20 φέρνει αναταραχές και διαφωνίες

Η
24η Αυγούστου 2022 σηματοδοτεί ένα
τραγικό ορόσημο στον πόλεμο της Ρω-
σίας κατά της Ουκρανίας που ξεκίνησε

στις 24 Φεβρουαρίου 2022, με τη συμπλήρωση
έξι μηνών εχθροπραξιών στο έδαφος της Ουκρα-
νίας. Οι επιπτώσεις του πολέμου είναι ιδιαίτερα
σοβαρές για την παγκόσμια τάξη πραγμάτων,
αφού ήδη βιώνουμε την ενεργειακή κρίση, την
αύξηση των πληθωριστικών τάσεων και τις ευρύ-
τερες επιπτώσεις στην παγκόσμια και κυρίως την
ευρωπαϊκή οικονομία, που εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Αν και ενδεχομένως η Ρωσία να ανέμενε αρχι-
κά μια γρήγορη επέλαση στην Ουκρανία και ανα-
τροπή του δυτικόστροφου πολιτικού καθεστώτος
της χώρας, η σθεναρή αντίδραση των Ουκρανών,
η στήριξη που παρασχέθηκε σε αποστολή στρα-
τιωτικού υλικού από τη Δύση και σε κάποιο βαθμό
οι κυρώσεις που τέθηκαν στη Ρωσία για την ει-
σβολή της στην Ουκρανία παρατείνουν τον πόλε-
μο σε αβέβαιο βάθος χρόνου, επιτείνοντας την
τραγικότητα των επιπτώσεων του πολέμου σε
εσωτερικό και εξωτερικό επίπεδο, με τις απώλει-
ες ζωών στο πεδίο της μάχης αλλά και εντός του
άμαχου πληθυσμού, τον μεγάλο αριθμό εκτοπι-
σθέντων Ουκρανών τόσο εντός της ίδιας της χώ-
ρας αλλά και σε τρίτες χώρες, την ολική κατα-
στροφή πόλεων, υποδομών και βιομηχανιών και
φυσικά την επισιτιστική, ενεργειακή και οικονο-
μική κρίση που παρατηρείται τόσο εντός της χώ-
ρας όσο και εκτός των συνόρων της.

Η Ρωσία που προφανώς προετοιμαζόταν για

την εισβολή της στην Ουκρανία -γεγονός που
αποδεικνύεται από τη συγκέντρωση πέραν των
100.000 στρατιωτών στην παραμεθόριο με την Ου-
κρανία λίγες μέρες πριν από την εισβολή της στις
24 Φεβρουαρίου 2022- δεν αποκάλυψε τις προ-
θέσεις και τους στόχους της, αν και φυσικά, εκ
των δεδομένων που υπάρχουν στο πεδίο της μά-
χης αυτήν τη στιγμή, προφανώς εστιάζει στην
πλήρη κατάληψη και έλεγχο της περιοχής του
Ντονμπάς στην Ανατολική Ουκρανία, έχοντας ήδη
προσαρτήσει την περιφέρεια της Κριμαίας από το
2014. Οι στόχοι αυτοί αφορούν κατά γενική εκτί-
μηση τη χερσαία σύνδεση του Ντονμπάς με την
Κριμαία, τον πλήρη έλεγχο της Αζοφικής Θάλασ-
σας και τον μερικό έλεγχο τμήματος της Μαύρης
Θάλασσας.

Στον πρώτο περίπου μήνα των εχθροπραξιών,
μετά τις κυκλωτικές κινήσεις της Ρωσίας όσον
αφορά την πολιορκία της πρωτεύουσας της Ου-
κρανίας, Κιέβου, η Ρωσία μετέβαλε τους μέχρι
εκείνη τη στιγμή αρχικούς στόχους της ως είχαν
εκτιμηθεί, εστιάζοντας την προσοχή της σε ρωσό-
φωνες περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας. Περί
τα τέλη Μάρτιου, η Ρωσία, συνεχίζοντας πυραυλι-
κές επιθέσεις στην Κεντρική και Δυτική Ουκρα-
νία, μετέφερε το πεδίο μάχης στις περιοχές του
Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ, την ίδια στιγμή που
προέλασε προς τις νότιες ακτές της Ουκρανίας,
καταλαμβάνοντας τη Μαριούπολη, τη Μελιτόπολη
και τη Χερσώνα με τις σφοδρότατες μάχες που
αποτυπώθηκαν στους τηλεοπτικούς μας δέκτες
και στα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων και τα μέσα

κοινωνικής δικτύωσης.
Έξι μήνες μετά, ο έλεγχος που ασκεί η Ρωσία

στις νότιες ακτές της Ουκρανίας και σε μέρος της
Ανατολικής Ουκρανίας αμφισβητείται, την ίδια
στιγμή που υπάρχουν σημαντικές αντεπιθέσεις
από πλευράς του ουκρανικού στρατού σε περιο-
χές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ρωσικών
στρατευμάτων. Οι μάχες σήμερα είναι μάχες χα-
ρακωμάτων και πυροβολικού και εκτιμάται ότι θα
συνεχιστούν με αυτόν τον ρυθμό, επιτείνοντας τον
πόλεμο σε βάθος χρόνου, χωρίς άμεσες προοπτι-
κές τερματισμού του ή επίλυσής του μέσω διπλω-
ματικών οδών. Στην παρούσα φάση γίνεται διαχεί-
ριση της εξαγωγής σιτηρών, για παράδειγμα, από
την Ουκρανία από λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα
που δεν τελούν υπό τον έλεγχο της Ρωσίας, την
ίδια στιγμή που σημειώνονται συνεχώς απώλειες
ζωών στο πεδίο της μάχης.

Το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι κρίσιμο,
λαμβάνοντας υπ’ όψιν και την έλευση της φθινο-
πωρινής-χειμερινής περιόδου που χαρακτηρίζε-
ται από βροχοπτώσεις, βαρύ χειμώνα και δημι-
ουργία ελωδών καταστάσεων τόσο φυσικά όσο
και σε γεωπολιτικό επίπεδο. Η αποτελμάτωση αυ-
τή ενδεχομένως να αποδειχθεί κρίσιμη όσον
αφορά την έκβαση του πολέμου, με τις αντιμαχό-
μενες πλευρές να προχωρούν σε συντήρηση δυ-
νάμεων, πολιορκίες πόλεων και περιφερειών και
αποκοπή τους από τις γραμμές ανεφοδιασμού,
ενώ οι επιπτώσεις για την παγκόσμια γεωπολιτική
και γεωοικονομική τάξη πραγμάτων θα συνεχί-
σουν να εντείνονται.

του 

Κων/νου 
Σ. Μαργαρίτη

Έξι μήνες πολέμου στην Ουκρανία

του

δρα Αντώνη 
Στ. Στυλιανού

Λέκτορας Νομικής 

στο Πανεπιστήμιο

Λευκωσίας, LL.B Law

(Bristol), Ph.D in Law -

International Law and

Human Rights (Kent),

διευθυντής Μονάδας

Νομικής Κλινικής

Πανεπιστημίου 

Λευκωσίας
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Π
ριν από ενάμιση μήνα περίπου
κερδήθηκε μια σημαντική μάχη
στο αμερικανικό Κογκρέσο για τα
ελληνικά χρώματα: Πέρασε από

την αρμόδια επιτροπή του η τροπολογία που
μπλόκαρε την πώληση νέων F-16, κιτ εκσυγ-
χρονισμού και αναβαθμισμένης τεχνολογίας
στην Τουρκία. 

Πίσω από αυτήν την επιτυχία κρύβεται
το συνεχώς ισχυροποιούμενο ελληνικό
λόμπι στις ΗΠΑ και η ομάδα των φιλελλή-
νων Αμερικανών πολιτικών, προεξαρχόν-
των του Ρ. Μενέντεζ και του Ντ. Χάρις. Στην
ανθηρή ομάδα της ελληνικής καταγωγής
πολιτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες ανή-
κουν οι Κρις Παππάς, εμπνευστής της τρο-
πολογίας, Τζον Σαρμπάνης, Έντι Ζεμενί-
δης, Άλεξ Γιαννούλιας και πολλοί ακόμα. 

Τον βουλευτή των Αντιπροσώπων των
ΗΠΑ και διακεκριμένο εκπρόσωπο της ελ-
ληνοαμερικανικής κοινότητας Τζον Σαρμπά-
νη συνάντησε χθες στο Μαξίμου ο Κυριάκος
Μητσοτάκης. Στη διάρκεια της συνάντησης,
ο πρωθυπουργός τον ευχαρίστησε για την
πολύτιμη συνεισφορά του στη στήριξη και
προώθηση των ελληνικών θέσεων στα κέν-
τρα λήψης αποφάσεων των ΗΠΑ ενώ συζή-
τησαν και θέματα διεθνούς επικαιρότητας.
Κοινή διαπίστωση ήταν επίσης ότι η Ελλάδα
έχει αναδειχθεί σε πυλώνα σταθερότητας,
ασφάλειας και κόμβο μεταφορών στην ευ-
ρύτερη περιοχή. 

Ο Τζον Σαρμπάνης έπαιξε σημαντικό ρόλο
τόσο στην υπερψήφιση της τροπολογίας όσο
και στη δημοσιοποίηση της τουρκικής προ-
κλητικότητας στην άλλη πλευρά του Ατλαντι-
κού. Ο ομογενής βουλευτής που εκπροσω-
πεί την Περιφέρεια του Μέριλαντ στη Βουλή
των Αντιπροσώπων είναι γιος του γερουσια-
στή Πολ Σαρμπάνη, ο οποίος επί τέσσερις

δεκαετίες έδωσε σκληρές μάχες για την
προάσπιση των ελληνικών θέσεων στην
Αμερική. 

Ο Τζον Σαρμπάνης με τους Παππά, Ζεμενί-
δη και Μενέντεζ συνθέτουν την ομάδα κρού-
σης υπέρ της χώρας μας. Με όχημα το HALC
(Hellenic American Leadership Council),
του οποίου προΐσταται ο Ζεμενίδης, η ελλη-
νική παρουσία είναι αισθητή στα κέντρα απο-

φάσεων της Ουάσιγκτον, οι θέσεις μας προ-
ωθούνται πολυεπίπεδα και κυρίως παρακο-
λουθούνται εξονυχιστικά οι τουρκικές προ-
σπάθειες σε βάρος της χώρας μας. 

Και όπως πληροφορείται η «Political»,
υπάρχουν μπροστά πολλές ακόμα μάχες σε
Ουάσιγκτον και Νέα Υόρκη, τις οποίες ετοι-
μάζεται να δώσει συντεταγμένα το ελληνοα-
μερικανικό στοιχείο και να τις κερδίσει. 

Πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήμα-
τος για πρόσβαση των νέων, των φοιτητών και των οικογενειών
σε φθηνή στέγη έχει ξεκινήσει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, μετά και την
ολοκληρωμένη πρόταση που επεξεργάστηκε τον περασμένο
χειμώνα. Σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ
για τον πληθωρισμό, το κόστος για τη στέγαση έχει γίνει ακρι-
βότερο κατά 32,5% μέσα σε έναν χρόνο, οι αυξήσεις στις τιμές
ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών φτάνουν μέχρι και 22%, ενώ
το διαθέσιμο απόθεμα φοιτητικών κατοικιών μειώθηκε σημαν-
τικά, κατά 25% σε σχέση με πέρυσι, ιδιαίτερα σε δημοφιλείς
τουριστικά πόλεις. 

«Αυτοί που αναμφίβολα πλήττονται με ιδιαίτερη σφοδρότητα εί-
ναι τα μικρομεσαία κοινωνικά στρώματα και η νέα γενιά», υποστη-
ρίζουν χαρακτηριστικά από τη Χαριλάου Τρικούπη. Στο πλαίσιο
αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε χθες μια δέσμη άμεσων
και μακροπρόθεσμων μέτρων αξιοποιώντας την εμπειρία άλλων
ευρωπαϊκών χωρών όπως η Πορτογαλία.

Ειδικότερα, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης προτείνεται να κατα-
σκευαστούν χιλιάδες κατοικίες που θα διατίθενται με χαμηλό ενοίκιο
σε νέους και οικογένειες. Έτσι, όπως λέει, θα δημιουργηθεί σταδια-
κά ένα δημόσιο αποθεματικό κοινωνικών κατοικιών.

«Παρέχοντας κίνητρα, όπως είναι φορολογικές ελαφρύνσεις
αλλά και χρηματοδότηση του κόστους ανακαίνισης και ενεργει-
ακής αναβάθμισης, ιδιοκτήτες κενών κατοικιών θα ενθαρρυνθούν
και θα δεσμευτούν να τις διαθέτουν στη συνέχεια για μακροχρόνια
ενοικίαση σε προσιτές τιμές», σημειώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
και προσθέτει ότι «για το οξύ πρόβλημα της φοιτητικής στέγης,
προτείνεται να κατασκευαστούν νέες φοιτητικές εστίες».

Στη δέσμη άμεσων μέτρων περιλαμβάνονται:
• Η διεύρυνση της επιδότησης ενοικίου με κοινωνικά κριτήρια
• Το πρόσθετο επίδομα σε κάθε φοιτητή που σπουδάζει σε πόλη
κύριου τουριστικού προορισμού
• Η επαναφορά της έκπτωσης φόρου ενοικίου για τα παιδιά που
σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους. 

Πρωτοβουλία ΠΑΣΟΚ για «φθηνή» στέγη

Στο Μαξίμου
ο Τζ. Σαρμπάνης - Σε πλήρη
ανάπτυξη οι προσπάθειες του
ελληνοαμερικανικού λόμπι 

Θα συνεχίσουν 
να κερδίζουν
μάχες στην Ουάσιγκτον 



Σ
το «μάτι» της Τουρκίας μπήκε η
πολύ σημαντική πενταμερής
άσκηση Ειδικών Επιχειρήσεων
«Hercules 22», η οποία βρίσκε-

ται σε πλήρη εξέλιξη στη στρατιωτική βά-
ση «Μοχάμεντ Ναγκίμπ» της Αιγύπτου.
Στην εντυπωσιακή άσκηση συμμετέχουν,
εκτός από την οικοδέσποινα Αίγυπτο, η
Ελλάδα, η Κύπρος, τα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία. Με άλλα
λόγια, οι χώρες της Ανατολικής Μεσογεί-
ου και του Κόλπου, με τις οποίες η Αθήνα
έχει ορθώσει «τείχος» νομιμότητας απέ-
ναντι στις παράλογες και ανυπόστατες
αξιώσεις της Άγκυρας στην ευρύτερη πε-
ριοχή.

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κων-
σταντίνος Φλώρος τόνισε ότι σκοπός της
άσκησης είναι «η επαύξηση της μαχητι-
κής ικανότητας των συμμετεχόντων και η
συνεργασία για την ασφάλεια, την ειρήνη
και τη σταθερότητα». Είναι η δεύτερη φο-
ρά που η ελίτ των Ειδικών Δυνάμεων των
παραπάνω χωρών συναντιέται με στόχο
την εκπαίδευση σε σύνθετα αντικείμενα
ειδικών επιχειρήσεων. Το έναυσμα δό-
θηκε πριν από έναν περίπου χρόνο στην
Ελλάδα και φέτος η «Hercules» διοργα-

νώνεται στην Αίγυπτο με την προσθήκη
της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Εκτός όμως από μια εξαιρετική ευκαι-
ρία προβολής ισχύος από χώρες που εγ-
γυώνται την ασφάλεια και τη σταθερότη-
τα στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέ-
ση Ανατολή, η άσκηση αποτελεί και ένα
μήνυμα για την ενδυνάμωση της συνερ-
γασίας όχι μόνο σε στρατιωτικό επίπεδο,
αλλά σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων.
Άλλωστε, Αθήνα και Κάιρο έχουν απο-
δείξει ότι βρίσκονται στο απόγειο των
διμερών τους σχέσεων, γεγονός που
επιβεβαιώνεται τόσο με την υπογραφή
του Συμφώνου Οριοθέτησης Αποκλει-
στικής Οικονομικής Ζώνης, που ουσια-
στικά «βύθισε» τις όποιες αξιώσεις προ-
σπάθησε να εγείρει η Άγκυρα με το πα-
ράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, όσο
και με τη συνεργασία στον τομέα της
ενέργειας και του εμπορίου.

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί
Ακάρ δεν κατάφερε να κρύψει την ενό-
χλησή του για τη στενή στρατηγική σχέση
που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στην Ελλά-
δα και την Αίγυπτο και προσπάθησε να
διασκεδάσει τις εντυπώσεις, υποστηρί-
ζοντας ότι «το να συμμετέχεις σε μια κοινή
άσκηση δεν σημαίνει ότι είσαι και σύμμα-
χος, κάναμε κι εμείς δεκάδες ασκήσεις
την περασμένη χρονιά». Την ίδια ώρα, η
Άγκυρα επιχειρεί να κλείσει τα ανοιχτά
μέτωπα στην περιοχή προχωρώντας στην
πλήρη αποκατάσταση των σχέσεων της
Τουρκίας με το Ισραήλ με την εκατέρωθεν
επιστροφή πρεσβευτών και γενικών προ-
ξένων, ενώ, σύμφωνα με τον Ακάρ, «οι
διαπραγματεύσεις με την Αίγυπτο βρί-
σκονται σε εξέλιξη και, αν οι σχέσεις μας
φτάσουν σε ένα συγκεκριμένο σημείο, τό-
τε θα μπορούμε να κάνουμε κοινές στρα-
τιωτικές ασκήσεις στο μέλλον».
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Η ελληνοαιγυπτιακή
συμμαχία και στο πεδίο 
που εκνεύρισε τον Ακάρ

Ο «Ηρακλής» στις… πυραμίδες
τρομάζει την Άγκυρα 

Παιχνίδι 
ευθυνών 
Την ίδια ώρα, η Άγκυρα με διαρροές
fake news, επιχειρεί να παρουσιάσει
την Αθήνα ως «επιτιθέμενο» και την
ίδια ως το θύμα. Έτσι ερμηνεύει η ελ-
ληνική πλευρά την απόπειρα δια-
στρέβλωσης της πραγματικότητας με
τη δήθεν «παρενόχληση» τουρκικών
μαχητικών από ελληνικά αεροσκάφη.
Η απάντηση της Αθήνας ήταν άμεση,
ξεκαθαρίζοντας ότι τα τουρκικά F-16
εισήλθαν παράνομα στο FIR Αθηνών
με το πρόσχημα της συνοδείας ενός
αμερικανικού Β-52 και όταν έσπευ-
σαν στο σημείο ελληνικά μαχητικά,
ακολουθήθηκαν όσα προβλέπονται
στους διεθνείς κανόνες εμπλοκής.
Το ελληνικό Επιτελείο εκτιμά ότι
πρόκειται για μία εξόφθαλμη προ-
σπάθεια της Άγκυρας να εμφανίσει
την Αθήνα ως «παραβάτη», και μάλι-
στα στα μάτια Αμερικανών και νατοϊ-
κών συμμάχων, ώστε να αντικρούσει
το επιχείρημα με το οποίο η ομογέ-
νεια και το αμερικανικό Κογκρέσο
κατάφεραν να «παγώσουν» την πώ-
ληση F-16 στην Τουρκία. Η ελληνική
αντίδραση υπήρξε άμεση και δυνα-
μική, με την Αθήνα να ενημερώνει
συμμάχους και εταίρους για τα τουρ-
κικά fake news, ενώ και σε επιχει-
ρησιακό επίπεδο οι απαντήσεις που
δόθηκαν, σύμφωνα με στρατιωτικές
πηγές, ήταν οι κατάλληλες, με τα
«γεράκια» της Πολεμικής Αεροπο-
ρίας να πετυχαίνουν απανωτά Lock
On στα τουρκικά μαχητικά.



Σ
ε ένα πρωτοφανές μπαράζ πα-
ραβιάσεων από Μη Επανδρωμέ-
να Αεροσκάφη προχώρησε η
Τουρκία τις προηγούμενες ημέ-

ρες, κινητοποιώντας για μία ακόμη φορά
τα ανακλαστικά της Πολεμικής Αεροπο-
ρίας, που έσπευσε να αναχαιτίσει και να
αναγνωρίσει τα τουρκικά UAVs. Η έντονη
δραστηριότητα του Σαββατοκύριακου ήρ-
θε ύστερα από ένα 48ωρο (Πέμπτη και Πα-
ρασκευή) κατά το οποίο η τουρκική αερο-
πορία πραγματοποίησε 126 παραβιάσεις
αλλά και πέντε υπερπτήσεις πάνω από ελ-
ληνικά νησιά, ενώ και αυτή η εβδομάδα
έχει ήδη «χρωματιστεί» από το περιστατι-
κό της εμπλοκής ελληνικών και τουρκικών
αεροσκαφών με αφορμή τη διέλευση του
αμερικανικού Β-52. 

Η κινητικότητα των τελευταίων ημερών
δεν περνά απαρατήρητη από την Αθήνα, η
οποία βρίσκεται σε επιφυλακή για νέες
προκλήσεις αλλά και για ενδεχόμενη από-
πειρα προβοκάτσιας. Άλλωστε, το τελευ-
ταίο χρονικό διάστημα, η Άγκυρα επιχειρεί
να παγιώσει τις παράνομες διεκδικήσεις
της στο Αιγαίο είτε μέσω πειρατικών συμ-
περιφορών, όπως η σφήνα που επιχείρησε
σε ελληνική επιχείρηση έρευνας και διά-
σωσης στα ανοιχτά της Ρόδου στις αρχές
Αυγούστου, ή μέσω της εργαλειοποίησης
του Προσφυγικού με fake news και «ύπο-
πτα» περιστατικά στα χερσαία και τα θα-
λάσσια σύνορα της χώρας. Στο πλαίσιο αυ-
τό, η Αθήνα διατηρείται σε διπλωματική και
στρατιωτική ετοιμότητα, ώστε να αντιμετω-
πίσει κάθε πιθανή προσπάθεια αποσταθε-
ροποίησης, όπως και αν αυτή εκδηλωθεί. 

Η ευρεία χρήση Μη Επανδρωμένων Αε-
ροσκαφών για παραβιάσεις του Εθνικού
Εναέριου Χώρου δεν είναι καινούργια
υπόθεση για την ελληνική πλευρά. Το Γενι-
κό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, την τελευ-
ταία διετία, καταγράφει σχεδόν καθημερι-
νά την παράνομη δραστηριότητα των τουρ-
κικών UAVs, είτε πρόκειται για παραβιά-
σεις είτε για υπερπτήσεις πάνω από κατοι-
κημένα και ακατοίκητα νησιά του Ανατολι-
κού Αιγαίου. Οι χαμηλές διαθεσιμότητες
της τουρκικής Αεροπορίας και η δυσκολία
εξασφάλισης ανταλλακτικών και απαρτίων
για τα F-16 οδηγούν την Άγκυρα στην ολο-
ένα και αυξανόμενη χρήση Μη Επανδρω-
μένων Αεροσκαφών για την εμπέδωση
των παράνομων αξιώσεών της. 

Ανώτατες στρατιωτικές πηγές, μάλιστα,
αναφέρουν στην «Political» ότι η χρήση
UAVs έχει το ίδιο αποτέλεσμα με τα μαχη-
τικά αεροσκάφη στην εξυπηρέτηση του
«επικοινωνιακού πολέμου» της Τουρκίας
που στοχεύει στην ελληνική κοινή γνώμη.
Και μάλιστα, ενώ το αποτέλεσμα είναι το
ίδιο, το κόστος είναι πολύ μικρότερο για
την τουρκική Αεροπορία ενώ για την Αθή-
να η έξοδος μαχητικών αεροσκαφών ενέ-
χει κόστος αλλά και τον κίνδυνο πάντα για
τα πληρώματα της Πολεμικής Αεροπορίας.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η εκτεταμένη
χρήση Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών
έχει και εσωτερική στόχευση, καθώς υπο-
δηλώνει το «εγχώριο πλεονέκτημα» της
τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας.

Τι προσπαθεί να αποδείξει
Η Άγκυρα «διαφημίζει» στην τουρκική

κοινή γνώμη τα δικής της κατασκευής UAVs
και, μάλιστα, σε μια εποχή που η απόκτηση
μαχητικών αεροσκαφών F-16, που τόσο
έχει ανάγκη η Αεροπορία των γειτόνων, μοι-

άζει εξαιρετικά αμφίβολη. Ο τρίτος λόγος,
σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, είναι η
απόπειρα «ακύρωσης» του αφηγήματος πε-
ρί ύπαρξης συστήματος anti-drone από την
ελληνική πλευρά. Με άλλα λόγια, η Άγκυρα
προσπαθεί να αποδείξει κυρίως στο εσωτε-
ρικό της αλλά και σε πιθανούς αγοραστές
ότι τα Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη της δεν
απειλούνται από συστήματα παρεμβολών
και είναι στην ουσία «ανίκητα». 

Φυσικά, τόσο το τουρκικό Επιτελείο όσο
και αρκετοί εντός ελληνικών συνόρων που
σπεύδουν να υιοθετήσουν την προπαγάν-
δα της Άγκυρας παραβλέπουν το γεγονός
ότι το σύστημα αντιμετώπισης εχθρικών
UAVs που εγκαταστάθηκε πρόσφατα σε
στρατηγικά σημεία στο Αρχιπέλαγος δεν
αποσκοπεί στην παρεμπόδιση των τουρκι-
κών Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών που
εισέρχονται χωρίς σχέδιο πτήσης στο FIR
Αθηνών, αλλά στην αντιμετώπιση εχθρι-
κών UAVs στην περίπτωση επίθεσης κορε-
σμού ή εισόδου οπλισμένων drones στον
εθνικό εναέριο χώρο αν οι δύο χώρες οδη-
γηθούν σε σύγκρουση. 
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Σε επιφυλακή η πολεμική
αεροπορία για νέες προκλήσεις
αλλά και για ενδεχόμενη
απόπειρα προβοκάτσιας μετά τις
συνεχείς παραβιάσεις 
από τουρκικά 
Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη 

Η Αθήνα «πιάνει»
τα UAVs που της...
πετάει η Άγκυρα
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Ουκρανία: Γιόρτασε την Ημέρα Ανεξαρτησίας - Με βλέψεις για Κριμαία ο Ζελένσκι

Επιμέλεια: Νικόλας Καμπάς-Κορωναίος

Μισό χρόνο μετά τη ρωσική εισβολή, η Ουκρανία γιόρ-
τασε χθες τα 31 χρόνια της ανεξαρτησίας της από τη Σοβιε-
τική Ένωση. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι
δήλωσε για την Ημέρα Ανεξαρτησίας ότι είναι μία σημαντι-
κή ημέρα για τους Ουκρανούς και «για τον εχθρό μας»,
ενώ κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις προει-
δοποιήσεις των αρχών και να τηρούν την απαγόρευση κυ-
κλοφορίας, καθώς είναι πιθανό να υπάρξουν «ειδεχθείς
ρωσικές προκλήσεις». Στο Κίεβο έχουν απαγορευθεί οι
δημόσιες συγκεντρώσεις, ενώ απαγόρευση κυκλοφορίας
έχει επιβληθεί στο Χάρκοβο στην ανατολική Ουκρανία, το
οποίο βρίσκεται κοντά στη γραμμή του μετώπου. Οι ου-
κρανικές αρχές έχουν παρατάξει στο κέντρο του Κιέβου
καμένα άρματα μάχης και τεθωρακισμένα της Ρωσίας,
ενώ ο στρατός της Ουκρανίας κάλεσε τους πολίτες να λαμ-
βάνουν σοβαρά υπόψη τους τις σειρήνες προειδοποίησης
αεροπορικών επιδρομών.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε με δηλώσεις του
στην Κριμαία, την οποία δήλωσε ότι στοχεύει να επανα-

προσαρτήσει στην Ουκρανία. «Όλα ξεκίνησαν με την Κρι-
μαία και θα τελειώσουν με την Κριμαία», υποστήριξε, ενώ
πρόσθεσε πως «παρά τις απειλές, η Ουκρανία είναι αρκετά
ισχυρή για να διακρίνει τις προοπτικές για μια ουκρανική
Κριμαία». Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε επίσης πως «η
αποκατάσταση από την Ουκρανία του ελέγχου στη χερσό-
νησο της Κριμαίας θα είναι ένα ιστορικό αντιπολεμικό βή-

μα στην Ευρώπη, που θα αποκαθιστά την ασφάλεια και τη
δικαιοσύνη».

Την ίδια στιγμή, αισιόδοξα είναι τα μηνύματα για την κα-
ταπολέμηση της παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης, καθώς,
όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος του Στέιτ Ντι-
πάρτμεντ, «Χάρη στην έντονη διεθνή συνεργασία, η Ου-
κρανία βρίσκεται σε καλό δρόμο για να εξάγει σχεδόν 4
εκατομμύρια τόνους αγροτικών προϊόντων τον Αύγουστο».
Άλλωστε, από τις 22 Ιουλίου, 33 πλοία φορτωμένα με συ-
νολικά 720.000 τόνους σιτηρών έχουν αναχωρήσει από τα
ουκρανικά λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα.

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Πο-
λωνία και Φινλανδία, που συνορεύουν με τη Ρωσία, ενδέ-
χεται να απαγορεύσουν την είσοδο Ρώσων τουριστών στο
έδαφός τους, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέσει σε ισχύ
μια απαγόρευση για όλο το ευρωπαϊκό μπλοκ, όπως ανα-
κοίνωσε χθες ο Λιθουανός ΥΠΕΞ. «Οι Ρώσοι τουρίστες δεν
θα πρέπει να βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (...) Η
χώρα τους διαπράττει γενοκτονία», ανέφερε.

Ο
πόλεμος στην Ουκρανία με την ει-
σβολή της Ρωσίας και οι επιπτώ-
σεις που προκαλεί το «ντόμινο»
εξελίξεών του, όπως η ενεργειακή

κρίση, αλλά και η κλιματική αλλαγή με την ξη-
ρασία που μαστίζει την Ευρώπη διαμορφώ-
νουν νέες συνθήκες στην ατζέντα των ευρω-
παϊκών θεμάτων. Αυτό κατέστησε σαφές και
ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μι-
λώντας ενώπιον του υπουργικού συμβουλίου
της Γαλλίας κάνοντας λόγο για το «τέλος της
ανεμελιάς».

Ο Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε χθες
τους Γάλλους για «τη μεγάλη ανατροπή» που
σηματοδοτεί τη φετινή επιστροφή από τις θερι-
νές διακοπές, με «το τέλος της αφθονίας, των
βεβαιοτήτων και της ανεμελιάς». Όπως ανέφε-
ρε πριν από την έναρξη του υπουργικού συμ-
βουλίου που πραγματοποιήθηκε χθες, του
πρώτου μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, «βιώ-
νουμε μια μεγάλη ανατροπή», ενώ επικαλέστη-
κε την πρόσφατη «σειρά σοβαρών κρίσεων»,
από την Ουκρανία μέχρι την ξηρασία.

«Να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις»
«Η στιγμή που ζούμε μπορεί να μοιάζει

διαρθρωμένη από μια σειρά σοβαρών κρίσε-
ων (...) και θα μπορούσαν μερικοί να θεωρή-
σουν ότι η μοίρα μας είναι να διαχειριζόμαστε
αιωνίως κρίσεις ή καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης. Πιστεύω από την πλευρά μου πως
αυτό που ζούμε είναι μάλλον της τάξης μιας
μεγάλης ανατροπής ή μιας μεγάλης αναστά-
τωσης», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν στη
διάρκεια της ομιλίας του ενώπιον των υπουρ-

γών. Την ίδια στιγμή, κάλεσε τα μέλη της κυ-
βέρνησης «να λένε τα πράγματα με τ’ όνομά
τους» και να τα «κατονομάζουν με πολλή σα-
φήνεια και χωρίς καταστροφολογίες». «Πε-
ριμένω από την κυβέρνηση να σεβαστεί τον
λόγο που έχει δοθεί και τις δεσμεύσεις που
έχουμε αναλάβει έναντι του έθνους», πρό-
σθεσε, ενώ τόνισε πως «Αυτό που επιθυμώ
να μπορέσουμε να κάνουμε μέσα στις επό-
μενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες
είναι να επαναβεβαιώσουμε μια πολύ ισχυρή
ενότητα της κυβέρνησης, των δυνάμεων της
πλειοψηφίας» γύρω «από μια πορεία που θα

μας επιτρέψει να σταθεροποιήσουμε την κυ-
ριαρχία μας, τη γαλλική και την ευρωπαϊκή
ανεξαρτησία μας».

Στο «σκοτάδι» η Γερμανία
Ο Μακρόν επιδιώκει να γίνει ο ηγέτης της

Ευρώπης αναλαμβάνοντας τον ρόλο που εί-
χε η Άνγκελα Μέρκελ και η Γαλλία ο κύριος
ρυθμιστής των αποφάσεων της ΕΕ. Κάπως
έτσι, όσα αναφέρει στο εσωτερικό έχουν
άμεση ανταπόκριση και στα υπόλοιπα κρά-
τη-μέλη, διαμορφώνοντας μια ατζέντα που
ξεκινά από τον πόλεμο στην Ουκρανία, μέ-

χρι την ξηρασία και την κλιματική αλλαγή.
Την ίδια ώρα η Γερμανία ανακοίνωνε τα

πρώτα από μια δέσμη μέτρων για να εξισορ-
ροπήσει τις ενεργειακές απώλειες, κυρίως
του φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τις ανακοι-
νώσεις του υπουργείου Οικονομίας, μπαίνει
πλαφόν στη θέρμανση και θα είναι χωρίς ζε-
στό νερό τα δημόσια κτίρια της χώρας σε μια
προσπάθεια να μη χρειαστεί να ληφθούν μέ-
τρα που να αφορούν και τους ιδιώτες. Παράλ-
ληλα απευθύνεται έκκληση προς τους πολί-
τες και τις επιχειρήσεις να είναι προσεκτικοί
με την κατανάλωση του φυσικού αερίου. 

«Τέλος η ανεμελιά και η αφθονία»

Ο Εμανουέλ Μακρόν μίλησε
στο υπουργικό συμβούλιο της

χώρας του για τη μεγάλη
ανατροπή που φέρνουν

ο πόλεμος, η ενεργειακή
κρίση και η κλιματική αλλαγή 



«Μ
όνο μέσα στον μήνα
Αύγουστο, που ακόμα
δεν έχει ολοκληρωθεί,
έχουν επιχειρήσει να

μπουν παρανόμως από τα ελληνοτουρκι-
κά σύνορα 25.000 παράτυποι μετανά-
στες». Η αποστροφή αυτή του υπουργού
Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικά-
κου δείχνει ξεκάθαρα ότι η «μάχη του
Έβρου» έχει φουντώσει ξανά, αφού κατά
μέσω όρο 1.000 μετανάστες προσπαθούν
καθημερινά να περάσουν στη χώρα μας.

Οι αδίστακτοι διακινητές, σε αγαστή
συνεργασία με την τουρκική Στρατοχω-
ροφυλακή, ψάχνουν συνεχώς νέα περά-
σματα (σ.σ.: από τις Πετράδες, το Ισαάκιο,
το Πύθιο, το Πραγγί, το Κουφόβουνο κ.ά.
χωριά) για να «σπρώξουν» στη χώρα μας
χιλιάδες μετανάστες. Οι μεν με σκοπό το
οικονομικό όφελος, οι δε για να ικανο-
ποιήσουν τις προσταγές του «σουλτά-
νου», Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για τον
οποίο λειτουργούν ως «πραιτοριανοί».
Σύμφωνα, δε, με πληροφορίες, όσοι με-
τανάστες -κυρίως από τη Συρία- αρνούν-
ται να… προωθηθούν στην Ελλάδα, απει-
λούνται να επιστρέψουν κακήν κακώς
στη χώρα τους. Το σχολίασε άλλωστε και
ο κ. Θεοδωρικάκος: «Είναι προφανές ότι
η τουρκική πλευρά προχωρά σε συστη-
ματική, μεθοδική και σύνθετη εργαλει-
οποίηση αυτών των δυστυχισμένων αν-
θρώπων, οι οποίοι έχουν φύγει από τις
χώρες τους». 

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη
αναφέρθηκε και στις κινήσεις για την επι-
πλέον θωράκιση του Έβρου: τόσο αναφο-
ρικά με την επέκταση του φράκτη σχεδόν
σε όλο το μήκος των συνόρων με την
Τουρκία, όσο και με την ενίσχυση του
προσωπικού των Τμημάτων Συνοριακής
Φύλαξης. «Η εμπειρία απέδειξε όπως και
η δουλειά των αρχών ασφαλείας της πα-
τρίδας μας, της Αστυνομίας και του Στρα-
τού μας, ότι στα σημεία που έχει φτιαχτεί ο

φράχτης τα πράγματα είναι εξαιρετικά πιο
απλά», τόνισε ο Τάκης Θεοδωρικάκος και
πρόσθεσε: «Στον Έβρο, η κυβέρνησή μας
έχει προσλάβει πολλές εκατοντάδες συ-
νοριοφύλακες και υπάρχει σημαντική δύ-
ναμη της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία
δρα συντονισμένα με τον Ελληνικό Στρα-
τό. Μέσα στον χειμώνα θα προστεθούν άλ-
λοι 250 συνοριοφύλακες».

«Καυτός» Σεπτέμβριος
Πληροφορίες της «Political» αναφέ-

ρουν ότι οι ελληνικές αρχές έχουν έναν

επιπλέον λόγο να ανησυχούν για τις τουρ-
κικές κινήσεις. Φέτος -για την ακρίβεια
στις αρχές Σεπτεμβρίου- συμπληρώνον-
ται 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Κατα-
στροφή και ο «σουλτάνος» έχει δείξει ότι
λατρεύει τους συμβολισμούς. Για αυτό και
η εμπρηστική ρητορική «για τον έναν αι-
ώνα από την ημέρα που πέταξαν τους Έλ-
ληνες στη θάλασσα» είναι δεδομένο ότι θα
συνοδευτεί και από μπαράζ προκλήσεων.
Και όχι μόνο λεκτικών… Οι κινήσεις, άλ-
λωστε, που συντονισμένα γίνονται τουλά-
χιστον από τις αρχές του καλοκαιριού δεί-

χνουν πως η Τουρκία προτίθεται να ασκή-
σει τη μέγιστη δυνατή πίεση με «άρμα» το
Μεταναστευτικό, χωρίς να αποκλείεται
ακόμη και το ενδεχόμενο απόπειρας να
στηθεί σκηνικό ανάλογο με εκείνο του
2020 (σ.σ.: τέλη Φεβρουαρίου, αρχές
Μαρτίου). 

Για να καταλάβει κανείς πού το πάνε οι
γείτονες, αρκεί να αναφέρουμε ότι το
διάστημα Μάιος-Ιούλιος 2022 συνελή-
φθησαν 4.126 αλλοδαποί για παράνομη
είσοδο στη χώρα. Την αντίστοιχη περίοδο
πέρσι ο αριθμός αυτός ήταν μόλις 1.936.
Και αυτό δεν σχετίζεται με τη δουλειά
που κάνουν οι συνοριοφύλακες και οι
αστυνομικοί (σ.σ.: και το 2021 και φέτος
με τον ίδιο επαγγελματισμό και ζήλο λει-
τουργούσαν), αλλά με την αύξηση των
ροών. Την ίδια ώρα, το έργο των ελληνι-
κών αρχών δυσχεραίνουν και διάφορες
ΜΚΟ που ακόμη και αν δεν δρουν στον
Έβρο, με ανακοινώσεις, αναρτήσεις και
διασπορά φημών «παίζουν» ύποπτο ρό-
λο, όπως η IHH Humanitarian Relief Fo-
undation. 

Τέλος, χρήζει αναφοράς το γεγονός ότι
πλέον όλο και πιο συχνά επιλέγονται πε-
ρίπλοκα δρομολόγια για να φτάσουν οι
μετανάστες στην ελληνική επικράτεια
μέσω Βουλγαρίας ή και Βόρειας Μακε-
δονίας (Σκοπίων). 

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ15

Πέντε άνθρωποι έχουν χάσει φέτος τη ζωή τους στην Ελ-
λάδα από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ενώ τα κρούσματα εντός
του 2022 είναι 87.Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυ-
ρίως με το τσίμπημα μολυσμένων «κοινών» κουνουπιών. Τα
κουνούπια μολύνονται από μολυσμένα πτηνά (ορισμένα είδη
κυρίως άγριων πτηνών), ενώ οι άνθρωποι που έχουν μολυν-
θεί δεν μεταδίδουν περαιτέρω τον ιό σε άλλα κουνούπια.

Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για τα περιστατικά του ιού του Δυ-
τικού Νείλου αναφέρει: «Από την αρχή της περιόδου 2022,
μέχρι τις 23/8/2022 (ώρα 13.00), έχουν διαγνωστεί συνολικά
87 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού
Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 52 παρουσίασαν εκ-
δηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφα-
λίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και

35 είχαν ήπιες εκδηλώσεις (π.χ., εμπύρετο νόσημα). Κατά τη
διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, από την προηγούμενη
εβδομαδιαία έκθεση έως σήμερα (23/8/2022, ώρα 13.00),
διαγνώσθηκαν 27 νέα κρούσματα. Έχουν καταγραφεί 5 θά-
νατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό, ηλικίας άνω των 77
ετών (διάμεση ηλικία θανόντων τα 85 έτη), με υποκείμενα
νοσήματα».

Στα 87 τα κρούσματα και 5 οι νεκροί από τον ιό του Δυτικού Νείλου το 2022 

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Ο υπουργός Προστασίας του
Πολίτη ανακοίνωσε την ενίσχυση
με ακόμα 250 συνοριοφύλακες -
Το σχέδιο της Τουρκίας για
«καυτό» Σεπτέμβρη 
και σκηνικό… 2020

«Αποτρέπουμε
καθημερινά
1.000 εισόδους
μεταναστών…»

ΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΓΙΑ ΕΒΡΟ:



Ε
λεύθερος με περιοριστικούς
όρους αφέθηκε ο πατέρας
της Αμέλιας που την περα-
σμένη Δευτέρα έχασε τη ζωή

της στην παραλία Καλαμακίου στα
Ίσθμια της Κορίνθου.

Ο 42χρονος άνδρας, που κατηγορείται
για θανατηφόρα έκθεση ανηλίκου, οδηγή-
θηκε χθες το πρωί στον ανακριτή, στον
οποίο απολογήθηκε με υπόμνημα. Στις
δέκα το πρωί πέρασε την είσοδο του γρα-
φείου του δικαστικού λειτουργού και δύο
ώρες αργότερα έφευγε από αυτό με τους
περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης
της εξόδου από τη χώρα και την εμφάνισή
του μία φορά κάθε μήνα στο αστυνομικό
τμήμα της περιοχής του.

Ο πατέρας της Αμέλιας στο απολογητικό
του υπόμνημα περιέγραψε το χρονικό της
τραγωδίας, αλλά και όλα όσα ο ίδιος ισχυ-
ρίζεται ότι έπραξε, όταν του παιδί τού
έφυγε από τα χέρια του σε ένα σημείο
όπου το βάθος του νερού άγγιζε τα πέντε
μέτρα. Αυτό που δεν μπορεί όμως να συ-
νειδητοποιήσει εύκολα κάποιος είναι πώς
ο άνθρωπος αυτός εγκατέλειψε τη μονά-
κριβη κόρη του στον πάτο της θάλασσας,
φεύγοντας αρκετά μακριά, για να ζητήσει,
όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε, βοήθεια.

Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε ο 42χρο-
νος, το πρωί της περασμένης Δευτέρας
πήγε στο σπίτι όπου διέμενε τον τελευταίο
μήνα η εν διαστάσει σύζυγός του με την
Αμέλια και πήρε την κόρη του, για να πε-
ράσουν κάποιες ώρες μαζί.

Για να μην της χαλάσει το χατίρι…
Γύρω στη μία το μεσημέρι πατέρας και

κόρη έφτασαν στην παραλία του Καλαμα-
κίου στα Ίσθμια της Κορινθίας. Από την

αρχή είχαν αποφασίσει, όπως ο ίδιος υπο-
στήριξε στον ανακριτή, ότι δεν θα κάνουν
μπάνιο, καθώς ο καιρός δεν ήταν καλός.
Έτσι πήγαν σε μια ταβέρνα για να φάνε.
Κάθισαν εκεί για περίπου μιάμιση ώρα και
στη συνέχεια σηκώθηκαν για να φύγουν.
Η μικρή όμως, που συνήθιζε όταν πηγαί-
νει στη συγκεκριμένη παραλία να ανεβαί-

νει σε μία από τις βάρκες που βρίσκονταν
μέσα στη θάλασσα και να ζωγραφίζει, ζή-
τησε από τον πατέρα της να επαναλάβουν
το ίδιο κι εκείνη την ημέρα. Ο 42χρονος,
όπως ανέφερε στο απολογητικό του υπό-
μνημα, αν και ήταν αρχικά αρνητικός, κα-
θώς ο καιρός δεν ήταν καλός και δεν είχαν
μαζί τους μαγιό, τελικά της έκανε το χατί-

ρι. Αφού της έβαλε ένα σωσίβιο, άρχισαν
να κολυμπούν και οι δυο τους με τα ρούχα
προς τη βάρκα. Όταν έφτασαν στο μικρό
πλεούμενο, προσπάθησε να την ανεβάσει
σε αυτό. Η μικρή όμως του έφυγε από τα
χέρια, γλίστρησε από το σωσίβιο και άρχι-
σε να βυθίζεται. «Πανικοβλήθηκα. Φώνα-
ξα βοήθεια, αλλά δεν ήταν κανένας εκεί.
Επειδή έχω άσθμα, δεν μπορούσα να βου-
τήξω», ανέφερε ο 42χρονος.

Την ίδια ώρα, όμως, που ο πατέρας της
Αμέλιας εξέφραζε τους φόβους του για να
βουτήξει βαθιά στο νερό εξαιτίας της
ασθένειάς του, δεν φάνηκε να δίστασε να
κολυμπήσει, και μάλιστα φαγωμένος, μα-
ζί με το παιδί του μέχρι τη βάρκα.

Ο 42χρονος ανέφερε ότι, όταν βγήκε
από τη θάλασσα, πήγε στο σπίτι του που
βρίσκεται κοντά στην παραλία για να φορ-
τίσει το κινητό του και να πάρει τηλέφωνο
τις Αρχές. Στη συνέχεια επέστρεψε στην
παραλία, όπου είδε την κόρη του να την
έχει βγάλει χωρίς τις αισθήσεις της ένας
ψαροντουφεκάς στην ακτή.

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ16

Τι ανέφερε στο απολογητικό του
υπόμνημα για το πώς πνίγηκε 
η 6χρονη - Αφέθηκε ελεύθερος
με περιοριστικούς όρους
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Πώς περιέγραψε ο πατέρας
το σκηνικό της τραγωδίας 

Η Ρούλα Πισπιρίγκου ανακοίνωσε ότι ο Κούγιας ανέλαβε την υπεράσπισή της
Την υπεράσπιση της Ρούλας Πισπιρίγκου, η οποία κατηγορείται για την

απόπειρα ανθρωποκτονίας και την ανθρωποκτονία κατά συρροή των
τριών κοριτσιών της, ανέλαβε από χθες ο δικηγόρος Αλέξης Κούγιας.

Η προφυλακισμένη μητέρα της Τζωρτζίνας, της Ίριδας και της
Μαλένας γνωστοποίησε ότι μοναδικός της πλέον νομικός σύμ-
βουλος είναι ο Αλέξης Κούγιας. «Με την παρούσα εξουσιο-
δοτώ τον ως άνω δικηγόρο όπως αντ’ εμού και για λογαρια-
σμό μου λαμβάνει αντίγραφα όλων των δικογραφιών που
εκκρεμούν εις βάρος μου για τις ως άνω αναφερόμενες
πράξεις από τα ανακριτικά γραφεία που εκκρεμούν και τις
ανακρίσεις που διεξάγονται εις βάρος μου από τις κ.κ. ανα-
κρίτριες Χριστίνα Σαλάππα και Ευγενία Τζωρτζάτου, καταθέ-
τει αιτήματα και υπομνήματα για την απόδειξη της αθωότητός μου
και παρίσταται ενώπιον οιασδήποτε αρχής για την εκπροσώπησή μου».

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε από την πλευρά του ο Αλέξης Κούγιας
εξηγεί τους λόγους για τους οποίους ανέλαβε τη νομική εκπροσώπηση
της Ρούλας Πισπιρίγκου. «Η αποκλειστική αιτία της αποδοχής ήταν η δια-
πίστωση από εμέ πρωτοφανών ιατροδικαστικών, παθολογοανατομικών,

μαρτυρικών και αστυνομικών επιλογών. Στην επί πενήντα χρόνια καθημε-
ρινή παρουσία μου στα ποινικά Δικαστήρια όλης της ελληνικής επικράτει-
ας δεν συνάντησα ποτέ πάλι τόσες πρωτοφανείς αντιφατικές ιατροδικα-

στικές, παθολογοανατομικές, μαρτυρικές, αστυνομικές αντιφάσεις»,
ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο Αλέξης Κούγιας και συμπλή-

ρωσε: «Με μία πρωτοφανή προανακριτική - αστυνομική προ-
κατάληψη και “χωροφυλακιστική” προσέγγιση στοιχείων
της δικογραφίας, καταργήθηκαν οι κορυφαίες επιστημονι-
κές προσωπικότητες του Καθηγητού Παθολογοανατομίας
του ΕΚΠΑ κου Αγαπητού και των κορυφαίων Ελληνίδων Ια-

τροδικαστών κ.κ. Τσάκωνα και Τσιώλα. Ανετράπησαν χωρίς
επιστημονικά αξιολογήσιμα ιατροδικαστικά και παθολογοανα-

τομικά ευρήματα μετά από εκταφές, οι συγκροτημένες από επιστη-
μονικής άποψης ιατροδικαστικές και παθολογοανατομικές γνωμοδοτή-
σεις και πορίσματα και δημιουργήθηκε, δυστυχώς, με την ανοχή αυτών
που έπρεπε να αντιδράσουν με νόμιμο τρόπο, μία δικογραφία που επέτρε-
ψε σε όλους όσοι διαχρονικά για ιδιοτελείς σκοπούς καταρρακώνουν το
τεκμήριο αθωότητος να προκαταδικάσουν την κατηγορούμενη».



του Νικόλα Καμπά-Κορωναίου

Α
πίστευτες είναι οι εικόνες
από την κακοκαιρία που
πλήττει τη χώρα μας αυτές
τις ημέρες. Πολλοί δρόμοι

μετατράπηκαν χθες σε ποτάμια, με χα-
ρακτηριστικό το γεγονός ότι στην Αθή-
να διακόπηκε η κυκλοφορία των οχη-
μάτων στην οδό Πειραιώς και στα δύο
ρεύματα από το ύψος της λεωφόρου
Πέτρου Ράλλη έως το ύψος της οδού
Χαμοστέρνας λόγω του μεγάλου όγκου
νερού που συγκεντρώθηκε από την έν-
τονη βροχόπτωση. Στην Πειραιώς, στο
ύψος της οδού Μυλλέρου, το οδόστρω-
μα υπέστη καθίζηση και διακόπηκε η
κυκλοφορία στις δεξιές λωρίδες και
στα δύο ρεύματα.
Επί της Γρηγορίου Λαμπράκη στο Κε-
ρατσίνι, οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα
οχήματά τους από τους μεγάλους όγ-
κους νερού, ενώ στην ίδια περιοχή το
οδόστρωμα υπέστη καθίζηση, με απο-

τέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία
των οχημάτων στην οδό Τριπόλεως από
το ύψος της οδού Ιππολύτου έως την
οδό Αμαζόνων, κάτι που συνέβη και
στο Γκάζι, με καθίζηση στην οδό Τρι-
πτολέμου.
Στη λεωφόρο Δροσιάς ο δρόμος έγινε
λίμνη και χρειάστηκε η επέμβαση της
Πυροσβεστικής για να απεγκλωβι-
στούν οδηγοί από τα αυτοκίνητά τους
που κυριολεκτικά χάθηκαν μέσα στο
νερό.

Κατολισθήσεις στη Σαντορίνη
Υδροστρόβιλοι στη Μύκονο
Στη Σαντορίνη, η νεροποντή άφησε πί-
σω της σοβαρά προβλήματα όπως κα-
τολισθήσεις στο λιμάνι και διακοπή
ρεύματος σε πολλά σπίτια. Άλλοτε τέ-
τοιες μέρες οι δρόμοι του νησιού ήταν
«πλημμυρισμένοι» από τουρίστες,
όμως φέτος πλημμύρισαν στην κυριο-
λεξία από την έντονη βροχή. Οι οδηγοί
είδαν το νερό να παρασύρει τα οχήματά

τους, ενώ η Πυροσβεστική δέχτηκε
κλήσεις για αντλήσεις υδάτων. 
Στο «νησί των ανέμων», η κακοκαιρία
χτύπησε με πλημμύρες και υδροστρό-
βιλους. Ντόπιοι και τουρίστες παρακο-
λούθησαν σοκαρισμένοι το σφοδρό
κύμα κακοκαιρίας που πέρασε από τη
Μύκονο, με έναν υδροστρόβιλο που
εμφανίστηκε στην περιοχή του Καλα-
φάτη να τρομάζει όσους βρέθηκαν
κοντά.
Οι δρόμοι της Καλαμπάκας βυθίστηκαν
στο νερό, πλημμύρισαν ισόγεια κατα-
στήματα και υπόγεια, ενώ ο κεντρικός

δρόμος μετατράπηκε σε ποτάμι. Ακό-
μα, έσπασε αιωνόβιος πλάτανος, κό-
βοντας στα δύο τον δρόμο προς Διάβα.
Στην Κοζάνη, σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Εορ-
δαίας λόγω της σφοδρής κακοκαι-
ρίας. Η περιοχή έζησε ένα πρωτοφα-
νές φαινόμενο, καθώς μέσα σε 50 λε-
πτά έπεσαν 77 χιλιοστά βροχής, με
αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν κατοι-
κίες, καταστήματα, υπόγεια, ενώ κα-
ταστράφηκαν και καλλιέργειες από
την υπερχείλιση των αρδευτικών κα-
ναλιών. 
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Χάος στη χώρα από την κακοκαιρία

Δρόμοι-ποτάμια και ολόκληρες
περιοχές μετατράπηκαν σε

λίμνες - Τεράστια προβλήματα
με εγκλωβισμούς οδηγών, με

καθιζήσεις οδοστρωμάτων 
και διακοπή κυκλοφορίας 

σε πολλούς δρόμους

Μέχρι την Παρασκευή 26/8 συνεχίζει να ισχύει το Έκτα-
κτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ, η οποία προει-
δοποιεί για συνέχεια των επικίνδυνων φαινομένων τις
επόμενες ώρες. Το δελτίο που ισχύει για τις περισσότε-
ρες περιοχές της χώρας προβλέπει ισχυρές βροχές και
καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα
κεραυνών, χαλαζοπτώσεις και ανέμους.

Η ΕΜΥ αναβάθμισε το δελτίο για περιοχές που θα δοκι-
μαστούν ιδιαίτερα και σήμερα, για ακόμα μία μέρα, από
τα σπάνια για την εποχή φαινόμενα, οι οποίες είναι οι
εξής: 
Τα θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα της Ανατολικής
Μακεδονίας και της Θράκης και τα νησιά του Βορείου Αι-
γαίου (κυρίως η Λήμνος, η Σαμοθράκη και η Θάσος). Η

Κεντρική Μακεδονία (κυρίως οι Νομοί Χαλκιδικής, Πιε-
ρίας και Ημαθίας καθώς και τα παραθαλάσσια τμήματα
του Νομού Θεσσαλονίκης) μέχρι τις προμεσημβρινές
ώρες σήμερα. Οι Σποράδες, η Θεσσαλία (κυρίως οι Νο-
μοί Μαγνησίας και Λάρισας), η Κεντρική και Βόρεια Εύ-
βοια και τα βόρεια τμήματα της Ανατολικής Στερεάς (κυ-
ρίως ο Νομός Φθιώτιδας) έως και το βράδυ της Πέμπτης.

Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα μέχρι αύριο



Δήμος Θέρμου

Αποκαλυπτήρια προτομής 
Παύλου Μπακογιάννη 

Ο δήμαρχος Αθηναίων
Κώστας Μπακογιάννης
ήταν κεντρικός ομιλητής
στην εκδήλωση του Δή-
μου Θέρμου για τα αποκα-
λυπτήρια της προτομής
του πατέρα του, Ευρυτάνα
πολιτικού Παύλου Μπα-
κογιάννη, στο προαύλιο του Γυμνασίου στο Θέρμο Αιτωλοα-
καρνανίας, εκεί όπου είχε ζήσει τα μαθητικά του χρόνια.

Περιγράφοντας ο Κώστας Μπακογιάννης τα χαρακτηριστικά
του πατέρα του, περιέγραψε την πολιτική φιλοσοφία του Παύ-
λου Μπακογιάννη: «Επειδή διαφωνούμε, δεν σημαίνει πως
δεν μπορούμε να συνυπάρχουμε. Είμαστε αντίπαλοι, δεν ση-
μαίνει ότι είμαστε εχθροί».

Ο Αμερικανός πρέσβης Τζορτζ Τσούνης στον σύντομο χαι-
ρετισμό του έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην προσωπικότητα
του Παύλου Μπακογιάννη αλλά πολύ περισσότερο του Κώστα
Μπακογιάννη και εξήρε το πρακτικό πνεύμα και την αγάπη του
δεύτερου για τις ρίζες και τον τόπο του.

Παιδικοί σταθμοί - ΕΣΠΑ

Αναρτήθηκαν οι πίνακες 
- Ξεκινούν οι ενστάσεις

Αναρτήθηκαν στο σάιτ της ΕΕΤΑΑ τα προσωρινά αποτελέ-
σματα για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ και οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να ενημερωθούν. Αμέσως μετά την ανάρτηση
από χθες, Τετάρτη 24 Αυγούστου, ξεκίνησε η υποβολή των εν-
στάσεων μέχρι και αύριο, Παρασκευή 26 Αυγούστου.

Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά
στην εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ («Ηλεκτρονική υποβολή ενστάσε-
ων»), με την επισύναψη όλων των συμπληρωματικών δικαιο-
λογητικών. Στις 30 Αυγούστου θα ανακοινωθούν οι οριστικοί
πίνακες κατάταξης των αιτούντων ανά περιφέρεια/περιφερει-
ακή ενότητα και θα οριστικοποιηθούν τα vouchers.

Το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα Κρήτης 2021-2027 εγκρίθηκε πρώτο, ανάμεσα στα 13
Περιφερειακά Προγράμματα της Ελλάδας, από την επίτροπο για τη Συνοχή και τις
Μεταρρυθμίσεις Ελίζα Φερέιρα.
Σημειώνεται ότι το νέο πρόγραμμα είναι αυξημένο κατά 150 εκατ. σε σχέση με το
προηγούμενο και ανέρχεται στα 565.000.000 ευρώ.
Η έγκριση του προγράμματος σηματοδοτεί την ουσιαστική έναρξη αξιοποίησης των πόρων της
νέας προγραμματικής περιόδου, επισημαίνει ο περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης: «Η
Περιφέρεια Κρήτης σημείωσε μια σημαντική επιτυχία στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών
κονδυλίων. Ευχαριστούμε την Ευρωπαία επίτροπο, τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
την πολιτική ηγεσία και τα στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τη
συνεργασία τους. Επίσης, συγχαίρουμε την προϊσταμένη και τα στελέχη της Διαχειριστικής
Αρχής της Περιφέρειας Κρήτης. Το νέο πρόγραμμα θα τεθεί σύντομα σε τροχιά υλοποίησης».

Περιφέρεια ΔΜ 

Στο ΠΕΠ η ύδρευση 
των πρώην Δήμων 
Αμυνταίου και Αετού

Την ένταξη του έργου ύδρευσης των οι-
κισμών των πρώην Δήμων Αμυνταίου και
Αετού στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα της Δυτικής Μακεδονίας, με το
ποσό των 24 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), υπέγρα-
ψε ο περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης.

Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιό-
δου 2014-2020 θα υλοποιηθεί η πρώτη φά-
ση, που περιλαμβάνει έργα εσωτερικών δι-
κτύων οικισμών, έργα της υδροληψίας επί
του ρέματος Περικοπής, αρχαιολογικές
εργασίες, υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου,
εξαγορά έκτασης κατασκευής της ΕΕΝ.

Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιό-
δου 2021-2027 θα υλοποιηθεί η δεύτερη
φάση, που περιλαμβάνει τις υπόλοιπες ερ-
γασίες για την ολοκλήρωση του έργου.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μετα-
φορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυ-
ξη 2014-2020», συγχρηματοδοτείται από
το Ταμείο Συνοχής και θα υλοποιηθεί υπό
την αιγίδα της περιφέρειας σε συνεργασία
με τις υπηρεσίες του Δήμου Αμυνταίου.

! Δήμος Αρταίων 

Έργα για αποκατάσταση
ζημιών από τις θεομηνίες

Σε δημοπράτη-
ση, μέχρι και την
Πέμπτη 8 Σεπτεμ-
βρίου με ηλεκτρο-
νικές προσφορές,
θέτει ο Δήμος Αρ-
ταίων το έργο
«Αποκαταστάσεις
ζημιών από θεομηνία στον Δήμο Αρταίων» προϋπολογι-
σμού 400.000 ευρώ.

Το υπουργείο Εσωτερικών χρηματοδότησε τον Δήμο
Αρταίων με 200.000 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο πόσο που
απαιτείται για τις παρεμβάσεις θα καλυφθεί από δημοτι-
κούς πόρους. Πρόκειται για εργασίες, προκειμένου να
αποκατασταθούν οι καταστροφές που προκλήθηκαν
από θεομηνία στον Δήμο Αρταίων.

Δήμος Εορδαίας

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτι-

κής Προστασίας του Δήμου Εορδαίας, της ΠΕ Κοζάνης,
αποφάσισε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστα-
σίας Βασίλειος Παπαγεωργίου, για την αντιμετώπιση
των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των προβλη-
μάτων που προέκυψαν από τη σφοδρή καταιγίδα που
έπληξε το βράδυ της Δευτέρας την περιοχή.

Την κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζήτησε ο δήμαρχος
Εορδαίας Παναγιώτης Πλακεντάς, προκειμένου χωρίς
χρονοκαθυστέρηση να διατεθεί εξοπλισμός και ανθρώ-
πινο δυναμικό για τη βοήθεια στους πληγέντες και ταυ-
τόχρονα να υπάρξουν αποζημιώσεις σε κατοίκους και
επαγγελματίες που πλημμύρισαν οι κατοικίες και τα κα-
ταστήματά τους.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα ισχύσει για έξι μή-
νες, δηλαδή έως τις 22 Φεβρουαρίου 2023.
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Περιφέρεια Κρήτης

Η ΕΕ ενέκρινε το νέο Περιφερειακό
Πρόγραμμα 2021-2027

Γράφει ο Γιάννης Παργινός



Δήμος Αμαρουσίου 

Γραμμή Δημότη 15321
για τα προβλήματα

Νέος κύκλος σχολαστικού ελέγ-
χου των υποδομών της πόλης ξεκί-
νησε από τα αρμόδια συνεργεία του
Δήμου Αμαρουσίου, που αφορά κυ-
ρίως τα επικίνδυνα δέντρα, το δί-
κτυο ηλεκτροφωτισμού, τα φρεάτια
και οποιοδήποτε άλλο σημείο κρί-
νεται απαραίτητο, προκειμένου η
πόλη να προετοιμαστεί για τη φθι-
νοπωρινή και χειμερινή περίοδο.

Για την ενέργεια αυτή, όπως ανα-
φέρει ο δήμαρχος Θόδωρος Αμπα-
τζόγλου, σημαντικό ρόλο παίζει και
η συνδρομή των πολιτών, οι οποίοι
καλούνται να επικοινωνούν με την
ανανεωμένη υπηρεσία «Γραμμή
Δημότη 15321», προκειμένου να
αναφέρουν τα προβλήματα της γει-
τονιάς τους, με προτεραιότητα στα
επικίνδυνα δέντρα και κλαδιά και
στις ελλείψεις ή βλάβες ηλεκτρο-
φωτισμού. Ο δημότης μπορεί να
υποβάλλει αιτήματα και να παρακο-
λουθεί την εξέλιξή τους.

Τ
ο πρώτο φεστιβάλ που διοργανώ-
νει η Περιφέρεια Αττικής για τους
πολίτες της στο Μητροπολιτικό
Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» ξεκινά

αύριο, Παρασκευή 26 Αυγούστου, και
κλείνει την Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου, στο
θέατρο του πάρκου, με εξαιρετικές εκδη-
λώσεις, μουσικές και θεατρικές, από
σπουδαίους καλλιτέχνες που θα προσφέ-
ρουν υψηλής ποιότητας ψυχαγωγία. 

«Ο πολιτισμός είναι η ραχοκοκαλιά μιας
υγιούς κοινωνίας. Κεντρικός στόχος μας
είναι η αξιοποίηση, η φροντίδα και η ανά-

πτυξη του Μητροπολιτικού Πάρκου “Αντώ-
νης Τρίτσης”. Χαιρετίζω με ικανοποίηση το
συγκεκριμένο φεστιβάλ και καλώ όσους
έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν το
πάρκο για να ψυχαγωγηθούν με εξαιρετι-
κές εκδηλώσεις. Πρόκειται για μία ακόμα
δράση της περιφέρειας, που συμβάλλει
στην ενίσχυση και αναβάθμιση του πάρκου
ως μητροπολιτικού χώρου πολιτισμού,
αθλητισμού και ψυχαγωγίας. Εύχομαι
υγεία και καλή διασκέδαση σε όλους»,
επισημαίνει ο περιφερειάρχης Αττικής
Γιώργος Πατούλης.

H Αθήνα έχασε 1,5% 
των δέντρων της από
ξυλοφάγο έντομο…

Η Αθήνα έχει χάσει το 1,5% των
δέντρων της, δηλαδή, περίπου
1.300. Η απώλεια οφείλεται σε ξυ-
λοφάγο έντομο που κατατρώει τις
μουριές, που εμφανίστηκε αρχικά
στην Κρήτη το 2017 και στη συνέ-
χεια, το 2019, στην Αθήνα. Στις πε-
ριοχές Βοτανικός και Κουκάκι, η
απώλεια των δέντρων φτάνει το 30%.

Ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας
Μπακογιάννης παραδέχτηκε τις
απώλειες και δήλωσε σε εκπομπή
του ΣΚΑΪ ότι, σε συνεργασία με
τους επιστημονικούς φορείς, ο δή-
μος προσπαθεί να σώσει τα δέντρα,
ωστόσο στις περιπτώσεις κατά τις
οποίες απαιτείται να κοπούν και να
ταφούν, «εκεί αμέσως φυτεύουμε
μια νέα μουριά».

ΑΑποχετευτικό δίκτυο
σε Σαρωνικό, Κρωπία
Προς οριστική επίλυση βαίνει το χρό-
νιο πρόβλημα αποχέτευσης σε περιο-
χές των Δήμων Σαρωνικού και Κρω-
πίας με την έγκριση διενέργειας δια-
γωνισμού για την επιλογή αναδόχου
που θα εκπονήσει τη μελέτη Έργων
Συλλογής και Μεταφοράς Ακαθάρτων
του Δήμου Σαρωνικού και Αγίας Μα-
ρίνας - Αγίου Δημητρίου στον Δήμο
Κρωπίας, προϋπολογισμού 3,1 εκατ.
ευρώ προ ΦΠΑ.
Σύμφωνα με την εκπονούμενη μελέτη,
θα κατασκευαστούν τα απαραίτητα έρ-
γα συλλογής, μεταφοράς και διαχείρι-
σης των λυμάτων με αποδέκτη το Κέν-
τρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Κο-
ρωπίου - Παιανίας», καθώς και τα εσω-
τερικά δίκτυα των αποχετευόμενων
περιοχών. Η ως άνω μελέτη χρηματο-
δοτείται σε ποσοστό 100% από το Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

Τρέχει η σύνδεση 
φυσικού αερίου
στη Σαλαμίνα

Τη σύνδεση της Σαλαμίνας με το
δίκτυο φυσικού αερίου συζήτησαν
σε ειδική συνάντηση που είχαν ο δι-
ευθυντής Δραστηριοτήτων και Υπο-
δομών του ΔΕΣΦΑ Νίκος Κατσής και
ο διευθυντής Ανάπτυξης Υποδομών
του ΔΕΣΦΑ Ιωάννης Χωματάς με την
αντιπεριφερειάρχη Νήσων Βασιλική
Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη και τον
γενικό γραμματέα Λιμένων και Λι-
μενικής Πολιτικής του υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Ευάγγελο Κυριαζόπουλο.

«Η σύνδεση της Σαλαμίνας με το
φυσικό αέριο θα δώσει μια νέα
πνοή στην ενεργειακή αναβάθμιση
και ανάπτυξη του νησιού. Θεωρού-
με ότι το φυσικό αέριο πρέπει να
υπάρχει ως επιλογή στους κατοί-
κους της Σαλαμίνας. Η περιφέρεια
είναι έτοιμη να εξετάσει τρόπους
σύνδεσης των πολιτών με όσο το
δυνατόν μικρότερο κόστος», τόνισε
η αντιπεριφερειάρχης. 

ΕΕΤΑΑ

Ανακοινώνει προσωρινά 
στοιχεία απογραφής 2021 

Ο μόνιμος πληθυσμός της χώρας ανέρχεται
σε 10.432.4811, μειωμένος κατά 383.805 (-3,5%)
σε σχέση με τον μόνιμο πληθυσμό του 2011.

Σε επίπεδο περιφερειών, μείωση παρουσία-
σαν οι 12 από τις 13 περιφέρειες της χώρας, με
τη μεγαλύτερη μείωση να παρατηρείται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κατά 28,633
(-10,1%), ενώ αύξηση παρατηρείται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κατά 15,527 (+5,0%).

Στο επίπεδο 74 περιφερειακών ενοτήτων, οι 61 παρουσιάζουν μείωση και οι 13 αύξηση.
Από τους 332 δήμους της χώρας 85 εμφανίζουν αύξηση πληθυσμού, εκ των οποίων 10

παρουσιάζουν αύξηση πάνω από 10%, 12 παρουσιάζουν αύξηση από 5-10% και 66 δήμοι
έως 5%. Μείωση πληθυσμού είχαν 247 δήμοι.
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Περιφέρεια Αττικής

Ξεκινά το 1ο Φεστιβάλ 
στο Μητροπολιτικό Πάρκο
«Αντώνης Τρίτσης»

Γράφει ο Γιάννης Παργινός



Π
ροκαταρκτική εξέτα-
ση για να διερευνηθεί
εάν τελέστηκαν αδι-

κήματα κατά τη διάρκεια της
ανοιχτής εκδήλωσης της αυ-
τοαποκαλούμενης «Εκκλη-
σίας των Εθνών» στην πλατεία
Δικαστηρίων παρήγγειλε η εισαγγελέας Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, η εισαγγελέας Πρωτοδικών Κυριακή
Κλιάμπα στην παραγγελία της στην Ασφάλεια Θεσσα-
λονίκης ζήτησε να διερευνηθούν όλες οι διαστάσεις
της θρησκευτικής εκδήλωσης που έχει προκαλέσει
διαμαρτυρίες.

Ειδικότερα, ζήτησε να εξεταστεί εάν τελέστηκαν τα αδι-

κήματα του προσηλυτισμού,
της παράνομης κατάληψης
δημοσίου χώρου και της δια-
τάραξης κοινής ησυχίας.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της
έρευνας θα συγκεντρωθούν
όλα τα έγγραφα των αιτήσεων

που κατέθεσαν οι εκπρόσωποι της συγκεκριμένης οργά-
νωσης στις τοπικές αρχές, προκειμένου να συνεχίσει τις
εκδηλώσεις της.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων αυτών, που παρα-
κολούθησαν δεκάδες Έλληνες και ξένοι, προβλήθηκε
βίντεο με εξορκισμό νεαρού, στοιχείο που ξεσήκωσε και
διαμαρτυρίες, ειδικά στο διαδίκτυο.

Περί ηθικής ο λόγος… Επιτρέπεται αντιδήμαρχοι και
εντεταλμένοι να κυκλοφορούν με τα οχήματα του δή-
μου όλες τις ώρες του 24ώρου; Ενώ βρίσκονται εκτός
πόλης και πηγαίνουν για δικές τους υποχρεώσεις; Τα
ερωτήματα αυτά τέθηκαν από δημοτικούς συμβού-

λους της αντιπολίτευσης σε πηγαδάκια στην τελευταία
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Αρκετοί έλε-
γαν πως δεν μπορεί ένας αντιδήμαρχος να διαθέτει
τέσσερις οδηγούς και τα αυτοκίνητα του δήμου να βρί-
σκονται παρκαρισμένα μπροστά από καφέ της πόλης!

Υπάρχει αντιδήμαρχος που να διαθέτει τέσσερις οδηγούς;

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στο… τρέξιμο οι δυο
υποψήφιοι δήμαρχοι 
Κορδελιού-Ευόσμου 

Τον… ακάθιστο έχουν οι υποψήφι-
οι δήμαρχοι στον Δήμο Κορδελιού-
Ευόσμου. Τι και αν είναι Αύγουστος;
Οι περισσότεροι συνεχίζουν με εντα-
τικούς ρυθμούς τις επαφές για να
στελεχώσουν ή για να δυναμώσουν
τα ψηφοδέλτιά τους ενόψει των
εκλογών του 2023. Είναι, μάλιστα,
χαρακτηριστικό ότι τόσο ο δήμαρχος
Κλεάνθης Μανδαλιανός (στη φωτό με
τον επιχειρηματία Γιώργο Κωνσταν-
τινίδη) όσο και ο Λευτέρης Αλεξαν-
δρίδης ανακοινώνουν κάθε τρεις και
λίγο ονόματα προσώπων της περιο-
χής που θα τους στηρίξουν στον προ-
εκλογικό μαραθώνιο.

Στο τυπογραφείο 
το νέο βιβλίο 
του Θ. Καράογλου 

Τις τελευταίες πινελιές στο τρίτο
του βιβλίο, με τίτλο «Εντύπως και Εν-
τίμως», βάζει, όπως μαθαίνουμε, ο
Θεόδωρος Καράογλου λίγο πριν αυτό
πάρει τον δρόμο προς το τυπογρα-
φείο. Ο πρώην υπουργός αρμόδιος
για θέματα Μακεδονίας-Θράκης και
βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ
έχει ήδη γράψει το βιβλίο «Δημόσια
Παρέμβαση» με συλλογή πολιτικών
προτάσεων και άρθρων και το «Ορκί-
ζομαι» με προτάσεις για τη Συνταγ-
ματική Αναθεώρηση.

Το βίντεο της Μαρίας
για τη δουλειά
στις Βρυξέλλες…

«Ξεκινάμε τη χρονιά με πολλή και
εντατική δουλειά», έγραψε στον
προσωπικό της λογαριασμό στο In-
stagram η Μαρία Σπυράκη, ποστά-
ροντας παράλληλα ένα πρωτότυπο
βίντεο με την ίδια και όλα εκείνα στα
οποία είναι εισηγήτρια και συμμετέ-
χει στις Βρυξέλλες. Η ευρωβουλευ-
τής της ΝΔ, πάντως, στο βιντεάκι της
έχει σε περίοπτη θέση τη Θεσσαλο-
νίκη, από όπου και φαίνεται να ξεκι-
νά το ταξίδι της με προορισμό τις
Βρυξέλλες. 

Παρέμβαση εισαγγελέα για τον δημόσιο
εξορκισμό στην πλατεία Δικαστηρίων

Σφυρίζουν αδιάφορα
σαν να μην τρέχει τίποτε  

Στο τοπικό ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης κάνουν ότι δεν
βλέπουν ότι υπάρχει σύμπλευση με τον ΣΥΡΙΖΑ στο
θέμα των υποκλοπών. Μαθαίνουμε ότι ούτε ένα στέ-
λεχος δεν εξέφρασε προβληματισμό για τον εναγκα-
λισμό Τσίπρα - Ανδρουλάκη στην τελευταία συνε-
δρίαση του οργάνου. Μάλιστα, φαίνεται ότι είναι ικα-
νοποιημένοι από την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς
«ξύπνησαν» όπως λένε τα «αντιδεξιά ένστικτα» των
ψηφοφόρων.  

Προς την Α’ Θεσσαλονίκης 
οδεύει η Χρυσίδου

Στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Α’ Θεσσαλονίκης
αναμένεται να συμπεριληφθεί το όνομα της Έλλης
Χρυσίδου. Η δημοτική σύμβουλος με την παράτα-
ξη της Νοτοπούλου και πρώην αντιδήμαρχος Πο-
λιτισμού θα είναι μία από τις γυναικείες παρου-
σίες που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο στις
εθνικές εκλογές. Και σε αυτή τη «μάχη» του σταυ-
ρού θα βρεθεί «κόντρα» στην επικεφαλής της πα-
ράταξής της…

Στη Βουλή ο Σαουλίδης
Στην Αθήνα βρίσκεται το μέλος του Πολιτικού

Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Αντώνης Σαουλίδης. Θα
δώσει το «παρών» στη Βουλή στην κοινή συνεδρία-
ση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας με το Πολιτικό
Συμβούλιο παρόντος του προέδρου Νίκου Ανδρου-
λάκη, ο οποίος θα κάνει ομιλία για την υπόθεση των
υποκλοπών. 

Δεν αλλάζουν άποψη
Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει τη μετεγκατάσταση της

ΔΕΘ στα δυτικά. Αυτό προκύπτει από τις τοποθετή-
σεις των τοπικών στελεχών τις τελευταίες ημέρες,
που ετοιμάζουν έναν φάκελο με τα θέματα της πόλης
για τον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη. Δεν αλλάζουν
άποψη ούτε με τη νέα ηγεσία…
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ε εκρηκτικές αυξήσεις
στο κόστος του φυσικού
αερίου και της ηλεκτρι-
κής ενέργειας βρίσκεται

αντιμέτωπη η Ευρώπη τις τελευταίες
ημέρες, με αποτέλεσμα η ενεργειακή
ακρίβεια να έχει εκτοξευτεί σε ιστορι-
κά υψηλά σε αγορές-βαρόμετρα,
προτού καν τελειώσει το καλοκαίρι κι
ενώ εντείνονται οι ανησυχίες για εξαι-
ρετικά δύσκολο χειμώνα.

Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών
επιβεβαιώνουν την ανάγκη για συλλο-
γική ευρωπαϊκή αντίδραση έναντι των
ενεργειακών ανατιμήσεων, δεδομέ-
νου του κινδύνου να υπάρξει σημαντι-
κή αύξηση στο κόστος ζωής στη Γη-
ραιά Ήπειρο το επόμενο διάστημα,
ενώ ο πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή
Ένωση ήδη ανήλθε στο 9,8% τον Ιού-
λιο. Την ίδια ώρα οι λιανικές πωλήσεις
ήδη υποχωρούν, μήνες πριν από την
έναρξη της περιόδου θέρμανσης, και
οι αγοραστές μειώνουν τις αγορές
τους. Τον Ιούνιο ο όγκος των λιανικών
πωλήσεων μειώθηκε κατά σχεδόν 4%
σε σχέση με έναν χρόνο πριν, με αιχμή
την πτώση κατά 9% που καταγράφηκε
στη Γερμανία.

Tο κόστος του φυσικού αερίου έχει
περίπου δεκαπλασιαστεί σε διάστημα
μόλις ενός έτους, ενώ είναι 14 και πλέ-
ον φορές υψηλότερο συγκριτικά με
τον μέσο όρο της προηγούμενης δε-
καετίας.

Δύσκολος χειμώνας 
Εξίσου ανησυχητική είναι η εικόνα

σε αγορές-κλειδιά για την τιμολόγηση
της ηλεκτρικής ενέργειας. Στη Γερμα-
νία οι παραγγελίες ρεύματος για το
επόμενο έτος ξεπέρασαν τα 700 ευρώ
ανά μεγαβατώρα για πρώτη φορά, ενώ
στη Γαλλία τα αντίστοιχα συμβόλαια
σκαρφάλωσαν πάνω από τα 800 ευρώ.
Πέραν της μεγάλης πίεσης στην τσέπη
των καταναλωτών, αυτές οι απότομες
και μεγάλες ανατιμήσεις συνιστούν
μεγάλο πρόβλημα και για τη βιομηχα-
νία, ειδικά για τους ενεργοβόρους
κλάδους, με αποτέλεσμα να εντείνον-
ται οι φόβοι για ύφεση στην ΕΕ μέσα
στους επόμενους μήνες. Μάλιστα οι
περισσότεροι οικονομολόγοι βλέπουν
τη Γερμανία και την Ιταλία, τις νούμερο

1 και 4 ευρωπαϊκές οικονομίες αντί-
στοιχα και με μεγάλη εξάρτηση από το
φυσικό αέριο, να εισέρχονται σύντομα
σε ύφεση.

Ο πανικός στις αγορές ενέργειας
ήρθε στον απόηχο της αιφνιδιαστικής
ανακοίνωσης της ρωσικής Gazprom
ότι έχει προγραμματίσει τριήμερες
εργασίες συντήρησης στον αγωγό φυ-
σικού αερίου Nord Stream 1 από την
31η Αυγούστου. Η Μόσχα έχει ήδη
συρρικνώσει τη ροή αερίου προς την
Ευρώπη μέσου του Nord Stream 1,
επικαλούμενη τεχνικές δυσκολίες
που προκαλούν οι ευρωπαϊκές κυρώ-
σεις, οι οποίες έχουν επιβληθεί στη
ρωσική οικονομία λόγω της εισβολής
στην Ουκρανία.

Επικρατεί μάλιστα έντονη ανησυχία
ότι σε κάποιο σημείο η Μόσχα θα δια-
κόψει εντελώς τις ροές, τη στιγμή που
η ΕΕ είναι ανέτοιμη να αντιμετωπίσει
τις συνέπειες ενόψει του χειμώνα.

Η μείωση των ρωσικών εξαγωγών,
που τα προηγούμενα χρόνια αναλο-
γούσαν περίπου στο 40% των εισαγω-
γών φυσικού αερίου από την ΕΕ, συν-

δυάζεται με σειρά παραγόντων που
στην πράξη συγκροτούν μία τέλεια
καταιγίδα για την ενωμένη Ευρώπη.

Περιορισμένες ποσότητες LNG 
Η ΕΕ επιδιώκει να αντικαταστήσει

μεγάλο μέρος των εισαγωγών από τη
Ρωσία με φορτία υγροποιημένου φυ-
σικού αερίου, όμως οι ποσότητες LNG
που δεν είναι δεσμευμένες μέσω προ-
ϋπαρχόντων συμβολαίων είναι περιο-
ρισμένες. Αυτό αναγκάζει τη Γηραιά
Ήπειρο να επιδίδεται σε ανταγωνισμό
με τις μεγάλες ασιατικές αγορές που
επίσης εισάγουν αέριο, όπως η Κίνα, η
Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, οδηγών-
τας προς τα πάνω τις τιμές.

Παράλληλα, φέτος η Ευρώπη δεν
μπορεί να βασιστεί στον στόλο των πυ-
ρηνικών μονάδων της Γαλλίας, ο οποί-
ος υπολειτουργεί επί μήνες λόγω ανα-
γκαίων εργασιών συντήρησης, που σε
πολλές περιπτώσεις είχαν αναβληθεί
λόγω της πανδημίας. Ως αποτέλεσμα,
η Γαλλία, που παραδοσιακά εξάγει
ηλεκτρική ενέργεια, βασίζεται σε ει-
σαγωγές αερίου, επιτείνοντας το πρό-

βλημα. Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα νε-
ότερα επίσημα στοιχεία της κρατικής
εταιρείας EDF, έως τον Ιούνιο η παρα-
γωγή ρεύματος από πυρηνικούς
σταθμούς στη Γαλλία ήταν μειωμένη
κατά 15% σε σχέση με το 2021, που με-
ταφράζεται σε 27,6 τεραβατώρες.

Επιπλέον, ο παρατεταμένος καύσω-
νας που έπληξε εκτεταμένες περιοχές
της Γηραιάς Ηπείρου φέτος προκάλε-
σε μεγάλη πτώση στη στάθμη ποτα-
μών που αποτελούν νευραλγικούς
πλωτούς άξονες για τη μεταφορά αγα-
θών. Αυτό επηρέασε, μεταξύ άλλων,
τη μεταφορά φορτίων άνθρακα, στον
οποίο στρέφονται εκτάκτως πολλές
ευρωπαϊκές οικονομίες, προκειμένου
να καλύψουν το κενό που προκαλούν
το υψηλό κόστος και η περιορισμένη
διαθεσιμότητα του φυσικού αερίου.

Εκρηκτικές αυξήσεις σε
αέριο και ρεύμα - Καλπάζει
ο πληθωρισμός, απειλούνται
με ύφεση οι οικονομίες 

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Αντιμέτωπη με ενεργειακό
«Αρμαγεδδώνα» η Ευρώπη 



Ε
ντός των επόμενων ημε-
ρών αναμένεται να ανοίξει
η ηλεκτρονική πλατφόρμα
για τη δήλωση των αυθαι-

ρέτων μέσα σε δάση και δασικές
εκτάσεις. Οι ενδιαφερόμενοι θα ει-
σέρχονται στον ιστότοπο του Ελληνι-
κού Κτηματολογίου και στην ενότητα
«ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ» θα κλικάρουν
την επιλογή «Ηλεκτρονική Υποβολή
Αιτήσεων Υπαγωγής στις διατάξεις
του άρθρου 55 του ν. 4685/2020 (Οι-
κιστικές πυκνώσεις)».

Με την καταβολή παραβόλου 250
ευρώ οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν
να εξασφαλίσουν «ασυλία» για ένα
απροσδιόριστο, προς το παρόν, χρονι-
κό διάστημα, μέχρι οι δηλώσεις να συ-
νεξεταστούν και να οδηγήσουν στην
πολεοδόμηση ή μη μιας περιοχής.

Η διαδικασία προβλέφθηκε πριν
από δύο χρόνια, στον ν. 4685/20, χω-
ρίς όμως να τεθεί μέχρι τώρα σε
εφαρμογή. Η ρύθμιση αφορά μόνο
κατοικίες (και τις συνοδές τους εγκα-
ταστάσεις), ακολουθώντας σε γενι-
κές γραμμές τους περιορισμούς που
έθεσε την προηγούμενη δεκαετία η
νομοθεσία για τη νομιμοποίηση αυ-
θαιρέτων: πρέπει να έχουν ανεγερθεί
πριν από τις 28 Ιουλίου 2011 (χρονική
«κόκκινη γραμμή»), να βρίσκονται
εκτός περιοχών Natura, αρχαιολογι-
κών χώρων, αιγιαλού, ρεμάτων κ.ο.κ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
υποβάλουν μια αίτηση που να περι-
λαμβάνει την περιγραφή της κατοι-
κίας, μια υπεύθυνη δήλωση ότι το
κτίριο πληροί τις προαναφερθείσες

προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση
και ένα παράβολο 250 ευρώ. Αυτό-
ματα, το παράνομο κτίσμα εξαιρείται
από την κατεδάφιση, ενώ αναστέλ-
λονται όλες οι κυρώσεις που έχουν
επιβληθεί εις βάρος του (πρόστιμα,
διοικητική αποβολή κ.ο.κ.).

Ποιοι έχουν δικαίωμα
να υποβάλουν αίτηση

Οι ρυθμίσεις αφορούν κατοικίες και
συνοδές κατασκευές οι οποίες βρί-
σκονται σε οικιστικές πυκνώσεις εν-
τός περιοχών που περιλαμβάνονται σε
αναρτημένους ή κυρωμένους δασι-
κούς χάρτες ή βρίσκονται σε δάση και
δασικές εκτάσεις, γεγονός που σημαί-
νει ότι δεν μπορούν με τη διαδικασία
αυτή να μονιμοποιηθούν μεμονωμένα
αυθαίρετα σε δασικές εκτάσεις.

Δικαίωμα υποβολής της αρχικής
αίτησης στην πλατφόρμα του Κτημα-
τολογίου θα έχουν και όσοι ενδιαφε-
ρόμενοι έχουν υποβάλει αίτηση
διόρθωσης προδήλου σφάλματος
του δασικού χάρτη, αντίρρησης, ακύ-
ρωσης ή οποιοδήποτε άλλο διοικητι-
κό ή ένδικο βοήθημα, με το οποίο
αμφισβητούν ότι η ιδιοκτησία τους
έχει δασικό χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθετι-
κή ρύθμιση, αφού ολοκληρωθεί η
συλλογή των δηλώσεων, θα καταρτι-

στούν οικονομοτεχνικές μελέτες (μία
ανά περιφέρεια) στις οποίες θα απο-
τυπώνεται συνολικά η εικόνα του
προβλήματος.

Κατόπιν, το υπουργείο Περιβάλ-
λοντος θα δρομολογήσει μέσω προ-
εδρικών διαταγμάτων την πολεοδό-
μηση των περιοχών αυτών, δίνοντας
δυνατότητα διατήρησης των δασικών
αυθαιρέτων έως 30 έτη (που προφα-
νώς ισοδυναμεί με πλήρη νομιμοποί-
ηση). Όσοι νομιμοποιηθούν θα κλη-
θούν να καταβάλουν πρόστιμο, ο τρό-
πος υπολογισμού του οποίου δεν έχει
ακόμα καθοριστεί. Όπως καθορίστη-
κε πρόσφατα (ν. 4964/22), η διαδικα-
σία υποβολής δηλώσεων θα διαρκέ-
σει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των αυ-
θαίρετων ιδιοκτησιών σε δασικές
εκτάσεις δεν είναι σε καμία περίπτω-
ση αμελητέος. Εκτιμήσεις ανεβά-
ζουν τα αυθαίρετα αυτής της κατηγο-
ρίας ακόμα και στο 1 εκατομμύριο,
ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι στην
προηγούμενη προσπάθεια τακτοποί-
ησής τους μέσω των οικιστικών πυ-
κνώσεων, οι οποίες είχαν καταπέσει
στο ΣτΕ, είχαν καταγραφεί μόνο στην
Αττική 115.873 στρέμματα.

ΚΚαταλύματα: 
Εκτόξευση τζίρου
στο β’ τρίμηνο -
Στο +400% η Κως

Κατακόρυφη αύξηση καταγράφηκε
στον τζίρο των επιχειρήσεων καταλυ-
μάτων της Ελλάδας για το β’ τρίμηνο
του 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία της
ΕΛΣΤΑΤ, ενώ παράλληλα μεγάλη άνο-
δο σημείωσε ο κλάδος της εστίασης
την ίδια χρονική περίοδο. Έτσι, στο
σύνολο των επιχειρήσεων του κλά-
δου των καταλυμάτων (κλάδος 55 της
ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), ο κύκλος
εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του
2022 ανήλθε σε 2.051.499.115 ευρώ,
σημειώνοντας αύξηση 238,8% σε σχέ-
ση με το δεύτερο τρίμηνο του 2021,
όπου είχε ανέλθει σε 605.517.814 ευ-
ρώ. Για τις επιχειρήσεις των περιφε-
ρειακών ενοτήτων με συνεισφορά
στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους
2021 μεγαλύτερη από 1,0%, η μεγαλύ-
τερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το
δεύτερο τρίμηνο του 2022 σε σύγκρι-
ση με το δεύτερο τρίμηνο του 2021
παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή
Ενότητα Κω (399,6%) και η μικρότερη
αύξηση (125,8%) καταγράφηκε στην
Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής.
Στο σύνολο των επιχειρήσεων του
κλάδου των υπηρεσιών εστίασης
(κλάδος 56 της ταξινόμησης NACE
Αναθ. 2), ο κύκλος εργασιών το δεύ-
τερο τρίμηνο του 2022 ανήλθε σε
1.931.545.816 ευρώ, σημειώνοντας
αύξηση 70,2% σε σχέση με το δεύτερο
τρίμηνο του 2021, οπότε είχε ανέλθει
σε 1.134.960.057 ευρώ. Για τις επιχει-
ρήσεις στον κλάδο των καταλυμάτων
(κλάδος 55 της ταξινόμησης NACE
Αναθ. 2), με υποχρέωση τήρησης δι-
πλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες
υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μη-
νιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον
Ιούνιο του 2022 ανήλθε σε
1.007.709.216 ευρώ, σημειώνοντας
αύξηση 174,4% σε σχέση με τον Ιούνιο
του 2021, οπότε είχε ανέλθει σε
367.247.183 ευρώ. 
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Το θέμα εκτιμάται ότι
αφορά τουλάχιστον ένα
εκατομμύριο ιδιοκτήτες 
- Πώς θα γίνονται 
οι δηλώσεις

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Ανοίγει η πλατφόρμα
για τα δασικά αυθαίρετα
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Σ
τα κατώτερα επίπεδα
«όλων των εποχών» φέρ-
νει η κρατική ενίσχυση
που ανακοινώθηκε την

Τρίτη τις τελικές χρεώσεις που θα
πληρώσουν οι οικιακοί καταναλω-
τές τον Σεπτέμβριο, διαμορφώνον-
τας έως και αρνητικές τελικές τιμές
χρέωσης. 

του Μιχάλη Μαστοράκη

Συγκεκριμένα οι πελάτες κάποιων
εταιρειών θα πληρώσουν την κιλοβα-
τώρα ακόμα και 2 ή 3 λεπτά, κάποιων
άλλων εταιρειών 5, 6 ή 10 λεπτά, ενώ
η μεγαλύτερη καθαρή χρέωση εται-
ρείας θα είναι τα 15-16 λεπτά την κι-
λοβατώρα. Σημειώνεται ότι το οικια-
κό τιμολόγιο Γ1 της ΔΕΗ διαμορφώ-
νεται στα 14,9-16,1 λεπτά, όπως και
τον Αύγουστο. 

Τι προκύπτει ανά εταιρεία
Η τελική τιμή της Protergia δια-

μορφώνεται στα 14,313 λεπτά ανά κι-
λοβατώρα, από 78,213 λεπτά που
ήταν η ονομαστική της χρέωση.

Στην περίπτωση της Elpedison, η

χρέωση που ανακοίνωσε ήταν
108,64 λεπτά, η οποία με την αφαί-
ρεση του Elpedison Loyalty Pass
(0,4 €/KWh) αποκλιμακώνεται στα
68,64 λεπτά. Έτσι, συνυπολογίζον-
τας το Loyalty Pass, με την επιδότη-
ση η «καθαρή» τιμή που θα πληρώ-
σουν οι πελάτες της εταιρείας είναι
μόλις 2,9 λεπτά.

Όσον αφορά την ΗΡΩΝ, η χρέωση
των 75 λεπτών του ευρώ ανά κιλοβα-
τώρα ελαττώνεται στα 11,1 λεπτά με
την επιδότηση. Μάλιστα, για τους πε-
λάτες της που θα εξοφλήσουν εμ-
πρόθεσμα τον λογαριασμό τους και
λάβουν την έκπτωση συνέπειας των
15 λεπτών, λογιστικά η «καθαρή» τι-
μή για τον Σεπτέμβριο γίνεται αρνη-
τική (πιστωτική), στα -3,9 ευρώ ανά
μεγαβατώρα! Βέβαια, η αρνητική
χρέωση είναι λογιστική, υπό την έν-
νοια ότι οι καταναλωτές δεν θα δουν
αρνητική χρέωση στους λογαρια-
σμούς με την κατανάλωση του Σε-
πτεμβρίου, αλλά 11,1 λεπτά ανά κιλο-
βατώρα, αφού η έκπτωση των 15 λε-
πτών θα πιστωθεί στον επόμενο λο-
γαριασμό τους (με τις καταναλώσεις
Οκτωβρίου).

Η τιμολόγηση της Φυσικό Αέριο
Αττικής «βυθίζεται» στα 4 λεπτά
ανά κιλοβατώρα, που μειώνεται
περαιτέρω στα 2 λεπτά για όσους
εξοφλήσουν εμπρόθεσμα τον λο-
γαριασμό τους.

Οι πελάτες της ΖeniΘ θα πληρώ-
σουν τον επόμενο μήνα από 4,8 λεπτά
για κάθε κιλοβατώρα που θα «κά-
ψουν», καθώς η ονομαστική χρέωση
της επιχείρησης ξεκινούσε από τα
68,7 λεπτά.

Η τιμή της NRG «προσγειώνεται»
στα 10,9 λεπτά (από ονομαστική χρέ-
ωση 74,8 λεπτά), της ΕΛΙΝ στα 6 λε-
πτά (από 69,9 λεπτά) και της Watt &
Volt (που εξαγοράστηκε από τη Myti-
lineos) στα 14,5 λεπτά (από 78,4 λε-
πτά) και της Volterra στα 13,9 λεπτά
(από 77,8 λεπτά).

Ανησυχία για το θολό τοπίο
Παρότι ολόκληρος ο κλάδος των

εταιρειών προμήθειας αναγνωρίζει
ότι η γαλαντόμα επιδότηση των λο-
γαριασμών ανακουφίζει τους κατα-
ναλωτές και περιορίζει τις διαμαρ-
τυρίες και τους απλήρωτους λογα-
ριασμούς, καταγράφεται παράλληλα

ανησυχία για το θολό τοπίο που δη-
μιουργούν οι συνεχείς αλλαγές, με
αποτέλεσμα οι πολίτες να είναι απο-
λύτως δύσπιστοι απέναντι στους πα-
ρόχους.

Ας σημειωθεί, δε, ότι οι κατανα-
λωτές έχουν πλέον το δικαίωμα να
αλλάζουν προμηθευτή ακόμα και
κάθε μήνα χωρίς να έχουν κάποια
συνέπεια.

Παράγοντες της αγοράς επισημαί-
νουν επίσης ότι το σήμα που δίνεται
με το μοντέλο επιδοτήσεων που έχει
υιοθετηθεί είναι λάθος, καθώς πλέον
δεν γίνεται στον πολίτη εμφανής η
ανάγκη περιορισμού της κατανάλω-
σης και εν γένει  εξοικονόμησης
ενέργειας, που είναι εν μέσω κρίσης
και το βασικό ευρωπαϊκό πρόταγμα.

Σε ιστορικό χαμηλό 
οι καθαρές χρεώσεις 
τον Σεπτέμβριο, μετά 
τις γενναίες επιδοτήσεις
της κυβέρνησης

Όντας εκ των βασικών στόχων του business plan
που είχε εκπονήσει η επιχείρηση προ ετών, η ΔΕΗ
προχωρά δυναμικά ώστε να μπει στην αγορά υπη-
ρεσιών χονδρικής οπτικών ινών, μέσω της θυγα-
τρικής της FiberCo. 

Ως γνωστόν, η ΔΕΗ αποφάσισε να εισέλθει στην
αγορά παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερυ-
ψηλής ταχύτητας (Ultra-Fast broadband) ως πά-
ροχος των υποδομών, διαβλέποντας σημαντικές
ευκαιρίες. 

Για τον σκοπό αυτό, ξεκίνησε την ανάπτυξη πιλο-
τικού προγράμματος στον Δήμο Περιστερίου, εκ-
μεταλλευόμενη το ιδιόκτητο δίκτυο διανομής ηλε-

κτρικής ενέργειας για την οικονομικά αποτελε-
σματική ανάπτυξη οπτικών ινών. 

Πλέον, η ΔΕΗ είναι έτοιμη να προχωρήσει στην

επόμενη φάση του εγχειρήματος, με την υποστή-
ριξη από εξωτερικό σύμβουλο τον οποίο αναζητά
μέσω διαγωνισμού, με στόχο την εκτέλεση όλων
των απαραίτητων δραστηριοτήτων για την επιχει-
ρησιακή κλιμάκωση. Ζητούμενο για τη νέα αυτή
φάση είναι η αύξηση της κάλυψης του δικτύου
και η διάθεση στην αγορά υπηρεσιών χονδρικής
οπτικών ινών. 

Ο σύμβουλος θα έχει στη διάθεσή του έξι μήνες
για την ολοκλήρωση του έργου που θα αναλάβει, ο
προϋπολογισμός του οποίου, κατά την εκτίμηση
της ΔΕΗ, ανέρχεται σε 5 εκατ. ευρώ περίπου (για
την ακρίβεια, 4.992.000 ευρώ).

Σε πλήρη εξέλιξη το project οπτικών ινών της ΔΕΗ μέσω της FiberCo 

Η διαμόρφωση
των τιμολογίων
του ρεύματος
ανά πάροχο
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της Ρεγγίνας Σαβούρδου 

Α
ναπτυξιακή δυναμική θα
προσδώσει στο λιμάνι του
Λαυρίου η διασύνδεσή του
με τον Προαστιακό Σιδηρό-

δρομο, καθώς θα δημιουργηθούν οι
κατάλληλες βάσεις ώστε να προεκτα-
θούν οι υφιστάμενες εμπορικές δρα-
στηριότητές του.

Η νέα ηλεκτροκινούμενη σιδηρο-
δρομική γραμμή, διπλής στο μεγαλύ-
τερο μέρος της, μήκους 32 χλμ, θα
διαθέτει σύγχρονα συστήματα αμφί-
δρομης σηματοδότησης με τηλεδιοί-
κηση και ETCS (European Train Con-
trol System), επιπέδου 1.

Με την ολοκλήρωση του έργου,
προϋπολογισμού 391.000.000 €, θα
αλλάξει η εικόνα πολεοδομικά, χωρο-
ταξικά, περιβαλλοντικά και συγκοινω-
νιακά όλων των περιοχών από όπου
θα διέρχονται οι γραμμές.

Το μεγάλο έργο στα νοτιοανατολικά

της Αττικής, που θα υλοποιηθεί με τη
μέθοδο του Ανταγωνιστικού Διαλό-
γου και βρίσκεται ήδη στη δεύτερη
φάση του διαγωνισμού, θα συνδέει το
Λαύριο με τον διεθνή αερολιμένα
Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» σε
μόλις 20 λεπτά, ενώ από το κέντρο
της Αθήνας θα απαιτούνται περίπου
50 λεπτά και σχεδόν 70 λεπτά, αν κά-
ποιος ξεκινήσει από τον Πειραιά, ενώ
ο ορίζοντας ολοκλήρωσής του είναι
οι 48 μήνες από την ημέρα υπογρα-
φής της σύμβασης.

Το έργο θα περιλαμβάνει 2 νέους
σιδηροδρομικούς σταθμούς και 7 νέ-
ες σιδηροδρομικές στάσεις, ενώ έχει
προβλεφθεί και η αναβάθμιση των πε-
ριβαλλόντων χώρων.

Πρώτος σταθμός το Μαρκόπουλο
(με τον ομώνυμο σταθμό), θα ακο-
λουθεί η στάση στα Καλύβια, στον
Κουβαρά, στην Κερατέα, στο Δασκα-
λειό, στο Καλοπήγαδο, στο Θορικό
και στο Λαύριο, ενώ ο τερματικός

σταθμός χωροθετείται εντός της λι-
μενικής υποδομής.

Παντού πάρκινγκ
Αναλυτικά, η κατασκευή της νέας

γραμμής περιλαμβάνει την κατα-
σκευή σύγχρονου συστήματος αμφί-
δρομης σηματοδότησης με τηλεδιοί-
κηση και ETCS επιπέδου 1, την κατα-
σκευή συστήματος ηλεκτροκίνησης
25kV/50Hz, με τηλεδιοίκηση (SCA-
DA), την κατασκευή υποσταθμού έλ-
ξης, την κατασκευή της αποκατάστα-
σης του θιγόμενου οδικού δικτύου,
την κατασκευή σύγχρονου συστήμα-
τος τηλεπικοινωνιών, καθώς και την
κατασκευή των νέων σταθμών και
στάσεων. 

Σε όλους τους σιδηροδρομικούς
σταθμούς και στάσεις προβλέπεται
χώρος στάθμευσης, ώστε να εξυπη-
ρετούνται ευρύτερες ζώνες με δυνα-
τότητα πρόσβασης είτε με αυτοκίνητο
είτε με άλλο τοπικό μέσο μαζικής με-

ταφοράς. Όσο ο προαστιακός σιδη-
ρόδρομος της Αθήνας προεκτείνεται,
τόσο περισσότερο συμβάλλει στην
αποσυμφόρηση της Αττικής από τα
ΙΧ, μειώνοντας αντιστοίχως τις εκ-
πομπές αερίων ρύπων. Είναι άλλωστε
γνωστό πως τα Μέσα Σταθερής Τρο-
χιάς, τα οποία εξυπηρετούν χιλιάδες
συμπολίτες μας, είναι φιλικά στο πε-
ριβάλλον και η ανάπτυξη και λειτουρ-
γία τους βοηθά στην οριστική κατα-
πολέμηση του κυκλοφοριακού προ-
βλήματος. 

Η Κρήτη δεν επιχειρεί πρώτη φορά να στηρίξει τη
δυναμική προοπτική του ποιοτικού, βιώσιμου και
ασφαλούς 12μηνου τουρισμού. Το Ρέθυμνο έχει δου-
λέψει εντατικά και συστηματικά προς αυτήν την κα-
τεύθυνση, ακολουθώντας μια αειφόρο τουριστική
αναπτυξιακή πολιτική.

Ο Δήμος Ρεθύμνης με οδηγό το φυσικό περιβάλλον
της περιοχής, τον πολιτισμό, τις υποδομές φιλοξενίας
και αναψυχής μπορεί να προσφέρει στους επισκέπτες
του καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου πληθώρα αυθεν-
τικών και βιωματικών εμπειριών. 365 ημέρες τον χρό-

νο πραγματοποιούνται δράσεις, οι οποίες προωθούν
το πολιτιστικό προφίλ του τόπου, ενώ υπενθυμίζοντας
την υψηλής διατροφικής αξίας κρητική διατροφή με
τα εξαιρετικά τοπικά προϊόντα και κρασιά καθιστούν
τον τόπο και ιδανικό οινογαστρονομικό προορισμό. 

Αντίστοιχα, με ιδανικές θερμοκρασίες, εξαιρετικό
συνδυασμό φυσικού και αστικού περιβάλλοντος και
πλήρη προσβασιμότητα, το Ρέθυμνο μπορεί να φιλο-
ξενήσει επισκέπτες άνω των 55 ετών καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου. Υπενθυμίζεται πως στον Δήμο
Ρεθύμνης διατίθενται 2.500 κλίνες σε ξενοδοχεία

όλων των κατηγοριών, 1.000 κλίνες σε επιπλωμένα
διαμερίσματα και βίλες, 100 τουλάχιστον εστιατόρια -
οβελιστήρια και παραδοσιακά καφενεία και περισσό-
τερα από 30 καφέ μπαρ και κέντρα διασκέδασης στο
παραλιακό μέτωπο και στην Παλιά Πόλη.

Οι 90 από τους 250 επαγγελματίες ξεναγούς, καθώς
και συνοδοί βουνού είναι διαθέσιμοι για κάθε δράση
και ξενάγηση στις πόλεις και την ενδοχώρα, ενώ
αθλητικοί, πολιτιστικοί και ορειβατικοί σύλλογοι συν-
δράμουν υποδεχόμενοι και φιλοξενώντας τους επι-
σκέπτες σε κάθε είδους δράση.

Οι επτά περιοχές που 
θα δώσει ανάπτυξη 
η σιδηροδρομική γραμμή
των 32 χλμ
προϋπολογισμού
391.000.000 €

Το Ρέθυμνο πρωτοστατεί στην προσπάθεια για 365 ημέρες τουρισμό

Ο Προαστιακός πάει Λαύριο…
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χρόνος θα δείξει εάν το ελλη-
νικό Χρηματιστήριο θα συνε-
χίσει να βγάζει άμυνες απέ-

ναντι στις έξωθεν πιέσεις ή εάν η
τρέχουσα δυναμική του θα αποτελέ-
σει εφαλτήριο υπέρβασης των 900
μονάδων, όταν και όποτε βελτιωθεί
το διεθνές επενδυτικό κλίμα. Αυτό
που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέ-
ρον είναι η αντίδραση των επενδυτών

στις επικείμενες ανακοινώσεις της
Fed αναφορικά με τα σχέδια καταπο-
λέμησης του πληθωρισμού και αν θα
συνεχίσει τις επιθετικές αυξήσεις
των επιτοκίων. Τεχνικά, η πρώτη στή-
ριξη για τον Γενικό Δείκτη βρίσκεται
στις 885 μονάδες και ακολουθούν οι
868 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200), οι
840 μονάδες και η βασική στήριξη
των 800 μονάδων. Η διάσπαση τους

οδηγεί στις 780-770 μονάδες και
ακολουθούν οι 750, οι 725, οι 700 και
οι 680 μονάδες. Στην πρώτη αντίστα-
ση βρίσκονται οι 900-910 μονάδες
και ακολουθούν οι 920 και οι 950 μο-
νάδες. Για τον τραπεζικό δείκτη η
πρώτη στήριξη τίθεται στις 580 μονά-
δες και ακολουθεί η βασική στήριξη
των 550 μονάδων, οι 500, οι 480 και
οι 450 μονάδες.

Eurobank Equities προς
επενδυτές: Παίξτε άμυνα

H Eurobank Equities προτείνει στους
επενδυτές του Χρηματιστηρίου να κρατή-
σουν αμυντική - επιφυλακτική προσέγγιση,
επισημαίνοντας μάλιστα ότι έχει αυξηθεί
σημαντικά το πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα
μετά τη δημοσιοποίηση του σκανδάλου των
υποκλοπών. Η Eurobank Equities εκτιμά
πως είναι η τελευταία ανοδική κίνηση των
μετοχών, δύσκολα θα έχει συνέχεια και
συμβουλεύει τους επενδυτές του ΧΑ «να
«μείνουν αμυντικοί, αφαιρώντας μερικές…
μάρκες από το τραπέζι». Στην έκθεσή της
υποστηρίζει πως τα θεμελιώδη μακροοικο-
νομικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας
είναι πιθανό να επιδεινωθούν το 4ο τρίμηνο
του 2022 και το 1ο τρίμηνο του 2023, δεδο-
μένης και της αβεβαιότητας γύρω από τις
εξελίξεις που σχετίζονται με τις ροές του
φυσικού αερίου. Υπογραμμίζει πως οι
επενδυτές πρέπει να περιορίσουν την έκ-
θεσή τους στις ελληνικές μετοχές, δεδομέ-
νου του κινδύνου που απορρέει από τον
επίμονο πληθωρισμό αλλά και τις επιθετι-
κές κινήσεις στα βασικά επιτόκια που κά-
νουν οι Κεντρικές Τράπεζες (Fed, EKT). H
Eurobank Equities επιλέγει ως κορυφαίες
επιλογές τις μετοχές τίτλων, όπως ΟΠΑΠ,
Μυτιληναίος και Motor Oil.

Ford: Σχεδιάζει περικοπές 3.000
θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ

Να προχωρήσει σε περικοπές που θα
επηρεάσουν περίπου 3.000 θέσεις εργα-
σίας, κυρίως στις ΗΠΑ και τον Καναδά, σχε-
διάζει η Ford Motor Co., σύμφωνα με το 
BBC. Η αυτοκινητοβιομηχανία ανακοίνωσε
ότι έχει ήδη ξεκινήσει να ειδοποιεί τους ερ-
γαζόμενους με e-mail, σχετικά με τις περι-
κοπές που θα τεθούν σε εφαρμογή την 1η
Σεπτεμβρίου. Ο σχεδιασμός της Ford για τις
περικοπές φέρεται να συνδέεται με τη στρο-
φή της αυτοκινητοβιομηχανίας στα ηλεκτρι-
κά οχήματα και το σχέδιο αναδιάρθρωσης
που ανακοίνωσε τον προηγούμενο Μάρτιο.

Ζυμώσεις στον όμιλο Ελλάκτωρ 
Συνεχίζονται οι ζυμώσεις στο εσωτερικό

του ισχυρού κατασκευαστικού ομίλου Ελλά-
κτωρ, ακόμα και μετά την είσοδο της Motor
Oil, στον τομέα ΑΠΕ και την αποχώρηση των
εφοπλιστών. Έτσι, μετά την ολοκλήρωση (τέ-
λη Ιουλίου) της προαιρετικής δημόσιας πρό-
τασης της Reggeborgh για την απόκτηση με-
τοχών της εισηγμένης, διαδικασία που έφερε
τους Ολλανδούς με ποσοστό άνω του 46,1%
στην Ελλάκτωρ, πλέον επίκειται μια νέα δια-
δικασία, η υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας
πρότασης για τις μετοχές της θυγατρικής στο
real estate REDS, στην οποία το γκρουπ ελέγ-
χει άνω του 55%.

Η εταιρεία Πλαστικά Κρήτης με ανακοίνωσή της αναφέρει ότι η τα-
κτική γενική συνέλευση των μετόχων της στις 15.07.2022 αποφάσισε
τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των
12.320.640 ευρώ. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποι-
ηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από
1,43 ευρώ σε 0,98 ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρη-
τών στους μετόχους ποσού 0,45 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την ως άνω
μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των
26.831.616 ευρώ, διαιρούμενο σε 27.379.200 ονομαστικές μετοχές
ονομαστικής αξίας 0,98 ευρώ. Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων με την αρ. πρωτ. 2673298/ 04.08.2022 απόφασή του ενέκρινε την
τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού της εταιρείας.

ΧΑ: Μέχρι πότε θα βγάζει άμυνες;
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η Cosmos Aluminium, της οικογένειας Καντώνια, αποτελεί ένα από τα πιο
εντυπωσιακά success stories της ελληνικής βιομηχανίας. Η εταιρεία με έδρα
τη Λάρισα έχει καταφέρει να αναδειχθεί ως μία από τις πιο εξελιγμένες τε-
χνολογικά επιχειρήσεις του κλάδου του βιομηχανικού προφίλ αλουμινίου.
Προ μηνών μάλιστα προχώρησε και τις διαδικασίες απόκτησης της ΕΤΕΜ, της
θυγατρικής εταιρείας παραγωγής προφίλ αλουμινίου της Viohalco, με τη συμ-
φωνία -που είναι ήδη σε εξέλιξη - να προβλέπει την είσοδο της Viohalco στο
μετοχικό κεφάλαιο της Cosmos, ως μέτοχος μειοψηφίας. Αναφερόμαστε
στην Cosmos Aluminium, διότι προ ημερών ενέταξε στον αναπτυξιακό νόμο
μια μεγάλη επένδυση ύψους 14,2 εκατ. ευρώ που αφορά την επέκταση της
υφιστάμενης μονάδας διέλασης αλουμινίου που διαθέτει στη Νίκαια της Λά-
ρισας. Η επένδυση αυτή θα ενισχυθεί από τον αναπτυξιακό νόμο υπό τη μορφή
φορολογικής απαλλαγής ύψους 5 εκατ. ευρώ περίπου.

Πλαστικά Κρήτης: Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους - 0,45 € ανά μετοχή

Η Cosmos Aluminium και η επένδυση των 14,2 εκατ. ευρώ
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O
Ολυμπιακός παίζει απόψε
(22:00 Cosmote TV) τη φήμη
του στα ευρωπαϊκά κύπελλα
στο «Καραϊσκάκης» κόντρα

στον Απόλλωνα Λεμεσού στη ρεβάνς
του 1-1 της Κύπρου, αλλά και το μετα-
γραφικό του άμεσο μέλλον. 

Αν περάσει τους ομίλους του Europa
League και κάνει το βήμα παραπάνω
μετά, μπορεί να βάλει στα ταμεία του
περί τα 20 εκατ. ευρώ. Που σημαίνει ότι
θα κάνεις τέσσερις μεταγραφές ενδε-
καδάτων, συν τον Νοτιοκορεάτη Ουί
Τζο Χουάνγκ, σέντερ φορ, που απέκτη-
σε από την Μπορντό. Πήρε, όπως είναι
γνωστό, και τον Νοτιοκορεάτη Ιν Μπέομ
Χουάνγκ στη μεσαία γραμμή, μακράν
κορυφαίο στο ματς της Κύπρου, όπου
σκόραρε κιόλας.

Ωστόσο, όχι μόνο θα πάρει, αλλά θ’
αποδεσμεύσει κιόλας ο Ολυμπιακός
και μάλιστα «μεγάλα» ονόματα. Παπα-
σταθόπουλος και  Μανωλάς έχουν
προτάσεις από το εξωτερικό, όπως και
ο Χασάν με τον Μαντί Καμαρά. Μυστή-
ριο, ωστόσο, είναι τι θα γίνει με τον
Φορτούνη.

Ο Ισπανός προπονητής του Ολυμπια-
κού Κάρλος Κορμπεράν δεν αναμένε-
ται να κάνει θεαματικές αλλαγές στο
σημερινό ματς. Κάτω από τα δοκάρια
θα κάτσει ο Βατσλίκ, δεξιά ο Άβιλα,
αριστερά ο Ρέαμπτσιουκ και κεντρικά
μπακ ο Μπα με τον Σισέ. 

Στα χαφ, Ιν Μπέομ Χουάνγκ, Εμβιλά,
Ζίνγκερναγκελ, Μασούρας και Βαλμ-
πουενά ή Λα Φουέντε και σέντερ φορ ο
Ελ Αραμπί. Όπως γίνεται αντιληπτό, ο

Μασούρας είναι ο μοναδικός Έλληνας
που θα παίξει βασικός. 

Αν ο Ολυμπιακός δεν καταφέρει να

προκριθεί στους ομίλους του Europa
League, τότε μεταφέρεται απευθείας
στους ομίλους του Conference
League. Εκεί, ωστόσο, τα χρήματα εί-
ναι λιγότερα. 

Ο ΠΑΟΚ εισέπραξε περί τα 8 εκατ.
ευρώ από την περσινή θαυμαστή του
πορεία να φτάσει έως τα προημιτελικά,
όπου και αποκλείστηκε από τη Μαρ-
σέιγ. Η κλήρωση των ομίλων σε όλα τα
ευρωπαϊκά κύπελλα θα γίνει αύριο Πα-
ρασκευή στην Κωνσταντινούπολη. 

Ολυμπιακός - Απόλλων Λεμεσού
απόψε στο Φάληρο με έπαθλο
τους ομίλους του Europa League

Για τη δόξα και μεταγραφές

Τα χρήματα 
του Europa League
• Συμμετοχή στους ομίλους: 3.630.000
• Νίκη στους ομίλους: 630.000
• Ισοπαλία στους ομίλους: 210.000
• Πρώτη θέση στον όμιλο: 1.100.000
• Δεύτερη θέση στον όμιλο: 550.000
• Μπαράζ για τη φάση των 16: 500.000
• Συμμετοχή στη φάση των 16: 1.200.000
• Συμμετοχή στα προημιτελικά: 1.800.000
• Συμμετοχή στα ημιτελικά: 2.800.000
• Συμμετοχή στον τελικό: 4.600.000
• Κατάκτηση τροπαίου: 4.000.000



Α
πό σήμερα μπαίνει μπρο-
στά το project «νέο γήπε-
δο» στον Άρη, του οποίου

ηγείται ο Νικόλαος Τριμμάτης, που
πρόσφατα μπήκε στην ΠΑΕ Άρης
και ήδη κατέχει τη θέση του αντι-
προέδρου. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες της «Political», στο νέο γήπεδο
του Άρη θα αναφερθεί στη ΔΕΘ ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης. Πέρσι τέτοιον καιρό είχε
υποσχεθεί να τρέξει το νέο γήπεδο
του ΠΑΟΚ, κάτι που πήρε σάρκα και
οστά μετά την έκδοση του Προεδρι-
κού Διατάγματος. Ο Τριμμάτης σε
δηλώσεις του ενόψει της σημερι-
νής σύσκεψης κάλεσε την κυβέρ-
νηση και όλο τον κόσμο της Θεσσα-
λονίκης να σταθούν στο πλευρό του
Άρη για την κατασκευή του νέου
γηπέδου στην περιοχή του αερο-

δρομίου. Σε αντάλλαγμα, όπως εί-
ναι γνωστό, ο Άρης θα παραχωρή-
σει το «Κλεάνθης Βικελίδης» στον
δήμο. Κατά πώς δήλωσε ο Τριμμά-

της, που είναι κατασκευαστής, το
νέο γήπεδο δεν θα είναι αποκλει-
στικά για ποδόσφαιρο, αλλά για πο-
λυποίκιλες δραστηριότητες. 

Νέο γήπεδο στον Άρη «Έφυγε» η μητέρα του
Μάκη Γκαγκάτση

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του ΠΑΟΚ,
καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του διευθύνον-
τος συμβούλου της ΠΑΕ Μάκη Γκαγκάτση, Φανή.
Συλλυπητήρια στον Μάκη Γκαγκάτση έστειλε και η
ΠΑΕ Άρης, όπως και πολλοί επώνυμοι και ανώνυ-
μοι από τον χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Η
Φανή, πρώην σύζυγος του άλλοτε προέδρου της
ΕΠΟ Βασίλη Γκαγκάτση, έδωσε πολύμηνη μάχη με
τον καρκίνο.

Ο Πάολο Φερνάντες το
«10άρι» του Λουτσέσκου

Ο Ισπανός μέσος Πάολο Φερνάντες του Βόλου
θα είναι κατά πάσα πιθανότητα το «δεκάρι» που

θέλει ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Ο 24χρονος
χαφ μέτρησε 6 γκολ και 3 ασίστ σε 30 συμμε-

τοχές την περασμένη σεζόν, ενώ έκανε κα-
ταπληκτικό ξεκίνημα και φέτος, στην πρε-

μιέρα με τον Αστέρα Τρίπολης. Το όνομά του
δεν έχει «παίξει» μόνο για τον ΠΑΟΚ, αφού από

πέρυσι ακόμα έχει συνδεθεί με ΑΕΚ, Παναθη-
ναϊκό, αλλά και Άρη! 

Μια σοβαρή απορία από 
τον Κιουμουρτζόγλου

Ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός μπάσκετ Ευθύ-
μης Κιουμουρτζόγλου αναρωτήθηκε γιατί παρίσταται
ο assistant των Μιλγουόκι Μπακς, Τζος Οπενχάιμερ,
στο προπονητικό τιμ του τεχνικού της Εθνικής Δημή-
τρη Ιτούδη και αν οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται πε-
ρισσότερο για την Εθνική Ελλάδας ενόψει του Euro-
basket που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου ή για την
επένδυσή τους, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. 

Τρία σχέδια για τη νέα Τούμπα
Αρχές Σεπτεμβρίου θα παραδοθούν στην ΠΑΕ

ΠΑΟΚ τα τρία διαφορετικά σχέδια για τη μορφή
που θα έχει η Νέα Τούμπα. Τα τρία σχέδια διαφο-
ροποιούνται κυρίως στο περίβλημα του γηπέδου,
κοινώς στο αρχιτεκτονικό σχέδιο της όψης της Νέ-
ας Τούμπας, ενώ έχει κριθεί αναγκαίο και απαραί-
τητο να κινούνται στο ίδιο μήκος κοστολογικής
ανάγνωσης και χωρητικότητας που θα αγγίζει τις
35.000 θέσεις, προκειμένου να ξεκινούν από την
ίδια αφετηρία.

Στην Τρουά ο Ρόνι Λόπεζ
Στη γαλλική Τρουά, δανεικός για έναν χρόνο,
υπέγραψε ο Πορτογάλος του Ολυμπιακού Ρόνι
Λόπες. Δεν κατάφερε να πιάσει στους «ερυ-
θρόλευκους», όπου έπαιξε δανεικός από τη Σε-
βίλλη. Ο Λόπεζ έχει εμπειρία από τη Ligue 1,
καθώς έχει αγωνιστεί σε Μονακό (82 ματς, 21
γκολ 14 ασίστ), Λιλ (72 ματς, 12 γκολ, 9 ασίστ)
και Νις (33 ματς, 5 γκολ, 2 ασίστ). 

Αλεξανδρόπουλος
«σχεδόν
λιοντάρι»

«Σχεδόν λιοντάρι ο Αλεξανδρόπουλος». Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο χτύπημα της πορτογαλικής
εφημερίδας «Record» για τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο του Παναθηναϊκού και το ενδιαφέρον
της Σπόρτινγκ Λισαβόνας να τον αποκτήσει. «Λιοντάρια» είναι το παρατσούκλι των παικτών 
της Σπόρτινγκ. Σε πρώτη φάση ο Παναθηναϊκός απέρριψε πρόταση 4 εκατ. ευρώ, 
αλλά οι Πορτογάλοι επανήλθαν με ένα παραπάνω συν μεγάλο ποσοστό μεταπώλησης.
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Επιμέλεια: 
Ραφαέλα 

Παπαγεωργίου

Μ
ε νέα διανομή έρχεται στο Βεάκειο
Θέατρο Πειραιά η παράσταση «O
Γυάλινος Κόσμος» του Τενεσί Ουί-
λιαμς, σε σκηνοθεσία του Γιώργου

Νανούρη, στο πλαίσιο της περιοδείας της. Η πα-
ράσταση που έκανε πρεμιέρα στο Εθνικό Θέατρο
ξεπερνώντας τις 8.000 διαδικτυακές θεάσεις και
συνεχίστηκε με μεγάλη επιτυχία τον χειμώνα στο
Θέατρο Αλκυονίς, τώρα θα παρουσιαστεί και στο
Βεάκειο Θέατρο Πειραιά στις 29 Αυγούστου, στις
21:00, και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα αποσπάσει
τις καλύτερες κριτικές για άλλη μία φορά. 

Ένας θίασος καταξιωμένων ηθοποιών θα ξεδι-
πλώσουν το ταλέντο τους, ενώ τα κοστούμια επί-
σης θα σας εντυπωσιάσουν. Ειδικότερα, η Κάτια
Δανδουλάκη αναλαμβάνει τον ρόλο της μητέρας,
μιας γυναίκας εγκλωβισμένης στις αναμνήσεις
των νεανικών της χρόνων στον αμερικανικό Νό-
το, ενώ η Λένα Παπαληγούρα και ο Κωνσταντίνος

Μπιμπής συνεχίζουν την επιτυχημένη τους πο-
ρεία στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Πιο συγκεκριμένα, στον ρόλο της κόρης, Λό-
ρας, που πάσχει από πολιομυελίτιδα και ζει απο-
μονωμένη μέσα σε έναν δικό της κόσμο, συνεχί-
ζει η Λένα Παπαληγούρα και στον ρόλο του γιου,
Τομ, που ξεδιπλώνει στο κοινό τη ζωή της οικο-
γένειάς του, επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Μπιμ-
πής. Ο Γιάννης Κουκουράκης θα ανέβει στη σκη-
νή στον ρόλο του φιλόδοξου Τζιμ, ενός νέου που
έχει ανάγκη την αποδοχή (μετά τον Αναστάση
Ροϊλό).

Ο «Γυάλινος Κόσμος» -ίσως το αντιπροσωπευ-
τικότερο έργο του συγγραφέα, που με τη δραμα-
τουργία του σημάδεψε τη μεταπολεμική Αμερι-
κή-, γράφτηκε το 1944. Πρόκειται για έργο ποι-
ητικής πνοής και βαθιάς ανθρώπινης ευαισθη-
σίας, όπου ο κόσμος της σκληρής πραγματικότη-
τας συμπλέκεται με την εύθραυστη ομορφιά της

φαντασίας και του ονείρου. Τι γίνεται, λοιπόν,
όταν ο άνθρωπος φτάνει στο σημείο μέσω των
ψευδαισθήσεών του να δημιουργήσει έναν γυά-
λινο και εύθραυστο κόσμο; 

Το έργο είναι μια ανάμνηση, όπου ο Τομ θυμά-
ται στιγμές της οικογενειακής του ζωής. Η πλη-
κτική δουλειά του σε μια αποθήκη υποδηματο-
ποιίας έχει συνθλίψει τα όνειρά του. Η Λόρα, η
αδερφή του, αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της
ζωής βρίσκοντας καταφύγιο σε έναν μικρόκοσμο
από γυάλινα ζωάκια. Η Αμάντα, η μητέρα τους,
ελπίζει πως τα παιδιά της θα ζήσουν όπως η ίδια
δεν κατάφερε ποτέ. Ο Τζιμ, ένας επισκέπτης στον
οποίο στηρίζουν όλες τις ελπίδες τους, θα τους
απογοητεύσει. Πρόκειται για μία ρεαλιστική και
ταυτόχρονα μαγική παράσταση που θα σας συγ-
κινήσει και όσο σκληροί και αν είναι κάποιοι, μέ-
σα από αυτό το έργο αδιαμφισβήτητα θα γίνουν
πιο εύθραυστοι. 

Ένας «Γυάλινος Κόσμος»
ραγίζει στο Βεάκειο



Οι τελευταίες
οικογενειακές βουτιές

Ο Ορφέας Αυγουστίδης και η Γεωργία Κρασσά
βρίσκονται σε διακοπές, ενώ σύντομα ο ηθοποι-
ός θα επιστρέψει στα γυρίσματα της σειράς «Σα-
σμός», μιας και ο δεύτερος κύκλος θα κάνει
πρεμιέρα μέσα στον Σεπτέμβριο. Ο ηθοποιός
δημοσίευσε μία άκρως καλοκαιρινή και οικογε-
νειακή φωτογραφία, στην οποία απεικονίζονται
τα χέρια του Ορφέα Αυγουστίδη, της Γεωργίας
Κρασσά και του μικρού Αχιλλέα - Κωνσταντίνου
να κρατούν από μία φέτα πεπόνι.

Άκρως εντυπωσιακή

Η Χριστίνα Χειλά - Φαμέλη, πριν επιστρέψει
στις επαγγελματικές υποχρεώσεις της και στην
πρωτεύουσα, δημοσίευσε φωτογραφίες της
από τις ξέγνοιαστες στιγμές της και μας άφησε
άφωνους. Η ηθοποιός δροσίζεται σε καταρρά-
κτη φορώντας ένα ψηλόμεσο μπικίνι και οι φω-
τογραφίες της είναι άκρως εντυπωσιακές. «Πό-
σο ωραίο συναίσθημα να τελειώνουν οι διακο-
πές σου ένα “τσακ” πριν αρχίσεις να βαριέσαι!
#backtoreality πρωτόγνωρα πράγματα», έγρα-
ψε η ίδια.

Η Ευαγγελία Συριοπούλου
απολαμβάνει το πρώτο καλοκαίρι
με το παιδί της και δημοσιεύει
απίθανες φωτογραφίες της από
τις ξεχωριστές διακοπές της. Η
ηθοποιός μάς χάρισε απίθανα
στιγμιότυπα φορώντας το μπικίνι
της και δείχνοντάς μας την αψε-
γάδιαστη σιλουέτα της, αλλά και
ένα σπάνιο ενσταντανέ με τον
αγαπημένο της σχολιάζοντας:
«Εγώ κι εσύ μαζί!». Να υπενθυμί-
σουμε ότι η ηθοποιός έφερε στον
κόσμο το πρώτο της παιδάκι, ένα
υγιέστατο αγοράκι, τον περασμέ-
νο Νοέμβριο.

Αγκαλιά με τον
σύντροφό τηςΗ

Μαρία Σολω-
μού στα 47 της
χρόνια παρα-

μένει το ίδιο εντυπω-
σιακή και όμορφη,
όπως και στα εφηβικά
της χρόνια, κάτι το
οποίο το απέδειξε με
μία φωτό με άλλες δύο
φίλες της, που είναι μα-
ζί από τα εφηβικά τους
χρόνια. 
Οι τρεις γυναίκες κά-
νουν παρέα από τότε
που ήταν έφηβες.
Όπως περιέγραψε η
Μαρία Σολωμού στη λεζάντα των φωτογραφιών που ανέβασε, περ-
νούσαν μαζί τις γιορτές του Πάσχα με τις οικογένειές τους στο Λου-
τράκι. Όπως παραδέχτηκε, αν και το βαριόντουσαν, τελικά περνού-
σαν πολύ καλά. Είπαν, λοιπόν, χάρη στα τόσα χρόνια φιλίας που
τους ενώνουν και τα οποία ξεπερνούν πλέον τις τρεις δεκαετίες, να
τραβήξουν μία φωτογραφία, όπως ακριβώς τότε, και μάλιστα στο
ίδιο σημείο. Και το αποτέλεσμα ήταν όντως υπέροχο και, φυσικά,
γεμάτο αναμνήσεις, καθώς οι τρεις τους συνεχίζουν να βρίσκονται
και να κρατάνε ζωντανό αυτό το δέσιμο. 
Σαν να μην πέρασε μια μέρα, λοιπόν, παρά τα όσα έχουν αλλάξει
στις ζωές τους. 

Κάπνιζε μέσα στο Λούβρο
Ως γνωστόν, απαγορεύεται παγκοσμίως να καπνίζει ο οποιοσ-
δήποτε σε μουσειακό χώρο, κυρίως για να προστατευθούν τα
εκθέματα που υπάρχουν μέσα σε αυτόν. Ο Snik όχι μόνο δεν το
τήρησε, αλλά κάπνιζε μέσα στο Μουσείο του Λούβρου στο Πα-
ρίσι. Ειδικότερα, ενώ ο Snik περιηγούνταν μαζί με τη σύντροφό
του και στενούς συνεργάτες του στο Μουσείο του Λούβρου στο
Παρίσι, κατάφερε όχι μόνο να ανάψει τσιγάρο, αλλά και να κα-
πνίσει, κάτι το οποίο το έδειξε μέσα από βίντεό του. 

Η Josephine ανήμερα των γενεθλίων της
είχε συναυλία με τον Κωνσταντίνο Αργυρό
στο Ηράκλειο Κρήτης και την περίμενε μία
υπέροχη έκπληξη επί σκηνής στο Παγκρήτιο
στάδιο. Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή, η
Josephine έσβησε μία εντυπωσιακή ροζ τε-
τραώροφη τούρτα, δημοσιεύοντας φωτογρα-
φίες στα social media. Ενώ και όταν ήταν στη
σκηνή, της ευχήθηκαν οι θαυμαστές της λέ-
γοντάς της το τραγούδι γενεθλίων. 
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Σαν ταινία παλιά…

Η on stage έκπληξη



Η
φροντίδα των μαστών ξεκινά από τη
γυναίκα, που γνωρίζοντας το στήθος
της μπορεί να διακρίνει τυχόν αλλαγές
στη διάρκεια του κύκλου αλλά και με

την πάροδο του χρόνου. Όλες οι γυναίκες πρέπει
να γνωρίζουν πώς είναι φυσιολογικά το στήθος
τους και να αυτοελέγχονται τακτικά. 

«Ο γυναικολόγος ή ο χειρουργός μαστού μπο-
ρεί να δώσει οδηγίες για τη σωστή αυτοεξέταση
των μαστών. Το μέγεθος και το σχήμα του στή-
θους είναι χαρακτηριστικά, που δεν διαφέρουν
μόνο από γυναίκα σε γυναίκα, αλλά και από στή-
θος σε στήθος στην ίδια γυναίκα! Έτσι, δεν θα
πρέπει να μας ανησυχεί αν το ένα στήθος είναι
ελαφρώς μεγαλύτερο από το άλλο, αν υπάρχει
τριχοφυΐα γύρω από τις θηλές ή αν το στήθος πο-
νάει ή είναι πιο ευαίσθητο πριν ή και κατά τη διάρ-
κεια της περιόδου. 

Ωστόσο, αν παρατηρηθούν συμπτώματα όπως:
κάποιο ψηλαφητό εξόγκωμα, ξαφνική και σημαν-
τική αλλαγή μεγέθους στον ένα μαστό, οίδημα στο
στήθος και τη γύρω περιοχή, έκκριση υγρού ή αί-
ματος από την θηλή, πόνος, ερεθισμός ή συστρο-
φή της θηλής προς τα μέσα, θα πρέπει να αναζη-
τηθεί άμεσα ιατρική συμβουλή. Τέτοια συμπτώ-
ματα δεν σημαίνουν κατ’ ανάγκη κάτι κακό, είναι
όμως απαραίτητο να ελεγχθούν, ώστε να αντιμε-
τωπιστεί έγκαιρα η όποια αιτία τους», τονίζει ο
χειρουργός μαστού Νικόλαος Κοτσιφόπουλος. 

Ανά τακτά διαστήματα καλό είναι να γίνεται κλι-
νική εξέταση του στήθους από ειδικό μαστολόγο -
χειρουργό μαστού. Μεταξύ των ηλικιών 29 και 39,

οι γυναίκες θα πρέπει να εξετάζονται κάθε 1 έως 3
χρόνια. Μετά την ηλικία των 40 οι γυναίκες πρέπει
να υποβάλλονται σε εξέταση μαστού από γιατρό
κάθε χρόνο. 

Είναι πολύ σημαντικό για όλες τις γυναίκες να
κάνουν τις απαραίτητες και σωτήριες προληπτι-
κές εξετάσεις. Σύμφωνα με τις σύγχρονες οδη-
γίες, οι υγιείς και ασυμπτωματικές γυναίκες θα
πρέπει να κάνουν τον πρώτο μαστογραφικό έλεγ-
χο στα 35. Η μαστογραφία θα πρέπει να επανα-
λαμβάνεται κάθε δύο χρόνια μετά την ηλικία των
40 ετών και κάθε χρόνο μετά την ηλικία των 50
ετών. Εάν όμως έχουν επιβαρυμένο κληρονομικό
ή ατομικό ιστορικό, πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο.

Για τις γυναίκες εκείνες που έχουν επιβεβαι-
ωμένη μετάλλαξη στα γονίδια BRCA1 και BRCA2,
τα οποία συνδέονται με τον καρκίνο του μαστού,
συστήνεται ετήσια μαστογραφία από τα 30. Το
υπερηχογράφημα μαστών συνίσταται σε νεαρές
γυναίκες κάτω των 35 ετών, εφόσον παρουσιά-
σουν κάποιο σύμπτωμα ή εφόσον εντοπίσουν κάτι
ύποπτο με την ψηλάφηση. 
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Οι γυναίκες πρέπει να γνωρίζουν 
πώς είναι φυσιολογικά το στήθος
τους και να αυτοελέγχονται τακτικά

Παράγοντες κινδύνου
Πολύ σημαντικό για την υγεία των μαστών
είναι το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό.
Συνήθειες όπως το κάπνισμα, η υπέρμετρη
κατανάλωση αλκοόλ και η απρόσεκτη δια-
τροφή έχουν συνδεθεί με αυξημένο κίνδυ-
νο εμφάνισης παθήσεων του μαστού, μετα-
ξύ των οποίων και ο καρκίνος. «Επιπλέον,
παράγοντες όπως η ηλικία έναρξης της πε-
ριόδου, η απόκτηση παιδιών, ο θηλασμός, η
μακροχρόνια χορήγηση ορισμένων θερα-
πειών μπορεί να επηρεάσουν την υγεία του
στήθους. Τυχόν περιπτώσεις καρκίνου του
μαστού στην οικογένεια -κυρίως στους
πρώτου βαθμού συγγενείς- πιθανόν να
σχετίζονται με γενετική προδιάθεση και
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Μοιραστεί-
τε αυτές τις πληροφορίες με τον γιατρό
σας, ο οποίος στη συνέχεια θα μπορεί να
καθορίσει ένα εξατομικευμένο πλάνο προ-
ληπτικού ελέγχου για την υγεία του στή-
θους σας», καταλήγει ο ιατρός. 

H υγεία του στήθους σε τρία βήματα

Νικόλαος Κοτσιφόπουλος,
χειρουργός μαστού 



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)
Για εσάς τους Κριούς του πρώτου δεκαη-

μέρου η μέρα σας θα είναι ανάλαφρη και

δημιουργική. Ίσως να βρεθείτε κοντά με

αγαπημένα σας πρόσωπα ή θα απολαύσε-

τε μία πλούσια μέρα με γεγονότα.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς τους Ταύρους η εργασία σας ση-

μαίνει πολλά και ίσως θα έχετε πολλά θε-

τικά γεγονότα πάνω σε εργασιακά θέματα.

Κάποια οικογενειακά ζητήματα θα σας

δώσουν χαρά.  

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Είστε σε μία πολύ ευχάριστη στιγμή

εσείς των πρώτων ημερών, με τον Άρη να

ενεργοποιεί τη θετική όψη της Σελήνης

με τον Δία. Η επικοινωνία σας, οι μετακι-

νήσεις και οι συζητήσεις θα έχουν καλό

αποτέλεσμα.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Με καλές εξελίξεις στα επαγγελματικά

σας θα ξεκινήσει αυτή η πολλά υποσχό-

μενη μέρα. Απολαύστε τα θετικά συναι-

σθήματα των άλλων προς εσάς και κα-

κομάθετε τον εαυτό σας με κάποια ξε-

χωριστή αγορά που θα κάνετε.

Λέων
(23/7-22/8)
Η Σελήνη στο δικό σας ζώδιο. Για εσάς του

πρώτου δεκαημέρου τα θέματα που θα

εξελιχθούν σήμερα έχουν να κάνουν με το

άνοιγμα της πνευματικής και συναισθη-

ματικής σας υπόστασης.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Μία πολύ καλή μέρα για να στηρίξετε τις

επαγγελματικές σας δραστηριότητες,

αλλά και να φροντίσετε οικονομικά θέ-

ματα. Είναι σίγουρα πολύ σημαντικό να

διατηρήσετε την καλή σας ψυχολογία..

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για εσάς τους Ζυγούς, όπου έχετε γεννηθεί

από 26/9 έως 1/10, θα υπάρξει μία πολύ ιδι-

αίτερη στιγμή στη μέρα σας, που θα αφορά

αγαπημένα σας πρόσωπα. Ο Δίας για σας

που έχετε γεννηθεί την πρώτη μέρα του

Οκτώβρη θα φέρει έντονα γεγονότα στις

σχέσεις σας.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Μία καλή μέρα για εσάς του πρώτου δεκαη-

μέρου, κυρίως για τα επαγγελματικά και την

εξέλιξή σας μέσα από τις επιλογές που έχε-

τε κάνει. Βέβαια για εσάς που ανήκετε στο

δεύτερο και τρίτο δεκαήμερο η περίοδος

αυτή χρειάζεται προσοχή.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Ευχάριστη μέρα για εσάς του πρώτου δε-

καημέρου, με εξελίξεις σε θέματα σχέσε-

ων και εύνοια μέσα από νέα πρόσωπα που

μπαίνουν τώρα στη ζωή σας.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Οικονομικά θέματα θα σας απορροφή-

σουν σήμερα, που μπορεί να αφορούν

χρήματα που μοιράζεστε και με άλλα πρό-

σωπα. Για εσάς που έχετε γεννηθεί τις

πρώτες μέρες του ζωδίου σας, σας περι-

μένει ένα νέο επαγγελματικό ξεκίνημα.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η Σελήνη απέναντι από το δικό σας ζώδιο

θα σας κάνει περισσότερο ευαίσθητους σε

συντροφικά θέματα. Οι σχέσεις σας γίνον-

ται πιο έντονες και αποκτούν νόημα.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Καλή μέρα για να διαχειριστείτε τα οικο-

νομικά σας, να βρείτε λύσεις που αφο-

ρούν το οικογενειακό σας περιβάλλον και

να φροντίσετε την υγεία σας.. 
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H Σελήνη θα κινηθεί σήμερα στο πρώτο δεκαήμερο
του Λέοντα, μία καλή θέση, εφόσον δεν θα βρει
ιδιαίτερα εμπόδια στον δρόμο της, αλλά θα
ενισχύσει τα θετικά της στοιχεία από το τρίγωνο

που θα σχηματίσει με τον Δία. Ευνοούνται τα ζώδια της
Φωτιάς του πρώτου δεκαημέρου.



Π
ρώτιστο μέλημα κάθε κυβέρνησης
είναι η διατήρηση της κοινωνικής
συνοχής. Όταν υπάρχει ρήξη της
κοινωνικής συνοχής, τότε έχουμε

ως επακόλουθο τις κοινωνικές εκρήξεις που
μαθηματικά οδηγούν σε πολιτική αστάθεια και
οπισθοδρόμηση της χώρας.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη και στις δύο μεγά-
λες κρίσεις που επηρέασαν και επηρεάζουν
την οικονομία της χώρας, την οικονομική και
ενεργειακή κρίση, λειτούργησε προληπτικά.
Και αυτό είναι ένα γεγονός που παραδέχονται
όλοι οι σοβαροί παράγοντες της αγοράς. Στην
κρίση με τον κορονοϊό δαπάνησε, μέχρι σήμε-
ρα, για τη στήριξη της κοινωνίας και της οικο-
νομίας κοντά στα 50 δισ., ενώ για την αντιμετώ-
πιση της ενεργειακής κρίσης, που επιδεινώνε-
ται με την ένταση της κλιματικής αλλαγής και
τις επιπτώσεις της εισβολής της Ρωσίας στην
Ουκρανία, μέχρι σήμερα έχει δαπανήσει πε-
ρισσότερα από 10 δισ. ευρώ.

Είναι γεγονός ότι βιώνουμε καταστάσεις που
κανένας οικονομικός σύμβουλος ή αναλυτής
δεν θα μπορούσε να προβλέψει ακόμα και πριν
από έναν χρόνο. Και, φυσικά, κανείς δεν μπο-
ρεί να διακινδυνεύσει τη σοβαρότητά τους κά-
νοντας προβλέψεις για το μέλλον.

Ο συνδυασμός των παγκόσμιων κρίσεων
που βιώνουμε, την ίδια χρονική στιγμή, κάνει
την παγκόσμια οικονομία να πλέει σε αχαρτο-
γράφητα -και για αυτό επικίνδυνα- νερά.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη καλείται να προχωρήσει σε στήριξη
των νοικοκυριών και της αγοράς για να μπορέ-
σει να σταθεί όρθια, στον χειρότερο από τον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο χειμώνα που πλησιάζει. 

Οι ανακοινώσεις του αρμόδιου υπουργού
Κώστα Σκρέκα για διάθεση 1,9 δισ. ευρώ για
την επιδότηση λογαριασμών ρεύματος σε επι-
χειρήσεις και νοικοκυριά, απορροφώντας με
τον τρόπο αυτό το 94% της αύξησης, με την επι-
δότηση να φθάνει στα 639 ευρώ/MWh, δεν
αφήνει περιθώρια για να αμφισβητήσει κανείς
πολιτικά τις προθέσεις και την πολιτική που
έχει επιλέξει να ακολουθήσει η κυβέρνηση για
την με κάθε τρόπο στήριξη της κοινωνίας σε
αυτήν την κρίσιμη περίοδο.

Δυστυχώς, όμως, για την κυβέρνηση και για
όλους μας, κανείς δεν ξέρει πόσο διάστημα θα
κρατήσει αυτή η κρίσιμη περίοδος.

Προνοητικά ενεργώντας η κυβέρνηση, όπως
επισήμανε ο κ. Σκρέκας, κινήθηκε σε δύο κα-
τευθύνσεις: Από τη μια εξασφάλισε την επάρ-
κεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο και ηλε-
κτρική ενέργεια και από την άλλη δημιούργη-
σε ένα ολοκληρωμένο πλέγμα ενεργειών για
την έμπρακτη στήριξη των νοικοκυριών και
επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρί-
βεια.

Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη κατεύθυνση, η κυ-
βέρνηση κινείται σε τρεις άξονες:

1Έθεσε σε ισχύ νέα ρυθμιστικά μέτρα,
όπως τον μηχανισμό ανάκτησης των

υπερεσόδων από την ηλεκτροπαραγωγή και τη
διευκόλυνση των καταναλωτών στην αλλαγή
παρόχου αζημίως.

2Προώθησε ένα πρόγραμμα υποδομών
και δράσεων, όπως η νέα πλωτή δεξαμε-

νή στη Ρεβυθούσα, ο νέος πλωτός τερματικός
σταθμός αεριοποίησης υγροποιημένου φυσι-
κού αερίου στην Αλεξανδρούπολη, η αύξηση
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ο δι-

πλασιασμός της λιγνιτικής παραγωγής.

3Δημιούργησε το Ταμείο Ενεργειακής
Μετάβασης, προκειμένου να ληφθούν

μέτρα οικονομικής στήριξης όλων των νοικο-
κυριών και των επαγγελματιών σε μηνιαία βά-
ση. Ήδη στις 41 ημέρες λειτουργίας του νέου
αυτού μηχανισμού ανάκτησης υπερεσόδων ει-
σπράχθηκαν από τις εταιρείες παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας 1,21 δισ. ευρώ, τα οποία
στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στην ενίσχυση
των καταναλωτών μέσω των επιδοτήσεων.

Στον σχεδιασμό της κυβέρνησης είναι η στή-
ριξη της κοινωνίας, των νοικοκυριών και των
επιχειρήσεων για όσο χρειαστεί, είπε ο υπουρ-
γός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, στο ρα-
διόφωνο του ΣΚΑΪ. Σημείωσε, ωστόσο, το προ-
φανές: πως όσο περισσότερος δημοσιονομι-
κός χώρος απορροφάται για τη στήριξη για την
ενέργεια, τόσο στερούνται πόροι για αλλά μέ-
τρα στήριξης. Και αυτό αποτελεί μείζον πρό-
βλημα για την κυβέρνηση, καθώς και πόρους
πρέπει να βρίσκει για να δίνει κάθε μήνα δύο
δισ. ευρώ για τη στήριξη των νοικοκυριών και
επιχειρήσεων με επιδοτήσεις προκειμένου να
καλύψει το κόστος της ακρίβειας στην ηλε-
κτρική ενέργεια, αλλά και πρόσθετους πόρους
πρέπει να εξασφαλίσει για την άσκηση κοινω-
νικής πολιτικής σε άλλα επίπεδα, όπως η
υγεία, η παιδεία, η εργασία κ.λπ.

Πρόκειται για μια δύσκολη εξίσωση, από την
επίλυση της οποίας εξαρτάται όχι μόνο η δια-
σφάλιση της κοινωνικής συνοχής, αλλά σε με-
γάλο βαθμό και η νίκη της ΝΔ στις προσεχείς
εκλογές. Μια νίκη η οποία αποτελεί μονόδρο-
μο για τη διασφάλιση της πολιτικής σταθερό-
τητας στη χώρα.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Είναι γεγονός 
ότι βιώνουμε
καταστάσεις 
που κανένας
οικονομικός
σύμβουλος ή
αναλυτής δεν 
θα μπορούσε να
προβλέψει ακόμα
και πριν από 
έναν χρόνο

Η δύσκολη οικονομική εξίσωση
που πρέπει να λύσει η κυβέρνηση


