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Παρακολουθήσεις:
ερωτήματα που 

απαιτούν απαντήσεις

στον αστερισμό 
της πολιτικής 

μονοκαλλιέργειας 

EΛΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦYΛΛΟΥ
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Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ
ΕΛΛΑΚΤΩΡ - ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ

ΣΕΛ. 25

προχωρα Το deAL
Του 1 δισ. σΤισ απε 

ρωσικός χειμώνας
«παγωνει» Την ευρωπη 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΣΕΛ. 26

Τι ειπαν για 
Τουσ διαιΤηΤεσ 
μηΤσοΤακησ - Τσεφεριν 

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΣΕΛ. 15

μυστηριο με τοN θανατο
τησ 19χρονησ δοκιμοY

ΓράφειΣΕΛ. 11

ΣΕΛ. 10

θανασησ ΠαΠαμιχαηλ
Η παρουσία 
της Αυτοδιοίκησης δίπλα 
στον πολίτη είναι 
πιο αναγκαία από ποτέ! 

ΤΙ ΚΡΥΒΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΩΝ FT

κατασκοπικά 
παιχνίδια σε βάρος 

της χώρας 
ΣΕΛ.  6 ΣΕΛ.  11-12

ΣΕΛ.  4

Ξ Ε Μ Π Ρ Ο Σ Τ Ι Α Σ Μ Α  Α Π Ο  Δ Ε Ν Δ Ι Α

στήνουν προβοκάτσιες
για να πάρουν F-16

ο Γ. κεφαλογιάννης για πρόεδρος της Εξεταστικής POLITICAL

Π Ρ Ω Τ Ε Σ  Δ Η Μ Ο Σ Κ Ο Π Η Σ Ε Ι Σ

μικρηφθορα
για την κυβέρνηση
Τι δείχνουν οι μετρήσεις
που θα δημοσιοποιηθούν 
τις επόμενες μέρες 
και για ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ

ΣΕΛ.  3-5Τα Oπλα Των πολιΤικων αρχηγων σΤη  σημερινη μαχη 

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ…

Ιστορικό υψηλό για φυσικό αέριο - ράλι και το πετρέλαιο ΣΕΛ. 6



Μ
έσα στον κυκεώνα των παρακολουθή-
σεων και ενόψει της κοινοβουλευτικής
κορύφωσης της υπόθεσης, το ΠΑΣΟΚ-
ΚΙΝΑΛ και ο Νίκος Ανδρουλάκης βρή-

καν χρόνο-χώρο-πολιτική διάθεση να παρουσιά-
σουν ψηφιακά μια δέσμη μέτρων για την κοινωνική
στέγαση. Ένα πρόγραμμα, δηλαδή, κατασκευής χι-
λιάδων κατοικιών και διάθεσής τους σε νέους και οι-
κογένειες με χαμηλό ενοίκιο, στα πρότυπα άλλων
ευρωπαϊκών χωρών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί
το θέμα της στέγης. 

Το ότι αντίστοιχο πρόγραμμα «φτηνής στέγης» έχει
εκπονήσει ήδη η κυβέρνηση, που προβλέπει δυνατό-
τητες κατασκευής, ανακατασκευής και παραχώρησης-
ενοικίασης κατοικιών μέσω ΣΔΙΤ κ.λπ. ας το αφήσουμε
στην άκρη. Ας σταθούμε στο γεγονός ότι το κόμμα της
ελάσσονος αντιπολίτευσης εξειδίκευσε και παρουσία-
σε στην κοινωνία έναν τομέα δράσης - μέρος του πολι-
τικού προγράμματός του και ενώ σοβεί η πολιτική μάχη

των παρακολουθήσεων και με κεντρικό πρόσωπο τον
πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ν. Ανδρουλάκη. Κοντολογίς,
υπάρχει δραστηριότητα και εκτός Predatorgate.

Και ας πάμε στη συνέχεια στη μείζονα αντιπολί-
τευση, τον ΣΥΡΙΖΑ, που έχει μετατρέψει σε «πολιτική
μονοκαλλιέργεια» την υπόθεση των παρακολουθή-
σεων. Από τον εκπρόσωπο Νάσο Ηλιόπουλο μέχρι
την τομεάρχη Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, και από
τους ευρωβουλευτές του κόμματος μέχρι τη γραμ-
ματέα Ράνια Σβίγκου, όλοι παίζουν την ίδια κασέτα,
όλοι διαγωνίζονται στην ευρηματικότητα για το τσι-
τάτο περί «παρακράτους», «κυβέρνησης ΚΥΠατζή-
δων», «καθεστώτος» κ.λπ. 

Με κάθε καλοπροαίρετη διάθεση, στην Κουμουν-
δούρου έχουν αναρωτηθεί αν αυτή η μονοδιάστατη,
σχεδόν εμμονική αντιπολιτευτική τακτική τελικά λει-
τουργεί υπέρ του κόμματος; Αρέσει στην κοινωνία ή
ακόμα και στους ψηφοφόρους του; Προσφέρει στην
προσπάθεια να ξαναπείσουν τους πολίτες για να τους

εμπιστευτούν; Ή μήπως φανερώνει ένδεια πολιτικού
λόγου, οργανωτική ανεπάρκεια, περιορισμένων ικανο-
τήτων στελεχιακό δυναμικό; 

Να το παραδεχθούμε, οι παρακολουθήσεις πολιτι-
κών και πολιτών είναι μείζον ζήτημα και πρέπει πραγ-
ματικά να βρεθεί μια φόρμουλα διαφάνειας για τη λει-
τουργία του πιο νευραλγικού κομματιού του κρατικού
μηχανισμού, δηλαδή της Υπηρεσίας Πληροφοριών.
Όμως, υπάρχουν κι άλλα θέματα που κυριολεκτικά
«καίνε» τους πολίτες. Οι όποιες προτάσεις της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης για την αντιμετώπιση του κύμα-
τος ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης, για την ενί-
σχυση της απασχόλησης και τη στήριξη της επιχειρη-
ματικότητας, αλλά και σε πιο θεωρητικά ζητήματα που
αφορούν τη βελτίωση της λειτουργίας των θεσμών στη
χώρας μας, είτε «πάλιωσαν» είτε απουσιάζουν εντε-
λώς. Και αυτό κοστίζει στον ΣΥΡΙΖΑ, κοστίζει στις προ-
σπάθειές του να ξαναβρεί την άκρη του νήματος που
τον συνδέει με τους πολίτες. 
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Στον αστερισμό της πολιτικής μονοκαλλιέργειας 



Μ
ε ιδιαίτερο ενδιαφέρον
αναμένει το Μαξίμου τα
πρώτα δημοσκοπικά ευ-
ρήματα από τις κυλιόμε-

νες μετρήσεις, ενώ τις επόμενες ημέ-
ρες θα ξεκινήσουν οι μεγάλες εταιρεί-
ες τη σταδιακή δημοσιοποίησή τους. 

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληρο-
φορίες, φαίνεται πως η φθορά που
έχει υποστεί η κυβέρνηση από το ζή-
τημα των τηλεφωνικών παρακολουθή-
σεων δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη, κα-
θώς κυμαίνεται από μισή έως μία μο-
νάδα, την οποία φαίνεται να κερδίζει
το ΠΑΣΟΚ, σε αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ
που μένει ουσιαστικά στάσιμος. Ωστό-
σο, πρόκειται για ένα πρώτο δείγμα,
καθώς ξεκάθαρη εικόνα θα υπάρξει
μετά τα μέσα Σεπτεμβρίου. Τότε που θα
έχουν γίνει γνωστές οι εξαγγελίες του
πρωθυπουργού αλλά και οι τοποθετή-
σεις των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ,
προκειμένου να μπορούν να εξαχθούν
ολοκληρωμένα συμπεράσματα.

Το ζήτημα που εξακολουθεί να ανη-
συχεί τους πολίτες είναι η ακρίβεια
και πώς θα περάσουν τον δύσκολο χει-
μώνα που έρχεται. Σαφώς η υπόθεση
της άρσης του τηλεφωνικού απορρή-
του από την ΕΥΠ στον Νίκο Ανδρουλά-
κη έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια στην

κοινή γνώμη, ωστόσο, η αντίδραση που
υπήρξε από την πλευρά του πρωθυ-
πουργού, ο οποίος βγήκε μπροστά,
ανέλαβε την πολιτική ευθύνη και πήρε
συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, φαίνε-
ται πως είχε θετικό αντίκτυπο. 

Ένα ακόμη συμπέρασμα που εξάγε-
ται από τα πρώτα δημοσκοπικά ευρή-
ματα είναι πως η κοινωνία εκείνο που
περιμένει είναι τα μέτρα που θα ανα-
κοινώσει ο πρωθυπουργός από το βή-
μα της 86ης ΔΕΘ. Η προσμονή δείχνει
να είναι μεγάλη και από τις εξαγγε-
λίες που θα κάνει ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό
η αλλαγή του κλίματος που θα υπάρ-
ξει. Ήδη, πάντως, η σημαντική αύξη-
ση που ανακοινώθηκε στην επιδότη-
ση για τους λογαριασμούς του ρεύμα-
τος δείχνει πως έχει ικανοποιήσει την
κοινή γνώμη. 

Πιέζεται ο ΣΥΡΙΖΑ 
Η δημοσκοπική στασιμότητα του ΣΥ-

ΡΙΖΑ εξηγεί και τους λόγους που η
Κουμουνδούρου έχει σηκώσει ψηλό-
τερα από το ΠΑΣΟΚ τους αντιπολιτευ-
τικούς τόνους. «Γαλάζιοι» βουλευτές
υποστηρίζουν πως ο Αλέξης Τσίπρας
έβλεπε πως η υπόθεση των τηλεφωνι-
κών παρακολουθήσεων θα ευνοούσε
περισσότερο τη Χαριλάου Τρικούπη
και υπήρχε κίνδυνος να μειωθεί η δια-
φορά που χωρίζει τα κόμματα της αντι-
πολίτευσης. 

Για αυτό τον λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ έσπευσε
να ζητήσει την προ ημερησίας συζήτη-

ση, καθώς όπως είναι γνωστό δεν θα
μετάσχει ο Νίκος Ανδρουλάκης, με
αποτέλεσμα ο Αλέξης Τσίπρας να εμ-
φανιστεί ως ο αρχηγός ενός ευρύτε-
ρου κεντροαριστερού μετώπου. Στην
κυβέρνηση εκτιμούν πως το επίμαχο
ζήτημα δεν θα φέρει τα δημοσκοπικά
αποτελέσματα που ανέμεναν ΠΑΣΟΚ
και ΣΥΡΙΖΑ από την εργαλειοποίηση
της υπόθεσης των παρακολουθήσεων.
Παράλληλα, οι ίδιες πηγές εκτιμούν
πως οι πολίτες αποστρέφονται την πό-
λωση και την τοξικότητα και αναζη-
τούν απαντήσεις στα θέματα που τους
απασχολούν στην καθημερινότητά
τους. Αυτό αποτυπώνεται σε όλες τις
δημοσκοπήσεις, καθώς το μεγαλύτερο
μέρος της κοινωνίας εμπιστεύεται την
κυβέρνηση της ΝΔ για την αντιμετώπι-
ση των κρίσεων.

Συνεχή ανοίγματα Μητσοτάκη
στην Αραβική Χερσόνησο 

Σαουδική Αραβία, Κατάρ και τώρα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τρεις χώ-
ρες με τις οποίες ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης το τελευταίο διάστημα ενισχύει
διαρκώς τους δεσμούς με την Ελλάδα
μέσω σημαντικών συμφωνιών. Ο πρω-
θυπουργός υποδέχθηκε στο Μαξίμου
τον πρόεδρο των ΗΑΕ, σεΐχη Μοχάμεντ
μπιν Ζάγιεντ αλ-Ναχιάν, επιβεβαι-
ώνοντας τις άριστες σχέσεις μεταξύ
των δύο χωρών. 

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών
δόθηκε έμφαση στον τομέα της ενέρ-
γειας, ιδίως στις Ανανεώσιμες Πηγές

Ενέργειας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
ενημέρωσε για τις σημαντικές υποδο-
μές που δημιουργούνται στη χώρα
μας στον τομέα της εισαγωγής, απο-
θήκευσης και επαναεριοποίησης
υγροποιημένου φυσικού αερίου, οι
οποίες σε συνδυασμό με τη στρατηγι-
κή γεωγραφική της θέση την καθι-
στούν κόμβο και πύλη εισόδου της
ενέργειας προς την Ευρώπη καθώς
και γέφυρα σύνδεσης της Μέσης
Ανατολής με τη Γηραιά Ήπειρο. 

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγο-
νός πως τα ΗΑΕ θα είναι η τιμωμένη
χώρα στην 86η ΔΕΘ. «Γνωρίζετε πόσο
μεγάλη αξία αποδίδουμε στις διμε-
ρείς σχέσεις των χωρών μας. Έχουμε
ήδη κάνει πολλά και θα κάνουμε ακό-
μα περισσότερα όσον αφορά το επίπε-
δο της συνεργασίας μας. Επίσης, με
χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι τα
ΗΑΕ θα είναι η τιμώμενη χώρα στην
εξόχως σημαντική Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης, η οποία θα πραγματο-
ποιηθεί σε λιγότερο από έναν μήνα
από σήμερα στη Θεσσαλονίκη», ση-
μείωσε ο πρωθυπουργός. 

Σημειώνεται ότι η «Κοινή Διακήρυ-
ξη για τη δημιουργία Ευρείας Στρατη-
γικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδος -
ΗΑΕ» και η «Συμφωνία Συνεργασίας
σε Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και
Άμυνας», που υπογράφηκαν κατά την
επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Άμ-
που Ντάμπι τον Νοέμβριο (17 και 18)
του 2021, αποτελούν την ισχυρή βάση
της διεύρυνσης της συνεργασίας.
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Γράφει 
ο Σωτήρης 
Σταθόπουλος 

Μικρή η ζημιά
για την κυβέρνηση

Τι δείχνουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις 
- Στάσιμος ο ΣΥΡΙΖΑ, άνοδος για το ΠΑΣΟΚ 
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Φουλ επίθεση από το Μαξίμου 

Μ
ε τη σημερινή προ ημερη-
σίας διάταξης συζήτηση στη
Βουλή σε επίπεδο πολιτικών
αρχηγών, αλλά και εν όψει

της συζήτησης στην Ολομέλεια για τη σύ-
σταση εξεταστικής επιτροπής την προσεχή
Δευτέρα η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να
περάσει στην αντεπίθεση.

Να θέσει την υπόθεση των παρακολου-
θήσεων στη σωστή διάσταση και πλαίσιο,
υπερβαίνοντας την εύκολη δημαγωγία, που
αναλίσκεται σε εύπεπτες θεωρίες συνωμο-
σίας, να αναδείξει τη διαχρονικότητα των
παθογενειών στη λειτουργία της Εθνικής
Υπηρεσίας Πληροφοριών και ως εκ τούτου
να παρουσιάσει εκείνες τις θεσμικές πα-
ρεμβάσεις, που θα βελτιώσουν τη λειτουρ-
γία των μυστικών υπηρεσιών και θα την ευ-
θυγραμμίσουν με το αίτημα περί σεβασμού
των προσωπικών δεδομένων, αλλά και της
διασφάλισης του σεβασμού των προσωπι-
κών ελευθεριών θα επιχειρήσει στη σημε-
ρινή προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στη
Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άλλωστε,
όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, το
Μέγαρο Μαξίμου έχει αποδείξει πως μα-
θαίνει από τα παθήματα. Όπως συνέβη τόσο
στο μέτωπο των πυρκαγιών -εφέτος η αντί-
δραση της Πολιτικής Προστασίας είναι απο-
τελεσματικότερη σε σχέση με την περσινή
εμπειρία- αλλά και στο μέτωπο του Μετανα-
στευτικού, όπου συστάθηκε αυτοτελές
υπουργείο, με τις μεταναστευτικές ροές
σχεδόν να μηδενίζονται προτού αναζωπυ-
ρωθεί τις τελευταίες εβδομάδες η τουρκική
προκλητικότητα, έτσι και στο πεδίο της λει-

τουργίας της ΕΥΠ η κυβέρνηση έχει απο-
δείξει πως μπορεί να επιφέρει κρίσιμες
βελτιωτικές παρεμβάσεις.

Επέκταση Εξεταστικής στο παρελθόν 
Για την κυβέρνηση θεωρείται κομβικό

ζήτημα η επέκταση της υπό διερεύνηση
περιόδου τουλάχιστον σε βάθος 10ετίας,
καθώς μόνον έτσι, σημειώνουν αρμόδιες
κυβερνητικές πηγές, μπορούν να εξαχ-
θούν χρήσιμα συμπεράσματα για τη θερα-
πεία των χρόνιων προβλημάτων στη λει-
τουργία της ΕΥΠ. Υπ’ αυτό το πρίσμα, από
την κυβέρνηση στρέφουν το βλέμμα τους
τόσο στις καταγγελίες του πρώην υπουρ-
γού Παναγιώτη Λαφαζάνη όσο και στις επί-
σημες καταγγελίες του ΚΚΕ από το 2016,
παρατηρώντας ότι η τότε κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ δεν επέδειξε την ευαισθησία και
τον ζήλο που επιδεικνύει τώρα με αφορμή
την υπόθεση της παρακολούθησης του τη-
λεφώνου του Νίκου Ανδρουλάκη.

Εν ισχύ παραμένει, εξάλλου, η πρωθυ-
πουργική διαβεβαίωση πως ουδείς στην
κυβέρνηση γνωρίζει για άλλο περιστατικό
ανάλογο της νόμιμης επισύνδεσης του κι-
νητού του τηλεφώνου του προέδρου του
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ
επαναλαμβάνουν πως οι δημόσιες αρχές
ουδεμία σχέση έχουν με την τυχόν λει-

τουργία κακόβουλων λογισμικών, όπως εί-
ναι το Predator.

Στο Μέγαρο Μαξίμου αντιλαμβάνονται
πως η αντιπολίτευση, προεξάρχοντος του
ΣΥΡΙΖΑ, θα επιχειρήσει να μετατρέψει τη
σημερινή διαδικασία στη Βουλή σε… ρινγκ
λασπομαχίας και ξεκαθαρίζουν πως πρώ-
τιστο και αποκλειστικό μέλημα της πλει-
οψηφίας είναι να χυθεί άπλετο φως και να
μη μείνει καμία σκιά σε μία ούτως ή άλλως
ευαίσθητη υπόθεση. Σύμμαχος στην προ-
σπάθεια αυτή του πρωθυπουργού, όπως
σημειώνουν κυβερνητικοί παράγοντες, εί-
ναι το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι ο ίδιος
ο πρωθυπουργός, μόλις έλαβε γνώση της
υπόθεσης της νόμιμης επισύνδεσης των
επικοινωνιών του Νίκου Ανδρουλάκη
ενεργοποίησε τη διαδικασία διαλεύκαν-
σης της υπόθεσης. Οι ίδιοι κύκλοι διευκρι-
νίζουν, πάντως, ότι εκ των πραγμάτων συγ-
κεκριμένες πτυχές, που αφορούν στη λει-
τουργία και τη δράση των μυστικών υπη-
ρεσιών, προσκρούουν στην αρχή του
απορρήτου, εξ ου και διαβεβαιώνουν πως
το κυβερνών κόμμα θα κινηθεί απολύτως
θεσμικά, επιχειρώντας να διαχωρίσουν
πλήρως τη θέση τους από τις θεσμικές
ακροβασίες, στις οποίες επιδίδεται η
πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.  

Για τη Νέα Δημοκρατία, η πρόδηλη κα-
ταστρατήγηση των κανόνων λειτουργίας
της απόρρητης κατά τα άλλα συνεδρίασης
της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας
προχθές Τετάρτη αποτελεί προάγγελο για
τις διαθέσεις του κόμματος της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης. 

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Στην αντεπίθεση 
θα βγει η κυβέρνηση 
στις επόμενες συνεδριάσεις
των επιτροπών αλλά 
και στην ολομέλεια 
της Βουλής

Ο  Γ. Κεφαλογιάννης 
για πρόεδρος της 
Εξεταστικής Επιτροπής
Σε πλήρη εξέλιξη είναι εδώ και
ημέρες η προετοιμασία του Μεγά-
ρου Μαξίμου ενόψει της Εξεταστι-
κής Επιτροπής. Με δεδομένο πως
στην κυβέρνηση δεν αντιμετωπί-
ζουν φοβικά την όλη υπόθεση,  δί-
νουν, όπως είναι εύλογο, ιδιαίτερη
βαρύτητα στη στελέχωση της Επι-
τροπής.
Σύμφωνα με απολύτως έγκυρες
πληροφορίες της «Political», εδώ
και αρκετές ημέρες ο υπουργός
Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρί-
της μαζί με τον γραμματέα της Κοι-
νοβουλευτικής Ομάδας Γιάννη
Μπούγα συντονίζουν τις απαραί-
τητες ενέργειες, ενώ έχουν γίνει
και οι πρώτες… κρούσεις κυρίως
σε έμπειρους και… μπαρουτοκα-
πνισμένους «γαλάζιους» βουλευ-
τές, ώστε να επωμιστούν το απαι-
τητικό είναι αλήθεια έργο της συμ-
μετοχής στην εν λόγω Εξεταστική
Επιτροπή λίγους μήνες πριν από
τις κρίσιμες εκλογές. Για τη θέση
του προέδρου της επιτροπής φαί-
νεται πως έχει σοβαρό προβάδι-
σμα μια δοκιμασμένη λύση, ο
πρώην υφυπουργός Μεταφορών
Γιάννης Κεφαλογιάννης, του οποί-
ου ο ρόλος ως προέδρου της Εξε-
ταστικής Επιτροπής για τα κονδύ-
λια που δόθηκαν στα ΜΜΕ εν και-
ρώ πανδημίας εκτιμήθηκε δεόν-
τως από το Μέγαρο Μαξίμου. Βέ-
βαια, θα πρέπει να θεωρείται βέ-
βαιη και η συμμετοχή στην επιτρο-
πή του Δημήτρη Μαρκόπουλου, με
την πυκνή δημόσια παρουσία κατά
τις δύσκολες για την κυβέρνηση
τελευταίες εβδομάδες.
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Σ
χέδιο ομηρίας του ΠΑΣΟΚ από
παρακρατικό μηχανισμό της ΝΔ
κατήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλά-
κης, μιλώντας χθες στην ΚΟ του

κόμματός του. «Είναι πασιφανές ότι ένας
παρακρατικός μηχανισμός κινούμενος
από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας
ήθελε ένα ΠΑΣΟΚ σε ομηρία. Ένα ΠΑΣΟΚ
του χεριού της. 

Το σχέδιό τους, όμως, απέτυχε πατα-
γωδώς», είπε χαρακτηριστικά ο πρό-
εδρος του ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσε εν μέσω
θερμών χειροκροτημάτων: «Είναι αδια-
νόητο το συναίσθημα να αγωνίζομαι οχτώ
χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για
τα εθνικά μας συμφέροντα και η κυβέρ-
νηση της χώρας μας να μου έχει στήσει
μια τέτοια πλεκτάνη. Ένιωσα προδομέ-
νος ως Έλληνας πολίτης πάνω από όλα.
Από την πρώτη στιγμή ξεκαθάρισα ότι η
απόπειρα παγίδευσης του κινητού μου με
το Predator αλλά και η αντισυνταγματική
παρακολούθησή μου από την ΕΥΠ δεν εί-
ναι μόνο ένα προσωπικό ζήτημα, αλλά εί-
ναι ένα ζήτημα δημοκρατίας. Για αυτό
επιμένω και θα επιμένουμε όλοι μαζί σαν
μια γροθιά στη θεσμική αντιμετώπιση
όλης αυτής της σκοτεινής υπόθεσης. Δεν
με ενδιαφέρει κανένα πολιτικό όφελος.
Με ενδιαφέρει ο ελληνικός λαός να μάθει
την απόλυτη αλήθεια». 

Κάλεσε, μάλιστα, τις αρμόδιες αρχές να
ελέγξουν το τηλέφωνο από όπου έφυγε το
κακόβουλο λογισμικό. «Στις 21 Σεπτεμβρί-
ου συμπληρώνεται ένας χρόνος από την
αποστολή στο κινητό μου του μολυσμένου
μηνύματος. Ρωτώ δημοσίως: Έχει ελεγχ-
θεί το ίχνος στην κεραία κινητής τηλεφω-

νίας που άφησε ο τηλεφωνικός αριθμός
της γυναίκας που χρησιμοποιήθηκε το τη-
λέφωνό της για να σταλεί το μήνυμα-δό-
λωμα;», διερωτήθηκε, προσθέτοντας με
νόημα: «Αυτό το στοιχείο θα χαθεί σε μερι-
κές μέρες, όπως λένε οι ειδικοί. Οφείλετε
να το γνωρίζετε για να δράσετε ταχύτατα.
Δεν χρειάζεται να χαθεί ένα πολύ κρίσιμο
στοιχείο σε αυτήν την υπόθεση». 

Σε μια προσπάθεια να κάνει έντονη την
παρουσία του στη σημερινή συζήτηση
στη Βουλή, αφού δεν έχει το δικαίωμα
συμμετοχής διότι δεν είναι εκλεγμένος
βουλευτής, κάλεσε σε ιδιαίτερα οξύ
ύφος τον πρωθυπουργό να πει τους λό-
γους που τον έβαλαν στο στόχαστρο της
ΕΥΠ. Διερωτήθηκε, μάλιστα: «Για ποιο

λόγο ήμουν κίνδυνος; Επειδή ζητούσα
εμπάργκο όπλων στην Τουρκία ή γιατί
υπέγραψα το πρόγραμμα προστασίας
RescEU;». 

Επιχείρησε, όμως, να ξεκαθαρίσει και τα
όσα ακούγονται περί προσέγγισης με τον
ΣΥΡΙΖΑ, αποδίδοντας τις διαρροές στο Μέ-
γαρο Μαξίμου. «Αντιθέτως, η Νέα Δημο-
κρατία αποδεικνύει πόσο μοιάζουν οι δι-
κές τους πρακτικές με όσα βίωσε ο ελληνι-
κός λαός το 2015-2019. Σεβόμαστε το κρά-
τος δικαίου», υπογράμμισε, «είτε βρισκό-
μαστε στην κυβέρνηση είτε στην αντιπολί-
τευση και καταγγέλλουμε όποιον καταπα-
τά τα ανθρώπινα δικαιώματα, είτε είναι κυ-
βέρνηση Τσίπρα - Καμμένου είτε ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης». 

Για την Εξεταστική Επιτροπή, ο κ. Αν-
δρουλάκης αναφέρθηκε στην πρόταση να
πάει πίσω χρονολογικά και να εξεταστούν
και οι καταγγελίες του ΚΚΕ: «Θέλουμε μια
Εξεταστική που θα διερευνήσει τεκμηριω-
μένα στοιχεία. Όχι μέσα από μια χρονική
επέκταση να μη βρεθεί τίποτα και να χα-
θούν σοβαρά ζητήματα σε μια προσπάθεια
συγκάλυψης». 

Δεν έλειψαν, όμως, και τα καρφιά προς
διάφορες κατευθύνσεις. Όπως είπε, ήταν
ο μόνος ευρωβουλευτής ανάμεσα σε εκα-
τοντάδες συναδέλφους του στον οποίο
βρέθηκε η απόπειρα εγκατάστασης του
παράνομου λογισμικού Predator: «Πα-
ρουσιάστηκαν κι άλλα δήθεν θύματα. Κα-
νείς άλλος, όμως, δεν κατέθεσε αρμοδίως.
Δεν θα απαξιώσουν ένα τέτοιο πλήγμα στη
δημοκρατία». 

Καταλήγοντας ο κ. Ανδρουλάκης πα-
ρουσίασε μια σειρά προτάσεων για την
προστασία του κράτους δικαίου, ενώ προ-
ανήγγειλε πρωτοβουλίες μαζί με άλλους
συναδέλφους του, ώστε να απαγορευτεί η
χρήση κακόβουλων λογισμικών όπως το
κατασκοπευτικό Predator. 

Για τη μητέρα των μαχών ετοιμάζονται σήμερα και
στον ΣΥΡΙΖΑ, με την Κουμουνδούρου να διαμηνύει ότι
ο Αλέξης Τσίπρας θα φέρει τον Κυριάκο Μητσοτάκη
προ των ευθυνών του για την υπόθεση των παρακολου-
θήσεων με αιχμή τη νόμιμη επισύνδεση Ανδρουλάκη.
Η παραδοχή -από τις διαρροές της Επιτροπής Θεσμών-
που κατά τον ΣΥΡΙΖΑ έκανε ο νέος διοικητής Θεμιστο-
κλής Δεμίρης ότι παρακολουθούνται ακόμη και σήμε-
ρα πολιτικοί και δημοσιογράφοι, θεωρείται από την
αξιωματική αντιπολίτευση ομολογία ενοχής για τον
Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας θα καλέσει τον
πρωθυπουργό να απαντήσει ποιοι ήταν οι λόγοι που

οδήγησαν στην παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλά-
κη και του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, ποια άλ-
λα πολιτικά πρόσωπα έχουν πέσει θύματα παρακολού-
θησης και εάν έχει γίνει έρευνα για την εταιρεία In-
tellexa, η οποία σύμφωνα με κάποια δημοσιεύματα
φαίνεται ότι διαθέτει και ενδεχομένως νοικιάζει στην
ΕΥΠ το λογισμικό Predator.

Ο Τσίπρας θα θέσει μετ’ επιτάσεως την ανάγκη να
συνεδριάσει άμεσα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνει-
ας με όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στην παρακολού-
θηση Ανδρουλάκη και να κληθεί εκ νέου ο Θ. Δεμίρης,
ώστε να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις για τη φράση

«ουδείς εξαιρείται» των παρακολουθήσεων, που φέ-
ρεται να χρησιμοποίησε προχθές. Για τον ΣΥΡΙΖΑ πρέ-
πει να αναδειχθούν όλες οι διαστάσεις του σκανδάλου
όπως και οι ευθύνες του πρωθυπουργού που κατά τον
ΣΥΡΙΖΑ είναι ο «ενορχηστρωτής» της υπόθεσης των
υποκλοπών. 

Στο πλαίσιο της σκληρής επίθεσης που θα εξαπολύ-
σει ο Α. Τσίπρας θα ζητήσει εκ νέου παραίτηση της κυ-
βέρνησης και εκλογές, ενώ θα συνεχίσει το «φλερτ»
των τελευταίων ημερών προς το ΠΑΣΟΚ, θεωρώντας
ότι η υπόθεση των υποκλοπών προσφέρεται για συγ-
κλίσεις στον δρόμο προς τις εκλογές. 

Νίκος Ανδρουλάκης στην ΚΟ
«Ένιωσα προδομένος
ως Έλληνας πολίτης» 

Ποια είναι η γυναίκα από 
το κινητό της οποίας έφυγε 
το μήνυμα-παγίδα προς 
τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ; 

Πάνε για «Κούγκι» στον ΣΥΡΙΖΑ 

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com

Νί



Η
πρόσφατη αποκάλυψη των
«Financial Times» έρχεται να
επιβεβαιώσεις τις υποψίες και
τις εκτιμήσεις αρκετών ανα-

λυτών ότι αυτή η ιστορία των υποκλοπών
αλλά και το τάιμινγκ των αποκαλύψεων
από κάπου «μπάζουν». 

Η παρακολούθηση του προέδρου του
ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ
εξελίσσεται «σε οξύ πολιτικό πρόβλημα
για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την τριετή
διακυβέρνησή του», όπως αναφέρεται σε
άρθρο των «Financial Times». Με ένα δη-
μοσίευμα-βόμβα αναρωτιούνται αν βρί-
σκεται «ο Πούτιν πίσω από την απόπειρα
αποσταθεροποίησης Μητσοτάκη;». 

Σύμφωνα μάλιστα με τους «FT», ένα
πρόσωπο που βρίσκεται κοντά στον Μη-
τσοτάκη δήλωσε ότι ο Έλληνας πρωθυ-
πουργός υπονοεί ότι η Ρωσία βρίσκεται
πίσω από την υπόθεση, μετά την αντίθε-
ση της Ελλάδας στην εισβολή στην Ου-
κρανία. «Δεν μπορεί να είναι απλή σύμ-
πτωση το γεγονός ότι τους τελευταίους
μήνες έχουμε δει προσπάθειες αποστα-
θεροποίησης μιας σειράς ευρωπαϊκών
χωρών… με άμεσους και έμμεσους τρό-
πους», δήλωσε συγκεκριμένα. Από τη
στιγμή που η ελληνική μυστική υπηρεσία
παραδέχτηκε ότι παρακολουθούσε το τη-
λέφωνό του, ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ επέ-
μεινε να ξεκαθαρίσει ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης τον ρόλο του στην
υπόθεση, επισημαίνουν οι «Financial Ti-
mes». «Αφού ξεπέρασε με επιτυχία μια
σειρά από κρίσεις υψηλών απαιτήσεων -
από το Μεταναστευτικό μέχρι τον κορο-
νοϊό, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και
την ενεργειακή κρίση- [ο Μητσοτάκης]
βρίσκεται τώρα αντιμέτωπος με μια κα-

τάσταση πολιτικής αποσταθεροποί-
ησης», δήλωσε ο Γιώργος Παγουλάτος,
επικεφαλής του think tank του Ελληνι-
κού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερι-
κής Πολιτικής στην Αθήνα. Στο ρεπορτάζ
της εφημερίδας αναφέρονται όλα τα
στοιχεία για το σκάνδαλο των υποκλοπών
μέσω ΕΥΠ με αιχμή την παρακολούθηση
του Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ φιλοξε-
νούνται και δηλώσεις όπως του Δημήτρη
Παπαδημητρίου, καθηγητή Πολιτικών
Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Μάν-
τσεστερ, ο οποίος επεσήμανε ότι το
σκάνδαλο θα μπορούσε «να χαλάσει την
εικόνα που χτίζει προσεκτικά τα τελευ-
ταία χρόνια ο Μητσοτάκης ότι πρόκειται
για έναν πολιτικό με φιλελεύθερες από-
ψεις για την οικονομία και τα κοινωνικά
ζητήματα». Κατά την ενημέρωση των πο-
λιτικών συντακτών ο κυβ. εκπρόσωπος
έκανε λόγο για «σχέδια ανωμαλίας που
απεργάζονται κάποιοι».

Οι συμπτώσεις
Βεβαίως, από την ελληνική κυβέρνηση

δεν έχουν πει ποτέ κάτι τέτοιο, ούτε επί-
σημα ούτε ανεπίσημα. Όμως σίγουρα
προκύπτει ένα ζήτημα πολιτικής αποστα-
θεροποίησης από διάφορους εξωθεσμι-
κούς κύκλους και εξωγενείς παράγοντες,
οι οποίοι, αν δεν σκηνοθετούν όλη αυτή
την παρωδία, σίγουρα τρίβουν τα χέρια
τους στο ενδεχόμενο η Ελλάδα να οδηγη-
θεί σε πολιτική ανωμαλία. Άλλωστε, δεν
είναι διόλου τυχαίο ότι το τελευταίο διά-
στημα και παράλληλα με την υπόθεση των
παρακολουθήσεων τα ίδια παράκεντρα
διακινούν σενάρια κυβέρνησης «ειδικού
σκοπού», αλά Παπαδήμου με τεχνοκρά-
τες οι οποίοι θα μπορέσουν να υπηρετή-

σουν ή να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα
διάφορων διευθυντηρίων των Βρυξελ-
λών. Από την ημέρα που ανέλαβε τα ηνία
της χώρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδω-
σε ένα σαφές στίγμα, ότι δηλαδή η Ελλά-
δα θα διεκδικήσει έναν πρωταγωνιστικό
ρόλο στις τάξεις της ΕΕ, αλλά και στην ευ-
ρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευ-
ρώπης. Η χώρα άλλαξε σε λίγους μήνες
πίστα, αύξησε την αξιοπιστία της, δημι-
ούργησε ισχυρές συμμαχίες και ξέφυγε
από τη νοοτροπία του «σερβιτόρου» και
του κράτους-μέλους που ήταν δέσμιο των
λαθών του παρελθόντος.

Ο πρωθυπουργός ανέλαβε μέσα σε δύ-
σκολες συνθήκες συγκεκριμένες πρω-
τοβουλίες με εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό
πρόσημο, για παράδειγμα, το κορονοο-
μόλογο, το πιστοποιητικό εμβολιασμού,
τη στήριξη της δημιουργίας ευρωστρα-
τού… Στο μέτωπο της Ουκρανίας πήρε
σαφή θέση και βγήκε μπροστά, ενώ προ-
σέφερε ακόμη και στρατιωτική βοήθεια
στο Κίεβο, ακολουθώντας το παράδειγμα
των μεγάλων δυνάμεων της Ευρώπης και
όχι μόνο. Αξιοσημείωτη υπήρξε, δε, η
θεαματική ενίσχυση των ελληνοαμερι-
κανικών σχέσεων, με την καταλυτική ει-
κόνα του πρωθυπουργού να απευθύνεται
στην αμερικανική Γερουσία και το Κογ-
κρέσο καταχειροκροτούμενος. Όλα τα
παραπάνω ενόχλησαν και ενοχλούν… 
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Ο ρωσικός χειμώνας
«παγώνει» την Ευρώπη

Ο Έλληνας πρωθυπουργός
δυσαρέστησε προφανώς
διάφορα κέντρα και
παράκεντρα εξουσίας

Περίεργα κατασκοπικά παιχνίδια
σε βάρος της Ελλάδας

Μπορεί ημερολογιακά να έχουμε ακόμα
καλοκαίρι, όμως, ο… χειμώνας κάνει
από τώρα την εμφάνισή του. Νέο άλμα
στην τιμή του φυσικού αερίου καταγρά-
φηκε χθες, «φλερτάροντας» με τα 313
ευρώ ανά μεγαβατώρα, κάτι που προ-
αναγγέλλει τις ενεργειακές δυσκολίες
πολύ νωρίτερα από το προβλεπόμενο. Οι
τιμές στην Ευρώπη είναι 10 φορές υψη-
λότερες από τον μέσο όρο για Αύγουστο,
ενώ την… ανιούσα έχει πάρει και το πε-
τρέλαιο, που συμπαρασύρεται από το
φυσικό αέριο, με το βαρέλι αργού να ξε-
περνά και πάλι τα 100 δολάρια. Η ανη-
συχία εντείνεται μετά το γεγονός ότι κυ-
κλοφόρησαν τα νέα συμβόλαια για τον
επόμενο μήνα, με την τιμή των συμβο-
λαίων μελλοντικής εκπλήρωσης στην
Ολλανδία να ξεπερνούν τα 315 ευρώ ανά
μεγαβατώρα, κάτι που αποτελεί ιστορι-
κό ρεκόρ για το φυσικό αέριο. Οι αυξή-
σεις μεσοσταθμικά αρχίζουν από το 7%
στις τρέχουσες τιμές και αγγίζουν το
20% σε ό,τι αφορά τα μελλοντικά συμβό-
λαια, άλλο ένα στοιχείο για το τι χειμώ-
νας μας περιμένει…
Το νέο ράλι των τιμών στα καύσιμα και
στις ενεργειακές πηγές δικαιολογείται
σε μεγάλο βαθμό από τα νέα «παιχνί-
δια» της Μόσχας με τη στρόφιγγα του
Nord Stream 1. Η Gazprom ανακοίνωσε
προ ημερών ότι θα σταματήσει τις προ-
μήθειες φυσικού αερίου στην Ευρώπη
για τρεις ημέρες λόγω συντήρησης από
τις 31 Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεμβρί-
ου. Είναι, ωστόσο, προφανές ότι η…
συντήρηση είναι μέσο πίεσης της Ρω-
σίας προς την Ευρώπη και σχετίζεται,
όπως σημειώνουν έμπειροι αναλυτές,
και με την έκβαση στις πολεμικές επι-
χειρήσεις στην Ουκρανία αλλά και τις
διπλωματικές εξελίξεις γύρω από αυ-
τήν. Όπως και να έχει, στις ευρωπαϊκές
πρωτεύουσες είναι διάχυτη η ανησυχία
αν θα συνεχιστεί έστω και με δυσκολίες
η συνεχής ροή ρωσικού αερίου.
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Κάπου πήρε το αυτί μου σε διαδρόμους και
πολιτικά γραφεία -και δεν μπορούσα να το
πιστέψω- ότι προετοιμάζεται για επιστρο-
φή σε υπουργικά καθήκοντα ο Μιχάλης
Χρυσοχοΐδης. Δεν ξέρω αν είναι μόνο δική
του επιθυμία, αλλά στην κυβέρνηση πρέ-
πει να καταλάβουν σύντομα ότι κάτι τέτοιο
θα είναι η αυτοχειρία του αιώνα!

ΨIΘΥΡΟΙ… 

Γιάννης Μπρατάκος και Γρηγόρης Δημητριάδης έχουν πολύ καλές σχέσεις,
μιλάνε συχνά και όπου υπάρχει θέμα, ο πρώτος ζητά τη συμβουλή του δεύ-
τερου. Νομίζω η φιλική σχέση των δύο ανδρών ήταν και ένα προαπαιτούμε-
νο για την ανάληψη της τόσο νευραλγικής θέσης, της γενικής γραμματείας
πρωθυπουργού, από τον πρώην πρόεδρο του ΕΒΕΑ. 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ… 

Το αίτημα Κατσανιώτη 
στον Γεωργαντά 

Έργα αγροτικής οδοποιίας ζήτησε για τον
νομό του ο υφυπουργός Εξωτερικών Αν-
δρέας Κατσανιώτης από τον υπουργό

Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργο Γεωρ-
γαντά. Και ο Γεωργαντάς δεν

μπορούσε να το αρνηθεί,
καθώς και δίκαιο το αίτη-
μα ήταν αλλά και οι δύο
άνδρες έχουν μια πολύ ει-

λικρινή σχέση. Έτσι, λοι-
πόν, θα διανοιχτούν αγροτικοί
δρόμοι στους δήμους Αχαΐας

ύψους περίπου 2 εκατ. ευ-
ρώ. Όπως τόνισε και ο κ.
Κατσανιώτης μετά τη συ-
νάντηση: «Τα έργα αγροτι-

κής οδοποιίας δεν είναι
απλώς “δρόμοι”. Είναι η “δύ-

ναμη του αγρότη” να φτάνει με ευ-
κολία και ασφάλεια στο χωράφι του και να
μεταφέρει με ταχύτητα τα προϊόντα του. Εί-
ναι έργα πνοής για τις αγροτικές κοινωνίες
του τόπου μας».

Τον ευχαρίστησαν 
οι… αντίπαλοί του

Περιήλθε στην κατοχή μου ένα Δελτίο
Τύπου του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου
Νότιας Καρυστίας, το οποίο ευχαριστούσε
ιδιαίτερα τον υφυπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων Σίμο Κεδίκογλου για
τις πιέσεις που άσκησε, ώστε να ξεκινήσει

η διαδικασία επιστροφής
στους λογαριασμούς των

αγροτών του Ειδικού Φό-
ρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ)
στο πετρέλαιο κίνησης

που έχουν καταναλώσει για
την εργασία τους. Χωρίς ειδι-

κές αιτήσεις και πρόσθετα δι-
καιολογητικά. Ρώτησα και έμαθα ότι ο σύλ-
λογος αυτός αποτελείται από στελέχη ΚΚΕ,
ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ που -μπράβο τους- ανα-
γνώρισαν τις προσπάθειες ενός πολιτικού
αντιπάλου τους… Διδακτική και για τους
βουλευτές αυτή η κίνηση.

Ροκάς και μπασίστας
ο Σκάλκος  
Ακομπλεξάριστος και αμετανόητος
ροκάς είναι ο γενικός γραμματέας
Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δη-
μήτρης Σκάλ-
κος. Μάλιστα,
εξασκείται εδώ
και χρόνια στο
ηλεκτρικό
μπάσο παίζον-
τας τραγούδια
από διάσημα
ροκ συγκροτήματα όπως οι Motör-
head, Iron Maiden, Black Sabbath
κ.ά. Ο ίδιος, μάλιστα, προσπαθεί να
κάνει και την κόρη του ροκού. Της
αγόρασε, μάλιστα, στα γενέθλιά της
και ένα παιδικό κιτ τυμπάνων και εξα-
σκούνται μαζί στη ροκ μουσική… 

Δεν ξέχασαν και 
δεν τους ξέχασε… 

Είναι σίγουρο ότι το προεδρείο της
Βουλής θα περάσει πολύ δύσκολες στιγ-
μές το επόμενο διάστημα, στις μάχες
που έρχονται στην Ολομέλεια αλλά και
στις ειδικές και εξεταστικές επιτροπές.
Ο αντιπρόεδρος της Βουλής Νι-
κήτας Κακλαμάνης προ-
σπάθησε να χαλαρώσει
αυτή την πρώτη εβδο-
μάδα λειτουργίας της
Βουλής. Έτσι, λοιπόν,
κανόνισε να ικανοποι-
ήσει ένα ανθρώπινο αίτημα
και συναντήθηκε με μια οικογέ-
νεια που είχε γνωρίσει πριν από 15 χρό-
νια, όταν ήταν δήμαρχος. Μια γυναίκα
άνεργη τότε που τη βοήθησε ο Νικήτας
να βρει δουλειά στον δήμο και τα τέσσε-
ρα παιδιά της τα οποία πήγαν σχολείο,
σπούδασαν και ζήτησαν από τον σημερι-
νό αντιπρόεδρο της Βουλής να τον δουν
για να τον ευχαριστήσουν που τους έδω-
σε μεγάλη βοήθεια στην κρίσιμη φάση
της ζωής τους… Αυτή, λοιπόν, είναι η κα-
λή πλευρά της πολιτικής…

Ένα άγνωστο περιστατικό που έγινε προχθές -δεν θα είναι και το μόνο- δικαιώνει πέρα
για πέρα την απόφαση του ΚΥΣΕΑ για επέκταση του φράκτη στον Έβρο αλλά και αυξημένη
προσοχή των ελληνικών αρχών για τη λαθρομετανάστευση. Μια ομάδα 12 λαθρομετανα-
στών μπήκαν στα ελληνικά σύνορα μέσω Βουλγαρίας. Ισχυρίστηκαν ότι Βούλγαροι διακι-
νητές τούς πήραν όλα τους τα υπάρχοντα, ακόμα και τα ρούχα που φορούσαν. Όπως έμα-
θα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος πήρε άμεσα τηλέφωνο τον
Βούλγαρο ομόλογό του και συνέστησε προσοχή και εγρήγορση των βουλγαρικών συνο-
ριακών δυνάμεων, καθώς Ελλάδα - Βουλγαρία έχουν συνάψει και σχετική συμφωνία για
το θέμα της λαθρομετανάστευσης. Φράκτης και θωράκιση συνόρων είναι μονόδρομος… 

Το άγνωστο περιστατικό στον Έβρο και το τηλεφώνημα Τάκη 

Ανεβάζει στροφές
με μπαράζ ταξιδιών

Κ
ίνηση-ματ ήταν η ανάδειξη της
τουρκικής προκλητικότητας μέ-
σα από τους χάρτες που έδωσε ο

υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε
απόφοιτους του Χάρβαρντ. Όπως μου
λένε οι πηγές μου από το ΥΠΕΞ, οι από-
φοιτοι έμειναν με το στόμα ανοιχτό, μη
κατανοώντας το μέγεθος των παρανοϊ-
κών διεκδικήσεων των Τούρκων που ξε-
περνούν κάθε έννοια διεθνούς δικαίου.

Πάντως, το θέμα της Τουρκίας θα πα-
ραμείνει στο μενού στις διεθνείς επα-
φές που θα έχει το επόμενο διάστημα ο
κ. Δένδιας, αφού όπως φαίνεται και η
Άγκυρα κλιμακώνει τις προκλήσεις της

στο Αιγαίο. Σήμερα θα βρίσκεται στην
Κροατία, σε ένα συνέδριο που διοργα-
νώνουν πρέσβεις, ενώ από Δευτέρα θα
βρεθεί στη Σλοβενία και την Τρίτη στην
Τσεχία, στο άτυπο συμβούλιο υπουρ-
γών Εξωτερικών που ονομάζεται Gym-
nich Meeting. 

Ενδιαμέσως αυτών των σημαντικών
ταξιδιών θα έχει την ευκαιρία να δει στην
Αθήνα τον Tζον Κέρι, πρώην αντιπρό-
εδρο των ΗΠΑ και ειδικό απεσταλμένο
του Αμερικανού προέδρου για το κλίμα.
Μην ξεχνάμε ότι Ελλάδα και ΗΠΑ θα
συνδιοργανώσουν την 9η Διεθνή Διά-
σκεψη «Our Ocean - Greece 2024».



Μιας και πιάσαμε τα ξένα ΜΜΕ, να σημει-
ώσω ότι οι «Financial Times» σε πρόσφατο
ρεπορτάζ τους αφήνουν να εννοηθεί ότι άν-
θρωποι κοντά στον Κυριάκο Μητσοτάκη
ισχυρίζονται ότι υπάρχει σχέδιο αποσταθε-
ροποίησης στην Ελλάδα και ότι πίσω από
όλο αυτό βρίσκεται ο Βλαντίμιρ Πούτιν.
Σύμφωνα με τους «FT», ένα πρόσωπο που
βρίσκεται κοντά στον Μητσοτάκη δήλωσε
ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός υπονοεί ότι η
Ρωσία βρίσκεται πίσω από την υπόθεση,
μετά την αντίθεση της Ελλάδας στην εισβο-
λή στην Ουκρανία. «Δεν μπορεί να είναι
απλή σύμπτωση το γεγονός ότι τους τελευ-
ταίους μήνες έχουμε δει προσπάθειες απο-
σταθεροποίησης μιας σειράς ευρωπαϊκών
χωρών... με άμεσους και έμμεσους τρό-
πους», δήλωσε συγκεκριμένα. Δεν ξέρω αν
είναι ο Πούτιν πίσω από αυτό, αλλά τυχαίο
δεν είναι τίποτα. Είναι και άλλοι που δεν μας
«αγαπούν» και τρίβουν τα χέρια τους στο
ενδεχόμενο μιας πολιτικής ανωμαλίας στην
Ελλάδα. Βλέπε Βερολίνο μεριά… 

ΠΠέσανε τηλέφωνα 
από USA

Για να μην ξεχνιό-
μαστε με τα Ελληνο-
τουρκικά, σημειώνω
και μια επικοινωνία
με μεγάλο ενδιαφέ-
ρον, την οποία πρέ-
πει να κρατήσουμε.
Ο υπουργός Άμυνας
των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν
μίλησε το βράδυ της
Τρίτης με τον Τούρ-
κο ομόλογό του Χου-
λουσί Ακάρ. Δεν ξέρουμε βεβαίως τι διημεί-
φθη, αν και η Άγκυρα λέει επισήμως πως συ-
νομίλησαν περί F-16, Ουκρανίας και θεμάτων
άμυνας και ασφάλειας. Λογικά κάτι θα ειπώ-
θηκε και για την αυξανόμενη τουρκική προ-
κλητικότητα στα ελληνικά σύνορα στο Αιγαίο,
στο FIR Αθηνών και στον Έβρο.  

« Έρχονται πάρα πολλές εκπλήξεις στη
φετινή ΔΕΘ. Θα πετάνε και γεράκια, που εί-
ναι το σύμβολο των ΗΑΕ, πάνω από την έκ-
θεση. Νομίζω πως θα έχουμε μία
από τις καλύτερες εκθέσεις που
ζήσαμε την τελευταία δεκαε-
τία. Το εκθεσιακό κομμάτι φέ-
τος είναι sold out», είπε μετα-
ξύ άλλων ο διευθύνων σύμβου-
λος ΔΕΘ, Κυριάκος Ποζρικίδης.
Ο κ. Ποζρικίδης αναφέρθηκε επίσης
στις μεγάλες επενδυτικές προσδοκίες από
την παρουσία της τιμώμενης χώρας, που εί-
ναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στις θε-
ματικές για την τεχνολογία, το digital
Greece, την ενέργεια, την κυκλική οικονο-
μία, αλλά και το simulation του αεροπλάνου
Rafale που θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά
στην Ελλάδα, τονίζοντας πως «θα έχουμε
μία από τις καλύτερες εκθέσεις που ζήσαμε

την τελευταία δεκαετία».

Βρε καλώς τα παιδιά…
Σε ανασκευή του προχθεσινού δημοσι-

εύματος σχετικά με την επιστολή του μόνι-
μου αντιπροσώπου της Ελλάδας στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση προς υπηρεσία της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής για το θέμα των επισυν-
δέσεων προχώρησε το Politico, προσπα-
θώντας, παράλληλα, με μία πολύ προσεκτι-
κή διατύπωση να προστατεύσει την αξιοπι-
στία του. Στη σημερινή έκδοση της στήλης
«Brussels Playbook», το Politico ουσιαστι-
κά παραδέχεται ότι το χθεσινό κείμενο πε-
ριείχε σειρά ανακριβειών. Το διεθνές μέσο
αναγνωρίζει σήμερα, μεταξύ άλλων, ότι εί-
χε λανθασμένα χαρακτηρίσει «παράνομη»
την επισύνδεση στο κινητό τηλέφωνο του
Νίκου Ανδρουλάκη, τη στιγμή που έχει
αποσαφηνιστεί ότι έγινε σε πλήρη συμμόρ-
φωση με την κείμενη νομοθεσία και κατό-
πιν του προβλεπόμενου εισαγγελικού
ελέγχου. Τα μαζεύουν τώρα τα παλικάρια,
αν και την προπαγάνδα τους πρόλαβαν και
την έκαναν μια χαρά… 

Τ
ελικά αυτός ο Ταγίπ Ερντογάν αποδει-
κνύεται «πρύτανης» στην επικοινωνία
ο άνθρωπος. Έβαλε τη γυναίκα του να

κατέβει στα χωράφια και την διαφημίζει στα
τουρκικά ΜΜΕ. Αφήνοντας πίσω της τις
ακριβές τσάντες και τα ρούχα σχεδιαστών
που κατά περιόδους προκαλούν σάλο στη
γείτονα, η Εμινέ Ερντογάν πήγε για να βοη-
θήσει στο μάζεμα ντομάτας. 

Σε ένα καλοστημένο σόου με τις κάμερες
τουρκικών δικτύων να έχουν πάρει «φωτιά»,
η Εμινέ συνομίλησε με αγρότισσες, για να
δείξει πόσο κοντά στον λαό είναι το προεδρι-
κό ζεύγος της Τουρκίας, την ώρα που ο πλη-
θωρισμός καλπάζει σε δυσθεώρητα ύψη. Η
συγκομιδή έγινε στην Αγιά της Άγκυρας, πε-
ριοχή που φημίζεται για τις χωρίς χημικά λι-
πάσματα και εντομοκτόνα ντομάτες της. 

Η πρώτη κυρία της Τουρκίας συνομίλησε
με αγρότισσες και ένα 7χρονο κοριτσάκι, που
βοηθούσε τους γονείς του στη συγκομιδή,
και ήταν ιδιαίτερα φιλική και χαρούμενη. «Η
πρώτη κυρία Ερντογάν μαζεύει ντομάτες με
αγρότισσες στην περιοχή Αγιά της Άγκυρας»,
έσπευσε να διαφημίσει η τουρκική προεδρία
με ανάρτησή της στο Twitter. Εκτός από ντο-
μάτες η Εμινέ Ερντογάν μάζεψε και μελιτζά-
νες, κολοκυθάκια και φρέσκα κρεμμυδάκια,
με τους φωτογράφους να καταγράφουν την
κάθε της κίνηση.

Κάτι πουλάκια μού μεταφέ-
ρουν ότι οι απώλειες που κα-
ταγράφονται για το κυβερνών

κόμμα από κρυφές μετρήσεις
(μετά την υπόθεση των υποκλοπών)

είναι μικρές. Τσιμπάει μαθαίνω κάτι λίγα το ΠΑ-
ΣΟΚ, αλλά για τον πρόεδρο Αλέξη δεν υπάρχει
κανένας αέρας νίκης. Δεν το βλέπω να προχωρά-
ει το καραβάνι της Κουμουνδούρου, έχει κολλή-
σει στη λάσπη… 
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Θα πετάνε… γεράκια
πάνω από τη ΔΕΘ 

Χ
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υ Ποιοι επιθυμούν
αποσταθεροποίηση; 

Η Εμινέ…
αγρότισσα
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ας είχα προειδοποιήσει ότι η
υπόθεση των παρακολουθήσεων
θα οδηγηθεί σε πλήρη γελοιοποί-

ηση. Θα βγαίνει ο κάθε πικραμένος και
θα λέει ότι παρακολουθείται για να κερ-
δίσει 5 λεπτά δημοσιότητας ή να παίξει
το όνομά του σε κάνα δελτίο ειδήσεων
κ.λπ. Ήδη κάποιοι Συριζοτραφείς δη-
μοσιογράφοι δίνουν ρεσιτάλ αστειότη-
τας στα σόσιαλ μίντια ζητώντας (δεν δι-
ευκρινίζουν από ποιον) να ενημερω-
θούν αν τους παρακολουθούσε η ΕΥΠ!
Λες και διαχειριζόντουσαν φοβερά
κρατικά μυστικά στα τριτοκάναλα που
βγαίνουν μια φορά τον μήνα… 

Δεν είναι όμως μόνο δημοσιογράφοι
του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν τέτοιες αγωνίες.
Για το εάν παρακολουθούνται οι επικοι-
νωνίες τους ζητούν να μάθουν ο πρώην
ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και νυν μέ-

λος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑ-
ΣΟΚ Κώστας Χρυσόγονος και ο πρό-
εδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος
Βελόπουλος.

Σύμφωνα με το Mega, τα δύο πολιτι-
κά πρόσωπα έχουν καταθέσει σχετικό
αίτημα στην ΑΔΑΕ. Πλέον, η ΑΔΑΕ θα
ορίσει μία επιτροπή που θα αναζητή-
σει στοιχεία στις εταιρείες κινητής τη-
λεφωνίας, όπως έγινε και στην περί-
πτωση του ευρωβουλευτή και προ-
έδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Αν-
δρουλάκη, για το αν τα τηλέφωνά τους
παρακολουθούνταν από την ΕΥΠ. Πα-
ράλληλα, αρκετοί είναι οι βουλευτές
που σκέφτονται να αναζητήσουν
απαντήσεις για το ζήτημα των παρακο-
λουθήσεων στο εξωτερικό. «Βρήκαμε
παπά, να θάψουμε 5-6», που λέει και η
λαϊκή ρήση… 

Κλειστές πόρτες με ανοιχτά παράθυρα 
Γελάει το σύμπαν με το απόρρητο των συνεδριάσεων πάντως. Όπως φάνηκε,

υπάρχουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που λειτουργούν ως ρεπόρτερ του Κώστα του
«αποκαλυπτικού» και είναι ταγμένοι στις υπηρεσίες του. Σούζα τους έχει ο Κων-
σταντής. Και όμως, παρά τη φρούρηση, υπήρξε απευθείας… μετάδοση της συνε-
δρίασης σε ορισμένα ΜΜΕ, που μετέδιδαν λεπτό προς λεπτό την όλη διαδικασία και
κυρίως τις ερωτήσεις, τις δηλώσεις και τις ατάκες της αντιπολίτευσης, που ήταν
πολλές. Τόσο καλή δουλειά πάντως δεν κάνουν ούτε πράκτορες της Μοσάντ… 
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Κεφαλίδου 
για Γαύδο
Με αφορμή την απάντηση του
υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, ότι δεν μπορεί να λειτουργή-
σει το ακριτικό Γυμνάσιο Γαύδου με
δύο μαθητές, η Χαρά Κεφαλίδου,
βουλευτής Δράμας και τομεάρχης
Παιδείας και Θρησκευμάτων του
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έκανε την παρακάτω
δήλωση: «Η απάντηση του υπουργεί-
ου Παιδείας, ότι δεν μπορεί να λει-
τουργήσει το ακριτικό Γυμνάσιο Γαύ-
δου με δύο μαθητές, δεν γίνεται απο-
δεκτή. Η συμπεριφορά αυτή οδηγεί
στην αναγκαστική μετακίνηση της
οικογένειας με τα δύο παιδιά από την
ακριτική Γαύδο σε άλλη περιοχή της
Κρήτης. Αυτή δεν είναι πολιτική
υποστήριξης της μικρο-νησιωτικό-
τητας. Το υπουργείο Παιδείας οφεί-
λει να αναθεωρήσει την απόφασή
του και να υιοθετήσει τις καλές πρα-
κτικές που ισχύουν στα ψαροχώρια
της Σκανδιναβίας, στις ορεινές πε-
ριοχές της Ευρώπης, στις απομα-
κρυσμένες περιοχές του Καναδά και
της Αυστραλίας, με τη λειτουργία της
ηλεκτρονικής τάξης - σχολείου». Με
βεβαιότητα θα πω ότι δεν έχει άδικο
η κυρία Κεφαλίδου. Η λειτουργία του
σχολείου σε τέτοιες περιοχές είναι
και θέμα εθνικής στρατηγικής και
ασφάλειας… Μαθαίνω ότι ένα «δημοσιογραφικό

απόρριμμα», που εδώ και χρόνια
έχει προσκολλήσει σαν βδέλλα σε
πασίγνωστο επιχειρηματία και του
πουλάει φύκια για μεταξωτές κορ-
δέλες, έριξε τα δίχτυα του σε άλ-
λον επιχειρηματία αντιστοίχου με-
γέθους, εις τον οποίο πουλάει τα
ίδια φύκια περί διαδικτυακών εκ-
πομπών κ.λπ. Σαν αυτές που έκανε
προ καιρού σε τηλεοπτικό κανάλι
και πήγαν άπατες! Βρε τον άτιμο,
πώς καταφέρνει και επιβιώνει,
πάντως, είναι ένα ζήτημα… 

Η μεγάλη ευαισθησία
για τα νέα ζευγάρια 

Βιάζονται στο ΠΑΣΟΚ και στον ΣΥΡΙΖΑ
να μοιράσουν τζάμπα σπίτια στα νέα ζευ-
γάρια, πριν από τις ανακοινώσεις του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη, κι έχουν επιδοθεί σε
έναν αγώνα αντιπολιτευτικών παροχών.
Και να σου το μέγα εν-
διαφέρον του ΠΑ-
ΣΟΚ για τη νεο-
λαία και τα νέα
ζευγάρια που
δεν μπορούν να
έχουν δικά τους
σπίτια και διάφορα
άλλα δακρύβρεχτα.
Όταν βέβαια η τρόικα και το
ΔΝΤ συνέτριβαν την ιδιοκατοίκηση στην
Ελλάδα με τις ευλογίες του ΠΑΣΟΚ, αλλά
και αργότερα με το τσουνάμι πλειστηρια-
σμών, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Χαριλάου Τρικούπη
σφύριζαν αδιάφορα…  Κάντε λίγο υπομο-
νή να δούμε τι θα ανακοινώσει η κυβέρ-
νηση. Το project το τρέχουν, όπως μαθαί-
νω, ο Κωστής Χατζηδάκης και ο Άκης
Σκέρτσος. 

Λες ο Μπιλ Γκέιτς 
να γίνει Γκεϊτσάκης; 
Οι φήμες οργιάζουν ότι ο Μπιλ Γκέιτς είναι έτοιμος να αγοράσει

κάποιο ελληνικό νησί. Πάντα πουλάνε δημοσιογραφικά τέτοιες

ειδήσεις κι ας μην υπάρχουν αποδείξεις επί τούτου… Αυτό που

πυροδότησε τα σενάρια ήταν η πρόσφατη επίσκεψή του για

διακοπές στην Ελλάδα. Άλλος λέει ότι θα αγοράσει κάποια νη-

σάκια στους Πεταλιούς στον νότιο Ευβοϊκό Κόλπο (είναι καμιά

δεκαριά εκεί). Άλλοι λένε για κάτι βίλες στη Μύκονο. Άντε να

δούμε, μπας και γίνει κι αυτός από Μπιλ… Βασίλης, να του κολ-

λήσουμε κι ένα -άκης στο επίθετο και όλα πρίμα. 

Πάμε βουρ για γελοιοποίηση
των παρακολουθήσεων 
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Η
εκπαίδευση και η επιμόρφωση είναι βασικό
εργαλείο βελτίωσης της παραγωγικότητας του
ανθρώπινου δυναμικού στη βιομηχανία του y-

achting στην Ελλάδα. H ευελιξία όλων των εμπλεκομέ-
νων στη βιομηχανία του yachting (ας μη χρησιμοποιού-
με τον λανθασμένο όρο «ελληνικό yachting») στην Ελ-
λάδα θα πρέπει να προσαρμόζεται στον διεθνή ανταγω-
νισμό αλλά και στην ικανότητα των στελεχών του. 

Τα ικανά στελέχη στη βιομηχανία του yachting είναι
εκείνα που θα προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτη-
μα στη χώρα μας, αλλά και στις εμπλεκόμενες εταιρεί-
ες. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι απαραίτητη η στοχευ-
μένη επιμόρφωση από τις ίδιες τις πλοιοκτήτριες εται-
ρείες αλλά και από τις εταιρείες που διαχειρίζονται τις
ναυλώσεις σε αυτούς που δρουν στον χώρο, όπως και η
εκπαίδευση των νεοεισερχομένων (είτε μιλάμε για πλη-
ρώματα, είτε μιλάμε για στελέχη εταιρειών, είτε μιλάμε
για υπαλλήλους των εκάστοτε λιμενικών ταμείων κ.λπ.).

Η εκπαίδευση σε επίπεδο τεχνικών και ακαδημαϊκών
ικανοτήτων είναι αναμφισβήτητα πολύ σημαντική για
την ανάπτυξη αυτής της βιομηχανίας στη χώρα μας.

Τόσο οι πλοιοκτήτριες εταιρείες με τα στελέχη τους,
τα πληρώματα των σκαφών, οι εταιρείες διαχείρισης
όσο και ο κρατικός παράγοντας έχουν την ανάγκη να
προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις της εποχής.

Οι εταιρείες αλλά και τα εμπλεκόμενα υπουργεία θε-
ωρούν μέχρι και σήμερα ότι το μυστικό που θα τους
οδηγήσει σε επιτυχία είναι ο τρόπος φορολόγησης και
οι υποδομές σε θέσεις ελλιμενισμού, η προσέλκυση νέ-
ων σκαφών και η διατήρηση των υφιστάμενων. 

Είναι γεγονός πως τα παραπάνω είναι βασικά στοι-
χεία, ώστε να δημιουργηθεί ένα τοπικό ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα, η ανάπτυξη όμως της συγκεκριμένης
βιομηχανίας στη χώρα μας δεν γίνεται να επικεντρωθεί
μόνο σε αυτά τα στοιχεία. 

Πρέπει να σκεφτούν και να κατανοήσουν όλοι ότι δια-
δικασίες επιμόρφωσης, κατάρτισης και ανάπτυξης των
εργαζομένων στη συγκεκριμένη βιομηχανία είναι απα-
ραίτητες, γιατί αυτό θα ωφελήσει όχι μόνο τις εταιρείες
που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία αλλά και το
κράτος, τις τοπικές αγορές και φυσικά τα άτομα που την
απαρτίζουν, καλλιεργώντας παράλληλα πιο θετικές τα-
κτικές σχετικά με τον προσανατολισμό του κέρδους που
θα φέρνει η ανάπτυξη της συγκεκριμένης βιομηχανίας.

Η εξίσωση είναι πολύ απλή:
Κατάρτιση + Επιμόρφωση →Βελτιώνουν τη γνώση

της εργασίας →Και ταυτίζονται με τους στόχους της
βιομηχανίας.

Έτσι η μεγιστοποίηση της απόδοσης των εργαζομέ-
νων είναι αυτή που θα συμβάλει με διαφορά στην ανά-
πτυξη της συγκεκριμένης βιομηχανίας, επειδή θα μπο-
ρέσουν να εφαρμοστούν σε συνδυασμό η εμπειρογνω-
μοσύνη με τις ικανότητες που θα αποκτηθούν μέσω της
πραγματικής ανάπτυξης και της κατάρτισης (γιατί καλά
είναι και τα τσιμέντα και οι φόροι, αλλά χωρίς τα πραγ-
ματικά εργαλεία δουλειά δεν γίνεται).

Έχει αποδειχθεί με τον καλύτερο τρόπο πως το αντα-
γωνιστικό πλεονέκτημα που μπορεί να έχει μια χώρα

στη σχέση της με τη συγκεκριμένη βιομηχανία είναι τα
ικανά και σύγχρονα σε επίπεδο επιμόρφωσης στελέχη
της. Και είναι αυτά που μπορούν να οδηγήσουν στην οι-
κονομική ανάπτυξη όλων των εμπλεκομένων.

Όσοι οραματίζονται μια σταθερή μελλοντική ανάπτυ-
ξη δραστηριοτήτων στη βιομηχανία του yachting (είτε μι-
λάμε για κεντρική εξουσία, είτε μιλάμε για εταιρείες και
οργανισμούς που εδρεύουν στη χώρα, είτε μιλάμε για
στελέχη εταιρειών και σκαφών) θα πρέπει να αρχίσουν
να εφαρμόζουν στρατηγικές οι οποίες θα κατατάσσουν
στην πρώτη γραμμή το στοιχείο που λέγεται «ανθρώπι-
νος παράγοντας» για την επίτευξη των στόχων τους.

Γιατί έτσι ίσως έχουμε λιγότερους «Λευκούς Ελέ-
φαντες» σε μαρίνες και υποδομές των οποίων το κόστος
στησίματος και συντήρησης θα είναι δυσανάλογο με τη
χρησιμότητά τους…

Γιατί ίσως έτσι μειωθεί το φαινόμενο της «μεγάλης
παραίτησης» των εργαζομένων στον χώρο (ειδικά σε
θέσεις εργασίας που αφορούν το ξενοδοχειακό κομμά-
τι, αλλά και τις βοηθητικές θέσεις καταστρώματος), μιας
και θα πρέπει να θεωρούμε δεδομένο πλέον ότι η πλει-
οψηφία των νέων εργαζομένων (σε ποσοστό 95%) στη
συγκεκριμένη βιομηχανία δηλώνει ότι, για να παραμεί-
νει στον χώρο, η διατήρηση ισορροπίας μεταξύ της
επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής αποτελεί
προτεραιότητα.

Γιατί έτσι τελικά θα δημιουργηθεί ένας κύκλος δρα-
στηριοτήτων όπου το μόνο που θα αυξάνεται θα είναι η
διάμετρός του με υψηλές ταχύτητες. 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ YACHTING

Υπάρχει ευνοϊκός άνεμος μόνο για αυτόν που ξέρει πού πηγαίνει 

Γ
ιατί είναι το πιο δυνατό στήριγμα της κοινωνίας
σε έναν κόσμο που αλλάζει. Αρκεί να είναι και
ισχυροί οι δήμοι και περιφέρειες.

Στη λαίλαπα των πολλαπλών κρίσεων που έπληξαν
και συνεχίζουν να πλήττουν τη χώρα μας, όπως τα μνη-
μόνια, η πανδημία, ο πόλεμος και η ακρίβεια, οι πολίτες
ψάχνουν στήριγμα και οι δήμοι, κατά κύριο λόγο, απο-
δείχθηκαν μέχρι στιγμής το «αποκούμπι», το ασφαλές
λιμάνι. Μπορεί όμως μια Αυτοδιοίκηση με ελλειμματι-
κή χρηματοδότηση, αποδυναμωμένη από ανθρώπινο
δυναμικό και με απαξιωμένη εικόνα να αποτελέσει
στήριγμα; Σίγουρα μπορεί, αλλά θα είναι «κουτσό» το
στήριγμα!

Μπορούν δήμοι και περιφέρειες, οι πιο κοντινοί για τον
πολίτη φορείς διοίκησης, να παίξουν ρόλο στη διαμόρ-
φωση της γενικότερης ποιότητας ζωής των πολιτών και
στη διαχείριση της κοινής καθημερινότητάς τους, ιδιαίτε-
ρα στην επόμενη περίοδο; Στα χαρτιά και στις προθέσεις
των υπευθύνων της κεντρικής διοίκησης μπορούν, όχι
όμως στην πραγματικότητα! Το δηλώνουν καθημερινά
όλοι οι αυτοδιοικητικοί παράγοντες. Φοβούνται τις επι-
πτώσεις στον δύσκολο χειμώνα που έρχεται.

Είναι αλήθεια ότι, για να υπηρετήσεις την τοπική Αυ-
τοδιοίκηση με τα σημερινά της δεδομένα οικονομικά,
γραφειοκρατικά και οργανωτικά προβλήματα, χρειάζε-
ται να είναι στο μείγμα της «καύσιμης ύλης» ακόμη και
ο έρωτας, σύμφωνα με δήλωση γνωστού δημάρχου.

Γιατί οι απαιτήσεις των πολιτών είναι πολλές και οι
δυνατότητες χρηματοδότησης της Αυτοδιοίκησης ελά-
χιστες. Με πέντε ψωμιά και δύο ψάρια δεν μπορεί να
ταΐσει πέντε χιλιάδες ανθρώπους που πεινάνε, ούτε να
αναστηλώσει στα πόδια τους ολόκληρες οικογένειες
που πάσχουν από οικονομική παραλυσία. Εκτός κι αν το
κεντρικό κράτος πιστεύει ότι μπορούν να «χορτάσουν»
με τις υποσχέσεις με τις οποίες «προικίζουν» δήμους
και περιφέρειες, εκτός από επιθετικούς προσδιορι-
σμούς όπως «βλαχοδήμαρχοι», «πρωταθλητές» στη
διαφθορά και άλλα παρεμφερή!

Η κοινωνία βιώνει σήμερα -και θα βιώσει πολύ πε-
ρισσότερο τον χειμώνα- μια θλιβερή εικόνα, μέσα στην
οποία τα πάντα δείχνουν να απειλούνται. Και η Αυτοδι-
οίκηση οφείλει να σταθεί αρωγός δίπλα στον πολίτη τη
δύσκολη ώρα.

Να βιώσει την κοινωνική καθημερινότητα στους

δρόμους, στις γειτονιές, στα σπίτια των ευάλωτων οικο-
νομικά πολιτών με δράσεις ουσιαστικές και πρακτικά
ωφέλιμες.Το κεντρικό κράτος να σταθεί αρωγός, δεί-
χνοντας εμπιστοσύνη και επιδιώκοντας σχέσεις συνερ-
γασίας με τους έχοντες την ευθύνη διοίκησης δήμων
και περιφερειών και εγγύτητας με τους πολίτες.

Μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο «μακράς
διαρκείας» με πολλαπλές, όπως φαίνεται από τις δημο-
σκοπήσεις, εθνικές εκλογές και αυτοδιοικητικές, με
νέα εκλογικά συστήματα και νέους νόμους. Τα προγνω-
στικά των εκλογών δύσκολα, αλλά αλληλοεξαρτώμενα,
για τους ειδικούς πολιτικούς αναλυτές.

Οι εκάστοτε κυβερνήσεις δεν θα πρέπει να ξεχνάνε
ότι δήμοι και περιφέρειες είναι «μεταφορείς» όχι μόνο
των προεκλογικών μηνυμάτων και επιδιώξεών τους
προς τους πολίτες, αλλά και σε όλες τις εκφάνσεις της
διοίκησής τους. Πρέπει να έχουν σύμμαχο την Αυτοδι-
οίκηση και όχι «απέναντι»!

Να μην ξεχνάνε ακόμη ότι η Αυτοδιοίκηση δεν είναι
παρίας, αλλά μέρος της δημόσιας διοίκησης! Και όταν
πυροβολούν την Αυτοδιοίκηση, είναι σαν να πυροβο-
λούν τα πόδια τους.

Η παρουσία της Αυτοδιοίκησης δίπλα 
στον πολίτη είναι πιο αναγκαία από ποτέ! 
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Β
ραβείο μυθοπλασίας διεκδικεί η Άγκυρα, η
οποία συνεχίζει το μπαράζ ψευδών ειδή-
σεων για «δήθεν» παρενοχλήσεις τουρκι-
κών F-16 από ελληνικά μαχητικά. Η Αθήνα

δεν «τσιμπάει» στις τουρκικές προβοκάτσιες, όμως
πίσω από την εμμονή των γειτόνων βλέπει την προ-
σπάθεια της Τουρκίας να εμφανίσει την Ελλάδα ως
«παραβάτη» και την ίδια ως «θύμα».

Μετά το περιστατικό της Τρίτης, όπου το τουρκικό
υπουργείο Άμυνας μέσω κατευθυνόμενων διαρροών
«βάφτισε» νατοϊκή άσκηση τη συνοδεία ενός αμερι-
κανικού Β-52 και επιχείρησε να αμφισβητήσει τα
όρια ευθύνης του FIR Αθηνών, οι συνεργάτες του Χου-
λουσί Ακάρ ξαναχτύπησαν με ένα ακόμη πιο ευφάν-
ταστο σενάριο, που όμως αντανακλά τις επεκτατικές
και παράνομες αξιώσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο και
την Ανατολική Μεσόγειο.

Όσκαρ σεναρίου
Φαίνεται ότι στο τουρκικό Επιτελείο δεν καταβάλ-

λουν ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε να σκαρφιστούν ένα
σενάριο που μοιάζει έστω αληθοφανές και καταφεύ-
γουν σε κινήσεις πανικού που προδίδουν τα πραγματι-
κά σχέδια της Άγκυρας. Σύμφωνα, λοιπόν, με τους νέ-
ους τουρκικούς ισχυρισμούς, τα αεροσκάφη που συμ-

μετείχαν σε νατοϊκή «άσκηση» εγκλωβίστηκαν από τα
ραντάρ ελληνικών μαχητικών. Το πρακτορείο Anado-
lu, επικαλούμενο πηγές που δεν κατονομάζει, ανέφε-
ρε ότι «δύο τουρκικά F-16 παρενοχλήθηκαν την Τε-
τάρτη, όταν τα ελληνικά μαχητικά λόκαραν στα ραντάρ
του τα τουρκικά και η τουρκική πλευρά απάντησε με
πλήρη δύναμη». Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της
Τουρκίας, μάλιστα, επισημαίνει ότι «η Ελλάδα συνεχί-
ζει να στοχοποιεί αποστολές του ΝΑΤΟ», υπονοώντας
ότι πρόκειται για προσχεδιασμένη ενέργεια.

Τι πραγματικά συνέβη
Για μία ακόμη φορά η Τουρκία ακολούθησε τη γνω-

στή τακτική των παραβιάσεων για να προβάλει τις πα-
ράνομες διεκδικήσεις της στο Αιγαίο. Την Τετάρτη, η
Αεροπορία των γειτόνων αιτήθηκε τη συμμετοχή ενός
αμερικανικού ιπτάμενου ραντάρ AWACS, το οποίο
βρισκόταν στην περιοχή στο πλαίσιο των επιχειρη-
σιακών δραστηριοτήτων του ΝΑΤΟ. Άρα δεν επρόκει-
το για νατοϊκή άσκηση, αλλά για συνεκπαίδευση με
νατοϊκή Μονάδα, όπως αυτές που γίνονται σχεδόν κα-
θημερινά σε όλη τη Μεσόγειο. Εκτός αυτού, η συνεκ-
παίδευση ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο
FIR της Άγκυρας και με τη συμμετοχή μόνο τουρκικών
αεροσκαφών.

Οι γείτονες, βέβαια, προσπάθησαν να εκμεταλλευ-
τούν και αυτή την ευκαιρία, στέλνοντας ένα ζευγάρι
F-16 να παραβιάσει τον εθνικό εναέριο χώρο βορείως
της Λέσβου. Τα ελληνικά μαχητικά επιφυλακής απο-
γειώθηκαν από τη Λήμνο και ακολούθησε εμπλοκή με
τα τουρκικά που αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν τον
ελληνικό εναέριο χώρο. Κατά τη διάρκεια της εμπλο-

κής ακολουθήθηκαν οι διεθνείς κανόνες εμπλοκής
και οι Έλληνες πιλότοι εγκλώβισαν στα ραντάρ των
όπλων τους τα τουρκικά αεροσκάφη, όπως άλλωστε
προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις.

Η Τουρκία στη συνέχεια έστειλε στην περιοχή ακό-
μη πέντε ζευγάρια F-16 και ακολούθησαν ακόμη δύο
εικονικές αερομαχίες με οπλισμένα μαχητικά. Τελι-
κά οι Τούρκοι αναγκάστηκαν να φύγουν από τον εθνι-
κό εναέριο χώρο, με τον απολογισμό να μετρά οκτώ
παραβιάσεις και τρεις εμπλοκές.

Απόπειρα προβοκάτσιας
Ανώτατες στρατιωτικές πηγές εκτιμούν ότι πρόκει-

ται για μία νέα απόπειρα της Τουρκίας να εμφανίσει
τον εαυτό της ως «θύμα» της ελληνικής «επιθετικό-
τητας». Ο απώτερος σκοπός, βέβαια, είναι να ακυρώ-
σει το επιχείρημα της ελληνικής πλευράς και των
Αμερικανών γερουσιαστών και βουλευτών που μπλο-
κάρουν το τουρκικό αίτημα στο Κογκρέσο για νέα F-
16. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η Άγκυρα επιχει-
ρεί να καλλιεργήσει ένα νέο αφήγημα, σύμφωνα με το
οποίο χρειάζεται τα νέα μαχητικά για να «αμυνθεί»
απέναντι στην Ελλάδα. Χρησιμοποιεί, μάλιστα, την
ομπρέλα του ΝΑΤΟ εντελώς καταχρηστικά, πιστεύον-
τας ότι θα βρει συμμάχους που θα στηρίξουν και θα νο-
μιμοποιήσουν τα επιχειρήματά της. Η Αθήνα, πάντως,
ξεκαθαρίζει ότι δεν θα πέσει στην παγίδα και ήδη
προβαίνει σε ενέργειες προκειμένου να ενημερώσει
τους συμμάχους και τους εταίρους της στην Ευρώπη,
τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και τα Ηνωμένα
Έθνη για την παραβατική και επιθετική συμπεριφορά
της Τουρκίας.

Στήνουν
προβοκάτσιες
για τα F-16

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Να παρουσιαστεί 
ως «θύμα του ελληνικού
επεκτατισμού» επιχειρεί 

η Τουρκία 



Ν
έες απειλές κατά της Αθήνας και
της Λευκωσίας εξαπέλυσε η Άγ-
κυρα, φανερώνοντας τον εκνευρι-
σμό της για την ανακάλυψη κοιτά-

σματος-μαμούθ στο τεμάχιο 6 της Αποκλει-
στικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Τη σκυτάλη των προκλήσεων
πήρε αυτή τη φορά ο Τούρκος υπουργός Άμυ-
νας Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος επιχείρησε να
αντιστρέψει και πάλι την πραγματικότητα, κα-
τηγορώντας την Ελλάδα για «ψεύδη και
αδιαλλαξία».

Στο νέο του παραλήρημα, ο Ακάρ δεν δίστα-
σε να βάλει στο «κάδρο» και την ελληνική κυ-
βέρνηση. «Τα λάθη της ελληνικής κυβέρνη-
σης τα βλέπουν πλέον κάποιοι Έλληνες πολι-
τικοί, απόστρατοι στρατηγοί και ναύαρχοι,
ακαδημαϊκοί, ορισμένα στελέχη των Μέσων
Ενημέρωσης και Έλληνες που έχουν κοινή
λογική», είπε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας. 

Άμεση ήταν η αντίδραση της Αθήνας, με τον
Νίκο Δένδια να παρουσιάζει σε απόφοιτους
και φοιτητές του Harvard Kennedy School
τους ανυπόστατους χάρτες των παράνομων
τουρκικών διεκδικήσεων. Δείχνοντας, μάλι-
στα, τον χάρτη της «Γαλάζιας Πατρίδας» που
δώρισαν οι Γκρίζοι Λύκοι στον πολιτικό τους
ηγέτη, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο οποίος εμφανί-
ζει το μισό Αρχιπέλαγος αλλά και τα νησιά του

Ανατολικού Αιγαίου και ολόκληρη την Κρήτη
με κόκκινο χρώμα ως μέρος της τουρκικής
επικράτειας, ο Νίκος Δένδιας αναρωτήθηκε
«εάν η Τουρκία ξεκινά από αυτή την άποψη,
πώς θα μπορούσαμε να έχουμε μια καλή συ-
νεννόηση μαζί της;».

Στο στόχαστρο και η Κύπρος
Ο Ακάρ υποστήριξε ακόμη ότι η Τουρκία

«δεν θα επιτρέψει τετελεσμένα στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο», δείχνοντας τις προθέσεις της
Άγκυρας για «θερμό» χειμώνα στην ευρύτερη
περιοχή, ενώ ταυτόχρονα απαντούσε και στη
σκληρή κριτική που δέχεται η κυβέρνησή του
στο εσωτερικό εξαιτίας της επιλογής του ίδιου
του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να στείλει το πλωτό
γεωτρύπανο «Αμπντούλ Χαμίτ Χαν» στον κόλ-
πο της Αττάλειας και όχι εντός της κυπριακής
ΑΟΖ, όπου υπάρχουν πλούσια κοιτάσματα
υδρογονανθράκων. Ο Ακάρ, προκειμένου να
κατευνάσει τις αντιδράσεις, άφησε ανοιχτό το
ενδεχόμενο να ξαναμπεί η Ανατολική Μεσό-
γειος στο στόχαστρο των παράνομων τουρκι-

κών γεωτρήσεων και, μάλιστα, εντός του προ-
σεχούς χρονικού διαστήματος, αφού η NAV-
TEX που κρατά το «Αμπντούλ Χαμίτ Χαν» στην
τουρκική υφαλοκρηπίδα λήγει πριν από τα μέ-
σα Οκτωβρίου.  «Έχουμε δίκιο και είμαστε δυ-
νατοί επειδή έχουμε δίκιο. Είμαστε έτοιμοι να
καθίσουμε στο τραπέζι και να συνομιλήσουμε,
όμως είμαστε αποφασισμένοι και ικανοί να
μην επιτρέψουμε να καταπατηθούν τα δικαιώ-
ματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας και των
85 εκατομμυρίων πολιτών μας, ούτε και των
Κυπρίων αδελφών μας. Δεν θα επιτρέψουμε
κανένα τετελεσμένο γεγονός», είπε ο Ακάρ.

Αμερικανικό μήνυμα
Το δικαίωμα της Κύπρου να εκμεταλλευτεί

τους φυσικούς πόρους που υπάρχουν στην
Αποκλειστική Οικονομικής της Ζώνη υποστη-
ρίζει το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών,
στον απόηχο των ανακοινώσεων του υπουρ-
γείου Ενέργειας της Κυπριακής Δημοκρατίας
αλλά και της κοινοπραξίας ΕΝΙ - TOTAL για
τον εντοπισμό τεράστιου κοιτάσματος φυσι-
κού αερίου στο τεμάχιο 6. Ο εκπρόσωπος του
Στέιτ Ντιπάρτμεντ υποστήριξε ότι μια τέτοια
εξέλιξη θα προωθήσει την ενεργειακή ασφά-
λεια της Ευρώπης και θα ενδυναμώσει τις
προσπάθειες για την απεξάρτηση από το ρω-
σικό φυσικό αέριο. 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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Ξεμπρόστιασμα με τους χάρτες
της «Γαλάζιας Πατρίδας» 

Σύσφιξη 
σχέσεων  
Ολοκληρώνεται σήμερα η πεντα-
μερής άσκηση Ειδικών Επιχειρή-
σεων «Hercules 22» στην Αίγυπτο,
όμως Αθήνα και Κάιρο εξακολου-
θούν να επενδύουν στη διμερή
στρατιωτική τους συνεργασία,
αφού τον προσεχή Νοέμβριο είναι
προγραμματισμένο να διεξαχθεί η
πολυεθνική πλέον άσκηση «Μέ-
δουσα», η οποία φέτος θα λάβει
χώρα στις ακτές της Αλεξάνδρειας.
Με στόχο να εμβαθύνει έτι περαι-
τέρω τη στρατιωτική συνεργασία
των δύο χωρών, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ
στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος
θα μεταβεί την ερχόμενη Τρίτη στο
Κάιρο, όπου θα πραγματοποιήσει
τριήμερη επίσημη επίσκεψη. Κατά
τη διάρκεια της παραμονής του
στην Αίγυπτο, ο Έλληνας στρατη-
γός θα έχει σημαντικές συναντή-
σεις τόσο με τον ομόλογό του αρχη-
γό των αιγυπτιακών Ενόπλων Δυ-
νάμεων όσο και με κορυφαίους
αξιωματούχους αλλά και εκπρο-
σώπους της ομογένειας. 

Ο Δένδιας «ξεδίπλωσε» 
τις τουρκικές παράνομες

διεκδικήσεις στο Χάρβαρντ 



Το Ισραήλ διεξάγει μπαράζ συνομιλιών και επισκέψε-
ων με σκοπό να πείσει τους Δυτικούς να μην ανανεώσουν
τη συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Από τη
μια η επίσκεψη στην Ουάσιγκτον, από την άλλη τα τηλε-
φωνήματα στον Μακρόν, την ώρα που συνεχίζει τις προ-
σκλήσεις στον παγκόσμιο Τύπο. Όπως δήλωσε ο πρωθυ-
πουργός Γιαΐρ Λαπίντ: «Οι δυτικές δυνάμεις πρέπει να
σταματήσουν να διαπραγματεύονται, γιατί μια συμφωνία
θα επιτρέψει στο Ιράν να κερδίσει δισεκατομμύρια δολά-

ρια και να αποσταθεροποιήσει τη Μέση Ανατολή».
Μάλιστα, η ισραηλινή κυβέρνηση έστειλε αυτή την

εβδομάδα τον σύμβουλό του εθνικής ασφάλειας στην
Ουάσιγκτον, ενώ ο υπουργός Άμυνας Μπένι Γκαντζ ταξί-
δεψε χθες το πρωί για την αμερικανική πρωτεύουσα,
ώστε να συζητήσει μεταξύ άλλων για το ιρανικό πυρηνικό
πρόγραμμα.

Το Ιράν είναι ο νούμερο ένα εχθρός του Ισραήλ, με την
Τεχεράνη να χαιρετίζει την αποδέσμευση των Ηνωμέ-

νων Πολιτειών του Ντόναλντ Τραμπ από το Κοινό Ολο-
κληρωμένο Σχέδιο Δράσης (JCPOA) το 2018, τη διεθνή
συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα του 2015.
Πλέον οι Ιρανοί, υπό τον φόβο μιας πιθανής ανανέωσης
της συμφωνίας, έχουν ήδη ξεκινήσει να κάνουν κάποιες
παραχωρήσεις, όπως ανακοίνωσαν και οι ΗΠΑ. Μία από
αυτές είναι πως το Ιράν δεν μπλοκάρει πια κάποιες επι-
θεωρήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέρ-
γειας (ΙΑΕΑ).

Τ
εράστιες οι απώλειες του ρω-
σικού στρατού όσον αφορά
τον εξοπλισμό του, από την
ημέρα της εισβολής στην Ου-

κρανία έως και σήμερα. Σύμφωνα με
το περιοδικό «Forbes», η Ρωσία έχασε
16,6 δισ. δολάρια στρατιωτικό εξοπλι-
σμό από την έναρξη του πολέμου στην
Ουκρανία, με πιο σημαντική απώλεια
αυτή του εμβληματικού πλοίου Mo-
skva. Η ναυαρχίδα του ρωσικού στό-
λου, αξίας 750 εκατ. δολαρίων, χτυπή-
θηκε από ουκρανικά πυρά στις 14
Απριλίου και βούλιαξε στη θαλάσσια
περιοχή της Οδησσού.

Όπως αναφέρει η σχετική έρευνα,
μισό χρόνο μετά την εισβολή της Ρω-
σίας, ο στρατός της έχει χάσει 12.142
μέρη στρατιωτικού εξοπλισμού, χωρίς
να υπολογίζονται οι πύραυλοι. Οι μά-
χες στο Φιδονήσι κόστισαν εξοπλισμό
165 εκατ. δολαρίων στους Ρώσους,
ενώ στον βομβαρδισμό της αεροπορι-
κής βάσης στη Σάκα της Κριμαίας κα-
ταστράφηκαν εννέα στρατιωτικά αερο-
σκάφη συνολικής αξίας 230 εκατ. δο-
λαρίων. Οι Ουκρανοί έχουν καταστρέ-
ψει 234 ρωσικά αεροσκάφη αξίας 5,3
δισ. δολαρίων, ποσό που ξεπερνά το
32% των συνολικών απωλειών.

Ο πόλεμος, βέβαια, έχει προκαλέσει
μέχρι τώρα καταστροφές άνω των 113,5
δισ. δολαρίων σε υποδομές της Ου-
κρανίας, όπως έχει ανακοινώσει η
Σχολή Οικονομικών του Κιέβου, με 200
δισ. δολάρια να απαιτούνται για την
αποκατάστασή τους.

Θρηνούν 22 νεκρούς 
Οι απώλειες στις υποδομές και τους

εξοπλισμούς έχουν ελάχιστη σημασία

μπροστά στις ανθρώπινες απώλειες, με
τους Ουκρανούς να θρηνούν την περα-
σμένη Τετάρτη 22 νεκρούς και δεκάδες
τραυματίες από τον ρωσικό βομβαρδι-
σμό του σιδηροδρομικού σταθμού στο
Τσάπλινο, στην κεντρική Ουκρανία,
σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Βολοντίμιρ
Ζελένσκι. Οι τραυματίες ξεπερνούν
τους 50, ενώ η επίθεση σημειώθηκε
την ημέρα που συμπληρώθηκαν έξι
μήνες από τη ρωσική εισβολή. 

Δεν είναι η πρώτη φορά που ρωσικά
πυρά πλήττουν έναν σιδηροδρομικό
σταθμό, αφού τον Απρίλιο 57 άνθρωποι

σκοτώθηκαν σε επίθεση εναντίον του
σιδηροδρομικού σταθμού του Κραμα-
τόρσκ στην ανατολική περιοχή Ντονμ-
πάς. Την ίδια στιγμή, αυξάνονται οι εκ-
κλήσεις για τη Ζαπορίζια από τον ΟΗΕ
και ηγέτες πολλών κρατών.

ΗΗ Νταϊάνα ήταν
έτοιμη να φύγει
μόνιμα στις ΗΠΑ
λίγο πριν πεθάνει 
Νέες αποκαλύψεις έγιναν για την ταρα-
χώδη ζωή της πριγκίπισσας Νταϊάνα,
που τη θέλουν να σχεδίαζε να μετακομί-
σει στις ΗΠΑ χωρίς τους γιους της λίγες
εβδομάδες πριν πεθάνει.
Η συγκεκριμένη αποκάλυψη, που βλέ-
πει το φως της δημοσιότητας παραμονές
της 25ης επετείου από τον θάνατό της
στο μοιραίο τροχαίο στο Παρίσι το καλο-
καίρι του 1997, έγινε από τον σωματοφύ-
λακά της Λι Σανσούμ στα απομνημονεύ-
ματά του με τίτλο «Protecting Diana: A
Bodyguard’s Story». Ο Σανσούμ υπο-
στηρίζει πως η πριγκίπισσα επρόκειτο
να εξομολογηθεί στους παπαράτσι τα
σχέδιά της για να μετακομίσει στις ΗΠΑ,
με στόχο να προστατεύσει τον Ουίλιαμ
και τον Χάρι από τον Τύπο, καθώς έκαναν
διακοπές με τον φίλο της, Ντόντι αλ-
Φαγιέντ, στο Σεν Τροπέ τον Ιούλιο του
1997. Η Νταϊάνα ανέφερε πως «οι εφη-
μερίδες εκεί (ΗΒ) μου επιτίθενται ό,τι κι
αν κάνω. Θέλω να πάω στις ΗΠΑ και να
ζήσω εκεί για να ξεφύγω από όλα αυτά».
Μάλιστα, σε μια τέτοια περίπτωση θα
έβλεπε τους γιους της μόνο στις σχολι-
κές διακοπές τους. 
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Το Ισραήλ επιχειρεί να μπλοκάρει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν
Επιμέλεια: Νικόλας Καμπάς-Κορωναίος

Η Ρωσία έχασε στρατιωτικό
εξοπλισμό αξίας $16,6 δισ. 

Καταστροφές πάνω από
113,5 δισ. έχουν υποστεί 
οι υποδομές της Ουκρανίας



Σ
τις 25 Αυγούστου 2012 απεβίωσε
σε ηλικία 82 ετών ο Νιλ Άρμ-
στρονγκ, ο πρώτος άνθρωπος
που πάτησε στο φεγγάρι, εκστο-

μίζοντας τη θρυλική φράση: Ένα μικρό
βήμα για τον άνθρωπο, ένα τεράστιο άλμα
για την ανθρωπότητα.

Αυτό που λίγοι γνωρίζουν είναι πόσο λί-
γα χρήματα πήρε ο Άρμστρονγκ για να
περπατήσει στο φεγγάρι. Την εποχή εκεί-
νη ο μισθός του ήταν 27.401 δολάρια, που
θα αντιστοιχούσε σε σχεδόν 200.000 δο-
λάρια σε σημερινά χρήματα. Μάλιστα, το
πλήρωμα του Apollo 11 δεν αμείφθηκε έξ-
τρα για το ταξίδι στο διάστημα. 

Βέβαια, οι περισσότεροι αστροναύτες
βρήκαν τρόπους αργότερα στη ζωή τους
να κεφαλαιοποιήσουν τη φήμη τους. Ο
Μπαζ Όλντριν ζητά από 50.000 έως
75.000 δολάρια, μετακίνηση με ιδιωτικό
αεροπλάνο και διαμονή VIP για να μιλήσει
σε συνέδρια. Ο Τσάρλι Ντουκ, ο 10ος αλλά
και νεότερος αστροναύτης που περπάτη-

σε στο φεγγάρι, ζητά 5.000 δολάρια για
μία συνέντευξη.

Όμως, ο Άρμστρονγκ δεν έδειξε κατά τη
διάρκεια της ζωής του ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον για κάτι τέτοιο. Έζησε μακριά από τα
φώτα της δημοσιότητας και οι μόνες φο-
ρές που συγκέντρωσε χρήματα ήταν για το
πανεπιστήμιό του, το Purdue. Δεν συνέβη
το ίδιο με την οικογένειά του, η οποία
έβγαλε 6 εκατομμύρια δολάρια από τον
θάνατο του αστροναύτη. Όχι κεφαλαι-
οποιώντας τη φήμη του, αλλά ως αντάλ-
λαγμα για τη σιωπή της.

Η άγνωστη ιστορία
Όταν ο Νιλ Άρμστρονγκ πέθανε το 2012,

ο θάνατός του αποδόθηκε επισήμως σε
επιπλοκές που προέκυψαν από εγχείρηση
καρδιάς. Όμως, επτά χρόνια μετά, οι «New
York Times» έβγαλαν στο φως τις πιο σκο-
τεινές συνθήκες του θανάτου αυτού.

Η εφημερίδα έλαβε μέσω ταχυδρομεί-
ου 93 σελίδες εγγράφων που αποκαλύ-

πτουν μια διαμάχη μεταξύ της οικογένει-
ας του πιο διάσημου αστροναύτη στην
ιστορία και του μικρού νοσοκομείου του
Οχάιο όπου νοσηλευόταν και χειρουργή-
θηκε. Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε, η
οικογένεια είχε απειλήσει να κατηγορή-
σει δημόσια το νοσοκομείο για ιατρικό λά-
θος. Τελικά, κατέληξε σε μια μυστική
συμφωνία που απέτρεψε τη δημοσιοποί-
ηση ενός σκανδάλου, με το νοσοκομείο να
πληρώνει 6 εκατομμύρια δολάρια. Από
αυτά, τα 5 εκατομμύρια πήγαν στους δύο
γιους του Άρμστρονγκ, Ρικ και Μαρκ, με
αντάλλαγμα τη σιωπή τους.

Σε ένα email του Ιουλίου 2014, η σύζυ-
γος του Μαρκ, Ουέντι, που είναι δικηγό-
ρος, απείλησε με ανακοινώσεις κατά τη
διάρκεια της 45ης επετείου της αποστο-
λής Apollo 11. «Εάν αυτό το ζήτημα δημο-
σιοποιηθεί, η ζημιά στη φήμη του πελάτη
σας θα είχε πολύ μεγαλύτερο κόστος από
οποιαδήποτε απόφαση του δικαστηρίου
μπορούμε να φανταστούμε», έγραφε.

Η υπόθεση αφορούσε την απόφαση του
νοσοκομείου στο Φέρφιλντ του Οχάιο να
μη μεταφέρει αμέσως τον Άρμστρονγκ
στο χειρουργείο, όταν άρχισε να παρου-
σιάζει ταχεία εσωτερική αιμορραγία, αρ-
κετές ημέρες μετά από εγχείρηση μπαϊ-
πάς. Επίσης, αμφισβητήθηκε και η αρχική
απόφαση να γίνει η επέμβαση. Πάντως, η
χήρα του Άρμστρονγκ, Κάρολ, που ήταν η
δεύτερη σύζυγός του, ήθελε να γίνει γνω-
στό ότι δεν ήταν μέρος της συμφωνίας.
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Πόσα πήρε 
για να περπατήσει 
στο φεγγάρι 

Η οικογένεια του αστροναύτη
έβγαλε 6 εκατομμύρια
δολάρια από τον θάνατό του.
Όχι κεφαλαιοποιώντας τη
φήμη του, αλλά ως
αντάλλαγμα για τη σιωπή της

Νιλ Άρμστρονγκ



Α
νείπωτη θλίψη σε συγγενείς και
φίλους ο θάνατος της 19χρονης
ναυτικής δοκίμου, Θάλειας Κ., η
οποία άφησε την τελευταία της

πνοή κατά τη διάρκεια του θερινού εκπαι-
δευτικού πλου της Σχολής Ναυτικών Δο-
κίμων. Η άτυχη κοπέλα από τη Λάρισα είχε
πετύχει το όνειρό της με την είσοδό της
στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων του ΠΝ, κα-
νείς ωστόσο δεν μπορούσε να σκεφτεί ότι
θα είχε τραγική κατάληξη.

Η είδηση του θανάτου της Θάλειας Κ.
έγινε γνωστή από το Γενικό Επιτελείο
Ναυτικού, το οποίο σε ανακοίνωσή του
αναφέρει: «Την Τρίτη 23 Αυγούστου 2022
η πρωτοετής ναυτική δόκιμος, η οποία
επέβαινε στο ΠΓΥ “Προμηθεύς”, στο πλαί-
σιο θερινού εκπαιδευτικού πλου της Σχο-
λής Ναυτικών Δοκίμων, διακομίσθηκε σε
νοσοκομείο της Νάπολι Ιταλίας, καθόσον
παρουσίασε εμπύρετο αγνώστου αιτιολο-
γίας. Πρωινές ώρες της 24ης Αυγούστου
η κλινική της εικόνα παρουσίασε ραγδαία
επιδείνωση και εισήχθη στη ΜΕΘ, όπου
κατέληξε πρωινές ώρες της 25ης Αυγού-
στου. Τα ακριβή αίτια του θανάτου διερευ-
νώνται. Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού εκ-
φράζει τη λύπη του για την απώλεια της
ναυτικού δοκίμου και τα ειλικρινή συλλυ-
πητήρια στην οικογένεια και στους οι-
κείους της».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 19χρονη
ναυτική δόκιμος μετά τον υψηλό πυρετό
παρουσίασε αιμορραγικό εξάνθημα και
σηψαιμία, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει επι-
βεβαιωθεί η πληροφορία ότι πρόσφατα
νόσησε με κορονοϊό. Στον εκπαιδευτικό
πλου συμμετείχαν 158 σπουδαστές της
Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, οι οποίοι ήταν
χωρισμένοι στο πλοίο γενικής υποστήρι-
ξης «Προμηθέας» και τη φρεγάτα «Κανά-
ρης» (σ.σ.: τύπου Standard). 

Η Θάλεια Κ. βρίσκονταν στον «Προμη-
θέα», όταν ξαφνικά ανέβασε πυρετό και

ο γιατρός του πλοίου της χορήγησε αντι-
πυρετικά και αντιβίωση, χωρίς ωστόσο
τα συμπτώματα να υποχωρούν. Έτσι,
κρίθηκε σκόπιμο να επισπευτεί ο κατά-
πλους του πλοίου στο λιμάνι της Νάπολι,
προκειμένου η νεαρή κοπέλα να μετα-
φερθεί σε νοσοκομείο. Εκεί, λίγες ώρες
μετά την έναρξη της νοσηλείας της, εμ-
φάνισε αιμορραγικό εξάνθημα και έπει-
τα σηψαιμία.

Ραγδαία επιδείνωση
Την Τετάρτη (24/8) η κλινική εικόνα της

19χρονης παρουσίασε ραγδαία επιδεί-
νωση και εισήχθη στη ΜΕΘ, με τους για-
τρούς (σ.σ.: μετέβη κλιμάκιο και από την
Ελλάδα) να μην καταφέρνουν να την κρα-
τήσουν στη ζωή. Η σορός της μεταφέρ-
θηκε στην Ελλάδα με αεροσκάφος C-130,
ενώ η ταφή της θα γίνει στην ιδιαίτερη
πατρίδα της, τη Λάρισα. Να σημειώσου-
με, τέλος, ότι δύο ακόμη ναυτικοί δόκιμοι
που συμμετείχαν στον θερινό εκπαιδευ-
τικό πλου του ΠΝ έχουν εμφανίσει χαμη-
λό πυρετό και στομαχόπονο, γι’ αυτό και
μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκο-
μείο της Νάπολι, ενώ ενήμερες είναι και
οι οικογένειές τους. 
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Διερευνώνται τα ακριβή αίτια
του θανάτου της 
- Μπήκε σε νοσοκομείο 
της Νάπολι με υψηλό πυρετό
και στη συνέχεια παρουσίασε
αιμορραγικό εξάνθημα και
σηψαιμία και μεταφέρθηκε 
στη ΜΕΘ, όπου κατέληξε
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Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Μια ξαφνική αδιαθεσία που ένιωσε η Ρούλα Πισπιρίγ-
κου ήταν ο λόγος για τον οποίο η 33χρονη που κατηγορεί-
ται για τον θάνατο των τριών παιδιών της μεταφέρθηκε στα
επείγοντα του Θριάσιου Νοσοκομείου.Η γυναίκα που φέ-
ρεται ως πρωταγωνίστρια σε ένα από τα ειδεχθέστερα εγ-
κλήματα στα ελληνικά αστυνομικά χρονικά εξετάστηκε
από τους γιατρούς του νοσοκομείου, οι οποίοι δεν φαίνεται
να διέγνωσαν κάτι ανησυχητικό ώστε να παραμείνει στο
Θριάσιο κι έτσι επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού.

Λίγες ώρες αργότερα ο πρώην δικηγόρος της Ρούλας
Πισπιρίγκου, Όθωνας Παπαδόπουλος, εξέδωσε ανακοί-
νωση, στην οποία αναφέρονταν γιατί λύθηκε η συνεργα-
σία του με την 33χρονη, η οποία από εδώ και στο εξής θα
«εμπιστεύεται» τον Αλέξη Κούγια. «Αιτία αυτής της εξέλι-
ξης είναι η διαφωνία μας αναφορικά με την υιοθετούμενη
υπερασπιστική γραμμή και αναφορικά με το ύφος της
διατύπωσης των υπερασπιστικών ισχυρισμών», ανέφερε
στην ανακοίνωσή του ο Όθωνας Παπαδόπουλος και πρό-
σθεσε: «Για την αποκατάσταση της αλήθειας, η λύση της

μεταξύ μας συνεργασίας επήλθε μετά από κοινή συμφω-
νία μας, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τον χειρισμό της
υπόθεσης μέχρι σήμερα».

Η αντίδραση του Γρ. Λέων στις αναφορές Κούγια
Από την πλευρά της η Ρούλα Πισπιρίγκου εξήγη-

σε ότι η επιλογή της να αλλάξει δικηγόρο οφεί-
λεται σε απόφαση της οικογένειάς της.
«Αγαπητέ Όθωνα, δεν θα ξεχάσω ποτέ στη
ζωή μου το πόσο πολύ με στήριξες από την
πρώτη στιγμή της δικαστικής τραγωδίας,
την οποία αντιμετωπίζω, και πόσο υπεράν-
θρωπα αγωνίστηκες για να αποδείξεις την
αθωότητά μου. Είσαι ένας θαυμάσιος άνθρω-
πος και ένας ικανότατος και έντιμος δικηγόρος. Η
απόφαση για την επιλογή του συναδέλφου σου κ. Κούγια
για να με υπερασπιστεί ήταν κυρίως της οικογενείας
μου, η οποία και με στηρίζει οικονομικά και στην οποία
και εγώ συμφώνησα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το πόσο μου

συμπαραστάθηκες σ’ αυτές τις δύσκολες στιγμές και πό-
σο αγωνίστηκες για να αποδείξεις την αθωότητά μου. Θα
σου είμαι ευγνώμων για όλη μου τη ζωή», ανέφερε η
Ρούλα Πισπιρίγκου.

Η ανακοίνωση του Αλέξη Κούγια, με την οποία γνωστο-
ποιούσε την ανάληψη της υπεράσπισης της Ρού-

λας Πισπιρίγκου, έφερε την αντίδραση του
προέδρου της Ελληνικής Ιατροδικαστικής
Εταιρείας, Γρήγορη Λέων. Απαντώντας στις
αναφορές του ποινικολόγου για «πρωτο-
φανείς ιατροδικαστικές, παθολογοανατο-
μικές, μαρτυρικές, αστυνομικές αντιφά-

σεις», καθώς και για «κατάργηση των κορυ-
φαίων επιστημονικών προσωπικοτήτων», ο

κύριος Λέων έγραψε σε ανάρτησή του: «Ο κάθε
κατηγορούμενος και οι συνήγοροί του έχουν δικαίωμα να
χρησιμοποιούν το όποιο μέσο για την υπεράσπισή του. Σε
υποθέσεις όμως με ιατροδικαστικά ζητήματα, η επιστήμη
δίνει τις απαντήσεις». 

Θρήνος για τον ξαφνικό χαμό
19χρονης ναυτικής δοκίμου 

Ξανά στο κελί της η Πισπιρίγκου μετά την αδιαθεσία που την έστειλε στο νοσοκομείο
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«Το παιδί μου ήταν η ψυχή μου, δεν θα του έκανα κακό», ανέφερε σε δηλώ-
σεις του ο πατέρας της Αμέλιας, που το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας
πνίγηκε στην παραλία Καλαμάκι στην περιοχή των Ισθμίων στην Κόρινθο.
Ο 42χρονος, που είδε το παιδί του να βυθίζεται στη θάλασσα και δεν προ-
σπάθησε να το σώσει, καθώς, όπως ανέφερε, πάσχει από άσθμα, δεν θα πά-
ει στην κηδεία της κόρης του, που θα γίνει σήμερα στην Αλβανία. Κι αυτό
γιατί μεταξύ των περιοριστικών όρων που του έχουν επιβληθεί είναι και η
απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Την ίδια ώρα, τα ερωτήματα για τις αντι-
δράσεις και τις ενέργειες του 42χρονου τις στιγμές της τραγωδίας συνεχί-
ζουν να απασχολούν τις αρχές, αλλά και τους συγγενείς του μικρού κορι-
τσιού. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι
αστυνομικοί, ο 42χρονος, όταν βγήκε από τη θάλασσα, ανέβηκε στο μηχα-
νάκι του και διένυσε μια απόσταση δύο χιλιομέτρων όπου απέχει από το
σημείο το σπίτι του. Από εκεί κι αφού φόρτισε το κινητό του, ενημέρωσε την
αστυνομία. Στη συνέχεια, όσο κι αν φαίνεται απίστευτο, περίμενε τους άν-
δρες της ΕΛΑΣ να περάσουν να τον πάρουν από το διαμέρισμά του και να
πάνε μαζί στην παραλία Καλαμάκι.

Πατέρας 6χρονης: «Δεν θα έκανα 
ποτέ κακό στο παιδί μου»

Μέχρι να οριστεί η τα-
κτική δικάσιμος, αφέ-
θηκε ελεύθερος ο ένας
εκ των δύο κατηγορού-
μενων Κρητικών νταή-
δων, οι οποίοι συμμετεί-
χαν στο επεισόδιο με
την καταδίωξη και την επίθεση σε Γερμα-
νούς τουρίστες στον Μυλοπόταμο.

Πρόκειται για τον 36χρονο συνοδηγό, ο
οποίος κατηγορείται για πλημμελήματα και
κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για την κατα-
δίωξη της 19ης Αυγούστου. Βασικός κατηγο-
ρούμενος είναι ο 38χρονος οδηγός, εναντίον
του οποίου έχει ασκηθεί δίωξη κακουργη-
ματικού χαρακτήρα και σήμερα θα οδηγηθεί
στον ανακριτή. Εντύπωση προκαλούν οι δη-
λώσεις του δικηγόρου των δύο δραστών,

Διονύση Βέρρα, που ανέφερε μετα-
ξύ άλλων ότι «αυτά τα περιστατικά
όχι μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν
και στη Βρετανία συμβαίνουν και
στη Γερμανία συμβαίνουν. O δια-
συρμός μιας χώρας γίνεται εξ άλ-
λων λόγων, όχι εξ αυτών. Ας προσέ-

χουμε την οικονομία μας και τις πολιτικές
μας έξω… τα υπόλοιπα περιστατικά συμβαί-
νουν σε οποιαδήποτε χώρα. Ας βγαίναν οι
γερμανικές εφημερίδες (για το θέμα) και τι
έγινε; Να κάνουμε κινδυνολογία; Κάνουμε
κηρύγματα; Νουθεσίες; Δεν υπάρχει ρατσι-
στικό κίνητρο».

Μάλιστα ο κ. Βέρρας υποστηρίζει πως ο
Γερμανός επιτέθηκε πρώτα σε έναν από
τους πελάτες του και πως αυτός μέσα στον
θυμό του άρχισε να τον κυνηγά.

Ελεύθερος ο ένας από τους Κρητικούς…
νταήδες που επιτέθηκαν στους Γερμανούς

Πνιγήκαμε στο νερό… 

Τ
ις... άγριες διαθέσεις του συνεχίζει να δεί-
χνει ο καιρός -παρότι ακόμη βρισκόμαστε
στον Αύγουστο- με έντονες καταιγίδες και
βροχοπτώσεις στην Αττική και σε άλλες πε-

ριοχές της χώρας. Τα καιρικά φαινόμενα ξεκίνησαν
λίγο μετά τις 14:30 το μεσημέρι, με τα περισσότερα
προβλήματα να εντοπίζονται και πάλι σε δρόμους της
Αττικής και συγκεκριμένα στη λεωφόρο Αθηνών στο
ρεύμα προς Κόρινθο, αλλά και στα δύο ρεύματα της
Πειραιώς και της Πέτρου Ράλλη, όπου για λίγο μάλι-
στα διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων. Δυσχέ-
ρεια λόγω συσσώρευσης υδάτων υπήρξε και στην κυ-
κλοφορία των οχημάτων στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών
- Κορίνθου, από το ύψος του Δαφνίου έως το ύψος του
Σκαραμαγκά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Προβλήματα υπήρξαν και στην περιφέρεια. Στην ήδη
κατεστραμμένη από τις νεροποντές του περασμένου
Δεκεμβρίου γέφυρα του Ευήνου είχε στηθεί μία πρό-
χειρη κατασκευή μέσα στην κοίτη του ποταμού, ώστε
να μπορούν οι κάτοικοι των γύρω χωριών να επικοι-
νωνούν. Ωστόσο, τα έντονα καιρικά φαινόμενα των
δύο τελευταίων ημερών είχαν ως αποτέλεσμα να κα-
ταστραφεί και αυτή, με τους κατοίκους στον Γαλατά,
το Ευηνοχώρι, το Περιθώρι και τα άλλα χωριά να
έχουν αποκοπεί από το Μεσολόγγι. 

Να σημειώσουμε ότι, σύμφωνα με τους μετεωρολό-
γους, βροχές και καταιγίδες αναμένονται και σήμερα
Παρασκευή (26/8) στις περισσότερες περιοχές της
χώρας, εκτός από το Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα, όπου
υπάρχει μικρή πιθανότητα για τοπικά φαινόμενα.
Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία του Εθνι-

κού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι καταιγίδες, κυρίως
στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Βόρειας
Θεσσαλίας και της Δυτικής Μακεδονίας, είναι πιθανό
να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις μικρού
μεγέθους. Τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενή-
σουν σταδιακά έως τις βραδινές ώρες. 

Οι καταιγίδες σάρωσαν και χθες τη χώρα
προκαλώντας πλημμύρες και πολλά
προβλήματα στις μετακινήσεις 
- Από σήμερα το βράδυ εξασθενούν τα
έντονα καιρικά φαινόμενα

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος



Σ
το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμε-
λειοδικείο Θεσσαλονίκης, με τις κα-
τηγορίες της πρόκλησης απλής σω-

ματικής βλάβης, απειλής, εξύβρισης και
φθοράς ξένης ιδιοκτησίας από κοινού, πα-
ραπέμφθηκε να δικαστεί ο 26χρονος Γερ-
μανός, ισπανικής καταγωγής, που συνελή-
φθη για επεισόδιο με θέση στάθμευσης
ΑμεΑ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το
επεισόδιο κατήγγειλε ο εντεταλμένος σύμβουλος του δη-
μάρχου Θεσσαλονίκης για θέματα Αναπηρίας Γιάννης Κα-
στούρας, ο οποίος παρατήρησε τον 26χρονο κατηγορούμενο
επειδή χωρίς να έχει δικαίωμα είχε σταθμεύσει το αυτοκίνη-
τό του σε θέση αναπήρων. Μαζί με ένα άλλο άτομο, τα στοι-
χεία του οποίου δεν είναι γνωστά και ήδη με παραγγελία της
εισαγγελέως Κυριακής Κλιάμπα ζητήθηκε να εντοπιστεί από

την αστυνομία, κατηγορούνται ότι χτύπη-
σαν δύο περιοίκους όταν εκείνοι προσπά-
θησαν να υπερασπιστούν τον κ. Καστούρα
για το ότι δεν έπρεπε να σταθμεύσουν εκεί
το αυτοκίνητό τους. Μάλιστα, ο ένας εκ των
δύο περιοίκων, για τον οποίο σχηματίζεται
ξεχωριστή δικογραφία, βρίσκεται στο νο-
σοκομείο και χειρουργείται έχοντας σοβα-
ρά κατάγματα στο πόδι του. Ο νεαρός, σύμ-

φωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, φέ-
ρεται να αντέδρασε στην παρατήρηση του εντεταλμένου
συμβούλου, λέγοντας ότι μπορεί να παρκάρει όπου θέλει, και
να του άρπαξε το κινητό για να μην καλέσει την αστυνομία. Ο
ίδιος ο 26χρονος στην πρώτη τοποθέτηση φαίνεται να αρνεί-
ται ότι έτσι έγινε το συμβάν. Η δίκη του αναβλήθηκε, προκει-
μένου να κληθεί διερμηνέας.

Σε ένα αυτοδιοικητικό πηγαδάκι πήρε το αυτί μας ότι
ετοιμάζεται από υποψήφιο δήμαρχο Θεσσαλονίκης ένα
«κόλπο γκρόσο» κατά του σημερινού δημάρχου. Θα το
ανακοινώσει μετά τη ΔΕΘ, έχοντας στο πλευρό του πλη-

θώρα προσώπων που διοίκησαν τον δήμο καθώς και
δημοτικούς συμβούλους με «γαλάζιο πρόσημο». Και
από ό,τι μαθαίνουμε, είναι μια πολύ σοβαρή κίνηση που
πραγματικά θα... πονοκεφαλιάσει τον Ζέρβα. 

«Κόλπο γκρόσο» κατά Ζέρβα για να μην του δοθεί στήριξη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Από την Τετάρτη
καταφθάνει 
ο Γ. Μπρατάκος

Την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου στο
ΥΜΑΘ θα πραγματοποιηθεί η σύσκε-
ψη του πρωθυπουργού με τους παρα-
γωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης,
ενώ μία μέρα νωρίτερα, την Τετάρτη,
στην πόλη θα ανέβει ο Γιάννης Μπρα-
τάκος. Σε όλες τις συσκέψεις θα προ-
εδρεύσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
ενώ παρών θα είναι και ο υφυπουρ-
γός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέμα-
τα Μακεδονίας-Θράκης, Σταύρος
Καλαφάτης, καθώς και κατά περί-
πτωση κάποιοι υπουργοί.

Αθόρυβα στήνει
την «ομάδα» 
ο Πέτρος Λεκάκης  

Ούτε κατά τη διάρκεια των ολιγοή-
μερων διακοπών του δεν σταμάτησε
να βλέπει κόσμο και να μιλάει στο τη-
λέφωνο ο Πέτρος Λεκάκης. Ο πρό-
εδρος του δημοτικού συμβουλίου
Θεσσαλονίκης, άλλωστε, έχει δηλώ-
σει παρών στην προσπάθεια του Νί-
κου Ανδρουλάκη για αναγέννηση της
δημοκρατικής παράταξης. Κινείται
αθόρυβα, χωρίς να προκαλεί, έχον-
τας δημιουργήσει πυρήνες και συμ-
μαχίες σε ολόκληρη την πόλη. Δεί-
χνει να πατά γερά στα πόδια του και
συσπειρώνει κόσμο γύρω του.

Ο Δρόσος Τσαβλής
αποκάλυψε 
τους… εξορκισμούς

Οι εξορκισμοί στην πλατεία Αρι-
στοτέλους που έγιναν viral, αποκα-
λύφθηκαν από τον ανεξάρτητο δη-
μοτικό σύμβουλο Θεσσαλονίκης
Δρόσο Τσαβλή. Με αφορμή τις εικό-
νες που έπαιξαν τόσο πολύ, ο κ.
Τσαβλής εξαπέλυσε βέλη κατά της
διοίκησης Ζέρβα, λέγοντας πως θα
πρέπει για άλλη μία φορά να δώσει
πειστικές εξηγήσεις εάν η παρα-
θρησκευτική οργάνωση είχε άδεια
ή όχι και γιατί ολιγώρησε η δημοτι-
κή αστυνομία να διακόψει τις συγ-
κεκριμένες εκδηλώσεις. «Φτάνει
πια ο διασυρμός της πόλης από ερα-
σιτέχνες, ανεύθυνους και επιπόλαι-
ους δημοτικούς άρχοντες», ήταν το
σχόλιο-καρφί του κ. Τσαβλή. 

Επίθεση σε ειδικό σύμβουλο του δημάρχου
για αναπηρική θέση στάθμευσης…

Οι νεολαίοι θέλουν 
τον Τσίπρα στο φεστιβάλ  

Διακαής ο πόθος των νεολαίων του ΣΥΡΙΖΑ στη
Θεσσαλονίκη να τιμήσει το φεστιβάλ τους στις αρχές
Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσί-
πρας. Αν απαντήσει θετικά στο αίτημα, τότε αναμένε-
ται να έχουμε back to back επισκέψεις πολιτικών
αρχηγών. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την 1η του Σε-
πτέμβρη και τον Αλ. Τσίπρα την επομένη.   

Τρεις αυτοδιοικητικοί για 
να φυτευτεί ένα… δέντρο
Θα μπορούσε να
είναι και κουίζ:
Πόσοι αυτοδιοι-
κητικοί χρει-
άζονται για να
φυτευτεί ένα
δέντρο; Η απάν-
τηση είναι τρεις!
Δύο αντιδήμαρ-
χοι και ένας
πρόεδρος νομι-
κού προσώπου
του Δήμου Θεσ-
σαλονίκης. Εί-
δαμε σε φωτο-
γραφία τους
Κωνσταντίνο Ια-
κώβου, Ερωτό-
κριτο Θεοτοκάτο και Χάρη Αηδονόπουλο να κουβα-
λάνε σε γλάστρα το δεντράκι προτού φυτευτεί στην
Εγνατία. Ιδού και το πειστήριο!

Βούληση για γήπεδο και
σφιχτό χρονοδιάγραμμα 

Η βούληση από πλευράς κυβέρνησης να ολοκλη-
ρωθεί το έργο της διπλής ανάπλασης του γηπέδου
του Άρη εκφράστηκε στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη.
Ορίστηκε μια επιτροπή που θα παρακολουθεί το έρ-
γο και δόθηκε ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα 15 ημε-
ρών προκειμένου να επιλυθούν τα τεχνικά ζητήμα-
τα πριν πέσουν οι πρώτες υπογραφές. «Ανακοινώ-
σεις όταν θα έχουμε τελειώσει με τις εκκρεμότη-
τες», ανέφερε κυβερνητικό στέλεχος στη στήλη. 

Αγωνία για τα γκάλοπ
Στο τέλος Αυγούστου και λίγο πριν από την παρου-

σία του πρωθυπουργού στην 86η ΔΕΘ πρόκειται να
παρουσιαστεί πανελλαδική έρευνα που «τρέχει»
από δημοσκοπική εταιρεία της Θεσσαλονίκης, η
οποία όμως, όπως μάθαμε, έχει δυο σκέλη. Το πρώ-
το έχει να κάνει με την υπόθεση των παρακολουθή-
σεων, την ακρίβεια και την πρόθεση ψήφου και το
δεύτερο με τα καθημερινά προβλήματα των Θεσσα-
λονικέων και το μετρό. 
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Αριστερά 
ο Γ. Καστούρας και 

δεξιά ο δράστης



Πελοπόννησος

«Λουκέτο» σε 31 σχολεία 
γιατί δεν υπάρχουν μαθητές 

Τριάντα ένα σχολεία, 11 δημοτικά και 20 νηπιαγωγεία, δεν θα
λειτουργήσουν τον φετινό χειμώνα στην Πελοπόννησο, σύμ-
φωνα με απόφαση της περιφέρειας, καθώς δεν υπάρχουν μα-
θητές για να εγ-
γραφούν σε αυ-
τά. Πρόκειται για
6 νηπιαγωγεία
στην Αρκαδία, 5
στην Κορινθία, 6
στη Λακωνία και
3 στη Μεσσηνία.
«Πρόκειται για
μια δραματική
κατάσταση όταν κλείνουν τα σχολεία τα οποία δεν έχουν παι-
διά», αναφέρει ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας, σε ρε-
πορτάζ του Open TV, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για
την ερημοποίηση της ελληνικής περιφέρειας.

Νότιο Αιγαίο

Συμμετοχή στο 13ο Φεστιβάλ
Ελληνικού Μελιού

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο της ανάδειξης
και προώθησης των τοπικών προϊόντων, πρόκειται να συμμε-
τάσχει με δικό της περίπτερο στο 13ο Φεστιβάλ Ελληνικού Με-
λιού και Προϊόντων Μέλισσας, που θα διεξαχθεί στο Στάδιο Ει-
ρήνης και Φιλίας στον Πειραιά στις 2, 3 και 4 Δεκεμβρίου.

Στόχος της περιφερειακής αρχής είναι η προβολή και προ-
ώθηση του νοτιοπελαγίτικου μελιού και των προϊόντων μέλισ-
σας στο εμπορικό κοινό και τους χώρους μαζικής εστίασης και
η ανάδειξη του πλούτου και της μοναδικής ποιότητας των με-
λισσοκομικών προϊόντων της περιφέρειας στο ευρύ κοινό.

Επιπλέον, μέσω της δράσης αυτής, δίνεται στους παραγω-
γούς της περιφέρειας η ευκαιρία σύναψης εμπορικών και επι-
χειρηματικών συμφωνιών με επιχειρήσεις παραγωγής και
διακίνησης μελισσοκομικών προϊόντων και εξοπλισμού.

Συμβασιοποιούνται νέα αντιπλημμυρικά έργα της Περιφέρειας Θεσσαλίας για
τον καθαρισμό της κοίτης υδατορεμάτων και χειμάρρων στην Περιφερειακή
Ενότητα Μαγνησίας. Τα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ,
χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της οικείας
περιφέρειας. «Σε μια πολύ δύσκολη εποχή για τα δημόσια έργα, συνεχίζουμε
με διεκδίκηση και προγραμματισμό να επενδύουμε στην πρόληψη, να
σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε έργα με σύμμαχο τη φύση. Ακολουθούμε τη
φιλοσοφία build back better, δηλαδή έχουμε μια στρατηγική στόχευση, ώστε
να αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο τρόπο μελλοντικούς κινδύνους που
προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή και την όλο και πιο συχνή εκδήλωση
ακραίων καιρικών φαινομένων», δηλώνει ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Κώστας Αγοραστός.
«Σε συνεργασία με την αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας Δωροθέα Κολυνδρίνη,
τους περιφερειακούς συμβούλους και τις τεχνικές μας υπηρεσίες, προχωρά
ένα νέο αντιπλημμυρικό έργο που προστατεύει ανθρώπους, περιουσίες,
δημόσιες υποδομές και το περιβάλλον», προσθέτει ο περιφερειάρχης. 

Ήπειρος 

Η περιφέρεια 
στην έκθεση «IFTM -
Top Resa» στο Παρίσι

Για πρώτη φορά θα συμμετάσχει η Περι-
φέρεια Ηπείρου στη Διεθνή Έκθεση Του-
ρισμού της Γαλλίας IFTM - Top Resa, που
θα πραγματοποιηθεί από 20 έως 22 Σε-
πτεμβρίου 2022 στο Παρίσι, και ειδικότερα
στον εκθεσιακό χώρο Paris Expo Porte de
Versailles.

Στο περίπτερό της η Περιφέρεια Ηπείρου
θα φιλοξενήσει φορείς και επιχειρήσεις
του κλάδου οι οποίοι ενδιαφέρονται να
συμμετάσχουν και να προγραμματίσουν τις
συναντήσεις τους με τουριστικούς πράκτο-
ρες και τους δυνάμει επισκέπτες από τη
Γαλλία. Πρόκειται για μια αγορά ιδιαίτερα
σημαντική για την Ήπειρο, δεδομένου ότι
υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον των Γάλλων
για πολλές μορφές θεματικού τουρισμού.

Επίσης, η Περιφέρεια Ηπείρου θα ανα-
λάβει να μεταφέρει ενημερωτικό υλικό των
δήμων, επιχειρήσεων και φορέων, ώστε να
διανεμηθεί στην έκθεση, το οποίο πρέπει
να είναι κυρίως στη γαλλική ή στην αγγλική
γλώσσα.

! Στερεά Ελλάδα

Χρηματοδότηση αγροτικής
οδοποιίας σε δύο δήμους

Προγραμματικές συμβάσεις για την εκτέλεση έργων
αγροτικής οδοποιίας, συνολικού προϋπολογισμού
423.000 ευρώ, στους Δήμους Λαμιέων και Χαλκιδέων
υπέγραψαν ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης
Σπανός και οι δήμαρχοι Λαμιέων Θύμιος Καραΐσκος και
Χαλκιδέων Έλενα Βάκα.

«Η στερεοελλαδίτικη γη είναι εύφορη γη και προμη-
θεύει τις αγορές με εξαιρετικά προϊόντα. Αυτό ισχύει
ακόμη και για τους Δήμους Λαμιέων και Χαλκιδέων, οι
οποίοι έχουν έντονο αγροτικό στοιχείο και δεν το παρα-
μελούμε. Συνεργαζόμαστε με τους δήμους και χρημα-
τοδοτούμε την υλοποίηση έργων αγροτικής οδοποιίας
συνολικού προϋπολογισμού 423.000 ευρώ. Κοινός μας
στόχος είναι η βελτίωση της πρόσβασης στην ύπαιθρο
και κυρίως η υποβοήθηση των αγροτών μας σε ό,τι αφο-
ρά τη διακίνηση των προϊόντων τους», δήλωσε ο περι-
φερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός. 
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Νέα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στη Μαγνησία
Γράφει ο Γιάννης Παργινός



Αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων 
Ολοκληρώθηκε ο ανοιχτός διαγω-
νισμός για την κατασκευή αίθουσας
πολλαπλών χρήσεων στο 1ο Δημο-
τικό Σχολείο Αμαρουσίου, προϋπο-
λογισμού 1 εκατ. ευρώ με χρηματο-
δότηση από το πρόγραμμα «Αντώ-
νης Τρίτσης». Προς τούτο, η δημοτι-
κή αρχή αναμένεται να υπογράψει
εργολαβική σύμβαση για την εκτέ-
λεση του έργου «Ανέγερση προ-
σθήκης κατ’ επέκταση στο 1ο Δημο-
τικό Σχολείο Αμαρουσίου, για τη
δημιουργία αίθουσας πολλαπλών
χρήσεων και λοιπών υποστηρικτι-
κών χώρων» σε συνέχεια ολοκλή-
ρωσης του διαγωνισμού και έγκρι-
σης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Μ
ε 1,87 εκατ. ευρώ επιδοτούνται
τέσσερις δήμοι της χώρας που φι-
λοξενούν μετανάστες, σύμφωνα

με απόφαση του υπουργείου Μετανάστευ-
σης και Ασύλου. Επωφελούμενοι είναι οι
Δήμοι Αλεξάνδρειας, Δυτικής Λέσβου,
Ιωαννιτών και Λέρου, και οι πόροι προέρ-
χονται από το Ταμείο Αλληλεγγύης.

Συγκεκριμένα, στον Δήμο Αλεξάνδρειας
δίνονται 340.000 ευρώ για την προμήθεια
ενός απορριμματοφόρου οχήματος χωρη-
τικότητας τουλάχιστον 22 κ.μ. και 410 κά-
δων απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100
λίτρων ο καθένας, για την κάλυψη των αυ-
ξημένων αναγκών καθαριότητας στη δομή
φιλοξενίας.

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου θα λάβει
600.000 ευρώ για την αναβάθμιση αθλητι-
κών εγκαταστάσεων (γήπεδα καλαθοσφαί-
ρισης), ενώ για τον Δήμο Λέρου έχουν εγ-
κριθεί 900.000 ευρώ για τη σύνδεση κέν-
τρου υποδοχής με βιολογικό καθαρισμό.
Παράλληλα, 33.000 ευρώ δίνονται στον
Δήμο Ιωαννιτών για εξοπλισμό πάρκου και
παιδικής χαράς στην κοινότητα Κατσικά.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα έχουν δο-
θεί συνολικά 78.921.801 ευρώ, εκ των
οποίων τα 24.410.551 ευρώ αφορούν δη-
μοτικά τέλη, τα 12.410.776 ευρώ έκτακτες
επιχορηγήσεις και τα 42.100.474 ευρώ σε
δήμους για την αξιοποίησή τους σε έργα
ανάπτυξης.

Η περιφέρεια
χρηματοδοτεί
ανάπλαση πλατείας 

Την πλήρη αισθητική και λειτουρ-
γική αναβάθμιση του χώρου της
πλατείας Μεσολογγίου στον Δήμο
Ελληνικού-Αργυρούπολης προ-
βλέπει η προγραμματική σύμβαση
που υπογράφηκε από τον περιφε-
ρειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη
και τον οικείο δήμαρχο Γιάννη Κων-
σταντάτο.

Το έργο χρηματοδοτείται με ίδι-
ους πόρους από την Περιφέρεια Ατ-
τικής με προϋπολογισμό 495.997
ευρώ και αφορά την προμήθεια εξο-
πλισμού για την παιδική χαρά και
την πλατεία, καθώς επίσης εμπλου-
τισμό του πρασίνου και εγκατάστα-
ση συστήματος άρδευσης, με στόχο
τη δημιουργία ενός χώρου αναψυ-
χής, ο οποίος θα μπορεί να προσελ-
κύσει άτομα διάφορων ηλικιακών
ομάδων.

«Με στόχο την καλύτερη ποιότητα
ζωής των κατοίκων της Αττικής
χρηματοδοτούμε την αναβάθμιση
χώρων πρασίνου και αναψυχής»,
δήλωσε ο περιφερειάρχης Γιώργος
Πατούλης.

ΑΑναστέλλεται 
η καταβολή εισφορών 
Αναστέλλεται, με εντολή δημάρχου, η
προκαταβολική εισφορά για την έντα-
ξη περιοχών στο Σχέδιο Πόλεως της
Σαλαμίνας. Προς τούτο, ο δήμαρχος
Γιώργος Παναγόπουλος, «προκειμέ-
νου όλοι οι δημότες να έχουν σαφή ει-
κόνα για το πώς θα διαμορφωθεί η
ιδιοκτησία τους μετά την ένταξη στο
σχέδιο», αποφάσισε: Αναστέλλονται
η αποστολή και η πληρωμή των σημει-
ωμάτων προκαταβολικών εισφορών.
Θα αναρτηθεί άμεσα, έπειτα από σχε-
τική απόφαση του δημοτικού συμβου-
λίου, η πρόταση του μελετητή για την
επέκταση του σχεδίου πόλης πρώτης
κατοικίας. Αφού όλοι θα έχουν λάβει
γνώση, τότε θα αποσταλούν νέα ση-
μειώματα.

Το 3x3GR National
Tour στη Ραφήνα

Το αθλητικό τουρνουά 3x3GR Na-
tional Tour συνδιοργανώνει, από
σήμερα Παρασκευή μέχρι και την
Κυριακή 28 Αυγούστου, ο Δήμος
Ραφήνας-Πικερμίου μαζί με την Ελ-
ληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρι-
σης. Στόχος της δημοτικής αρχής εί-
ναι να φέρει το μπάσκετ σε κάθε γει-
τονιά, δίνοντας την ευκαιρία σε
όλους τους πολίτες, χωρίς αποκλει-
σμούς, να συμμετάσχουν ή να παρα-
κολουθήσουν από κοντά ένα ομολο-
γουμένως εντυπωσιακό ολυμπιακό
άθλημα. Προς τούτο, η συμμετοχή
είναι δωρεάν για όλους και, όπως
δηλώνει η δημοτική αρχή, «το μπά-
σκετ φέρνει πιο κοντά όλους μέσα
από το παιχνίδι, το πάθος και την έν-
ταση σε μια εκδήλωση που παίζει
στον δικό της ρυθμό».

«Τα Εξάρχεια για κάποιους είναι πολιτικό φετίχ»
Υπέρ της στάσης του μετρό στην πλατεία Εξαρχείων

τάσσεται ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης
και υπέρμαχος του προγράμματος ανάπλασης του λόφου
Στρέφη. «Επειδή γνωριζόμαστε στην Αθήνα -δεν είναι
τόσο μεγάλη για κάποιον που τη γνωρίζει- ξέρουμε πως
δεν αντιδρούν οι μόνιμοι κάτοικοι. Οι μόνιμοι κάτοικοι το
θέλουν το έργο. Δυστυχώς, κάποιοι έχουν βρει την αφορ-
μή να δώσουν μια ιδεολογική, μια ιδεοληπτική μάχη. Το
βλέπουν σαν πολιτικό φετίχ», εξήγησε σε εκπομπή του
ΣΚΑΪ.

Ταυτόχρονα, ο δήμαρχος υπεραμύνθηκε της ανάπλασης του λόφου Στρέφη, καθώς «πε-
ριλαμβάνει σημαντικότατα έργα υποδομών (στήριξη εδάφους, φύτευση, πυρασφάλεια και
φωτισμό), καθώς η τελευταία παρέμβαση έγινε πριν από τρεις δεκαετίες».
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Κονδύλι 1,8 εκατ. 
σε τέσσερις δήμους που
φιλοξενούν μετανάστες

Γράφει ο Γιάννης Παργινός
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M
ία εβδομάδα προθεσμία
έχουν οι πολίτες για να
υποβάλουν τις φορολογι-
κές δηλώσεις 2022, κα-

θώς η δεύτερη παράταση που έχει δο-
θεί λήγει στις 30 Αυγούστου. 

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει στο
τέλος του μήνα να καταβάλουν δύο
δόσεις του φόρου εισοδήματος, ενώ
αν επιλέξουν να πληρώσουν εφάπαξ
τον φόρο, θα έχουν έκπτωση 3% επί
του συνολικού ποσού. Εκτός από τις
οκτώ μηνιαίες δόσεις υπάρχουν και
άλλες δύο επιλογές για τους οφειλέ-
τες: είτε να εντάξουν τον πρόσθετο
φόρο εισοδήματος στην πάγια ρύθμι-
ση των 24 δόσεων, είτε να τον εξοφλή-
σουν μέσω της πιστωτικής τους κάρ-
τας σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις.
� Οι φορολογούμενοι που δεν θα υπο-

βάλουν τη φορολογική τους δήλω-
ση έως τα τέλη Αυγούστου θα βρε-
θούν αντιμέτωποι με πρόστιμα από
100 έως 500 ευρώ σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.

� Πρόστιμο ύψους 100 ευρώ θα κατα-
βάλει όποιος δεν υποβάλει φορολο-
γική δήλωση ή την υποβάλει εκπρό-
θεσμα ή την υποβάλει ελλιπή αν από
αυτή δεν προκύπτει υποχρέωση κα-
ταβολής φόρου.

� Με το πρόστιμο των 100 ευρώ επι-
βαρύνεται αν από την υποβολή της
εκπρόθεσμης δήλωσης προκύπτει
υποχρέωση καταβολής φόρου και ο
φορολογούμενος δεν είναι ελεύθε-
ρος επαγγελματίας.

� Πρόστιμο ύψους 250 ευρώ θα κατα-
λογίσει η φορολογική αρχή στον
πολίτη που είναι ελεύθερος επαγ-
γελματίας και τηρεί απλογραφικά
βιβλία και από τη δήλωση που υπέ-

βαλε εκπρόθεσμα προκύπτει φόρος
προς πληρωμή.

� Πρόστιμο ύψους 500 ευρώ θα κατα-
λογίσει η φορολογική αρχή στον
πολίτη που είναι ελεύθερος επαγ-
γελματίας και τηρεί διπλογραφικά
βιβλία και από τη δήλωση που υπέ-
βαλε εκπρόθεσμα προκύπτει φόρος
προς πληρωμή.
Εάν έχει εκπνεύσει και η προθεσμία

καταβολής του φόρου, τότε η φορολο-
γική αρχή θα χρεώσει τον φορολο-
γούμενο και με τόκους εκπρόθεσμης
καταβολής, οι οποίοι θα υπολογιστούν
επί του φόρου που θα προκύψει από
τη δήλωση, με ποσοστό 0,73% για κάθε
μήνα που θα έχει παρέλθει από την
καταληκτική ημερομηνία πληρωμής
του φόρου μέχρι την ημερομηνία υπο-

βολής της εκπρόθεσμης δήλωσης.

Διόρθωση λαθών
Παράλληλα, οι φορολογούμενοι

έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν
τυχόν λάθη, κενά ή παραλείψεις στα
στοιχεία της φορολογικής τους δήλω-
σης έως τις 30 Αυγούστου χωρίς καμία
χρηματική ποινή ή άλλες κυρώσεις,
καθώς η παράταση που δόθηκε για την
υποβολή των αρχικών δηλώσεων
ισχύει και για τις τροποποιητικές. Ση-
μειώνεται ότι μετά την υποβολή της
τροποποιητικής δήλωσης γίνεται νέα
εκκαθάριση και εκδίδεται νέο εκκα-
θαριστικό σημείωμα, με βάση την ορι-
στική φορολογική δήλωση. Έτσι, μέ-
σω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, οι φο-
ρολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν

διορθωτική δήλωση φορολογίας εισο-
δήματος, συνυποβάλλοντας εφόσον
υπάρχει υποχρέωση το έντυπο Ε2 ή το
έντυπο Ε3. Συγκεκριμένα, αν ο φορο-
λογούμενος διαπιστώσει ότι η φορο-
λογική δήλωση που υπέβαλε στην
εφορία περιέχει κάποιο λάθος ή παρά-
λειψη (για παράδειγμα, δεν έχει συμ-
πληρωθεί ο κωδικός 049-050 του Ε1
που αφορά τις ηλεκτρονικές αποδεί-
ξεις), έχει την ευκαιρία να υποβάλει
τροποποιητική φορολογική δήλωση.

Από τα τέλη Νοεμβρίου θα ξεκινήσει στον προσω-
πικό λογαριασμό επιχειρήσεων και ελεύθερων
επαγγελματιών η ανάρτηση των προσυμπληρωμέ-
νων δηλώσεων ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, στα τέλη Νοεμ-
βρίου θα αναρτηθεί στον προσωπικό τους λογαρια-
σμό στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ η πρώτη προσυμπλη-
ρωμένη δήλωση ΦΠΑ, με τα δεδομένα που βρίσκον-
ται στην ηλεκτρονική εφαρμογή myData να καθι-
στούν εφικτό τον υπολογισμό του οφειλόμενου ΦΠΑ

από τη φορολογική διοίκηση με βάση τα έσοδα και
τα έξοδα κάθε επιχείρησης. Τα ηλεκτρονικά βιβλία
παρέχουν τη δυνατότητα στη φορολογική διοίκηση
να γνωρίζει όλα τα έσοδα και τα έξοδα των επιχειρή-
σεων. Και αυτό καθώς το έσοδο για μία επιχείρηση
είναι έξοδο για μία άλλη και αυτομάτως εμφανίζεται
στο myData. 

Mε τον τρόπο αυτό η ΑΑΔΕ -και κυρίως το υπουρ-
γείο Οικονομικών- θα γνωρίζει το ποσό του ΦΠΑ

που πρέπει να εισπράξει κάθε μήνα από τις επιχει-
ρήσεις με μικρές αποκλίσεις. 

Η νέα διαδικασία βάζει τέλος και στις φουσκωμέ-
νες δαπάνες που δηλώνουν αρκετές επιχειρήσεις
και επαγγελματίες, προκειμένου να περιορίσουν το
φορολογητέο εισόδημα. Πλέον, με τα ηλεκτρονικά
βιβλία η δυνατότητα αυτή ελαχιστοποιείται, ωστόσο
παραμένει η φοροδιαφυγή που συντελείται μέσω
της μη έκδοσης αποδείξεων.

Εκπνέει η προθεσμία 
στις 30 Αυγούστου - 
Οι επιλογές 
για τους οφειλέτες

Προσυμπληρωμένες δηλώσεις ΦΠΑ από τα τέλη Νοεμβρίου

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ε Σ  Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ

Τσουχτερά πρόστιμα
για τους ξεχασιάρηδες 



Σ
ημαντική υπέρβαση του
στόχου για τα φορολογικά
έσοδα κατεγράφη την πε-
ρίοδο του Ιανουαρίου - Ιου-

λίου 2022, με αποτέλεσμα το πρωτο-
γενές έλλειμμα να διαμορφωθεί στο
1,16 δισ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του
κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε
33,7 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύ-
ξηση κατά 4,803 δισ. ευρώ ή 16,6%
έναντι της εκτίμησης για το αντίστοι-
χο διάστημα που έχει περιληφθεί
στην εισηγητική έκθεση του προϋπο-
λογισμού 2022, παρά τα μειωμένα
έσοδα του ΠΔΕ.

Τα αυξημένα φορολογικά έσοδα
του επταμήνου ενισχύθηκαν περαιτέ-
ρω κατά τον μήνα Ιούλιο: 

(α) από την είσπραξη ποσού 644
εκατ. ευρώ από ANFA’s, τα οποία δεν
είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογι-
σμό 2022 και (β) από την υπέρβαση
κατά 636 εκατ. ευρώ της πρόβλεψης
για την επιστρεπτέα προκαταβολή.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού
προϋπολογισμού ανήλθαν σε 36,852
δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 5,562 δισ.
ευρώ ή 17,8% έναντι του στόχου. Τα
έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλ-
θαν σε 30,148 δισ. ευρώ, αυξημένα
κατά 4,221 δισ. ευρώ ή 16,3% έναντι
του στόχου που έχει περιληφθεί στην
εισηγητική έκθεση του προϋπολογι-

σμού 2022.
Ειδικότερα για τους κυριότερους

φόρους της κατηγορίας αυτής παρα-
τηρούνται τα εξής:
� Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε
11,968 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα
έναντι του στόχου κατά 1,153 δισ. ευ-
ρώ.
� Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε
3,809 δισ. ευρώ και είναι μειωμένα
έναντι του στόχου κατά 192 εκατ. ευ-
ρώ.
� Τα έσοδα των φόρων ακίνητης πε-
ριουσίας ανήλθαν σε 1,904 δισ. ευρώ
και είναι αυξημένα έναντι του στόχου
κατά 1,245 δισ. ευρώ εξαιτίας της εί-
σπραξης των τριών πρώτων δόσεων
του ΕΝΦΙΑ.
� Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος
ανήλθαν σε 8,445 δισ. ευρώ και είναι
αυξημένα έναντι του στόχου κατά
1,053 δισ. ευρώ.
� Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνι-
κές Εισφορές» ανήλθαν σε 33 εκατ.
ευρώ και είναι αυξημένα κατά 1 εκατ.
ευρώ έναντι του στόχου που έχει πε-
ριληφθεί στην εισηγητική έκθεση του

προϋπολογισμού 2022.
� Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβι-
βάσεις» ανήλθαν σε 4,172 δισ. ευρώ
αυξημένα κατά 336 εκατ. ευρώ έναντι
του στόχου που έχει περιληφθεί στην
εισηγητική έκθεση του προϋπολογι-
σμού 2022.
� Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλή-
σεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλ-
θαν σε 503 εκατ. ευρώ, αυξημένα κα-
τά 160 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου
που έχει περιληφθεί στην εισηγητική
έκθεση του προϋπολογισμού 2022.
� Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά
τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 1,989
δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 838 εκατ.
ευρώ έναντι του στόχου που έχει πε-
ριληφθεί στην εισηγητική έκθεση του
προϋπολογισμού 2022.
� Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλή-
σεις παγίων περιουσιακών στοιχεί-
ων» ανήλθαν σε 7 εκατ. ευρώ, αυξη-
μένα κατά 6 εκατ. ευρώ έναντι του
στόχου που έχει περιληφθεί στην ει-
σηγητική έκθεση του προϋπολογι-
σμού 2022.

ΑΑγρότες: Άμεσα 
οι πιστώσεις για 
το πετρέλαιο 

Την έναρξη των διαδικασιών για την
άμεση πίστωση στους τραπεζικούς λο-
γαριασμούς των αγροτών της επιστρο-
φής του Ειδικού Φόρου Kατανάλωσης
(ΕΦΚ) στο πετρέλαιο κίνησης για αγρο-
τική χρήση σηματοδοτεί η δημοσίευση
στο ΦΕΚ της απόφασης που συνυπέ-
γραψαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων Γιώργος Γεωργαντάς,
ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστο-
λος Βεσυρόπουλος και ο διοικητής της
ΑΑΔΕ Γεώργιος Πιτσιλής. Στην απόφα-
ση ορίζονται τα κριτήρια που θα ισχύ-
σουν για την επιστροφή του ΕΦΚ ώστε,
όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, να
πιστωθούν άμεσα στους λογαριασμούς
των αγροτών τα ποσά που δικαιούνται.
Σύμφωνα με την απόφαση, δικαιούχοι
είναι όλοι οι κατά κύριο επάγγελμα
αγρότες - φυσικά πρόσωπα που έχουν
εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτικών Εκ-
μεταλλεύσεων έως την 15η Ιουλίου
2022 και έχουν υποβάλλει Αίτηση Ενι-
αίας Ενίσχυσης για τα έτη 2021 και
2022. Όπως προβλέπει η απόφαση, το
ποσό που δικαιούται κάθε αγρότης θα
πιστωθεί άμεσα στον τραπεζικό του λο-
γαριασμό, χωρίς να απαιτείται η υποβο-
λή οποιουδήποτε δικαιολογητικού.

Υπενθυμίζεται ότι το ποσό της επι-
στροφής υπολογίζεται με βάση τις μέγι-
στες ποσότητες κατανάλωσης πετρε-
λαίου ανά αγρότη, ανάλογα με τα στρέμ-
ματα και το είδος της καλλιέργειας ή το
ζωικό κεφάλαιο που κατέχει, όπως έχει
καθοριστεί με το ΦΕΚ Β’ 3155/2016. Τα
ποσά που θα καταβληθούν, μετά από κυ-
βερνητική απόφαση, είναι ακατάσχετα
και δεν συμψηφίζονται με επιστρεπτέα
ποσά οφειλών προς το Δημόσιο.

Σημειώνεται ότι το ποσό που θα δια-
τεθεί είναι αυξημένο κατά 10 εκατ. ευ-
ρώ, από τα 60 εκατ. ευρώ στα 70 εκατ.
ευρώ. Οι αγρότες λαμβάνουν πάλι την
επιστροφή του ΕΦΚ, καθώς αυτή είχε
καταβληθεί για τελευταία φορά το 2016.
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ΦΠΑ, φόροι εισοδήματος,
ΕΝΦΙΑ και Επιστρεπτέα
στήριξαν τον κρατικό
κορβανά τον Ιούλιο

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Υπέρβαση 4,8 δισ. ευρώ
στα έσοδα στο 7μηνο
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του Μιχάλη Μαστοράκη 

Ξ
ανά σε κίνηση μπαίνει η εγ-
χώρια αγορά προμήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας τον
μήνα Αύγουστο ύστερα από

ένα μεγάλο διάστημα που κυριαρχού-
σε σχεδόν η στασιμότητα των πελατών
από προμηθευτή σε προμηθευτή. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, στις 19 πρώτες ημέρες του Αυ-
γούστου (όταν και έκανε «πρεμιέρα» η
παρέμβαση του υπουργείου), οι αλλα-
γές προμηθευτή κατέγραψαν αύξηση
κατά 20%. Έτσι, διαμορφώθηκαν στις
37.700 περίπου, από 31.200 το αντί-
στοιχο χρονικό διάστημα του 2021.

Υπενθυμίζεται ότι από 1η Αυγού-
στου βρίσκεται σε ισχύ το νέο καθε-
στώς μετακινήσεων, στο πλαίσιο της
προσωρινής απόσυρσης των ρητρών
αναπροσαρμογής.

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το
νέο καθεστώς οι προμηθευτές ανα-
κοινώνουν έως τις 20 του μήνα τις
χρεώσεις τους για τον επόμενο μήνα,
με τους πελάτες τους να μπορούν να
αλλάξουν πάροχο αν μεταβληθεί η τι-
μολόγησή τους. Οι μετακινήσεις πλέ-
ον δεν υπόκεινται σε κανέναν περιο-
ρισμό, όπως, για παράδειγμα, στην
καταβολή «πέναλτι» πρόωρης αποχώ-
ρησης στον πρώην πάροχο. 

Διστακτικότητα και σύγχυση
Όπως σημειώνουν παράγοντες του

κλάδου προμήθειας, η αύξηση 20%
αποτελεί αναμφίβολα μια ένδειξη ενί-
σχυσης της κινητικότητας στη λιανική
ρεύματος από την παρέμβαση του
ΥΠΕΝ. Ειδικά, μάλιστα, αν συνυπολο-
γισθεί πως ο Αύγουστος αποτελεί πα-
ραδοσιακά τον πλέον απίθανο μήνα
που θα αποφασίσει ένας καταναλωτής

να αλλάξει πάροχο.
Ωστόσο, όπως συμπληρώνουν τα

ίδια στελέχη, αυτή ακριβώς η ιδιαιτε-
ρότητα του Αυγούστου, σε συνδυασμό
με το γεγονός ότι επρόκειτο για τον
πρώτο μήνα άρσης των περιορισμών
στις μετακινήσεις, καθιστά πρώιμη
την εξαγωγή συμπερασμάτων για την
επίδραση που θα έχει έστω και σε αρ-
χική φάση το νέο μοντέλο τιμολόγη-
σης στο τοπίο της εγχώριας λιανικής. 

Για να υπάρξει μια πρώτη σαφής ει-
κόνα της έκτασης στην οποία ενι-
σχύονται οι αλλαγές προμηθευτή,
προσθέτουν, θα πρέπει να περάσει
τουλάχιστον και ο Σεπτέμβριος -όταν
πλέον στη συντριπτική τους πλειονό-
τητα οι καταναλωτές θα έχουν επι-
στρέψει για τα καλά στην κανονικότη-
τα, μετά τις θερινές διακοπές. 

Σε κάθε περίπτωση, οι εκπρόσωποι
του κλάδου εκτιμούν ότι τουλάχιστον

μέχρι τον Νοέμβριο δεν αναμένεται να
υπάρξουν θεαματικές αλλαγές στα
νούμερα των μετακινήσεων, τα οποία
έχουν περίπου παγιωθεί στις 50.000-
60.000 σε μηνιαία βάση. 

Ο βασικός λόγος είναι η διστακτικό-
τητα και η σύγχυση που θα δημιουρ-
γήσουν για ένα εύλογο διάστημα
στους καταναλωτές οι αυξομειώσεις
των χρεώσεων των προμηθευτών,
ώστε αυτές να προσαρμοστούν στις
αυξομειώσεις των χονδρεμπορικών
τιμών.

«Ρολάρει» εκ νέου η λιανική
ρεύματος, έπειτα από ένα
διάστημα στασιμότητας 
- Τι εκτιμούν παράγοντες
του κλάδου 

Αξιοσημείωτη άνοδο καταγράφουν οι τιμές φυσικού
αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας τις τελευταίες μέρες
πανευρωπαϊκά, προμηνύοντας περαιτέρω όξυνση της
ενεργειακής κρίσης τους επόμενους μήνες.

Συγκεκριμένα, η τιμή του φυσικού αερίου κατα-
γράφει μέρα με τη μέρα ρεκόρ, με τον δείκτη TTF
-την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές- να κυ-
μαίνεται στα 317 ευρώ ανά μεγαβατώρα για τα συμ-
βόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Σεπτεμβρίου. Καθ’
όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, η τιμή ηλεκτρισμού
στην Ευρώπη βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλά επίπε-
δα, με μερικές εξαιρέσεις αυξομείωσης ανά χώρα.
Η τιμή προημερήσιας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

για σήμερα, Παρασκευή 26 Αυγούστου, στην Ελλάδα
διαμορφώνεται στα 402 ευρώ/MWh, όταν η αντίστοι-
χη τιμή στη Γαλλία είναι 706 ευρώ/MWh, στη Γερμα-
νία 699 ευρώ/MWh και στις γειτονικές Ιταλία και
Βουλγαρία 718 ευρώ/MWh και 402 ευρώ/MWh αντί-
στοιχα. 

Με αφορμή τα παραπάνω, υπάρχουν δύο διακριτά
σενάρια για το τι συμβαίνει:

1. Η αγορά κοιτάει πάντα μπροστά και προεξοφλεί
τις συνθήκες που θα επικρατήσουν μερικούς μήνες
αργότερα. Υπό αυτή την έννοια, μέρος της όποιας
ανόδου αναμένεται να σημειωθεί το φθινόπωρο και
τον χειμώνα έχει ήδη περάσει στην τιμή, για αυτό και

βλέπουμε τιμές της τάξης των 600 ευρώ/MWh. Στο
σενάριο αυτό οι όποιες περαιτέρω αυξήσεις ίσως να
μην είναι τόσο ακραίες.

2. Η κλιμάκωση είναι σταδιακή και θα συνεχίσει να
συμβαίνει καθώς θα οδεύουμε προς τον χειμώνα με
αυξημένη ζήτηση, αβεβαιότητα λόγω Ρωσίας και
ολοένα και πιο έντονο ανταγωνισμό για φορτία LNG.
Κάτι τέτοιο συνεπάγεται ότι πιθανώς θα επαληθευτεί
η πρόβλεψη της Gazprom για τιμές αερίου στα 400
ευρώ τον χειμώνα, που μεταφράζεται σε τιμές χον-
δρικής περί τα 850-900 ευρώ/MWh για τον ηλεκτρι-
σμό.

Μ. ΜΑΣΤ.

Αρνητικά ρεκόρ στις ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας 

Αύξηση 20% 
στις αλλαγές
προμηθευτή 
τον Αύγουστο 
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της Ρεγγίνας Σαβούρδου

Δ
ιψήφια είναι τα ποσοστά
αύξησης των εσόδων για
το λιμάνι του Λαυρίου το
πρώτο εξάμηνο του έτους

και αντιστοιχούν σε ποσοστό 45%
έναντι της αντίστοιχης χρονικής πε-
ριόδου του 2021. Στα θετικά ποσοστά
συνετέλεσε τόσο η στρατηγική επιλο-
γή της διοίκησης του ΟΛΛ (Οργανι-
σμός Λιμένος Λαυρίου) ΑΕ στη διεκ-
δίκηση μεριδίου από την κρουαζιέρα
όσο και η εντυπωσιακή αύξηση των
ακτοπλοϊκών εισιτηρίων στο +32%,
καθώς και η αύξηση στη διακίνηση
των εμπορευμάτων κατά 37%. 

Υπολογίζεται πως στο λιμάνι του
Λαυρίου συνολικά φέτος θα διακινη-
θούν 55.000 επιβάτες home porting
(λιμάνι νηολόγησης) και 15.000 επι-
βάτες transit (διέλευση) από τις περί-
που 80 προσεγγίσεις κρουαζιερό-
πλοιων, ενώ έχουν ήδη εξασφαλιστεί
ισάριθμες προσεγγίσεις κρουαζιερό-
πλοιων και για το επόμενο έτος, οι
οποίες, με την έναρξη της νέας σεζόν,
αναμένεται να διαφοροποιηθούν

αριθμητικά προς τα πάνω.
Η αύξηση των ακτοπλοϊκών εισιτη-

ρίων για τους επιβάτες ξεπέρασε το
32%, ενώ στο +42% διαμορφώθηκε η
αύξηση στη διακίνηση των οχημάτων,
έναντι της αντίστοιχης περιόδου του
2021. Αύξηση καταγράφηκε και στη
μεταφορά εμπορευματικών φορτίων,
η οποία διαμορφώθηκε στο +37% σε
όγκο, έναντι του πρώτου εξαμήνου
του 2021.

Βελτιώθηκε η λιμενική υποδομή
Αξίζει να σημειωθεί πως η λιμενική

υποδομή, από την αρχή του έτους,
βελτιώθηκε τόσο σε κτιριακό όσο και
σε οργανωτικό επίπεδο. Μετατράπη-
κε σε πρότυπο terminal κρουαζιέρας
ο επιβατικός σταθμός, με σημαντικές
βελτιώσεις στις υποδομές του και εί-

ναι πλέον και στη διάθεση και των
επιβατών της ακτοπλοΐας, υπό την
προϋπόθεση ότι δεν ελλιμενίζεται
υπόχρεο πλοίο. 

Εξασφαλίστηκε η σύμφωνη γνώμη
της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων
για την ανέγερση νέου καταστήματος
στη θέση του πρώην «ΚΟΡΑΛΛΙ» και
ακολουθούν η άδεια κατεδάφισης
και η άδεια οικοδομής του νέου κτιρί-
ου από την Πολεοδομία. 

Προκηρύχθηκαν δύο διαγωνισμοί
για περιβαλλοντικά έργα, που το ένα
αφορά τη μείωση της χρησιμοποιού-
μενης ηλεκτρικής ενέργειας με την
αντικατάσταση του παλαιωμένου
εξοπλισμού φωτισμού και την προ-
μήθεια και τοποθέτηση μεγάλου φω-
τοβολταϊκού στη στέγη του επιβατι-
κού σταθμού, για το οποίο αναμένεται

η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
Το δεύτερο έργο αφορά την εξασφά-
λιση της αδειοδότησης των περιβαλ-
λοντικών όρων, από τα συναρμόδια
υπουργεία, για την προμήθεια και το-
ποθέτηση πλωτών προβλητών, οι
οποίες αναμένεται να διπλασιάσουν
τις θέσεις ελλιμενισμού των σκαφών
αναψυχής.

Χρειάστηκαν μόλις 15 λεπτά, από τις 12.00 το με-
σημέρι της 25ης Αυγούστου, ώρα κατά την οποία
άνοιξε η πλατφόρμα για τη δράση North Evia -
Samos Pass, για να εξαντληθούν τα vouchers της
τρίτης φάσης του προγράμματος και όσοι έκτοτε
προσπάθησαν να μπουν με τους κωδικούς taxisnet
στην πλατφόρμα, διάβαζαν την ένδειξη: «Η υπηρε-
σία δεν δέχεται νέες αιτήσεις».

Για τη Βόρεια Εύβοια θα δοθούν 9.422 κάρτες των
150 ευρώ και για τη Σάμο 4.491 κάρτες των 300 ευρώ
και οι άυλες αυτές, ψηφιακές, κάρτες θα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν από τους δικαιούχους έως και τις
30 Σεπτεμβρίου.

Με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, στις δύο φάσεις που
προηγήθηκαν για το North Evia - Samos Pass έχουν
διατεθεί αθροιστικά περισσότερα από 2.300.000 ευρώ.

Για τη Βόρεια Εύβοια έχουν αποθηκευτεί 9.874 κάρτες
στα ψηφιακά πορτοφόλια των δικαιούχων και τα
8.426 έχουν χρεωθεί τουλάχιστον μία συναλλαγή, ενώ
για τη Σάμο έχουν προστεθεί 5.261 κάρτες στα ψηφια-
κά πορτοφόλια των δικαιούχων και στα 4.799 εξ αυτών
έχει χρεωθεί τουλάχιστον μία συναλλαγή.  

Υπενθυμίζεται ότι η δράση έχει συνολικό προϋπο-
λογισμό 6.000.000 ευρώ, και μέσω αυτής περίπου
32.000 δικαιούχοι θα μπορούν να εκδώσουν μια άυ-
λη ψηφιακή χρεωστική κάρτα ως κίνητρο για να επι-
σκεφτούν τις δύο περιοχές, τονώνοντας το τοπικό
τουριστικό προϊόν.

Ρ. Σ.

Εκτόξευση το πρώτο
6μηνο του 2022 σε σχέση
με πέρυσι και 
στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια
+32% και στη διακίνηση
των εμπορευμάτων +37%

North Evia - Samos Pass: Σε 15 λεπτά εξαφανίστηκαν τα vouchers της 3ης φάσης

Άνοδος 45% 
στα έσοδα
για το λιμάνι
του Λαυρίου
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Τ
ο Μνημόνιο Κατανόησης
(MoU) ύψους 40 δισεκατομ-
μυρίων δολαρίων ΗΠΑ, που
υπεγράφη τον περασμένο

μήνα μεταξύ της Gazprom και της
Εθνικής Ιρανικής Εταιρείας Πετρε-
λαίου (NIOC), αποτελεί ένα σκαλοπά-
τι για να μπορέσουν η Ρωσία και το
Ιράν να εφαρμόσουν το μακροχρόνιο
σχέδιό τους: να είναι οι βασικοί συμ-
μετέχοντες σε ένα παγκόσμιο καρτέλ
προμηθευτών φυσικού αερίου στα
πρότυπα του Οργανισμού Πετρελαι-
οεξαγωγικών Χωρών (ΟΠΕΚ).

Όπως γράφει ο Σάιμον Γουότκινς
στο oilprice.com, αυτός ο «ΟΠΕΚ
φυσικού αερίου» θα επιτρέψει τον
έλεγχο τόσο στα παγκόσμια αποθέ-
ματα όσο και στις τιμές φυσικού αε-
ρίου τα επόμενα χρόνια. Καταλαμβά-
νοντας την πρώτη και τη δεύτερη θέ-
ση στον πίνακα των χωρών με τα με-
γαλύτερα αποθέματα στον κόσμο, οι
δύο χώρες έχουν τη δυναμική να το
πράξουν.

Η συμμαχία των δύο
Ο κ. Γουότκινς αναφέρει ότι η συμ-

μαχία Ρωσίας - Ιράν, όπως αποδει-
κνύεται και στο πιο πρόσφατο πολύ-
πλευρο Μνημόνιο Κατανόησης μετα-
ξύ Gazprom και NIOC, θέλει να ελέγ-

ξει όσο το δυνατόν περισσότερα από
τα δύο βασικά στοιχεία του παγκό-
σμιου πίνακα εφοδιασμού: το αέριο
που παρέχεται από ξηρά μέσω αγω-
γών και το φυσικό αέριο που παρέχε-
ται μέσω πλοίων σε υγροποιημένο
φυσικό αέριο (LNG).

Μάλιστα, μετά την υπογραφή του
MoU, ο Χαμίντ Χοσεϊνί, πρόεδρος της
Ένωσης Εξαγωγέων Πετρελαίου, Αε-
ρίου και Πετροχημικών Προϊόντων
του Ιράν, υπογράμμισε: «Τώρα οι Ρώ-
σοι έχουν καταλήξει στο συμπέρα-
σμα ότι η κατανάλωση φυσικού αερί-

ου θα αυξηθεί και η τάση για κατανά-
λωση LNG έχει ήδη αυξηθεί, επομέ-
νως δεν υπάρχει χώρος για ανταγω-
νισμό φυσικού αερίου μεταξύ Ρω-
σίας και Ιράν».

Τα τέσσερα στοιχεία
Το μνημόνιο συμφωνίας Gazprom

- NIOC, όπως αναλύθηκε αρχικά από
το oilprice.com, περιέχει τέσσερα
βασικά στοιχεία που είναι προσανα-
τολισμένα προς τη δημιουργία ενός
«ΟΠΕΚ αερίου».

Ένα στοιχείο είναι ότι ο ρωσικός γί-

γαντας φυσικού αερίου που υποστη-
ρίζεται από το ρωσικό κράτος έχει
δεσμευτεί για την πλήρη βοήθειά του
στη NIOC στην ανάπτυξη των κοιτα-
σμάτων φυσικού αερίου Kish και
North Pars, με σκοπό τα δύο πεδία
να παράγουν περισσότερα από 10
εκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου
ανά ημέρα. Το ύψος της επένδυσης
είναι περίπου 10 δισ. δολάρια.

Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι η
Gazprom θα βοηθήσει επίσης πλή-
ρως με ένα έργο 15 δισ. δολαρίων για
την αύξηση της πίεσης στο τεράστιο
κοίτασμα φυσικού αερίου South
Pars στα θαλάσσια σύνορα μεταξύ
Ιράν και Κατάρ.

Ένα τρίτο στοιχείο είναι ότι η Gaz-
prom θα παρέχει πλήρη βοήθεια για
την ολοκλήρωση διάφορων έργων
υγροποιημένου φυσικού αερίου
(LNG) και την κατασκευή αγωγών
εξαγωγής φυσικού αερίου.

Το τέταρτο στοιχείο είναι ότι η Ρω-
σία θα εξετάσει όλες τις ευκαιρίες
για να ενθαρρύνει άλλες μεγάλες δυ-
νάμεις φυσικού αερίου στη Μέση
Ανατολή να συμμετάσχουν στη στα-
διακή ανάπτυξη του καρτέλ «Gas
OPEC», σύμφωνα με ανώτερη πηγή
που συνεργάζεται στενά με το
υπουργείο Πετρελαίου του Ιράν. 

Τι δείχνει 
η συνεργασία 
της Ρωσίας με 
το Ιράν 
- Οι τέσσερις άξονες 
του σχεδίου

Έρχεται 
και «ΟΠΕΚ»
του φυσικού 
αερίου; 
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Α
νθεκτικότητα συνεχίζει να επι-
δεικνύει το ελληνικό χρηματι-
στήριο στην επιδείνωση του

διεθνούς κλίματος και μένει να δια-
φανεί αν έχει τη δυναμική να εισέλθει
σε ανοδική τροχιά. Προβληματίζει η
εικόνα του τραπεζικού κλάδου, με τις
ομώνυμες μετοχές να βρίσκονται στο
επίκεντρο ρευστοποιήσεων. Τεχνικά,
για τον γενικό δείκτη η πρώτη στήριξη
τίθεται στις 885-880 μονάδες και
ακολουθούν οι 868 μονάδες (εκθετι-
κός ΚΜΟ 200), οι 840 μονάδες και η
βασική στήριξη των 800 μονάδων. Η
διάσπαση της συγκεκριμένης περιο-
χής οδηγεί στις 780-770 μονάδες και
ακολουθούν οι 750, οι 725, οι 700 και
οι 680 μονάδες. Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι
900-910 μονάδες και ακολουθούν οι 920 και οι 950 μο-
νάδες. Για τον τραπεζικό δείκτη η βασική στήριξη τίθε-

ται στις 550 μονάδες και ακολουθούν οι 500, οι 480 και
οι 450 μονάδες. Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι
600-610 μονάδες και ακολουθούν οι 620 μονάδες.

Στον Αναπτυξιακό επτά
ξενοδοχειακές επενδύσεις

Στον αναπτυξιακό νόμο εντάχθηκαν πρό-
σφατα 4 πεντάστερα ξενοδοχεία, 2 ξενοδο-
χεία 4 αστέρων και ένα 3 αστέρων (για εκ-
συγχρονισμό). Σύμφωνα με τις σχετικές
αποφάσεις της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυ-
ξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύ-
σεων του υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων που δημοσιεύτηκαν στη Διαύγεια
τις τελευταίες μέρες, τα επενδυτικά σχέδια
της WHG στο Σούνιο, της Ερμής στη Σαντο-
ρίνη και της Eastmed Real Estate 3 στο Λου-
τράκι εντάχθηκαν στο καθεστώς ενίσχυσης
της Γενικής Επιχειρηματικότητας (η τελευ-
ταία, για εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης
μορφής ξενοδοχειακής μονάδας), ενώ τα
επενδυτικά σχέδια της Elegant Avaton Re-
sort στη Νάξο, της Lovin Greece στο Λου-
τράκι, της The Atomium στο Βόλο και του
Καρνάγιου στη Σέριφο εντάχθηκαν στο κα-
θεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων.

Νέο ξενοδοχείο 
από την Brown Hotels

Μία ακόμη επένδυση του Ισραηλινού
επενδυτή Meni Weitzman της Brown Hotels
υπάχθηκε στον αναπτυξιακό νόμο. Η Aberti-
lo Ltd, η κυπριακή εταιρεία του Weitzman,
μέσω της θυγατρικής της WHG Σούνιο Man-
agement επενδύει στο παραλιακό μέτωπο
της Αττικής και συγκεκριμένα σε εγκατα-
λειμμένη τουριστική μονάδα στην Πούντα
Ζέζα. Η επένδυση για το πεντάστερο ξενο-
δοχείο θα ανέλθει σε 14,2 εκατ. ευρώ. Η
επένδυση έχει εξασφαλίσει ήδη φορολογι-
κή απαλλαγή 1,42 εκατ. ευρώ από τον ανα-
πτυξιακό νόμο.

Ευρωπαϊκή Πίστη: Στο 97,21%
το ποσοστό της Allianz

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ ανακοίνωσε ότι,
σύμφωνα με τη σχετική γνωστοποίηση που
έλαβε (TR-1) από την εταιρεία Allianz S.E., την
Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022 έλαβε χώρα η
ακόλουθη σημαντική μεταβολή στα ποσοστά
συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο και στα
δικαιώματα ψήφου επί των μετοχών της εται-
ρείας. Το ποσοστό άμεσης και έμμεσης συμ-
μετοχής της Allianz S.E. διαμορφώθηκε από
88,54% σε 97,21%. 

Emirates και Aegean ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας για πτή-
σεις κοινού κωδικού, μέσω της οποίας δίνεται στους επιβάτες τους η δυ-
νατότητα να επωφεληθούν από την αυξημένη συνδεσιμότητα και να ταξι-
δεύουν σε οκτώ ελληνικούς προορισμούς εσωτερικού μέσω της Αθήνας,
με ένα ενιαίο εισιτήριο. Μέσω αυτής της συνεργασίας η Emirates διευκο-
λύνει τη διαδικασία κρατήσεων για τους επιβάτες της, διατηρώντας πα-
ράλληλα και μία ενιαία πολιτική αποσκευών για πτήσεις προς δημοφιλείς
προορισμούς, όπως: Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Κέρκυ-

ρα, Μύκονο, Ρόδο, Σαντορίνη και Χανιά. Από την πλευρά της, η Aegean επεκτείνει περαιτέρω το δίκτυό της και πα-
ρέχει στους επιβάτες της τη δυνατότητα να επωφεληθούν από την αυξημένη συνδεσιμότητα του δικτύου της Emi-
rates προς διεθνείς προορισμούς μέσω του Ντουμπάι, διαθέτοντας πτήσεις μεταξύ Ντουμπάι και Αθήνας που
εκτελούνται από την Emirates και, σύντομα, πτήσεις προς τη Νέα Υόρκη και το αεροδρόμιο Νιούαρκ.

Οριακές κινήσεις και μεταβλητότητα στο ΧΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Συνεργασία Emirates και Aegean για πτήσεις κοινού κωδικού

Το «πράσινο φως» στην ολοκλήρωση του
mega deal στις ΑΠΕ, αξίας περίπου 1 δισ.
ευρώ (enterprise value 994 εκατ. ευρώ),
για τη μεταβίβαση από την εταιρεία του 75%
του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργει-
ας προς τη Motor Oil Renewable Energy
Μονοπρόσωπη ΑΕ, του Ομίλου Βαρδινο-
γιάννη, έδωσε η έκτακτη Γενική Συνέλευση
της Ελλάκτωρ. Οι μέτοχοι ενέκριναν τη δια-
δικασία και τη συναλλαγή, ενώ από την αρ-
χή του μήνα είχαν εγκρίνει το ΔΣ της κατα-
σκευαστικής αλλά και του ενεργειακού
γκρουπ. Η Ελλάκτωρ θα διατηρήσει το 25%.

Στη ΓΣ παρίσταντο μέτοχοι που συνολικά κατείχαν το 87,96% του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης (το 99,97%
ψήφισε υπέρ). Έτσι, ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση του deal που θα συσφίξει περαιτέρω τις σχέσεις των Ομίλων
Ελλάκτωρ (Reggeborgh - Χόλτερμαν) και Motor Oil (Βαρδινογιάννης), με τη δεύτερη, ως γνωστόν, ήδη να ελέγχει και
μετοχικό ποσοστό κοντά στο 30% στην κατασκευαστική. Μένει να φανεί αν υπάρξουν και νέες διεργασίες-κινήσεις σε
άλλους τομείς δράσης της Ελλάκτωρ, η οποία σημειώνεται ότι επίσης διεκδικεί μεγάλους διαγωνισμούς (οδικά,
απορρίμματα, ιδιωτικοποιήσεις, ΣΔΙΤ, Παραχωρήσεις κ.ά.), ενώ έχει ήδη εκκινήσει διαδικασίες για πρόωρη αποπλη-
ρωμή του ομολόγου των 670 εκατ. ευρώ αλλά και δημόσια πρόταση για τις μετοχές της Reds (ακίνητα).

Ελλάκτωρ - Motor Oil προχωρούν στο deal του 1 δισ. στις ΑΠΕ



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

ΡOLITICAL SPORTS26
Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ο
πρωθυπουργός Κυριάκος

Μητσοτάκης με τον «επιτε-

λικό» υπουργό Γιώργο Γε-

ραπετρίτη και τον υφυ-

πουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενά-

κη υποδέχτηκαν στο Μαξίμου την ηγε-

σία της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής

συνομοσπονδίας (UEFA), τον πρόεδρο

Αλεξάντερ Τσέφεριν και τον εκτελε-

στικό γραμματέα Θόδωρο Θεοδωρίδη,

με κύριο θέμα συζήτησης την επαγ-

γελματική διαιτησία στην Super

League 1 και μετά όλα τα άλλα, όπως

την υποχρεωτικότητα της εγγραφής

κάθε σωματείου στο μητρώο της ΓΓΑ

κ.λπ. Στη συνάντηση θεσμικά πρώτο

ρόλο και λόγο έπρεπε να έχει ο πρό-

εδρος της ΕΠΟ Τάκης Μπαλτάκος. Ού-

τε καν προσεκλήθη από το Μαξίμου,

ούτε καν αντέδρασαν Τσέφεριν και

Θεοδωρίδης που δεν προσκλήθηκε ο

Μπαλτάκος. 

Η «Political» τραβάει την… κουρτί-

να και αποκαλύπτει το «παιχνίδι» που

παίζεται με τη διαιτησία.

� Θεσμικά και με βάση το καταστατι-

κό των UEFA/FIFA, η διαιτησία ανήκει

στην ΕΠΟ, κατά το λεγόμενο «αυτοδι-

οίκητο».Τόσα χρόνια που ανήκε στην

ΕΠΟ η διαιτησία βρισκόταν πάντα υπό

την ηγεμονία πότε του ενός και πότε

άλλων «μεγάλων».

� Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο

UEFA/FIFA έθεσαν υπό επιτροπεία τη

διαιτησία τα τελευταία χρόνια, τοποθε-

τώντας ξένους αρχιδιαιτητές, πρώτα

τον Πορτογάλο Περέιρα και μετέπειτα

τον Άγγλο Κλάτενμπεργκ.

� Ο νέος πρόεδρος της ΕΠΟ Τάκης

Μπαλτάκος, που εξελέγη με τη στήρι-

ξη της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ και την ψήφο

των ποδοσφαιρικών ενώσεων της χώ-

ρας που… στηρίζονται από τις δύο

ΠΑΕ, αιφνιδίασε την Super League 1

και τοποθέτησε αρχιδιαιτητή τον Άγ-

γλο Στέφεν Μπένετ, ενώ οι 11 στις 14

ΠΑΕ ήθελαν τον Κλάτενμπεργκ. Δεν

τον ψήφισαν ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Βόλος.

� Κυβέρνηση και ΕΠΟ συμφωνούν

ότι η διαιτησία θα πρέπει να είναι

επαγγελματική. Πού, ωστόσο, θα ανή-

κει; Θα είναι ανεξάρτητος φορέας, που

δεν προβλέπεται από κανένα καταστα-

τικό; Θα είναι υπό την ΕΠΟ, όπως προ-

βλέπει το καταστατικό με τις γνωστές

παθογένειες χρόνων και χρόνων ή θα

λειτουργεί παρά την Super League 1,

της οποίας πρόεδρος είναι ο Βαγγέλης

Μαρινάκης;

Κι εδώ αρχίζει η εμπλοκή της κυ-

βέρνησης, που, ως φαίνεται, έχει την

στήριξη της UEFA. Η κυβέρνηση νομο-

θέτησε υπέρ της επαγγελματικής δια-

τησίας την 1η Ιουνίου, αλλά το πρωτά-

θλημα άρχισε και στην πράξη ο νόμος

ακυρώθηκε. Ο Άγγλος αρχιδιαιτητής

Μπένετ, που είναι απορίας άξιον πώς

δέχτηκε τη θέση, όταν οι 11 στις 14

ΠΑΕ δεν τον θέλουν, επιλέγει αυτός

τους διαιτητές. Αυτά ακριβώς συζητή-

θηκαν στο πρωθυπουργικό γραφείο

και, σύμφωνα με πληροφορίες, το ση-

μερινό καθεστώς θα πάψει να υφίστα-

ται, μπορεί και με άλλο νόμο, συμπλη-

ρωματικό του υπάρχοντος. Ένα είναι

το σίγουρο: ότι οι δύο υπερκείμενες

αρχές του ποδοσφαίρου γνωρίζουν

άριστα το προσκήνιο του ελληνικού

ποδοσφαίρου, κυρίως όμως το παρα-

σκήνιο, που οδήγησε τη χώρα στα τάρ-

ταρα των ευρωπαϊκών κυπέλλων…

Η «Political» αποκαλύπτει 
τι ειπώθηκε στο Μαξίμου,

χωρίς την παρουσία
Μπαλτάκου!

Μητσοτάκης, Τσέφεριν, διαιτησία



Γ
ια δεύτερη σερί
αγωνιστική, ο Άγ-
γλος αρχιδιαιτητής

Στέφεν Μπένετ δεν κάλε-
σε ξένους διαιτητές στο
πρωτάθλημα της Super
League 1. Θα σφυρίξουν
μόνο Έλληνες, αν και
υπάρχουν δυο πολύ εν-
διαφέρονται παιχνίδια,
αυτό του Αστέρα Τρίπολης
με τον Ολυμπιακό και του
ΟΦΗ με τον Παναθηναϊκό.
Στο ματς της Τρίπολης
ορίστηκε ο Καραντώνης,
με VAR τον Ευαγγέλου.
Στην Τούμπα, για το παι-
χνίδι του ΠΑΟΚ με τον
Ατρόμητο, ορίστηκε ο Τζήλος, με VAR τον Μανούχο. 

Στο «Γεντί Κουλέ» του Ηρακλείου για την αναμέτρηση
του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ, διαιτητής ορίστηκε ο
Φωτιάς, με VAR τον Τζοβάρα. Στη Ριζούπολη, στο ΑΕΚ -
Βόλος, θα «σφυρίξει» ο Παπαδόπουλος, με VAR τον Δια-
μαντόπουλο, ενώ στο Παναιτωλικός - Άρης διαιτητής του

αγώνα θα είναι ο Παπαπέτρου, με VAR τον Γκάμαρη. Στα
Γιάννινα, ΠΑΣ - Λαμία, θα σφυρίξει ο Τσακαλίδης, με VA-
Rista τον Σιδηρόπουλο.

Η 2η αγωνιστική αρχίζει σήμερα με το παιχνίδι Ιωνικός
- Λεβαδειακός (21.30, Cosmote TV), με διαιτητή τον Ζαμ-
πάλα και VAR τον Κουμπαράκη.

Μόνο   Έλληνες διαιτητές Ο Πάολο Φερνάντες 
στον ΠΑΟΚ

Είναι ένα από τα πιο hot ονόματα του φετινού
καλοκαιριού όσον αφορά την ελληνική αγορά ο
Πάολο Φερνάντες, που θα αφήσει τελικά τον Βό-
λο με προορισμό τη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στην τελευταία προ-
σέγγιση που έγινε από πλευράς ΠΑΟΚ προς τον
Βόλο, ο Αχιλλέας Μπέος απάντησε θετικά και ο
παίκτης είναι πλέον μια ανάσα από την Τούμπα.

Ο «μάγος» με φόντο 
την Ακρόπολη

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πόσταρε στα social me-
dia μια φωτογραφία με τον Μπερνάρ που φοράει
τη φανέλα της ομάδας και ποζάρει περιχαρής με
φόντο τον Παρθενώνα. Όπως φαίνεται, ο ενθου-
σιασμός δεν έχει ακόμα κοπάσει στο «πράσινο»
στρατόπεδο από την πολύ μεγάλη μεταγραφή του
διεθνούς Βραζιλιάνου μέσου. Ο Μπερνάρ και η
ΠΑΕ δέχονται χιλιάδες μηνύματα στήριξης από
τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. 

Μαρία, με παντρεύεσαι;
Φανατικός θαυμαστής της Μαρίας Σάκκαρη

που βρισκόταν στο πλήθος, στο τουρνουά κατά
του πολέμου στην Ουκρανία όπου πήρε μέρος
μαζί με τον Στέφανο Τσιτσιπά, της ζήτησε να τον
παντρευτεί! «Έχω αγόρι, συγγνώμη», ήταν τα λό-
για της Ελληνίδας πρωταθλήτριας. Το σκηνικό
έλαβε χώρα το βράδυ της Τετάρτης (24/8), στο
event Tennis Plays For Peace που πραγματοποι-
ήθηκε για τα θύματα του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ζέκα νίκησε 
τον Μπακασέτα

Με γκολ του μέχρι πρότινος φορ του ΠΑΟΚ
Κροάτη Αντόνιο Τσόλακ, η Ρέιντζερς νίκησε 1-0
την Αϊντχόφεν στην Ολλανδία και προκρίθηκε
στους ομίλους του Champions League (πρώτο
ματς 2-2). Στους ομίλους πέρασε και η Κοπεγχά-
γη του Κάρλος Ζέκα, που απέκλεισε την πρωτα-
θλήτρια Τουρκίας Τράμπζονσπορ των Μπακασέ-
τα, Σιώπη. Πρώτο ματς 2-1 για τους Δανούς, 0-0
στην Τραπεζούντα προχθές, Τετάρτη.

Νιούκαστλ και Μουρίνιο 
για Μαντί Καμαρά
Ανάμεσα στους βαθύπλουτους ιδιοκτήτες της Νιούκαστλ,
τους Σαουδάραβες Μπιν Σαλμάν, και τον Ζοζέ Μουρίνιο στη
Ρόμα έχει να επιλέξει για να συνεχίσει την καριέρα του ο
μέσος του Ολυμπιακού Μαντί Καμαρά. Και οι δυο ομάδες
ενδιαφέρθηκαν για την απόκτησή του, άγνωστο το ποσό που
θα ζητήσει ο Ολυμπιακός, το οποίο δεν θα είναι κάτω από 20
εκατ. ευρώ. 

Θα του μιλήσει ο Μπαλτάκος;

Κλήρωση και των τριών ευρωπαϊκών κυπέλλων θα γίνει σήμερα στην Κωνσταντινούπολη. 
Θα παρευρεθεί και ο πρόεδρος της ΕΠΟ Τάκης Μπαλτάκος, όπως ήταν αναμενόμενο. Θα έχει
επαφές με τους αξιωματούχους της UEFA. Αν του απευθύνει τον λόγο ο εκτελεστικός
γραμματέας της UEFA Θόδωρος Θεοδωρίδης, θα του απαντήσει ή θα τηρήσει την υπόσχεσή του
ότι μαζί του θα μιλάει μόνο ο Φιλιππούσης;
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα 

Δάρδα

Μ
ετά από 25 χρόνια ευτυχισμένου έγ-
γαμου βίου, ο κινηματογραφικός
«Ρόκι Μπαλμπόα» επιστρέφει στην
εργένικη ζωή, μετά την αιφνιδιαστι-

κή αίτηση διαζυγίου που κατέθεσε η σύζυγός του
Τζένιφερ Φλάβιν. 

Η κρίση στον γάμο του διάσημου ζευγαριού ξέ-
σπασε πριν από μερικούς μήνες και, όπως ανα-
φέρουν τα αμερικάνικα media, το διαζύγιο ήταν
μονόδρομος για τον 76χρονο Σιλβέστερ Σταλόνε
και την εντυπωσιακή σύζυγό του. 

Η ανακοίνωση
«Με λύπη ανακοινώνω ότι μετά από 25 χρόνια

γάμου έχω καταθέσει αίτηση διαζυγίου από τον
σύζυγό μου Σιλβέστερ Σταλόνε. Ενώ δεν είμαστε
πλέον παντρεμένοι, πάντα θα λατρεύω τη σχέση
που έχουμε για περισσότερα από 30 χρόνια. Ξέ-
ρω ότι και οι δύο είμαστε αφοσιωμένοι στις
όμορφες κόρες μας. Ζητώ ιδιωτικότητα για την
οικογένειά μας, καθώς προχωράμε φιλικά»,
αποκάλυψε σε συνέντευξη στο «People» το

54χρονο μοντέλο, εκφράζοντας δημόσια τη λύπη
της για το γεγονός.

Η κατάθεση διαζυγίου από την εντυπωσιακή
επιχειρηματία έγινε την περασμένη Παρασκευή
σε δικαστήριο της κομητείας του Παλμ Μπιτς της
Φλόριντα, μόλις τρεις μήνες μετά τον δημόσιο
εορτασμό της 25ης επετείου του γάμου τους.

Τη σημαντική αυτή ημέρα της σχέσης τους ο
διάσημος ηθοποιός τη γιόρτασε με μια ιδιαίτερα
τρυφερή ανακοίνωση στο Instagram, αναφερό-
μενος στην όμορφη Τζένιφερ με λόγια γεμάτα
γλύκα και αγάπη, χωρίς τίποτα να προμηνύει το
πολύκροτο διαζύγιο που ακολούθησε: «Ευτυχι-
σμένη 25η επέτειος στην καταπληκτική σύζυγό
μου. Δεν υπάρχουν αρκετά λόγια για να περιγρά-
ψουν τι σημαίνει για τη ζωή μας αυτή η απίστευτα
ανιδιοτελής, αφοσιωμένη, υπομονετική γυναίκα
και εύχομαι μόνο να γίνουν άλλα 25! Ευχαριστώ,
γλυκιά μου!». 

Μια εικόνα χίλιες λέξεις
Ο Σιλβέστερ Σταλόνε, παρά τις έντονες πιέσεις

των δημοσιογράφων, κρατάει απόμακρη στάση
από τα media, χαρίζοντας στους followers του
σειρά φωτογραφιών με τον σκύλο του. Στην
πραγματικότητα τα στιγμιότυπα «έκρυβαν» τη δι-
κή του απάντηση, αφού το τατουάζ στο αριστερό
του μπράτσο με το πρόσωπο της πρώην συζύγου
του είχε αντικατασταθεί με το πρόσωπο του αγα-
πημένου του τετράποδου!

«Ο κύριος Σταλόνε σκόπευε να ανανεώσει την
εικόνα του τατουάζ της συζύγου του, ωστόσο τα
αποτελέσματα ήταν μη ικανοποιητικά και αδιόρ-
θωτα. Έπρεπε να καλύψει την εικόνα με ένα τα-
τουάζ του σκύλου του από το “Rocky”. Ο κύριος
Σταλόνε αγαπά την οικογένειά του. Οι Σταλόνε
αυτή τη στιγμή γυρίζουν μαζί ένα ριάλιτι που θα
κάνει το ντεμπούτο του στο Paramount+», ανέ-
φερε ο εκπρόσωπος του πρωταγωνιστή, αλλά τον
διέψευσε η διαρροή των δικαστικών εγγράφων.

Πάντως ο χωρισμός του ζευγαριού δεν θα εί-
ναι «βελούδινος», καθώς η Τζένιφερ Φλάβιν ζη-
τά να κατανεμηθούν ισάξια τα περιουσιακά τους
στοιχεία.

ΔΙΑΖYΓΙΟ -  ΣΟΚ ΣΤΟ ΧOΛΙΓΟΥΝΤ

Χωρίζει ο Σταλόνε



Στον θρόνο

Βασίλισσα στη Γαύδο η Άλκηστις Πρωτοψάλ-
τη! Με ολόσωμο μαύρο μαγιό, χαμόγελο ευτυ-
χίας και χωρίς ίχνος μακιγιάζ, η ερμηνεύτρια
σκαρφάλωσε στη διάσημη καρέκλα της Τρυπη-
τής και φωτογραφήθηκε στον «θρόνο» του νησι-
ού με φόντο το Λιβυκό πέλαγος: «Γαύδος: Στο
νοτιότερο σημείο της Ευρώπης. 22 ναυτικά μίλια
από τα Σφακιά και 170 από το Τομπρούκ της Λι-
βύης. Τόπος εξορίας του Άρη Βελουχιώτη, δια-
βάστε την ιστορία του νησιού, είναι συγκλονιστι-
κή», προέτρεψε τους followers της.

Τα τάπερ της μαμάς

Επίσκεψη-αστραπή της Μαρίας Κωνσταντά-
κη στο πατρικό της σπίτι και επιστροφή στην
Αθήνα με προμήθειες για έναν χρόνο! Αυτό
αποκάλυψε η γνωστή ηθοποιός σε χιουμοριστι-
κή ανάρτησή της αναφέροντας: «Τα τάπερ της
μαμάς. Άπειρα, νοστιμότατα, που συνδυάζουν
το γλυκό, το αλμυρό και το λαδερό, με τα λάδια
να καταλήγουν στο αυτοκίνητό μου, γιατί υπάρ-
χει πρόβλημα με τα καπάκια! Μέχρι τελευταία
στιγμή με κυνηγάει με ζαρζαβατικά που μα-
ζεύει απ’ τον κήπο, σαν να πρόκειται να με δει
μετά από 2 χρόνια!».

Ανέμελη, μαυρισμένη και ευ-
διάθετη η Μιμή Ντενίση συνεχί-
ζει τις διακοπές της στον Θεολό-
γο! Η πρωταγωνίστρια βρίσκεται
στο εξοχικό της σπίτι παρέα με
τη μονάκριβη αδελφή της, την
οποία και μας σύστησε στο In-
stagram: «Οι πιο ωραίες στιγ-
μές είναι πάντα με την οικογέ-
νειά μας. Τα αγαπημένα αδέλφια
είναι ευλογία Θεού. Κι εγώ ευτύ-
χησα να έχω μια υπέροχη αδελ-
φή, την Σοφία μας!».

Αγαπημένες
αδελφές

Π
ρωταγωνιστής σε βιωματική παράσταση ο Θανάσης Ευθυ-
μιάδης! Έπειτα από αρκετά χρόνια θεατρικής αποχής, ο
δημοφιλής ηθοποιός, που επιστρέφει φέτος (και) τηλεο-

πτικά με δική του εκπομπή στο Mega, είχε τον πρωταγωνιστικό ρό-
λο στο έργο «As above so below» της Αποστολίας Παπαδαμάκη, το
οποίο παρουσιάστηκε στον αρχαιολογικό χώρο των Καβείριων Μυ-
στηρίων στη Λήμνο: «Στο ιερό των Καβείρων έζησα κάτι πολύ δυνα-
τό. Την ώρα της δύσης προσέφερα τον ορφικό ύμνο του Ηφαίστου
(στα αρχαία ελληνικά) ζητώντας του να σταματήσει τη λυσσασμένη
μανία της εσωτερικής μας φωτιάς και να αφήσει μόνο όσο πυρ
χρειαζόμαστε για να ζούμε σε φυσική αρμονία. Πιστεύω πως τόσες
χιλιάδες χρόνια μετά, το ίδιο ακριβώς χρειαζόμαστε: Να είμαστε
υπεύθυνοι, ώστε η εσωτερική μας φωτιά να ζεσταίνει και όχι να κα-
ταστρέφει (εμάς, τους γύρω μας και το περιβάλλον)», αποκάλυψε
σε ανάρτησή του.

Στην πόλη του φωτός
Οικογενειακή εξόρμηση στο Παρίσι για τον Μελέτη Ηλία! Ο τη-
λεοπτικός «Στέλιος» της σειράς «Τα καλύτερά μας χρόνια» πα-
ρέα με τη σύζυγο και τα δύο παιδιά τους επισκέφθηκαν τη γαλ-
λική πρωτεύουσα εξερευνώντας τις ομορφιές και τα αξιοθέατα
της μητρόπολης, με βόλτα στον Σηκουάνα, επίσκεψη στον
Πύργο του Άιφελ και την Disneyland: «Ένα ταξίδι που μας γέμι-
σε αναμνήσεις κι εμπειρίες!», έγραψε με ενθουσιασμό!

Νατάσσα Μποφίλιου και Χρήστος Κορτσέ-
λης πιο αγαπημένοι από ποτέ! Η ερμηνεύ-
τρια, έπειτα από μια εξαντλητική sold out κα-
λοκαιρινή περιοδεία επέλεξε την όμορφη
Φολέγανδρο για ολιγοήμερες διακοπές με
τον σύζυγό της, ποζάροντας στο πλευρό του
χαμογελαστή κι ευτυχισμένη: «Έτσι έφυγαν
αυτές οι 9 μέρες. Σαν καθαρό νεράκι. Στο νη-
σί της καρδιάς, με ανθρώπους της καρδιάς»,
αποκάλυψε λίγο πριν από την επιστροφή
τους στο κλεινόν άστυ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

ΡOLITICAL GOSSIP29
Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Ανεπανάληπτη εμπειρία!

Full in love



Τ
ην περίοδο του καλοκαιριού με τις υψη-
λές θερμοκρασίες και τον δυνατό ήλιο
θα πρέπει να προσέχουμε τι καλλυντικά
φοράμε στο δέρμα μας, για να μη μας

προκαλέσουν φωτοευαισθησία. 
Ουσιαστικά πρόκειται για μια αντίδραση του

δέρματος, μόλις εκτεθεί στον ήλιο. Μπορεί να εί-
ναι τοξική ή αλλεργική, γεγονός που σημαίνει ότι
μπορεί να εκδηλωθεί, αντίστοιχα, μέσα σε λίγες
ώρες από την έκθεση στον ήλιο ή ακόμα και αρκε-
τές ημέρες αργότερα. 

Χαρακτηρίζεται από ασυνήθιστη φλεγμονή ή
κοκκίνισμα του δέρματος, που συχνά μοιάζει με
ηλιακό έγκαυμα. Πολλές φορές οφείλεται σε το-
πικά προϊόντα που αλείφουμε στο δέρμα και αντι-
δρούν με τον ήλιο. Ωστόσο «αυτό δεν σημαίνει
πως τα καλλυντικά που χρησιμοποιείτε είναι κα-
κής ποιότητας ή ακατάλληλα για χρήση», διευκρι-
νίζει ο δρ Μάρκος Μιχελάκης, Δερματολόγος -
Αφροδισιολόγος στον ΕΔΟΕΑΠ. «Ορισμένα μπο-
ρεί να πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά
το βράδυ πριν από τον ύπνο ή να πρέπει να απο-
φεύγετε την έκθεση στον ήλιο για μερικές μέρες
μετά τη χρήση τους». Ο κ. Μιχελάκης εξηγεί ποια
συστατικά που υπάρχουν σε τοπικά καλλυντικά
θα μπορούσαν να προκαλέσουν φωτοευαισθησία. 

Αρχικά η ρετινόλη, γνωστή και ως βιταμίνη Α.
Αποτελεί ένα από τα ευρύτερα χρησιμοποιούμενα
ενεργά συστατικά των καλλυντικών. Όταν χρησι-
μοποιείται με σωστό τρόπο, διεγείρει την ανανέω-
ση της επιδερμίδας και την παραγωγή του κολλα-

γόνου. Το πρόβλημα, όσον αφορά τον ήλιο, είναι
ότι η ρετινόλη ενθαρρύνει την παραγωγή νέων
δερματικών κυττάρων. Η νέα στιβάδα του δέρμα-
τος που δημιουργείται είναι πολύ ευαίσθητη στον
ήλιο. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι προτιμότερο να
εφαρμόζονται τα προϊόντα με ρετινόλη το βράδυ. 

Τα αιθέρια έλαια του πορτοκαλιού, του λεμονι-
ού, του κίτρου, του γκρέιπφρουτ κ.λπ. είναι αρω-
ματικά δραστικά συστατικά, που μπορεί να ανανε-

ώσουν και να βελτιώσουν την όψη του δέρματος.
Περιέχουν όμως ορισμένες ουσίες που αλληλεπι-
δρούν με τον ήλιο και προκαλούν φωτοτοξική αν-
τίδραση.  Επίσης υπάρχουν πολλές ουσίες που
χρησιμοποιούνται για απολέπιση του δέρματος,
όπως το γλυκολικό οξύ, το γαλακτικό οξύ, το μαν-
δελικό οξύ, το σαλικυλικό οξύ και το αζελαϊκό
οξύ. Αυτά τα οξέα αφαιρούν τα νεκρά κύτταρα,
ενυδατώνουν το δέρμα και το κάνουν να φαίνεται
πιο καθαρό, ενώ αμβλύνουν τα σημάδια της ακ-
μής. Επειδή, όμως, αφαιρούν τα επιφανειακά
δερματικά κύτταρα, εκθέτουν στο περιβάλλον τα
υποκείμενα νέα κύτταρα, τα οποία είναι ευαίσθη-
τα στις επιδράσεις της UV. 

Η υδροκινόνη είναι μία ουσία που χρησιμοποι-
είται για την αντιμετώπιση των δερματικών δυ-
σχρωμιών, γιατί «ανοίγει» το χρώμα του δέρμα-
τος. Τα προϊόντα περιποίησης που την περιέχουν,
μειώνουν την παραγωγή της φυσικής χρωστικής
ουσίας (μελανίνη) στα σημεία του δέρματος με
πιο σκούρο τόνο (υπερμελάγχρωση). Η μείωση
της μελανίνης αφήνει τοπικά το δέρμα πιο ευάλω-
το στις επιδράσεις της υπεριώδους ακτινοβολίας
του ηλίου. 
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Επιμέλεια:
Κατερίνα

Παπακωστοπούλου

Π
Α

Ρ
Α

Σ
Κ

Ε
Υ

Η
 2

6
 Α

Υ
Γ

Ο
Υ

Σ
Τ
Ο

Υ
 2

0
2

2

30

kpapakosto@yahoo.gr

Ποια συστατικά που υπάρχουν 
στα προϊόντα θα μπορούσαν 
να προκαλέσουν φωτοευαισθησία

Προσοχή 
στις φαρμακευτικές
θεραπείες 
Οι τοπικές θεραπείες με προϊόντα που πε-
ριέχουν ως δραστικές ουσίες την κλινδα-
μυκίνη ή το υπεροξείδιο του βενζολίου δεν
είναι καλλυντικά, αλλά φαρμακευτικές θε-
ραπείες που συνήθως χορηγούνται για την
καταπολέμηση της ακμής. Εντούτοις τα συ-
στατικά τους μπορεί να προκαλέσουν ξη-
ροδερμία, με αποτέλεσμα να γίνεται το
δέρμα πιο ευάλωτο στις επιδράσεις της UV.
Είναι προτιμότερο να αποφεύγετε αυτά τα
προϊόντα λίγες ώρες πριν από την έκθεση
στον ήλιο, για να προστατεύσετε το δέρμα
σας από την φωτοευαισθησία που εκδηλώ-
νεται με υπερμελάγχρωση.

Ποια καλλυντικά 
προκαλούν 
ευαισθησία στον ήλιο δρ Μάρκος Μιχελάκης,

Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος
στον ΕΔΟΕΑΠ



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)
Η επικοινωνία στις σχέσεις σας θα παίξει πολύ ση-

μαντικό ρόλο. Έως τις 29 Οκτωβρίου, ο Ερμής θα

βρίσκεται στον Ζυγό, ενεργοποιώντας την ανάγκη

σας να γνωρίσετε νέα πρόσωπα και να βελτιώσετε

τις σχέσεις σας. Αν πρέπει να κάνετε κάποιες συμ-

φωνίες, καλό είναι να γίνουν έως τις 9/9.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η εργασία σας θα αποκτήσει δύναμη και οι αλλα-

γές αυτή την περίοδο σας ταιριάζουν, εφόσον μέσα

από αυτές θα γίνετε πιο παραγωγικοί. Επίσης, η

προσωπική σας ζωή μπορεί να γίνει ενεργή μέσα

στον χώρο που εργάζεστε.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Στο φιλικό με το δικό σας ζώδιο του Ζυγού θα

βρεθεί ο κυρίαρχος πλανήτης του ζωδίου σας. Η

προσωπική σας ζωή θα αποκτήσει δύναμη μέσα

από την κατανόηση. Θα σκεφτείτε να επισημοποι-

ήσετε τη σχέση σας, ή να βάλετε μια σειρά στην

καθημερινότητά σας με το έτερον ήμισυ.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Ο Ερμής περνά στον τέταρτο οίκο του ωροσκο-

πίου σας, όπου θα σας απασχολήσουν η οικογέ-

νεια και το σπίτι σας. Αν στα σχέδιά σας είναι να

μετακομίσετε ή να αγοράσετε και να πωλήσετε

ένα ακίνητο, τώρα είναι η πιο καλή στιγμή, με

εξαίρεση από 9/9 έως 1/10. 

Λέων
(23/7-22/8)
Ο Ερμής περνά στον τομέα που θα σας κάνει αρκε-

τά δραστήριους. Συζητήσεις, επαφές, μετακινή-

σεις, συμφωνίες και σπουδές θα είναι στο καθημε-

ρινό σας πρόγραμμα, έως τις 29 Οκτωβρίου.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Ο κυβερνήτης σας Ερμής περνά στον τομέα των

οικονομικών σας, όπου η παραμονή του θα είναι

έως τις 29/10. Αυτό το διάστημα θα έχετε τη δυνα-

τότητα να βελτιώσετε τα εισοδήματά σας, ενώ

μπορεί να αποκτήσετε νέες πηγές χρημάτων. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Ο Ερμής από σήμερα θα βρίσκεται στο δικό σας ζώ-

διο, έως τις 29/10. Αυτό το διάστημα θα έχετε την ευ-

καιρία να φροντίσετε τα μελλοντικά σας σχέδια, να

ισορροπήσετε μέσα από τις συναισθηματικές σας

επιλογές και να είστε περισσότερο ανοιχτοί σε συ-

ζητήσεις και συμφωνίες.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για εσάς τους Σκορπιούς, η περίοδος των αναθεωρή-

σεων έχει έρθει και είστε έτοιμοι να επανεξετάσετε

κάθε θέμα σας. Η θέση του Ερμή στον δωδέκατο

ηλιακό σας τομέα θα είναι ένα σημείο αναφοράς, για

να κάνετε τον απολογισμό σας.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Ο Ερμής περνά στον τομέα των στόχων σας, του φι-

λικού σας περιβάλλοντος, αλλά και των συναισθη-

ματικών σας αναγκών. Καινούργιες γνωριμίες θα

έρθουν αυτή την περίοδο στη ζωή σας, ακυρώνον-

τας ίσως κάποια πρόσωπα που σας είχαν πικράνει.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Επαγγελματικά θέματα θα αρχίσουν να σας απα-

σχολούν έντονα, ενώ θα δείτε τις προσπάθειές σας

να αναγνωρίζονται έως το τέλος Οκτωβρίου. Μεγά-

λο ρόλο στην επαγγελματική σας εξέλιξη θα παί-

ξουν οι επικοινωνιακές σας δυνατότητες.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Ο Ερμής από σήμερα και μέχρι το τέλος Οκτωβρίου

θα σας δημιουργήσει μια προστασία, σε ό,τι αφορά

την επικοινωνία σας, τα ταξίδια, τις σπουδές, αλλά

και κάθε νέα προοπτική που ανοίγεται μπροστά

σας.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για εσάς τους Ιχθύς, η νέα θέση του Ερμή στο ζώδιο

του Ζυγού είναι κατάλληλη για να φροντίσετε τα οι-

κονομικά σας και να βάλετε μια σειρά σε εκκρεμό-

τητες από το παρελθόν. Ίσως να θελήσετε να συζη-

τήσετε με έμπιστο πρόσωπο κάποια θέματα που

σας έχουν στεναχωρήσει. 
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ΟΕρμής προχωρά στο ζώδιο του
Ζυγού, όπου αλλάζει ο τρόπος της
επικοινωνίας μας και ευνοούνται
τα ζώδια του Αέρα, Δίδυμοι, Ζυγοί

και Υδροχόοι.



Η
σημερινή συζήτηση στη Βουλή πο-
λύ φοβούμαστε ότι δεν πρόκειται να
μας κάνει σοφότερους. Και αυτό όχι
γιατί η κυβέρνηση έχει πρόθεση να

αποκρύψει στοιχεία. Το μόνο της όπλο στην πα-
ρούσα φάση είναι η αλήθεια και η διαφάνεια.

Δεν θα γίνουμε σοφότεροι, επειδή η αντιπο-
λίτευση έχει αποφασίσει να μην πέσει άπλετο
φως στην υπόθεση των τηλεφωνικών παρα-
κολουθήσεων διαχρονικά και όχι στιγμιαία.
Επειδή πολιτικά την ευνοεί η θολούρα. Την ευ-
νοεί η συντήρηση της άποψης ότι «η κυβέρνη-
ση κάτι κρύβει».

Κακά τα ψέματα, η υπόθεση των υποκλοπών
ευνοεί τον πολιτικό σχεδιασμό της αντιπολί-
τευσης. Και όσο και αν προσπαθήσει η κυβέρ-
νηση να πείσει ότι θέλει να ρίξει άπλετο φως,
είναι η φύση της υπόθεσης τέτοια που, δυστυ-
χώς, πάντα θα υπάρχει η αμφιβολία.

Ωστόσο, θα πρέπει να δοθούν ξεκάθαρες
απαντήσεις σε ορισμένα ερωτήματα:

1. Θέλουμε η χώρα να έχει μυστικές υπηρε-
σίες ή όχι; Ρόλος των μυστικών υπηρεσιών εί-
ναι η διαφύλαξη των εθνικών συμφερόντων και
η παροχή πληροφοριών στην εκάστοτε κυβέρ-
νηση, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το βιώ-
σαμε στην περίπτωση του υβριδικού πολέμου
στον Έβρο το 2020 και κάτι ανάλογο βιώνουμε
και στην παρούσα περίοδο. Δυστυχώς, ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ έχει διατυπώσει ευθέως την άποψη για κα-
τάργηση της ΕΥΠ, απόλυση όλων των στελεχών
της και επανίδρυσή της σε άλλη βάση. Η προ-
σπάθεια κομματικού ελέγχου της υπηρεσίας
είναι εμφανής και μόνο από τη διατύπωση της

συγκεκριμένης άποψης. Και οι κρατικές υπη-
ρεσίες πληροφοριών πρέπει να μένουν έξω
από κομματικές αντιπαραθέσεις.

2. Η ΕΥΠ μπορεί να παρακολουθεί όλους
ανεξαιρέτως τους πολίτες; Και τους πολιτικούς;
Το απόρρητο των επικοινωνιών προστατεύεται
από το άρθρο 19 του Συντάγματος και η πρόνοια
αυτή αφορά όλους τους Έλληνες. Το Σύνταγμα
δεν κάνει εξαιρέσεις. Η παρέκκλιση από το
συγκεκριμένο άρθρο γίνεται μόνο για λόγους
εθνικής ασφάλειας. Επί της αρχής, το ότι κά-
ποιος είναι βουλευτής, ευρωβουλευτής,
υπουργός ή πολιτικός αρχηγός δεν εξαιρείται
από τον κίνδυνο να υποπέσει σε λάθος ή να γί-
νει θύμα και να διαρρεύσει εθνικά απόρρητες
πληροφορίες. Όταν ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος
των ΗΠΑ ελέγχεται για ανάλογα ζητήματα, κα-
τανοεί ο κάθε λογικός νους το επιχείρημα και
δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες. Το
σίγουρο είναι όμως ότι για να παρακολουθηθεί
ένα πολιτικό πρόσωπο -ακόμα και με σκοπό
την προστασία του- πρέπει να υπάρχουν πρό-
σθετες ασφαλιστικές δικλίδες σε σχέση με
οποιονδήποτε άλλον. Το 2018, όμως, ήταν ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ εκείνος που κατήργησε την αναγκαία για
παρακολούθηση πολιτικού προσώπου δεύτερη
υπογραφή από δικαστικό. Η κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη επανέφερε -δυστυχώς, μετά την υπό-
θεση Ανδρουλάκη- την αναγκαία υπογραφή
και από εισαγγελέα Εφετών. Πιθανότατα πρέ-
πει να υπάρξει και επιπλέον ασφαλιστική δι-
κλίδα, ανάγκη που και ο ίδιος ο πρωθυπουργός
έχει αναγνωρίσει, προαναγγέλλοντας, μάλιστα,
και πρόσθετες παρεμβάσεις.

3. Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να ξεκαθαριστεί
το θέμα και συντάσσεται με τον ΣΥΡΙΖΑ που θέ-
λει να υπάρχει πολιτική θολούρα γύρω από την
υπόθεση; Ο κ. Ανδρουλάκης -και το έχουμε
γράψει από αυτή τη στήλη- αρχικώς ακολού-
θησε την επιβαλλόμενη θεσμική διαδικασία
και προσέφυγε στη Δικαιοσύνη και στη Βουλή.
Κάνει λάθος, όμως, που δεν ενημερώνεται από
τον διοικητή της ΕΥΠ για τους λόγους που ξεκί-
νησε η παρακολούθηση του τηλεφώνου του.
Υποστηρίζει ότι δεν θέλει «ενημέρωση στο αυ-
τί», αλλά θέλει θεσμική ενημέρωση. Μα είναι
δυνατόν; Δηλαδή, καλείται ο διοικητής της ΕΥΠ
να παρανομήσει και να δώσει στη δημοσιότητα
απόρρητες πληροφορίες; Αυτό, αν γίνει, είναι
νομικά επιλήψιμο, καθώς πρόκειται για κα-
κουργηματική πράξη.

4. Υπάρχει εμπιστοσύνη στους θεσμούς και
στο κράτος ή όχι; Υπάρχει πρόθεση και βούλη-
ση προστασίας του; Η προχθεσινή διαρροή της
συζήτησης που έγινε στην Επιτροπή Θεσμών
και Διαφάνειας της Βουλής είναι άκρως υπο-
νομευτική των θεσμών και αποκαλυπτική της
διάθεσης της μείζονος αντιπολίτευσης να χρη-
σιμοποιήσει μικροκομματικά ένα μείζον θε-
σμικό ζήτημα.

Αυτά τα απλά ερωτήματα προβληματίζουν
κάθε σκεπτόμενο πολίτη και απαιτούν ειλικρι-
νείς απαντήσεις. Και η μεν κυβέρνηση οφείλει
με τη στάση της να απαλείψει κάθε σκιά από
την υπόθεση, το δε ΠΑΣΟΚ να κατανοήσει ότι η
ταύτισή του με τη μείζονα αντιπολίτευση μόνο
κακό του κάνει. Όσο για τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν παίρ-
νει από λόγια. Ό,τι κι αν διακυβεύεται…

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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