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Μ
πορεί τα στρατηγεία των κομμάτων να ερ-
μηνεύουν το καθένα διαφορετικά τις δη-
μοσκοπήσεις, όμως ο πολιτικός ορθολογι-
σμός επιβάλλει την εξαγωγή κάποιων αν-

τικειμενικών συμπερασμάτων για το πώς διαμορφώνε-
ται το πολιτικό τοπίο ιδιαίτερα μετά το θέμα των παρα-
κολουθήσεων.

Κατ’ αρχάς, το βασικό συμπέρασμα των «μετά παρα-
κολουθήσεων» δημοσκοπικών ευρημάτων είναι ότι
δεν γκρεμίστηκε η κυβέρνηση και ότι οι παρακολουθή-
σεις δεν τη ρίχνουν όπως εκτιμούσαν οι κορυφαίοι πο-
λιτικοί εγκέφαλοι της Κουμουνδούρου και κάποιοι της
Χαριλάου Τρικούπη. Η φθορά της κυβέρνησης είναι
αξιοσημείωτη, αλλά όχι συντριπτική. Η διαφορά της ΝΔ
από τον ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου πέφτει από τις
8,9 ή 9 μονάδες, αν θέλετε, περίπου στις 6 μονάδες στη
μία δημοσκόπηση της GPO και στις 8 μονάδες στην άλ-
λη της Marc. Κερδίζουν λίγο και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑ-

ΣΟΚ, αλλά οι μεταβολές είναι ανεπαίσθητες. Πρακτικά,
πάντως, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΠΑΣΟΚ κατάφεραν να
κεφαλαιοποιήσουν την επιθετική ρητορική που επέ-
δειξαν με το θέμα των παρακολουθήσεων. Το feedback
στην κοινή γνώμη για το ζήτημα των υποκλοπών είναι
μικρό. Από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις (βλέπε GPO)
προκύπτει ξεκάθαρα ότι οι πολίτες δεν θεωρούν πρώτο
θέμα που τους αφορά το ζήτημα των παρακολουθήσε-
ων αλλά τρίτο. Το μέγα θέμα που καίει τους πολίτες εί-
ναι η έκρηξη της ακρίβειας. Μάλιστα, στην πρόσφατη
δημοσκόπηση της Marc δεν είναι καν τρίτο θέμα, είναι
τέταρτο. Πρώτο θέμα που απασχολεί τους ερωτηθέντες
και θα πρέπει βεβαίως να προβληματίζει την κυβέρνη-
ση είναι η ακρίβεια, δεύτερο τα εθνικά θέματα, τρίτο η
εγκληματικότητα και τέταρτο οι παρακολουθήσεις.

Από τις δημοσκοπήσεις φαίνεται επίσης να διατηρεί
προβάδισμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης επί της δημοφι-
λίας και να ανεβαίνει στη δεύτερη θέση ο Νίκος Αν-

δρουλάκης (GPO). Συμπερασματικά θα έλεγε κανείς
ότι προς το παρόν το θέμα των παρακολουθήσεων δεν
φαίνεται ικανό να οδηγήσει την κυβέρνηση της ΝΔ
σε… έξοδο. Πιο καυτό και επικίνδυνο είναι για τους
«γαλάζιους» το πρόβλημα της ακρίβειας παρά οι παρα-
κολουθήσεις. Το τελευταίο φαίνεται ότι απασχολεί πε-
ρισσότερο τους κομματικούς μηχανισμούς παρά την
κοινή γνώμη. Βεβαίως, όλα αυτά είναι ρευστά, αφού
κανείς δεν μπορεί να προεξοφλεί τη διαμόρφωση του
πολιτικού τοπίου από τώρα. Με βάση τις διαβεβαιώσεις
του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι οι εκλογές θα γίνουν στο
τέλος της τετραετίας, έχουμε ακόμα αρκετό πολιτικό
δρόμο να διανύσουμε. Πάντως οι πολίτες δεν κοιμούν-
ται και ξυπνούν με την αγωνία του ποιος παρακολου-
θούσε τον Νίκο Ανδρουλάκη ή τον Κουκάκη. Αν κάποι-
οι έχουν αυτή την εντύπωση, τότε μάλλον βρίσκονται
πολύ μακριά από την ελληνική κοινωνία και δεν
αφουγκράζονται τη βάση…
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Κάποιοι δεν αφουγκράζονται τη βάση της κοινωνίας 

Τελικά δεν «γκρεμίστηκε»
η κυβέρνηση όπως
εκτιμούσαν οι πολιτικοί
εγκέφαλοι 
της Κουμουνδούρου
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Α
ντίστροφη μέτρηση για την οριστι-
κοποίηση των οικονομικών πα-
ρεμβάσεων υπέρ νοικοκυριών
και επιχειρήσεων, που θα ανακοι-

νώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομι-
λία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
στις 10 Σεπτεμβρίου, καθώς από χθες οι συ-
σκέψεις του πρωθυπουργού με στενούς του
συνεργάτες είναι πλέον καθημερινές.

Ένα πρώτο στίγμα για τις πολιτικές στο-
χεύσεις, αλλά και το εύρος του οικονομικού
πακέτου σε απάντηση στην οξεία ενεργειακή
κρίση ενόψει της κρίσιμης και τελευταίας
πριν από τις επικείμενες εκλογές παρουσίας
του κ. Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση ανα-
μένεται, κατά πληροφορίες, να δώσει ο πρω-
θυπουργός κατά την τοποθέτησή του στη ση-
μερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμ-
βουλίου. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληρο-
φορίες, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να δια-
μηνύσει πως κάθε διαθέσιμο ευρώ, εν μέρει
και από την υπέρ απόδοση της ελληνικής οι-
κονομίας των τελευταίων ετών θα διοχετευ-
θεί σε πολίτες και επιχειρήσεις για όσο διαρ-
κεί η άνευ προηγουμένου ενεργειακή κρίση.
«Δέσμευσή μας ήταν και παραμένει να
εξαντληθεί και το τελευταίο διαθέσιμο ευρώ

για τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας,
ιδίως, μάλιστα, των οικονομικά αδύναμων
και της μεσαίας τάξης, χωρίς να τίθεται σε
κίνδυνο η δημοσιονομική ισορροπία», επε-
σήμανε σχετικώς χθες ο Γιάννης Οικονόμου.
Άλλωστε, στο φόντο απανωτών δημοσιευμά-
των για ένα γενναιόδωρο πακέτο παροχών
στην ΔΕΘ, κυβερνητικοί παράγοντες σπεύ-
δουν να τοποθετήσουν το ζήτημα στη σωστή
του βάση. 

Συγκεκριμένα τονίζουν ότι η αυστηρή
προσήλωση στη δημοσιονομική ισορροπία,
ώστε να μην «ξυπνήσουν» αντανακλαστι-
κά... άλλων εποχών στις αγορές διεθνώς,
που ούτως ή άλλως παρακολουθούν στενά
τις εξελίξεις γύρω από την ελληνική οικο-
νομία, αλλά και η εξαιρετικά δαπανηρή σε
μηνιαία πλέον βάση στήριξη έναντι της
οξείας ενεργειακής κρίσης -μόνο για τον
Σεπτέμβριο θα επιστρατευθεί κονδύλι
ύψους 1,9 δισ. ευρώ- περιορίζει τον διαθέ-
σιμο δημοσιονομικό χώρο. Σε κάθε περί-
πτωση, πάντως, κυβερνητικά στελέχη επι-
βεβαιώνουν πως ο διαθέσιμος δημοσιονο-
μικός χώρος προσδιορίζεται γύρω στο 1,5
δισ. ευρώ, ποσό ικανό για να αποτελέσει
αντίβαρο στις έντονες πιέσεις που δέχονται
νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 

Ενεργειακή κρίση όπως… πανδημία
Στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν αποφασίσει

να ακολουθήσουν την επιτυχημένη συνταγή
της αντιμετώπισης της πανδημίας και στο μέ-
τωπο της ενεργειακής κρίσης. Σύμφωνα με

έγκυρες πληροφορίες της «Political», κυ-
βερνητική επιδίωξη είναι να γίνει κτήμα του
ελληνικού λαού πως αποτελεσματική αντι-
μετώπιση του εκρηκτικού, όπως εξελίσσεται,
ενεργειακού ζητήματος μπορεί να προέλθει
μόνον μέσω συλλογικών δράσεων. Στο πλαί-
σιο αυτό η καμπάνια για την Εξοικονόμηση
Ενέργειας, που αναμένεται να «τρέξει» έντο-
να στο αμέσως προσεχές διάστημα, στόχο θα
έχει να… εμπλέξει, ει δυνατόν, το σύνολο της
κοινωνίας, με προφανή στόχο τα καλύτερα
δυνατά αποτελέσματα ενόψει ενός πολύ δύ-
σκολου χειμώνα. 

Στις αρχές της προσεχούς εβδομάδος
αναμένεται -εκτός συγκλονιστικού απρο-
όπτου- να «κλειδώσουν» τα μέτρα υπέρ νοι-
κοκυριών και επιχειρήσεων. Σύμφωνα με
ασφαλείς πληροφορίες, η κατάργηση της ει-
σφοράς αλληλεγγύης για δημοσίους υπαλ-
λήλους και συνταξιούχους, η αύξηση των
συντάξεων για όλους όσοι δεν έχουν προσω-
πική διαφορά στη ζώνη πάνω από το 5%, η
αύξηση του κατώτατου μισθού, που αναμέ-
νεται να ανακοινωθεί τους πρώτους μήνες
του 2023, καθώς και μία νέα φιλόδοξη πολι-
τική φθηνής στέγης για τους 20άρηδες μοι-
άζουν παρεμβάσεις, που φέρονται κατά το
μάλλον ή ήττον σίγουρες. Αρμόδια κυβερνη-
τικά στελέχη εκτιμούν, εξάλλου, πως το τελι-
κό προς διάθεση ποσό αναμένεται να κρίνει
και το εύρος των παρεμβάσεων, όπως μία
νέα επιταγή ακρίβειας, η επέκταση του fuel
pass, αλλά και πιθανή παρέμβαση στο τέλος
επιτηδεύματος.

Διλήμματα 
Πάντως, στενοί συνεργάτες του πρωθυ-

πουργού προϊδεάζουν πως η ομιλία του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη θα είναι ως επί το πλεί-
στον πολιτική, καθώς η παρουσία του στη
ΔΕΘ απέχει λίγους μήνες πριν από τις εκλο-
γές της απλής αναλογικής. Κυβερνητικές
πηγές επισημαίνουν πως ο πρωθυπουργός
θα συγκρίνει τον έως τώρα απολογισμό της
δικής του διακυβέρνησης με τα πεπραγμένα
της κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ σε όλα
ανεξαιρέτως τα πεδία, από την οικονομία και
τους θεσμούς έως την άμυνα, την υγεία και
τον ψηφιακό μετασχηματισμό και ακολού-
θως θα θέσει το δίλημμα εάν οι πολίτες επι-
θυμούν τη συνέχιση της προόδου ή την επι-
στροφή στη στασιμότητα και την ανικανότητα
της προηγούμενης περιόδου. Επιπλέον, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανα-
φερθεί στη διεθνή ρευστότητα αλλά και στις
επιβουλές σε βάρος της χώρας μας, για να
καυτηριάσει συμφέροντα εντός και εκτός της
χώρας που θα ήθελαν την Ελλάδα αποσταθε-
ροποιημένη και απροστάτευτη. 

Ο οδικός χάρτης ενόψει ΔΕΘ

Στο σημερινό υπουργικό
συμβούλιο ο Κυριάκος
Μητσοτάκης θα «ξεδιπλώσει»
όλα τα βήματα 
της επόμενης ημέρας 

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος
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Ε
ξορμήσεις σε όλη τη βόρεια
Ελλάδα θα πραγματοποιήσουν
κυβερνητικά και κομματικά
στελέχη με αφορμή την 86η

ΔΕΘ. Οι συσκέψεις στην Πειραιώς είναι
πυρετώδεις, ενώ ο Παύλος Μαρινάκης και
ο Γιάννης Μπρατάκος είναι σε ανοιχτή
γραμμή, προκειμένου να ρυθμιστούν όλες
οι τελευταίες λεπτομέρειες. 

Οι περιοδείες θα έχουν έντονο προ-
εκλογικό άρωμα, άλλωστε απομένουν λι-
γότεροι από εννέα μήνες μέχρι τη λήξη
της κυβερνητικής θητείας, ενώ η επόμενη
διεθνής έκθεση θα πραγματοποιηθεί μετά
τις εκλογές, την άνοιξη του 2023.

Είναι ένας επιπλέον λόγος που το κυ-
βερνών κόμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση
στις επισκέψεις που θα πραγματοποι-
ηθούν το επόμενο διάστημα στη δυτική,
κεντρική, ανατολική Μακεδονία και Θρά-
κη με στόχο την άμεση επαφή με τους πο-
λίτες και την προβολή του Κυβερνητικού
έργου. Όπως είχε αποκαλύψει η «Politi-
cal», ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δώσει
εντολή στον γραμματέα της ΝΔ Παύλο
Μαρινάκη να δημιουργήσει κυβερνητικά
κλιμάκια, τα οποία θα «οργώσουν» τη χώ-
ρα προκειμένου να επικοινωνήσουν τα
όσα έγιναν τα τρία χρόνια επί διακυβέρνη-
σης ΝΔ και μάλιστα κάτω από αντίξοες
συνθήκες.

Πρεμιέρα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίς
Η αρχή θα γίνει την Τετάρτη με τον

υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, την
υφυπουργό Υγείας Ζωή Ράπτη και τον γγ
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γιώργο Σταμά-
τη, οι οποίοι θα επισκεφθούν τους Δή-
μους Θεσσαλονίκης και Αμπελοκήπων -
Μενεμένης.

Την ίδια ημέρα ο υπουργός Επικρατείας
Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης Γιώργος Γεωργαντάς και
ο υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος
θα περιοδεύσουν στο Κιλκίς.

Την 1η Σεπτέμβρη σειρά θα πάρει η Χαλ-
κιδική, την οποία θα επισκεφθούν ο
υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας
και ο γγ Αγροτικής Ανάπτυξης Κωνστανί-
νος Μπαγινέτας. Θα ακολουθήσουν την
επόμενη μέρα ο υπουργός Υγείας Θάνος
Πλεύρης και ο υφυπουργός Οικονομικών
Απόστολος Βεσυρόπουλος, οι οποίοι θα
μεταβούν στους Δήμους Λαγκαδά και Πυ-
λαίας - Χορτιάτη που εντάσσονται στην Β’
εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης.

Επίσης στις 2 Σεπτεμβρίου ο υπουργός
Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο
υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων Σίμος Κεδίκογλου θα περιο-
δεύσουν στην Καστοριά, ενώ ο γραμματέ-
ας της ΝΔ Παύλος Μαρινάκης θα είναι στη
Θεσσαλονίκη και θα έχει συναντήσεις με
εκπροσώπους επαγγελματικών κλάδων
και επιστημονικών φορέων.

Ασφαλές προβάδισμα
Οι περιοδείες θα συνεχιστούν καθ’ όλη

τη διάρκεια της ΔΕΘ, ενώ ο πρωθυπουρ-
γός αναμένεται στη Θεσσαλονίκη την Πα-
ρασκευή 9 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο δεν
αποκλείεται μέχρι τότε ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης να επισκεφθεί περιοχές της
Μακεδονίας, όπως τις Σέρρες, που πιθα-
νότατα θα μεταβεί την Πέμπτη 1η Σεπτεμ-
βρίου. Άλλωστε, ένα από τα δυνατά ση-
μεία του πρωθυπουργού, όπως σημει-
ώνουν επικοινωνιολόγοι, είναι η επαφή
του με την κοινωνία, από την οποία είχε
απομακρυνθεί τα δύο τελευταία χρόνια
λόγω της πανδημίας.

Όπως σας είχε προϊδεάσει η «Political»

με αναλυτικό ρεπορτάζ για τις πρώτες δη-
μοσκοπήσεις, την κοινωνία την ενδιαφέ-
ρει περισσότερο η ακρίβεια και λιγότερο η
υπόθεση των παρακολουθήσεων από την
ΕΥΠ, χωρίς οι πολίτες να υποτιμούν το ζή-
τημα που κυριαρχεί το τελευταίο διάστη-
μα στο πολιτικό σκηνικό. Είναι ενδεικτικό
πως οι 8 στους 10 πολίτες, σύμφωνα με
την Marc και το «Πρώτο Θέμα», και οι 7
στους 10, όπως καταγράφεται στην έρευ-
να της GPO για τα «ΝΕΑ», είναι ιδιαιτέρως
προβληματισμένοι από τις συνεχείς ανα-
τιμήσεις στην ενέργεια, τα καύσιμα και τα
προϊόντα διατροφής.

Κυρίαρχος ο Μητσοτάκης
Στον αντίποδα, η υπόθεση της παρακο-

λούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη, η
οποία μονοπωλεί τις τελευταίες 20 ημέ-
ρες την πολιτική επικαιρότητα, έχει εν-
ταχθεί στις ανησυχίες των πολιτών, αλλά
συγκεντρώνει επί του παρόντος χαμηλά
ποσοστά. Σύμφωνα με την Marc, φτάνει
το 9,7%, ενώ στην έρευνα της GPO κατα-
γράφει 16%.

Η κοινωνία με βάση τις δημοσκοπήσεις

δείχνει να τηρεί στάση αναμονής ενόψει
των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη
ΔΕΘ, καθώς τα μέτρα στήριξης που θα
ανακοινωθούν για την αναχαίτιση της
ακρίβειας δεν αποκλείεται να αποτελέ-
σουν βαρόμετρο για τις ισορροπίες στο
πολιτικό σκηνικό. 

Άλλωστε, οι επόμενες μετρήσεις θα
δημοσιοποιηθούν μετά τα μέσα Σεπτεμ-
βρίου, όταν θα έχουν ολοκληρωθεί οι
ομιλίες του Κυριάκου Μητσοτάκη και
του Αλέξη Τσίπρα στο Βελλίδειο συνε-
δριακό κέντρο.

Κυβερνητικά κλιμάκια θα
«οργώσουν» τη χώρα,
προκειμένου να
επικοινωνήσουν τα όσα έγιναν
τα τρία χρόνια επί
διακυβέρνησης ΝΔ

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ε I Ε Σ  Μ Ε  Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ O A Ρ Ω Μ Α  

Φουλάρει τις μηχανές η ΝΔ
Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 
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της Στέλλας Παπαμιχαήλ 

Π
ράσινο φως έδωσε η Βουλή στη σύ-
σταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις
παρακολουθήσεις, υπερψηφίζοντας
την πρόταση του ΠΑΣΟΚ στον πυρή-

να της οποίας βρίσκονται η νόμιμη επισύνδεση
του κινητού του Νίκου Ανδρουλάκη, καθώς και
η επιχείρηση παγίδευσης του τηλεφώνου του
από το κακόβουλο λογισμικό Pretador. 

Στην ίδια πρόταση περιλαμβάνεται και η πα-
ρακολούθηση του δημοσιογράφου Θ. Κουκάκη,
ενώ διά της πλαγίας οδού το πεδίο της έρευνας
διευρύνεται χρονικά, καθώς στην πρόταση του
ΠΑΣΟΚ ενσωματώθηκαν και οι καταγγελίες του
ΚΚΕ για συνακροάσεις στο τηλεφωνικό κέντρο
του Περισσού από το 2016. Σύμφωνα, δε, με τον
εισηγητή του ΠΑΣΟΚ Χ. Καστανίδη, είναι ανοι-
χτό το ενδεχόμενο, αν κατά την πορεία των ερ-
γασιών προκύψουν επιπρόσθετα στοιχεία, να
υπάρξει περαιτέρω διεύρυνση του ερευνητικού
πεδίου. Το ΠΑΣΟΚ, πάντως, δηλώνει ότι δεν θα
δεχθεί αόριστες καταγγελίες και ότι η Εξεταστι-
κή Επιτροπή δεν διερευνά περιόδους αλλά υπο-
θέσεις.  Η κυβερνητική πλειοψηφία, σεβόμενη
το δικαίωμα της μειοψηφίας, δεν κατέβασε δική
της πρόταση και δεν μπλόκαρε την πρόταση του
ΠΑΣΟΚ, αλλά επέλεξε να δηλώσει «παρών», σε-
βόμενη το άρθρο που η ίδια εισήγαγε και ψήφι-
σε στη Συνταγματική Αναθεώρηση για το δι-
καίωμα της αντιπολίτευσης να συστήνει εξετα-
στικές επιτροπές. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ επέμεινε στην κατά μέτωπο επίθε-
ση στον πρωθυπουργό, χαρακτηρίζοντάς τον
ιθύνοντα νου της παρακολούθησης Ανδρουλά-
κη και κάνοντας λόγο για «παρακράτος Μητσο-
τάκη», ενώ χωρίς τη συμμετοχή του προέδρου
του, που κατά πάσα πιθανότητα σκέφτηκε ότι
δεν θα έπρεπε να «καπελώσει» το ΠΑΣΟΚ σε
αυτή την κοινοβουλευτική διαδικασία, προ-
αναγγέλλει έρευνα και επί ποινικών ευθυνών
για την υπόθεση. Τον πρωθυπουργό στοχοποί-
ησαν στο ΠΑΣΟΚ, με τον επικεφαλής της ΚΟ
Μιχάλη Κατρίνη να κατηγορεί τον Κ. Μητσοτά-
κη για προσπάθεια συγκάλυψης, εκτιμώντας
ότι η Νέα Δημοκρατία θα κάνει ό,τι περνά από
το χέρι της για να εμποδίσει την αποκάλυψη της
αλήθειας. Το ΠΑΣΟΚ ζητά επίσης να κατατε-
θούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο
φάκελος και τα στοιχεία της παρακολούθησης
του Νίκου Ανδρουλάκη.

Η κυβερνητική πλειοψηφία, πάντως, πιστή
στις δεσμεύσεις της να χυθεί άπλετο φως σε μια
υπόθεση που δηλητηριάζει την πολιτική ζωή,
επιτάχυνε και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θε-
σμών και Διαφάνειας. Όπως ανακοινώθηκε από
το Προεδρείο της Βουλής και σε πείσμα όλων
αυτών που διέρρεαν από την αντιπολίτευση ότι η
κυβέρνηση «παίζει καθυστερήσεις», η συνε-
δρίαση της Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την
Πέμπτη με αντικείμενο την υπόθεση Ανδρουλά-
κη. Μένει να φανεί ποια από τα εμπλεκόμενα
στην υπόθεση πρόσωπα θα κληθούν, με το δε-
δομένο ότι ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ έχουν ζη-

τήσει να κληθούν ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ Π.
Κοντολέων, ο τέως γγ του πρωθυπουργού Γ. Δη-
μητριάδης, ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ Χ. Ράμμος κα-
θώς και η εισαγγελέας αρμόδια για την ΕΥΠ Β.
Βλάχου. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφο-
ρίες, στη συνεδρίαση της Επιτροπής η ΝΔ θα ζη-
τήσει να κληθούν οι πρώην διοικητές της ΕΥΠ Γ.
Ρουμπάτης και Θ. Δραβίλας. 

Για τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες διεξα-
γωγής της θα συνεδριάσει αύριο η Διάσκεψη
των Προέδρων της Βουλής, προκειμένου να
αποφασίσει για τη μυστικότητα της συνεδρία-
σης, ενώ ένα από τα ενδεχόμενα που έχουν πέ-
σει στο τραπέζι, προκειμένου να διαφυλαχθεί
το απόρρητο της διαδικασίας, είναι να αφήσουν
οι βουλευτές τα κινητά τους εκτός της συνε-
δρίασης. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν
επίσης και πολλές εισηγήσεις, ώστε και η Εξε-
ταστική Επιτροπή να διεξαχθεί κεκλεισμένων
των θυρών λόγω του ευαίσθητου αντικείμενου
των πληροφοριών και υπό το βάρος της προ-
ηγούμενης συνεδρίασης της Επιτροπής Θε-
σμών με τις επιλεκτικές διαρροές στις οποίες
προχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ, διαστρεβλώνοντας κατά
τη ΝΔ την κατάθεση του νέου διοικητή της ΕΥΠ
Θ. Δεμίρη. 

Η κυβερνητική πλειοψηφία,
σεβόμενη το δικαίωμα της
μειοψηφίας, δεν κατέβασε
δική της πρόταση και 
δεν μπλόκαρε την πρόταση
του ΠΑΣΟΚ

Ψύχραιμοι και στη λογική του «καθαρός ουρανός» παρα-
μένουν στον ΣΥΡΙΖΑ μπροστά στο ενδεχόμενο της επέκτα-
σης της προς διερεύνηση περιόδου αν απαιτηθεί και επί

των ημερών τους. «Οι πρακτικές παρακράτους
ανήκουν στη ΝΔ και η Εξεταστική θα φέρει νέ-
ες τρικυμίες για την κυβέρνηση, γιατί υπάρ-
χουν και άλλα τρανταχτά ονόματα που παρακο-
λουθούνταν», τονίζουν κομματικές πηγές.
Πάντως, αρκετοί στην Κουμουνδούρου επιση-
μαίνουν την επανεμφάνιση Λαφαζάνη με νέες
καταγγελίες για παρακολουθήσεις σε βάρος

του από τους πρώην συντρόφους του, ενώ βέβαια παραμέ-
νουν και οι καταγγελίες του ΚΚΕ για το τηλεφωνικό κέντρο
του κόμματος. 
Την ίδια ώρα, το γραφείο του Αλέξη Τσίπρα ετοιμάζει βαλί-
τσες για τη ΔΕΘ, όπου στα μέσα του Σεπτέμβρη ο αρχηγός
της αξιωματικής αντιπολίτευσης πρόκειται να παρουσιά-
σει όλο το μετεκλογικό πλάνο διακυβέρνησης, πιστεύον-
τας πάντα σταθερά πως, όποτε και να γίνουν οι εκλογές, ο
ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτο κόμμα. Αν και ο πρωθυπουργός κα-
τά την ομιλία της Παρασκευής έσβησε κάθε υπόνοια πρό-
ωρης προσφυγής στην κάλπη, στενοί συνεργάτες του
Αλέξη Τσίπρα εκτιμούν πως δεν είναι μακριά μια σχετική
ανακοίνωση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Β Ο Υ Λ Η  
Πράσινο φως
για την 
Εξεταστική 

Στον ΣΥΡΙΖΑ 
δηλώνουν 

«καθαροί» για τη 
διακυβέρνησή τους 



Ο
Βενιζέλος είδε φως και μπή-
κε… Μη έχοντας καμία θεσμι-
κή ιδιότητα πλέον στον δημό-
σιο βίο, ο πρώην πρόεδρος

του ΠΑΣΟΚ άγεται και φέρεται μεταξύ
ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, μήπως και κατα-
φέρει να βρει μια νέα πολιτική στέγη.
Προς αυτή την κατεύθυνση δεν έχει κάτι
άλλο να προβάλει παρά μόνον τη νομική
και την ακαδημαϊκή του ιδιότητα, την
οποία χρησιμοποιεί όχι με επιστημονι-
κούς όρους αλλά ορμώμενος από την πο-
λιτική του βουλιμία. Ο κ. Βενιζέλος, λοι-
πόν, αφού αρθρογράφησε εναντίον της
κυβέρνησης για το θέμα των παρακολου-
θήσεων και αφού πήρε την απάντησή του
από τον κ. Γιώργο Γεραπετρίτη, αλλά και
από τον ίδιο τον πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη, επανήλθε και με ύφος χι-
λίων καρδιναλίων «απαίτησε» από τον
πρωθυπουργό να σέβεται τις ερμηνείες
που δίνει ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
για το Σύνταγμα… 

Προσέξτε, ο πολύς κύριος Ευάγγελος
Βενιζέλος δεν ζήτησε από τον Κυριάκο
Μητσοτάκη να σέβεται το Σύνταγμα, αλλά
τις δικές του ερμηνείες! Σαν να λέμε, δη-
λαδή, ότι ο κ. Βενιζέλος έχει, ας πούμε,
το «παπικό αλάθητο». Σαν να λέει ότι ο
ίδιος είναι κάθε λέξη του Συντάγματος,
όπως έλεγε παλιά ο σημερινός υποστηρι-
κτής του κ. Αλέξης Τσίπρας. Θυμίζουμε,
λοιπόν. ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην
τριτολογία του σχολίασε το γεγονός ότι ο
Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι συμφωνεί με
την επιστημονική ερμηνεία του Ευ. Βενι-
ζέλου, εκτιμώντας ότι τα πολιτικά πρό-
σωπα δεν μπορεί να παρακολουθούνται.
Βέβαια, ο πρωθυπουργός δεν απέφυγε
το δηκτικό σχόλιο κατά του προέδρου του
ΣΥΡΙΖΑ. «Εντυπωσιάζομαι από την αγάπη
την οποία δείχνει ο κ. Τσίπρας στις από-
ψεις του κ. Βενιζέλου, αναρωτιέμαι αν εί-
χε την ίδια άποψη όταν επιχείρησε να τον
σύρει στο Ειδικό Δικαστήριο, ως ένα από
τα δέκα θύματα της υπόθεσης της Novar-
tis. Αλλά εν πάση περιπτώσει, καλοδε-
χούμενη η προσέγγισή σας», είπε χαρα-
κτηριστικά.

H ανάρτηση
Αναλυτικά, λοιπόν, σε μια μακροσκε-

λέστατη ανάρτησή του ο Ευάγγελος Βενι-
ζέλος καταφέρεται εναντίον του πρωθυ-
πουργού, γράφοντας -μεταξύ άλλων- τα
ακόλουθα:

«Ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης θεώρησε
σκόπιμο να αντιταχθεί ο ίδιος προσωπικά
ενώπιον της Βουλής στην επιστημονική
μου θέση ότι οι βουλευτές (και ως εκ τού-
του ο εκάστοτε πρωθυπουργός, οι αρχη-
γοί των κομμάτων, οι υπουργοί αλλά,
όπως θα δούμε, και η ίδια η Πρόεδρος

της Δημοκρατίας) περιβάλλονται με ειδι-
κές συνταγματικές εγγυήσεις ως προς το
απόρρητο των επικοινωνιών τους. Με
ποια συνταγματική βάση θα προστατευ-

θεί το τηλεφωνικό απόρρητο του ίδιου
του πρωθυπουργού έναντι ενός κακού
διοικητή της ΕΥΠ που αποσπά εισαγγελι-
κή έγκριση να παρακολουθήσει το κινητό

τηλέφωνο του πρωθυπουργού αναφέ-
ροντας στον εισαγγελέα μόνο τον αριθμό
χωρίς όνομα και χωρίς αιτιολογία; Θεω-
ρεί ο κ. Μητσοτάκης ότι μια κυβέρνηση
μπορεί επικαλούμενη λόγους εθνικής
ασφάλειας με την έγκριση ενός ή έστω
δυο εισαγγελέων να θέτει υπό διαρκή
παρακολούθηση όλους τους πολιτικούς
της αντιπάλους; Θεωρεί ο κ. Μητσοτάκης
ότι οι πολιτικοί αρχηγοί πρέπει να αντιμε-
τωπίζονται από την ΕΥΠ όπως αλλοδαποί
ύποπτοι για κατασκοπεία;». Αυτά σημει-
ώνει ο κ. Βενιζέλος στο πλαίσιο προστα-
σίας του κ. Ανδρουλάκη, συμπλέοντας
πλέον με τον μέχρι προ ολίγων μηνών
ορκισμένο εχθρό του Αλέξη Τσίπρα. 

Και όχι μόνο αυτό, κουνάει το δάχτυλό
του στον πρωθυπουργό και τον καλεί να
προσέχει: «Παρακαλώ συνεπώς τον κ.
Μητσοτάκη αν δεν θέλει να σέβεται τις
πολιτικές μου απόψεις πάντως να προσέ-
χει και να λαμβάνει υπόψη του τις νομι-
κές μου απόψεις. Θα μπορούσε να τον
βοηθήσει αυτό στην αντιμετώπιση της
κρίσης του συγκεντρωτικού και μονο-
πρόσωπου μοντέλου εξουσίας».
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Δυο χρόνια κριτική 
Η πρόσφατη επίθεση Βενιζέλου στην κυβέρνηση και στον Κ. Μητσοτάκη με
αφορμή την υπόθεση των παρακολουθήσεων δεν είναι η μοναδική του… ενερ-
γού πολίτη. Έχει προηγηθεί μια σειρά χτυπημάτων με διαφορετικές αφορμές
και σε διάφορους τομείς τα τελευταία δυο χρόνια, προφανώς αποτέλεσμα του
εκνευρισμού του πληθωρικού Ευάγγελου εξαιτίας της μη αξιοποίησής του από
τον πρωθυπουργό. 
Κατ’ αρχάς άσκησε κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς για την πανδημία,
μεσούσης αυτής, όταν άρχισε να… μετρά νεκρούς με την αριθμητική ΣΥΡΙΖΑ!
Στη συνέχεια επεκτάθηκε και στα της ελληνικής διπλωματίας με μια ακόμα από
καθέδρας παρατήρηση, στρέφοντας τα πυρά του κατά του υπουργού Εξωτερι-
κών αλλά και του κυβερνητικού εκπροσώπου, με αφορμή την ενόχληση της κυ-
βέρνησης για την παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου στα εγ-
καίνια του «Σπιτιού της Τουρκίας» στη Νέα Υόρκη. Η αγωνία του να ξαναμπεί
στο κάδρο της πολιτικής σκηνής εκδηλώθηκε και στη συνέχεια, όταν άσκησε
δριμεία κριτική με αφορμή την κακοκαιρία, ενώ πιο πρόσφατα καταφέρθηκε σε
βάρος του πρωθυπουργού όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη
σκευωρία σε βάρος πολιτικών προσώπων της υπόθεσης Novartis και ονομάτισε
τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.  

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χωρίς
καμία ιδιότητα στον δημόσιο βίο απαιτεί
από τον πρωθυπουργό να υιοθετεί 
τις ερμηνείες του επί του Συντάγματος

Τι φέρνει
τον Βενιζέλο
κοντά 
στον ΣΥΡΙΖΑ; 



Δεν ξέρω πώς κάποιοι είδαν παραστράτημα του Θόδω-

ρου Ρουσόπουλου σχετικά με το θέμα των υποκλοπών,

αλλά στα πηγαδάκια της Βουλής ο ίδιος έλεγε ξεκά-

θαρα γιατί δεν ενεργεί αυτόβουλα εισαγγελέας του

Αρείου Πάγου για να διερευνηθεί ο λόγος που έγι-

νε νόμιμα η παρακολούθηση του Νίκου Ανδρου-

λάκη. Και αυτό, διότι όπως τόνιζε, ο πρόεδρος του

ΠΑΣΟΚ δεν έχει το θάρρος να κάνει μηνυτήρια

αναφορά στον Άρειο Πάγο για την παρακολούθηση

από την ΕΥΠ. Έχει προχωρήσει σε μηνυτήρια αναφο-

ρά μόνο για την προσπάθεια υποκλοπής με το σύστημα

Predator. Ενδιαφέρουσα η πρόταση… 
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Πάντως, μιλώντας με πάρα
πολλά στελέχη στη Βουλή
που γνωρίζουν τις σκέψεις
Μητσοτάκη είναι ότι εάν
υπήρχε κάτι παραπάνω για
την υπόθεση των υποκλο-
πών, δεν θα δίσταζε ακόμα
και να πάει για εκλογές. Από
τη στιγμή που ο ίδιος προχω-
ράει στον σχεδιασμό της
ΔΕΘ και της ενεργειακής
θωράκισης για τον χειμώνα,
η υπόθεση των υποκλοπών
δεν έχει ουρές που αφορούν
τον ίδιο και το Μαξίμου. 

ΑΞΙΖΕΙ…

Ενώ είχαν κυριαρχήσει οι προσδο-
κίες ότι ο βουλευτής Βορείου Τομέα
Αθήνας Δημήτρης Καιρίδης θα είναι
στην τελική σύνθεση της Εξεταστικής
Επιτροπής για τις υποκλοπές, εκείνος
τελικά εχθές διαβεβαίωνε ότι δεν θα
είναι. Ο λόγος είναι η πλούσια ενα-
σχόλησή του με τα διεθνή, την Ουκρα-
νία κ.τ.λ. Η αλήθεια είναι ότι η κεν-
τρώα και μετριοπαθής παρουσία του
Δ. Καιρίδη θα βοηθούσε σε αυτή την
Εξεταστική, αλλά κανείς δεν μπορεί
και να τον κατηγορήσει… 

Οι 3 μεγάλοι του Βόρειου
Τομέα και ο Γαβριήλ

Τ
α μεγάλα «γαλάζια» στελέχη του Βορείου Τομέα της Αθήνας (Κωστής
Χατζηδάκης, Άδωνις Γεωργιάδης, Νίκη Κεραμέως) μαζί με τον δήμαρ-
χο Φιλαδέλφειας Γιάννη Βούρο βρέθηκαν εχθές στον χώρο που έχει

αναλάβει να δημιουργήσει βρεφονηπιακό σταθμό η Ιερά Μητρόπολη Νέας
Ιωνίας - Φιλαδελφείας - Ηρακλείου - Χαλκηδόνος. Η πρωτοβουλία ανέγερ-
σης βρεφονηπιακού σταθμού ανήκει στον μητροπολίτη Γαβριήλ και ουσιαστι-
κά είναι μία συμβολική κίνηση στην προσπάθεια της Πολιτείας να αυξήσει τα
παιδιά που καλύπτονται από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Επί κυβέρνη-
σης Μητσοτάκη, άλλωστε, καλύφθηκαν περισσότερα από 30.000 παιδιά πα-
ραπάνω από τα προηγούμενα χρόνια. Μιλάμε για 150.000 παιδιά με αυξανό-
μενο τον αριθμό τα επόμενα χρόνια. Αξίζει συγχαρητήρια η προσπάθεια του
μητροπολίτη Γαβριήλ, τον οποίο -το καταγράφω τώρα- θα τον βρούμε μπρο-
στά μας… 

Καιρίδης γιοκ στην Εξεταστική 

Στις Σέρρες ο Μητσοτάκης  
Μου λένε ότι την Πέμπτη ο πρωθυπουργός θα

κάνει περιοδεία στις Σέρρες. Το σημειώνω αυτό,
διότι πρόκειται για την γη των Καραμανλήδων και
έχει μία σημειολογία το ταξίδι ενός Μητσοτάκη
στην περιοχή αυτή. Πόσω μάλλον την κρίσιμη
αυτή περίοδο… 

Πήρε πόντους…  
Να τα λέμε και αυτά… Ο Γιώρ-

γος Γεραπετρίτης -σε αντί-
θεση με άλλους- βγήκε
και υπερασπίστηκε τον
πρωθυπουργό, τόσο
στα κανάλια και τις εφη-
μερίδες όσο και στο δια-
δίκτυο και τα social media.
Δηλαδή, όπου του δόθηκε η ευ-
καιρία. Είναι ένα συν αυτό για τον υπουργό Επι-
κρατείας και μάλιστα ενώ είναι γνωστό ότι δεν θα
κατέβει βουλευτής σε καμία περιφέρεια. 

Το καρφί Δένδια
στη συνάντηση 
με Κέρι  

Κάποιοι είχαν στοιχηματίσει
υπέρ αυτού. Εξηγούμαι: Ο υπουρ-
γός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στη
συνάντηση που είχε με
τον Τζον Κέρι,
ειδικό απε-
σ τ α λ μ έ ν ο
του προ-
έδρου των
ΗΠΑ Τζο
Μπάιντεν για
το κλίμα, δεν
έχασε την ευκαιρία και ανέδειξε
για άλλη μία φορά την τουρκική
προκλητικότητα με τους γνωστούς
πλέον χάρτες. Μάλιστα, μίλησε και
για τo Διεθνές Δίκαιο της Θάλασ-
σας (UNCLOS), το οποίο πρέπει να
υπογράψουν όλες οι χώρες (δηλα-
δή και η Τουρκία), μιας και αφορά
ακόμα και υποθέσεις περιβάλλον-
τος και κλίματος. Έξυπνο… 

Ο Σημίτης και ο τρύγος  
Μαθαίνω από καλά πληροφορημένη πηγή ότι ο πρώην πρωθυπουργός
Κώστας Σημίτης βρίσκεται εδώ και καιρό στην εξοχική του κατοικία δια-
βάζοντας βιβλία και παρακολουθώντας τα τεκταινόμενα
μακρόθεν. Μάλιστα, τέλη Αυγούστου, αυτή η περίο-
δος είναι που γίνεται η συγκομιδή των σταφυλιών
από τα πολλά στρέμματα αμπέλια που κατέχει και
βρίσκονται μέσα στο οικόπεδό του. Ο τρύγος, λοι-
πόν, των αμπελιών του προκειμένου να φτιάξει -
όπως κάθε χρόνο- το κρασί του μπορεί να τον κρα-
τήσει μακριά από τη σκληρή επικαιρότητα, αλλά και τα
γενέθλια του ΠΑΣΟΚ στις 3 Σεπτεμβρίου. Αν θέλετε τη γνώ-
μη μου, δεν πρέπει να του έχουν αρέσει πολύ όσα κάνει ο Ανδρουλάκης
και η παρέα του για το θέμα των υποκλοπών… 

Εύλογη απορία Ρουσόπουλου

Μου λένε ότι υπάρχουν διαφωνίες μέσα
στο Μέγαρο Μαξίμου για την επιχειρη-
ματολογία Μητσοτάκη σχετικά με το θέ-
μα των υποκλοπών. Τα βέλη ορισμένων
κορυφαίων συνεργατών στρέφονται ιδι-
αίτερα στον λογογράφο του Γιάννη Βλα-
στάρη… 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ… 



Με αφορμή την 48η επέτειο από την ίδρυ-
ση του ΠΑΣΟΚ θα πραγματοποιηθεί ένα διή-
μερο στο Ζάππειο Μέγαρο. Την Παρασκευή
το απόγευμα θα στηθεί στο εσωτερικό του
Μεγάρου έκθεση φωτογραφίας και θεματι-
κή συζήτηση για την εργασιακή επισφάλεια
των νέων, ενώ στον εξωτερικό χώρο θα στή-
σουν περίπτερα οι Ευρωσοσιαλιστές, το
ΚΕΘΕΑ και αρκετοί άλλοι. Επίσης θα στη-
θούν γήπεδα μπάσκετ αλλά και πινγκ-
πονγκ. Το βράδυ μάλιστα θα υπάρξει και s-
tand up comedy πρόγραμμα, αλλά και dj για
πάρτι με τους νεολαίους. Το Σάββατο, ανή-
μερα της επετείου, θα πραγματοποιηθεί θε-
ματική συζήτηση για το me too και θα ακο-
λουθήσει κατόπιν η ομιλία του Νίκου Αν-
δρουλάκη, η πρώτη του στην επέτειο της
3ης Σεπτέμβρη με την ιδιότητα του προ-
έδρου του ΠΑΣΟΚ. Έχουν προσκληθεί οι
πρώην πρόεδροι, Σημίτης, Παπανδρέου και
Βενιζέλος. Πού είσαι, Αντρέα, για να δεις τα
παιδιά της Αλλαγής…

ΦΦουντωμένος Πάνος
O Πάνος γύρισε

προφανώς από τις
διακοπές του και εί-
ναι πολύ φουντωμέ-
νος. Έγραψε μάλι-
στα στο Twitter:
«Όταν γυρίσω θα
τους γ…», και έβαλε
το σχετικό τραγούδι
του Βασίλη Παπα-
κωνσταντίνου. Ποι-
ους εννοεί ο πρώην
συγκυβερνήτης του
Τσίπρα, κ. Πάνος Καμμένος, δεν έχουμε μά-
θει, αλλά καλού κακού να πηγαίνετε όλοι τοί-
χο τοίχο. 

Τα media της Κουμουνδούρου, αλλά και
τα τρολ του ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες
ημέρες αποθεώνουν τον
Ευάγγελο Βενιζέλο. Αυ-
τόν που μέχρι χθες δεν
ήθελαν να τον βλέπουν.
Αυτόν που όσο ζούσε η
Φώφη της έλεγαν να
τον διώξει από το ΠΑ-
ΣΟΚ για να μπορέσει να
υπάρξει σύγκλιση με τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Τώρα τα μέσα ενημέρωσης του
ΣΥΡΙΖΑ έχουν πάρει τον Βενιζέλο εργολα-
βία και τον κάνουν πρωτοσέλιδα…

Η ανάρτηση 
του Οικονόμου, 
η αλεπού κι ο τράγος… 

Τα υπόγεια της Κουμουνδούρου είναι
έξαλλοι με τον δημοσιογράφο και παρου-
σιαστή Δημήτρη Οικονόμου. Ο καλός συνά-
δελφος σήκωσε μια ανάρτηση με την πρό-
θεση ψήφου της GPO και έγραψε: «Όσοι
περιμένουν να πέσει η κυβέρνηση απ’ τις
υποκλοπές, θα την πάθουν σαν την αλεπού
με τον τράγο. Όπως λέει η παροιμία, η αλε-
πού ψόφησε περιμένοντας να πέσουν τα
πλούσια προσόντα του τράγου #βουλή
#υποκλοπές #GPO #δημοσκόπηση». Δεν
μπορείτε να φανταστείτε πόση χολή έρρευ-
σε στο twitter εναντίον του δημοσιογράφου.

Μ
εγαλύτερη αναταραχή από τις τελευ-
ταίες δημοσκοπήσεις επικρατεί στο
εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ παρά στον

ΣΥΡΙΖΑ. Οι προεδρικοί περίμεναν «έκρηξη»
των ποσοστών, διότι πίστεψαν ότι οι πολίτες
θα «συμπαρα-
σταθούν» στον
«κατατρεγμένο»
πρόεδρο Νίκο
που τον παρα-
κολουθούν οι
μυστικές υπη-
ρεσίες. Βεβαίως
αυτή η δακρύ-
βρεχτη σαπου-
νόπερα δεν πέ-
ρασε. Κι ενώ
συμβαίνουν όλα
τα παραπάνω, τα
media του ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο έχουν… υιοθετή-
σει τον μικρό Νικολάκη, αλλά του δίνουν και
συμβουλές για το τι πρέπει να κάνει με τα στε-
λέχη του ΠΑΣΟΚ που είναι αντίθετα με τη
σύγκλιση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Όλα τα παραπάνω
είναι μόνιμο θέμα συζήτησης στην Χαριλάου
Τρικούπη και έχουν αρχίσει να ζητούν αλλαγή
στρατηγικής από τον Νίκο Ανδρουλάκη για να
μην καταντήσει όπως ο… άχαστος. Όπως
έμαθα, του φωνάζουν να κάνει και αλλαγές.
«Νίκο, βάλε καλύτερα μπροστά τον Χάρη Κα-
στανίδη…», του λένε με νόημα… 

Στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν αρχίσει
και διαρρέουν από τώρα τη δυ-
σαρέσκειά τους

για την Πρό-
εδρο της Δημο-

κρατίας, την κυρία Κατερίνα
Σακελλαροπούλου, και δια-
δίδουν ότι δεν πρόκειται να
την στηρίξουν το 2025 αν τε-
θεί θέμα «επανυποψηφιότη-
τάς» της… Φαντάζομαι έχουν κά-
βα τον δικό τους κεντροδεξιό πρόεδρο, με τον
οποίο ουδέποτε σταμάτησαν να συνεργάζονται… 
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Τα ύστερα του κόσμου
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υ Σοσιαλιστικό πινγκ-πονγκ 

Περί νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ
Φαντάσου πόσο μεγάλη είναι η απελπισία

του ΣΥΡΙΖΑ, που έβαλαν το φεστιβάλ νεολαί-
ας του κόμματος στις ίδιες ημερομηνίες με
αυτές που ανεβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης στη ΔΕΘ! Το είχε παγώσει το φεστιβάλ ο
πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας, διότι ήτο σίγου-
ρος ότι τον Σεπτέμβριο θα γί-
νουν εκλογές. Το είχε δει
σε όραμα, που λέμε…
Τελικά αποφάσισε να το
κάνει 9 με 11 Σεπτεμ-
βρίου, μπας και κατα-
φέρει να σπάσει την επι-
καιρότητα και κλέψει λίγη
δημοσιότητα από τον πρωθυπουργό. Θα μου
πεις, το ίδιο είχε κάνει και όταν το ΠΑΣΟΚ εί-
χε στήσει κάλπες για αρχηγό… Έχει, λέει,
προγραμματίσει την ομιλία του την Κυριακή
11 Σεπτεμβρίου στο πάρκο Γουδή, για να
απαντήσει στον Μητσοτάκη… Εφιάλτης του
έχει γίνει ο Κυριάκος… 

Μονομαχίες
στον… 
πράσινο ήλιο



Τo
...

 Π
ρό

σω
πο
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Μ
ε αφορμή ένα κείμενο του
Νίκου Μπίστη έγιναν μαλ-
λιά κουβάρια στην Κου-
μουνδούρου με πρωταγω-

νιστή τον Παύλο Πολάκη. Το κείμενο
που έγραψε ο Νίκος Μπίστης και ανέ-
βασε στο facebook είχε τίτλο «Ένα συν
και ένα πλην για το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Ας
δούμε το ποτήρι μισογεμάτο». 

Μετά την ανάρτηση Μπίστη, το μέλος
του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ-
ΚΙΝΑΛ Θοδωρής Μαργαρίτης σχολίασε
το κείμενο και λίγη ώρα αργότερα ήρθε
η έκρηξη Πολάκη. Ειδικότερα, ο Νίκος
Μπίστης, ο οποίος τον περασμένο Ιού-
νιο ορίστηκε συντονιστής της Επιτρο-
πής Πολιτικού Αγώνα στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
έγραψε το εξής κείμενο, το οποίο ανέ-
βασε στον προσωπικό του λογαριασμό
στο Facebook. Κάτω από την ανάρτηση
του Νίκου Μπίστη τοποθετήθηκε και ο
Θόδωρος Μαργαρίτης, τον οποίο -άλ-
λωστε- επικαλέστηκε στο κείμενό του
ο κ. Μπίστης, με το στέλεχος του ΠΑ-
ΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ να σχολιάζει τα εξής: «Φί-

λε και σύντροφε Νίκο και εγώ βλέπω το
ποτήρι μισογεμάτο. Επειδή ευτυχώς
δεν έχει βγει ο Πολάκης να δώσει “χεί-
ρα βοηθείας” στον Κυριάκο με κάποια
χοντράδα του. Επειδή η ρητορική του
ΣΥΡΙΖΑ δεν λέει ανοησίες περί χούν-
τας. Επειδή όλη η αντιπολίτευση με σύ-
νεση και χωρίς κραυγές ασκεί την κρι-
τική της». 

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην
υπουργός Παύλος Πολάκης φαίνεται
πως εξοργίστηκε με το σχόλιο του Θό-
δωρου Μαργαρίτη και απαντώντας και
σε εκείνον αλλά και στον Νίκο Μπίστη
έκανε κάτω από την ανάρτηση του κ.
Μπίστη το εξής σχόλιο: «Θόδωρος
Μαργαρίτης τώρα τα είδα… Ψάχνεις
και συ, όπως τα ακροδεξιά κνώδαλα,
διασπείροντας ψέματα να σου πω κάνα
γαλλικό για να ψηλώσεις κάνα πόντο,
έτσι δεν είναι; Δεν θα σου πω, δεν αξί-
ζεις. Και για να μη σου μένουν αμφιβο-
λίες ούτε σένα ούτε του Μπίστη: Η λύση
στο πρόβλημα της χώρας είναι ΑΥΤΟ-
ΔΥΝΑΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».
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Στα καλύτερά της 
η δημοκρατία 
στην Τουρκία… 
Στην απέλαση του Έλληνα δημοσιο-
γράφου Ευάγγελου Αρεταίου προ-
χώρησαν οι τουρκικές αρχές. Την εί-
δηση τη γνωστοποίησε ο ίδιος ο δη-
μοσιογράφος -ο οποίος επί 23 χρό-
νια έκανε ρεπορτάζ στην Τουρκία και
οκτώ από αυτά έζησε εκεί- μέσω
ανάρτησής του στο Facebook, σημει-
ώνοντας ότι οι αρχές της γειτονικής
μας χώρας τού απαγόρευσαν να επι-
στρέψει «για λόγους δημόσιας τά-
ξης». Ο κ. Αρεταίος επισημαίνει τα
εξής: «Βασικός λόγος, από ό,τι κατά-
λαβα από τα όσα με ρώτησαν το βρά-
δυ που με κράτησαν στο αεροδρόμιο,
ήταν τα ταξίδια μου στην νοτιοανατο-
λική Τουρκία, ένα ταξίδι μου στη βό-
ρεια Συρία το 2015 και τα ταξίδια μου
στην υπόλοιπη Τουρκία. Καθώς και
οι επαφές μου με άτομα που το τουρ-
κικό κράτος θεωρεί μεμπτές και οι
φωτογραφίες στο κινητό μου, οι
οποίες σχετίζονται με δραστηριότη-
τες των Κούρδων στη βόρεια Συρία,
τις οποίες ελάμβανα μέσω ενός
whatsApp group ανθρώπων που πα-
ρακολουθούν τις εξελίξεις στην πε-
ριοχή. Όπως κάθε δημοσιογράφος
που κάνει ρεπορτάζ, ήμουν αποδέ-
κτης ειδήσεων και φωτογραφιών».

Μαθαίνω ότι ο πρόεδρος Νίκος εί-
ναι έξαλλος με μια φράση που
χρησιμοποίησε ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης στη Βουλή. Τι είπε ο
πρωθυπουργός; «Προσέξετε μην
ψηφίσετε Ανδρουλάκη και σας
βγει Τσίπρας…». Μιλάμε για μα-
χαιριά. Και δεν ήταν εκεί ο Νίκος
να του απαντήσει… Ο άλλος, χαμ-
πάρι δεν πήρε από την μπηχτή Μη-
τσοτάκη… 

Η περίπτωση
Τζαβάρα… 

Ρωτούν αρκετοί φίλοι της στήλης τι θα
κάμει τελικά ο Κώστας Τζαβάρας ο
οποίος -περίπου- αισθάνεται απελευθε-
ρωμένος από τη ΝΔ, μιας και ο ίδιος έχει
δηλώσει ότι θα αποχωρήσει από την
κεντρική πολιτική σκηνή κ.λπ. Αυτό που
μαθαίνω εγώ είναι ότι, αν και στην Πει-
ραιώς τον έχουν ξεγραμμένο (όχι δια-
γραμμένο, προσπαθώ να ακριβολογώ,
για να μην παρεξηγηθώ), ο ίδιος έχει αρ-
χίσει να ξανασκέφτεται τα περί αποχώ-
ρησης και να λέει κάτι καινούργια του
τύπου «ο λαός αποφασίζει για την τύχη
των πολιτικών» κ.λπ. 

Ο Καραμανλής και οι συγγραφείς δράκων… 
Το ενδιαφέρον αρκετών πολιτικών αναλυτών στρέφεται στα Ανώγεια, όπου την Τετάρτη θα μιλή-
σει ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής σε ένα πολιτικό μνημόσυνο στη μνήμη του
Ανωγειανού πολιτικού Γιάννη Κεφαλογιάννη, με τη συμπλήρωση 10 ετών από τον θάνατό του.
Ορισμένοι κονδυλοφόροι έχουν πάρει φωτιά και έχουν αρχίσει να γράφουν σεντόνια «δρά-
κους». «Δράκους» λέγαμε παλιά στις εφημερίδες τις ιστορίες που έβγαζαν οι συντάκτες από το
κεφάλι τους για να γεμίσουν σελίδες. Ο χαρακτηρισμός βγαίνει από την έκφραση «το παραμύθι
έχει δράκο». Η συγκυρία είναι τέτοια που αρκετοί αναμένουν να πει κάτι συγκεκριμένο που θα
σηκώσει θύελλα αντιδράσεων κ.λπ. Εγώ θα έλεγα να κρατούν μικρό καλάθι οι συγγραφείς ιστο-
ριών με δράκους, διότι ο Κώστας Καραμανλής έχει αποδείξει ότι είναι ενωτικός, παραταξιακός
και δεν παρασέρνεται από κανέναν. Μιλάει πάντα με βάση τη συνείδησή του και με βάση τις αρ-
χές και τις αξίες που υπηρετεί χρόνια τώρα. 

Στον ΣΥΡΙΖΑ σφάζονται
μεταξύ τους… 



H
υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, αρ-
μόδια για θέματα Κοινωνικής
Πρόνοιας και Αλληλεγγύης,

Δόμνα Μιχαηλίδου μιλάει στην «Political»
για τα πολύ σημαντικά θέματα του χαρτο-
φυλακίου της όπως οι βρεφονηπιακοί
σταθμοί, οι οίκοι ευγηρίας και τα ανάδοχα
παιδιά, αλλά σχολιάζει και τα φλέγοντα
ζητήματα της επικαιρότητας, όπως οι
υποκλοπές και το πακέτο στήριξης που
ετοιμάζει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Τέ-
λος, μιλάει για τον δικό της Πειραιά, την
πόλη όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.

Ποια εικόνα αποκομίζετε από το ενδια-
φέρον για τους βρεφονηπιακούς σταθ-
μούς τη νέα περίοδο; 
Κανένα παιδί εκτός βρεφονηπιακού

σταθμού. Με ενεργητικές κοινωνικές πο-
λιτικές ενδυναμώνουμε τα παιδιά και ενι-
σχύουμε όσο περισσότερες οικογένειες
μπορούμε. Για πρώτη φορά, με το νέο
πρόγραμμα που φτιάξαμε, τα ίδια τα παι-
διά είναι οι ωφελούμενοι. Διασφαλίσαμε
60 εκατομμύρια περισσότερα (από τα 270
εκατομμύρια πήγαμε στα 331 εκατομμύ-
ρια) για βρεφονηπιακούς σταθμούς, που
σημαίνει ότι 20% περισσότερα παιδιά θα
μπουν φέτος σε βρεφονηπιακούς σταθ-
μούς και αυξήσαμε 30% τα εισοδηματικά
κριτήρια. Έχουμε αυξήσει κατά 6.000 ευ-
ρώ για κάθε παιδί το εισόδημα κάτω από
το οποίο μπορεί κάποιος να λάβει κρατική
χρηματοδότηση. Για παράδειγμα, μια οι-
κογένεια με δύο παιδιά και ετήσιο εισό-
δημα έως και 33.000 μπορεί να λάβει κου-
πόνι. Για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς
έχουμε λάβει 120.000 αιτήσεις. Επίσης,
έχουμε 58.000 αιτήσεις για βρέφη -μωρά
έως 2,5 ετών- τη στιγμή που υπάρχουν
στη χώρα μόνο 25.000 θέσεις για βρέφη.
Μέσω της χρηματοδότησης που εξασφα-
λίσαμε από το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτές
οι θέσεις θα γίνουν 75.000, ώστε να καλυ-
φθούν οι αυξημένες ανάγκες.

Στο μέτωπο των αναδοχών για παιδιά
που βρίσκονται στις κοινωνικές δομές,
ποια είναι η κατάσταση; 
Μέσα σε 1,5 χρόνο βρήκαμε οικογένεια

για το 40% των παιδιών που ζούσαν σε
ιδρύματα. Θεσμοθετήσαμε μηνιαίο επίδο-
μα αναδοχής για κάθε ανάδοχο (ξεκινά
από τα 325 ευρώ για παιδιά τυπικής ανά-
πτυξης και φτάνει μέχρι τα 2.000 ευρώ για
παιδιά με αναπηρία), διευρύναμε τα ηλι-
κιακά όρια των υποψήφιων αναδόχων
(άτομα από 25 έως 75 ετών έχουν τη δυνα-
τότητα να γίνουν ανάδοχοι), διορθώνοντας
ταυτόχρονα μια κατάφωρη αδικία, δίνον-
τας πλέον το δικαίωμα στην υιοθεσία και
την αναδοχή σε φορείς του HIV και της
ηπατίτιδας Β, εφόσον ακολουθούν τη θε-
ραπεία τους. Με το νέο σύστημα που φτιά-
ξαμε και εφαρμόζουμε, σε έξι μήνες γίνε-
σαι ανάδοχος. Και να υπενθυμίσουμε ξανά
ότι ανάδοχος γονέας μπορεί να γίνει κάθε
πολίτης ως μονογονέας, κάθε έγγαμο ζευ-
γάρι και κάθε ζευγάρι που έχει σύμφωνο
συμβίωσης χωρίς να λαμβάνονται υπόψη
το φύλο, η θρησκεία και οι σεξουαλικές
προτιμήσεις. Λέμε πως θέλουμε ένα σπίτι
για κάθε παιδί και το εννοούμε.

Ποια μέτρα πάρθηκαν για τους οίκους
ευγηρίας, ώστε να σταματήσουμε να
βλέπουμε εικόνες που δεν τιμούν την
τρίτη ηλικία;
Με πάρα πολλή δουλειά αλλά και με τη

στήριξη των εργαζομένων και των διοική-
σεων των γηροκομείων καταφέραμε να
είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση με τις χαμηλότερες απώλειες μέσα
στα γηροκομεία. Ως Πολιτεία, λειτουργή-
σαμε με άμεσα ανακλαστικά, βάλαμε αυ-
στηρές προδιαγραφές, απαγορεύσαμε τα
επισκεπτήρια, προχωρήσαμε σε τακτι-
κούς ελέγχους και καταφέραμε να σώ-
σουμε τις γιαγιάδες και τους παππούδες
μας που ζουν στα γηροκομεία. Αναφορικά
με τις κακοποιητικές συμπεριφορές ερ-
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στον
Σωτήρη Πίκουλα 

ΔΟΜΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥΥφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

«Θα αγωνιστώ
για την παράταξη 
και τον Πειραιά μου!»



γαζομένων και διοικήσεων σε περιπτώ-
σεις ηλικιωμένων, κινηθήκαμε άμεσα σε
δύο άξονες. Από τη μια πλευρά, συγκε-
κριμενοποιήσαμε το πλαίσιο ελέγχου από
τις αρμόδιες αρχές -τις περιφέρειες-
ώστε μέσω του κοινωνικού συμβούλου να
γίνεται αποτελεσματικός έλεγχος και όχι
τύποις σε κάθε δομή και να γνωρίζουμε
αν τηρούνται οι προδιαγραφές στην ουσία
τους και από την άλλη, σε συνεργασία με
την Ανεξάρτητη Αρχή Διαφάνειας, ξεκι-
νήσαμε αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε όλη
τη χώρα, ώστε να εξετάζεται κάθε ωφε-
λούμενος ξεχωριστά και να μπορεί να
διαπιστώνεται η όποια τυχόν κακοποιητι-
κή συμπεριφορά. Επιπλέον, νομοθετήσα-
με τρία πολύ σημαντικά πράγματα. Πρώ-
τον, όποιος εργάζεται σε φορέα που
φροντίζει γιαγιάδες και παππούδες πρέ-
πει να έχει λευκό ποινικό μητρώο. Δεύτε-
ρον, θεσμοθετήσαμε να υπάρχει πλέον
μέσα σε κάθε δομή φιλοξενίας ηλικιωμέ-
νων ένας υπεύθυνος προστασίας, ο οποί-
ος είναι υπεύθυνος να συλλέγει την πλη-
ροφορία από τους εργαζόμενους, από
τους ίδιους τους ωφελούμενους και από
τους επισκέπτες που φοβούνται να πάνε
στην εισαγγελία και την αστυνομία. Τρίτον,
αλλάξαμε το πλαίσιο έτσι ώστε να μπο-
ρούν να επιβάλλονται ποινές όχι μόνο από
την περιφέρεια αλλά και κεντρικά από το
υπουργείο, ώστε να προστατεύσουμε με
κάθε δυνατό τρόπο τις γιαγιάδες και τους
παππούδες μας.

Πώς είναι η επαφή σας με τους ανθρώ-
πους στην περιφέρεια Α’ Πειραιά; Ποια
είναι τα προβλήματα που σας αναφέρουν; 
Ο Πειραιάς είναι η πόλη μου. Η πόλη

όπου γεννήθηκα και μεγάλωσα. Η πόλη
των γονιών και των παππούδων μου.
Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει ένας ιδιαί-
τερος δεσμός. Συναντούσα και συναντώ
καθημερινά συμπολίτες μας και η επαφή
μαζί τους μου δίνει δύναμη να αγωνιστώ
για την παράταξή μας, για την ανάδειξη
του έργου μας, για την ανανέωση της εμ-
πιστοσύνης τους στις ερχόμενες εκλογές.
Θα αγωνιστώ για τον Πειραιά, μια πόλη
σύγχρονη και δυναμική, στην οποία ολο-
κληρώνονται μεγάλες επενδύσεις και έρ-
γα όπως το μετρό και ο Πύργος του Πει-
ραιά. Για ένα λιμάνι εξωστρεφές που πρέ-
πει να βρίσκεται στο κέντρο των εξελίξε-
ων και θα βρίσκεται. Η ισότιμη παροχή
κοινωνικών υπηρεσιών είναι καθήκον και
υποχρέωσή μας. Επενδύουμε σε κοινωνι-
κές δομές, δίνοντας έμφαση στην υγεία
και την εκπαίδευση, παρέχουμε κίνητρα
για νέες επενδύσεις και με στοχευμένες
δράσεις λύνουμε προβλήματα που χρονί-
ζουν. Κάποια από αυτά; Στην πρόσφατη
επίσκεψή μου στην Ύδρα συζητήσαμε για
τις αυξημένες ανάγκες στελέχωσης των
υπηρεσιών ιδιαίτερα κατά την τουριστική
περίοδο, αλλά και για το ζήτημα της στέ-
γασης των υπαλλήλων που υπηρετούν στα
σώματα ασφαλείας στο νησί. Με τους
προέδρους των αγροτικών συνεταιρισμών

στα Κύθηρα συζητήσαμε για όλα τα θέμα-
τα που απασχολούν τους αγρότες της πε-
ριοχής και την περαιτέρω ενίσχυσή τους.
Στηρίζουμε έμπρακτα το έργο των τοπι-
κών αρχών, ώστε όλοι μαζί να διατηρή-
σουμε αλλά και να ενισχύσουμε την εξω-
στρέφεια του τόπου μας. Ως Πολιτεία, κά-
νουμε ό,τι μπορούμε για να ενισχύουμε
διαρκώς την καθημερινότητα όλων των
συμπολιτών μας. 

Θεωρείτε ότι η υπόθεση των υποκλο-
πών είναι καταλύτης εξελίξεων σε πο-
λιτικό επίπεδο; 
Αρχικά, να βάλουμε το θέμα στη σωστή

του διάσταση. Η καταγγελία για την επι-
σύνδεση του τηλεφώνου του κ. Ανδρου-
λάκη είναι ήδη στον δρόμο της διερεύνη-
σης. Έγινε σύμφωνα με όσα προβλέπουν
οι νόμοι και οι διαδικασίες; Η απάντηση
είναι, ναι. Έπρεπε να έχει ενημερωθεί ο
πρωθυπουργός για το πολιτικό σκέλος;
Ασφαλώς και έπρεπε και είναι κάτι που ο
ίδιος επισήμανε από την πρώτη στιγμή.
Μπορεί κανείς να επιλέξει να το δει ως
ένα μεμονωμένο περιστατικό που θα διε-
ρευνηθεί σε βάθος, ή να προσπαθήσουμε
να δούμε και να αντιμετωπίσουμε αποτε-
λεσματικά τη διαχρονική αυτή παθογέ-
νεια, με θεσμικές βελτιώσεις που θα θω-
ρακίζουν τη λειτουργία της δημοκρατίας.
Κάθε υπόθεση που αφορά πολιτικά πρό-
σωπα έχει ιδιαίτερη σημασία, αλλά αντι-
μετωπίζεται -όπως κάθε άλλο θέμα- από

την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό μας
θεσμικά και με υπευθυνότητα.

Τι να περιμένουμε από τις εξαγγελίες
του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ; 
Πρωτοβουλίες ευθύνης και στήριξης,

για όλους τους συμπολίτες μας. Ο πρωθυ-
πουργός έχει αποδείξει ότι πολιτεύεται με
σύνεση και προγραμματισμό. Άλλωστε,
αυτό καταγράφεται κάθε μέρα από όλους
τους οργανισμούς και όλους τους χρημα-
τοοικονομικούς δείκτες. Οι κυριότεροι
τομείς της οικονομίας βελτιώνονται και
παρουσιάζουν σαφείς αναπτυξιακές προ-
οπτικές.

Ως αποτέλεσμα έχουμε τη συνεχή υπε-
ραπόδοση της οικονομίας που δημιουργεί
σημαντικό δημοσιονομικό χώρο. Έναν
χώρο που μας επέτρεψε να αντιμετωπί-
σουμε με επιτυχία όλες τις χρηματοοικο-
νομικές και υγειονομικές κρίσεις. Και μας
προστατεύει σε πολύ μεγάλο βαθμό από
τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρα-
νία. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός είναι
σταθερά προσηλωμένος στην εξάλειψη
των αδικιών και των βαρών στη μεσαία τά-
ξη και τους ευάλωτους συμπολίτες μας.
Σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθούν και οι νέες
μας πρωτοβουλίες: λιγότεροι φόροι και
βάρη, περισσότερη και αποτελεσματικό-
τερη συμπαράσταση στις επιχειρήσεις και
στήριξη στους ευάλωτους συμπολίτες μας
και τους νέους με στοχευμένες προτάσεις
στεγαστικής πολιτικής.
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«Η καταγγελία για 
την επισύνδεση του
τηλεφώνου του 
κ. Ανδρουλάκη είναι 
ήδη στον δρόμο 
της διερεύνησης. Έγινε
σύμφωνα με όσα
προβλέπουν οι νόμοι 
και οι διαδικασίες; 
Η απάντηση είναι, ναι»

«Κανένα παιδί εκτός βρεφονηπιακού σταθμού. 
Για πρώτη φορά, με το νέο πρόγραμμα που φτιάξαμε, 

τα ίδια τα παιδιά είναι οι ωφελούμενοι»
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Κ
ινητοποίηση στο ελληνικό Επιτε-
λείο προκαλεί το μπαράζ ψευδών
δημοσιευμάτων και διαρροών στο
οποίο επιδίδεται το τελευταίο διά-

στημα η Άγκυρα, με σκοπό να εμφανίσει
εαυτόν ως «θύμα» της ελληνικής «επιθετι-
κότητας».

Μόνο την τελευταία εβδομάδα καταγρά-
φηκαν τρεις απόπειρες, η μία πιο φαιδρή από
την άλλη όπως σχολιάζουν αρμόδιες στρα-
τιωτικές πηγές, που στόχευαν στη δημιουρ-
γία εντυπώσεων, με την τουρκική πλευρά να
ισχυρίζεται ότι τα αεροσκάφη της «εγκλωβί-
ζονται» από ελληνικά ραντάρ.

Ελληνικές «παρενοχλήσεις»
Η αγωνία της Άγκυρας να πείσει τους να-

τοϊκούς συμμάχους και κυρίως τις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες ότι «απειλείται» από την Αθήνα
αποτυπώνεται με τον άγαρμπο -πλην όμως
επικίνδυνο- τρόπο με τον οποίο προσπάθησε
να εμπλέξει στην προπαγάνδα της τους ρω-
σικής κατασκευής πυραύλους S-300 που η
Ελλάδα διατηρεί αποθηκευμένους στην
Κρήτη από το 1998. Κατά τα λεγόμενα της Άγ-
κυρας, στις 23 Αυγούστου, το ραντάρ στοχο-
ποίησης και καθοδήγησης πυραύλων των S-
300 εγκλώβισε δύο τουρκικά F-16 που πε-
τούσαν στα δυτικά της Ρόδου σε ύψος 10.000
ποδιών, με πηγές του τουρκικού υπουργείου
Άμυνας να μιλούν για «εχθρική» ενέργεια
από την ελληνική πλευρά.

Το περιστατικό διέψευσε κατηγορηματι-
κά η ελληνική πλευρά, με πηγές του υπουρ-
γείου Εθνικής Άμυνας και του ΓΕΕΘΑ να
επισημαίνουν ότι «την αναχαίτιση των
τουρκικών αεροσκαφών που εισέρχονται
χωρίς άδεια στο FIR Αθηνών ή στον Εθνικό
Εναέριο Χώρο την κάνουν ελληνικά μαχητι-
κά επιφυλακής σύμφωνα με τους Διεθνείς
Κανόνες Εμπλοκής». Είχαν προηγηθεί

ακόμη δύο απόπειρες προβοκάτσιας στο
Αιγαίο, με τους Τούρκους να επιχειρούν να
βάλουν στο «παιχνίδι» το ΝΑΤΟ και τις
Ηνωμένες Πολιτείες. Στις αρχές της περα-
σμένης εβδομάδας, το υπουργείο Άμυνας
της γείτονος ισχυρίστηκε ότι τουρκικά μα-
χητικά που «συνόδευαν» ένα αμερικανικό
Β-52 εγκλωβίστηκαν από τα ραντάρ ελλη-
νικών αεροσκαφών. Παρέλειψε, βέβαια, να
αναφέρει ότι τα τουρκικά F-16 παραβίασαν
τον εθνικό εναέριο χώρο σε μια προσπά-
θεια να «παραλάβουν» το Β-52 εντός του
FIR Αθηνών, προβάλλοντας έτσι τις παρά-
νομες διεκδικήσεις της Άγκυρας.

Οι πονηριές της Τουρκίας δεν σταμάτησαν
εκεί, καθώς λίγες ημέρες μετά οι γείτονες
ισχυρίστηκαν ότι τα μαχητικά τους βρέθηκαν
για μία ακόμη φορά στο στόχαστρο ελληνι-
κών αεροσκαφών κατά τη διάρκεια «άσκη-

σης» με νατοϊκό αεροσκάφος. Παρέλειψαν,
βέβαια, να αναφέρουν ότι τα F-16 τους όχι
μόνο παραβίασαν τον Εθνικό Εναέριο Χώρο,
αλλά πραγματοποίησαν και υπερπτήση πάνω
από ελληνικά νησιά.

Δημιουργία κλίματος
Η Αθήνα εκτιμά ότι πρόκειται για μια μεθο-

δευμένη προσπάθεια της Άγκυρας να αντι-
στρέψει το εις βάρος της κλίμα στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες και ταυτόχρονα να νομιμοποι-
ήσει την παραβατική της συμπεριφορά «ντύ-
νοντάς» τη με τον μανδύα των «νατοϊκών
υποχρεώσεων». Με άλλα λόγια, θεωρεί ότι
δεν είναι υποχρεωμένη να καταθέτει σχέδιο
πτήσης κάθε φορά που παραβιάζει το FIR
Αθηνών, χαρακτηρίζοντας τις παραβιάσεις
ως «συμμαχικές αποστολές».

Παράλληλα, η Τουρκία θέλει να αποδείξει

στους Αμερικανούς ότι απειλείται από την
Ελλάδα και χρειάζεται νέα F-16 προκειμένου
να αμυνθεί, ενώ βάζει στο «κάδρο» και τους
S-300, σε μια προσπάθεια να καταρρίψει το
επιχείρημα του Κογκρέσου ότι οι ρωσικοί
πύραυλοι και τα νέα F-16, ή ακόμη και τα F-
35, δεν πρέπει να συνυπάρχουν.

«Είναι τόσο εξόφθαλμη η αγωνία της Άγ-
κυρας να δημιουργήσει συμψηφισμούς για
τις αιτίες που την έχουν αποκλείσει από την
προμήθεια αμερικανικών F-16, με μια προ-
παγάνδα βασιζόμενη σε εντελώς ανύπαρκτα
περιστατικά, που βγάζει μάτι», σχολίασε ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέ-
ρωση των συντακτών. Η Τουρκία πάντως, συ-
νεχίζοντας το σερί των τελευταίων ημερών,
πραγματοποίησε χθες νέα υπερπτήση με Μη
Επανδρωμένο Αεροσκάφος πάνω από τη νή-
σο Καλόγεροι. 

Προκλητικές δηλώσεις έκανε το μεσημέρι της
Δευτέρας (29/8) ο κυβερνητικός εταίρος του
Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, αναφερό-
μενος στην τούρκικη προβοκάτσια με τους
S-300. Την προβοκάτσια που επιχείρησε
να στήσει η Τουρκία σε βάρος της Ελλάδας
με τους S-300 σχολιάζει σήμερα ο τουρκι-
κός Τύπος, ενώ Τούρκοι αναλυτές δυναμιτί-
ζουν το κλίμα σημειώνοντας ότι το επόμενο βήμα
της Αθήνας θα είναι η εκτόξευση πυραύλων. Ο ίδιος ο κ.

Μπαχτσελί ανέφερε ότι το συγκεκριμένο γεγονός
είναι μια εχθρική αντιμετώπιση και προχωρη-

μένη προβοκάτσια, ενώ τόνισε ότι επιθυμία
του είναι η σημερινή ελληνική κυβέρνηση να
συνέλθει άμεσα και να σταματήσει να κυνη-
γάει την τρέλα, ειδάλλως το τίμημα που θα

πληρώσει η Ελλάδα θα είναι πολύ βαρύτερο
από όσα έγιναν στις 30 Αυγούστου 1922 και μπο-

ρεί να εκδηλωθεί ως αναπόφευκτο γεγονός της
ζωής και της ιστορίας.

«Θα πάθετε χειρότερα από το 1922»

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Μπαράζ
τουρκικών 
fake news Η Αθήνα εκτιμά ότι

πρόκειται για μια
μεθοδευμένη

προσπάθεια της Άγκυρας
να αντιστρέψει το εις
βάρος της κλίμα στις
Ηνωμένες Πολιτείες



Τ
ις στενές σχέσεις της Άγκυρας με τη
Μόσχα βάζει στο «μικροσκόπιο» η
γερμανική εφημερίδα «FAZ», αφή-
νοντας αιχμές για τον ρόλο του Ρε-

τζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη ρωσοουκρανική
κρίση αλλά και για την «προθυμία» της Τουρ-
κίας να παρακάμψει τις κυρώσεις που έχουν
επιβάλει στη Ρωσία περισσότερες από τριάν-
τα χώρες. 

Πριν από λίγες ημέρες, πάντως, βλέποντας
κανείς τον Ερντογάν δίπλα στον Πούτιν και
τον Ιρανό Ράισι να υψώνουν προς τον φωτο-
γραφικό φακό τα ενωμένα χέρια τους, θα
αναρωτιόταν πώς είναι δυνατόν η Τουρκία να
είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Παρατηρώντας, μάλι-
στα, και το χαμόγελο ικανοποίησης του
Τούρκου προέδρου, συμπεραίνουμε ότι νιώ-
θει πολύ άνετα συνομιλώντας με ηγέτες απο-
λυταρχικών καθεστώτων.

Η εποχή που η διεθνής κοινή γνώμη έβλε-
πε στο πρόσωπο του τότε σαραντάχρονου
δημάρχου Κωνσταντινούπολης έναν εκσυγ-

χρονιστή πολιτικό, που προωθούσε τον ευ-
ρωπαϊκό προσανατολισμό της Τουρκίας και
τον εκδημοκρατισμό της, φαίνεται πως έχει
περάσει. Ο Ερντογάν έχει μετατρέψει το πο-
λίτευμα της Τουρκίας σε δημοκρατικοφανή
απολυταρχία, με τις συγκεντρωτικές υπερε-
ξουσίες που του εξασφάλισε η συνταγματική
αναθεώρηση του 2017 να εξυπηρετούν από-
λυτα τις προσωπικές φιλοδοξίες του. Φιλο-
δοξίες που συνδέονται με την αναβίωση της
οθωμανικής αυτοκρατορίας και την εγκαθί-
δρυση μιας απολυταρχικού τύπου σουλτανι-
κής διακυβέρνησης ιδιαίτερων προνομίων
για αυτόν και το καθεστώς του. 

Οθωμανός σουλτάνος 
Τα δεδομένα, αδιάψευστα. Μετατροπή

της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, εξόντωση των
εσωτερικών αντιπάλων (Κούρδων, γκιουλε-
νιστών κ.λπ.), εισβολή στη Συρία και το Ιράκ,
επέμβαση στη Λιβύη και εφαρμογή του ανα-
θεωρητικού δόγματος της «Γαλάζιας Πατρί-

δας», δημιουργία ένοπλης εσωτερικής πο-
λιτοφυλακής, πολυτελής τρόπος ζωής στο
Λευκό Σεράι των 40.000 τ.μ. και διακοπές σε
υπερπολυτελείς εξοχικές κατοικίες στη
Μαρμαρίδα και τη λίμνη Βαν. Την ίδια ώρα, ο
τουρκικός λαός πεινάει και τιμωρείται εάν
προβεί σε κριτική, αφού το άρθρο 299 του
τουρκικού Ποινικού Κώδικα καθορίζει:
«Όποιος πλήττει με οποιονδήποτε τρόπο την
εικόνα του προέδρου τιμωρείται με φυλάκι-
ση τεσσάρων ετών». 

Ο Ερντογάν αισθάνεται Οθωμανός σουλ-
τάνος, άξιος διάδοχος του Αλπ Αρσλάν και
του Μωάμεθ του Πορθητή. Και για έναν
σουλτάνο, βασικές δημοκρατικές αρχές
όπως η διάκριση των εξουσιών και ο σεβα-
σμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι
«πράγματα» αλλόκοτα. Η περιφρόνησή του
για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν κρύβεται,
αφού τα σχετικά στοιχεία των πολιτικών
κρατουμένων στην Τουρκία μαζί με το πλή-
θος των καταδικαστικών αποφάσεων του

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων δεν αφήνουν περιθώρια αμφι-
βολίας. Το ίδιο, όμως, ισχύει και για τη θεμε-
λιώδη δημοκρατική αρχή της διάκρισης των
εξουσιών, μια αρχή που ο Ερντογάν φαίνεται
να αγνοεί παντελώς όταν συνομιλεί με δυτι-
κούς ηγέτες. 

Έτσι, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους
κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Τεχε-
ράνη, δήλωσε ότι η προϋπόθεση που τέθηκε
στην τροπολογία που ψηφίστηκε από τη Βου-
λή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, σύμφωνα
με την οποία τα F-16 που θα αγοράσει ή θα
αναβαθμίσει η Τουρκία δεν θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται για την παραβίαση του ελ-
ληνικού εναέριου χώρου, δεν είναι δεσμευτι-
κή, γιατί ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην κατ’ ιδίαν
συνάντησή τους δεν έθεσε τέτοιον όρο. Με
απλά λόγια, για τον Ερντογάν οι αποφάσεις
των οργάνων της νομοθετικής λειτουργίας
ενός κράτους δεν έχουν καμία απολύτως
αξία. Στη δική του απολυταρχική πολιτική φι-
λοσοφία, αξία έχει μόνο τι λέει (ή τι δεν λέει)
ο ηγέτης, και εν προκειμένω τι δεν είπε ο
πρόεδρος Μπάιντεν. Τα ίδια και στην περί-
πτωση της Φινλανδίας και της Σουηδίας, όταν
ετέθη το ζήτημα της ένταξής τους στο ΝΑΤΟ.
Απαίτησε από τους ηγέτες των δύο χωρών
την έκδοση στην Τουρκία προσώπων που ο
ίδιος έχει βαφτίσει «τρομοκράτες», παρα-
γνωρίζοντας βεβαίως ότι τέτοια αιτήματα έκ-
δοσης πολιτών σε τρίτες χώρες εξετάζονται
όχι από την εκτελεστική εξουσία, αλλά από τα
ανώτατα δικαστήρια όλων των σύγχρονων
δυτικών κρατών.

Έτσι κυβερνά την Τουρκία ο Ερντογάν και
έτσι πιστεύει ότι κυβερνούν και οι υπόλοιποι
ηγέτες στον κόσμο. Για αυτό και όταν συναν-
τιέται με τους αυταρχικούς ομοϊδεάτες του
της Ρωσίας και του Ιράν νιώθει πολύ άνετα,
γιατί μιλούν την ίδια γλώσσα και ξέρουν και
αυτοί τον «σωστό» τρόπο διακυβέρνησης, σε
αντίθεση με τους δυτικούς ηγέτες που δεν
φαίνεται να τον καταλαβαίνουν. 
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Ο Ερντογάν
απομακρύνεται
από τη Δύση 

Νέο παραλήρημα   
Επίθεση κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Τα-
γίπ Ερντογάν στην ομιλία του για τη συμπλήρωση 100
χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή. Στο προ-
κλητικό του παραλήρημα, ο Τούρκος πρόεδρος ισχυ-
ρίστηκε ότι «ο ελληνικός στρατός κατατροπώθηκε σε
τέσσερις ημέρες» από τις τουρκικές δυνάμεις και
είπε ότι οι Έλληνες ήταν «το πιόνι άλλων εχθρικών
δυνάμεων της εποχής». «Το κάψιμο και η καταστρο-
φή των πόλεών μας από τον εχθρό, καθώς υποχω-
ρούσε, το βλέπουμε σαν απόδειξη του ποταπού τους
χαρακτήρα, όπως και σήμερα», είπε ο Ερντογάν.
«Ο κ. Ερντογάν έχει επιλέξει να διαστρεβλώνει την
ιστορία για να εξυπηρετεί τον αναθεωρητισμό του»,
απαντά η Αθήνα και τονίζει ότι «η Ελλάδα διαπρέπει
με τον πολιτισμό και τα επιτεύγματά της». 
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Έωλοι οι «συνειρμικοί» συμψηφισμοί που επιχειρεί η Τουρκία 

Τ
α πρωτοσέλιδα της γείτονος βρίθουν από συ-
νειρμική σκιαγράφηση πολεμικών σκηνικών με
πρωταγωνιστές αυτή τη φορά τους S-300. Όμως

ποιο το βαθύτερο νόημα της τουρκικής ειδησεογρα-
φίας; Πέραν της εσωτερικής κατανάλωσης, αφού όπως
έχουμε πει η Τουρκία αρέσκεται να «θωπεύεται» από
τα προκλητικά δημοσιογραφικά της πρωτοσέλιδα, μή-
πως επιχείρησαν οι γείτονες ένα συνειρμικό δίλημμα
τύπου «οι Έλληνες μας “κλειδώνουν” με ρωσικά όπλα
τη στιγμή που δεχόμαστε την αμερικανική άρνηση προ-
μήθειας F-16 με φόντο τη συμφωνία μας για τους S-
400;».

Προσπάθησε η γείτονα χώρα ενόψει της επίσκεψης
και αναγόρευσης σε επίτιμο διδάκτορα του ΕΚΠΑ του
Αμερικανού γερουσιαστή κ. Μενέντεζ να κάνει έναν
ακόμη παραπλανητικό συνειρμό, ουσιαστικά τονίζον-
τας δήθεν ότι η Ελλάδα χρησιμοποιεί εις βάρος τους
«ρωσικά όπλα»; Γεγονός ότι η φιλελληνική στάση του κ.
Μενέντεζ ενοχλεί τα μάλα τη γείτονα χώρα, ο οποίος
μάλιστα είναι ένα δημοφιλές πρόσωπο που εκλέγεται
γερουσιαστής από το έτος 2006 στο Νιου Τζέρσεϊ,
έχοντας σπουδάσει Νομική στο Πανεπιστήμιο Ρούτγ-
κερς και σήμερα, από το έτος 2021, είναι ο πρόεδρος
της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας
των ΗΠΑ, θέση που κατείχε ξανά στο παρελθόν το διά-
στημα 2013-2015.

Πώς, όμως, έφθασαν στην Ελλάδα οι S-300; Πόσοι

από εμάς γνωρίζουν την ιστορία τους; Τελούσε σε γνώ-
ση των ΗΠΑ;

Η ιστορία της μεταφοράς τους έχει μεγάλο ενδιαφέ-
ρον. Πώς εγκαταστάθηκαν οι ρωσικοί πύραυλοι στην
Κρήτη το 1999, που προορίζονταν για την Κύπρο; Δύο
χρόνια μετά την αρχική παραγγελία των ρωσικών αντι-
αεροπορικών S-300 από την Κυπριακή Δημοκρατία (4
Ιανουαρίου 1997) εν μέσω των εντεινόμενων απειλών
της Τουρκίας ότι για αυτήν είναι casus belli η εγκατά-
στασή τους στην Κύπρο, στις 17 Φεβρουαρίου 1999 με
τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ και της Αθήνας (Χόλμπρο-
υκ - Γ. Παπανδρέου) και τη σύμφωνη γνώμη της Μό-
σχας, οι S-300 αντί για την Κύπρο θα εγκατασταθούν
στην Ελλάδα! Η Τουρκία λυσσομανά ακόμη πιο πολύ
και απειλεί ότι θα μπλοκάρει τους S-300 στα στενά των
Δαρδανελίων καθώς θα μεταφέρονται ακτοπλοϊκώς
από τη Μαύρη Θάλασσα.

Η ελληνική κυβέρνηση γνωρίζει καλά ότι η άφιξη
των κυπριακών S-300 στην Ελλάδα δεν θα είναι μια εύ-
κολη υπόθεση. 

Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Χικμέτ Σιμί Τουρκ,
αρχές Μαρτίου του 1999, εκφράζει την αντίθεσή του και
πάλι για την εγκατάσταση των S-300 στην Ελλάδα, κα-
λώντας και το ΝΑΤΟ να μην αποδεχθεί και αυτό «την
κατάσταση». Οι πολέμιοι των S-300 υποστηρίζουν ότι
ανατρέπεται άρδην η ισορροπία δυνάμεων στο Αιγαίο
και ότι δεν είναι δυνατόν να εγκατασταθούν πύραυλοι

ρωσικής προέλευσης σε νατοϊκή χώρα. Η ελληνική κυ-
βέρνηση πρέπει να αντιμετωπίσει την επιχείρηση με-
ταφοράς των S-300 στην Ελλάδα με σχεδιασμό μηδενι-
κού λάθους. Ένα λάθος στην επιχείρηση θα δημιουρ-
γούσε τεράστια προβλήματα στη χώρα μας με διεθνείς
προεκτάσεις.

Η κυβέρνηση μέσω τότε του Άκη Τσοχατζόπουλου
αναθέτει στον γενικό διευθυντή Εξοπλισμών Γιάννη
Σμπώκο να αναλάβει την ευθύνη μεταφοράς των S-300
στην Ελλάδα, λόγω των ειδικών γνώσεών του στη δια-
χείριση κρίσεων.

Ο Σμπώκος αρχικά αρνείται, θεωρώντας ότι είναι μια
αμιγώς στρατιωτική επιχείρηση ύψιστης εθνικής ση-
μασίας. Οι αντιδράσεις του κάμπτονται, λόγω των πο-
λύπλευρων διαστάσεων που έχει αποκτήσει η υπόθε-
ση. Τελικώς, στις 22 Μαρτίου 1999 ολοκληρώνεται η
παραλαβή των συστημάτων S-300!

Σήμερα η Ελλάδα ουσιαστικά από σπόντα κατέχει
ένα πανίσχυρο ρωσικό πυραυλικό σύστημα εδάφους-
αέρος μεγάλου βεληνεκούς, το οποίο για ακόμη μία
φορά φαίνεται να ανησυχεί σοβαρά τους γείτονες.

Αξίζει να σημειωθεί για την ιστορία ότι το άκρως
απόρρητο σχέδιο μεταφοράς που καταστρώνεται παίρ-
νει την ονομασία «Δίας». Το όνομα παραπέμπει στη
σπηλιά που βρίσκεται στο οροπέδιο του Ψηλορείτη στα
Ανώγεια της Κρήτης, γενέτειρα του Σμπώκου, στην
οποία κατά τη μυθολογία ανατράφηκε ο θεός Δίας. 

Πώς η Ελλάδα απέκτησε τους S-300, η άγνωστη ιστορία…

της
Νάντιας 
Β. Γώγουλου

Δικηγόρος 
Παρ’ Αρείω 
Πάγω, PhD(c), 
MSc, υπ. διδάκτωρ
Ιονίου Πανεπιστημίου,
MSc Πολιτικής 
Δικονομίας Νομικής
Παν/μίου Αθηνών,
διαπιστευμένη 
διαμεσολαβήτρια
υπουργείου 
Δικαιοσύνης

Ζ
ουμπουρλούδικά μου επαναστατημένα νιάτα,
αν έχετε λίγο ελεύθερο χρόνο από το να γρά-
φετε για τη "Χούντα Κούλη" και τα όσα φρικτά

τραβάτε από τον αυταρχισμό και την αυθαιρεσία της,
καθίστε εδώ γύρω, στο τζάκι, να σας πω μια ιστορία
για το τι είναι Χούντα, μια και εκείνη την εποχή ήσα-
σταν μάλλον σε υγρή μορφή και δεν έχετε βιώματα:

Χούντα, λοιπόν, αγοράκια μου και κοπελίτσες μου,
είναι μια Πραγματικότητα που με τα μυαλά που κου-
βαλάτε, δεν θα θέλατε ποτέ να τη γνωρίσετε, ακόμα
κι αν θα καταλαβαίνατε τόσο καλά τη διαφορά μετά,
που θα πανηγυρίζατε σαν τρελοί για την επιστροφή
του Κωνσταντίνου Καραμανλή, ανεμίζοντας τη "Βρα-
δυνή" στην Πλατεία Ομονοίας και το Σύνταγμα, όπως
έκανε ο πατέρας μου που δεν είχε ψηφίσει ποτέ του
Δεξιά στη ζωή του.

Γιατί η Χούντα, κάτι μαγκάκια επαναστάτες της
πυρκαγιάς, σαν εσάς που κάνετε "αντίσταση" με το
χαρτζιλίκι του μπαμπά, τα μασούσε και έφτυνε τα κο-
καλάκια τους. Βλέπετε, δεν είστε από τη στόφα που
ήταν φτιαγμένοι αγωνιστές όπως ο Αλέκος Παναγού-
λης, ούτε ο Κώστας Κάππος, ούτε ο Σπύρος Μουστα-
κλής, ούτε ο Αντρέας Λεντάκης για να αντέξετε τα
μαρτύρια και τα στρατοδικεία, θα είχατε λερώσει τα
παντελόνια σας με το που θα βλέπατε τη φάτσα του
Θεοφιλογιαννάκου (την έχω δει από πολύ κοντά,

ήταν θείος ενός παιδικού μου φίλου που έφυγε πρό-
ωρα) και θα καταδίδατε ακόμα και τον καντηλανάφτη
της Ενορίας σας για αντιφρονούντα ή σε ποιο χωράφι
είναι θαμμένος ο Τζίμυ Χόφφα.

Γιατί η Χούντα, όχι μόνο δεν θα σας άφηνε να γρά-
ψετε τέτοιες ανοησίες στο διαδίκτυο, αλλά θα σας εί-
χε μπουζουριάσει μέσα σε 24 ώρες και ούτε η μα-
νούλα σας δεν θα ήξερε που είστε και τι σας κάνουν
κάτι δίμετρα γομάρια ΕΣΑτζήδες με τα γκλομπ. Ο δε
μπαμπάς σας, θα έπαιρνε πρόσκληση "δι' υπόθεσίν
του" από την Ασφάλεια και για τιμωρία που σας
έσπειρε, θα έχανε τη δουλειά του.

Γιατί ο Παπαδόπουλος που ακούτε, δεν ήταν αυτός
που βγάζει τα Πτι-Μπερ που τρώτε με το πρωινό σας,
αλλά ένας άλλος, που σε έβαζε στο γύψο και μόνο τα
ματόκλαδά σας θα κουνούσατε. Και όταν έπεσε αυ-
τός, δεν έπεσε από την εξέγερση του Πολυτεχνείου,
αλλά από έναν άλλο χειρότερο δικτάτορα, τον Ιωαννί-
δη, αν έχετε ακουστά.

Γιατί οι πραγματικοί αγωνιστές, είχαν εκτίμηση
μεταξύ τους και προς τον Κοινοβουλευτισμό, ανε-
ξάρτητα σε ποιο πολιτικό χώρο ανήκαν, γιατί γνώρι-
ζαν τι είχαν περάσει στα χέρια των βασανιστών της
Χούντας. Ακόμα κι αν είχαν αγεφύρωτες ιδεολογικές
διαφορές, ποτέ δεν σκέφτηκαν να πετάξουν λάσπη ο
ένας στον άλλο.

Όταν λοιπόν αποκαλείτε «χούντα» οποιοδήποτε
κοινοβουλευτικό κόμμα, εξευτελίζετε τη σημασία
και το βάρος που έχει αυτή η λέξη για κάποιους συμ-
πολίτες σας που τη βίωσαν και οδηγείτε στην απα-
ξίωση ενός πολιτεύματος για το οποίο αγωνίστηκαν
άνθρωποι πολύ καλύτεροι από εσάς, επιτρέποντας
σε κάθε περιθωριακό στοιχείο να θεωρεί τη Δημο-
κρατία μας ως ένα «καθεστώς» που πρέπει να κατα-
στραφεί.

Ρωτήστε λοιπόν κανένα που έχει ζήσει τι είναι
Χούντα και μετά ανοίχτε τα ροδαλά σας χειλάκια να
εκστομίσετε τόσες απίστευτες βλακείες, γιατί αν εί-
χατε μια σταγόνα λογικής, θα έπρεπε να ανάβετε κα-
νένα κεράκι στον Όσιο Πατάπιο, επειδή γεννηθήκατε
στη χώρα της ασυδοσίας, που επιτρέπει σε κάτι άνοα
πλάσματα σαν εσάς να την προσβάλλουν.

Αυτή είναι άλλωστε η κατάρα που ταλανίζει τη
Δημοκρατία από την εποχή που την κατέστρεψαν
οι δημαγωγοί της Αρχαίας Αθήνας. Είναι ευάλωτη
από μέσα, από ανθρώπους που αντί να απολαμβά-
νουν τα δικαιώματα που τους δίνει ως συνειδητο-
ποιημένοι Πολίτες,  αυτοί τα χρησιμοποιούν για να
τη γκρεμίσουν, στο όνομα κάποιας θολής ιδεολη-
ψίας και ενός ουτοπικού κόσμου που δεν έχουν
ιδέα πώς να χτίσουν, μέσα από τα μπάζα που δημι-
ούργησαν.

«Χούντα Κούλη» 

του
Κώστα Κάπου

Ενεργειακός 
μηχανολόγος -

 μηχανικός
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Μ
ε την επιστροφή μας από τις διακοπές
του καλοκαιριού, αρχίζει το ψυχοπλά-
κωμα των νέων ευχών από γνωστούς

και φίλους. Για όσους τελειώνουν με τις δικές
τους διακοπές, εύχονται αυτάρεσκα «καλό χει-
μώνα» ή και «τώρα τα κεφάλια μέσα» ή άλλες μί-
ζερες, μοιρολατρικές και χαιρέκακες ευχές.
Αυτολύπηση σε όλο της το μεγαλείο και όλα αυ-
τά ενώ συνεχίζονται οι καύσωνες των 34-38°C.
Οι επιτρεπόμενες ευχές για μετά τις διακοπές
του καλοκαιριού θα πρέπει να είναι «καλή συνέ-
χεια» ή «καλή σεζόν», άντε και «καλό φθινόπω-
ρο» ή το πολύ «καλή σχολική χρονιά». 

Θα μου πείτε, δεν είναι όλοι όσοι συναναστρε-
φόμαστε «προικισμένοι» ομιλητές όπως ένα πο-
λύ μικρό μέρος των πολιτικών μας, που δεν
έχουν λογογράφους να τους συμβουλεύουν τι
να λένε και τι να γράφουν. Αποτέλεσμα, να βρί-
θουν τα πολιτικά tweets από κοινοτοπίες, ταυτο-
λογίες, πομφόλυγες και πάμπολλες ασυναρτη-
σίες. Πετάνε το «αγκίστρι» του λόγου, χωρίς το
κατάλληλο «δόλωμα», τη λέξη ή τη φράση του
κειμένου που θα ξεχωρίσει από τα tweets των
αντιπάλων τους, με έναν πιο ιδιοφυή και άμεσο

λόγο που καταλαβαίνει ο σύγχρονος πολίτης.
Για να είστε «μανούλα» στη λεκτική επικοινωνία,
ο Οδηγός Πολιτικής Επικοινωνίας «Ευ Πολι-
τεύεσθαι» πάντα σύμβουλός σας. Μιλήστε στον
πολίτη με τη γλώσσα της εποχής. 
1. Για να πάμε μπροστά, πηγαίνουμε στην κάλπη

και για να πάμε πίσω, καθόμαστε στον καναπέ
του σπιτιού. 

2. Οι πολίτες πρώτα γνωρίζονται με τον πολιτικό
και πολύ αργότερα τον γνωρίζουν!

3. Για να είναι επιτυχημένο ένα προεκλογικό
σύνθημα, θα πρέπει να κάνει έκκληση στην
προσωπική ευθύνη του πολίτη.

4. Ο «έξυπνος» πολιτικός όταν πέσει στο «κανα-
βάτσο» φτιάχνει τη δική του αλήθεια.

5. Σε μια πολιτική ομιλία, η στάση του σώματος
του ομιλητή θα πρέπει να αποπνέει σιγουριά,
αυτοπεποίθηση και αρχηγική δύναμη. Το
βλέμμα του, να είναι σε ευθεία επαφή με τους
παρευρισκομένους.

6. Σε έναν πολιτικό λόγο, δεν εστιάζουμε στα
προβλήματα αλλά στις λύσεις. Αυτές περιμέ-
νουν να ακούσουν οι πολίτες.

7. Ένας πολιτικός χρειάζεται να καταβάλει με-
γαλύτερη προσπάθεια για να μείνει «αυθεντι-
κός», όταν όλοι του λένε να αλλάξει.

8. Όταν η αντιπολίτευση βάζει το αφήγημά της
στην ατζέντα των μέσων, κάτι δεν πάει καλά με
την κυβέρνηση.

9. Ο πληθωρισμός δεν είναι μόνο ένα στατιστικό
νούμερο. Είναι αυτό που βλέπουμε στο καλάθι
του σουπερμάρκετ όταν πάμε. 

10. Οι επόμενες εκλογές είναι εκλογές transit.
Είναι πέρασμα στις μεθεπόμενες εκλογές και
ούτω καθεξής! 

11. Η σχέση με τον πολίτη ψηφοφόρο δεν χτίζε-
ται με κάτι μεγάλο μία φορά τον χρόνο αλλά με
πολλά μικρά καθημερινά.

Περισσότερα tips θα βρείτε στον Οδηγό

Πολιτικής Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι:

333+1 tips» και μόνο για τους αναγνώστες της

ψηφιακής εφημερίδας «Political», διατίθεται

στην προνομιακή τιμή των 10 ευρώ από 15.

Επωφεληθείτε!

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Κ
άποιοι αντιμετωπίζουν τη φτώχεια και τη δυ-
σχέρεια, κάποιοι την κατάχρηση, ενώ κάποι-
οι άλλοι ζουν σε ένα περιβάλλον αστάθειας

και συναισθηματικής αποστέρησης.  Οι πρώιμες εμ-
πειρίες του ανθρώπου επιδρούν στη διαμόρφωση
του εγκεφάλου, κάνοντας μερικούς από αυτούς τους
ανθρώπους πιο αδύναμους και κάποιους πιο δυνα-
τούς. Συνεπώς, όπως συμβαίνει συνήθως, πολλές
από τις συμπεριφορές προσαρμογής που υιοθετούν
τα παιδιά σε δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες
είναι άκρως λειτουργικές στην ενήλικη ζωή.

Τα μειονεκτήματα που επιφέρει μια δύσκολη ανα-
τροφή είναι πια τεκμηριωμένα. Η θεωρία υποστηρί-
ζει πως οι δυσκολίες στην πρώιμη ηλικία οδηγούν σε
αποτυχίες στην ενήλικη ζωή, καθώς η τιμωρητική
παιδική εμπειρία μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο
στην αξιοποίηση του πραγματικού δυναμικού.

Τα άτομα αυτά είναι πιθανό να είναι πιο ευάλωτα
στην εκδήλωση καταθλιπτικής συμπτωματολογίας
και εμφανίζουν χαμηλότερες επιδόσεις σε δοκιμα-
σίες αξιολόγησης του νοητικού δυναμικού και της
μνήμης. Επίσης, φαίνεται να διατρέχουν υψηλότερο
κίνδυνο για εμφάνιση σωματικών παθήσεων, οι
οποίες μπορεί να κυμαίνονται από χρόνιο πόνο στην
πλάτη μέχρι σοβαρή καρδιοπάθεια.

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό τους είναι η αντίληψη
της πλειονότητας των καταστάσεων ως δυνάμει

απειλητικών. Αυτού του είδους η γνωστική δυσλει-
τουργία είναι πιθανό να προκαλέσει δυσκολίες στην
ικανότητα σύναψης ισχυρών δεσμών και συμμαχιών,
που είναι βοηθητικοί για την επιβίωσή τους σε κοι-
νωνικό και επαγγελματικό επίπεδο. 

Η υπερεκτίμηση ωθεί το άτομο να αντιδράσει σε
ερεθίσματα που δεν αποτελούν σημαντική απειλή για
τον εαυτό ή τον κόσμο. Το αποτέλεσμα αυτής της συμ-
περιφοράς είναι η διαμόρφωση ενός παιδιού ανήσυ-
χου, που δρα ακανόνιστα, που μετατρέπεται σε έναν
αποσυρμένο έφηβο και τελικά σε έναν ενήλικα που
ταράζεται με το παραμικρό ερέθισμα. Πρόσφατες με-
λέτες έδειξαν ότι άτομα που είχαν μια χαοτική παιδι-
κή ηλικία παρουσίαζαν αυξημένη ικανότητα ανίχνευ-
σης και παρακολούθησης των περιβαλλοντικών
απειλών και είχαν την τάση να ανακαλούν τα αρνητικά
συμβάντα. Ήταν δυνατόν, υπό τις κατάλληλες συνθή-
κες, τα παιδιά αυτά να είχαν καλύτερες επιδόσεις,
από ό,τι αναμενόταν, στην αποτελεσματική συλλογή
πληροφοριών, στην αξιολόγηση των ανθρώπων και
σε άλλες ικανότητες λογικής.

Κατά γενική ομολογία, λοιπόν, όσοι μεγάλωσαν σε
ένα ασφαλές περιβάλλον με επαρκείς υλικούς πό-
ρους τείνουν να χρησιμοποιούν πιο «αργές» στρατη-
γικές για την αντιμετώπιση των συνθηκών -ελέγχουν
εξονυχιστικά, αναβάλλουν την ικανοποίηση, απο-
φεύγουν τον γάμο σε μικρές ηλικίες-, δηλαδή ακο-

λουθούν τα πρότυπα με τα οποία μεγαλώνουν παιδιά
της μεσαίας-ανώτερης τάξης. Στον αντίποδα βρί-
σκονται εκείνοι που βίωσαν μια δύσκολη παιδική
ηλικία, οι οποίοι φαίνεται να έχουν μια τάση για πιο
«γρήγορες» στρατηγικές αντιμετώπισης -κάνουν
σεξ σε μικρότερη ηλικία από τον μέσο όρο ή γίνονται
γονείς πιο νωρίς στη ζωή. Η μακροπρόθεσμη «αντα-
μοιβή» για τους τελευταίους είναι μικρότερη και το
μέλλον τους πιο ασταθές.

Ίσως τα άτομα που μεγαλώνουν σε αγχωτικά περι-
βάλλοντα να έχουν μεγαλύτερη προθυμία να αφή-
σουν κάτι ανεκμετάλλευτο και να δείχνουν ανοχή
στην έλλειψη τελειοποίησης, που τους βοηθά να κά-
νουν ό,τι είναι απαραίτητο χωρίς να παραμένουν
προσκολλημένα σε αυτό που θα μπορούσαν να είχαν
κάνει, σε σύγκριση με εκείνους που μεγάλωσαν σε
ένα περιβάλλον με την πολυτέλεια της καθημερινής
αναμονής για τελειότητα. Οι ψυχολόγοι πιστεύουν
ότι η ανάπτυξη μέσα σε ένα στρεσογόνο περιβάλλον
μπορεί να προωθήσει ορισμένες μορφές συνειρμι-
κής μάθησης -την ικανότητα του ατόμου να αναγνω-
ρίσει ότι πολλά στοιχεία του περιβάλλοντος συνδέ-
ονται με κάποιο τρόπο ή ότι ορισμένες συμπεριφο-
ρές θα επιβραβεύονται ή θα τιμωρούνται σε μια συγ-
κεκριμένη συνθήκη. Μεγαλώνοντας σε ένα περιβάλ-
λον που είναι συνεχώς σε κίνηση, μπορεί να κάνει
τους ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν και να αντα-
ποκριθούν στις αλλαγές στο περιβάλλον.

Τα οφέλη μιας δύσκολης παιδικής ηλικίας

της
Ιφιγένειας 
Θεοχαρίδη

Ψυχολόγος, MSc
Σχολική Ψυχολόγος,
MSc Διαταραχές 
Άγχους και Φοβίας



Ακυρώθηκε η εκτόξευση του πυραύλου «Artemis 1»
από τη NASA, που ήταν προγραμματισμένη να πραγμα-
τοποιηθεί χτες, λόγω διαρροής υδρογόνου. Συγκεκρι-
μένα, δύο ώρες πριν ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση
για την εκτόξευση, αναφέρθηκαν προβλήματα στα προ-
ωθητικά συστήματα του «Artemis 1», με αυξημένες
θερμοκρασίες σε 1 από τους 4 κινητήρες υγρών καυσί-
μων, με τη NASA να υποστηρίζει πως οι μηχανικοί της

εξετάζουν το πώς θα μπορέσουν να συλλέξουν περισ-
σότερα στοιχεία όσο το δυνατό πιο γρήγορα. 

Το «Artemis 1» θα σηματοδοτούσε χτες την επιστρο-
φή των Αμερικανών στη Σελήνη, 50 χρόνια μετά τη λήξη
του προγράμματος «Apollo» το 1972, όταν πάτησαν για
τελευταία φορά στη Σελήνη. Ο πύραυλος SLS ήταν προ-
γραμματισμένος, μετά από χρόνια καθυστερήσεων, επι-
κρίσεων και αναφορών από επιτροπές δεοντολογίας, να

είναι αυτός που θα κάνει ακόμα ένα «μεγάλο βήμα για
την ανθρωπότητα», όμως μια διαρροή υδρογόνου ανέ-
βαλε προσωρινά την εκτόξευση. Πλέον, οι δύο ημερο-
μηνίες που ενδέχεται να εκτοξευτεί το «Artemis 1» και
έχει ήδη προαναγγείλει η NASA είναι είτε η 2α, είτε η 5η
Σεπτεμβρίου, ενώ, αν το πρόβλημα είναι σημαντικό, τότε
ίσως η εκτόξευση οριστεί για τον επόμενο ή τον μεθεπό-
μενο μήνα.

Η
πρόεδρος της Κομισιόν
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
ανακοίνωσε έκτακτη πα-
ρέμβαση και μια διαρθρω-

τική μεταρρύθμιση της αγοράς ηλε-
κτρικής ενέργειας. Η λειτουργία της
επικρίνεται ιδιαίτερα από κάποια κρά-
τη-μέλη της ΕΕ απέναντι στη δραματι-
κή αύξηση των τιμών.

«Η δραματική αύξηση των τιμών της
ηλεκτρικής ενέργειας δείχνει ξεκάθα-
ρα τα όρια της υφιστάμενης λειτουρ-
γίας της αγοράς. Αυτή σχεδιάστηκε σε
μια πολύ διαφορετική συγκυρία», ανέ-
φερε η πρόεδρος της Κομισιόν κατά τη
διάρκεια διάσκεψης στο Μπλεντ της
Σλοβενίας, με φόντο την ανακοίνωση
της έκτακτης συνεδρίασης των υπουρ-
γών Ενέργειας της ΕΕ στην Πράγα στις
9 Σεπτεμβρίου.

«Σε ενεργειακό πόλεμο»
Η έκτακτη σύνοδος των υπουργών

Ενέργειας ορίστηκε με αφορμή την εκτί-
ναξη των τιμών του φυσικού αερίου και
του ηλεκτρικού ρεύματος, με τη σύνοδο
να τη συγκαλεί η Τσεχία, η οποία ασκεί
την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αυτό το εξάμηνο. Τις ανακοινώσεις για
την έκτακτη σύνοδο κορυφής έκανε ο
υπουργός Βιομηχανίας της χώρας, Γιό-
ζεφ Σικέλα, ο οποίος υποστήριξε πως
πρέπει να αποσυνδεθεί η τιμή του φυσι-
κού αερίου από την τιμή της ηλεκτρικής
ενέργειας. Παράλληλα, επεσήμανε ότι
μία πρόταση περιλαμβάνει την επιβολή
πλαφόν στην τιμή του αερίου που χρησι-
μοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας, όπως είχε προτείνει πριν από
λίγους μήνες στη Σύνοδο Κορυφής.

Το Βέλγιο έχει ήδη ταχθεί υπέρ της

επιβολής πλαφόν στη σύνοδο, προει-
δοποιώντας ότι «οι 5-10 επόμενοι χει-
μώνες θα είναι φοβεροί, αν δεν γίνει
κάτι».

Η σύγκληση της συνόδου έχει προ-
αναγγελθεί ήδη από την περασμένη
εβδομάδα από τον πρωθυπουργό της
Τσεχίας Πετρ Φιάλα, ενώ ο υπουργός
Βιομηχανίας είχε δηλώσει ότι το ευρω-
παϊκό συμβούλιο ενέργειας πρέπει να
συγκληθεί το ταχύτερο δυνατό, αναφέ-
ροντας χαρακτηριστικά ότι «είμαστε σε
ενεργειακό πόλεμο με τη Ρωσία και αυ-
τό βλάπτει το σύνολο της ΕΕ».

Την ίδια στιγμή, στα 671 ευρώ ανά με-
γαβατώρα θα φτάσουν σήμερα οι τιμές
χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στην
Ελλάδα, με τη Γαλλία να βλέπει το ποσό
να φτάνει στα 744 ευρώ και τη Γερμανία
στα 660 ευρώ.

ΣΣτο «σημείο καμπής 
της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης» αναφέρθηκε
ο Σολτς στην Πράγα
Στην Πράγα βρέθηκε χτες ο Γερμανός
καγκελάριος Όλαφ Σολτς, ο οποίος εκ-
φώνησε ομιλία αναφορικά με τη σημαν-
τική αλλαγή στην πολιτική της ΕΕ. Η ομι-
λία του είχε ως άξονα το «σημείο καμ-
πής της ΕΕ» και τις συνέπειές του στο
ευρωπαϊκό μπλοκ. «Η ΕΕ χρειάζεται
πλειοψηφία και όχι ομοφωνία για εξω-
τερική πολιτική, φορολογία», δήλωσε ο
Γερμανός καγκελάριος από το ιστορικό
κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου του
Καρόλου.
Ο Σολτς υπογράμμισε την προσήλωση
της Γερμανίας στη διεύρυνση της ΕΕ,
σημειώνοντας ότι οι χώρες των δυτικών
Βαλκανίων, η Ουκρανία, η Μολδαβία και
αργότερα η Γεωργία θα πρέπει να ενταχ-
θούν στο μπλοκ», ενώ πρόσθεσε πως
«σε αυτή τη διευρυμένη Ένωση, οι δια-
φορές μεταξύ των κρατών-μελών θα εί-
ναι μεγαλύτερες στα πεδία της πολιτι-
κής, της οικονομίας και της κοινωνικής
ασφάλειας».
Παράλληλα, ανέφερε πως τα κράτη-μέ-
λη της ΕΕ χρειάζεται να καταλήξουν σε
μια δεσμευτική συμφωνία για τον τρόπο
με τον οποίο θα μειώσουν τα υψηλά επί-
πεδα χρέους τους.
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Αναβλήθηκε, λόγω διαρροής υδρογόνου, η επιστροφή των Αμερικανών στη Σελήνη 
Επιμέλεια: Νικόλας Καμπάς-Κορωναίος

Ευρωπαϊκή παρέμβαση
για τις τιμές ρεύματος

Η Ούρσουλα 
φον ντερ Λάιεν 
μίλησε για άμεσες 
κινήσεις της Κομισιόν 
- Στις 9/9 έκτακτη 
ύνοδος υπουργών 
Ενέργειας 
της ΕΕ



Μ
ία ακόμη γυναικοκτονία με
θύμα μια νέα γυναίκα από το
Μπαγκλαντές είχαμε την
Κυριακή το μεσημέρι, στην

Κυψέλη. Πρόκειται για άλλο ένα άγριο πε-
ριστατικό κατά τον φετινό Αύγουστο, που
φαίνεται πιο επιβαρυμένος στατιστικά σε
αντίθεση με άλλους μήνες, καθώς κατα-
γράφηκαν τα περισσότερα βίαια εγκλήμα-
τα της χρονιάς -σχεδόν ένα την ημέρα. 

Συγκεκριμένα, ένας 40χρονος από το
Μπαγκλαντές μαχαίρωσε 36χρονη ομοε-
θνή του και την άφησε αιμόφυρτη στη μέ-
ση του δρόμου. Περαστικοί άκουσαν τις
φωνές της, την εντόπισαν και ειδοποίησαν
στις 15.10 την αστυνομία, η οποία συνέλα-
βε τον φερόμενο ως δράστη. Δράστης και
θύμα δούλευαν μαζί στην ίδια επιχείρηση
και όπως είπε στους αστυνομικούς ο άν-
δρας, το τελευταίο διάστημα διατηρούσαν
ερωτική σχέση. Οι πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι ο σύζυγος του θύματος ήταν
άνεργος και τον συντηρούσε η γυναίκα
του, η οποία δανειζόταν χρήματα από τον
δολοφόνο και εραστή της. 

Ο 40χρονος κατακρεούργησε την
36χρονη έξω από το σπίτι της στην Κυ-
ψέλη, όπου έμενε μαζί με τον σύζυγό
της. Της έσκισε με το μαχαίρι την κοιλιά,
ενώ της έκοψε το μάγουλο και σχεδόν
ολόκληρο το δεξί της χέρι. Ο ίδιος ο
40χρονος είπε στους αστυνομικούς πως
δεν το μετάνιωσε, χωρίς να δείχνει ίχνος
μεταμέλειας. 

«Δεν μου έδινε τις 20.000 ευρώ»
«Μαζεύτηκαν 20.000 ευρώ και δεν μου

τα έδινε», φέρεται να είπε στους αστυνο-
μικούς και στη συνέχεια περιέγραψε πώς
διέπραξε την ειδεχθή πράξη, λέγοντας
ότι, όταν του ζήτησε να χωρίσουν, αγόρα-
σε ένα μαχαίρι από την Ομόνοια, πήγε στο
σπίτι της και της ζήτησε να κατέβει κάτω.
Όταν εκείνη εμφανίστηκε, της ζήτησε τον

λόγο για την απόφαση του χωρισμού και
τα χρήματα. Όταν η άτυχη γυναίκα αρνή-
θηκε να τα δώσει, όρμησε πάνω της και
την έσφαξε. Η 36χρονη, με πολλαπλά
τραύματα από μαχαίρι, διακομίστηκε με
όχημα του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, όπου
διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που με-

τέβησαν στο σημείο ερεύνησαν τον περι-
βάλλοντα χώρο και εντόπισαν εντός κά-
δου απορριμμάτων μαχαίρι που έφερε
ίχνη αίματος και το οποίο κατασχέθηκε
ως μέσο τέλεσης του εγκλήματος. Οι άν-
δρες της ομάδας ΔΙΑΣ αμέσως έσπευσαν
να βρουν το διαμέρισμα στο οποίο διέμε-
νε η άτυχη γυναίκα. Γρήγορα το εντόπι-

σαν και όταν χτύπησαν το κουδούνι, άνοι-
ξε ο άνδρας της. 

Αν και αρχικά ο άνδρας της δολοφονη-
μένης δεν έλεγε στους αστυνομικούς με
ποιον είχε ραντεβού η σύζυγός του, όταν
τον πίεσαν και του είπαν ότι η 36χρονη δο-
λοφονήθηκε, τότε εκείνος τους ανέφερε
το όνομα του 40χρονου και τους έδωσε
και τον αριθμό ενός τηλεφώνου.

Άλλη μία τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της
Κυριακής στα Νέα Φλογητά της Χαλκιδικής με τον
πνιγμό ενός 15χρονου αγοριού. Η ιατροδικαστική
εξέταση που διενεργήθηκε στην Ιατροδικαστική Υπη-
ρεσία Θεσσαλονίκης έδειξε ως αιτία θανάτου τον
πνιγμό. Το επόμενο διάστημα αναμένονται και τα
αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων, προκει-
μένου να ρίξουν περισσότερο φως στις συνθήκες θα-
νάτου και να δείξουν αν το 15χρονο παιδί έχασε τις
αισθήσεις του από κάποια άλλη αιτία όσο βρισκόταν
μέσα στο νερό ή πνίγηκε την ώρα που κολυμπούσε.

Υπενθυμίζεται ότι ο άτυχος νεαρός είχε πάει αυθη-
μερόν εκδρομή με τους φίλους του από τη Σκύδρα.

Το παιδί μπήκε στη θάλασσα, κολύμπησε στα ρηχά
και οι φίλοι του ανησύχησαν όταν τον είδαν να βρί-
σκεται μπρούμυτα μέσα στο νερό, σε απόσταση περί-

που τεσσάρων μέτρων από την αμμουδιά. Στην αρχή
πίστευαν πως ο 15χρονος τούς έκανε πλάκα, ωστόσο,
όταν αντιλήφθηκαν ότι το παιδί είχε χάσει τις αισθή-
σεις του, άρχισαν να καλούν σε βοήθεια, όμως ήταν
πολύ αργά, αφού το παιδί είχε καταλήξει.

Οι λουόμενοι μαζί με τον ναυαγοσώστη προσπάθη-
σαν να κάνουν ΚΑΡΠΑ, ενώ είχαν και απινιδωτή, αλ-
λά ήταν αργά. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του
ΕΚΑΒ και παρέλαβε τον νεαρό για να τον μεταφέρει
στο Κέντρο Υγείας Μουδανιών. Δυστυχώς, ο άτυχος
νεαρός κατέληξε. Σύμφωνα, μάλιστα, με πληροφο-
ρίες που εξετάζονται, το 15χρονο αγόρι δεν γνώριζε
καλό κολύμπι.

Πνιγμός 15χρονου στη Χαλκιδική: Οι φίλοι του νόμιζαν πως τους έκανε πλάκα…
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Με πρωτοφανή αγριότητα
κατακρεούργησε 40χρονος από
το Μπαγκλαντές την 36χρονη
ερωμένη ομοεθνή του, όταν 
του ζήτησε να χωρίσουν -
Αμετανόητος δηλώνει 
ο δράστης, υποστηρίζοντας 
πως του έφαγε λεφτά 
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Της έσκισε την κοιλιά και
της έκοψε χέρι - μάγουλο



Τ
ο υπουργείο Παιδείας εισήγαγε
ψηφιακά εργαλεία στις σχολικές
αίθουσες, όπως διαδραστικούς
πίνακες, σετ ρομποτικής και ψη-

φιακό εκπαιδευτικό υλικό, τα οποία στο-
χεύουν στην περαιτέρω ανάπτυξη ενός οι-
κοσυστήματος ψηφιακής εκπαίδευσης
υψηλών προδιαγραφών και τα οποία θα
ξεκινήσουν να εγκαθίστανται κατά τη
διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το πρώ-
το... κουδούνι στα σχολεία, το οποίο θα
χτυπήσει τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου.
Μάλιστα, όπως αναφέρει το υπουργείο
Παιδείας σε ανακοίνωσή του, η φετινή
σχολική χρονιά αρχίζει με σημαντικές
καινοτομίες:

αα) σχεδόν 8.600 νέους, μόνιμους διορι-
σμούς σε Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια
και Ειδική Αγωγή εκπαίδευση: «Συνολικά
υλοποιήσαμε 25.000 μόνιμους διορι-
σμούς μέσα σε 2 χρόνια. Σημειωτέον, τα
τελευταία 12 χρόνια στην εκπαίδευση δεν
είχε γίνει ούτε ένας μόνιμος διορισμός»,
επισημαίνει. 

β) Επέκταση ολοήμερου: 
� Επεκτείνεται χρονικά από τις 4:00 στις
5:30 μμ, με στόχο αφενός την αναβάθμιση
της παρεχόμενης δημόσιας δωρεάν εκ-
παίδευσης, αφετέρου τη στήριξη των ερ-
γαζόμενων γονέων και των οικογενειών,

με την προσέγγιση του σχολικού και του
εργασιακού ωραρίου.
� Αναβαθμίζεται το περιεχόμενο με νέο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με περισσότε-
ρες δημιουργικές δράσεις για τα παιδιά
(δημιουργική γραφή, εικαστικά κ.ά.) με
περισσότερες παροχές από τη δωρεάν
δημόσια εκπαίδευση.
� Η εφαρμογή ξεκινά στο 50% των τμημά-
των που λειτουργούν σήμερα ως ολοήμε-
ρα, νηπιαγωγεία και δημοτικά (περίπου
5.000). 
� Χωρίς κριτήρια εγγραφής.
� Πάνω από 3.200 προσλήψεις εκπαιδευ-
τικών για την περαιτέρω στελέχωσή του.

γ) Ψηφιακά εργαλεία στις σχολικές αί-
θουσες, διαδραστικοί πίνακες, σετ ρομ-
ποτικής, ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό,
τα οποία στοχεύουν στην περαιτέρω
ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος ψηφια-
κής εκπαίδευσης υψηλών προδιαγρα-
φών και τα οποία θα ξεκινήσουν να εγ-
καθίστανται κατά τη διάρκεια της φετι-
νής σχολικής χρονιάς.

δ) Εκπαιδευτικοί όμιλοι: μετά τη λήξη
του ημερήσιου ωρολογίου προγράμμα-
τος διδασκαλίας ή κατά τις διδακτικές
ώρες του ολοήμερου προγράμματος, με
αντικείμενα και δράσεις όπως δημιουρ-
γική απασχόληση, αθλητισμός, ομαδικά
αθλήματα, παραδοσιακοί/μοντέρνοι χο-

ροί, χοροκινητική έκφραση, εικαστικές
τέχνες, χειροτεχνίες και κατασκευές, εκ-
μάθηση μουσικών οργάνων, εκπαιδευτι-
κή ρομποτική, επιστημονικές κατα-
σκευές - πειράματα.

ε) Παιδαγωγικός Σύμβουλος - Μέντο-
ρας: ο ρόλος του είναι να εμπνεύσει, να
προσανατολίσει και να υποστηρίξει κάθε
νεοδιοριζόμενο ή πρόσφατα τοποθετημέ-
νο στη σχολική μονάδα εκπαιδευτικό, με
προϋπηρεσία έως πέντε έτη, με στόχο την
ποιοτική αναβάθμιση της διδασκαλίας του
και εν γένει του παρεχόμενου από αυτόν
εκπαιδευτικού έργου.

Στ) Ενδοσχολικός Συντονιστής: συντονί-

ζει και υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς
στο έργο τους, καθώς και τις προσπάθειες
της διεύθυνσης κάθε σχολικής μονάδας
να την ενισχύσουν ως επαγγελματική κοι-
νότητα μάθησης και ανάπτυξης.
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Διακοπές τέλος: Οι αδειούχοι του Αυγούστου επιστρέφουν κατά… κύματα 

Οι έξι πιο σημαντικές
καινοτομίες του υπουργείου
Παιδείας - Ολοήμερο έως 
τις 5.30 και προσλήψεις
εκπαιδευτικών
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To 100% αγγίζει η πληρότητα των πλοίων που επιστρέ-
φουν στον Πειραιά τις τελευταίες ημέρες, ενώ από την Κυ-
ριακή το απόγευμα η Αθήνα έχει επιστρέψει στην παλιά
ασφυκτική εικόνα της, καθώς επέστρεψε ο μεγάλος όγκος
των αδειούχων του Αυγούστου. 

Η μεγάλη επιστροφή των αδειούχων του Αυγούστου
επιβεβαιώνει ότι το καλοκαίρι τελειώνει και επισήμως,
ενώ αρκετή κίνηση παρατηρήθηκε και στους εθνικούς
οδικούς άξονες, με την κορύφωση να παρατηρείται το
βράδυ της Κυριακής και τους αδειούχους να προσπαθούν
να προσαρμοστούν και πάλι στη σκληρή πραγματικότητα
της Αθήνας.

Οι εικόνες από το λιμάνι του Πειραιά, της Ραφήνας και
του Λαυρίου μαρτυρούν ότι οι Αθηναίοι εκμεταλλεύτηκαν

με τον καλύτερο τρόπο την καλοκαιρινή τους άδεια τον Δε-
καπενταύγουστο, αφού η πληρότητα των πλοίων που επέ-
στρεψαν από Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Αργοσαρωνικό
άγγιξε τα 100%, κάτι το οποίο είχαμε να δούμε από το 2019.

Τα νησιά που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη κίνηση το φετι-
νό καλοκαίρι ήταν αυτά της Τήνου και της Πάρου, που για
όλο το διάστημα ήταν ασφυκτικά γεμάτα από κόσμο. 

Την ίδια ώρα, αυξημένη παρουσιάζεται και η κίνηση στις
εθνικές οδούς, με τους εκδρομείς που επέλεξαν να περά-
σουν το καλοκαίρι τους στα χωριά τους ή σε κάποιον από
τους δημοφιλείς προορισμούς της Πελοποννήσου. Τα
έκτακτα μέτρα της Τροχαίας στην περιοχή της Αττικής, αλ-
λά και σε όλη την επικράτεια, με σκοπό την οδική ασφά-
λεια, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την διευκό-
λυνση των οδηγών είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ προβλέπε-
ται έντονη αστυνομική παρουσία στο οδικό δίκτυο, σταθ-
μούς, λιμάνια και αεροδρόμια, καθώς και συγκρότηση συ-
νεργείων για τη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων.

Τι αλλάζει από 
τη νέα χρονιά 
στα σχολεία…



Σ
ε φυλάκιση 10 μηνών, με
τριετή αναστολή, καταδικά-
στηκε 40χρονος, ο οποίος
συνηθίζει να παίζει τυχερά

παιχνίδια σε πρακτορεία ΟΠΑΠ χω-
ρίς να πληρώνει. Αυτή τη φορά κατα-
δικάστηκε ότι έπαιξε ΚΙΝΟ αξίας
1.550 ευρώ και, όταν έγινε η διαδικα-
σία της κατοχύρωσης των δελτίων,
τότε είπε ότι δεν είχε να πληρώσει. Ο
40χρονος δεν εμφανίστηκε στο δι-
καστήριο και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 μηνών για
απάτη, για χρέη ύψους 1.550 ευρώ που άφησε σε πρα-

κτορείο στο Πανόραμα. Ο ίδιος έχει
καταδικαστεί και άλλες φορές για
παρόμοια συμπεριφορά. Ο υπάλλη-
λος του πρακτορείου ανέφερε ότι
του έλεγε διαρκώς πως θα πληρώ-
σει, όμως δεν το έκανε και μάλιστα
ξαναεμφανίστηκε την επόμενη μέ-
ρα στο κατάστημα, σαν να μην συνέ-
βη τίποτα. «Εγώ δεν μπορώ να κα-
λύψω αυτό το ποσό, δεν έχω τόσα
χρήματα, τώρα έπιασα δουλειά»,

ανέφερε ζητώντας από το δικαστήριο να βρει λύση για
να επιστραφούν τα χρήματα.

Δύο περίπτερα προβολής του κυβερνητικού έργου
μαθαίνουμε πως σχεδιάζουν στη ΝΔ να στήσουν ενό-
ψει της 86ης ΔΕΘ, στα οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι
οι πολίτες που το επιθυμούν. Τα δύο αυτά περίπτερα

θα στηθούν στην πλατεία Αριστοτέλους και στον πε-
ζόδρομο της Καλαμαριάς προβάλλοντας μεταξύ άλ-
λων έργα που αφορούν στη Θεσσαλονίκη και τη βό-
ρεια Ελλάδα.

Περίπτερα εκτός ΔΕΘ για να προβάλει το έργο της «στήνει» η ΝΔ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τρέχει την καμπάνια
«ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» 

Ο αγώνας για την πρόληψη και αν-
τιμετώπιση της παιδικής σεξουαλι-
κής κακοποίησης συνεχίζεται και η
καμπάνια «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» του
Συμβουλίου της Ευρώπης με πρωτο-
βουλία της Έλενας Ράπτη «πηγαίνει»
στην 86η ΔΕΘ. Συγκεκριμένα η βου-
λευτής της Α’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ
συναντήθηκε με τον αρχηγό της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας αντιστράτηγο
Κωνσταντίνο Σκούμα και αποφάσι-
σαν φέτος η καμπάνια να φιλοξενη-
θεί στο περίπτερο του Πληροφορια-
κού Κέντρου της Ελληνικής Αστυνο-
μίας με διανομή εντύπου υλικού και
προβολή ενημερωτικών σποτ.

Ξεναγήθηκε 
σε οινοποιείο
στην Ιερισσό 

Στους χώρους του οινοποιείου Do-
maine Agrovision στην Ιερισσό της
Χαλκιδικής και σε απόσταση ανα-
πνοής από το Άγιο Όρος ξεναγήθηκε
η υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζα-
χαράκη. Την ξενάγηση ανέλαβε ο γε-
νικός διευθυντής του οινοποιείου
Άγγελος Ζαμάνης, με την υφυπουργό
να τονίζει την αξία του οινοτουρι-
σμού. Την κ. Ζαχαράκη συνόδευε ο
σύμβουλος Μεταναστευτικής Πολιτι-
κής Νίκος Αντωνίου.

Γενέθλια στη Βουλή
για Χατζηβασιλείου 

Στη Βουλή γιόρτασε τα γενέθλιά
του ο βουλευτής Σερρών της ΝΔ Τά-
σος Χατζηβασιλείου. Ο σύμβουλος
του πρωθυπουργού Κυριάκου Μη-
τσοτάκη κέρασε στο εντευκτήριο
της Βουλής τους συναδέλφους του,
καθώς έκλεισε τα 41 του χρόνια. Σε
αυτό το γενέθλιο κάλεσμα τον τίμη-
σαν οι βουλευτές Ντόρα Μπακο-
γιάννη, Μαρίνα Μάνη, Χριστίνα Αλε-
ξοπούλου, Μαρία Κεφαλά, Παρα-
σκευή Βρυζίδου και μόνος άνδρας
της παρέας, ο υφυπουργός Δικαιο-
σύνης Γιώργος Κώτσηρας. 

Καταδικάστηκε ξανά τζογαδόρος που
έπαιζε, αλλά… ξέχναγε να πληρώσει 

Υπάρχει βουλευτής που 
θέλει να γίνει δήμαρχος;  

Ένα «πουλάκι» έλεγε στη στήλη ότι «γαλάζιος» βου-
λευτής σκέφτεται σοβαρά να βάλει για υποψήφιος δή-
μαρχος Θεσσαλονίκης. Με τον ανταγωνισμό να είναι
έντονος για μια θέση στο επόμενο Κοινοβούλιο, στα
«γαλάζια» πηγαδάκια αναζητούν μια καλή υποψηφιό-
τητα απέναντι στον Κωνσταντίνο Ζέρβα. Αν κατέβει
πάντως ο συγκεκριμένος βουλευτής, τότε μοιάζει βέ-
βαιο ότι θα έχει μαζί του και «γαλάζιους» αντιδημάρ-
χους του νυν δημάρχου Θεσσαλονίκης. Τόμπολα...

Επενδύουν στον Άρη και
στον Άγγελο οι «γαλάζιοι»
Στις σχέσεις με τον Άρη Θεσσαλονίκης επενδύουν
στη Νέα Δημοκρατία με
στόχο το οπαδικό κοινό
ενόψει των εκλογών. Με
δεδομένο το πρόβλημα
στο παοκτσίδικο ακροα-
τήριο, προσανατολίζον-
ται στη δεύτερη μεγάλη
αθλητική δεξαμενή ψη-
φοφόρων. Για αυτό και
θα προκριθούν υποψή-
φιοι από το συγκεκριμέ-
νο ακροατήριο. Πολλοί
είναι αυτοί που λένε ότι
σε αυτό το πλαίσιο έχει προβάδισμα ο Χαριστέας
για να τα «σαρώσει» όλα προκαλώντας «πονοκε-
φάλους» στους παλιούς.

Θέμα το κυκλοφοριακό 
ελέω της Διεθνούς Έκθεσης 

Σύσκεψη για το κυκλοφοριακό λόγω της ΔΕΘ θα
πραγματοποιηθεί στο τέλος της εβδομάδας στο
αστυνομικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Εκεί θα δώ-
σουν το «παρών» όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς,
ώστε να μην παρατηρηθούν εικόνες χάους στην πό-
λη, τόσο για το παρκάρισμα όσο και εξαιτίας των
συγκεντρώσεων που θα προγραμματιστούν την
ημέρα των εγκαινίων της Έκθεσης.

«Για μαζευτείτε λίγο
εσείς οι αιρετοί…» 

Αυξάνονται και πληθύνονται οι διαμαρτυρίες στα
social media για αντιδημάρχους που χρησιμοποι-
ούν τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα για προσωπικές
τους εργασίες και όχι για την ιδιότητά τους. Οι αιρε-
τοί ανά τη χώρα, που βγαίνουν «στα μανταλάκια»
του διαδικτύου, αναγκάζονται άρον άρον να ζητή-
σουν συγγνώμη. Άραγε τι θα σκέφτεται ο αντιδή-
μαρχος σε δήμο του νομού Θεσσαλονίκης, που
ακούγεται ότι έχει τέσσερις οδηγούς για όλο το
24ωρο; Αμ ο άλλος, με τα δύο αυτοκίνητα για τις με-
τακινήσεις του; «Μαζευτείτε», τους λέει ο κόσμος...
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Πελοπόννησος

Όλα τα θέματα της περιφέρειας 
στην ηγεσία του ΥΠΕΣ 

Εποικοδομητική συνεργασία με τον υπουργό Εσωτερικών
Μάκη Βορίδη και με τον αναπληρωτή υπουργό Στέλιο Πέτσα
είχε στην Αθήνα ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας.

Τα ενταγμένα
έργα και τα υπό
ένταξη στο πρό-
γραμμα «Αντώ-
νης Τρίτσης»
έπεσαν στο τρα-
πέζι της συζήτη-
σης με τον ανα-
πληρωτή υπουρ-
γό Εσωτερικών
Στέλιο Πέτσα. Ακόμα συζητήθηκε και η πίστωση από το Ταμείο
Ανάκαμψης προς την περιφέρεια για το συνολικού προϋπολο-
γισμού 23.875.000 ευρώ έργο βελτίωσης της ασφαλείας του
οδικού δικτύου στην περιφέρεια.

Στη συνάντησή του με τον υπουργό Μάκη Βορίδη ο περιφε-
ρειάρχης έθεσε θέματα αυτοδιοικητικής φύσεως, όπως οι
αναπτυξιακοί οργανισμοί των περιφερειών, οι αξιολογήσεις
εργαζομένων.

Σικυωνίες

Ρεκόρ χρηματοδότησης 
για έργα αγροτικής οδοποιίας

Στην πρώτη θέση πανελλαδικά βρέθηκε και πάλι ο Δήμος
Σικυωνίων για την εξασφάλιση της υψηλότερης χρηματοδότη-
σης ΕΣΠΑ για έργα αγροτικής οδοποιίας στο αντίστοιχο πρό-
γραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
και της ΕΕ. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Σικυωνίων κατάφερε να
κερδίσει 6,6 εκατ. ευρώ για 10 έργα αγροτικής οδοποιίας στα
όριά του. Αυτό τον φέρνει στην πρώτη θέση των δήμων που
διεκδίκησαν τις αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις και μάλιστα με
διαφορά σχεδόν 100% από τον δεύτερο (Δήμος Κεντρικών
Τζουμέρκων με 3,5 εκατ. ευρώ).

Ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης είχε επικοινωνία με τον δήμαρχο Ζίτσας,
από τον οποίο ζήτησε να κινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για την άμεση παύση
του αντιδημάρχου του με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό βασανισμού όνου.
Ο υπουργός Εσωτερικών, με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό βασανισμού
γαϊδουριού που σημειώθηκε στις 27 Αυγούστου στον Δήμο Ζίτσας και
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συλληφθείς που φέρεται να έχει τελέσει την πράξη
είναι αντιδήμαρχος του Δήμου Ζίτσας, ζήτησε από τον συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας να εξετάσει το
περιστατικό και να κινήσει άμεσα τη σχετική πειθαρχική διαδικασία.
Παράλληλα, ο κ. Βορίδης είχε επικοινωνία με τον δήμαρχο Μιχάλη Πλιάκο, από
τον οποίο ζήτησε να κινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για την άμεση παύση του
αντιδημάρχου του.

Θεσσαλία 

Νέο αντιπλημμυρικό 
έργο 1 εκατ. 
στον Πάμισο ποταμό

Νέο έργο για την αντιπλημμυρική προστασία
παρόχθιων εκτάσεων στις κοίτες του Πάμισου
ποταμού δημοπρατεί η Περιφέρεια Θεσσα-
λίας, με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης
1.000.000 ευρώ και χρηματοδότηση από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περι-
φέρειας.

Το έργο περιλαμβάνει καθαρισμό της κοίτης
του ποταμού και αποκαταστάσεις - ενισχύσεις
πρανών και αναχωμάτων στο τμήμα από τη Γε-
λάνθη ΠΕ Καρδίτσας μέχρι τα Μεγάλα Καλύβια
ΠΕ Τρικάλων, στη συμβολή του Πάμισου με τον
Πηνειό ποταμό.

«Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας εξελίσσεται τα
τελευταία χρόνια ένα πρωτόγνωρο, ολοκλη-
ρωμένο σχέδιο καθαρισμού ποταμών, με βάση
τη φιλοσοφία build back better, ώστε να προ-
λάβουμε τις επικίνδυνες επιπτώσεις που έρ-
χονται από το μέλλον λόγω της κλιματικής κρί-
σης», δηλώνει ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Κώστας Αγοραστός. «Χρηματοδοτούμε και δη-
μοπρατούμε ένα νέο μεγάλο αντιπλημμυρικό
έργο. Τα έργα μας αποδίδουν, αντέχουν και δη-
μιουργούν συνθήκες ασφάλειας για ζωές, αν-
θρώπινα αγαθά, δημόσιες υποδομές και για το
περιβάλλον», προσθέτει ο περιφερειάρχης.

! Ο ενιαίος συντονισμός έφερε 
4 εκατ. τουρίστες 
στα νησιά Ν. Αιγαίου

Ξεπέρασαν τα 4 εκατομμύρια οι επισκέπτες μέσω
αεροπορικών πτήσεων στο Νότιο Αιγαίο, ενώ η αύ-
ξηση στις αφίξεις στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου τις
πρώτες είκοσι μέρες του Αυγούστου έφθασε στο
16%, όπως ανακοίνωσε η Πρωτοβουλία Νοτίου Αι-
γαίου για τον Τουρισμό.

Από τις 27 Μαρτίου, που ξεκίνησε η τουριστική πε-
ρίοδος του 2022, μέχρι και τις 21 Αυγούστου, το Νότιο
Αιγαίο βρίσκεται σταθερά ψηλότερα σε διεθνείς αφί-
ξεις σε σχέση με το ιστορικό ρεκόρ του 2019.

Ειδικότερα, η Ρόδος έχει ήδη ξεπεράσει το 1,7
εκατ. επισκέπτες από το εξωτερικό, η Κως περισσό-
τερους από 800.000, η Κάρπαθος προσεγγίζει τις
57.000, η Μύκονος τις 450.000 και η Σαντορίνη έχει
ξεπεράσει το μισό εκατομμύριο διεθνείς αφίξεις.

Η Πρωτοβουλία Νοτίου Αιγαίου για τον Τουρισμό
δημιουργήθηκε το 2020 για την προώθηση και την
προστασία της εικόνας του Νοτίου Αιγαίου ως τουρι-
στικού προορισμού και εργάζεται για τον ενιαίο συν-
τονισμό εγχώρια και διεθνώς. Την πρωτοβουλία
απαρτίζουν η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο Δήμος
Ρόδου και παραγωγικοί, επιστημονικοί και κοινωνι-
κοί φορείς της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων.
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Ζίτσα

Με εντολή Βορίδη η άμεση παύση 
του αντιδημάρχου Ζίτσας

Γράφει ο Γιάννης Παργινός
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ιευκρινίσεις αναφορικά με
τις οφειλές που εντάσσον-
ται στον εξωδικαστικό μη-
χανισμό προς ρύθμιση σε

έως και 240 δόσεις παρέχει η φορο-
λογική διοίκηση.

Με σχετική εγκύκλιο η ΑΑΔΕ δίνει
οδηγίες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες
για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν
τις αιτήσεις οφειλών εντός του
ισχύοντος πλαισίου. Στην εξωδικαστι-
κή ρύθμιση υπάγονται οι οφειλές
προς το Δημόσιο που είναι βεβαιωμέ-
νες, μεταξύ αυτών και οι προσαυξή-
σεις, τα πρόστιμα και οι τόκοι εκπρό-
θεσμης καταβολής.

Εξαιρούνται, αντιθέτως, οι απαιτή-
σεις από ανακτήσεις κρατικών ενι-
σχύσεων, οφειλές από τελωνειακούς
δασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
οφειλές προς αλλοδαπό Δημόσιο,
οφειλές υπέρ άλλων τρίτων που βε-
βαιώνονται και εισπράττονται κατά
ΚΕΔΕ και οι οφειλές που έχουν ήδη
ρυθμιστεί.

Αποπληρωμή οφειλών
Το ισχύον πλαίσιο της εξωδικαστι-

κής ρύθμισης δίνει τη δυνατότητα
αποπληρωμής των οφειλών προς το
Δημόσιο σε έως 240 έντοκες μηνιαίες
δόσεις. Ο αριθμός καθορίζεται βάσει
της ικανότητας αποπληρωμής του
οφειλέτη και προβλέπει ως ελάχιστο
ποσό δόσης τα 50 ευρώ, χωρίς περίο-
δο χάριτος. Το τελικό ποσό αποπλη-
ρωμής και ο προσδιορισμός των δό-
σεων υπολογίζονται αυτοματοποιημέ-
να μέσω σχετικού υπολογιστικού ερ-
γαλείου.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός προ-
βλέπει και τη διαγραφή οφειλών. Βα-
σική προϋπόθεση είναι ότι το Δημόσιο
δεν θα βρίσκεται σε χειρότερη οικο-
νομική θέση από αυτήν στην οποία θα
βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποί-
ησης των περιουσιακών στοιχείων του
οφειλέτη στο πλαίσιο διαδικασίας
αναγκαστικής εκτέλεσης. Στη διαγρα-
φή οφειλών εξαιρείται η βασική οφει-
λή από παρακρατούμενους και επιρ-
ριπτόμενους φόρους.

Κατά το διάστημα ισχύος της σύμ-
βασης αναδιάρθρωσης προβλέπεται η
άρση των κατασχέσεων απαιτήσεων
μετά την απόφαση του προϊσταμένου
της αρμόδιας υπηρεσίας της φορολο-
γικής διοίκησης. Εκδίδεται υποχρεω-
τικά κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και
μόνο αν έχει εξοφληθεί ποσοστό 75%
του συνολικού προς καταβολή στο

Δημόσιο ποσού της σύμβασης ανα-
διάρθρωσης οφειλών. Σε περίπτωση
καθυστέρησης στην καταβολή δόσε-
ων η ρύθμιση χάνεται.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η ρύθμι-
ση χάνεται σε περίπτωση καθυστέρη-
σης στην καταβολή των δόσεων που
ορίζονται στη σύμβαση αναδιάρθρω-
σης για τις οφειλές προς το Δημόσιο,
με συνέπεια το συνολικό ύψος του πο-
σού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει
αθροιστικά είτε την αξία τριών δόσεων
είτε την αξία τουλάχιστον του 3% του
συνολικά οφειλόμενου στο Δημόσιο
ποσού, σύμφωνα με τη σύμβαση.

Αίτηση στην πλατφόρμα
Η πλατφόρμα προσφέρει ρυθμίσεις

και για οφειλέτες που έχουν οφειλές
προς το Δημόσιο χωρίς να έχουν
οφειλές σε χρηματοδοτικούς φορείς,

εφόσον ισχύουν, μεταξύ άλλων, τα
εξής κριτήρια:

Το σύνολο των οφειλών υπερβαίνει
τις 10.000 ευρώ, μαζί με τα πρόστιμα,
προσαυξήσεις κ.λπ., ακόμα και αν δεν
είναι καν ληξιπρόθεσμα, αλλά εμφα-
νίζονται απλώς βεβαιωμένα προς εί-
σπραξη (π.χ. τρέχοντες φόροι).

Εντάσσονται ακόμα όλες οι τρέχου-
σες οφειλές προς φορείς του Δημοσί-
ου που έχουν βεβαιωθεί, ακόμα και αν
είναι ενήμερες και όχι ληξιπρόθε-
σμες, όπως δόσεις φόρου εισοδήμα-
τος ή ΕΝΦΙΑ που θα εκδοθεί, αρκεί ο
οφειλέτης να επικαλεστεί δυσκολίες
και επιδείνωση οικονομικής κατάστα-
σης (μείωση εισοδήματος ή αύξηση
δαπανών) μεγαλύτερη από 20%. Ο αι-
τών δεν πρέπει να έχει υποβάλει αίτη-
ση για επικύρωση συμφωνίας εξυ-
γίανσης ή για κήρυξη σε πτώχευση.

Προθεσμία 48 ωρών για τους 200.000 φορολογούμε-
νους που δεν έχουν υποβάλει ακόμα φορολογική δή-
λωση. Μετά η εκπρόθεσμη υποβολή συνεπάγεται με
πρόστιμο 100 ευρώ. Σημειώνεται ότι για τους δικαιού-
χους που δεν έχουν προχωρήσει ακόμα στην αίτηση για
το Fuel Pass 2, η μόνη προϋπόθεση για την είσπραξη
του επιδόματος είναι να έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα
τη φορολογική τους δήλωση.

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα με δηλωθέν οικο-
γενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2021 έως

30.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για
κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού (σύζυγος/μέλος
συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενα τέκνα) και έως
45.000 ευρώ

Τα εισοδηματικά κριτήρια: 
� Άγαμος: 30.000 ευρώ 
� Ζευγάρι: 33.000 ευρώ, 
� Ζευγάρι με 1 παιδί: 36.000 ευρώ 
� Ζευγάρι με 2 παιδιά: 39.000 ευρώ
� Ζευγάρι με 3 παιδιά: 42.000 ευρώ και 

� Ζευγάρι με 4 παιδιά: 45.000 ευρώ.
Για τις φορολογικές δηλώσεις, οι οποίες θα υποβλη-

θούν εμπρόθεσμα έως τις 30 Αυγούστου, οι φορολο-
γούμενοι θα πρέπει έως τις 31 Αυγούστου να έχουν
εξοφλήσει τις δύο πρώτες δόσεις του φόρου, δηλαδή τη
δόση του Ιουλίου και τη δόση του Αυγούστου. Καμία αλ-
λαγή δεν υπάρχει και στην έκπτωση φόρου 3% για την
εφάπαξ εξόφληση του συνολικού ποσού, καθώς το
υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε την παράταση έως
το τέλος Αυγούστου.

Δηλώσεις: Τελευταία ευκαιρία για όσους δεν τις υπέβαλαν ακόμα - Έρχονται πρόστιμα

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Εξωδικαστική ρύθμιση
οφειλών έως 240 δόσεις 

ΠΟΙΟI ΥΠAΓΟΝΤΑΙ

ΠΟΙΟΙ  ΕΞΑΙΡΟYΝΤΑΙ  



Π
οσό 3,6 δισ. ευρώ, που
ισοδυναμεί με δύο εκατο-
στιαίες μονάδες του Ακα-
θαρίστου Εγχωρίου Προ-

ϊόντος, θα λάβει η Ελλάδα έως το
2027 στο πλαίσιο του προγράμματος
δράσεων για το περιβάλλον και την
κλιματική αλλαγή. 

Την περασμένη Παρασκευή, η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το ελ-
ληνικό σχέδιο που είχαν καταθέσει
τα συναρμόδια υπουργεία Ανάπτυ-
ξης και Ενέργειας & Περιβάλλοντος.
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το
Ταμείο Συνοχής. 

Οι στρατηγικοί στόχοι
Οι στρατηγικοί στόχοι που θέτουν

το πρόγραμμα και η συνολική χρημα-
τοδότηση έχουν ως εξής:
1. Για τη βελτίωση της ενεργειακής

απόδοσης κτιρίων και επιχειρήσεων,
θα διατεθούν 800 εκατ. ευρώ. 
2. Για τη διαχείριση στερεών απο-

βλήτων και τη μετάβαση στην κυκλι-
κή οικονομία, θα διατεθούν πόροι
ύψους 800 εκατ. ευρώ. 
3. Για τη διαχείριση των υδάτινων

πόρων έχουν προϋπολογιστεί πόροι
ύψους 640 εκατ. ευρώ. 
4. Η προσαρμογή στην κλιματική

αλλαγή θα χρηματοδοτηθεί με πό-

ρους ύψους 445 εκατ. ευρώ. 
5. Για τη μετάβαση σε καθαρές

μορφές ενέργειας θα υλοποιηθούν
προγράμματα ύψους 440 εκατ. ευρώ. 
6. Η προώθηση της αστικής ανα-

ζωογόνησης και της βιώσιμης κινητι-
κότητας θα χρηματοδοτηθεί με πό-
ρους ύψους 320 εκατ. ευρώ. 
7. Η διατήρηση της βιοποικιλότη-

τας και η αειφόρος χρήση των φυσι-
κών πόρων θα απορροφήσουν πό-
ρους 75 εκατ. ευρώ.
8.Περίπου 80 εκατ. ευρώ θα διατε-

θούν σε διάφορες άλλες δράσεις.
Το πρόγραμμα συμβάλλει με πό-

ρους του σε ποσοστό 85,2% μέσω
δράσεων ΕΤΠΑ και 19,4% μέσω δρά-
σεων ΤΣ στην επίτευξη των στόχων
της προσαρμογής στην κλιματική αλ-
λαγή, ενώ σε ποσοστό 18% μέσω δρά-
σεων ΕΤΠΑ συμβάλλει στην επίτευξη
των στόχων διατήρησης και προστα-
σίας της βιοποικιλότητας.

Άδωνις Γεωργιάδης για το νέο ΕΣΠΑ
Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επεν-

δύσεων Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε
ότι με την έγκριση από την Ευρωπαϊ-

κή Επιτροπή του επιχειρησιακού
προγράμματος «Περιβάλλον και Κλι-
ματική Αλλαγή 2021- 2027», το
υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων ολοκλήρωσε όλη την εγκριτική
διαδικασία του νέου ΕΣΠΑ, πρώτο σε
όλη την Ευρώπη. Όπως τόνισε, «βα-
σικός στόχος είναι να πέσουν χρήμα-
τα στην ελληνική οικονομία το δυνα-
τόν ταχύτερα και να καλύψουμε τις
συνέπειες που φέρνει ο πόλεμος
στον οικονομικό κύκλο κατά τον κα-
λύτερο δυνατό τρόπο με νέες επεν-
δύσεις και νέες θέσεις εργασίας».
Πρόσθεσε, δε, ότι με τέτοιες κινήσεις
το ρεκόρ επενδύσεων όλων των επο-
χών του 2022 θα πάει ακόμα καλύτε-
ρα το 2023. 

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Ανά-
πτυξης Γιάννη Τσακίρη, με το συγ-
κεκριμένο πρόγραμμα τίθενται οι
θεμελιώδεις βάσεις για την άμεση
αντιμετώπιση πολυδιάστατων κρί-
σεων όπως οι περιβαλλοντικές που
οδηγούν ταυτόχρονα και σε ανθρω-
πιστικές.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Κ. Χατζηδάκης:
«Τσουχτερά»
πρόστιμα για Ψηφιακή
Κάρτα, βία και άδειες

«Τσουχτερά» πρόστιμα, που θα ξε-
κινούν από τα 400 ευρώ και θα φτά-
νουν έως και τα 10.500 ευρώ, θα επι-
βάλλονται σε όσους εργοδότες δεν
τηρούν τη νομοθεσία σχετικά με την
Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, τα φαινό-
μενα βίας και σεξουαλικής παρενό-
χλησης, αλλά και τις νέες γονικές
άδειες. 

Σύμφωνα με απόφαση του υπουρ-
γού Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη,
προβλέπονται τα εξής: 

1Ως προς την Ψηφιακή Κάρτα
Εργασίας, σε περίπτωση μη

ενεργοποίησης το πρόστιμο θα φτά-
νει στα 10.500 ευρώ, ενώ αν υπάρχει
απόκλιση της καταγραφής του χρό-
νου εργασίας από τον πραγματικό,
επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 ευρώ. 

2 Για τα φαινόμενα βίας και πα-
ρενόχλησης, προβλέπονται

πρόστιμα κατά περίπτωση από 1.800
έως 10.500 ευρώ. 

3 Για τις νέες γονικές άδειες,
προβλέπεται πρόστιμο 750 ευ-

ρώ για μη γνωστοποίηση του λόγου
απόλυσης, 400 ευρώ για μη χορήγη-
ση άδειας απουσίας για λόγους ανω-
τέρας βίας, 750 ευρώ για μη εξέταση
αιτήματος γονέα, 750 ευρώ για μη
τεκμηρίωση απόρριψης της αίτησης,
750 ευρώ για μη χορήγηση άδειας
προγεννητικών εξετάσεων, 400 ευρώ
για μη ανάρτηση στην ΕΡΓΑΝΗ άδει-
ας άνευ αποδοχών, 750 ευρώ για μη
ανάρτηση γονικής άδειας, 3.000 ευ-
ρώ για μη χορήγηση άδειας πατρότη-
τας, 3.000 ευρώ για μη χορήγηση γο-
νικής άδειας και άδειας μητρότητας,
3.000 ευρώ για απασχόληση εργαζο-
μένου κατά τη διάρκεια της γονικής
άδειας, 3.000 ευρώ για μη χορήγηση
μειωμένου ωραρίου γονέων παιδιών
με αναπηρία, 3.000 ευρώ για μη χο-
ρήγηση άδειας για υποβολή σε μεθό-
δους ιατρικώς υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής, 4.000 ευρώ για πα-
ραβίαση δικαιώματος εργαζόμενου
να επιστρέψει σε ίδια ή ισοδύναμη
θέση μετά τη λήψη άδειας και 4.000
ευρώ για απόλυση εργαζομένου λό-
γω αίτησης ή λήψης (γονικής κ.λπ.)
άδειας ή ευέλικτης ρύθμισης.
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Μέσω του νέου ΕΣΠΑ 
θα διατεθούν 800 εκατ. 
για την ενεργειακή
αναβάθμιση κτιρίων 

Πακτωλός 3,6 δισ. για 
περιβάλλον και κλίμα



του Μιχάλη Μαστοράκη

Σ
χέδιο και πρόληψη προτάσ-
σει η κυβέρνηση ενόψει του
δύσκολου χειμώνα που
έχουμε μπροστά μας στον

σκληρό «ενεργειακό» στίβο, με τα
πρώτα σημάδια ήδη να κάνουν σαφές
το αποτύπωμά τους. 

Αρκεί κανείς να κοιτάξει την εξέλι-
ξη των τιμών ενέργειας (φυσικό αέριο,
ηλεκτρική ενέργεια και πετρέλαιο)
από μέρα σε μέρα καθώς και τις προ-
βλέψεις για τους επόμενους μήνες.
Μόλις χθες, το ετήσιο προθεσμιακό
συμβόλαιο ηλεκτρικής ενέργειας της
Γερμανίας βρέθηκε σε ιστορικό υψη-
λό, ξεπερνώντας τα 800€/MWh. 

Σημειώνεται πως έχει προηγηθεί η
προτροπή της Κομισιόν προς τα κρά-
τη-μέλη να εκπονήσουν σχέδια εξοι-
κονόμησης ενέργειας ενόψει του χει-
μώνα, προκειμένου να διασφαλιστεί
στο μέτρο του δυνατού η ενεργειακή
ασφάλεια της Ευρώπης σε όλα τα πι-
θανά σενάρια που έχουμε μπροστά
μας, με το χειρότερο να είναι η πλήρης
διακοπή του ρωσικού φυσικού αερίου
προς τη Γηραιά Ήπειρο. 

Σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας Κώστας Σκρέκας διαβεβαίωσε
πως «είμαστε προετοιμασμένοι για
τον χειμώνα, η κυβέρνηση δεν θα
αφήσει τα νοικοκυριά να κρυώσουν».
Εξήγησε ότι «έχουμε προχωρήσει σε
διπλασιασμό της χωρητικότητας της
Ρεβυθούσας με νέα πλωτή δεξαμενή,
έχουμε διπλασιάσει την ηλεκτροπα-
ραγωγή από λιγνίτη και έχουμε τη δυ-
νατότητα να χρησιμοποιήσουμε πε-
τρέλαιο σε πέντε εργοστάσια παραγω-
γής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο
το φυσικό αέριο». 

Όπως σε Ιταλία, Ισπανία
Ανεξάρτητα, ωστόσο, από τα όποια

μέτρα έκτακτης ανάγκης έχουν ληφθεί,
ο υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση
στην ανάγκη υιοθέτησης πρακτικών
εξοικονόμησης ενέργειας, αναφέρον-
τας χαρακτηριστικά πως «πρέπει να
μπουν στην καθημερινότητά μας, όπως
στη Γερμανία και στην Ιταλία». 

Ωστόσο, δεν βρισκόμαστε στο μη-
δέν, όπως προκύπτει από τα επίσημα
στοιχεία, καθώς Ιούνιο και Ιούλιο εί-
χαμε σημαντική μείωση της κατανά-
λωσης. «Τον Ιούλιο η μείωση της κα-
τανάλωσης ξεπέρασε το 15% μέσα σε
έναν μήνα», επισήμανε σχετικά. 

Από τι θα εξαρτηθεί το πόσο δύσκο-

λος θα είναι ενεργειακά ο προσεχής
χειμώνας; Καθοριστικός παράγοντας
θα είναι ο καιρός, επισημαίνει ο καθη-
γητής Κώστας Ανδριοσόπουλος, με
την ελπίδα να βοηθήσουν την κατά-
σταση οι θερμοκρασίες, ώστε να μει-
ωθεί η ανάγκη για θέρμανση. «Ελπί-
ζουμε να μην έχουμε από την αρχή
έναν πολύ δύσκολο χειμώνα, αλλά δυ-
στυχώς θα πρέπει να συνηθίσουμε
αυτές τις υψηλές τιμές ενέργειας του-
λάχιστον για τον επόμενο χρόνο, γιατί
δυστυχώς υπάρχουν δομικά στοιχεία
στο ενεργειακό σύστημα της Ευρώπης
τα οποία δείχνουν ότι θα έχουμε τέτοι-
ου τύπου μηνύματα (σ.σ.: εξοικονόμη-
ση ενέργειας) αρκετά συχνά μπροστά

μας», τόνισε.
Βασικό ζητούμενο, όπως είπε, είναι

να ολοκληρωθεί η πράσινη ενεργει-
ακή μετάβαση, ωστόσο αυτό χρειάζε-
ται χρόνο, τον οποίο δεν διαθέτει η Ευ-
ρώπη. 

ΣΣτοχευμένα μέτρα για μείωση της κατανάλωσης
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Το σχέδιο της κυβέρνησης
για την εξοικονόμηση
ενέργειας 
- Σκρέκας: «Είμαστε
προετοιμασμένοι για 
έναν δύσκολο χειμώνα» 

Κλειδί η επιχείρηση «Θερμοστάτης» 

Αρχές Ιουλίου η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει τη λεγόμε-
νη επιχείρηση «Θερμοστάτης», ένα σύνολο στοχευμένων
μέτρων με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας κατά 10% τουλάχιστον στο Δημόσιο, σε σχέση
με τις καταναλώσεις της ίδιας χρονικής περιόδου του
2019, για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής των μέτρων. Συγκε-
κριμένα: 
� Η εσωτερική θερμοκρασία των κτιρίων γραφείων του
Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά τη θε-
ρινή περίοδο τηρείται στους 27oC και κατά τη χειμερινή
στους 19oC. 
� Απενεργοποίηση εξοπλισμού γραφείου σε χώρους και

ώρες που δεν υπάρχουν εργαζόμενοι. 
� Χρήση του νυχτερινού αερισμού των κτιρίων, όπου αυτό
είναι δυνατό. 
� Σκίαση του κτιρίου προς βελτίωση της ενεργειακής του
συμπεριφοράς, εφόσον αυτό δεν μειώνει σε μη ανεκτό
επίπεδο τον φυσικό φωτισμό των εσωτερικών χώρων.
� Μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 10% τουλά-
χιστον, ενδεικτικά μέσω βελτιστοποίησης του χρονοπρο-
γραμματισμού του οδοφωτισμού και εξορθολογισμού του
καλλωπιστικού/διακοσμητικού φωτισμού.
� Δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότη-
τας των αντλιοστασίων (π.χ., τοποθέτηση inverter). 
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της Ρεγγίνας Σαβούρδου 

Σ
την περαιτέρω ανάπτυξη του
θαλάσσιου τουρισμού επεν-
δύουν τα Δωδεκάνησα,
ώστε να αναδειχθεί η ποικι-

λομορφία του συμπλέγματος τόσο
των μικρότερων όσο και των μεγαλύ-
τερων νησιών και, συνακόλουθα, τα
νησιά να προσελκύσουν περισσότε-
ρους επισκέπτες υψηλού εισοδηματι-
κού επιπέδου. 

Είναι άλλωστε γνωστό πως το yach-
ting, το sailing, αλλά και όλες εκείνες
οι αθλητικές θαλάσσιες δραστηριότη-
τες απευθύνονται σε μεγάλο αριθμό
συμμετεχόντων, oι οποίοι δυνητικά θα
γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές της
χώρας μας άμα τη επιστροφή τους
στην πατρίδα τους.

Αρωγός σε αυτήν την προσπάθεια
έχει σταθεί το Επιμελητήριο Δωδεκα-
νήσου, καθώς, από την πρώτη στιγμή,
και πριν την έναρξη της φετινής σε-
ζόν, εμπνεύστηκε και δημιούργησε
έναν τρίγλωσσο οδηγό, στα αγγλικά,
τα γαλλικά και τα γερμανικά, όπου πα-
ρουσιάζεται μια πληθώρα δράσεων

εξωστρέφειας, με σκοπό τη συνολική
επιχειρηματική «στροφή» στη θάλασ-
σα και στα ανταποδοτικά της οφέλη.

Αρχικά ο οδηγός εκδόθηκε σε
10.000 αντίτυπα ενημερώνοντας τους
τουρίστες αλλά και τους εν δυνάμει
επισκέπτες για το σύνολο των δράσε-
ων, ενώ για φέτος οι διοργανωτές
προσέθεσαν τη διοργάνωση του πα-
νευρωπαϊκού πρωταθλήματος wing-
foil στη Ρόδο.

«Ακούγεται όλη η Ελλάδα»
«Εκτός από τους συμμετέχοντες

στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα
wingfoil και τους ενδιαφερόμενους
που πήγαν στη Ρόδο, παρακολούθη-
σαν τους αγώνες διαδικτυακά εκα-
τοντάδες χιλιάδες άτομα επιπλέον και

αυτό συμβάλλει καθοριστικά στο να
ακουστεί ακόμη περισσότερο όχι μό-
νο η Ρόδος, αλλά και όλη η Ελλάδα»,
δήλωσε ο πρόεδρος του Επιμελητηρί-
ου Δωδεκανήσου Γιάννης Πάππου μι-
λώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Την επόμενη χρονιά το νησί θα φι-
λοξενήσει και το παγκόσμιο πρωτά-
θλημα της εν λόγω διοργάνωσης, γε-
γονός που ανεβάζει πολύ ψηλά τον
πήχη, αξιοποιώντας την αύξηση κινή-
τρων για επενδύσεις στον θαλάσσιο
τουρισμό, μιας και μιλάμε για έναν
ιδιαίτερα προσοδοφόρο και αποδοτι-
κό κλάδο, ο οποίος εγγυάται γρήγορη
απόσβεση της επένδυσης και αυξη-
μένη κερδοφορία το πολύ σε βάθος
δεκαετίας.

Πρόκειται για ένα είδος τουρι-

σμού που ενισχύει τις οικονομίες
των μικρών νησιωτικών προορι-
σμών, δημιουργώντας θέσεις εργα-
σίας, άμεσες κι έμμεσες, καθώς η
κατά κεφαλήν δαπάνη όσων επιλέ-
γουν το σκάφος ως τρόπο διακοπών
αποδίδει στην πραγματική οικονο-
μία τα τριπλάσια έως επταπλάσια
του μέσου επισκέπτη.

Ο θαλάσσιος τουρισμός κερδίζει
συνεχώς έδαφος, ισχυρίζονται οι άν-
θρωποι της αγοράς, μιας και μπορεί
να προσφέρει την ιδιωτικότητα που
επιθυμεί κανείς, σε συνδυασμό με
την ασφάλεια και την ευελιξία. 

Yachting, sailing, wingfoil,
καταδύσεις και άλλες
δραστηριότητες γίνονται
πρεσβευτές της χώρας μας 
στο εξωτερικό 
προσελκύοντας όλο και
περισσότερους τουρίστες 

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου
του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την
απελευθέρωση των ΚΤΕΛ και θα ολοκληρωθεί στις 9
Σεπτεμβρίου. Το νομοσχέδιο με τίτλο «Δημόσιες υπε-
ραστικές και αστικές τακτικές οδικές μεταφορές επι-
βατών» προβλέπει τη διενέργεια διαγωνισμών για την
ανάθεση των δρομολογίων των αστικών και υπεραστι-
κών ΚΤΕΛ.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με το πα-
ρόν σχέδιο νόμου προωθεί την αντικατάσταση διατά-

ξεων, με νέο ενιαίο θεσμικό πλαίσιο προσαρμοσμένο
στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1370/2007.

Για τις τακτικές οδικές αστικές και υπεραστικές επι-
βατικές μεταφορές προβλέπεται ως αρμόδιο όργανο
για τη διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών ανά
γεωγραφική περιοχή και την ανάθεση των συμβάσεων
το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ενώ την πα-
ρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων θα έχουν
οι περιφέρειες της χώρας στην περιοχή ευθύνης τους.

Με το σχέδιο νόμου καταργείται η Ρυθμιστική Αρχή

Επιβατικών Μεταφορών (ΡΑΕΜ) που είχε συσταθεί με
τον ν. 4199/2013, καθώς δεν κατέστη ποτέ δυνατή η λει-
τουργία της λόγω διοικητικών και οικονομικών ελλείψε-
ων και σχετικών δυσκολιών, και ορίζεται πλέον ως αρ-
μόδια αρχή η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών του υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών. Στην υπηρεσία μετα-
φέρονται και οργανικές θέσεις της καταργηθείσας αρ-
χής, ενώ οργανικές θέσεις μεταφέρονται και στη Ρυθμι-
στική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ). 

Ρ.Σ.

«Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την απελευθέρωση της αγοράς των ΚΤΕΛ»

Τα Δωδεκάνησα επενδύουν 
στον θαλάσσιο τουρισμό…
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H
επιδείνωση του διε-
θνούς κλίματος ανα-
πόφευκτα θα επηρε-

άσει το ελληνικό χρηματι-
στήριο και μένει να αποδειχ-
θεί αν διαθέτει νέες αντοχές,
ώστε να διαφοροποιηθεί.
Στήριγμα στο ΧΑ προσφέ-
ρουν τα πολλά deals, οι ανα-
κοινώσεις αποτελεσμάτων
και η καλή πορεία του τουρι-
σμού. Βεβαίως, ένα στοιχείο
που κρατάει μερικώς «μα-
κριά» το ΧΑ από την άμεση
και ταχύτατη σύνδεση με το
momentum των διεθνών
αγορών, είναι το γεγονός
πως είναι μια υπερβολικά ρηχή αγορά, που συγκεν-
τρώνει άλλης φύσης και άλλου χαρακτήρα επενδυτικά
κεφάλαια. Τεχνικά για τον Γενικό Δείκτη η πρώτη στή-
ριξη τίθεται στις 885-880 μονάδες και ακολουθούν οι
868 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200), η βασική στήριξη
των 850 μονάδων και οι 800 μονάδες. Η διάσπαση της
συγκεκριμένης ζώνης οδηγεί προς τις 780-770 μονά-

δες και ακολουθούν οι 750, οι 725, οι 700 και οι 680 μο-
νάδες. Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 900-910
μονάδες και ακολουθούν οι 920 και οι 950 μονάδες. Για
τον τραπεζικό δείκτη η πρώτη στήριξη τίθεται τις 580
μονάδες και ακολουθούν οι 550 μονάδες, οι 500, οι 480
και οι 450 μονάδες. Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται
οι 600-610 μονάδες και ακολουθούν οι 620 μονάδες.

Ο Κ. Ταγγίρης νέος πρόεδρος
και CEO στον ΟΑΣΘ

Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συ-
νέλευσης του Οργανισμού Αστικών Συγκοι-
νωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), ο υπουργός
Υποδομών και Μεταφορών κ. Κ. Καραμαν-
λής και ο υπουργός Οικονομικών κ. Χ. Σταϊ-
κούρας, ως εκπρόσωποι του ελληνικού Δη-
μοσίου, όρισαν ως μέλη του διοικητικού
συμβουλίου του ΟΑΣΘ τους:

Κωνσταντίνο Ταγγίρη του Θωμά, ως πρό-
εδρο και διευθύνοντα σύμβουλο

Άγγo Μόσχο του Απόστολου, ως μέλος δι-
οικητικού συμβουλίου, εκπρόσωπο των ερ-
γαζομένων.

Intercontinental ΑΕΕΑΠ: 
Στα €2,04 εκατ. τα κέρδη

Η Intercontinental International ΑΕΕΑΠ
ανακοίνωσε ότι σε σχέση με το αντίστοιχο
εξάμηνο του προηγούμενου έτους και ακο-
λουθώντας τα διεθνή λογιστικά πρότυπα πα-
ρουσίασε αύξηση των κεφαλαίων από λει-
τουργικές δραστηριότητες (FFO) κατά
10,82%, αποτέλεσμα που οφείλεται κυρίως
στην αγορά δύο ακινήτων το 2021 και δευτε-
ρευόντως στην ολοκλήρωση της συγχώνευ-
σης των δύο θυγατρικών εταιρειών, όπως
και της σημαντικής αναπροσαρμογής των
μισθωμάτων λόγω πληθωρισμού. Η αξία του
χαρτοφυλακίου των ακινήτων της εταιρείας
ανέρχεται πλέον στα € 111,2. Τα λειτουργικά
κέρδη ανήλθαν σε € 2,58 εκατ. έναντι € 2,64
εκατ. του αντίστοιχου περσινού διαστήμα-
τος. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν
σε €2,04 εκατ. έναντι €2,06 εκατ. του αντί-
στοιχου περσινού διαστήματος.

Συνεργασία των ομίλων
Κυπριώτη & HotelBrain

Δύο από τους κορυφαίους ξενοδοχειακούς
ομίλους της Ελλάδας ανακοινώνουν τη σύνα-
ψη στρατηγικής συμφωνίας, η οποία συνίστα-
ται στη μακροπρόθεσμη μίσθωση του συνό-
λου των ξενοδοχείων του ομίλου Κυπριώτη
από τον όμιλο HotelBrain. Όπως αναφέρεται
σε σχετική ενημέρωση, ο όμιλος HotelBrain
έχει στο χαρτοφυλάκιό του 87 ιδιόχρηστα ξε-
νοδοχεία, συνολικής δυναμικότητας 5.500
δωματίων, σε 37 προορισμούς σε όλη την Ελ-
λάδα. Παράλληλα παρέχει ολοκληρωμένες
υπηρεσίες διαχείρισης ξενοδοχειακών μονά-
δων σε επιπλέον 90 ξενοδοχεία τρίτων. Ο όμι-
λος Κυπριώτη διαθέτει 5 σύγχρονες ιδιόκτη-
τες ξενοδοχειακές μονάδες στο νησί της Κω,
συνολικής δυναμικότητας 1.500 δωματίων,
4.500 κλινών, δύο συνεδριακών κέντρων με
δυνατότητα φιλοξενίας 7.500 συνέδρων, απο-
τελώντας τον μεγαλύτερο ξενοδόχο στην Κω
και έναν από τους μεγαλύτερους στην ευαί-
σθητη περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου.

Αλλαγή ονομασίας, αποτελέσματα - ρεκόρ, και ολοκλήρωση της πώλη-
σης της ΔΕΠΑ Υποδομών, φέρνει το υπόλοιπο του 2022 για τον όμιλο των
Ελληνικών Πετρελαίων. Τα ισχυρά αποτελέσματα αλλά και μέρος των εσό-
δων από την πώληση της θυγατρικής αφενός θα δώσουν ώθηση στο μέρι-
σμα της χρήσης, αφετέρου, όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του
ομίλου Ανδρέας Σιάμισιης, θα χρηματοδοτήσουν επίσης την επιτάχυνση
των επενδύσεων σε ΑΠΕ, ώστε οι στόχοι που έχουν τεθεί για το 2025 και το
2030 (1 και 2 γιγαβάτ αντίστοιχα), να επιτευχθούν νωρίτερα. Η νέα ονομα-

σία των ΕΛΠΕ που προτείνεται και αναμένεται να εγκριθεί από την γενική συνέλευση των μετόχων που έχει συγ-
κληθεί για τις 20 Σεπτεμβρίου είναι «Helleniq Energy». 

ΧΑ: Με το βλέμμα στις διεθνείς αγορές
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Νέο όνομα και αποτελέσματα-ρεκόρ για τα ΕΛΠΕ

Με εκρηκτική βελτίωση των μεγεθών του
σε όλα σχεδόν τα επίπεδα ολοκλήρωσε το
πρώτο εξάμηνο του 2022 ο ΟΠΑΠ, με την
κερδοφορία του να ενισχύεται κατά 111,9%
σε ετήσια βάση με καθαρά κέρδη 167,3
εκατ. ευρώ. Πιο αναλυτικά, στο πρώτο εξά-
μηνο ο ΟΠΑΠ παρουσίασε:

Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) α’
εξαμήνου 2022 στα €899,3 εκατ. έναντι
€570,1 εκατ. το α’ εξάμηνο 2021, αυξημένα
κατά 57,7% ως αποτέλεσμα της πλήρους
λειτουργίας των καταστημάτων μας καθ’
όλη τη διάρκεια του 2022 και της ισχυρής ζήτησης, παρά την συνολικά ασθενέστερη καταναλωτική δυναμική. Τα GGR
στο β’ τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε €442,1 εκατ., αυξημένα κατά 11,7% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας την ισχυρή
απόδοση των retail δραστηριοτήτων (έναντι της μειωμένης εμπορικής δραστηριότητας το β’ τρίμηνο 2021 λόγω των
lockdown που είχαν επιβληθεί), καθώς και την αυξημένη συνεισφορά του online.

ΟΠΑΠ: Εκτίναξη κερδοφορίας στα 167,3 εκατ. ευρώ
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Α
πό τα ανήκουστα, που

μπορούν να συμβούν μόνο

στην Ελλάδα. Οπαδοί της

ΑΕΚ εισέβαλαν στον αγω-

νιστικό χώρο της απροστάτευτης

«OPAP Arena - Αγιά Σοφιά», έπαι-

ξαν… μπάλα μεταξύ τους, έκαναν βόλ-

τα με τα κατοικίδιά τους στο χορτάρι,

το οποίο δεν είναι ακόμα έτοιμο, όπως

τόνισαν οι γεωπόνοι, αλλά αυτό είναι

το λιγότερο. Στο τέλος της «επίσκε-

ψης» έγινε και… πλιάτσικο! Αφαίρε-

σαν και διάφορα υλικά από το γήπεδο,

όπως παραδέχτηκε και η ΠΑΕ ΑΕΚ σε

επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε.

Στην ανακοίνωση μεταξύ άλλων

αναφέρεται ότι γίνεται κατανοητή η

λαχτάρα των οπαδών της να λειτουρ-

γήσει το νέο γήπεδο, δικαιολογημένο

το συναίσθημα της ανυπομονησίας,

αλλά είναι και απαράδεκτο να αφαι-

ρείται και πολύτιμο υλικό. Κι η ανακοί-

νωση καταλήγει ότι θα ζητηθούν ευθύ-

νες από τους υπεύθυνους ασφάλειας

των γηπέδων.

Κι ενώ αυτά γίνονταν στο νεότευκτο

γήπεδο, η ΑΕΚ στη Ριζούπολη προκά-

λεσε ένα σοκ στον κόσμο της, όταν

έχασε 1-0 από τον Βόλο με γκολ ενός

πρώην «δικού» της, του Σέρβου Ντέ-

λετιτς και τα μαύρα σύννεφα από πέ-

ρυσι ξανάκαναν την εμφάνισή τους

στον ουρανό της Ν. Φιλαδέλφειας.

Στατιστικά, σε πέντε ματς κόντρα στον

Βόλο, η ΑΕΚ συμπλήρωσε τέσσερις

ήττες! Την προσεχή Κυριακή η ΑΕΚ

υποδέχεται επίσης στη Ριζούπολη τον

ΠΑΣ Γιάννινα, στο τελευταίο της ματς

πριν μπει στην ολοκαίνουργια έδρα

της. 

Στα καλά νέα για την Ένωση είναι η

απόκτηση του διεθνή με τις μικρές

εθνικές ομάδες της Σουηδίας Νίκλας

Ελίασον από την γαλλική Νιμ. Είναι 26

ετών, αριστεροπόδαρος, διεμβολιστής

και απαραίτητος για την Ένωση, που

ξόδεψε 2 εκατ. ευρώ για να τον απο-

κτήσει. Ο Ελίασον θα αποτελέσει το

έκτο απόκτημα της ΑΕΚ στην καλοκαι-

ρινή περίοδο που διανύουμε, μετά

τους Γκατσίνοβιτς, Γιόνσον, Πινέδα,

Βίντα και Μουκουντί. Δεν θα είναι,

ωστόσο, η τελευταία μεταγραφή της

Ένωσης, καθότι ο Αργεντινός τεχνικός

Ματίας Αλμέιδα ζήτησε κι έναν σέντερ

φορ με τελείως διαφορετικά χαρακτη-

ριστικά από αυτά του Σέρχιο Αραούχο.

Κι αυτό, γιατί όπως φάνηκε στο παιχνί-

δι με τον Βόλο, στις σέντρες ή τις δια-

γώνιες πάσες δεν υπάρχει ένα «βαρύ»

κορμί για να απειλήσει με κεφαλιά.

Δεν αποκλείεται, πάντως, ο νέος σέν-

τερ φορ της ΑΕΚ να είναι ο Ολλανδός

Φαν Φέερτ του Βόλου, πρώτος σκόρερ

την περασμένη σεζόν. 

Οπαδοί της ΑΕΚ εισέβαλαν
στην «OPAP Arena 

- Αγιά Σοφιά» με κατοικίδια,
έπαιξαν μπάλα 

στο χορτάρι και αφαίρεσαν
πολύτιμα υλικά

«Αγάπη» που ’γινες… πλιάτσικο



Μ
ετά την ήττα
100-94 (87-87)
στην παράτα-
ση από την

Σερβία στο Βελιγράδι για
τα προκριματικά του Μουν-
τομπάσκετ, η εθνική «αγα-
πημένη» νίκησε 85-68 το
Βέλγιο στο ΟΑΚΑ παρου-
σία 19.000 θεατών (!) για
την ίδια διοργάνωση και
πάει φορτσάτη στο Euro-
basket που αρχίζει την 1η
Σεπτεμβρίου. Ο Γιάννης
Αντετοκούνμπο, που είχε
βάλει 40 πόντους στους
Σέρβους, αυτή τη φορά
έπαιξε συντηρητικά και λι-
γότερο χρόνο και αρκέστη-
κε στους 26 πόντους. Η Εθνική, που ελπίζει να έχει στο Eu-
robasket τους τραυματίες Παπαγιάννη, Παπαπέτρου, Σλού-
κα και Κώστα Αντετοκούνμπο, τοποθετήθηκε στον όμιλο
του Μιλάνου και η πρώτη αντίπαλος θα είναι η Κροατία, στις
2 Σεπτεμβρίου, στις 18:00. Ακολουθεί η Ιταλία, στις 3 Σε-

πτεμβρίου, στις 22:00. Στις 5 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα θα αν-
τιμετωπίσει τη Μεγάλη Βρετανία, στις 18:00, με την Ουκρα-
νία να έρχεται στον δρόμο της στις 6 Σεπτεμβρίου (18:00).
Τελευταίος αντίπαλός της η Εσθονία, στις 7 Σεπτεμβρίου
(18:00). Όλα τα ματς θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ.

Έτοιμη για το Eurobasket Ομπαμεγιάνγκ: Τον λήστεψαν
και τον ξυλοκόπησαν

Θύμα όχι μόνο ληστείας έπεσε ο διεθνής
Γκαμπονέζος σέντερ φορ της Μπαρτσελόνα
Πιερ Ομπαμεγιάνγκ, αλλά και ξυλοδαρμού μέσα
στο σπίτι του στη Βαρκελώνη. Τέσσερις άνδρες
εισέβαλαν από τον κήπο στην οικία του ποδο-
σφαιριστή και απειλώντας τον με όπλα και σιδη-
ρολοστούς τον οδήγησαν στο χρηματοκιβώτιο
του σπιτιού και τον ανάγκασαν να το ανοίξει αρ-
πάζοντας κοσμήματα μεγάλης αξίας. Τον έδε-
σαν κι έφυγαν.

Ο Φερστάπεν 
αγκάλιασε τον τίτλο

Πάει για back to back κατάκτηση του τίτλου
στη Φόρμουλα 1 ο Ολλανδός πιλότος της Ρεντ
Μπουλ, Μαξ Φερστάπεν. Στο Σπα του Βελγίου, αν
και ξεκίνησε 15ος, κατάφερε να τους προσπερά-
σει όλους και να τερματίσει πρώτος. Στη δεύτερη
θέση τερμάτισε ο ομόσταυλός του Σέρχιο Πέρεζ
και στην τρίτη ο Κάρλος Σάινθ με Φεράρι. Ο Λε-
κλέρκ πήρε την τέταρτη θέση.

Δύο ασίστ ο Τσιμίκας
Στο παιχνίδι Λίβερπουλ - Μπόρνμουθ 9-0 ο

Κώστας Τσιμίκας στο 69’ στη θέση του Ρόμπερ-
τσον και μέσα σε ένα τέταρτο, πρόλαβε να δώσει
δύο ασίστ! Το άλλο εντυπωσιακό του αγώνα, πέ-
ραν της έκτασης του σκορ, ήταν ότι δεν σκόραρε
ο πρώτος σκόρερ της Λίβερπουλ Μο Σαλάχ! Σε
άλλο παιχνίδι, η Μάντσεστερ Σίτι έχανε 2-0 στην
έδρα της από την Κρίσταλ Πάλας και την νίκησε
4-2 με χατ τρικ του Χάαλαντ.

Πέδρο Κόντε, 
ο «βασιλιάς της ατυχίας»

Αν μιλάμε για ατυχία! Ο Ισπανός φορ του ΠΑΣ
Γιάννινα Πέδρο Κόντε έπαθε ρήξη χιαστών στο
ματς με την Λαμία, ακριβώς έναν χρόνο μετά! Και
πέρυσι στην ίδια αγωνιστική, την 2η, είχε ξανά
αυτόν τον σοβαρό τραυματισμό. Θα λείψει περί-
που έξι με επτά μήνες. Με παρόμοιους σοβα-
ρούς τραυματισμούς είναι και ο Κώστας Φορτού-
νης στον Ολυμπιακό. 

Απολύθηκε ο Μπούργος
Απολύθηκε από τον Άρη ο Αργεντινός τεχνικός Χερ-
μάν Μπούργος, μετά την ήττα 3-1 από τον Παναιτωλι-
κό στο Αγρίνιο. Του χρέωσαν και τον αποκλεισμό από
την Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Conference League. Στο
ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την προσεχή Κυριακή στο
«Κλεάνθης Βικελίδης», στον πάγκο του Άρη θα κά-
τσει ο βοηθός του Μπούργος, Απόστολος Τερζής,
που διαθέτει σχετική εμπειρία.

«Ερυθρόλευκες» 
μεταγραφές

Τις τελευταίες μέρες ο Ολυμπιακός απέκτησε τον διεθνή Νοτιοκορεάτη σέντερ φορ Ουί Τζο
Χουάνγκ δανεικό από την Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία τον αγόρασε από την Μπορντό. Ο Μαντί
Καμαρά υπέγραψε στην Ρόμα για δανεισμό ενός χρόνου έναντι 2 εκατ. ευρώ και αν τον
αγοράσει, θα πληρώσει άλλα 8 εκατ. ευρώ. Επίσης, στον Ολυμπιακό γύρισε κι ένα «δικό» του
παιδί, ο Παναγιώτης Ρέτσος, που έλυσε το συμβόλαιό του με την Ελλάς Βερόνα.
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα 

Δάρδα

• Όλα έτοιμα για τον επικείμενο γάμο
του Ηλία Βρεττού με την αγαπημένη
του Αναστασία Δεληγιάννη, στην Κύμη
Ευβοίας.

• Μαμά για δεύτερη φορά η Ανα-
στασία Καίσαρη. Η κόρη του
«Άρχοντα των διαμαντιών» Κώ-
στα Καίσαρη, γέννησε ένα υγιέ-
στατο κοριτσάκι. Θα βαφτιστεί
Βικτόρια.

• Η Ελένη Μενεγάκη παρακολουθεί
από κοντά τις εργασίες για το νέο πλα-
τό της εκπομπής της στο Mega.

• «Τα παιδιά μου έφυγαν μόνα
τους -δεν άκουγαν το σώμα τους
και τις συστάσεις και όταν πήγαμε
στον γιατρό, ήταν πια πολύ αργά»,
αποκάλυψε σε συνέντευξή της η
Βέφα Αλεξιάδου.

• Στην Κέρκυρα βρίσκεται η Ντέμι
Μουρ. Διαμένει σε πολυτελέστατη θα-
λαμηγό.

• Τρικούβερτος καυγάς σε συ-
ναυλία του Νίκου Κουρκούλη
στην Καβάλα, όταν οξύθυμοι θεα-
τές πιάστηκαν στα χέρια!

• Μαμά δίδυμων έγινε η Νταϊάνα Ιγρο-
πούλου! Η πρώην εστεμμένη που ζει
πλέον στο Λονδίνο για χάρη του αγα-
πημένου της, κατάφερε να μείνει έγ-
κυος με εξωσωματική.

•Η Ιωάννα Μαλέσκου έπεσε θύμα
χάκερ, αλλά με τη βοήθεια ειδι-
κών κατάφερε να πάρει πίσω τη
σελίδα της στο Instagram.

• Ατρόμητοι ο Σάκης Τανιμανίδης και η
Χριστίνα Μπόμπα. Πόζαραν με φόντο
ενεργό ηφαίστειο στην Ισλανδία. 

• Non stop γαμήλιο ταξίδι για τους
νεόνυμφους Κόνι Μεταξά και
Μάριο Καπότση! Μετά τους εξω-
τικούς προορισμούς, το ζευγάρι
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη.

Ε
μβληματικά αντικείμενα διάσημων του Χόλι-
γουντ βγαίνουν στο σφυρί τον επόμενο μήνα
στη Νέα Υόρκη! Η «χρυσή» λίστα περιλαμβά-
νει σειρά από μοναδικά αναμνηστικά που

ανήκαν σε δημοφιλείς σταρ του θεάματος, μία μεγάλη
γκάμα ιστορικής αξίας εκθεμάτων, καθώς και αθλητι-
κά είδη από τον αστέρα του μπέιζμπολ των ΗΠΑ Μίκι
Μαντλ. Ξεχωριστή θέση στον κατάλογο κατέχουν το
διαβατήριο και το γούνινο παλτό της τραγουδίστριας
της τζαζ Μπίλι Χόλιντεϊ! 

«Είναι η δημοπρασία πολυπόθητων αντικειμένων,
πραγμάτων από την ποπ κουλτούρα και την αμερικα-
νική ιστορία, που δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους.
Το κοινό τους σημείο είναι ότι με τον έναν ή τον άλλο
τρόπο είναι πολύ αξιοσημείωτα -είτε πρόκειται για
ένα γνωστό γεγονός ή έχουν σχέση με ένα διάσημο
πρόσωπο», ανακοίνωσε ο Arlan Ettinger, ιδρυτής και
πρόεδρος της Guernsey.

Στην κορυφή φιγουράρει η πρώτη κιθάρα του θρύ-
λου της τζαζ B.B. King, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το
2015. Στην ίδια παρτίδα περιλαμβάνονται προσωπικά
του χειρόγραφα, παρτιτούρες, ένα αφρικανικό τύμπα-
νο που του είχε χαρίσει ο πρώην ηγέτης της Νότιας
Αφρικής Νέλσον Μαντέλα και μισή ντουζίνα κοστού-
μια από εμφανίσεις του σε συναυλίες.

Η συλλογή εικόνων της Μέριλιν Μονρόε από την
πρώτη της φωτογράφιση σε πολύ νεαρή ηλικία, ανα-
μένεται να ξεπουλήσουν γρήγορα και σε υψηλή τιμή,

καθώς τα ενσταντανέ της ξανθιάς καλλονής συνο-
δεύονται από μια απίθανη ιστορία. «Το 1945, ο λοχα-
γός του αμερικανικού στρατού Ρόναλντ Ρήγκαν ζήτη-
σε από έναν στρατιώτη να φωτογραφίσει μια νεαρή
γυναίκα, τύπου “Rosie the Riveter” που εργαζόταν σε
τοπικό πολεμικό εργοστάσιο. Αυτή είναι μία από τις
πρωτότυπες φωτογραφίες. Αυτή η γυναίκα… έγινε
σπουδαία και υπέροχη! Είναι η Μέριλιν Μονρόε»,
εξήγησε ο Έτινγκερ κρατώντας μια φωτογραφία της.

Από τα υπόλοιπα σημαντικά αντικείμενα ξεχωρίζουν
ένας τηλέγραφος του αμερικανικού πολεμικού πλοίου
USS St. Louis κι ένα σπαθί από την κηδεία του δολοφο-
νημένου προέδρου των ΗΠΑ Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά
μέσω των ιστότοπων LiveAuctioneers.com και in-
valuable.com στις 21 Σεπτεμβρίου, ενώ, όπως ανακοι-
νώθηκε, τα έσοδα από την πώληση εργαλείων που
χρησιμοποιήθηκαν στα ερείπια των δίδυμων πύργων
του World Trade Center μετά τις τρομοκρατικές επι-
θέσεις στη Νέα Υόρκη, θα διατεθούν στο διαδικτυακό
μουσείο που είναι αφιερωμένο στην 11η Σεπτεμβρίου
του 2001.

Στο σφυρί αντικείμενα
διασήμων

Η πρώτη
κιθάρα του
ΒΒ Κing και
σπάνιες
φωτογραφίες
της Μονρόε
σε
δημοπρασία!



Επέστρεψε 
ο Transporter!

Ήθελε λίγο Ελλάδα ακόμα! Ένα χρόνο μετά
την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της χολιγουν-
τιανής ταινίας «Αναλώσιμοι 4» στη Θεσσαλονί-
κη, ο Τζέισον Στέιθαμ επέστρεψε στη χώρα μας
οικογενειακώς για διακοπές! Ο κινηματογραφι-
κός «Transporter» απολαμβάνει τις βουτιές του
στην Αντίπαρο παρέα με τη σύζυγό του Ρόζι Χάν-
τιγκτον-Γουάτλι και τον 5χρονο γιο τους Τζακ, τι-
μώντας δεόντως την παραδοσιακή κυκλαδίτικη
κουζίνα. Την αποκάλυψη της άφιξης του διάση-
μου πρωταγωνιστή στο νησί έκαναν τα αμερικα-
νικά media δημοσιεύοντας φωτογραφίες του
ηθοποιού στην παραλία.

Στον 5ο μήνα

Αγοράκι περιμένουν η Ιωάννα Τούνη και ο
Δημήτρης Αλεξάνδρου! Το ζευγάρι πετάει στον
έβδομο ουρανό από χαρά, επιλέγοντας φέτος
διακοπές με σκάφος, προκειμένου να μην λεί-
ψει τίποτα στην εγκυμονούσα που διανύει τον
πέμπτο μήνα. Ο μέλλοντας μπαμπάς φωτογρά-
φισε την αγαπημένη του εν ώρα σιέστας, με τη
φουσκωμένη κοιλίτσα της σε πρώτο πλάνο, πο-
ζάροντας στον φακό με κίτρινο μικροσκοπικό
μπικίνι. «Να το θυμάσαι, η ζωή είναι λίγη και
λήγει. Γι’ αυτό καν’ την να αξίζει!», σχολίασε το
μοντέλο στη λεζάντα.

Ο πασίγνωστος Βρετανός σεφ
Τζέιμι Όλιβερ αναμένεται τις
επόμενες ημέρες στη Θεσσαλο-
νίκη. Ο γοητευτικός μάγειρας
ανακοίνωσε πως θα ταξιδέψει
στην Ελλάδα, επιλέγοντας τη
συμπρωτεύουσα για τα νέα γυρί-
σματα της εκπομπής του. Ο μά-
γειρας θα μυήσει τους εκατομ-
μύρια φανατικούς τηλεθεατές
του στην κουζίνα του Βαρδάρη,
παρουσιάζοντας παραδοσιακές
συνταγές-λουκούμι, εύκολες
και γρήγορες, διαφημίζοντας
την όμορφη πόλη μας στα πέρα-
τα του κόσμου.

Έρχεται με τις
κουτάλες του

Δ
ώδεκα χρόνια ευτυχισμένου έγγαμου βίου γιόρτασαν ο
πρίγκιπας Νικόλαος και η Τατιάνα Μπλάτνικ. Το βασιλικό
ζευγάρι παντρεύτηκε ανήμερα των γενεθλίων της εντυπω-

σιακής αριστοκράτισσας από τη Βενεζουέλα, στις 25 Αυγούστου
2010 στις Σπέτσες, παρουσία γαλαζοαίματων από την Ευρώπη,
όπως η βασίλισσα Μαργαρίτα της Δανίας, η βασίλισσα Σοφία της
Ισπανίας, ο πρίγκιπας Μιχαήλ του Κεντ, αλλά και ο Γουλιέλμος Αλέ-
ξανδρος, διάδοχος πρίγκιπας της Ολλανδίας. Ο μεγαλοπρεπής γά-
μος έγραψε ιστορία όχι μόνο γιατί ήταν ο πρώτος ελληνικός γάμος
μέλους της τέως βασιλικής οικογένειας έπειτα από μια δεκαετία,
αλλά και λόγω της τοποθεσίας του στην Αρχόντισσα του Αργοσαρω-
νικού. Ανήμερα της επετείου τους, ο πρίγκιπας Νικόλαος και η μη-
τέρα της δημοσίευσαν ένα βίντεο-έκπληξη με ευχές και λόγια αγά-
πης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με την ίδια
συγκινημένη να τους ευχαριστεί από καρδιάς.

Baby Bloom
Και το όνομα αυτού, Ιορδάνης! Τον 11 μηνών γιο τους βάφτισαν
σε μια όμορφη τελετή σε κτήμα στα Καλύβια ο Γιώργος Παπα-
δόπουλος και η Γαλάτεια Βασιλειάδη! Νονές ήταν οι καλές φί-
λες του ζευγαριού Κάλια και Μύρια, που έσυραν πρώτες τον
χορό στη δεξίωση που ακολούθησε με τον τραγουδιστή σ’ ένα
live non stop πρόγραμμα! Ο νεοφώτιστος έχει έναν μεγαλύτερο
αδελφό, τον Άγγελο.

Ξινό βγήκε στην Ευλαμπία Ρέβη το ταξίδι
του μέλιτος στο εξωτικό Μπαλί. Η δημοσιο-
γράφος του Open παντρεύτηκε τον Ιούνιο τον
αγαπημένο της συνάδελφο Σωτήρη Σκου-
λούδη κι αμέσως μετά πέταξαν για το νησί
της Ινδονησίας, όπου η παρουσιάστρια της
ενημερωτικής εκπομπής «Τώρα μαζί» δια-
γνώσθηκε από την πρώτη ημέρα με κορο-
νοϊό. «Όλη μου η άδεια ένας covid. Δεν ξε-
κουράστηκα, με 41 πυρετό εξαντλήθηκα»,
αποκάλυψε.
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Επέτειος γάμου!

Με κορονοϊό 
στο Μπαλί



Ω
ς παραϋπνίες ορίζονται ανεπιθύμητες
συμπεριφορές που συμβαίνουν κατά
τη διάρκεια του ύπνου ή την έναρξή
του ή κατά τη διάρκεια ατελούς αφύ-

πνισης. Συχνά, δυστυχώς, είναι βίαιες συμπερι-
φορές, κατά τη διάρκεια των οποίων ο ασθενής
δεν έχει επίγνωση του τι κάνει, με συνέπεια να
αυξάνονται οι πιθανότητες να προκληθεί τραυμα-
τισμός στο άτομο που κοιμάται, τον παρακοιμώ-
μενο ή και στους δύο.

Συχνά, επίσης, οδηγούν σε κατακερματισμό του
ύπνου, άγχος στο άτομο και στο οικογενειακό του
περιβάλλον και γενικότερα μειωμένη λειτουργι-
κότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Σύμφωνα με τις επισημάνσεις του επιστημονι-
κού σάιτ meletiypnou.gr από το Εργαστήριο Με-
λέτης Ύπνου του «Ευαγγελισμού», οι παραϋπνίες
στο στάδιο REM του ύπνου συνήθως σχετίζονται
με το ονειρικό περιεχόμενο.

Οι συγχυτικές αφυπνίσεις είναι διαταραχές του
ίδιου φάσματος με άλλη ένταση. Οφείλονται σε
αδυναμία του εγκεφάλου να βγει από στάδιο N-
REM του ύπνου (συνήθως στάδιο βραδέων κυμά-
των) όταν πρέπει να αφυπνιστεί. Αυτό έχει ως συ-
νέπεια μια ατελή αφύπνιση. Το άτομο μπορεί να
παραμένει στο κρεβάτι του και να παραμιλάει ή να
σηκωθεί και να αρχίσει να περιπλανάται και να
κάνει οργανωμένες δραστηριότητες. Είναι σε
σύγχυση και μπορεί να κάνει περίεργα πράγματα.
Έχει ανοιχτά μάτια, ακούει και μπορεί να διατηρή-

σει κάποιο διάλογο. 
Αν προσπαθήσει κάποιος να το ξυπνήσει, αυτό

συχνά είναι αδύνατο και το άτομο μπορεί να γίνει
επιθετικό. Τα επεισόδια αυτά μπορούν να συμ-
βούν σε ηλικιωμένους κυρίως ασθενείς, ιδιαίτε-
ρα σε αυτούς που πάσχουν από άνοια ή λαμβά-
νουν κατασταλτικά φάρμακα. Συμβαίνουν, επί-
σης, συχνά σε παιδιά, ιδιαίτερα όταν στερηθούν
ύπνο. 

Ο όρος «υπνοβασία» αναφέρεται στην περιπλά-
νηση του ατόμου στον χώρο ενώ αυτό κοιμάται. Η

συμπεριφορά του ατόμου μπορεί να είναι είτε
ήρεμη είτε ταραγμένη και βίαιη. Το κάθε επεισό-
διο μπορεί να διαρκέσει από λεπτά έως και πάνω
από ώρα. Τα μάτια του υπνοβάτη είναι ανοιχτά
(περιγράφεται ως ένα κενό βλέμμα), αλλά οι προ-
σπάθειες επικοινωνίας με τον υπνοβάτη είναι γε-
νικά ανεπιτυχείς. Ο υπνοβάτης δεν ξυπνάει εύκο-
λα. Όταν αυτό συμβεί, είναι σε σύγχυση και μπο-
ρεί να αναπτύξει βίαιη συμπεριφορά απέναντι στο
άτομο που προσπάθησε να τον ξυπνήσει, με μερι-
κή ή πλήρη αμνησία για το περιστατικό. Για τον
λόγο αυτό θα πρέπει να μη γίνεται προσπάθεια
αφύπνισης του ατόμου αλλά προσπάθεια ασφα-
λούς επιστροφής στο κρεβάτι χωρίς να ξυπνήσει. 

Η υπνοβασία είναι πολύ συχνή στα παιδιά. Ο νυ-
χτερινός τρόμος αποτελείται από απότομες αφυ-
πνίσεις με έντονο φόβο συνήθως στο πρώτο μισό
της νύχτας. Τα άτομα μπορούν ξαφνικά να πετα-
χτούν από το κρεβάτι τους με μια δυνατή κραυγή.
Υπάρχει λανθασμένη αντίληψη του περιβάλλον-
τος, σύγχυση, αμνησία για το επεισόδιο. Ο νυχτε-
ρινός τρόμος είναι πιο συχνός στα παιδιά μεταξύ 4
και 12 ετών. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Παραϋπνίες, υπνοβασία και εφιάλτες,
συμβαίνουν κατά τη διάρκεια 
του ύπνου

Διαταραχή εφιάλτη  
Οι εφιάλτες είναι δυσάρεστα και τρομακτι-
κά όνειρα, τα οποία συχνά περιλαμβάνουν
απειλές για τη ζωή ή την ασφάλεια, συμ-
βαίνουν κατά τη διάρκεια του ύπνου REM
και συνήθως ξυπνούν αιφνίδια τον κοιμώ-
μενο από τον ύπνο. Οι επαναλαμβανόμενοι
εφιάλτες μπορούν να προκαλέσουν αϋ-
πνία, αποφυγή ύπνου λόγω φόβου επανά-
ληψης του επεισοδίου, υπερβολική υπνη-
λία κατά τη διάρκεια της ημέρας και άγχος.
Στα παιδιά η συχνότητα εμφάνισης είναι
10%-50% με ηλικία έναρξης 3 έως 6 ετών
και κορύφωση της διαταραχής σε ηλικία 6

Περίεργες 
συμπεριφορές
στον ύπνο



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τα Κριάρια, η Σελήνη έχει περάσει στο

διαμετρικά απέναντι ζώδιο από το δικό σας, με

αρκετές αναφορές σε προσωπικό επίπεδο.

Ίσως μάλιστα τα συναισθήματά σας γίνουν πολύ

έντονα για κάποιο πρόσωπο.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Φτάσαμε σχεδόν στο τέλος του καλοκαιριού,

όπου οι καταστάσεις σας πιέζουν και δεν σας

αφήνουν να ηρεμήσετε. Ακόμη νιώθετε την

αδικία μιας επικριτικής συμπεριφοράς από

πρόσωπο της οικογένειάς σας, αλλά και μία

απογοήτευση από ένα πρόσωπο που πιστέψατε

και εξαπατηθήκατε.  

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Ήρθε η στιγμή της δράσης και αυτό δεν πρέ-

πει να το ξεχνάτε. Τώρα οι συνθήκες είναι

έτοιμες για να προχωρήσετε σε μία νέα κατά-

σταση ή ένα σχέδιο που το είχατε δουλέψει

καιρό μέσα σας.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς του πρώτου και δευτέρου δεκαημέ-

ρου θα υπάρξουν οικογενειακά και επαγ-

γελματικά θέματα, που θα πρέπει να τα επι-

λύσετε. Θα παρουσιαστεί μία σημαντική ευ-

καιρία, την στιγμή που δεν θα την περιμένε-

τε.

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς τα Λιοντάρια, οι συνθήκες των τελευ-

ταίων ημερών σας έχουν ταλαιπωρήσει αρκε-

τά, οπότε αφήστε λίγο χρόνο, για να ανακάμ-

ψουν κάποια πράγματα και να απαλλαγείτε από

το άγχος που σας έχει κυριεύσει.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Εσείς των πρώτων ημερών είστε στην περίοδο

των γενεθλίων σας και όχι μόνο. Δέχεστε πολ-

λές πλανητικές επιρροές και τις επόμενες μέ-

ρες θα έχετε περισσότερες, οπότε προγραμ-

ματιστείτε σωστά και μπείτε στη δράση.  

Ζυγός
(23/9-23/10)

Η Σελήνη σήμερα στο δικό σας ζώδιο θέλει να

σας δώσει μία συναισθηματική χροιά, ενώ βρί-

σκεστε σε μία έντονη επικοινωνιακή στιγμή, που

πρέπει να εκμεταλλευτείτε, έως τις 9/9.

Σκορπιός
(24/10-21/11)

Για εσάς τους Σκορπιούς, η Σελήνη σήμερα στο

δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι σας ρίχνει αρκετά τη

διάθεση, ή γίνεστε έντονα ανήσυχοι για ένα θέμα

που σας απασχολεί. 

Τοξότης
(22/11-21/12)

Για εσάς των πρώτων ημερών, οι καταστάσεις

είναι αρκετά έντονες με τους άλλους και θα

πρέπει να αφήνετε τον θυμό σας να εκτονώνε-

ται, πριν ξεστομίσετε λόγια που αργότερα και

εσείς οι ίδιοι θα απορείτε.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)

Η επιθυμία σας να αναδείξετε τις αρετές και τα

ταλέντα σας ίσως να φέρει το αντίθετο αποτέ-

λεσμα και γίνετε αντιπαθείς στους άλλους.

Αφήστε τους εγωισμούς και απλά κάντε σωστά

εκείνα που γνωρίζετε, χωρίς να το φωνάζετε.

Υδροχόος
(20/1-18/2)

Εσείς των πρώτων ημερών βρίσκεστε σε μία

πάρα πολύ καλή στιγμή, ώστε να κάνετε κάποια

πράγματα με απόλυτη επιτυχία. Τα επόμενα δύο

δεκαήμερα απλά χρειάζεται μεγαλύτερη προ-

σοχή και αφήστε λίγο τον χρόνο να σας δείξει το

σωστό σε κάθε υπόθεσή σας.  

Ιχθύες
(19/2-20/3)

Για εσάς των πρώτων ημερών, οι καταστάσεις

μάλλον θέλουν να σας δοκιμάσουν και να σας

στείλουν ένα μήνυμα, που σαφώς δεν πρέπει

να αγνοήσετε. Γενικότερα οι σχέσεις, ο γάμος

σας και οι σημαντικοί της ζωής σας θα έχουν

μεγάλη επιρροή πάνω σας, θετική ή αρνητική.  
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Αν και σήμερα δεν υπάρχουν
σημαντικές πλανητικές όψεις, οι
επιρροές των προηγούμενων και
επόμενων ημερών δίνουν αρκετά

στοιχεία για να εξετάσουμε. Η επιρροή της
Νέας Σελήνης (27/8) είναι ακόμη αρκετά
ενεργή, όπως και των σημαντικών
πλανητικών όψεων, που απασχολούν την
καθημερινότητά μας.



Τ
ο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυ-
γούστου σήμανε για τους περισσότε-
ρους Έλληνες τη λήξη του καλοκαιρι-
νού διαλείμματος -αν, και για όσους

τυχερούς, υπήρξε- και την επάνοδο στην κα-
θημερινή ζωή της εργασίας, σε λίγο των σχο-
λείων, των λογαριασμών, της ακρίβειας. Ακόμα
και τις στιγμές της θαλασσινής απόλαυσης,
όμως, το φετινό καλοκαίρι, στη σκέψη όλων
ήταν σφηνωμένος ο φόβος για τον πρωτόγνω-
ρο χειμώνα που έρχεται.

Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί κανείς κα-
τά γράμμα την επικαιρότητα για να αντιληφθεί
ότι αυτά που έρχονται μπορεί να αποδειχθούν
πιο τρομακτικά και από την πανδημία. Όταν η
ισχυρότερη χώρα της ΕΕ, η Γερμανία, προετοι-
μάζει τους πολίτες της ακόμα και για διακοπή
της παροχής ζεστού νερού με τις επικείμενες
πολικές θερμοκρασίες στη χώρα, όταν ο Γάλ-
λος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προαναγγέλ-
λει το τέλος της αφθονίας και της ανεμελιάς,
όταν εν μέσω θέρους ένας στους τέσσερις
Βρετανούς αδυνατεί ολοκληρωτικά να πληρώ-
σει τους λογαριασμούς ενέργειας, δεν χρει-
άζονται μαντικές ικανότητες για να προβλέψει
κανείς τα μελλούμενα.

Υπ’ αυτή την έννοια, είναι μάλλον αναμενό-
μενο ότι στις πρώτες δημοσκοπήσεις για τη
νέα περίοδο, το κυριότερο που καταγράφηκε
είναι η αγωνία της κοινωνίας για όσα έρχονται
στο πεδίο της ακρίβειας, ενεργειακής αλλά και
γενικότερης. Αυτό το στοιχείο, ότι δηλαδή η

κοινωνία, όσο και αν ενδιαφέρεται για την ποι-
ότητα της δημοκρατίας και για να δοθούν
απαντήσεις στην γκρίζα υπόθεση των παρακο-
λουθήσεων, προκρίνει την αγωνία για τις συν-
θήκες διαβίωσής της, δεν συνιστά λόγο εφη-
συχασμού για την κυβέρνηση. Κάθε άλλο. 

Απαιτείται η μέγιστη δυνατή εγρήγορση και
ταυτόχρονα οι καθαρές, ειλικρινείς κουβέντες.
Δυστυχώς, δυστυχέστατα, η πολιτική χρονιά
που ξεκινάει είναι εκλογική και όλα δείχνουν
ότι θα κυλήσει μέσα σε ένα κλίμα δυσώδους
τοξικότητας. Αν στο τέλος της ημέρας, όμως,
για την ακρίβεια του χειμώνα, η ελληνική κοι-
νωνία είναι πλήρως εξουθενωμένη, δεν έχει
να κερδίσει κανείς. 

Μαγικές λύσεις και λαγοί στα καπέλα δεν
υπάρχουν. Η παγκόσμια κρίση δείχνει ήδη τα
δόντια της. Ο πληθωρισμός, αχαλίνωτος και
απειλητικός, εκτροχιάζει την παγκόσμια οικο-
νομία, οδηγώντας σε ύφεση, απώλεια θέσεων
εργασίας και φτωχοποίηση τα κράτη. 

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο πρωθυπουργός Κ.
Μητσοτάκης -και ορθώς, κατά τη γνώμη μας-
έκλεισε για πολλοστή φορά τα αυτιά του στην
πρόκληση των πρόωρων εκλογών. Το τελευ-
ταίο που αυτήν τη στιγμή χρειάζονται η χώρα
και οι πολίτες της είναι μια μακρά περίοδο πο-
λιτικής και οικονομικής αστάθειας. Ο κόσμος
είναι εξοντωμένος από την πολυετή θηλιά των
μνημονίων και τη σκληρή περιπέτεια του κο-
ρονοϊού. Οι Έλληνες δεν καλούνται, όπως ίσως
οι Γάλλοι, να ξεχάσουν την εποχή της ανεμε-

λιάς, γιατί έχουν πολλά χρόνια να νιώσουν ανέ-
μελοι. Καλούνται να αντλήσουν ψυχική δύνα-
μη για να αντεπεξέλθουν από τα βάθη της κου-
ρασμένης τους ψυχής. Δεν αντέχουν άναρ-
θρες κραυγές και λαϊκιστικές κορόνες κενές
περιεχομένου. 

Θέλουν να γνωρίζουν την αλήθεια για να
προετοιμαστούν. Και θέλουν το κράτος και την
κυβέρνησή τους δίπλα τους. Να δίνει ακούρα-
στα και ανεξάντλητα τη μάχη για να παραμείνει
η κοινωνία όρθια και ενωμένη. 

Ο κ. Μητσοτάκης, από την εκλογή του στην
ηγεσία της ΝΔ μέχρι σήμερα, πορεύτηκε με
οδηγό την προσωπική του αξιοπιστία και τη
σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Αυτό
οφείλει να πράξει και τώρα. Προφανώς, στη
ΔΕΘ θα ανακοινώσει πακέτο μέτρων για τη
στήριξη όσο το δυνατόν περισσότερων κοινω-
νικών κατηγοριών. Και θα είναι γενναιόδωρο
πακέτο, όπως όλα δείχνουν. 

Θα πρέπει, όμως, να προετοιμάσει και την
κοινή γνώμη. Να περιγράψει την κατάσταση
και να ζητήσει από όλους να δείξουν προσαρ-
μοστικότητα στις απρόβλεπτες συνθήκες της
συγκυρίας. Δεν γίνεται αλλιώς. 

Και κυρίως, να θέσει το σύνολο των κομμά-
των της αντιπολίτευσης προ των ευθυνών τους
για τη στάση τους σε αυτή τη στροφή της ιστο-
ρίας, τη δυσκολότερη ίσως από τον Β’ Παγκό-
σμιο Πόλεμο. Θα κριθούν όλοι αυτόν τον χει-
μώνα. Η κυβέρνηση πρωτίστως αλλά και η αν-
τιπολίτευση. Και αυτή θα μετρηθεί. 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Τοξικότητα και χειμώνας 

Το τελευταίο που
αυτήν τη στιγμή

χρειάζονται 
η χώρα και 

οι πολίτες της
είναι μια μακρά

περίοδο πολιτικής
και οικονομικής

αστάθειας


