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Ο
Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ξεκάθαρα και δη-
μόσια κατά την εισαγωγή του στο υπουργικό
Συμβούλιο αυτά που υποψιάζονται πολλοί,
αυτά που γράφονται κατά καιρούς, αυτά που

έχουν ψιθυριστεί στο παρελθόν, αλλά και έχουν ερευνη-
θεί σε αντίστοιχες περίεργες περιόδους. Ότι (και) η χώ-
ρα μας βρίσκεται στο στόχαστρο σκοτεινών δυνάμεων,
που θέλουν να την αποσταθεροποιήσουν, που θέλουν
την πολιτική αστάθεια, που θέλουν τους Έλληνες σε
βέρτιγκο, ευεπίφορους σε φήμες, αλλά και ανοχύρω-
τους σε εξωγενείς παράγοντες κρίσης. 

Και είχε το πολιτικό θάρρος να ονοματίσει αυτούς
τους παράγοντες που επιδιώκουν τη διασάλευση της
σταθερότητας. «Και όσοι αμφιβάλλουν δεν έχουν παρά
να δουν πόσο οργανωμένοι είναι οι ρωσικοί εκβιασμοί
στην ενέργεια και πώς η ακρίβεια επιχειρείται να γίνει
καταλύτης, ώστε να μεγεθύνονται επιμέρους ζητήματα
και να αμφισβητούνται, ενίοτε συνολικά, εθνικές κυ-

βερνήσεις. Πού; Στα κράτη εκείνα, που στο όνομα της
Ουκρανίας υπερασπίστηκαν και υπερασπίζονται την ει-
ρήνη, το απαραβίαστο των συνόρων και τη δημοκρατική
ομαλότητα στην ήπειρό μας. Ο κύριος Putin δεν το κρύ-
βει, ούτε όμως το κρύβει και ο κύριος Erdoğan, που δη-
μοσίως έχει δηλώσει ότι θα ήθελε άλλη κυβέρνηση στην
Αθήνα».

Ποιος μπορεί να αμφιβάλλει για τα λεγόμενα του
πρωθυπουργού, όταν υπήρχαν και υπάρχουν αποδεί-
ξεις για την επιχείρηση εμπλοκής ξένων δυνάμεων στα
εσωτερικά μας, στη χάραξη ανεξάρτητης και εθνικά επι-
κερδούς εξωτερικής πολιτικής, στις αποφάσεις μας συ-
νολικά ως έθνος να ταχθούμε για ακόμα μια φορά στη
σωστή πλευρά της Ιστορίας; Το έχουμε δει και το ξανα-
βλέπουμε, όταν η κυριαρχική εθνική φωνή υπαγορεύει
μια απόφαση που δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα αλλό-
τριων, ο φίλος να γίνεται αντίπαλος, ο σύμμαχος να γίνε-
ται εχθρός. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, που άλλοτε πρόβαλλε

ως ο μόνος παράγοντας στο πλευρό μας, πλέον μας έχει
κατατάξει στη λίστα των εχθρικών χωρών, επειδή δεν
επικροτήσαμε την επίθεσή του σε μια ανεξάρτητη χώρα,
επειδή μιλήσαμε για την ανάγκη να πρυτανεύσει η λογι-
κή και το διεθνές Δίκαιο, επειδή ταχθήκαμε υπέρ της ει-
ρήνης και της Δημοκρατίας. Και εκβιάζει και εμάς, όπως
και την υπόλοιπη Ευρώπη, με όπλο την ενέργεια. 

Και άλλοι επιχείρησαν τα ίδια στο παρελθόν, παράκεν-
τρα ακόμα και πέριξ της Ουάσιγκτον, όταν η εθνική
γραμμή δεν «συναντούσε» τα συμφέροντά τους. Και τό-
τε, όπως και τώρα, στο στόχαστρο ήταν η σταθερότητα
της χώρας. 

Για τον Ερντογάν και τις επιδιώξεις του σε ό,τι αφορά
τα Ελληνοτουρκικά δεν χρειάζεται να ειπωθεί τίποτα πα-
ραπάνω. Φροντίζει ο ίδιος καθημερινά να υποδαυλίζει
πάθη και μίση, με το να υπενθυμίζει από τη μια σφαγές
του παρελθόντος και από την άλλη με το να «επιλέγει»
τις ελληνικές κυβερνήσεις της αρεσκείας του. 
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Μ
ηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις,

τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας,
φρόντισε να εκπέμψει ο Κυριάκος
Μητσοτάκης κατά τη χθεσινή συνε-

δρίαση του πρώτου Υπουργικού Συμβουλίου της
νέας πολιτικής σεζόν. 

Επιμένοντας σχεδόν ευλαβικά στη «μεγάλη ει-
κόνα», όπως συνηθίζει να λέει εσχάτως, ο πρωθυ-
πουργός «προλόγισε» κατ’ ουσίαν τις σημαντικές
παρεμβάσεις που κυοφορούνται σε ευρωπαϊκό
επίπεδο ως απάντηση στην άνευ προηγουμένου
ενεργειακή ακρίβεια, υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα
για τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στο χθεσινό
Υπουργικό Συμβούλιο, ο κ. Μητσοτάκης εμφανί-
στηκε δικαιωμένος, καθώς υπήρξε από τους πρώ-
τους Ευρωπαίους ηγέτες που παρουσίασε ολο-
κληρωμένη πλατφόρμα, το λεγόμενο τον περα-
σμένο Μάρτιο «Σχέδιο έξι σημείων», στο οποίο με-
ταξύ άλλων εισηγούταν την επιβολή πλαφόν στη
διεθνή τιμή του φυσικού αερίου, αλλά και την απο-
σύνδεση της τιμής του φυσικού αερίου από αυτήν
του ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε να αρθούν οι εξό-
φθαλμες πλέον στρεβλώσεις στη διεθνή αγορά
ενέργειας. Με τις πληροφορίες να μην αποκλείουν
ακόμη και την πραγματοποίηση μιας εμβόλιμης
Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, κατά την οποία θα ενερ-
γοποιηθούν οι προαναφερθείσες παρεμβάσεις, ο
Έλληνας πρωθυπουργός υποδέχθηκε την κινητι-
κότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο με το σιβυλλικό
σχόλιο «κάλλιο αργά παρά ποτέ» για να προειδο-

ποιήσει εκ νέου, πάντως, ότι κάθε ημέρα που περ-
νά χωρίς την υιοθέτηση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής
λύσης τα προβλήματα είναι μοιραίο να μεγαλώ-
νουν. Τονίστηκε χαρακτηριστικά ότι «εάν δεν γίνει
κάτι δραστικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κινδυνεύουν
με κατάρρευση μεγάλες χώρες». Σε κάθε περί-
πτωση, κατά το χθεσινό Υπουργικό επισημάνθηκε
πως «αυτό που συζητά σήμερα η Ευρώπη, η Ελλά-
δα το έχει εφαρμόσει σε εθνικό επίπεδο από τον
Ιούλιο με τον μηχανισμό που ανακτά τα κέρδη από
τις εταιρείες στην πηγή για να τα επιστρέψει ως
στήριξη στην κοινωνία». 

«Προσγειώνει» την παροχολογία
Την ίδια ώρα, πυκνώνουν στο κυβερνητικό πα-

ρασκήνιο οι συσκέψεις, ώστε να «κλειδώσει» το
πακέτο παροχών που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος
Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Ο… ελέφαντας στο δωμάτιο δεν είναι άλλος από το
ξέφρενο ράλι των διεθνών ενεργειακών τιμών, εξ
ου και ακόμη μία σύσκεψη ανάμεσα στον υπουργό
Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και τον υπουργό
Ενέργειας Κώστα Σκρέκα έλαβε χώρα χθες, προ-
κειμένου να επικαιροποιηθούν τα νέα δεδομένα.
Όπως σας προϊδέασε από χθες η «Political», ο
πρωθυπουργός φρόντισε να τοποθετήσει στη σω-
στή τους βάση τα δεδομένα γύρω από τα μέτρα
στήριξης υπέρ νοικοκυριών και επιχειρήσεων. «Τα
μέτρα μας θα είναι πάντα μετρημένα και χωρίς οι
πρόσκαιρες ανάγκες να ναρκοθετούν τις εθνικές
αναγκαιότητες… Ο αληθινός πληθωρισμός δεν
χτυπιέται με πλαστές πληθωριστικές υποσχέσεις»,
επεσήμανε ο πρωθυπουργός καυτηριάζοντας το
«τσουνάμι επικείμενων παροχών», που, όπως εί-
πε, κατακλύζει εσχάτως τον δημόσιο διάλογο. Στο
κλειστό σκέλος της χθεσινής συνεδρίασης του
Υπουργικού Συμβουλίου, ο πρωθυπουργός παρα-
τήρησε κατά πληροφορίες πως η σοβούσα ενερ-

γειακή κρίση έχει κοινά χαρακτηριστικά με την
πανδημία ως προς τις δυνάμεις συνέπειές της για
την οικονομία και διεμήνυσε ότι «δεν θα ενδώσου-
με σε πιέσεις πέραν των ανώτατων ορίων που μας
δίνουν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και το
υπουργείο Οικονομικών».

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η «Political»,
στις συσκέψεις της επόμενης εβδομάδας, ή αλ-
λιώς στο παρά ένα της ανόδου του πρωθυπουρ-
γού στη Θεσσαλονίκη, αναμένεται να οριστικο-
ποιηθεί το πακέτο των οικονομικών παρεμβάσε-
ων σε απάντηση της ενεργειακής κρίσης. Βάσει
των έως τώρα διαθέσιμων πληροφοριών, μια σει-
ρά παρεμβάσεων, όπως η αναστολή της εισφοράς
αλληλεγγύης για δημόσιους υπαλλήλους και συν-
ταξιούχους, η αύξηση των συντάξεων, πιθανώς
και άνω του 6%, η αύξηση του κατώτατου μισθού
στα προμνημονιακά επίπεδα, μια νέα επιταγή
ακρίβειας, αλλά και η επέκταση του Fuel Pass
ανάλογα και με την πορεία των τιμών των καυσί-
μων, είναι πολύ πιθανό να συμπεριληφθούν στο
τελικό πακέτο. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφο-
ρίες της «Political», υπό συζήτηση παραμένει πι-
θανή παρέμβαση -σε κάποια έκταση- στο τέλος
επιτηδεύματος, ενώ Μέγαρο Μαξίμου και οικο-
νομικό επιτελείο φαίνεται να αναζητούν την… ευ-
χάριστη έκπληξη στη μείωση ενός οριζόντιου φό-
ρου. Πέραν αυτών, ο πρωθυπουργός θα συμπερι-
λάβει στις ανακοινώσεις του και μέτρα αμιγώς
κοινωνικού χαρακτήρα, όπως η εξομοίωση της
άδειας λόγω τοκετού σε ιδιωτικό και δημόσιο το-
μέα, ενώ άκρως φιλόδοξο περιγράφεται από αρ-
μόδιες πηγές το σχέδιο «φθηνή στέγη». Σύμφωνα
με πληροφορίες της «Political», το σχέδιο θα
απευθύνεται στους νέους έως 30 ετών και μεταξύ
άλλων θα περιλαμβάνει καινοτόμα χρηματοδοτι-
κά εργαλεία, αλλά και κίνητρα για νέα ζευγάρια
ώστε να «επενδύσουν» στην αγορά οικίας.

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Πολιτικό κέντρο προσεχώς
και μέτρα ανακούφισης 

Ο κρίσιμος ρόλος 
του Υπουργικού
Συμβουλίου
Το πιο ενδιαφέρον, πάντως,
από το χθεσινό συμβούλιο εί-
ναι η απόφαση του πρωθυ-
πουργού να «προσαρμόσει»
τις από τούδε και στο εξής
συνεδριάσεις του Υπουργι-
κού Συμβουλίου στις ανάγ-
κες μιας παρατεταμένης
προεκλογικής περιόδου,
προκειμένου να γίνεται μια
γόνιμη ανταλλαγή απόψεων
για την πολιτική στρατηγική
της Νέας Δημοκρατίας έναντι
των κύριων ζητημάτων της
επικαιρότητας. Αφού ο πρω-
θυπουργός επανέλαβε ότι οι
εκλογές θα γίνουν την άνοιξη
του ’23, τονίστηκε ότι «το
Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί
να αποτελέσει ένα πολιτικό
κέντρο με ανταλλαγή απόψε-
ων για τα ζητήματα της επι-
καιρότητας και τον συντονι-
σμό του κυβερνητικού έργου
με τον εκλογικό ορίζοντα του
2023». Έμπειροι πολιτικοί
παρατηρητές διακρίνουν την
πρόθεση του κ. Μητσοτάκη
να καταστήσει τους υπουρ-
γούς του κοινωνούς των
στρατηγικών επιλογών του
κυβερνώντος κόμματος,
απαντώντας εμμέσως πλην
σαφώς σε αιτιάσεις προ-
εδροκεντρικού μοντέλου
διακυβέρνησης. 

H αποκωδικοποίηση 
των μηνυμάτων 

που έστειλε 
ο Κ. Μητσοτάκης 
εντός και εκτός

Ελλάδας



ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ4
ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Τ
η Μόσχα και την Άγκυρα έδειξε ο
πρωθυπουργός πως προσπαθούν
να προκαλέσουν πολιτική αστά-
θεια στη χώρα. Ο Κυριάκος Μη-

τσοτάκης κατά την εισήγησή του στο Υπουρ-
γικό Συμβούλιο δεν κρύφτηκε και κατηγό-
ρησε ευθέως τη Ρωσία πως με όπλο το φυ-
σικό αέριο επιχειρεί να πλήξει ευρωπαϊκές
χώρες, ανάμεσα στις οποίες είναι και η Ελ-
λάδα, που καταδίκασαν από την πρώτη στιγ-
μή την εισβολή της στην Ουκρανία. 

Στην πρόσφατη ομιλία του στη Βουλή για
το ζήτημα των τηλεφωνικών παρακολουθή-
σεων είχε κάνει λόγο για συμφέροντα, χω-
ρίς ωστόσο να τα κατονομάσει, τα οποία επι-
θυμούν αδύναμες κυβερνήσεις με στόχο
την αύξηση της επιρροής τους. Χθες όμως
πέρασε στην αντεπίθεση και ανέλυσε τους
λόγους για τους οποίους η ελληνική κυβέρ-
νηση έχει μπει στο στόχαστρο.

«Όσοι αμφιβάλλουν δεν έχουν παρά να
δουν πόσο οργανωμένοι είναι οι ρωσικοί εκ-
βιασμοί στην ενέργεια και πώς η ακρίβεια
επιχειρείται να γίνει καταλύτης, ώστε να με-
γεθύνονται επιμέρους ζητήματα και να αμ-
φισβητούνται, ενίοτε συνολικά, εθνικές κυ-
βερνήσεις», είπε ο πρωθυπουργός και έβα-
λε στο κάδρο μαζί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν
και τον Ταγίπ Ερντογάν που ακολουθεί τη
στρατηγική του αναθεωρητισμού. «Ο κύριος
Πούτιν δεν το κρύβει, ούτε όμως το κρύβει
και ο κύριος Ερντογάν, που δημοσίως έχει
δηλώσει ότι θα ήθελε άλλη κυβέρνηση στην
Αθήνα», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Άλλωστε, δεν ήταν λίγες οι φορές που
μπήκε στο στόχαστρο της εκπροσώπου του
ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρίας
Ζαχάροβα, ενώ ο Τούρκος πρόεδρος έφτα-
σε στο σημείο να παρέμβει στα εσωτερικά
ζητήματα της χώρας μας ζητώντας από τους

πολίτες στις εκλογές να καταψηφίσουν τον
Κυριάκο Μητσοτάκη. «Ελπίζω ότι ο ελληνι-
κός λαός θα δώσει το απαραίτητο μήνυμα
και μάθημα στους κυβερνώντες του, που
επιδιώκουν περιπέτειες που θα καταλήξουν
σε καταστροφή για αυτούς, με δημοκρατικά
μέσα», είχε πει ο Ταγίπ Ερντογάν.

Συντονισμένες επιθέσεις
Οι επιθέσεις κατά της Αθήνας εντάθηκαν

αμέσως μετά την επίσκεψη του πρωθυπουρ-
γού στις ΗΠΑ και τα όσα ανέφερε στην ιστορι-
κή του ομιλία στο Κογκρέσο, τα μέλη του
οποίου χειροκρότησαν αρκετές φορές τον
Κυριάκο Μητσοτάκη. Από εκείνο το σημείο
και μετά η Άγκυρα ανέβασε κατακόρυφα τους
τόνους, με τις προκλήσεις και τις απειλές να
διαδέχονται η μία την άλλη, ενώ την ίδια τα-

κτική ακολούθησε και το Κρεμλίνο. «Πρόκει-
ται για ακόμη μία προσπάθεια της Αθήνας να
δικαιολογήσει τη βαθιά λανθασμένη απόφα-
σή της να ενταχθεί στο αντιρωσικό μέτωπο
της Δύσης, συμπεριλαμβανομένου του εφο-
διασμού του Κιέβου με όπλα, τα οποία χρησι-
μοποιούνται για καθημερινά πλήγματα εναν-
τίον ειρηνικών αμάχων στο Ντονμπάς», ήταν
μίας από τις βολές που εξαπέλυσε η Μαρία
Ζαχάροβα εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη
για τα όσα υποστήριξε στην Ουάσιγκτον.

Παράλληλα, η Άγκυρα, που έχει έρθει σε
δεινή θέση λόγω της στρατηγικής που ακο-
λουθεί η Αθήνα, η οποία αυξάνει διαρκώς
τις συμμαχίες και θωρακίζει την άμυνά της,
εκτός από τις λεκτικές απειλές και τις συνε-
χείς παραβιάσεις στο Αιγαίο, προχωρά σε
ένα διαφορετικό μοντέλο πίεσης μέσω του

Μεταναστευτικού. Όπως εξήγησε ο πρωθυ-
πουργός στην εισήγησή του στο Υπουργικό
Συμβούλιο, το σχέδιο της Τουρκίας είναι
διαφορετικό σε σχέση με εκείνο του 2020.
«Αντί των μαζικών κυμάτων που αντιμετω-
πίσαμε πριν από δύο και κάτι χρόνια, εμφα-
νίζεται τώρα με το προσωπείο των δήθεν
“ανθρωπιστικών εισβολών” από ομάδες οι
οποίες όμως μετακινούνται συντονισμένα»,
σημείωσε χαρακτηριστικά.

O πρωθυπουργός αποκάλυψε
τις προθέσεις των δύο

καθεστώτων: του Πούτιν 
και του Ερντογάν 

Μόσχα και Άγκυρα θέλουν την 
αποσταθεροποίηση της χώρας

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

Η ορκωμοσία του Γιάννη Μπρατάκου
την Παρασκευή και η επίσημη ένταξή του
στο κυβερνητικό σχήμα δείχνουν την
απόλυτη εμπιστοσύνη του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη στο πρόσωπό του αλλά και τον
αναβαθμισμένο ρόλο που θα έχει ο νέος
γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού,
ο οποίος ανέλαβε τη συγκεκριμένη θέση
μετά την παραίτηση του Γρηγόρη Δημη-
τριάδη. 

Πρόκειται για μια κίνηση η οποία ισχυ-
ροποιεί απόλυτα τον Γιάννη Μπρατάκο, ο
οποίος από τη θέση του γενικού διευθυν-
τή της ΝΔ έχει καταφέρει να κερδίσει την
εκτίμηση τόσο του Κυριάκου Μητσοτάκη
όσο και των υπουργών και βουλευτών
της ΝΔ κυρίως λόγω της αποτελεσματι-
κότητάς του.

Αποφασιστικός, άνθρωπος χαμηλών
τόνων και αυστηρός όπου χρειάζεται,

αποφεύγει τις μεγάλες κουβέντες και τα
πολλά λόγια και επικεντρώνεται στη δου-
λειά του. Αυτά είναι ορισμένα από τα βα-
σικά χαρακτηριστικά του γενικού διευ-
θυντή του πρωθυπουργού. Επίσης οι πο-
λύ καλές του σχέσεις με τον Γρηγόρη Δη-
μητριάδη έπαιξαν σημαντικό ρόλο για να
εγκλιματιστεί γρηγορότερα στη νέα του
θέση, η οποία αποτελεί μια μεγάλη πρό-
κληση για τον Γιάννη Μπρατάκο. 

Σε αναβαθμισμένο ρόλο ο Μπρατάκος
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Ο
λοταχώς για «θερμό» χειμώνα
πηγαίνει η Άγκυρα, που συντη-
ρεί τους υψηλούς τόνους στα
Ελληνοτουρκικά και απειλεί με

νέες παράνομες ενέργειες στο πεδίο. 

Η Αθήνα παρακολουθεί τις τουρκικές
κινήσεις με ψυχραιμία και παραμένει σε
διπλωματική και στρατιωτική ετοιμότητα,
καθώς το επόμενο διάστημα αναμένεται
απρόβλεπτο και κανείς δεν μπορεί να απο-
κλείσει μια νέα υβριδική ή μη πρόκληση
από την πλευρά της Άγκυρας.

Δύο άξονες
Η επιθετική συμπεριφορά της Τουρ-

κίας εστιάζεται σε δύο κεντρικούς άξο-
νες, για τους οποίους το ελληνικό Επιτε-
λείο επεξεργάζεται εδώ καιρό σενάρια,
ώστε να μην επιτρέψει καμία περίπτωση
αιφνιδιασμού. Ο πρώτος έχει να κάνει με
τις τουρκικές προεδρικές εκλογές και
την προσπάθεια του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν να διατηρηθεί στην εξουσία, στηρί-
ζοντας τις ελπίδες του στο ακροδεξιό
ακροατήριο, ώστε να αντισταθμίσει τις
επιπτώσεις από την κατάρρευση της
τουρκικής οικονομίας. 

Ρητορικές απειλές
Στο ελληνικό Επιτελείο πιστεύουν ότι οι

ρητορικές επιθέσεις θα ενταθούν το επό-
μενο διάστημα, ενώ μια πρώτη γεύση έδω-
σε το ανθελληνικό παραλήρημα του Ερν-
τογάν και των αξιωματούχων του με αφορ-
μή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη Μι-
κρασιατική Καταστροφή. Ο Τούρκος πρό-
εδρος είπε πως η χώρα του είναι έτοιμη
«για τη μεγάλη επίθεση του 2023», στοχο-
ποιώντας ξανά την Αθήνα και τους συμμά-
χους της. «Να υψώσουμε τέτοια φωνή έτσι
ώστε να τρέμει η καρδιά όσων ετοιμάζουν
το σάβανο της χώρας μας», είπε ο Ερντο-
γάν, φανατίζοντας το ακροατήριό του σε
ένα πρωτοφανές κρεσέντο προκλητικότη-
τας. Στην ένταση που καλλιεργεί η Άγκυρα,
πλειοδότησε και ο Χουλουσί Ακάρ που χα-
ρακτήρισε την Αθήνα «κακό γείτονα» και
ισχυρίστηκε ότι στο Αιγαίο οι προκλήσεις
προέρχονται από την Ελλάδα και όχι από
την Τουρκία. 

Ένταση στο πεδίο
Ο δεύτερος άξονας της τουρκικής στρα-

τηγικής αφορά την προσπάθεια της Άγκυ-
ρας να αντιστρέψει το εις βάρος της κλίμα
στο αμερικανικό Κογκρέσο και να εξα-

σφαλίσει το πράσινο «φως» των γερουσια-
στών και των βουλευτών, ώστε να ανοίξει ο
δρόμος για νέα F-16. Είναι πλέον σαφές ότι
η Τουρκία επιχειρεί με προβοκατόρικες
μεθόδους να εμφανίσει την Αθήνα ως
«παραβάτη» και την ίδια ως «θύμα». Η ελ-
ληνική πλευρά δεν κρύβει την ανησυχία
της για την πρόκληση ατυχήματος με ανυ-
πολόγιστες συνέπειες, καθώς η Τουρκία,
προκειμένου να επιτύχει τον σκοπό της,
δεν διστάζει να φέρνει τα πράγματα σε
οριακό σημείο, όπως οι υπερπτήσεις και οι
αερομαχίες που σημειώθηκαν την περα-
σμένη εβδομάδα ανάμεσα σε οπλισμένα
μαχητικά των δύο χωρών. 

Την τουρκική προπαγάνδα αποκάλυψε ο
ίδιος ο Χουλουσί Ακάρ, μιλώντας στις εκ-
δηλώσεις για τη μάχη του Αφιόν Καραχι-
σάρ. «Αν και διαπραγματευτήκαμε με τις

ΗΠΑ ένα σύστημα αεράμυνας για να υπε-
ρασπιστούμε τον εναέριο χώρο μας, δεν
μας έδωσαν τους Patriot. Μιλήσαμε με
τους Γάλλους, δεν μας έδωσαν το SAMP-T.
Τότε, αγοράσαμε τους S-400. Τώρα, η κα-
τώτερη έκδοση αυτού του συστήματος, οι
S-300, κλείδωσαν στα ραντάρ τους τα
τουρκικά F-16 την ώρα που εκτελούσαν
αποστολή του ΝΑΤΟ. Αυτό που έκανε ο κα-
κός μας γείτονας πρέπει να γίνει γνωστό»,
είπε ο Ακάρ. 

Αντιδρά η Αθήνα
Για τις ομοιότητες του τουρκικού με τον

ρωσικό αναθεωρητισμό ενημέρωσε τον
Τσέχο πρόεδρο Μίλος Ζέμαν ο Νίκος Δέν-
διας, ο οποίος βρίσκεται στην Πράγα για
την άτυπη Συνάντηση των Υπουργών Εξω-
τερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Τον

ενημέρωσα για την τουρκική προκλητικό-
τητα, τις τουρκικές αναθεωρητικές από-
ψεις που συνιστούν ένα αφήγημα παρό-
μοιο με το αναθεωρητικό αφήγημα της
ρωσικής πλευράς», είπε ο Έλληνας
υπουργός Εξωτερικών. Προτού μεταβεί
στην Τσεχία, ο Νίκος Δένδιας είχε σύντομο
κοινωνικό χαιρετισμό με τον Μεβλούτ
Τσαβούσογλου στο περιθώριο του Bled
Strategic Forum στη Σλοβενία. 

Με δυο κεντρικές γραμμές 
η επιθετική ρητορική του
Ερντογάν και της αυλής του 

Ψευτοτσαμπουκάδες
για τις εκλογές

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

F A K E  N E W S  Γ Ι Α  Τ Ο …  Κ Ο Γ Κ Ρ E Σ Ο  
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της Στέλλας Παπαμιχαήλ

Ν
έο μήνυμα προς την Τουρκία να σταματήσει την
εργαλειοποίηση του Μεταναστευτικού έστειλε η
χώρα μας μέσω του υπουργού Δημόσιας Τάξης
Τάκη Θεοδωρικάκου, ενώ στον εισαγγελέα του

Αρείου Πάγου για την «ιστορία των μεταναστών της νησίδας»
θα απευθυνθεί ο Νότης Μηταράκης μετά τις σημαντικές
ανακολουθίες που ανέκυψαν -όπως είπε- στην υπόθεση. 

«Η υπόθεση εξετάζεται σε βάθος από τις αρμόδιες αρ-
χές, ενώ από την έως τώρα έρευνα προκύπτουν σημαντι-
κές ανακολουθίες», είπε στη Βουλή, προσθέτοντας ότι οι
38 μετανάστες έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από τη νη-
σίδα, η οποία παρουσιάστηκε από βρετανικό τηλεοπτικό
κανάλι και σε αυτό οι ίδιοι λένε ότι γυρίστηκε στη νησίδα,
στις 15/8 και ώρα 13:00. Όμως, όπως κατέθεσαν οι ίδιοι,
ανέφερε ο κ. Μηταράκης, λένε ότι πέρασαν στις 14/8 το
πρωί στην ελληνική όχθη. «Άρα, διέδιδαν ότι είναι εγκλω-
βισμένοι, ενώ είχαν φύγει», σημείωσε, για να καταλήξει
ότι απέναντι σε αυτές τις προσπάθειες οφείλουμε να αντι-
τάσσουμε την εθνική αποφασιστικότητα.

«Επίθεση» 40.000 μεταναστών αυγουστιάτικα 
Την ίδια ώρα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη στην

ομιλία του έκανε λόγο για κορύφωση του σχεδίου της
Τουρκίας να εργαλειοποιήσει το Μεταναστευτικό και να
επιχειρήσει νέα παράνομη εισβολή χιλιάδων μεταναστών
και επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι υιοθετεί τα επι-

χειρήματα της γείτονος. «Είναι εθνικά επιζήμιο, την ώρα
που οι μετανάστες κατήγγειλαν την Τουρκία, η αξιωματική
αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση αναμασώντας
την τουρκική προπαγάνδα», είπε και επεσήμανε πως η
εθνική αποφασιστικότητα είναι απαραίτητη για την αντιμε-
τώπιση του προβλήματος. «Έναντι του κομματικού συμ-
φέροντος οφείλουμε να είμαστε ενωμένοι», τόνισε. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο υπουργός
Προστασίας του Πολίτη, μόνο τον Αύγουστο επιχείρησαν
να εισβάλουν στην Ελλάδα 36.386 παράνομοι μετανάστες
από τα χερσαία σύνορα στον Έβρο, ενώ προανήγγειλε την
επέκταση του φράχτη σε όλη τη χερσαία συνοριογραμμή
με την Τουρκία.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι μέσα στο 2022 έχει
πραγματοποιηθεί σημαντικός αριθμός συλλήψεων παρά-
τυπων μεταναστών στο σύνολο της επικράτειας. Συγκε-
κριμένα, στο λεκανοπέδιο έχουν γίνει 3.851 προσαγωγές
που οδήγησαν σε περίπου 2.500 συλλήψεις παράτυπων
μεταναστών που βρίσκονταν στην Αθήνα. Την ίδια περίο-
δο έχουν συλληφθεί και οδηγήθηκαν στην Δικαιοσύνη

852 διακινητές, παράνομοι λαθρέμποροι. 
Από την πλευρά του ο υπουργός Μετανάστευσης εκτί-

μησε ότι η Ελλάδα με την πολιτική της έχει προκαλέσει με-
γάλη ζημιά στα κυκλώματα λαθροδιακινητών, σημειώνον-
τας ότι η Τουρκία δεν ελέγχει από επιλογή τα δυτικά της
σύνορα, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου. Σύμφωνα
με τον κ. Μηταράκη, τα κυκλώματα τώρα προσπαθούν να
παρακάμψουν τη νόμιμη φύλαξη των συνόρων με δύο
τρόπους: Πρώτον με τη χρήση μεγάλων σκαφών με κατεύ-
θυνση την Ιταλία και δεύτερον με την εργαλειοποίηση των
νησίδων του Έβρου, μια πρακτική δηλαδή της «ως διά μα-
γείας» εμφάνισης μεταναστών σε ακατοίκητες νησίδες
του Έβρου, αποτέλεσμα διαρκών αλλαγών στη ροή του
ποταμού». 

Ξεκινά σήμερα ο νέος κύκλος αντιπαρά-
θεσης για τις υποκλοπές, καθώς στη μία
μετά το μεσημέρι η Διάσκεψη των Προ-
έδρων της Βουλής θα συνεδριάσει εκ νέου,
για να καθορίσει τις συνθήκες υπό τις
οποίες θα διεξαχθεί την Πέμπτη η Επιτρο-
πή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Τα
κόμματα παίρνουν θέσεις μάχης, καθώς η
κυβερνητική πλειοψηφία είναι αποφασι-
σμένη να μην επιτρέψει νέες επιλεκτικές
διαρροές παρόμοιες με εκείνες που σημει-
ώθηκαν κατά την ακρόαση Δεμίρη, διαφυ-
λάσσοντας τη μυστικότητα της συνεδρία-
σης, όπως εξάλλου υποδεικνύει και ο κα-
νονισμός της Βουλής. Στο πλαίσιο αυτό, εί-
ναι ανοιχτό το ενδεχόμενο οι βουλευτές
και τα πρόσωπα που θα κληθούν να συμμε-

τάσχουν, να αφήσουν εκτός αιθούσης τα
κινητά τους τηλέφωνα, ενώ δρακόντεια θα
είναι τα μέτρα ασφαλείας έξω από την αί-
θουσα της Γερουσίας. 

Ο προγραμματισμός για την Πέμπτη είναι
βαρύς, καθώς στις 10 το πρωί θα ξεκινήσει
η συνεδρίαση της Επιτροπής, ενώ για
ακρόαση έχουν κληθεί 9 πρόσωπα. Συγκε-
κριμένα εκλήθησαν ο πρώην γγ του πρω-
θυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, οι
πρώην διοικητές της ΕΥΠ Θεόδωρος Δρα-
βίλλας (2012-15), Ιωάννης Ρουμπάτης

(2015-19), Παναγιώτης Κοντολέων (2019-
22),ο νυν διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής
Δεμίρης, η εισαγγελέας εφετών επο-
πτεύουσα στην ΕΥΠ Βασιλική Βλάχου, ο ει-
σαγγελέας εφετών Κωνσταντίνος Τζαβέλ-
λας και ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ Χρήστος
Ράμμος. Η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί
από τον υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γε-
ραπετρίτη.

Την ίδια ώρα η Βουλή ετοιμάζεται ολοτα-
χώς για τη συγκρότηση Εξεταστικής, για να
ερευνήσει την υπόθεση παρακολούθησης

του Νίκου Ανδρουλάκη. Όπως ανακοίνωσε
ο πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας,
η Εξεταστική θα αποτελείται από 29 μέλη,
15 από τη ΝΔ, 8 από τον ΣΥΡΙΖΑ, 2 από το
ΠΑΣΟΚ και ένας από τα υπόλοιπα κόμματα
και τους ανεξάρτητους βουλευτές. Σύμφω-
να με πληροφορίες, από τη ΝΔ θα συμμε-
τάσχουν οι βουλευτές Δημήτρης Καιρίδης,
Κώστας Καραγκούνης, Δημήτρης Μαρκό-
πουλος, Μακάριος Λαζαρίδης, Κώστας
Κυρανάκης, Μπάμπης Παπαδημητρίου,
Αθανάσιος Δαβάκης. Από τον ΣΥΡΙΖΑ οι
βουλευτές Γιώργος Κατρούγκαλος, Γιάν-
νης Ραγκούσης, Θεόφιλος Ξανθόπουλος,
Θεοδώρα Τζάκρη και από το ΠΑΣΟΚ οι Χά-
ρης Καστανίδης, Νάντια Γιαννακοπούλου,
Ευαγγελία Λιακούλη. 

Σοκάρουν τα στοιχεία που παρουσίασαν
οι δύο υπουργοί μέσα στη Βουλή 

Χωρίς τηλέφωνα
οι βουλευτές στην Επιτροπή;

ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Η Τουρκία 
εργαλειοποιεί
τους μετανάστες



Για να είμαστε ειλικρινείς, οι Ευρωπαίοι έρχονται στα λόγια του Κυριά-

κου Μητσοτάκη, αφού σιγά σιγά υιοθετούν τις προτάσεις που είχε κά-

νει πριν από το καλοκαίρι ο Έλληνας πρωθυπουργός. Δεν μιλάμε

μόνο για την ανάγκη αποσύνδεσης της τιμής του φυσικού αερίου

από την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος που πρόσφατα έθεσε ο

Αυστριακός καγκελάριος Καρλ Νεχάμερ αλλά και σιγά σιγά πα-

ραδέχτηκε και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ

Λάιεν. Πριν από λίγες μέρες μάθαμε ότι στην Κομισιόν εξετάζουν

πολύ σοβαρά και την επιβολή πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερί-

ου που θα συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 9 Σεπτεμβρί-

ου. Μιλάμε για την πλήρη δικαίωση του πρωθυπουργού… Καλώς τους

κι ας άργησαν εκεί στις Βρυξέλλες… 
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Έμαθα από πολύ καλές πηγές
στη Χαριλάου Τρικούπη ότι
συχνά στο γραφείο του
προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙ-
ΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη
μπαίνει και μένει για ώρα
μέσα ο άλλοτε ισχυρός
άνδρας του κόμματος Κώ-
στας Λαλιώτης. Αν έχουμε
απορίες πού οφείλεται αυτός ο
αντιδεξιός λόγος που έχουν ξεκινή-
σει τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ τελευταία, ίσως αυτή
να είναι η απάντηση… 

«Τάπα» Θεοδωρικάκου
στον Θοδωρή Δρίτσα

Α
ναψαν τα αίματα στη Βουλή
κατά τη διάρκεια της ενημέ-
ρωσης της Διαρκούς Επιτρο-

πής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας
Τάξης και Δικαιοσύνης για τις τρέ-
χουσες εξελίξεις στο Μεταναστευτι-
κό από τον υπουργό Προστασίας του
Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκο. Ο βου-
λευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θοδωρής Δρί-
τσας επέκρινε την κυβέρνηση ότι δεν
διέσωσε τους 38 μετανάστες στη νη-
σίδα του Έβρου, για να λάβει σκληρή
απάντηση από τον κ. Θεοδωρικάκο:
«Το νησάκι ήταν μέσα σε τουρκική
επικράτεια, οπότε η ΕΛΑΣ δεν μπο-
ρούσε να επιχειρήσει». Ο υπουργός
επανέλαβε πως η αξιωματική αντι-
πολίτευση δεν μπορεί να αναπαράγει και να αναμασά την τουρκική προπα-
γάνδα και τόνισε απευθυνόμενος προς τον κ. Δρίτσα: «Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο αρχη-
γός σας οφείλετε συγγνώμη όχι στην κυβέρνηση και τον υπουργό, αλλά στους
ένστολους, τους αστυνομικούς, τον Στρατό και το Λιμενικό που φυλάνε τα σύ-
νορα της πατρίδας».

Έντονη δραστηριότητα 

Καλοδεχούμενοι 
οι έλεγχοι  

«Θεσμικά προβλεπόμενοι και απολύτως καλο-
δεχούμενοι οι έλεγχοι της ΑΔΑΕ», απαντούν κύ-
κλοι του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
σχολιάζοντας την απόφαση της Αρχής Διασφάλι-
σης του Απορρήτου των Επικοινωνιών για διεξα-
γωγή ελέγχων στο αμέσως επόμενο χρονικό διά-
στημα, στις ακόλουθες υπηρεσίες: Διεύθυνση
Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας της
Ελληνικής Αστυνομίας (ΔΑΕΕΒ) και Διεύθυνση
Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας (ΔΙΔΑΠ). 

Η Συρεγγέλα και  
η οικογένεια Μπιθικώτση 

Φέτος κλείνουν εκατό χρόνια από τη γέννηση
του μεγάλου μας τραγουδιστή Γρηγόρη Μπιθι-
κώτση και τα παιδιά του αείμνηστου τραγουδι-
στή, που τα έχουν βρει σε όλα και έχουν κλείσει
την παλιά τους διαμάχη, διοργανώνουν συναυ-
λίες προς τιμήν του πατέρα τους. Έτσι, οργάνω-
σαν και μια συναυλία στο Πάρκο Τρίτση πριν από
δύο μέρες και μάζεψαν πολύ κόσμο. Συνδιοργα-
νωτής της συναυλίας ήταν η Περιφέρεια Αττικής.
Οι διοργανωτές κάλεσαν επίσης την υφυπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Μαρία
Συρεγγέλα να χαιρετίσει την εκδήλωση. Πολλοί
αναρωτήθηκαν γιατί τη Μαρία; Ο λόγος που την
κάλεσαν δεν είναι τυχαίος και δεν σχετίζεται με
την περιοχή όπου κατεβαίνει υποψήφια. Η Μα-
ρία είναι κολλητή φίλη της Άννας (κόρης Μπιθι-
κώτση) και γνωρίζει πολύ καλά όλη την οικογέ-
νεια. Αυτά για όσους είχαν απορίες… 

Μου σφυρίξανε στη
Βουλή ότι υπάρχει βου-

λευτής του ελληνικού
Κοινοβουλίου που έχει καταθέ-
σει στη δήλωσή του την ύπαρξη
μίας Μη Κυβερνητικής Οργάνω-
σης. Ουδέν μεμπτό, αρχικά. Οι
ίδιοι, όμως, που μου είπαν για τη
ΜΚΟ, μου ισχυρίζονται ότι μέσω
αυτής μπορεί και προσλαμβάνει
περισσότερους συνεργάτες για
να προωθούν τη δουλειά του…
Θα λέγαμε ότι εδώ υπάρχει ένας
αθέμιτος ανταγωνισμός… 

Αίτημα Σπανάκη 
για παράταση 
στις δηλώσεις   
Την ολιγοήμερη παράταση της προ-
θεσμίας υποβολής φορολογικών δη-
λώσεων φυσικών και νομικών προ-
σώπων ζητά με ερώτησή του προς τον
υπουργό Οικονο-
μικών Χρή-
στο Σταϊ-
κούρα ο
Βασίλης-
Πέτρος
Σπανάκης.
Όπως τόνισε
ο βουλευτής της
Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει έντονη
ανάγκη ολιγοήμερης παράτασης, η
οποία δεν επιβαρύνει τα δημοσιονο-
μικά έσοδα της χώρας, από τη στιγμή
που η φετινή χρονιά στέφθηκε με
επιτυχία όσον αφορά τα έσοδα και τα
αποτελέσματα της οικονομικής πολι-
τικής, δεδομένου ότι στις 20 Αυγού-
στου η Ελλάδα βγήκε οριστικά από το
καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας.
Μεταξύ μας, δεν έχει και άδικο… 

Σε εγρήγορση η διπλωματία  
Σε μεγάλη εγρήγορση βρίσκεται η ελληνική διπλωματία, με σκοπό να ανα-
δειχθεί και να απαντηθεί η τουρκική προκλητικότητα αυτής της εποχής.
Εκτός από τα ταξίδια Δένδια σε Κροατία και Τσεχία, υποστηρικτικά λει-
τουργεί και ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώ-

της. Μάλιστα, όπως έμαθα από καλά πληροφορημένη πηγή, ο
Μ. Βαρβιτσιώτης θα έχει ανεπίσημο δείπνο εργασίας σε

κεντρικό εστιατόριο της Αθήνας με τη Γερμανίδα υφυ-
πουργό Εξωτερικών Άννα Λούρμαν. Ουσιαστικά, θα αν-
ταποδώσει τη φιλοξενία αρχές Ιουλίου όταν ο Μιλτιά-
δης βρέθηκε Βερολίνο για να μιλήσει μαζί της. Η ατζέν-
τα, όπως μου είπαν, θα έχει δύο θέματα: Πρώτον, τα υπο-

βρύχια που ετοιμάζει η γερμανική βιομηχανία για την
Τουρκία, τα οποία θέλουμε να εμποδίσουμε να φτάσουν

στην Άγκυρα. Δεύτερον, τις γερμανικές επανορθώσεις, θέμα που
καλλιεργείται συστηματικά και δεν το βλέπει αρνητικά πια το Βερολίνο…

Πλήρης δικαίωση Μητσοτάκη για Ενεργειακό 



Για το μείζον θέμα των παρακολουθήσεων ρω-
τήθηκε στο MEGA ο υπουργός Εσωτερικών, δη-
λώνοντας πως το απόρρητο δεν γίνεται να αρθεί
και να μαθευτεί η αλήθεια και πως ο Νίκος Αν-
δρουλάκης έχει κληθεί για να μάθει εάν θέλει τον
λόγο παρακολούθησής του. «Εδώ ανοίγει μια
υπονομευτική συζήτηση, και έχει ευθύνη για αυ-
τό ο Νίκος Ανδρουλάκης, για την αξιοπιστία και
τη σοβαρότητα της λειτουργίας της Εθνικής Υπη-
ρεσίας Πληροφοριών», δήλωσε ο κ. Μάκης Βο-
ρίδης. Είπε κατόπιν πως «όποιος έχει πραγματι-
κό ενδιαφέρον, περνάει και λέει “γιατί με παρα-
κολουθούσατε, παιδιά;”», ενώ για τον χειρισμό
της κυβέρνησης μετά την αναγνώριση του σφάλ-
ματος σχολίασε: «Καταλαβαίνω πως υπάρχει ένα
συλλογικό ενδιαφέρον, απαντώ, όμως, σωστά
υπάρχει το απόρρητο. Δεν μπορεί να γίνει αντι-
κείμενο δημόσιας συζήτησης η κάθε επισύνδε-
ση και αξιολόγηση που γίνεται από την ΕΥΠ. Εάν
το κάνουμε αυτό, να συμφωνήσουμε όλοι πως
δεν θέλουμε να υπάρχει η Εθνική Υπηρεσία Πλη-
ροφοριών».

««Θερμό» επεισόδιο 
στην Κύπρο

Το επεισόδιο με
Τούρκους στρα-
τιώτες σημειώθη-
κε τη Δευτέρα το
απόγευμα στη Δέ-
νεια της Κύπρου
και χαρακτηρίζε-
ται εξαιρετικά σο-
βαρό από το υπουργείο Εξωτερικών της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τον κοινοτάρχη
της περιοχής Χριστάκη Παναγιώτου, γύρω στις
18.00, έξι Τούρκοι στρατιώτες από παρακείμενο
φυλάκιο πλησίασαν γεωργοκτηνοτρόφο που βο-
σκούσε το κοπάδι του σε χωράφι της περιοχής
και του ζήτησαν να αποχωρήσει. Μάλιστα, ο ένας
εξ αυτών όπλισε το όπλο του ενώ άλλοι άρχισαν
να ρίχνουν πέτρες, με αποτέλεσμα ο βοσκός να
αποχωρήσει, καταγράφοντας ωστόσο το περι-
στατικό με το κινητό του τηλέφωνο. Ο κοινοτάρ-
χης Δένειας ανέφερε ακόμη πως ο γεωργοκτη-
νοτρόφος έχει άδεια για εργασίες στην περιοχή.
Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα στο νησί… 

Περί ναυπηγείων Ελευσίνας
Σήμερα είναι η κρίσιμη μέρα και για τα ναυ-

πηγεία Ελευσίνας, αφού είναι προγραμματι-
σμένο να συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βου-
λής το σχέδιο νόμου για την εξυγίανσή τους. Το
σχέδιο, που έχει ως ουσιαστικό στόχο την ανα-
βίωση της ναυπηγικής βιομηχανίας μέσω της
επανεκκίνησης, εξυγίανσης και αναβάθμισης
των ναυπηγείων Ελευσίνας, προβλέπει μεταξύ
άλλων άμεση επένδυση 100 εκατ. δολαρίων,
δημιουργία 1.400 νέων θέσεων εργασίας στην
επόμενη τριετία, επιπλέον έσοδα 1,1 δισ. ευρώ
για το ελληνικό Δημόσιο (άμεσοι και έμμεσοι
φόροι, ασφαλιστικές εισφορές) κατά τα επόμε-
να 25 έτη και ενίσχυση της οικονομίας με πε-
ρισσότερα από 1,6 δισ. ευρώ που θα κατευθυν-
θούν σε εγχώριους προμηθευτές και την ελλη-
νική βιομηχανία. Έξω από τη Βουλή, μαθαίνω,
θα συγκεντρωθούν συνδικαλιστικά σωματεία
και θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρ-
τυρίας. Για να δούμε τι θα δούμε… 

Η
συζήτηση περί ενίσχυσης του
εκλογικού νόμου έχει ανοίξει σε
επίπεδο ΚΟ της ΝΔ, παρά το γεγο-
νός ότι ο πρωθυπουργός προσώ-

ρας αρνείται μια τέτοια εξέλιξη. 
Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας

στον ΣΚΑΪ, επιβεβαίωσε ότι στην ΚΟ της ΝΔ
συζητείται ξανά το σενάριο αλλαγής εκλογι-
κού νόμου και μάλιστα ανέφερε: « Έχοντας
δει τι συμβαίνει στην Ιταλία μετά την πτώση
της κυβέρνησης Ντράγκι -η Ιταλία δέχεται τε-
ράστια επίθεση στα ομόλογά της από τις αγο-
ρές- είναι ένα θέμα που απασχολεί πολλούς
συναδέλφους στην ΚΟ». 

Πρόσθεσε, πάντως: «Αυτή τη στιγμή που
μιλάμε ο πρωθυπουργός ήταν σαφής και αυ-
τός έχει τον τελευταίο λόγο». Η κυρία Μπακο-
γιάννη δήλωσε ότι αλλαγή του εκλογικού νό-
μου πρωτίστως θα εξυπηρετούσε τη σταθε-
ρότητα στη χώρα, αλλά παραδέχθηκε ότι από
εκεί και πέρα θα εξυπηρετούσε και το όποιο
πρώτο κόμμα. «Ο εκλογικός νόμος με τις 50
έδρες μπόνους δίνει πιθανότητες σταθερότη-
τας πολύ μεγάλες. Αυτό συζητείται σε όλα τα
πηγαδάκια», δήλωσε και κατέληξε: «Ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης είναι ένας άνθρωπος που
δύσκολα πιέζεται. Εάν πάρει κάποια απόφα-
ση, όταν την πάρει, θα το μάθουμε κι εμείς».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο
βουλευτής Λάρισας της ΝΔ Μάξιμος Χαρακό-
πουλος, που μίλησε στο κανάλι της Βουλής.
«Πιστεύω ότι πρέπει να ξαναδούμε το ζήτημα
του εκλογικού νόμου και να επανέλθουμε εν-
δεχομένως στο μπόνους των 50 εδρών, που
έδινε ο προηγούμενος νόμος στο πρώτο κόμ-
μα, προκειμένου να σχηματιστεί αυτοδύναμη
κυβέρνηση. Γιατί το τελευταίο που χρειάζεται
η χώρα είναι αστάθεια. Ο εκλογικός νόμος
πρέπει να δίνει κυβερνησιμότητα, η χώρα
χρειάζεται σταθερότητα, σταθερές κυβερνή-
σεις για να αντιμετωπίσει τις τεράστιες προ-
κλήσεις που έχουμε μπροστά μας», τόνισε ο
κ. Χαρακόπουλος μεταξύ άλλων.
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Τον έπιασαν για…
άσχετο λόγο 
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υ Βορίδης εναντίον
Ανδρουλάκη 

Μπαμπάς 
για πρώτη φορά

Μπαμπάς για πρώτη φορά έγινε ο
Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ο
35χρονος βουλευτής της Νέας Δη-
μοκρατίας και η δικηγόρος σύζυγός
του Ελένη Αθερινού κράτησαν για πρώτη
φορά στην αγκαλιά τους την κόρη τους. Την ευχάρι-
στη είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο βουλευτής μέσω
μιας σειράς φωτογραφιών που δημοσίευσε στον λο-
γαριασμό του στο Instagram από τις πρώτες στιγμές
με τη νεογέννητη κορούλα του. Εμείς να του ευχη-
θούμε ό,τι καλύτερο… 

Περί αλλαγής
εκλογικού
νόμου

Η είδηση πέρασε στα ψιλά, αλ-
λά είναι αληθής και είναι και επί-
καιρη λόγω του θέματος των υπο-
κλοπών… Το περιστατικό συνέβη το
μεσημέρι της Κυριακής 21 Αυγούστου, όταν ο
Χρήστος Μαυρίκης συνελήφθη ύστερα από
επεισόδιο που συνέβη σε πρατήριο βενζίνης
στο Πικέρμι. Συγκεκριμένα, ο πάλαι ποτέ
«εθνικός κοριός» διαπληκτίστηκε με πολίτη
για την προτεραιότητα στη σειρά εφοδιασμού
και όπως ανέφερε αργότερα στη μήνυσή του ο
τελευταίος, ο Μαυρίκης τον απείλησε, τον έβρι-
σε και στο τέλος έβγαλε όπλο. Σε έρευνες που
έγιναν στο αυτοκίνητο του Μαυρίκη, η αστυνο-
μία ανακάλυψε ένα τέιζερ, έναν σουγιά και
έναν κάλυκα πυροβόλου όπλου. Στην έρευνα
που ακολούθησε στο σπίτι του, βρέθηκαν ακό-
μη ένα παλαιό υποπολυβόλο του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου και ποσότητα 40 γραμμαρίων κάννα-
βης, για τα οποία του ασκήθηκε δίωξη.



Τo
...

 Π
ρό

σω
πο

Σ
ας έχω φρέσκα νέα… Ένας εκ
των διευθυνόντων συμβούλων
που έχει ορίσει η κυβέρνηση
σε κάποιον οργανισμό φαίνε-

ται ότι έχει μεγάλα μπλεξίματα. Ο «γα-
λάζιος» CEO είναι λάτρης των μελετών
και των απευθείας αναθέσεων. Μιλάμε
για τσουνάμι απευθείας αναθέσεων, οι
οποίες, όπως μαθαίνω, έχουν προκαλέ-
σει και τη σχετική ζημία στον οργανι-
σμό. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Υπήρξε, μα-
θαίνω, και σχετικός έλεγχος από υπη-
ρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, οι
οποίες διαπίστωσαν ότι ο «γαλάζιος»
CEO (και επί σειρά ετών αποτυχημένος
πολιτευτής της ΝΔ) όχι μόνο τα έχει κά-
νει μούσκεμα, αλλά για να εγκριθούν οι
απευθείας αναθέσεις που έδινε απλό-
χερα (σε ποιους, άραγε;), τη σύνταξή
τους την έδινε σε ιδιωτικά νομικά γρα-
φεία εκτός υπηρεσίας. 

Τι έκανε, δηλαδή, το εν λόγω «μπουμ-

πούκι»; Αν και ο οργανισμός διαθέτει
πλήρως συγκροτημένη νομική υπηρε-
σία, ο διευθύνων σύμβουλος έδινε σε
φιλαράκια του δικηγόρους τις συμβά-
σεις, προκειμένου να φτιαχτούν όπως ο
ίδιος ήθελε. Μόνο που κάποιοι πήρανε
χαμπάρι όλη αυτή τη «φάμπρικα» και
τώρα έχει μπλέξει ο γνωστός πολιτευ-
τής και δεν τον ξεπλένει ούτε ο Νιαγά-
ρας…

Όπου να ’ναι θα βγει και το όνομά του
και θα έχουμε γλέντια μεγάλα, διότι θα
αποδειχθεί και η ζημία του Δημοσίου με
ντοκουμέντα! Απλώς συμπληρώνω ότι
κατά καιρούς έχουν κατατεθεί ερωτή-
σεις σε επίπεδο κοινοβουλευτικού
ελέγχου και από το ΠΑΣΟΚ και από τον
ΣΥΡΙΖΑ και έχουν πάει στο καλάθι των
αχρήστων… Να έχετε λίγη υπομονή,
εγώ το παρακολουθώ το θέμα στενά και
θα σας ενημερώνω. Και εσάς και πιο
ψηλά… 
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Η Καϊλή δεν
ενοχλεί μόνο 
το Politico, αλλά
και το ΠΑΣΟΚ 
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politi-
co, η Εύα Καϊλή εμφανίζεται να μη
βιάζεται ιδιαίτερα για τη διερεύνηση
του σκανδάλου των υποκλοπών από
την αρμόδια επιτροπή του Ευρωκοι-
νοβουλίου για θέματα spyware (PE-
GA). Φιλελεύθεροι, Αριστερά και άλ-
λες πολιτικές ομάδες ζήτησαν να
κληθούν οι κ.κ. Ανδρουλάκης και
Κουκάκης στη συνεδρίαση στις 30/8,
καθώς και να οργανωθεί ειδική απο-
στολή της επιτροπής στην Ελλάδα,
κάτι που μπλοκάρει η -προερχόμενη
από το ΕΛΚ- πρόεδρος.
Η κυρία Καϊλή εμφανίζεται να δηλώ-
νει η επιτροπή «να πάει πρώτα σε
χώρες που παραδέχτηκαν ότι χρησι-
μοποιούν spyware», ότι «αν μια χώ-
ρα λέει ότι δεν το χρησιμοποιεί
(Predator), δεν μπορεί να υπάρξει
περαιτέρω έρευνα» και ότι τελικά
«Ανδρουλάκης και Κουκάκης μπο-
ρούν να κληθούν αφότου ολοκληρω-
θεί η κοινοβουλευτική διαδικασία
στην Ελλάδα». Από αυτό και μόνο η
κυρία Καϊλή άρχισε να δέχεται επι-
θέσεις και μέσα από το ΠΑΣΟΚ. Πάν-
τως η ευρωβουλευτής έδωσε εξηγή-
σεις κατηγορώντας το Politico ότι
«δεν έχει γίνει εκτενής αναφορά σε
όσα ειπώθηκαν, μόνο σε μέρος αυ-
τών με αφαιρετικό τρόπο».

Οι ορμές 
του Πάνου 

Η είδηση δεν είναι ότι ο Πάνος όταν γυ-
ρίσει θα τους γ…. όπως ο ίδιος λέει στα
social media, χωρίς να διευκρινίζει «ποι-
ους ακριβώς εννοεί;». Η είδηση, που σας
την έχω γράψει σε ανύποπτο χρόνο από
το «Κεντρί», είναι ότι ο Πάνος Καμμένος
έχει λυσσάξει να ξαναμπεί στην κεντρική
πολιτική σκηνή. Να ξαναφτιάξει, δηλαδή,
το μόρφωμα του facebook (τους ΑΝΕΛ)
και να διεκδικήσει χώρο στη δεξιά πολυ-
κατοικία. Μόνο που πλέον όχι απλώς δεν
τον στηρίζει κανείς, αλλά δεν θέλουν ούτε
καν να τον συναντήσουν. Ούτε οι δεξιοί
ούτε οι πρώην συγκυβερνήτες του οι Συ-
ριζαίοι και έτσι θα μείνει με τον σκύλο του
τον Μπελμοντό και με τις ανικανοποίητες
σεξουαλικές του ορμές… 

Χέρι χέρι ο Καστανίδης με τον ΣΥΡΙΖΑ  
Ποιος Πασόκος καταχειροκροτήθηκε από τους Συριζαίους που
βρέθηκαν στην αίθουσα του Κοινοβουλίου στη συζήτηση για την
Εξεταστική; Μα ποιος άλλος; Ο πρώην υπασπιστής της Λούκας Κα-
τσέλη στην Κοινωνική Συμφωνία, ο Χάρης Καστανίδης. Μάλιστα,
κάποιοι εκ των Συριζαίων, όπως ο Κώστας Ζαχαριάδης, δεν…
κρατήθηκαν και μέχρι και αποθεωτικό tweet πόσταραν υπέρ του
Χάρη! «Εξαιρετικός ο Καστανίδης στη Βουλή. Τεκμηριωμένη το-
ποθέτηση, έβαλε όλα τα θέματα», έγραψε ο Ζαχαριάδης… Πάν-
τως, αν όλο αυτό δεν είναι «γραμμή» του Ανδρουλάκη, τότε ο κ.
Καστανίδης θα αποτελούσε μια εξαιρετική «μεταγραφή αεροδρο-
μίου» για τον Αλέξη Τσίπρα.

Η «φάμπρικα»
του «γαλάζιου» CEO 

Σας έχω κουίζ που σπάει τα-
μεία: Ποιος πρόεδρος κόμ-

ματος έκανε δώρο αυτοκίνητο
πολυτελείας σε αστυνομικό της συ-
νοδείας του; Κουβαρντάς θα μου
πείτε ο πολιτικός… Αυτό που δεν
ξέρω είναι «για ποιο λόγο του το
αγόρασε;». 



Η ιστορία των παρακολουθήσεων θα πάρει τον δρόμο
της και, πολύ πιθανό, πολύ γρήγορα να περάσει στις δευ-
τερεύουσες ειδήσεις. Η αξιωματική αντιπολίτευση ετοι-
μάζει και το άλλο όπλο της πολιτικής επίθεσης, που δεν
είναι άλλο από την ανάδειξη της ακρίβειας που μαστίζει
τα ελληνικά νοικοκυριά κυρίως από την κρίση στην

ενέργεια και που ο ΣΥΡΙΖΑ επιρρίπτει βαριές ευθύνες
στην κυβερνητική πολιτική. Έτσι, λοιπόν, θα τονίζεται σε
κάθε ευκαιρία πως με βάση τα επίσημα στοιχεία της Κο-
μισιόν, η Ελλάδα είναι πρώτη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση στην αύξηση του κόστους ενέργειας για τις
επιχειρήσεις και τρίτη για τα νοικοκυριά. Τις πρωτιές αυ-

τές θα τις ονομάσουν «ακρίβεια Μητσοτάκη». Στην αντι-
πολιτευτική ρητορική θα αναφέρεται πως η κυβέρνηση
«καταβροχθίζει» το εισόδημα των πολιτών, προβάλλον-
τας τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο 7μη-
νο, που κατά τον ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαιώνουν ότι οι πολίτες
πληρώνουν διπλά την ακρίβεια.

Α
κονίζουν τα ξίφη τους στο ΠΑ-
ΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ενόψει της αυρια-
νής συνεδρίασης της Επιτρο-
πής Θεσμών και Διαφάνειας

της Βουλής, καθώς θα κληθούν να κατα-
θέσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθε-
ση της τηλεφωνικής παρακολούθησης του
Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και δύο πρώην
διοικητές της ΕΥΠ, οι κ.κ. Ρουμπάτης και
Δραβίλλας.

Στη Χαρ. Τρικούπη θεωρούν ότι η συνε-
δρίαση αυτή, η οποία θα είναι απόρρητη
και προβλέπεται μαραθώνια, θα είναι το
πρώτο ουσιαστικό βήμα για να αρχίσει η
διαλεύκανση της υπόθεσης. Ο σκοπός
βουλευτών - μελών του Κινήματος είναι
αφενός να πάρουν απαντήσεις για τους
λόγους που επέβαλαν τη νόμιμη παρακο-
λούθηση του κ. Ανδρουλάκη και να απο-
καλυφθούν τυχόν νέες παρακολουθήσεις
πολιτικών προσώπων ή δημοσιογράφων,
αφετέρου να καταφέρουν να αποσπάσουν

μαρτυρίες που να επιβεβαιώνουν ότι ο
πρωθυπουργός ήταν ενήμερος.

Το μεγάλο στοίχημα είναι για τον πρό-
εδρο της Βουλής, καθώς θα πρέπει να
βρει τρόπο να «σφραγίσει» την απόρρητη
Επιτροπή από διαρροές, για να μη γίνει
«σουρωτήρι», όπως την προηγούμενη
φορά.

Σε κάθε περίπτωση, στο ΠΑΣΟΚ θεω-
ρούν ότι δεν πρέπει να εγκλωβιστούν σε
μια μονοθεματική αντιπολίτευση, η οποία
μάλιστα δίνει λαβές για σενάρια για κοινό
μέτωπο με τον ΣΥΡΙΖΑ. «Όσοι μας παρα-
κολουθούν, με “επισύνδεση” ή χωρίς, κα-
τανοούν ότι η εκλογή Ανδρουλάκη έβαλε
τέλος στη φαντασίωση για ένα κόμμα -
συμπλήρωμα και μάλλον αυτό δεν αρέσει.
Αν η ηγεσία της ΝΔ νιώθει απόρριψη εξαι-
τίας αυτού, μπορεί να ρωτήσει τα στελέχη
του ΣΥΡΙΖΑ πώς την αντιμετωπίζουν! Το
σενάριο που θέλει το ΠΑΣΟΚ να γίνεται
ουρά, είτε του ενός είτε του άλλου, είναι
χιλιοπαιγμένο με μόνους θεατές τα αδη-
φάγα διαδικτυακά τρολ των κομμάτων»,
υπογράμμισε με νόημα ο αντιπρόεδρος
της Βουλής και πρόσθεσε δίνοντας το
στίγμα για τις προθέσεις της επόμενης μέ-
ρας, «Τώρα, όλοι εμείς στο ΠΑΣΟΚ, ενώ-
νουμε τις δυνάμεις μας με τον κόσμο. Ερ-

χόμαστε δίπλα στον σύγχρονο ψηφοφόρο,
απευθυνόμαστε σε όσους ψήφισαν άλλο
κόμμα ή έμειναν στο σπίτι τη μέρα των
εκλογών και τους διαβεβαιώνουμε ότι
εστιάζουμε στις πράξεις, όχι στα λόγια […]
Το αποδεικνύουμε και τώρα, γιατί μπορεί
το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων να
μας πόνεσε, αλλά το αντιμετωπίσαμε μέσα
από τις προβλεπόμενες θεσμικές οδούς.
Δεν ζητήσαμε, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, την “απο-
στασία” των βουλευτών κανενός κόμμα-
τος, γιατί ξέρουμε πως τα κόμματα τα κρί-
νει μόνο ο λαός μέσω των εκλογών».

Στο μεταξύ με ένα διήμερο φεστιβάλ
«όπου πρωταγωνιστές θα είναι οι νέοι και
οι κοινωνικοί προβληματισμοί τους» γιορ-
τάζεται φέτος η συμπλήρωση 48 ετών από
την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ της
3ης Σεπτέμβρη.

Επίκεντρο των εκδηλώσεων την Παρα-
σκευή 2 Σεπτεμβρίου και το Σάββατο 3 Σε-
πτεμβρίου θα είναι το Ζάππειο.

Στο αίθριο του Ζαππείου θα φιλοξενηθεί
έκθεση φωτογραφικών ντοκουμέντων.
Στον εξωτερικό χώρο του Ζαππείου θα
λειτουργούν περίπτερα για την ισότητα,
την έμφυλη βία, την κοινωνική κατοικία,
το περιβάλλον, τη ζωοφιλία και τα δικαιώ-
ματα των ΛΟΑΤΚΙ.

ΝΝέες αποκαλύψεις για
τις παρακολουθήσεις
επί ΣΥΡΙΖΑ
Νέα στοιχεία που αφορούν στις
παρακολουθήσεις στα χρόνια του
ΣΥΡΙΖΑ έρχονται στη δημοσιότητα,
καθώς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ
της εφημερίδας «Μπαμ» το 2016,
επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ η ΕΥΠ
παρακολουθούσε τα τηλέφωνα
του Στέργιου Πιτσιόρλα και του
Σπύρου Σαγιά. 
Σύμφωνα με την εφημερίδα, στο
στόχαστρο της ΕΥΠ βρίσκονταν ο
πρώην γενικός γραμματέας της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Σπύρος Σα-
γιάς, αλλά και ο πρώην επικεφα-
λής του ΤΑΙΠΕΔ και υφυπουργός
Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας,
τα κινητά των οποίων παρακολου-
θούνταν, ενώ προκύπτει ότι οι συγ-
κεκριμένες συνακροάσεις ήταν
παράνομες, καθώς δεν υπήρχε ει-
σαγγελική έγκριση. Το πρωτοσέ-
λιδο, μάλιστα, της εφημερίδας
έγραφε: «Ο Τσίπρας “άκουγε” τα
στελέχη του - Τα απόρρητα έγγρα-
φα της ΕΥΠ για τις παρακολουθή-
σεις σε Σαγιά και Πιτσιόρλα».
Και όπως είναι απόλυτα αναμενό-
μενο, η αποκάλυψη αυτή προκά-
λεσε και την παρέμβαση της Δι-
καιοσύνης με την Εισαγγελία του
Αρείου Πάγου να εκδίδει εντολή
για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης. Μετά την εισαγγελική
εντολή ενεργοποιήθηκε η αυτό-
φωρη διαδικασία και αναζητήθη-
κε ο εκδότης της εφημερίδας, Πέ-
τρος Κουσουλός, για να οδηγηθεί
ενώπιον των Αρχών, όμως δεν εν-
τοπίστηκε. Να σημειωθεί ότι η ει-
σαγγελική εντολή δόθηκε στο
πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικα-
σίας και το ερευνώμενο αδίκημα
είναι αυτό του άρθρου 252 ΠΚ περί
παράνομης χρήσης υπηρεσιακού
απορρήτου.
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Θυμήθηκαν την ακρίβεια στην Κουμουνδούρου 

Όχι σε μονοθεματική αντιπολίτευση

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου
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«Π
άση δυνάμει» εξελίσ-
σεται η διαδικασία κα-
τασκευής των πρώτων
δύο ελληνικών φρεγα-

τών FDI Belharra στα ναυπηγεία της Λο-
ριάν στη βορειοδυτική Γαλλία. 

Ταυτόχρονα, οι επιτελείς του Πολεμι-
κού Ναυτικού έχουν ξεκινήσει τις ζυμώ-
σεις, ώστε να βρεθούν τα στελέχη που θα
αποτελέσουν το πλήρωμα του πρώτου από
τα τρία, ή τέσσερα αν ενεργοποιηθεί η
προαίρεση που προβλέπεται στη συμφω-
νία, πανίσχυρα πλοία που θα αποκτήσει η
χώρα μέσα στα επόμενα χρόνια. 

Οι πρώτοι της Belharra
Η διαδικασία επιλογής προσωπικού χα-

ρακτηρίζεται «εξαιρετικής σπουδαιότη-
τας» από υψηλόβαθμα στελέχη του Πολε-
μικού Ναυτικού, καθώς θα σηκώσουν το
«βάρος» της ένταξης των πλοίων στον ελ-
ληνικό Στόλο. Πρώτα θα επιλεγούν οι κυ-
βερνήτες των φρεγατών, οι οποίοι θα ταξι-
δέψουν στη Γαλλία προκειμένου να παρα-

λάβουν τις Belharra και στη συνέχεια θα
αναλάβουν το τιμητικό καθήκον να τις φέ-
ρουν στην Ελλάδα. Η «σημαντικότερη»
αποστολή που θα κληθούν να φέρουν εις
πέρας όμως, είναι να καταστήσουν τα
πλοία «επιχειρησιακά» το συντομότερο
δυνατόν, ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει τις
ισχυρότερες φρεγάτες στην Ανατολική
Μεσόγειο και, συνεπώς, το ναυτικό πλεο-
νέκτημα στην ευρύτερη περιοχή. 

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Γενικού
Επιτελείου Ναυτικού, ο κυβερνήτης της
πρώτης ελληνικής FDI Belharra, μαζί με
το πλήρωμα του πλοίου, θα μεταβεί στη
Γαλλία στα μέσα του 2023 και λίγους μή-
νες αργότερα θα ακολουθήσουν τα πρώτα
στελέχη του δεύτερου πλοίου. Στη Λοριάν
θα τους περιμένει το κλιμάκιο των αξιω-
ματικών του Πολεμικού Ναυτικού, που
βρίσκεται ήδη στη Γαλλία και παρακολου-
θεί βήμα προς βήμα την πορεία των εργα-
σιών τόσο στις ελληνικές όσο και στη γαλ-
λική φρεγάτα. 

Πατάνε «γκάζι»
Τα μεγαλύτερα τμήματα του πρώτου ελ-

ληνικού πλοίου βρίσκονται αυτήν τη στιγ-
μή στο υπόστεγο των ναυπηγείων της Λο-
ριάν και εντός του προσεχούς Οκτωβρίου,
όταν η γαλλική FDI «πέσει» στη θάλασσα
για τις πρώτες δοκιμές, τη θέση της στη

«στεγνή» δεξαμενή (dry dock) θα πάρει η
ελληνική φρεγάτα. Ταυτόχρονα, το δεύτε-
ρο ελληνικό πλοίο θα ξεκινήσει να «συ-
ναρμολογείται» στο μεγάλο υπόστεγο, κα-
θώς αρκετά από τα τμήματά του κατα-
σκευάζονται ήδη στο ναυπηγείο.

Στο ελληνικό Επιτελείο επικρατεί από-
λυτη ικανοποίηση, καθώς οι εργασίες
βρίσκονται σχεδόν δύο μήνες μπροστά
από το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα και,
αν όλα κυλήσουν όπως έχουν σχεδιαστεί,
η παράδοση του πρώτου πλοίου θα γίνει
πολύ νωρίτερα από τον Μάρτιο του 2025
που προβλέπει η συμφωνία Αθήνας - Πα-
ρισιού. 

Το πιο κρίσιμο τεστ για τις υπερσύγχρο-
νες γαλλικές φρεγάτες, πάντως, πλησιά-
ζει και δεν είναι άλλο από τις εν πλω δοκι-
μές του πρώτου πλοίου που βγαίνει από τη
γραμμή παραγωγής, το οποίο θα ενταχθεί
στο γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό. Το πρώτο
βήμα είναι η τοποθέτηση του πύργου και η
ενεργοποίηση του πανίσχυρου ραντάρ
«Sea Fire», αλλά και των ηλεκτρονικών
συστημάτων της Belharra, που αποτελούν
ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του
πλοίου. Το γαλλικό «πρωτότυπο», άλλω-
στε, αποτελεί τον «πιλότο» και για τις ελ-
ληνικές φρεγάτες. Οι Γάλλοι, μάλιστα,
διαβεβαίωσαν τον αρχηγό ΓΕΝ αντι-
ναύαρχο Στυλιανό Πετράκη, ο οποίος

βρέθηκε πρόσφατα στη Λοριάν, ότι σε πε-
ρίπτωση που ανακύψει κάποιο πρόβλημα
στο πρώτο πλοίο, θα αντιμετωπιστεί εγ-
καίρως, έτσι ώστε η πρώτη ελληνική FDI
να έχει ενσωματώσει τη λύση του. 

Στο βάθος κορβέτες
Εξελίξεις αναμένονται σύντομα και στο

θέμα των κορβετών, με την κυβέρνηση να
έχει στα χέρια της τον φάκελο με τις ειση-
γήσεις των αρμόδιων αξιωματικών του
ΓΕΝ, αλλά να δίνει τον απαραίτητο χρόνο
ώστε να ξεκαθαρίσει το καθεστώς των ελ-
ληνικών ναυπηγείων. Άλλωστε, ακόμα και
σε ανώτατο επίπεδο, έχει γίνει σαφές ότι
τα πλοία θα κατασκευαστούν στην Ελλάδα
και το γεγονός αυτό φαίνεται να «οδηγεί»
τις εξελίξεις στη διαδικασία επιλογής της
μικρότερης, αλλά πανίσχυρης Μονάδας,
που θα ενταχθεί στον Στόλο στο προσεχές
μέλλον. 

Σιγουριά πως οι πανίσχυρες
φρεγάτες θα είναι έτοιμες 
πριν από τον Μάρτιο του 2025

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Νωρίτερα 
στον στόλο 
οι Belhara 
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Άνθρακες ο θησαυρός των παρακολουθήσεων. Ώδινεν όρος και έτεκεν μυν

Ακούγοντας οι πολίτες την αντιπολίτευση και
ιδίως τον ΣΥΡΙΖΑ εν εξάλλω καταστάσει να ζη-
τούν από τον πρωθυπουργό να παραιτηθεί και

να γίνουν εκλογές, θα νόμιζε κανείς ότι κάτι πολύ σο-
βαρό έχει συμβεί σε βάρος της χώρας μας, ακόμη και
πόλεμος με την Τουρκία. 

Ξέρουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί με κάθε θεμιτό και
αθέμητο τρόπο αλλά και μέσο να θίξει τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη, με φωνασκίες, ύβρεις και κάθε μορφής πεζο-
δρομιακή συμπεριφορά, ως τον μόνο «υπεύθυνο» που
επιτυγχάνονται η ασφάλεια, η ευημερία και η δικαιο-
σύνη της χώρας και των πολιτών και τον οποίο πρέπει
να υποτιμήσει όπου και όπως μπορεί. 

Δεν φείδεται ακόμη και να κυλιστεί στη λάσπη, προ-
κειμένου να προσεταιριστεί κάποιον αφελή ψηφοφό-
ρο, νοσταλγώντας τη δόξα και την απόλαυση της εξου-
σίας, την οποία κάποτε γεύτηκε τελείως συμπτωματι-
κά. Φοβάται δικαιολογημένα ότι δεν πρόκειται να ξανα-
δεί εξουσία, ούτε με τα κιάλια, όσο υπάρχει ο Μητσοτά-
κης και έτσι τον κατατρύχει εφιάλτης για να τον εξοντώ-
σει, αλλά εις μάτην. Οι πολίτες έχουν γνώση, κρίση και
προπάντων μνήμη των τραγικών χρόνων που έζησαν
με τον ΣΥΡΙΖΑ. 

Χαρακτηριστική η υβριστική φρασεολογία του στη
Βουλή, όπου για πρώτη φορά ειπώθηκε στη Βουλή η
έννοια «καθεστώς», βαριά λέξη, την έννοια της οποίας
έχω αναλυτικά αναφέρει στο άρθρο μου της
18ης/11/2019 με υπότιτλο «Ιστορική ανάλυση μιας
εφιαλτικής προσπάθειας διατήρησης εσαεί της εξου-
σίας», εφιαλτικής προσπάθειας του Τσίπρα, η οποία
ευτυχώς απέτυχε. Εξ ιδίων, λοιπόν, κρίνει, όπως όλες
τις αβάσιμες κατηγορίες τις κρίνει εξ ιδίων.

Με τη δημοσιοποιηθείσα παρακολούθηση του τηλε-
φώνου του Νίκου Ανδρουλάκη ως ευρωβουλευτή, νό-
μισε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι βρήκε την ευκαιρία να θίξει τον Μη-
τσοτάκη ως πρωθυπουργό και ανέλαβε εργολαβικά την

υπεράσπιση του κ. Ανδρουλάκη, οδυρόμενος κάθε
στιγμή, με κάθε τρόπο και σε κάθε μέσο ραδιοφώνου
και τηλεόρασης, προσδοκώντας να πετύχει ό,τι δεν έχει
πετύχει μέχρι τώρα, υιοθετώντας το «πρόβλημα» του
ΠΑΣΟΚ. 

Εδώ ταιριάζει η λαϊκή ρήση, «είπε ο γάιδαρος τον πε-
τεινό κεφάλα». Είναι πασίγνωστες οι διαμαρτυρίες στε-
λεχών του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ για παρακολουθήσεις των
τηλεφώνων τους, κάτι που ίσως αποδειχθεί μέσα από
την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που θα συσταθεί
γρήγορα. Όσο για το ΠΑΣΟΚ, να θυμηθούμε ότι κασέ-
τες παρακολούθησης πωλούνταν στην Ομόνοια. Δεν θα
επεκταθώ σε ονόματα, αλλά σε κάθε περίπτωση ο ρό-
λος και ο προορισμός της ΚΥΠ είναι να παρακολουθεί
όποιον νομίζει ότι ενδέχεται να ενεργεί σε βάρος της
εθνικής μας ασφάλειας. Τούτο είναι δεκτό και παραδε-
κτό από όλους. Με βάση αυτό το σκεπτικό, ο οιοσδήπο-
τε, ασχέτως αξιώματος ή ασχολίας, ενδέχεται να ενερ-
γεί σε βάρος της χώρας και έτσι παρακολουθείται για
να διαπιστωθεί αν είναι έτσι ή όχι. Τα κροκοδείλια δά-
κρυα, λοιπόν, περιττεύουν. Πολύς θόρυβος για το τίπο-
τα, όταν όλοι γνωρίζουν ότι παρακολουθούνται χιλιά-
δες άτομα καθημερινά. 

Διογκώθηκε, όμως, ασύμμετρα ο θόρυβος για την
υποτιθέμενη παρακολούθηση του τηλεφώνου του Ν.
Ανδρουλάκη, όταν ήταν ευρωβουλευτής. Τούτο οφεί-
λεται στην ανυπόκριτη ειλικρίνεια και περιττή ευαισθη-
σία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Διότι,
όταν εμφανίστηκε το θέμα στη δημοσιότητα, θα μπο-
ρούσε απλά και σύντομα να πει: «Δεν το ξέρω το θέμα,
θα ενημερωθώ και θα σας ενημερώσω σύντομα». Αντί
αυτού, επειδή τον πρωθυπουργό μας τον διακρίνουν η
ειλικρίνεια και η ευαισθησία, απομάκρυνε τον γενικό
γραμματέα του γραφείου του κ. Δημητριάδη και τον δι-
ευθυντή της ΕΥΠ κ. Κοντολέοντα για πλημμελή ενημέ-
ρωση και έτσι το θέμα γιγαντώθηκε από την αντιπολί-

τευση, που το θεώρησε θείο δώρο για να ασκήσει
ανεύθυνη αλλά θορυβώδη αντιπολίτευση, με την προσ-
δοκία να επωφεληθεί πολιτικά, θίγοντας τον πρωθυ-
πουργό.

Χαρακτηρίζω «υποτιθέμενη παρακολούθηση», διότι
υπάρχουν δημοσιεύματα, είτε χλευαστικά είτε περι-
παικτικά, που φθάνουν μέχρι του σημείου να υποψιά-
ζονται ότι ενδέχεται φίλος του Ανδρουλάκη να έστησε
την παρακολούθηση και την όλη ιστορία, για να τον
ωφελήσει πολιτικά, να τον βγάλει από την αφάνεια και
να γίνει πρωτοσέλιδος, όπως και έγινε, ως πρόσωπο
αξίας, αφού μόνο προσωπικότητες με κύρος και απο-
δοχή θα μπορούσαν να βλάψουν μια χώρα. Δηλαδή, ο
μανάβης ή ο μπακάλης της γειτονιάς δεν μπορεί ποτέ
να βλάψει τη χώρα. Μήπως, λοιπόν, ο κ. Ανδρουλάκης
αισθάνεται υπερήφανος που παρακολουθείτο, καθώς
έτσι καθίσταται άτομο αξίας και κύρους, και ίσως αυτός
να είναι και ο λόγος που αρνείται να ενημερωθεί από
τον πρωθυπουργό, φοβούμενος μήπως ωχριάσει η ει-
κόνα του; Ας αντιληφθούν όλοι, λοιπόν, ότι: Πρώτον, ο
Μητσοτάκης είναι ένας από τους πιο πετυχημένους
πρωθυπουργούς, ότι οι Έλληνες έχουν αντιληφθεί ότι
εργάζεται αόκνως για τη βελτίωση του βιοτικού τους
επιπέδου, την ασφάλειά τους και εν γένει την πρόοδο
και την άνοδο του κύρους και της αξιοπιστίας της χώ-
ρας διεθνώς. Και δεύτερον, οι φωνασκίες, οι ύβρεις και
οι συκοφαντίες της αντιπολίτευσης πέφτουν στο κενό.

Όσο για την παρακολούθηση του κ. Ανδρουλάκη,
έστω και αν ήταν γνήσια και με ουσιαστικό αντικείμενο,
θα ήταν προτιμότερο οι συνεννοήσεις κυβέρνησης και
αντιπολίτευσης να είχαν γίνει κατ’ ιδίαν και σιωπηλά,
δείχνοντας έτσι όλοι την υπευθυνότητα και τον πατριω-
τισμό τους για το συμφέρον της χώρας μας.

Επειδή όμως δεν έγινε έτσι, αυτό που υπολείπεται
είναι να ζητήσουν όλοι συγγνώμη από τον ελληνικό λαό
και να το ξεχάσουν το γρηγορότερο. Είθε! 

Οι εκτιμήσεις για μια δύσκολη χειμερινή περίοδο
για την Ευρώπη είναι ιδιαίτερα αρνητικές, με τις
αντιδράσεις των κρατών-μελών να ποικίλλουν

προς αντιμετώπιση της εκτιμώμενης ιδιαίτερα σοβαρής
ενεργειακής κρίσης που επικρέμεται ως δαμόκλειος
σπάθη για τις οικονομίες και δημοσιονομικές πολιτικές
των ευρωπαϊκών (και όχι μόνο) κρατών. Σε συνάρτηση
με τις αυξανόμενες πληθωριστικές τάσεις που παρατη-
ρούνται, την κλιματική αλλαγή, τις παγκόσμιες επιπτώ-
σεις του πολέμου στην Ουκρανία και της παρατηρούμε-
νης γεωπολιτικής ανισορροπίας, η αύξηση της τιμής του
φυσικού αερίου επιτείνει την ενεργειακή κρίση. 

Στην παρούσα φάση υπάρχουν αρκετές φωνές εντός
των κόλπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποσύν-
δεση των τιμών του φυσικού αερίου από τον ηλεκτρι-
σμό, αφού οι συνεχόμενες αυξήσεις της τιμής του φυσι-
κού αερίου έχουν εκτοξεύσει τις τιμές του ηλεκτρικού
ρεύματος και, κατ’ επέκταση, το κόστος για τους κατα-
ναλωτές, που εκτιμάται ότι θα περάσουν ένα δύσκολο
χειμώνα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο σημειώνεται ότι οι τι-
μές του φυσικού αερίου είναι δέκα φορές μεγαλύτερες
από τον μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας, γεγονός

που από μόνο του αποτυπώνει τη δύσκολη κατάσταση
στην οποία περιέρχονται πλέον οι πολίτες των ευρωπαϊ-
κών κρατών και την συνεπαγόμενη αύξηση του κόστους
ζωής, του πληθωρισμού και των αγαθών αλλά και υπη-
ρεσιών. 

Μετά την επιστροφή (σχεδόν) στην κανονικότητα πέ-
ραν των περιοριστικών μέτρων του κορονοϊού, παρατη-
ρήθηκε μια ευρύτερη αύξηση στις τιμές της ενέργειας,
αφού αμέσως παρουσιάστηκε η ανάγκη για περισσότε-
ρη ενέργεια σε όλους τους τομείς της οικονομίας που
επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα και περιόρισαν ή
ανέστειλαν τη λειτουργία τους. Πέραν τούτου του γεγο-
νότος, ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία αποτέλεσε
ένα σημείο-ορόσημο όσον αφορά στην αύξηση των τι-
μών της ενέργειας και ειδικότερα του φυσικού αερίου
και από τον Φεβρουάριο του 2022 σημειώνεται μια ρα-
γδαία αύξηση στις τιμές του φυσικού αερίου. Υπενθυμί-
ζεται ότι η Ρωσία αποτελεί τον μεγαλύτερο εξαγωγέα
φυσικού αερίου στον κόσμο με 241,3 δισεκατομμύρια
κυβικά μέτρα το 2021 έναντι 179,3 δισεκατομμυρίων
των ΗΠΑ και 143,1 δισεκατομμυρίων από την Μέση Ανα-
τολή την ίδια περίοδο. Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι η Ρω-

σία προμήθευε σε ποσοστό περίπου 40% το φυσικό αέ-
ριο που χρειαζόταν η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ κάποιες
χώρες, όπως για παράδειγμα είναι η Γερμανία, εξαρ-
τώνται σε μεγαλύτερο βαθμό από το φυσικό αέριο της
Ρωσίας. Η ίδια η Γερμανία, που εισήγαγε το 55% του φυ-
σικού της αερίου από τη Ρωσία προ της εισβολής, πλέον
εισάγει το 35% και προγραμματίζει την πλήρη απεξάρ-
τησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της αντίδρασής της
στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αποφάσισε
την μείωση της εξάρτησής της από το φυσικό αέριο που
προέρχεται από τη Ρωσία και τα κράτη-μέλη της συμ-
φώνησαν σε μείωση χρήσης φυσικού αέριου σε ποσο-
στό 15%. Οι φόβοι για περιορισμούς προμήθειας φυσι-
κού αερίου από τη Ρωσία προς την Ευρώπη εντείνονται
τελευταίως -και σίγουρα παραμένουν στην εξίσωση-
και τα κράτη προσπαθούν να εφαρμόσουν εναλλακτικές
λύσεις, που όμως δεν διασφαλίζουν τη μείωση των τι-
μών της ενέργειας, αλλά τουλάχιστον στοχεύουν στη
μείωση του αντικτύπου στους καταναλωτές. 

του

Νίκου 
Αναγνωστάτου

του

δρα Αντώνη 
Στ. Στυλιανού

Λέκτορας Νομικής 

στο Πανεπιστήμιο

Λευκωσίας, LL.B Law

(Bristol), Ph.D in Law -

International Law and

Human Rights (Kent),

διευθυντής Μονάδας

Νομικής Κλινικής

Πανεπιστημίου 

Λευκωσίας

Η αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου και η ενεργειακή κρίση
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Σ
την πολιτική ζωή των διαφόρων χωρών υπάρ-

χουν αμαρτήματα κατανοητά και συγγνωστά.

Ως τέτοιο θα θεωρούσα την εναντίωση του

Μητσοτάκη -κατά τη γνώμη μου εν γνώσει του πως

εναντιωνόταν σε μια πολιτική πολλαπλώς εθνωφε-

λή- στις Συμφωνίες των Πρεσπών: Μόνο έτσι μπο-

ρούσε να διατηρήσει τη συνοχή και την ενότητα ενός

πολιτικού υποκειμένου, το οποίο ήταν το μόνο ικανό

να προσφέρει εναλλακτική λύση σε μια κυβέρνηση

–αν όχι αναγκαία «τσίρκο», όπως πολλοί έγραψαν:

είχε και αξιόλογα στελέχη, για παράδειγμα τον Αλέ-

ξη Χαρίτση, επαινούμενο από πάρα πολλούς γνωρί-

ζοντες, αλλά- πολλαπλώς προβληματική. Και θα

αποτελούσε τεράστιο πλήγμα για τη χώρα και τη δη-

μοκρατία να μην υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική λύ-

ση σε μια τέτοια κυβέρνηση, στηριζόμενη άλλοτε

στον Λαφαζάνη ή/και στον Καμμένο και άλλοτε στη

Μεγαλοοικονόμου και την Παπακώστα. (Αλλά και

κάθε κυβέρνηση, θα έλεγα, χρειάζεται αξιόπιστη

εναλλακτική κυβερνητική λύση).

Υπάρχουν επίσης αμαρτήματα κατανοητά, αλλά

ασύγγνωστα. Για παράδειγμα –όχι η απολύτως θε-

μιτή, χάριν λόγων προστασίας της δημόσιας υγείας,

επιβολή πολυειδών περιορισμών στην ελευθεροκί-

νηση των ανεμβολίαστων, αλλά- η ευθεία ποινικο-

ποίηση της άρνησης, από τους διωκόμενους/υπα-

γόμενους σε πρόστιμο, ιατρικής πράξης στο σώμα

τους: Είναι κάτι ολοσχερώς αντίθετο προς τον πυ-

ρήνα των αξιών κάθε φιλελεύθερου κράτους, εξη-

γούμενο όμως από την πρακτική αδυναμία πλήρους

«αστυνόμευσης» των ανεμβολίαστων…

Υπάρχουν τέλος αμαρτήματα πολιτικώς ακατα-

νόητα, αλλά και ασύγγνωστα τόσο με όρους πολιτι-

κής ηθικής όσο και με όρους δημοκρατικής ευαι-

σθησίας: Η παρακολούθηση ενός υποψήφιου πο-

λιτικού ηγέτη (κόμματος πανθομολογουμένως

ανήκοντος εντός του δημοκρατικού τόξου), ακρι-

βώς και μόνο κατά την περίοδο που αυτός διεκδι-

κούσε την κομματική ηγεσία στον χώρο του, ασφα-

λώς και ανήκει στην κατηγορία των θεσμικώς

ασύγγνωστων. Πολλώ μάλλον που ουδεμία, ουδέ-

ποτε, υποψία διατυπώθηκε εις βάρος του συγκε-

κριμένου κόμματος (όπως συμβαίνει με άλλα), για

ενδεχόμενη προνομιακή χρηματοδότησή του από

ξένες δυνάμεις, προκειμένου αυτές να διεμβολί-

σουν ή να ελέγξουν τη δημόσια ζωή της χώρας μας.

Ανήκει όμως και στην κατηγορία των πολιτικώς

ακατανόητων, με δεδομένη την τεράστια ασυμμε-

τρία μεταξύ επαπειλούμενου κόστους σε περίπτω-

ση που αποκαλυπτόταν, όπως και τελικώς συνέβη,

η αήθης αυτή πράξη της κρατικής εξουσίας, και

προσδοκώμενου οφέλους (που θα μπορούσε να εί-

ναι κάποιος επηρεασμός, προς την επιθυμητή κα-

τεύθυνση, της εσωκομματικής διαδικασίας του άλ-

λου/αντίπαλου πολιτικού σχήματος…).

Ωστόσο στην κατηγορία των πλήρως ακατανόη-

των, αλλά και ασύγγνωστων αμαρτημάτων θα κατέ-

τασσα και τις μεταθανάτιες τιμές, τις οποίες παλαι-

ότερα η ελληνική πολιτεία επιφύλαξε σε μεταστάν-

τα δημόσιο άνδρα, τομές ευρισκόμενες σε μετωπι-

κή αντίθεση προς την όχι πολύ ευμενή μεταχείριση

που του επιφύλαξε εν ζωή η ποινική δικαιοσύνη

της χώρας μας. Και ως να μην έφτανε αυτό, έρχεται

σήμερα μεγάλη προσωπικότητα της εθνικής δημό-

σιας ζωής, διατηρούσα ακόμη σημαντική απήχηση

σε τμήμα των ψηφοφόρων και της κοινωνίας, που

αποφασίζει να εκθειάσει δημόσια τον άλλοτε κατα-

δικασθέντα για εξαιρετικά ατιμωτικό -αλλά και

«πολιτικάντικο»- ποινικό αδίκημα. Οπότε τίθεται το

ζήτημα: τόσο χαλαρές αναστολές έχει αυτή η χώρα;

Και αυτός ο -πολιτικός- χώρος;

Πάντως να εξηγηθούμε: όλα τα προαναφερό-

μενα με οδηγούν στο συμπέρασμα πως η δημο-

κρατία μας δεν είναι αναμάρτητη και χρειάζεται

διαρκής εγρήγορση για τη βελτίωσή της. Όχι

όμως, όπως κάποιοι της προσάπτουν, πως είναι

«λαθρεπιβάτης τους σκάφους των δημοκρατικών

χωρών». Στον πλανήτη του Τραμπ, του Πούτιν, του

Ερντογκάν, του Όρμπαν και των πολλαπλώς κλυ-

δωνιζόμενων δημοκρατικών συστημάτων της

Ιταλίας και της Γαλλίας, η σημερινή ελληνική δη-

μοκρατία -άλλο η προ δεκαετίας κατάστασή της-

με όρους συγκριτικούς μάλλον χαίρει υγείας . Αν

όχι άκρας, πάντως σχετικής…

Διαβάθμιση πολιτικών αμαρτιών

Ο
καθένας, να το ξεκαθαρίσουμε από την αρ-
χή, μπορεί να επιλέξει όποια πίστη επιθυ-
μεί. Όποιος θέλει ας με ακολουθήσει, δια-

κήρυξε ο Χριστός, αποκαλύπτοντας την κορύφωση
των αξιών της ζωής. 

Μια αιρετική οργάνωση, η δράση της οποίας ήρ-
θε τις τελευταίες ημέρες στο φως της δημοσιότη-
τας, που «πουλάει» ελπίδα στ’ όνομα του Θεού με
εξορκισμούς, «θεραπείες» και άλλα τινά -δεν είναι
η μόνη βέβαια- προσηλυτίζοντας άτομα, ξανάφερε
στο προσκήνιο την επικινδυνότητα του θεομπαιχτι-
σμού.

Ο Θεός είναι η πιο δυνατή πραγματικότητα. Δεν
έχει ανάγκη από τα πιστεύω μας. Εμείς έχουμε
ανάγκη από το φως του. 

Ο θεομπαιχτισμός, όμως, από διάφορες θρη-
σκευτικές ομάδες έχει επικίνδυνες διαστάσεις,
γιατί τυλίγουν έντεχνα στα δίχτυα τους ανυποψία-
στα άτομα με σκοπούς πονηρούς.

Απελπισμένοι, απογοητευμένοι, απεγνωσμένοι,
ναυαγισμένοι άνθρωποι αναζητούν μια σανίδα σω-
τηρίας.

Και ό,τι εμφανίζεται μπροστά τους, το αρπάζουν
άκριτα σαν ευκαιρία λύτρωσης. 

Δεν θα στρουθοκαμηλίσουμε και θα επισημά-

νουμε ότι και στην Εκκλησία μας παρουσιάζονται
κατά καιρούς μεμονωμένα στελέχη της, που επιδί-
δονται σε ανεπίτρεπτους, κατά τη γνώμη μας, ακρο-
βατισμούς πίστης. 

Πρόκειται, όμως, για αυθαιρεσίες, που σε καμία
περίπτωση δεν εκφράζουν την Ορθοδοξία και δεν
εκπορεύονται από αυτή.

Μας έλεγε γνωστός: «Μα και εσείς οι παπάδες
(του επισημάναμε ότι η γενίκευση είναι άστοχη)
κάνετε τους “θαυματοποιούς”, τους “θεραπευτές”,
ακόμη και κόντρα στην ιατρική επιστήμη, τους σο-
φούς καθοδηγητές, δεν σας είναι αδιάφορα τα χρή-
ματα, για παράδειγμα κάποιοι ιερείς ζητάνε “τυχε-
ρά”, περιφέρουν συνεχώς δίσκους στους ναούς και
φέρνουν σε αμηχανία τους πιστούς και τόσα άλλα». 

Του διευκρινίσαμε ότι όλα αυτά δεν αποτελούν
την ορθή γραμμή της πίστης μας, αλλά είναι ο δια-
στρεβλωτικός και αλλοιωτικός παράδρομος, που
κακώς, κάκιστα ακολουθούν ορισμένοι. 

Οι διάφορες αιρέσεις, στον χώρο της θρη-
σκείας, βρίσκουν έδαφος στην Ελλάδα, γιατί αρ-
κετοί αγνοούμε τελείως τις αλήθειες της πίστης
μας. Πολλοί άλλοι τις γνωρίζουμε πολύ ανεπαρ-
κώς και ελλιπώς. Άλλα πράγματα φροντίζουμε να
μάθουμε…

Το αποτέλεσμα; Αυτό που βλέπουμε. Παρερμη-
νεία της πίστης. Επικράτηση μιας απλοϊκής και
απληροφόρητης και αδιαφώτιστης ευλάβειας, που
καταντά πολλές φορές μια πλήρης διαστροφή της
πίστης και καθαρή δεισιδαιμονία.

Ή προσήλωση μόνο στους τύπους και τέλεια πα-
ραμόρφωση και περιφρόνηση της ουσίας.

Η σάπια ζωή δημιουργεί πάντα σάπιες ιδέες, και
από λόγους ψυχολογικούς και από λόγους συμφέ-
ροντος. 

Δεν είναι, λοιπόν, περίεργο πως τέτοιοι άνθρω-
ποι, με λανθασμένες περί ορθόδοξης πίστης αντι-
λήψεις, γίνονται θύματα αιρετικών και στην ουσία
αντιχριστιανικών ρευμάτων και αντιλήψεων. 

Η άγνοια της πίστης είναι η κύρια αιτία της απι-
στίας. Και τούτο, γιατί αυτός που γνωρίζει τις αλή-
θειες της ορθόδοξης πίστης αντιλαμβάνεται την
αναμφισβήτητη γνησιότητα που περικλείουν και
δεν καταντά στο αξιολύπητο σκοτάδι της απιστίας.

Στο χέρι του καθενός μας είναι ή να μείνουμε τυ-
φλοί και κωφοί ψυχικά ή να αποκτήσουμε ψυχική
ακοή και όραση. Ας διαλέξουμε ό,τι νομίζουμε.

Ας μην ξεχνάμε, όμως, ότι ο Θεός κρύβεται από
τα ακάθαρτα μάτια… Γι’ αυτό, μακριά από τους θε-
ομπαίχτες!

Μακριά από τους θεομπαίχτες…

του 

π. Ηλία Μάκου

του

Θανάση 
Διαμαντόπουλου



Κ
αθώς το Κρεμλίνο μειώνει τις
παραδόσεις φυσικού αερίου
και οι διακοπές λειτουργίας
των μονάδων παραγωγής

ενέργειας εντείνουν τη στενότητα εφο-
διασμού, η Ευρώπη δεν έχει άλλη επιλο-
γή από το να περιορίσει τη ζήτηση.

Και ενώ ορισμένες χώρες, όπως η
Γερμανία, όπου σχεδόν τα μισά σπίτια
βασίζονται στο φυσικό αέριο για θέρ-
μανση, είναι περισσότερο εκτεθειμένες
από άλλες, η Ευρωπαϊκή Ένωση προ-
σπαθεί να συσπειρωθεί. Τα κράτη-μέλη
του μπλοκ στοχεύουν να μειώσουν τη
χρήση φυσικού αερίου κατά 15% μέχρι
τον φετινό χειμώνα, εάν η Ρωσία -η
οποία ιστορικά κάλυπτε περίπου το 40%
της ζήτησης της ΕΕ για το καύσιμο αυτό-
κλείσει τη στρόφιγγα.

Το Bloomberg, λοιπόν, συγκέντρωσε
σε ένα κείμενο τις βασικές πρωτοβου-
λίες που έχουν πάρει ορισμένες ευρω-
παϊκές χώρες για τον περιορισμό της
χρήσης ενέργειας, μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνονται τα κρύα ντους και το
κατέβασμα του θερμοστάτη στους εργα-
σιακούς χώρους.

Γερμανία
Το υπουργικό συμβούλιο του καγκελα-

ρίου Όλαφ Σολτς ενέκρινε την περασμέ-
νη εβδομάδα μια σειρά μέτρων που θα
συμβάλουν στη μείωση της κατανάλωσης
φυσικού αερίου κατά το ένα πέμπτο αυτό
το φθινόπωρο και τον χειμώνα. Τα εθνικά
μέτρα, τα οποία έρχονται να προστεθούν
στα μέτρα που λαμβάνουν οι δήμοι σε
όλη τη Γερμανία, όπως η διακοπή του ζε-
στού νερού στις δημόσιες πισίνες, απο-
σκοπούν στη μείωση της χρήσης φυσι-
κού αερίου κατά περίπου 2% και περι-
λαμβάνουν:
� Απαγόρευση της θέρμανσης ιδιωτικών
πισινών.
� Απαγόρευση της θέρμανσης ορισμέ-
νων χώρων σε δημόσια κτίρια.
� Μείωση της ελάχιστης θερμοκρασίας
γραφείου στους 19 βαθμούς Κελσίου.
� Απαγόρευση του περισσότερου εξωτε-
ρικού φωτισμού σε κτίρια και μνημεία.
� Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης
σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια.

Γαλλία
Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει

θέσει στόχο τη μείωση της κατανάλωσης
ενέργειας το 2024 κατά 10% σε σύγκριση
με τα επίπεδα του 2019. Η κυβέρνησή του
δημιούργησε τον περασμένο μήνα μια
σειρά από ομάδες εργασίας που επικεν-
τρώνονται σε κυβερνητικά έργα, στην
ακίνητη περιουσία, στην τεχνολογία και
τις τηλεπικοινωνίες, καθώς και στα εμ-

πορικά κέντρα και άλλους δημόσιους
χώρους. Στόχος είναι να έχουν συγκεκρι-
μένες προτάσεις μέχρι το τέλος Σεπτεμ-
βρίου. Αν και μέχρι στιγμής έχουν γίνει
λίγα συγκεκριμένα βήματα, έχουν ανα-
ληφθεί κάποιες πρωτοβουλίες, όπως:
� Μέχρι τον Οκτώβριο, οι γαλλικές αλυ-

σίδες σουπερμάρκετ θα σβήνουν τις φω-
τεινές επιγραφές των καταστημάτων με-
τά το κλείσιμο, ενώ οι χώροι λιανικής πώ-
λησης θα μειώσουν τον φωτισμό κατά
30% και τη θερμοκρασία στους 17 βαθ-
μούς Κελσίου κατά τις ώρες αιχμής των
αγορών, εφόσον υπάρχει σχετική κυβερ-

νητική καθοδήγηση.
� Για να δώσει το παράδειγμα, το υπουρ-
γείο Οικονομικών της χώρας δήλωσε ότι
θα ανοίγει τη θέρμανση μόνο όταν οι θερ-
μοκρασίες στα γραφεία πέφτουν κάτω
από τους 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα
βάζει την ψύξη μόνο όταν η θερμοκρασία
ξεπερνά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Ιταλία
Ακόμη και μέσα στην εβδομάδα θα

μπορούσε να λάβει έγκριση το σχέδιο της
Ιταλίας για τη μείωση της κατανάλωσης.
Οι τιμές της ενέργειας έχουν γίνει βασικό
θέμα της προεκλογικής εκστρατείας ενό-
ψει των πρόωρων εκλογών της 25ης Σε-
πτεμβρίου για την αντικατάσταση του
πρωθυπουργού Μάριο Ντράγκι. Η Κεν-
τροαριστερά προτείνει έλεγχο των τιμών
της ηλεκτρικής ενέργειας, μια κίνηση
που επικρίνεται από τη δεξιά επικρατέ-
στερη υποψήφια Τζόρτζια Μελόνι, η
οποία αντίθετα επιθυμεί μια πρωτοβου-
λία σε επίπεδο ΕΕ.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρω-
σης, το σχέδιο εξοικονόμησης ενέργειας
θα μπορούσε να περιλαμβάνει:
� Χαμηλότερες θερμοκρασίες και μεί-
ωση των ωρών θέρμανσης στα σπίτια και
τα γραφεία κατά τη διάρκεια του χειμώ-
να, ώστε να μειωθεί η κατανάλωση φυσι-
κού αερίου που χρησιμοποιείται για θέρ-
μανση κατά περισσότερο από 10%.
� Μείωση του φωτισμού των δημόσιων
χώρων και των καταστημάτων τη νύχτα.
� Παράταση της διάρκειας ζωής των
εργοστασίων άνθρακα με στόχο τη μεί-
ωση του φυσικού αερίου που χρησιμο-
ποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας.
� Παύση λειτουργίας των εργοστασίων,
αλλά αρκετές ενεργοβόρες βιομηχανίες
περιορίζουν ήδη τις δραστηριότητές τους
λόγω της εκτόξευσης του κόστους. 
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Τα μέτρα ανά
χώρα για
εξοικονόμηση
ενέργειας…

Στο 80% η πληρότητα των αποθηκών αερίου της Ευρώπης

Αντιμέτωπη με έναν δύσκολο χειμώνα
προβλέπεται να βρεθεί η Ευρώπη, λόγω 
του πολέμου στην Ουκρανία 

Απρόσκοπτα συνεχίζεται το γέμισμα των αποθηκών φυσικού αε-
ρίου της Ευρώπης ενόψει ενός δύσκολου χειμώνα, με τα νεότερα
στοιχεία να αναφέρουν πληρότητα στο 80%, δηλαδή, πολύ νωρίτε-
ρα από τον στόχο που είχε τεθεί για τις αρχές Οκτωβρίου. 
Η επιτυχία αυτή ήλθε κυρίως ως αποτέλεσμα της εξασφάλισης
επαρκών φορτίων LNG σταθερά για μια περίοδο μηνών από τα τέ-
λη Μαρτίου μέχρι τώρα.
Δεδομένου του έντονου ανταγωνισμού που αναμένεται να επι-
κρατήσει στο εξής για φορτία LNG στη διεθνή αγορά, με ενισχυ-
μένες αγορές στην Ασία, η εξασφάλιση επαρκών αποθεμάτων εί-
ναι σημαντική, δίχως όμως να είναι εγγυημένο ότι η Ευρώπη θα
βγάλει τον χειμώνα αλώβητη. 
Οι εκτιμήσεις σε χώρες όπως η Γερμανία είναι ότι τα αποθέματα
80% θα αντέξουν περίπου δύο μήνες σε περίπτωση πλήρους δια-
κοπής του ρωσικού αερίου. Ταυτόχρονα, το ψύχος θα κρίνει το

επίπεδο της κατανάλωσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Πλέον, θεωρείται πιο πιθανό ένα ποσοστό πιο κοντά στο 90% σε
έναν μήνα από σήμερα, άρα η κατάσταση είναι βελτιωμένη, όπως
και οι ευρωπαϊκές αντοχές.



Ελλάδα
Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κυριά-

κου Μητσοτάκη ανακοίνωσε τον Ιούνιο μέτρα
για τον περιορισμό της χρήσης ενέργειας από
τον δημόσιο τομέα κατά 10% στο εγγύς μέλλον
και κατά 30% στο τέλος της δεκαετίας. Οι αρ-
χές θα προσφέρουν οικονομικά κίνητρα σε
οργανισμούς που εξοικονομούν ενέργεια και
θα δημιουργήσουν επίσης ένα ψηφιακό σύ-
στημα παρακολούθησης της κατανάλωσης.
Τα μέτρα περιλαμβάνουν:
� Έλεγχο της θερμοκρασίας στα κτίρια
� Κλείσιμο των φώτων και των υπολογιστών
στα δημόσια κτίρια
� Αλλαγές στον φωτισμό των δρόμων.

Ισπανία
Σε ένα σπάνιο βήμα για τη μείωση της κατα-

νάλωσης ενέργειας, οι Ισπανοί βουλευτές πέ-
ρασαν την περασμένη εβδομάδα νόμους που
τέθηκαν σε εφαρμογή με διάταγμα στις αρχές
Αυγούστου. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν:
� Τον περιορισμό του κλιματισμού στους 27
βαθμούς Κελσίου στα δημόσια κτίρια και στις
περισσότερες επιχειρήσεις, καθώς και στα
αεροδρόμια και τους σιδηροδρομικούς σταθ-
μούς.
� Οι θερμοστάτες επιτρέπεται να δείχνουν
μέχρι 19 βαθμούς Κελσίου τον χειμώνα, με
εξαιρέσεις τα δωμάτια ξενοδοχείων, τις κου-
ζίνες εστιατορίων, τα κομμωτήρια, τα γυμνα-
στήρια, τα σχολεία και τα νοσοκομεία.
� Απαγόρευση του φωτισμού των μνημείων
και των βιτρινών των καταστημάτων τη νύχτα.
� Απαίτηση να είναι κλειστές οι πόρτες των
καταστημάτων όταν είναι ενεργοποιημένα τα
συστήματα θέρμανσης ή ψύξης. 

Ελβετία
Σε κοινή γραμμή με την ΕΕ, η Ελβετία θα

ζητήσει, αλλά δεν θα υποχρεώσει νοικοκυριά
και τις επιχειρήσεις να μειώσουν τη χρήση
φυσικού αερίου κατά 15% από τον Οκτώβριο
έως τον Μάρτιο, λαμβάνοντας μέτρα όπως η
μείωση της θερμοκρασίας θέρμανσης εσωτε-
ρικών χώρων. Η κυβέρνηση θέτει, μάλιστα,
τον ίδιο στόχο για τη δική της διοίκηση για να
δώσει το «καλό παράδειγμα».

Εάν η εθελοντική προσέγγιση δεν αποδώ-
σει, η κυβέρνηση διεξάγει διαβουλεύσεις για
υποχρεωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων
του εξαναγκασμού των βιομηχανικών μονά-
δων που καίνε αέριο να στραφούν σε πετρέ-
λαιο και της μείωσης της προμήθειας για τον
δημόσιο τομέα. Προς το παρόν, πάντως, η Ελ-
βετία δηλώνει ότι τα ιδιωτικά νοικοκυριά θα
εξαιρεθούν από οποιαδήποτε έκτακτα μέτρα.

Φινλανδία
Η κυβέρνηση της πρωθυπουργού Σάνα

Μαρίν ανακοίνωσε μια εκστρατεία που προ-
καλεί τους καταναλωτές και τα νοικοκυριά
καθώς και τις εταιρείες και τους οργανισμούς

να μειώσουν την κατανάλωση, στοχεύοντας
στο 75% της συμμετοχής των πολιτών. Η κοινή
εκστρατεία του υπουργείου Οικονομίας και
άλλων οργανισμών ανακοινώθηκε την περα-
σμένη εβδομάδα και έχει μακροπρόθεσμο
στόχο τη μόνιμη μείωση της κατανάλωσης
ενέργειας. Η εκστρατεία θα ξεκινήσει επίση-
μα τον Οκτώβριο και προτείνει:
� Τη μείωση της θερμοκρασίας σε εσωτερι-
κούς χώρους.
� Αύξηση της χρήσης των μέσων μαζικής με-
ταφοράς ενώ για τους οδηγούς οδήγηση με
χαμηλότερες ταχύτητες.
� Τη λήψη πιο σύντομων ντους.
� Μείωση του χρόνου ενασχόλησης με τις
ψηφιακές συσκευές.

Σουηδία
Η κυβέρνηση της πρωθυπουργού Μαγ-

κνταλένα Άντερσον ελπίζει να χρησιμοποι-
ήσει περίπου 5,8 δισεκατομμύρια δολάρια
από τα λεγόμενα έσοδα για να αποζημιώσει τα
νοικοκυριά και τις εταιρείες, ενώ η Σουηδική
Υπηρεσία Ενέργειας παρουσίασε διάφορες
συμβουλές για να βοηθήσει στη μείωση της
χρήσης ενέργειας στα οικιακά σπίτια, μεταξύ
των οποίων:
� Μόνωση σοφίτας και προσόψεων, με την
κυβέρνηση να προσφέρει έκπτωση φόρου για
το σχετικό κόστος εργασίας.
� Αλλαγή σε πιο αποδοτικές βρύσες νερού.
� Σφράγιση, ανακαίνιση ή αντικατάσταση πα-

ραθύρων και εξωτερικών θυρών.
� Συμπλήρωση των συστημάτων θέρμανσης
με αντλία θερμότητας.

Δανία
Η δανέζικη κυβέρνηση δεν έχει θέσει συγ-

κεκριμένους στόχους μείωσης της ενέργειας
πέραν του στόχου της ΕΕ για περιορισμό της
χρήσης φυσικού αερίου κατά 15%, τον οποίο
έχει ήδη επιτύχει. Οι αρχές έδωσαν μια σειρά
από συστάσεις που πρέπει να ακολουθήσουν
οι Δανοί, μεταξύ των οποίων:
� Κλείσιμο των συστημάτων θέρμανσης κατά
τη διάρκεια του καλοκαιριού.
� Μείωση των καθημερινών ζεστών ντους σε
5 λεπτά από 15 λεπτά, εξοικονομώντας σε ένα
μέσο νοικοκυριό περίπου 700 δολάρια ετη-
σίως.
� Χρήση απλώστρας για ρούχα αντί για στε-
γνωτήριο ρούχων, με αποτέλεσμα τα νοικοκυ-
ριά να εξοικονομούν περίπου 350 δολάρια
ετησίως.
� Λειτουργία των οικιακών συσκευών, όπως
τα πλυντήρια πιάτων, τη νύχτα για να επωφε-
ληθούν από τις φθηνότερες, εκτός αιχμής, τι-
μές ρεύματος.

Ολλανδία
Η ολλανδική κυβέρνηση δεν εφαρμόζει μέ-

τρα ειδικά για τον επερχόμενο χειμώνα και η
κρατική εταιρεία φυσικού αερίου δήλωσε ότι
η χώρα θα έχει αρκετές προμήθειες για φέ-

τος. Ωστόσο, η εκστρατεία «Save Energy
Now» ενθαρρύνει τους πολίτες να κάνουν τα
σπίτια τους πιο αποδοτικά χρησιμοποιώντας
αντλίες θερμότητας, εξαερισμό με λειτουργία
ανάκτησης θερμότητας, ηλιακή θέρμανση νε-
ρού και καλύτερη μόνωση για στέγες, δάπεδα
και παράθυρα.

Αυστρία
Η Βιέννη δεσμεύτηκε να εξοικονομήσει

κάποια έξοδα καθυστερώντας την έναρξη
του χειμερινού φωτισμού για τις χριστου-
γεννιάτικες αγορές, ενώ τα χιονοδρομικά
κέντρα ενδέχεται επίσης να μειώσουν τις
προσφορές εκτοξεύοντας λιγότερο τεχνητό
χιόνι και περιορίζοντας τις νυχτερινές δρα-
στηριότητες. Η κυβέρνηση δεν έχει επιβά-
λει ακόμη υποχρεωτικά μέτρα, ενώ η χώρα
βρίσκεται σε καλό δρόμο για να γεμίσει ένα
από τα μεγαλύτερα δίκτυα αποθήκευσης
φυσικού αερίου της ηπείρου στο 80% της
χωρητικότητάς του.

Ιρλανδία
Η Ιρλανδία εξαιρείται από τον στόχο της ΕΕ,

επειδή προμηθεύεται το μεγαλύτερο μέρος
του φυσικού αερίου της από το Ηνωμένο Βα-
σίλειο, αλλά η χώρα εξακολουθεί να ενθαρρύ-
νει τους πολίτες να μειώσουν τη χρήση ενέρ-
γειας αυτό τον χειμώνα μέσω της εκστρατείας
«Μειώστε τη χρήση σας».
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Αντίο σε ζεστό ντους και 
σε φώτα στους δρόμους

Μείωση της θερμοκρασίας σε
εσωτερικούς χώρους και 
του χρόνου ενασχόλησης 
με τις ψηφιακές συσκευές 
στα μέτρα για  την αντιμετώπιση 
του ευρωπαϊκού Αρμαγεδδώνα 



του Νικόλα Καμπά-Κορωναίου

Η
εκτόξευση στα τέλη διέλευσης
του Βοσπόρου προκαλεί αντι-
δράσεις από πολλές πλευρές,
με τους εφοπλιστές να καλούν

το ελληνικό ΥΠΕΞ να παρέμβει. Ο Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν ζήλεψε μάλλον τη δόξα
του… Μπαρμπαρόσα, καθώς οι τουρκικές
αρχές αποφάσισαν την αύξηση κατά 406%
των τελών διέλευσης από τον Βόσπορο,
από τις 7 Οκτωβρίου. Οι ανατιμήσεις-φω-
τιά προκαλούν σημαντικά προβλήματα σε
όλες τις κατηγορίες πλοίων, αφού αποτε-
λεί μια πρωτόγνωρη απόφαση για τη ναυ-
τιλία και την ομαλή λειτουργία του εμπο-
ρίου, ενώ ήδη έχουν ενημερωθεί η Διε-
θνής Ένωση Πλοιοκτητών Δεξαμενοπλοί-
ων (Intertanko) και η Διεθνής Ένωση
Εφοπλιστών Ξηρού Φορτίου (Intercargo).

Σύμφωνα με στοιχεία, για παράδειγμα,
η τιμή διέλευσης ενός mini bulk carrier
την ημέρα από τα 1.358,22 δολάρια αυξά-
νεται στα 7.009,44 δολάρια, στα πλοία
handysize από τα 3.134,89 στα 15.863,04,
στα πλοία supramax από τα 4.844,57 δια-
μορφώνεται στα 24.176,64 δολάρια και
στα panamax από τα 6.384,28 στα
32.305,44 δολάρια.

Το Kanal Istanbul
Ο Τούρκος πρόεδρος παρομοιάζεται

από πολλούς, λόγω κινήσεων όπως αυτή

της αύξησης των τελών, με τον Μπαρμπα-
ρόσα, τον φημισμένο αντιναύαρχο του
οθωμανικού στόλου.

Η κίνηση των πλοίων μέσω του Βοσπό-
ρου αυξήθηκε το 2021, αφού η Τουρκία
προχωρά σε ένα σχέδιο για μια εναλλακτι-
κή πλωτή οδό με στόχο να ελαφρύνει το
βάρος.

Όπως αναφέρει η τουρκική εφημερίδα
«Σαμπάχ», το Kanal Istanbul θα ανακου-
φίσει τη συμφόρηση και θα βελτιώσει την
ασφάλεια στον Βόσπορο, εκτρέποντας με-
γάλα πλοία με επικίνδυνο φορτίο μακριά
από τα κέντρα πληθυσμού. 

Το συγκεκριμένο κανάλι θα συνδέει τη

Μαύρη Θάλασσα βόρεια της Κωνσταντι-
νούπολης με τη Θάλασσα του Μαρμαρά
στα νότια, σχεδιασμένο ως εναλλακτική
λωρίδα παγκόσμιας ναυτιλίας, και εκτιμά-
ται ότι θα κοστίσει περίπου 9,2 δισεκατομ-
μύρια δολάρια.

Τι αναφέρει η ΕΕΝΜΑ
Για το γεγονός αυτό η Ένωση Εφοπλι-

στών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων
(ΕΕΝΜΑ) ζήτησε την παρέμβαση της ελ-
ληνικής κυβέρνησης μέσω επιστολής
προς τα υπουργεία Εξωτερικών και Ναυ-
τιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής. Με ανα-
κοίνωσή της αναφέρει: «Οι τουρκικές αρ-

χές προέβησαν σε μια αιφνιδιαστική και
πρωτόγνωρη κίνηση που πλήττει την εύ-
ρυθμη λειτουργία του εμπορίου και κατ’
επέκταση τη ναυτιλία… Η υπέρμετρη αύ-
ξηση που αγγίζει το 400% από τις
7/10/2022 στα τέλη διέλευσης πλοίων από
τον Βόσπορο αυτονόητα δημιουργεί τερά-
στια προβλήματα διαχείρισης στα ήδη
ναυλωμένα και συμφωνημένα ναύλα αλλά
και στα υπό ναύλωση πλοία και ειδικά στα
πλοία της shortsea ναυτιλίας που πραγ-
ματοποιούν ιδιαίτερα συχνές διελεύσεις». 

Ακόμα, η ΕΕΝΜΑ αναφέρει ότι «βρί-
σκεται σε επικοινωνία με τους διεθνείς
οργανισμούς, καθότι η αδικαιολόγητη
απόφαση των τουρκικών αρχών ουσιαστι-
κά πλήττει την ελεύθερη διακίνηση αγα-
θών και αντίκειται στη λειτουργία της διε-
θνούς ναυτιλιακής κοινότητας».
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Ο Ερντογάν έγινε… Μπαρμπαρόσα

Με πειρατικές μεθόδους 
ο «σουλτάνος» αλλάζει 
τους όρους στον Βόσπορο… 
απογειώνοντας κατά 406%
τα τέλη σύνδεσης και 
προκαλώντας την οργή 
των εφοπλιστών που ζητούν
παρέμβαση του ΥΠΕΞ



Π
ρομελετημένο ήταν το έγκλημα
του 40χρονου από το Μπαγ-
κλαντές, σύμφωνα με τα στοι-
χεία που έχουν συγκεντρώσει

οι άνδρες της ΕΛΑΣ, αλλά και την κατάθε-
σή του κατά τη διαδικασία της προανάκρι-
σης. Ο δράστης που σήμερα θα οδηγηθεί
στον ανακριτή προκειμένου να απολογη-
θεί με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας
από πρόθεση, φαίνεται να είχε σχεδιάσει
με κάθε λεπτομέρεια την αποτρόπαια πρά-
ξη του να σκοτώσει την 36χρονη ερωμένη
του. Έκανε πράξη το σχέδιό του μεσημέρι
της περασμένης Κυριακής και την κατα-
κρεούργησε έξω από την πολυκατοικία
που διέμενε μαζί με τον σύζυγό της στην
οδό Τενέδου στην Κυψέλη.

Ο καθ’ ομολογία δολοφόνος είχε προ-
μηθευτεί το μαχαίρι πριν λίγες ημέρες
από κατάστημα στην Ομόνοια, ενώ, όταν
έφυγε από το σημείο του εγκλήματος,
αμέσως έσπευσε σε κοντινό κάδο σκου-
πιδιών και το πέταξε προκειμένου να
απαλλαχθεί από το φονικό όπλο.

Παράλληλα, ενέργησε με τρόπο τέτοιο
που η 36χρονη γυναίκα δεν θα μπορούσε
να του αρνηθεί τη μοιραία συνάντηση το με-
σημέρι της περασμένης Κυριακής. Πήγε
έξω από την πολυκατοικία όπου διέμενε το
θύμα στην Κυψέλη και της τηλεφώνησε λέ-
γοντας ότι θέλει να την δει οπωσδήποτε. Η
36χρονη από το Μπαγκλαντές, που γνώριζε
ότι ο 40χρονος βρισκόταν κάτω από το
μπαλκόνι του διαμερίσματός της, αμέσως
έσπευσε να κατέβει για να μιλήσει μαζί του. 

Πώς έφτασαν στα ίχνη του
Εκεί ο δράστης της ζήτησε πίσω τα

20.000 ευρώ που της είχε δώσει, όπως ο

ίδιος ισχυρίστηκε. Όταν αυτή αρνήθηκε
να του τα επιστρέψει, τότε ο 40χρονος άρ-
χισε να τη χτυπά και να τη μαχαιρώνει.
«Είχαμε σχέση και μου είχε πει ότι θα χώ-
ριζε τον άνδρα της και θα ερχόταν να ζήσει
μαζί μου. Για αυτό της είχα δώσει και τα
λεφτά. Την Κυριακή μου είπε ότι δεν θα
χώριζε και ότι δεν θα μου επέστρεφε τα
χρήματα. Δεν μετανιώνω για αυτό που
έκανα», ήταν τα πρώτα λόγια που είπε
στους αστυνομικούς ο 40χρονος, όταν του
πέρασαν χειροπέδες.

Οι άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ που έφτα-
σαν στο σημείο, όταν είδαν την 36χρονη να
είναι μπρούμυτα στο πεζοδρόμιο, αμέσως
έσπευσαν να τη γυρίσουν. Τότε αντίκρυσαν

ένα φρικιαστικό θέαμα. Με το μαχαίρι του
ο 40χρονος είχε σκίσει την κοιλιά της γυ-
ναίκας, ενώ την είχε τραυματίσει και στο
μάγουλο. Το δεξί της χέρι κρεμόταν, κα-
θώς ο 40χρονος σχεδόν της το είχε κόψει.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να φτάσουν
γρήγορα στα ίχνη του δράστη τόσο από λε-
γόμενα του συζύγου της 36χρονης όσο
και από έναν αυτόπτη μάρτυρα. Το άτομο
που περνούσε από το σημείο περιέγραψε
στους αστυνομικούς τον σωματότυπο αλ-
λά και τα ρούχα που φορούσε ο 40χρονος
από το Μπαγκλαντές. Παράλληλα, οι
αστυνομικοί που μετέβησαν στο διαμέρι-
σμα όπου διέμενε η 36χρονη βρήκαν εκεί
τον σύζυγό της. Όταν του είπαν ότι η γυ-

ναίκα του εί-
ναι νεκρή, τό-
τε αυτός τους ανέφερε το άτομο με το
οποίο είχε ραντεβού και τους έδωσε το κι-
νητό του τηλέφωνο. Έτσι, μιάμιση ώρα με-
τά, στην περιοχή της Κυψέλης, οι αστυνο-
μικοί εντόπισαν τον δράστη.
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Μακριά από το Αλεποχώρι αλλά και από το σπίτι που σήκωσε το όπλο και πυ-
ροβόλησε εναντίον των ανήλικων παιδιών είναι αναγκασμένος να μείνει ο
70χρονος, που χθες απολογήθηκε στον ανακριτή και τελικά αφέθηκε ελεύ-
θερος με την επιβολή περιοριστικών όρων.
Ο ηλικιωμένος άνδρας που κατηγορείται με το αδίκημα της απόπειρας της
ανθρωποκτονίας κατά συρροή, καθώς τα ξημερώματα της περασμένης Πα-
ρασκευής πυροβόλησε εναντίον των ανήλικων παιδιών που μπήκαν στην
αυλή του σπιτιού του, βρέθηκε χθες αντιμέτωπος με τον ανακριτή. Κατά τη
διάρκεια της πολύωρης απολογίας του στον δικαστικό λειτουργό, δήλωσε
μετανιωμένος για την πράξη του, ενώ αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να τραυ-
ματίσει τους ανήλικους.
Τελικά, με σύμφωνη γνώμη ανακριτική και εισαγγελέα, ο 70χρονος αφέθη-
κε ελεύθερος με την επιβολή των περιοριστικών όρων της απαγόρευσης
προσέγγισης στο Αλεποχώρι, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της
υποχρεωτικής εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου που θα διαμέ-
νει, καθώς και της καταβολής χρηματικής εγγύησης 10.000 ευρώ.

Ελεύθερος με όρους ο 70χρονος που
πυροβόλησε τα παιδιά στο Αλεποχώρι

Στη μία αύριο το μεση-
μέρι θα πραγματοποιηθεί
η εξόδιος ακολουθία της
19χρονης ναυτικής δοκί-
μου, Θάλειας Κορδομπά-
λου, η οποία άφησε την τε-
λευταία της πνοή κατά τη
διάρκεια του πρώτου εκ-
παιδευτικού της ταξιδιού.

Οι γονείς της σπουδάστριας της σχολής
Ναυτικών Δοκίμων βρίσκονται από την προ-
ηγούμενη εβδομάδα στην Νάπολη της Ιτα-
λίας, για να παραλάβουν τη σορό της κόρης
τους. Σήμερα ή το αργότερο αύριο το πρωί
αναμένεται να επιστρέψουν πίσω με το στρα-
τιωτικό αεροσκάφος C-130, όπου θα μετα-
φερθεί και το άψυχο σώμα της Θάλειας.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες,

ένα γεύμα σε fast food στο
Λαγκουλέτ της Τυνησίας
φαίνεται να είναι η αιτία
της τραγωδίας. Κι αυτό
γιατί το επικρατέστερο εν-
δεχόμενο είναι η 19χρονη
να υπέστη δηλητηρίαση,
με αποτέλεσμα να ανεβά-
σει υψηλό πυρετό ενώ

επέβαινε στο πλοίο γενικής υποστήριξης
«Προμηθεύς».

Έτσι, μετά τον απόπλου από την αφρικανι-
κή χώρα με προορισμό τη Νάπολη της Ιτα-
λίας, η 19χρονη άρχισε να μην αισθάνεται
καλά και η κατάσταση της υγείας της σημεί-
ωσε ραγδαία επιδείνωση. Στις 23 Αυγούστου
διακομίσθηκε σε νοσοκομείο της Νάπολης,
όπου κατέληξε δύο ημέρες αργότερα.

Σε γεύμα από fast food της Τυνησίας αποδίδουν
την αιτία της τραγωδίας με τη ναυτική δόκιμο

Ήταν αποφασισμένος να
σφάξει την ερωμένη του

Ο 40χρονος από το Μπαγκλαντές
είχε αγοράσει το μαχαίρι λίγες
μέρες πριν από μαγαζί στην
Ομόνοια - Σήμερα θα
απολογηθεί στον ανακριτή



Παρά το σύντομο διάλειμμα ηλιοφάνειας την Κυριακή,
ο καιρός συνεχίζει να μας τρελαίνει, αφού η θερμοκρα-
σία στη χώρα σημείωσε ήδη πτώση, με τα φαινόμενα που
παραπέμπουν σε φθινόπωρο να συνεχίζονται. Μάλιστα,
οι συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες αναμένεται να δια-
τηρηθούν στη μεγαλύτερη διάρκεια της εβδομάδας, ενώ
από χθες ξεκίνησαν κάποιες τοπικές βροχές και χαλαζο-
πτώσεις, κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά.

Συγκεκριμένα, από χθες το… σκοτσέζικο ντους έχει
ξεκινήσει, με τις εναλλαγές της θερμοκρασίας να είναι

εμφανέστατες και τα καιρικά φαινόμενα να προσιδιά-
ζουν σε φθινοπωρινές ημέρες. Αυτό γίνεται αντιληπτό
από σήμερα κιόλας, τελευταία ημέρα του Αυγούστου,
αφού θα κάνουν την εμφάνισή τους μανιτάρια από σύν-
νεφα, τα οποία θα φέρουν βροχές και καταιγίδες, όπως
στην Πελοπόννησο και στα ορεινά της ενδοχώρας, ενώ
η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 30 έως τους 32
βαθμούς Κελσίου. 

Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και αύριο, Πέμπτη, με
την επιδείνωση του καιρού και την αστάθεια να παρα-

μένει, έστω και σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με την
προηγούμενη ημέρα. Την Παρασκευή, ο καιρός ξανα-
κάνει στροφή στην ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος
της χώρας, αλλά θα σημειωθούν και κάποιες καταιγί-
δες σε Μακεδονία και Θράκη, ενώ η θερμοκρασία στα
βόρεια της Ελλάδας θα πέσει κάτω από τους 30 βαθ-
μούς Κελσίου. Όμως, το Σαββατοκύριακο προβλέπεται
ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση με ηλιοφάνεια και άνοδο
της θερμοκρασίας και καιρό που ενδείκνυται για βόλ-
τες και μπάνια…

Η
σχολική χρονιά θα ξεκινήσει
με αέρα κανονικότητας, χω-
ρίς υποχρεωτικά self test και
μάσκες. Το κρας τεστ του κα-

λοκαιριού, με τα σχολεία κλειστά, τους
Έλληνες σε διακοπές και τους τουρίστες
να κατακλύζουν τα νησιά μας, έδειξε ότι
το ΕΣΥ άντεξε και ευτυχώς η Όμικρον 5,
που πλέον κυριαρχεί στο 80% των κρου-
σμάτων, δεν δίνει βαριές νοσήσεις. 

Οι υπουργοί Υγείας και Παιδείας μας
είχαν προϊδεάσει με δηλώσεις τους πως
επιθυμούν και τα παιδιά μας όπως και
ολόκληρη η κοινωνία να επιστρέψουν
στους κανονικούς τους ρυθμούς, οπότε
η χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής
των Ειδικών στην ουσία επικύρωσε τη
βούληση για όσο το δυνατόν λιγότερη
υποχρεωτικότητα.

Έτσι, η Επιτροπή εισηγήθηκε η χρή-
ση της μάσκας στο σχολικό περιβάλ-
λον να παραμείνει προαιρετική, σύ-
σταση για τεστ όταν υπάρχουν συμ-
πτώματα και παραμονή στο σπίτι μέχρι
την αποδρομή των συμπτωμάτων. Στην
περίπτωση του κρούσματος, όπως
ισχύει και στον γενικό πληθυσμό, να
παραμένει στο σπίτι για 5 μέρες και
μετά να επιστρέφει με μάσκα για τις
επόμενες 5 μέρες. Φυσικά, αν ένα παι-
δί θέλει να φορέσει τη μάσκα του, θα
μπορεί να το κάνει. 

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι γονείς και παι-
διά έδειξαν μια συνεπή στάση στις νο-
σήσεις κατά την περασμένη σχολική
χρονιά και προχωρούσαν σε self test

όταν έβλεπαν ύποπτα συμπτώματα.
Έτσι, υπάρχει η πεποίθηση πως αυτό δεν
θα αλλάξει και οι γονείς θα συνεχίσουν
τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο επί συμ-
πτωμάτων των παιδιών τους καθ’ όλη τη
διάρκεια της χρονιάς.

Σε ύφεση η πανδημία
Η εικόνα της χώρας μας βελτιώνεται

σύμφωνα με τη νέα επιδημιολογική έκ-
θεση του ΕΟΔΥ. Τη βδομάδα 22-28/8 κα-
ταγράφηκαν 50.579 νέα κρούσματα, 23%
από αυτά είναι επαναλοιμώξεις. Οι δια-
σωληνωμένοι στις ΜΕΘ είναι 117 ενώ
202 συνάνθρωποί μας έχασαν τη ζωή
τους. Ο δείκτης θετικότητας επί των δια-
γνωστικών ελέγχων φτάνει το 9,04%,
ενώ γενικά παρατηρείται πτώση του ιού
στα λύματα των μεγάλων πόλεων και
πτώση των κρουσμάτων στις περισσότε-
ρες περιοχές της χώρας.

Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχα-
νικής ΑΠΘ Δημοσθένης Σαρηγιάννης
μιλώντας στην «Political» τόνισε: «Εγώ
θα πρότεινα ένα self test τη βδομάδα,
έτσι ώστε να υπάρχει και καλύτερη επι-
τήρηση της διασποράς στα παιδιά, σαν

δείκτη της διασποράς στην υπόλοιπη
κοινότητα, γιατί είναι γνωστό ότι τα σχο-
λεία αντικατοπτρίζουν αυτά που συμ-
βαίνουν στην κοινότητα. Είναι κρίσιμο το
ζήτημα να μπορούμε να επιτηρούμε κα-
λά. Για να μπορούμε να επιτηρούμε κα-
λά, ένας πολύ αποδοτικός τρόπος είναι
ένα self test τη βδομάδα στα σχολεία,
ώστε και τα παιδιά να είναι προφυλαγ-
μένα αλλά και να έχουμε μια συνολικό-
τερη εικόνα της διασποράς». 

Έρχεται ο οικογενειακός γιατρός 
Σε σχέση με τις αλλαγές που έρχονται

στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας,
σύμφωνα με πληροφορίες της «Politi-
cal», μέχρι στιγμής έχουν εγγραφεί στον
Οικογενειακό Γιατρό πάνω από 2 εκα-
τομμύρια πολίτες. Το σύστημα διαθέτει
πάνω από 3.200 προσωπικούς γιατρούς
και πάνω από 1.000 ιδιώτες οι οποίοι
έχουν ενταχθεί στον θεσμό. Την 1η Σε-
πτεμβρίου θα ξεκινήσουν οι εγγραφές
και για την Αττική.

Όσον αφορά την 4η δόση, έχει εμβο-
λιαστεί το 25% των ατόμων άνω των 60
ετών, δηλαδή 540.000 πολίτες. 

ΓΓια ποιους μαθητές
θα ισχύσει φέτος
ειδικό ποσοστό 
εισαγωγής στα ΑΕΙ 
Με ειδικό ποσοστό θα εισάγονται στα ΑΕΙ
οι μαθητές των περιοχών που έχουν πλη-
γεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα
με την εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουρ-
γείο Παιδείας. 
Συγκεκριμένα, το δικαίωμα αυτό ισχύει
για τους μαθητές της τελευταίας τάξης
του σχολικού έτους 2021-2022 καθώς και
για τους αποφοίτους, οι οποίοι συμμετεί-
χαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του
έτους 2022 και υπέβαλαν αίτηση-δήλωση
στα λύκεια των Δήμων Μαντουδίου-Λί-
μνης-Αγίας Άννας, Ιστιαίας-Αιδηψού,
Μινώα-Πεδιάδας, Αρχανών-Αστερου-
σίων, και της Κοινότητας Τζερμιάδων του
Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, Ανωγείων,
Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπών.
Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται και για
μαθητές και αποφοίτους των ΓΕΛ και των
ΕΠΑΛ, ενώ τα δικαιολογητικά τους πρέ-
πει να υποβληθούν μέχρι και την Παρα-
σκευή 2/9/2022 στις αρμόδιες Διευθύν-
σεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευ-
βοίας, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου
και Φλώρινας. Για τους φοιτητές των πε-
ριοχών του άρθρου 1 της σχετικής Υπουρ-
γικής Απόφασης, εκτός από την αίτηση-
δήλωση του υποψηφίου, πρέπει να υπο-
βάλλεται και βεβαίωση του διευθυντή της
σχολικής μονάδας όπου είχαν υποβάλει
την αίτηση. 
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Σκοτσέζικο ντους μας κάνει ο καιρός - Πέφτει η θερμοκρασία, επέστρεψαν οι βροχές

Χωρίς υποχρεωτική μάσκα
και self test στα σχολεία

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 

Στα 50.579 έπεσαν 
τα εβδομαδιαία κρούσματα -
202 οι θάνατοι από κορονοϊό



Δήμος Δωρίδος

Κονδύλι 398.000 ευρώ 
για αγροτική οδοποιία 

Προγραμματι-
κή σύμβαση για
τη «Συντήρηση
Αγροτικής Οδο-
ποιίας στον Δήμο
Δωρίδος (Α’ & Β’
φάση)», συνυπέ-
γραψαν ο περιφε-
ρειάρχης Στερεάς
Ελλάδας Φάνης Σπανός και ο δήμαρχος Δωρίδος Γιώργος Κα-
πεντζώνης. Η σύμβαση προβλέπει ότι η περιφέρεια αναλαμβά-
νει τη χρηματοδότηση του έργου, το οποίο έχει αρχικό προϋπο-
λογισμό ύψους 398.000 ευρώ, ενώ ο Δήμος Δωρίδος αναλαμ-
βάνει τη δημοπράτηση, τη συμβασιοποίηση και την επίβλεψη
της ορθής εκτέλεσης του έργου. «Σκοπός του έργου είναι η
εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς πρόσβασης στις αγρο-
τικές περιοχές καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και η ανεμπό-
διστη διακίνηση των αγροτών μας και των παραγόμενων προ-
ϊόντων τους», δήλωσε ο περιφερειάρχης Φάνης Σπανός. 

Το θέμα των τηλεφωνικών υποκλοπών προκάλεσε ένταση και αντιπαράθεση
ακόμη και στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας. Αφορμή
στάθηκε το αίτημα του Παύλου Γερουλάνου να ενταχθεί στην ημερήσια
διάταξη η πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσε για την καταδίκη της
παρακολούθησης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος
του ΔΣ Ελευθέριος Σκιαδάς απέρριψε το αίτημα με την αιτιολογία ότι η
πρόταση κατατέθηκε εκπρόθεσμα. Ακολούθησε ονομαστική ψηφοφορία,
στην οποία η πλειοψηφία καταψήφισε το αίτημα, με αποτέλεσμα την
αποχώρηση από τη συνεδρίαση των παρατάξεων του Παύλου Γερουλάνου,
του Νάσου Ηλιόπουλου, αλλά και των υπόλοιπων αριστερών παρατάξεων της
αντιπολίτευσης. Ο δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης υπεραμύνθηκε της
άποψης να μην τεθεί το θέμα και στηλίτευσε τη στάση της αντιπολίτευσης
υποστηρίζοντας ότι «το Δημοτικό Συμβούλιο δεν εκβιάζεται και δεν
απειλείται», καθώς και ότι «η πόλωση και η τοξικότητα, όπως και η
μεταφορά των διενέξεων της κεντρικής πολιτικής σκηνής στην τοπική
αυτοδιοίκηση δεν βοηθούν στην επίλυση των προβλημάτων της Αθήνας».

Για πρώτη φορά
εξετάσεις οδήγησης
στη Λέρο

Οι υποψήφιοι οδηγοί της Λέρου δεν θα είναι
πλέον αναγκασμένοι να μεταβαίνουν στην Κά-
λυμνο για να λάβουν μέρος στις θεωρητικές
εξετάσεις οδήγησης. Με πρωτοβουλία του αντι-
περιφερειάρχη Δωδεκανήσου Χρήστου Ευ-
στρατίου, στον οποίο υπάγεται η Διεύθυνση Με-
ταφορών και Συγκοινωνιών, διαμορφώθηκε
κατάλληλος χώρος με τον απαραίτητο εξοπλι-
σμό και οι εξετάσεις οδήγησης για την απόκτη-
ση διπλώματος θα διεξάγονται στη Λέρο.

«Κάθε πράξη μας απευθύνεται στον πολίτη
για την καλύτερη εξυπηρέτησή του, αψηφώντας
δυσκολίες και αντιστάσεις που βρίσκουμε στον
δρόμο μας», δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης.

Κάλυψη του κόστους 
Μόλις λίγες μέρες αφού το θέμα της κάλυ-

ψης του επιπλέον κόστους μισθοδοσίας που
θα χρειαστεί να καταβάλλουν οι Δήμοι για τις
σχολικές καθαρίστριες τέθηκε στη συνεδρία-
ση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, και
στο υπουργείο Εσωτερικών αρχίζουν να κατα-
φθάνουν επιστολές και αιτήματα. Οι δήμαρχοι
ζητούν να καλυφθεί το επιπλέον κόστος μι-
σθοδοσίας που προκύπτει από την απόφαση
του υπουργείου Παιδείας για επέκταση του
ωραρίου λειτουργίας σε μεγάλο αριθμό σχο-
λείων. Οι δήμαρχοι θεωρούν επιτακτική ανάγ-
κη την κάλυψη του συγκεκριμένου κονδυλίου,
όπως και του ανάλογου που προκύπτει από
την αύξηση του ενεργειακού κόστους λει-
τουργίας των σχολείων. 

!
Peloponnese Food Stories
στο Παράλιο Άστρος

Το 1o Φεστιβάλ Γα-
στρονομίας Pelopon-
nese Food Stories -
Ιστορίες Γεύσεων, Αν-
θρώπων, Πολιτισμού,
διοργανώθηκε στο Πα-
ράλιο Άστρος, από την
Περιφέρεια Πελοπον-
νήσου, με συνδιοργα-
νωτές τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας, το Επιμελητήριο
Αρκαδίας, την Ένωση Ξενοδοχείων Αρκαδίας, την Ένω-
ση Ξενοδόχων και Ιδιοκτητών Τουριστικών Καταλυμά-
των Ανατολικής Αρκαδίας και τον Τουριστικό Οργανισμό
Πελοποννήσου. Ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας
χαρακτήρισε την Κυνουρία ως την «περιοχή που αποτε-
λεί την ελπίδα για την ανάπτυξη της Αρκαδίας και ολό-
κληρης της Πελοποννήσου» και επεσήμανε πως ο τουρι-
σμός είναι «η βαριά βιομηχανία της πατρίδας μας», ση-
μειώνοντας ότι «πέρα από το φυσικό κάλλος πρέπει να
προβάλλουμε και τα αγροτικά μας προϊόντα, τις γεύσεις,
τον διαχρονικό πολιτισμό μας».
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Ένταση και αποχωρήσεις στην Αθήνα
Γράφουν: Γιάννης Παργινός, Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον Δήμο της Αττικής, προς τα
βόρεια της Αθήνας, ο δήμαρχος

βρίσκεται σε «κατάσταση συναγερ-
μού» προκειμένου να αντιμετωπίσει

«επεκτατική κίνηση» από γειτονικό Δήμο; Όπως
διαπίστωσε, οι γείτονες «ψάχνουν» για χώρο,
προκειμένου να δημιουργήσουν εγκατάσταση
υψηλής όχλησης στην πόλη του χωρίς καμία
προηγούμενη συνεννόηση, γεγονός που προκά-
λεσε την έντονη αντίδρασή του. Άλλωστε, μόλις
πριν λίγο καιρό αντιμετώπισε ανάλογη κατάστα-
ση από άλλον γειτονικό Δήμο… 

Προχωρούν τα έργα 
Η πορεία υλοποίησης έργων υποδομών και αντιπλημμυρι-

κής προστασίας στον Δήμο Καισαριανής, τα οποία χρηματο-
δοτούνται με ίδιους πόρους ή μέσω συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων από την Περιφέρεια Αττικής, ήταν το αντικεί-
μενο συνάντησης του περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πα-
τούλη με τον δήμαρχο Χρήστο Βοσκόπουλο. Παράλληλα εξε-
τάστηκαν και οι δυνατότητες για την ένταξη και νέων έργων
στο πρόγραμμα χρηματοδότησης της περιφέρειας. Υπενθυ-
μίζεται ότι η περιφέρεια χρηματοδοτεί το έργο για την ενερ-
γειακή αναβάθμιση του δημαρχείου Καισαριανής, προϋπο-
λογισμού 914.000 ευρώ, καθώς επίσης και το μεγάλο έργο
για την ενίσχυση του αντιπλημμυρικού δικτύου ομβρίων,
προϋπολογισμού 715.434.00 ευρώ.
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ρύθμιση των ληξιπρόθε-
σμων ασφαλιστικών οφει-
λών σε 24 δόσεις (όπως
συμβαίνει και με τα χρέη

προς την Εφορία) και η παραγραφή
χρεών προς τον ΕΦΚΑ στη 10ετία είναι
οι δύο σημαντικότερες παρεμβάσεις
του «μίνι ασφαλιστικού νομοσχεδίου».

Η νέα ρύθμιση σε 24 δόσεις -από
12 που είναι σήμερα- θα δώσει «ανά-
σα» σε περίπου 200.000 οφειλέτες
του ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ που έχουν καινού-
ρια χρέη. Παράλληλα, όσοι έχουν εν-
ταχθεί στο καθεστώς των 12 δόσεων
θα μπορούν να κάνουν χρήση των 24
δόσεων και με αυτό τον τρόπο η δό-
ση θα μειωθεί στο 50%.

Να σημειωθεί ότι σε ειδικές περι-
πτώσεις που η οφειλή καταλογίστη-
κε μετά από καταγγελία ή επιτόπιο
έλεγχο, θα προβλέπονται ακόμη και
48 δόσεις. Το επιτόκιο για μέχρι 12
δόσεις κυμαίνεται από 4,95% και αυ-
ξάνεται στο 5,95%, αν οι δόσεις φτά-
νουν έως τις 24. Ο διπλασιασμός των
δόσεων θα ωφελήσει:
� περίπου 95.000 οφειλέτες, οι
οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία του
ΚΕΑΟ, στο α’ τρίμηνο του 2022 ήταν
ενταγμένοι στις 12 δόσεις, καθώς θα
τους μειώσει το ποσό της μηνιαίας
δόσης και
� περίπου 90.000, οι οποίοι έχασαν
την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων το
α’ τρίμηνο του 2022.

Η παραγραφή 
Με το ίδιο νομοσχέδιο δίνεται η

δυνατότητα δεκαετούς παραγραφής

των οφειλών (από 20 χρόνια που εί-
ναι σήμερα στα περισσότερα πρώην
ταμεία) και ουσιαστικά διαγράφονται
τα χρέη που είναι σε εκκρεμότητα
από το 2006.

Όπως διευκρίνισε, μάλιστα, ο αρ-
μόδιος υπουργός Εργασίας Κωστής
Χατζηδάκης, «μιλάμε για παραγρα-
φή οφειλών, οι οποίες δεν έχουν
αναζητηθεί μέσα σε μία 10ετία από
τον ΕΦΚΑ. Όσες έχουν αναζητηθεί
δεν παραγράφονται.

Εάν παραγράφονταν και οφειλές
που έχουν αναζητηθεί, υπάρχει ο
ηθικός κίνδυνος να μην πληρώνει
κανένας και θα κατέρρεε το ασφα-
λιστικό σύστημα», εξήγησε.

Από το μέτρο θα επωφεληθούν οι

οφειλέτες, ώστε να μπορούν να
υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότη-
σης ή να λάβουν ασφαλιστική ενη-
μερότητα. Η διαγραφή οφειλών προ
του 2011, που σημαίνει και διαγρα-
φή ασφαλιστικού χρόνου και επο-
μένως επίπτωση και στη σύνταξη,
θα γίνεται με συναίνεση του ασφα-
λισμένου.

Πάντως χιλιάδες ελεύθεροι επαγ-
γελματίες και απασχολούμενοι, που
λόγω των υπέρογκων χρεών τους
προς τον ΕΦΚΑ παραμένουν εγ-
κλωβισμένοι, θα μπορούν πλέον να
βγουν στη σύνταξη.

Τα χρέη που δύναται να διαγρα-
φούν είναι αυτά που δεν έχουν βε-
βαιωθεί εγκαίρως από το αρμόδιο

ασφαλιστικό Ταμείο εντός 10ετίας
ή/και δεν έχουν ασκηθεί εγκαίρως
διακοπτικά της παραγραφής μέτρα,
όπως είναι τα αναγκαστικά μέτρα
είσπραξης (πλειστηριασμοί κ.λπ.). Η
παραγραφή αφορά κυρίως την πε-
ρίοδο 2006-2011 με 2012.

Επίσης, σημαντική θεωρείται και
η διάταξη που προβλέπει την κατάρ-
γηση της εισφοράς 1% που παρακρα-
τείται υπέρ Ταμείου Πρόνοιας Δη-
μοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) χωρίς να
είναι ανταποδοτική, γεγονός που, σε
συνδυασμό και με την κατάργηση
της φορολογικής εισφοράς αλλη-
λεγγύης, θα επιφέρει μια μικρή αύ-
ξηση στο εισόδημα των δημοσίων
υπαλλήλων.

Την επέκταση της «μάχιμης πενταετίας», ήτοι της
δυνατότητας εξαγοράς πέντε συντάξιμων ετών, στο
σύνολο των Ενόπλων Δυνάμεων και των στελεχών
των Σωμάτων Ασφαλείας, του Πυροσβεστικού και του
Λιμενικού Σώματος προβλέπει διάταξη του μίνι
ασφαλιστικού σχεδίου νόμου. Πρόκειται για ένα πά-
γιο αίτημα των ενστόλων, καθώς το προεδρικό διά-
ταγμα του 2007 εξαιρούσε σημαντικές ομάδες - ειδι-
κότητες στρατιωτικών αλλά και αστυνομικών, πυρο-
σβεστών και λιμενικών, παρότι στην πράξη πληρού-
σαν τις προϋποθέσεις. Στα αιτήματα, άλλωστε, των
συνδικαλιστικών οργανώσεων των ενστόλων ήταν και

η δυνατότητα αναγνώρισης της μάχιμης πενταετίας
και στους καταταχθέντες μετά το 2011.

Να σημειωθεί ότι η λεγόμενη και «μάχιμη 5ετία»,
ήτοι ο χρόνος υπηρεσίας έως πέντε έτη που λογίζεται
αυξημένος στο διπλάσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτι-
κών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007), αναγνωρίζεται ως
συντάξιμος με καταβολή του συνόλου των ασφαλιστι-
κών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη, από τους
ενδιαφερομένους. Οι εισφορές αυτές, όπως ξεκαθα-
ρίστηκε μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου,
υπολογίζονται επί της εκάστοτε αποζημίωσης που

λαμβάνουν οι δικαιούχοι για εργασία πέραν του πεν-
θημέρου. Στην πράξη, δηλαδή, το ανώτατο όριο της
δυνατότητας εξαγοράς είναι μία πενταετία, με συνο-
λικό κόστος 2.400 ευρώ (40 ευρώ x 60 μήνες). Σύμ-
φωνα μάλιστα με τους συνδικαλιστές, και οι ένστολοι
που κατατάχθηκαν μετά την 1/1/2011 εκτελούν τα ίδια
καθήκοντα και έχουν τις ίδιες μισθολογικές απολα-
βές με όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους τους για
τους οποίους αναγνωρίζεται η «μάχιμη 5ετία» και,
κατά συνέπεια, για λόγους ισονομίας θα πρέπει όλοι
να έχουν το δικαίωμα αναγνώρισης της μάχιμης πεν-
ταετίας με την ίδια αποζημίωση.

Κωστής Χατζηδάκης:
Παραγραφή οφειλών 
στη δεκαετία

Μία πενταετία - μπόνους σε όλους τους ένστολους

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Αυξάνονται οι δόσεις 
για χρέη προς ΕΦΚΑ 



Ο
κτώ καίριες παρεμβάσεις
για συνταξιοδοτικά θέματα
και οφειλές προς τον ΕΦΚΑ
περιλαμβάνει το μίνι ασφα-

λιστικό νομοσχέδιο Χατζηδάκη, το
οποίο παρουσιάστηκε χθες στο
υπουργικό συμβούλιο. 

Με το μίνι ασφαλιστικό επιχειρείται
μια σημαντική τομή στο ζήτημα της
διευκόλυνσης των οφειλετών, ώστε
να αποπληρώνουν τα χρέη τους σε
περισσότερες δόσεις, ενώ ορίζονται
οι προϋποθέσεις προκειμένου να
επέλθει διαγραφή των χρεών προς
τον ΕΦΚΑ. Επιπλέον, ορίζεται πλα-
φόν στην επικουρική σύνταξη και αί-
ρονται αδικίες στις αναπηρικές συν-
τάξεις. 

Όπως δήλωσε σε συνέντευξη Τύ-
που ο υπουργός Εργασίας, με τις νέες
διατάξεις αίρονται αδικίες του συ-
στήματος προς όφελος των ασφαλι-
σμένων. Ειδικότερα, οι 8 παρεμβά-
σεις αφορούν τους εξής τομείς:

1Δεκαετής παραγραφή οφειλών
προς τον e-ΕΦΚΑ. Επέρχεται συμ-

μόρφωση με την πρόσφατη απόφαση
του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η
ρύθμιση αυτή καλύπτει μόνο εκεί-
νους που δεν έχουν βεβαιωμένες
οφειλές προς τον τέως ΟΑΕΕ (δηλαδή

δεν έχουν ενημερωθεί από αυτόν),
αλλά όχι το σύνολο όσων χρωστούν
στον EΦΚΑ, επεσήμανε ο υπουργός
Εργασίας κ. Κωστής Χατζηδάκης.
Από την 1/1/2027 ο χρόνος παραγρα-
φής μειώνεται στα 5 χρόνια.

2 Αυξάνονται σε 24 οι δόσεις για
την αποπληρωμή οφειλών προς

τον ΕΦΚΑ και έτσι εναρμονίζεται
πλήρως το σύστημα με το αντίστοιχο
των οφειλών προς την Εφορία. 

3 Καταργείται η Ειδική Εισφορά
ασφαλισμένων του τέως Ταμείου

Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων.
Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας,
το ταμείο είναι πλέον βιώσιμο και δεν
υπάρχει λόγος συνέχισης της πληρω-
μής εισφοράς που αντιστοιχεί στο 1%
των μηνιαίων αποδοχών των δημο-
σίων υπαλλήλων. 

4 Επεκτείνεται το δικαίωμα της
«μάχιμης πενταετίας» σε όλους

τους ένστολους. 

5 Παύεται υπό όρους η ποινική
δίωξη οφειλετών ρυθμισμένων

ασφαλιστικών οφειλών όσων εξυπη-
ρετούν τη ρύθμιση.

6 Τίθεται πλαφόν σε προκλητικά
υψηλές επικουρικές συντάξεις

και στο εξής το ανώτατο ποσό θα είναι
τα 1.382,4 ευρώ ή τα 6/20 του πλαφόν
της κύριας σύνταξης. 

7 Προωθείται η ενιαιοποίηση κα-
νόνων συντάξεων αναπηρίας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις, μειώνεται
το ποσοστό αναπηρίας από 67% σε
50% για συγκεκριμένες ομάδες
ασφαλισμένων ως προϋπόθεση λή-
ψης παροχών αναπηρίας. Ωφελημέ-
νοι θα είναι κυρίως οι παλαιοί (προ
του 1993) ασφαλισμένοι ΟΑΕΕ, ΝΑΤ,
ΟΓΑ.

8 Παύει η αναζήτηση εκκρεμών
οφειλών προς τον ΟΠΕΚΑ από

πολίτες που έλαβαν καλόπιστα επι-
δόματα, χωρίς να τα δικαιούνται.

ΜΜικρότερες
«ταχύτητες» 
στην οικοδομή 

Η έκρηξη των τιμών των οικοδομι-
κών υλικών και του ενεργειακού κό-
στους έβαλαν «φρένο» στην οικοδο-
μική δραστηριότητα τον Μάιο, αλλά σε
ετήσια βάση η «ατμομηχανή» της ανά-
πτυξης «τρέχει» με διψήφιους ρυθ-
μούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνι-
κής Στατιστικής Αρχής, το δωδεκάμη-
νο Ιουνίου 2021-Μαΐου 2022 η Ιδιωτι-
κή Οικοδομική Δραστηριότητα εμφα-
νίζει στο σύνολο της χώρας αύξηση
κατά 11,0% στον αριθμό των εκδοθει-
σών οικοδομικών αδειών, αύξηση κα-
τά 18,5% στην επιφάνεια και αύξηση
κατά 25,2% στον όγκο, σε σύγκριση με
την αντίστοιχη περίοδο Ιουνίου 2020-
Μαΐου 2021. Το ποσοστό συμμετοχής
της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστη-
ριότητας στον συνολικό οικοδομικό
όγκο για την ανωτέρω περίοδο είναι
μόλις 1,6%.

Το πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου
2022 η συνολική Οικοδομική Δραστη-
ριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώ-
ρας αύξηση κατά 0,9% στον αριθμό των
οικοδομικών αδειών, μείωση κατά
8,6% στην επιφάνεια και αύξηση κατά
1,6% στον όγκο, σε σχέση με το αντί-
στοιχο πεντάμηνο του έτους 2021. Κα-
τά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου
2022, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστη-
ριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώ-
ρας αύξηση κατά 1,0% στον αριθμό των
οικοδομικών αδειών, μείωση κατά
8,7% στην επιφάνεια και αύξηση κατά
3,0% στον όγκο, σε σχέση με την πε-
ρίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2021.

Τον περασμένο Μάιο το μέγεθος της
συνολικής Οικοδομικής Δραστηριό-
τητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας), με βάση
τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες,
ανήλθε σε 2.220 οικοδομικές άδειες,
που αντιστοιχούν σε 459.866 m2 επι-
φάνειας και 2.206.868 m3 όγκου, πα-
ρουσίασε, δηλαδή, μείωση κατά 0,4%
στον αριθμό των οικοδομικών αδειών,
μείωση κατά 23,2% στην επιφάνεια και
μείωση κατά 8,8% στον όγκο, σε σχέση
με τον αντίστοιχο μήνα του 2021.
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Πλαφόν στις επικουρικές,
αλλαγές στις αναπηρικές,
περισσότερες δόσεις 
για οφειλές 

Οκτώ αλλαγές υπέρ 
των ασφαλισμένων

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Κ .  Χ α τ ζ η δ ά κ η ς
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Ο
λοκληρώθηκε σύμφωνα
με πληροφορίες και η τε-
χνική προετοιμασία της
υποδομής στη νέα πλωτή

δεξαμενή υγροποιημένου αερίου
(FSU) του ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα, με
αποτέλεσμα να μπορεί πλέον να τεθεί
σε πλήρη λειτουργία και να υποδεχτεί
φορτία LNG, στην περίπτωση που αυ-
τό καταστεί αναγκαίο. 

Υπενθυμίζεται ότι η προσθήκη της
νέας δεξαμενής στο «δυναμικό» της
Ρεβυθούσας συνιστά ένα από τα βα-
σικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την
οχύρωση του ενεργειακού συστήμα-
τος της χώρας απέναντι σε μια βίαιη
διακοπή παροχής του ρωσικού φυσι-
κού αερίου. 

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι το
τέρμιναλ μπορεί να υποστηρίξει την
εκφόρτωση υγροποιημένου φυσι-
κού αερίου από δύο LNG carrier πα-
ράλληλα. 

Επομένως, αν υπάρξει οποιαδή-

ποτε στιγμή κάποιος προμηθευτής ή
trader που θέλει να πραγματοποι-
ήσει εισαγωγή LNG, τότε μπορεί να
προσχωρήσει στην παραγγελία,
ακόμη και αν στο ίδιο χρονικό διά-
στημα είναι ήδη προγραμματισμένη
η έλευση ενός φορτίου. 

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς,
πάντως, προς το παρόν δεν διαφαίνε-
ται να ανακύπτει τέτοια ανάγκη, κα-
θώς η υπάρχουσα δυναμικότητα του
τέρμιναλ υπερκαλύπτει τις παραγγε-
λίες υγροποιημένου φυσικού αερίου
-το οποίο προορίζεται είτε για την εγ-
χώρια αγορά είτε για τη Βουλγαρία.
Έτσι, η συμβολή του FSU στην ενίσχυ-
ση της ασφάλειας τροφοδοσίας, αλλά
και των πηγών προμήθειας, αναμένε-
ται να διαφανεί από το φθινόπωρο και
έπειτα. 

Προσαρμογή δημοπρασιών
Μάλιστα, προμηθευτές και εισαγω-

γείς θα μπορούν από την αρχή του
επόμενου έτους, και για όσο διαρκεί η
μίσθωση της νέας πλωτής δεξαμενής,

να προγραμματίζουν τις εισαγωγές
τους λαμβάνοντας υπόψη την ανα-
βαθμισμένη δυναμικότητα του τέρμι-
ναλ. Και αυτό γιατί ο ΔΕΣΦΑ θα προ-
σαρμόσει τις δημοπρασίες για μίσθω-
ση χρονοθυρίδων (slot) που θα διε-
ξαχθούν τον Οκτώβριο, ώστε να αντα-
ποκρίνονται στις αυξημένες δυνατό-
τητες του τέρμιναλ για υποδοχή φορ-
τίων. 

Υπενθυμίζεται ότι οι δημοπρασίες
του Οκτωβρίου θα αφορούν τη διάθε-
ση slot από το 2023 και για μία πεντα-
ετία, δηλαδή έως το 2027. Μάλιστα,
με τον ρόλο που έχει αποκτήσει το
LNG για τη διαφοροποίηση του ανε-
φοδιασμού όλης της Ευρώπης με αέ-
ριο, στελέχη του κλάδου αναμένουν
ότι στις δημοπρασίες θα λάβουν μέ-
ρος αρκετές διεθνείς μεγάλες εται-
ρείες, που δεν είχαν δώσει ξανά το
«παρών» στην αξιοποίηση της Ρεβυ-
θούσας. 

Παράλληλα, η νέα υποδομή θα παί-
ξει ρόλο στη διατήρηση αποθεμάτων
καυσίμου, σύμφωνα με την αλλαγή

που προχώρησε η ΡΑΕ κατά την ορι-
στική έγκριση του Σχεδίου Προληπτι-
κής Δράσης. Έτσι, με βάση το επικαι-
ροποιημένο σχέδιο, η πλωτή δεξαμε-
νή θα «φιλοξενήσει» 0,57 TWh στρα-
τηγικών αποθεμάτων για την ηλε-
κτροπαραγωγή, αντί αυτές οι ποσότη-
τες να αποθηκευτούν στην Ιταλία,
όπως προβλεπόταν αρχικά. 

Υπενθυμίζεται ότι το FSU νοικιά-
σθηκε τον Ιούνιο και για 12 μήνες, μέ-
σα από διαγωνισμό που «έτρεξε» ο
ΔΕΣΦΑ. Με την προσθήκη του, αυξά-
νεται κατά 70% η δυναμικότητα της
μοναδικής αυτή τη στιγμή εγχώριας
«πύλης εισόδου» υγροποιημένου αε-
ρίου, από τα 225.000 κυβικά μέτρα σε
380.000. 

Αναβαθμίζεται η ενεργειακή
ασφάλεια της χώρας απέναντι
σε μια βίαιη διακοπή παροχής
του ρωσικού φυσικού αερίου

Στο τέλος της φτάνει η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ
Υποδομών, καθώς αύριο, Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου, προ-
γραμματίζεται εκδήλωση που θα σηματοδοτήσει την
ολοκλήρωση της συναλλαγής με τον ιταλικό ενεργει-
ακό κολοσσό. Το κλείσιμο της συναλλαγής έρχεται σε
συνέχεια της υπογραφής συμφωνίας αγοροπωλησίας
μετοχών (SPA) από τα εμπλεκόμενα μέρη, στα μέσα
του περασμένου Δεκεμβρίου.  Στην εκδήλωση ανα-
μένεται να δώσουν το «παρών» ο υπουργός Οικονομι-
κών Χρήστος Σταϊκούρας, ο υπουργός Περιβάλλον-
τος & Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, η διοίκηση του

ΤΑΙΠΕΔ, του Υπερταμείου, καθώς και ο διευθύνων
σύμβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων Ανδρέας Σιά-
μισιης. Η ιταλική εταιρεία αναμένεται να εκπροσωπη-
θεί από τον διευθύνοντα σύμβουλο Paolo Gallo.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις εκτιμή-
σεις το συνολικό ύψος της συναλλαγής υπολογίζεται
να ξεπεράσει τα 900 εκατ. ευρώ. Είχε προηγηθεί πέ-
ρυσι η ανάδειξη του ιταλικού ομίλου ως προτιμητέου
επενδυτή από το ΤΑΙΠΕΔ, στο πλαίσιο του διαγωνι-
σμού για την πώληση του 100% της ΔΕΠΑ Υποδομών.

Εν συνεχεία παρουσιάστηκαν νομικά και ρυθμι-

στικά ζητήματα, τα οποία επιλύθηκαν και έτσι άνοιξε
ο δρόμος για ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Υπενθυμίζεται ότι η Italgas ανακηρύχθηκε προτι-
μητέος επενδυτής τον περασμένο Σεπτέμβριο στον
σχετικό διαγωνισμό παραχώρησης που «έτρεξαν»
το ΤΑΙΠΕΔ και τα ΕΛΠΕ. Με δεδομένο ότι στους
όρους του διαγωνισμού προβλέπεται ότι η ιταλική
εταιρεία θα εξαγοράσει και το υπόλοιπο 49% της ΕΔΑ
ΘΕΣΣ, που κατέχει η Eni Gas e Luce, η συναλλαγή
πρόκειται να ξεπεράσει τα 900 εκατ.

Μ. ΜΑΣΤ.

Και επίσημα η ΔΕΠΑ Υποδομών περνάει στην Italgas - Αύριο η τελετή υπογραφών 

Η Ρεβυθούσα έτοιμη 
να υποδεχθεί φορτία LNG
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της Ρεγγίνας Σαβούρδου

Η
περαιτέρω ενίσχυση του
τουρισμού της Αθήνας από
την αμερικανική αγορά
μονοπώλησε τη συζήτηση

του δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπα-
κογιάννη με τον δήμαρχο Νέας Υόρ-
κης Έρικ Άνταμς, κατά τη διάρκεια της
επίσημης επίσκεψης του Έλληνα δη-
μάρχου στη μεγαλύτερη σε πληθυσμό
και πιο πυκνοκατοικημένη πόλη των
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Ο δήμαρχος Νέας Υόρκης συζήτησε
με τον κ. Μπακογιάννη τις πρωτοβου-
λίες εκείνες οι οποίες θα συμβάλουν
στην προσέλκυση ακόμη περισσότε-
ρων Αμερικανών επισκεπτών τα επό-
μενα χρόνια στην Αθήνα. Οι δύο άν-
δρες επιβεβαίωσαν τη θεαματική αύ-
ξηση που σημείωσε φέτος ο αριθμός
των Αμερικανών επισκεπτών στην ελ-
ληνική πρωτεύουσα και, μάλιστα, στη
συνάντηση αναφέρθηκε πως το μεγα-
λύτερο ποσοστό αυτών των επισκε-
πτών προήλθε από την ίδια την πόλη
της Νέας Υόρκης.

Υπενθυμίζεται πως οι απευθείας
πτήσεις από τις ΗΠΑ στην Αθήνα και
στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέ-
λος» είναι συνολικά 63 την εβδομάδα
και καθημερινά πραγματοποιούνται 9
πτήσεις. Ο κ. Μπακογιάννης κάλεσε
τον ομόλογό του να επισκεφθεί το
επόμενο διάστημα την Αθήνα, πρό-
σκληση η οποία έγινε αποδεκτή από
τον Έρικ Άνταμς.

Συνάντηση με ομογενείς
Στην ατζέντα της συνομιλίας των Κώ-

στα Μπακογιάννη και Έρικ Άνταμς συμ-
περιλήφθηκαν και θέματα ευρύτερου
ενδιαφέροντος, όπως το σχέδιο δράσης
της Αθήνας κατά της κλιματικής κρίσης. 

Ο δήμαρχος Αθηναίων, κατά τη σύν-

τομη επίσκεψή του στις ΗΠΑ, συναν-
τήθηκε και με ομογενείς της Νέας
Υόρκης, τους οποίους ευχαρίστησε για
τη διαχρονική, αμέριστη και πολυσχι-
δή προσφορά τους στην Ελλάδα, προ-
σφορά που επικεντρώνεται στην προ-
βολή και προάσπιση των εθνικών θέ-
σεων και συμφερόντων της Ελλάδας,
έως τις επενδύσεις και την ανάπτυξη.

Το ταξίδι του Κώστα Μπακογιάννη
ολοκληρώθηκε με την επίσκεψή του
στο Ground Zero (Σημείο Μηδέν) και
στην εμβληματική ορθόδοξη εκκλη-
σία του Αγίου Νικολάου, που βρισκό-
ταν εκεί και θάφτηκε το 2001 στα συν-
τρίμμια των Δίδυμων Πύργων μετά την
τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σε-
πτεμβρίου. 

Ο Έλληνας δήμαρχος ενημερώθηκε
για τις εργασίες αποκατάστασης της
εκκλησίας, οι οποίες ολοκληρώνονται
σύντομα, στη βάση του σχεδίου του
διάσημου Ισπανού αρχιτέκτονα Σαν-
τιάγκο Καλατράβα.

Στη μεγαλύτερη έκθεση για τον συνεδρια-
κό τουρισμό (MICE) στην Κεντρική Αμερική
έδωσε το «παρών» για πρώτη φορά ο ΕΟΤ.
Πρόκειται για τη διεθνή τουριστική έκθεση
IBTM Americas, η οποία απευθύνεται σε
επαγγελματίες και συνδέει την τουριστική
βιομηχανία της Βόρειας Αμερικής, της Λατι-
νικής Αμερικής και της Ευρώπης.

Στην έκθεση συμμετείχαν 454 εκθέτες και
πραγματοποιήθηκαν πάνω από 9.700 επαγ-
γελματικά ραντεβού. Το μεγαλύτερο ποσοστό
των συμμετασχόντων προήλθε από το Μεξι-
κό και τις χώρες της Νότιας Αμερικής, ενώ

ένα σημαντικό ποσοστό ήταν από τις ΗΠΑ και
τον Καναδά. Στόχος της συμμετοχής του ΕΟΤ
ήταν η διείσδυση στη μεγάλη αγορά της Λατι-
νικής Αμερικής, η οποία είναι εξαιρετικά ση-
μαντική και με πολλές προοπτικές ανάπτυ-
ξης για τον ελληνικό τουρισμό.

«Το άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού σε
νέες αγορές αποτελεί βασικό πυλώνα της
στρατηγικής μας στον ΕΟΤ. Μία από τις βα-
σικές αγορές-στόχους μας είναι και η Λατι-
νική Αμερική, για το άνοιγμα της οποίας γί-
νεται πολύ συστηματική δουλειά τους τε-
λευταίους μήνες», δήλωσε ο γενικός γραμ-

ματέας του ΕΟΤ Δημήτρης Φραγκάκης. 
Το γραφείο του ΕΟΤ στη Μαδρίτη λειτουρ-

γεί ως σημείο επαφής και με τις χώρες της
Νότιας Αμερικής, ενώ προηγήθηκαν συ-
νεργασίες με την αεροπορική εταιρεία Air
Europa που δραστηριοποιείται στην ευρύ-
τερη περιοχή.  Το ελληνικό περίπτερο κέν-
τρισε το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων,
ενώ στη διάρκεια της έκθεσης πραγματο-
ποιήθηκαν πάνω από εκατό Β2Β συναντή-
σεις με επαγγελματίες και φορείς του του-
ρισμού της περιοχής. 

Ρ.Σ.

Ο Κώστας Μπακογιάννης
και ο δήμαρχος 
Έρικ Άνταμς συζήτησαν για
την  προσέλκυση ακόμη
περισσότερων Αμερικανών
επισκεπτών στην ελληνική
πρωτεύουσα

Ο ΕΟΤ για πρώτη φορά σε έκθεση συνεδριακού τουρισμού στην Κ. Αμερική

Η Νέα Υόρκη 
«ψηφίζει»
την Αθήνα
για τουρισμό
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Δ
ύο ελληνικές πόλεις βρίσκον-
ται μεταξύ των τουριστικών
προορισμών που συγκεντρώ-
νουν τους περισσότερους

τουρίστες ανά κάτοικο. Σύμφωνα με
σχετική έρευνα της Holidu, η οποία εξέ-
τασε τον αριθμό των τουριστών ετησίως
το 2019 σε σύγκριση με τον πληθυσμό
της κάθε πόλης, τα μέρη που είναι πιο
ασφυκτικά γεμάτα από τουρίστες είναι τα
εξής:

1. Ντουμπρόβνικ, Κροατία 
36 τουρίστες ανά κάτοικο

Γνωστό για τις εντυπωσιακές πορτοκα-
λί στέγες του και τη συμμετοχή του στο
δημοφιλές Game of Thrones, το Ντουμ-
πρόβνικ φιλοξενεί 36 τουρίστες για κάθε
έναν κάτοικό του. Έχοντας σχετικά μικρό
πληθυσμό, το Ντουμπρόβνικ δέχεται εισ-
ροή τουριστών κατά τους καλοκαιρινούς
μήνες, ιδίως τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
Σύμφωνα με τη Holidu, συστήνεται να το
επισκεφθείτε στις αρχές Μαΐου ή από τα
μέσα Σεπτεμβρίου έως τα μέσα Οκτωβρί-
ου για να αποφύγετε τον συνωστισμό. Πα-
ρόλο που εξακολουθούν να υπάρχουν
ορισμένες εκδηλώσεις τον Σεπτέμβριο
που προσελκύουν διεθνείς επισκέπτες,
όπως το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής στο
τέλος του καλοκαιριού, τα μεγάλα καλο-
καιρινά πλήθη θα έχουν υποχωρήσει.

2. Βενετία, Ιταλία 
21 τουρίστες ανά κάτοικο

Η Βενετία έχει μια περίπλοκη ιστορία
με τον υπερτουρισμό, καθώς η ετήσια
εισροή τουριστών προκαλεί τεράστια
πίεση στις υποδομές της. Ένα από τα κύ-
ρια προβλήματα είναι οι τουρίστες ημε-
ρήσιας εκδρομής, τουρίστες που συνή-
θως προέρχονται από κρουαζιερόπλοια
που σταματούν για λίγες ώρες κάθε φο-
ρά και δεν προσφέρουν πραγματικό οι-

κονομικό όφελος στην πόλη. Η πόλη
απαγόρευσε ακόμη και τα κρουαζιερό-
πλοια να περνούν από το κέντρο της Βε-
νετίας τον Αύγουστο του 2021 και από τις
16 Ιανουαρίου 2023, η Βενετία θα υπο-
χρεώνει τους τουρίστες ημερήσιας εκ-
δρομής να κάνουν κράτηση και να πλη-
ρώνουν εισιτήριο για να εισέλθουν στην
πόλη. Καλύτερη περίοδος να επισκε-
φθείτε τη Βενετία είναι από τον Σεπτέμ-
βριο έως τον Νοέμβριο και να μείνετε
τουλάχιστον 2 έως 3 νύχτες.

3. Μπριζ, Βέλγιο
21 τουρίστες ανά κάτοικο

Η Μπριζ είναι μια μικρή πόλη με σπου-
δαία φήμη, με 21 τουρίστες ανά κάτοικο
και προσελκύει πλήθος κόσμου από τα
τέλη Μαΐου μέχρι σχεδόν το τέλος του
καλοκαιριού. Οι τουρίστες συρρέουν για
να απολαύσουν την εκπληκτική αρχιτε-
κτονική και τα γραφικά κανάλια. Συγκα-
ταλέγεται επίσης στα μνημεία παγκό-
σμιας κληρονομιάς της UNESCO. Προ-
κειμένου να αποφύγει κανείς τα πλήθη,
θα πρέπει να την επισκεφθεί αρχές Μαΐ-

ου ή Σεπτέμβριο.

4. Ρόδος, Ελλάδα 
21 τουρίστες ανά κάτοικο

Η Ρόδος είναι γνωστή για τα αρχαία
μνημεία της και τα εκπληκτικά παραθα-
λάσσια θέρετρα. Με μεσαιωνικά δρομά-
κια και παλάτια, μπορεί κανείς να απο-
λαύσει την ιστορία και τις εκπληκτικές
παραλίες της ταυτόχρονα. Η Holidu προ-
τείνει να επισκεφθείτε το νησί τους μή-
νες Απρίλιο-Μάιο, ώστε να αποφύγετε
τον συνωστισμό και τις υψηλές τιμές.

5. Ρέικιαβικ, Ισλανδία 
16 τουρίστες ανά κάτοικο

Γνωστή για τη γραφικότητά της και τα
άγρια τοπία της, η Ισλανδία διαθέτει κα-
ταπληκτικούς καταρράκτες, γαλάζιες λι-
μνοθάλασσες, εξαιρετικούς παγετώνες
και ενεργά ηφαίστεια. Το Ρέικιαβικ είναι
γνωστό για τη ζωντανή νυχτερινή ζωή
και τη μεγάλη σκηνή μουσικών φεστι-
βάλ. Η περίοδος αιχμής για την Ισλανδία
είναι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες με-
ταξύ του Ιουνίου και του Αυγούστου. Τότε
είναι που ο καιρός είναι πιο ήπιος και
έχει το περισσότερο φως της ημέρας. Ο
Μάιος και ο Σεπτέμβριος είναι οι ιδανι-
κοί μήνες για όσους αναζητούν πιο ήσυ-
χες διακοπές, καθώς είναι γνωστό ότι
έχουν λιγότερο κόσμο.

Οι πόλεις της Ευρώπης που συμπλη-
ρώνουν την πρώτη δεκάδα:
6. Φλωρεντία, Ιταλία - 13 τουρίστες ανά
κάτοικο 
7. Ηράκλειο, Ελλάδα - 13 τουρίστες ανά
κάτοικο 
8. Άμστερνταμ, Ολλανδία - 12 τουρίστες
ανά κάτοικο 
9. Δουβλίνο, Ιρλανδία - 11 τουρίστες
ανά κάτοικο
10. Ταλίν, Εσθονία - 10 τουρίστες 
ανά κάτοικο

Ρόδος, Ηράκλειο
«βουλιάζουν»
από τουρίστες

ΔΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΣΤΗ 10ΑΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ



ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

ΡOLITICAL BUSINESS25

Ο
ΙΚ

Ο
Ν

Ο
Μ

ΙΑ

Τ
ο αρνητικό διεθνές κλί-
μα και τα ανοικτά μέτω-
πα με τα οποία βρίσκον-
ται αντιμέτωπες οι αγο-

ρές δεν αφήνουν πολλά περιθώ-
ρια για ανοδική κίνηση στο ελλη-
νικό χρηματιστήριο. Παράλληλα
η επιστροφή των πωλητών στις
τράπεζες εντείνει τον προβλη-
ματισμό για τη συνέχεια. Η αμέ-
σως επόμενη στήριξη για τον
τραπεζικό δείκτη εντοπίζεται
στη ζώνη 558-550, ενώ η κατα-
στρατήγηση των 550 μονάδων θα
ανοίξει την καταπακτή για τις
500-490 μονάδες. Τεχνικά για
τον Γενικό Δείκτη, επιβεβαιωμέ-
νο κλείσιμο χαμηλότερα των 869 μονάδων (συγκλίνουν ο
εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων και ο εκθετικός ΚΜΟ 200
ημερών) θα σπρώξει τον ΓΔ προς τις 855, 846 και 795-
786 μονάδες. Οι αντιστάσεις στις 906-908 και 944 μονά-
δες (gap). Το ημερήσιο «stop short» στις 902 μονάδες.

Αναφορικά με τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, συ-
νεχόμενα κλεισίματα χαμηλότερα των 2096-2095 (συγ-
κλίνουν ο εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών και ο εκθετικός
ΚΜΟ 30 εβδομάδων) θα πιέσουν προς το ανώτατο επι-
τρεπόμενο όριο διόρθωσης, στην ζώνη 2052-2031.

Σε αναπτυξιακή τροχιά 
η ΜΕΒΓΑΛ

H ΜΕΒΓΑΛ συνέχισε και το 2021 την κερ-
δοφόρα πορεία της επενδύοντας στην ποι-
ότητα των προϊόντων της, την προσφορά
στον καταναλωτή προϊόντων σε ανταγωνι-
στικές τιμές, με επικέντρωση στον έλεγχο
του κόστους όλων των δραστηριοτήτων της
και στοχεύοντας στην ενδυνάμωση της θέ-
σης της τόσο στην εγχώρια όσο και στις διε-
θνείς αγορές. Η γαλακτοβιομηχανία ανα-
πτύχθηκε πέρυσι με ρυθμό ανάπτυξης που
άγγιξε το 11%, με την εγχώρια αγορά να
«τρέχει» με 7,5% και την αγορά του εξωτε-
ρικού με 17,8%. Ειδικότερα, οι πωλήσεις της
διαμορφώθηκαν σε 129,64 εκατ. ευρώ, από
116,8 εκατ. το 2020.

Ανάληψη έργου από το ΚΕΠΕ 
Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικο-

νομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) ανέλαβε από το
υπουργείο Ανάπτυξης ένα σύνθετο επιστη-
μονικό έργο, που θα πρέπει να ολοκληρω-
θεί έως τον Ιούλιο του 2023. Συγκεκριμένα,
το ΚΕΠΕ καλείται να αναπτύξει οικονομε-
τρικά υποδείγματα για τη συνεισφορά των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της μετα-
ποίησης στα βασικά μακροοικονομικά με-
γέθη της ελληνικής οικονομίας. 

Νέα καταστήματα JYSK
Δύο νέα καταστήματα σε Σαλαμίνα και

Βέροια εγκαινιάζει σήμερα, 31 Αυγούστου,
η JYSK. Η αλυσίδα διαθέτει πλέον 54 φυσι-
κά καταστήματα στην Ελλάδα αλλά και το
ηλεκτρονικό κατάστημα JYSK.gr. Λίγες μέ-
ρες πριν τη συμπλήρωση επτά χρόνων λει-
τουργίας της στην Ελλάδα και μετά από το
άνοιγμα των δύο νέων καταστημάτων σε
Σαλαμίνα και Βέροια, το δίκτυο της JYSK θα
αριθμεί πλέον 54 φυσικά καταστήματα στη
χώρα μας. Παράλληλα λειτουργεί ηλεκτρο-
νικό κατάστημα JYSK.gr. 

Συμφωνία για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της
εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ Ανώνυμη Εταιρεία
Αειφόρων Προϊόντων και Υπηρεσιών (ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ ΑΕ),
έναντι συνολικού τιμήματος 15,4 εκατ. ευρώ, υπέγραψε η
Motor Oil. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΕΛΙΝ
ΒΕΡΝΤ ΑΕ ιδρύθηκε το 2005 και έχει αντικείμενο την παρα-
γωγή και εμπορία βιοκαυσίμων. H εταιρεία διαθέτει εργοστά-
σιο παραγωγής βιοντίζελ που ευρίσκεται στη Β’ Βιομηχανική
Περιοχή Βόλου. Επιπλέον, η ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ ΑΕ διαθέτει δική

της εταιρεία συλλογής αποβλήτων βρώσιμων ελαίων (ΠΡΑΣΙΝΟ ΛΑΔΙ ΑΕΒΕ), η οποία κατέχει σήμερα το μεγαλύτε-
ρο μερίδιο αγοράς στον κλάδο. 

Επιδεινώθηκε το κλίμα στο χρηματιστήριο
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η Motor Oil εξαγοράζει την ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ ΑΕ έναντι 15,4 εκατ. 

Η Mytilineos μέσω του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SES BU) υπέ-
γραψε τις πρώτες τρεις συμβάσεις (από τις συνολικά 4) για την κατασκευή
και συντήρηση ισάριθμων έργων δικτύων διανομής του Διαχειριστή του Ελ-
ληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ). Οι εν λόγω
τρεις συμβάσεις αφορούν εργολαβίες του ΔΕΔΔΗΕ στις παρακάτω περιο-
χές: Αγρινίου & Άρτας, Πάτρας & Αιγίου, Χαλκίδας & Αλιβερίου. Πλέον των
έργων ηλεκτροδοτήσεων, συντηρήσεων, παραλλαγών και ενισχύσεων του
δικτύου, θα εκτελεστούν, επίσης, εργασίες διασύνδεσης έργων ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας με το δίκτυο διανομής, αλλαγή εναέριων σε υπόγεια
δίκτυα εντός αστικού και υπεραστικού ιστού και ανακατασκευή υπαρχόν-
των δικτύων, με σκοπό τη διασφάλιση της σταθερής λειτουργίας του υφι-
στάμενου δικτύου.

Όπως προβλέπεται μέσω των συμβάσεων, θα εκτελεσθούν επιπλέον και
έργα του Εθνικού Σχέδιου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με
σκοπό τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό και τη φροντίδα του περιβάλλοντος,

όπως η αντικατάσταση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας ΧΤ με smart meters, η αναβάθμιση του εναέριου δικτύου
ΔΕΔΔΗΕ σε δασικές περιοχές και οι αναβαθμίσεις του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας
και την προστασία του περιβάλλοντος.

Τρεις συμβάσεις για εργολαβίες ΔΕΔΔΗΕ υπέγραψε η Mytilineos
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

E
να γκολ του Αστέρα Τρίπο-
λης που κακώς ακυρώθηκε
από τον διαιτητή Καραντώ-
νη στο ματς με τον Ολυμ-

πιακό (0-0) έχει ήδη τινάξει στον αέρα
το πρωτάθλημα της Super League,
μόλις από την 2η αγωνιστική! Στο ίδιο
ματς ο Ολυμπιακός διαμαρτύρεται για
δύο πέναλτι που δεν σφυρίχτηκαν
υπέρ του. Ο Ιωνικός διαμαρτύρεται ότι
δεν του δόθηκε πέναλτι από τον Ζαμ-
παλά στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό
(0-0) και ο Ατρόμητος ότι ο διαιτητής
Τζήλος τον αδίκησε κατάφωρα στον
αγώνα με τον ΠΑΟΚ (1-0) στην Τούμ-
πα. 
Οι χρόνιες παθογένειες είναι εδώ και
σωτηρία δεν υπάρχει. Μέχρι το τέλος
του πρωταθλήματος αυτό θα είναι το
σκηνικό. Φωνές και κραυγές και, φυ-
σικά, επικοινωνιακή πολιτική, καθότι
οι «μεγαλοεπενδυτές» έχουν και δικά
τους media. Είναι αδύνατο να ομονοή-

σουν, ο καθένας προσπαθεί για την
υπεραξία του «εγώ» του για να το
«πουλήσει» στους οπαδούς, αφ’ ενός,
και, αφ’ ετέρου, στον επιχειρηματικό
κύκλο του. Δεν αντιμετώπισαν ποτέ το
ποδόσφαιρο ως «προϊόν», τα γήπεδα
αδειάζουν και ζητούν χρήματα από
την Πολιτεία. Κι αυτή τους δίνει! Οι
«συμμαχίες» αυτή τη στιγμή είναι Μα-
ρινάκης - Αλαφούζος και Μελισσανί-
δης - Σαββίδης.
Διαιτητές… τρεμάμενοι, που λες και
δεν είναι αυθύπαρκτοι, αλλά… κανα-
λιζαρισμένοι, κατεβαίνουν να σφυρί-
ξουν και φυσικά δεν έχουν την πνευ-
ματική ισορροπία να το κάνουν. Πάντα
ακολουθούσαν το «ρεύμα», αδιαφο-
ρώντας ακόμα κι αν τους βρίζουν το
γενεαλογικό τους δένδρο σε κάθε
αγωνιστική. 
Ένας κόσμος που δεν γνωρίζει κανο-
νισμούς διαιτησίας, διότι για την ίδια
φάση, οι απόψεις είναι διαφορετικές

από τους «προφέσορες» τηλεκριτι-
κούς. Ένας Τύπος που κάνει αμέσως
και χωρίς καμία συστολή στο «άσπρο -
μαύρο» και αποδομούν όσους διαιτη-
τές θεωρούν ότι δεν είναι «δικοί».
Και, δυστυχώς, βρίσκουν ανταπόκρι-
ση σε μία βίαιη νεολαία, που «σκοτώ-
νεται» στα social media κι αν τύχει,
σκοτώνει και τον Άλκη Καμπανό. 
Όταν το ποδόσφαιρο μπήκε σε διεθνή
επιτροπεία και οι υπερκείμενες συνο-
μοσπονδίες FIFA/UEFΑ τοποθέτησαν
ξένο «αρχιδιαιτητή», πρώτα τον Πε-
ρέιρα, μετά τον Κλάτενμπεργκ και τώ-
ρα τον Μπένετ, αλλά και ήρθαν ξένοι
διαιτητές, ο Τύπος -κυρίως και κατό-
πιν άνωθεν εντολών- είχε την απάντη-
ση. Αν θεωρούσαν ότι αδικήθηκε η
ομάδα τους, έκαναν επίθεση στον
εκάστοτε αρχιδιαιτητή, ότι οι ξένοι
που επέλεξε ήταν «δασκαλεμένοι».
Το VAR μας ήρθε ως πανάκεια, αλλά
ανακάλυψαν ότι το χειρίζονται άν-

θρωποι - διαιτητές. Απαξιώθηκε κι
αυτό. Φαύλος κύκλος.
Θα λύσει το πρόβλημα μία διαγραφή
του Καραντώνη; Ή η επαγγελματική
διαιτησία των 60.000 ευρώ τον χρόνο
για τον κάθε διαιτητή, όπως μας συμ-
βουλεύουν οι υπερκείμενες συνομο-
σπονδίες; Με τίποτα. Τα ίδια πρόσωπα
στο ποδόσφαιρο ζουν με την «εξάρτη-
ση» και η ελευθερία απαιτεί ανάληψη
ευθυνών…

Μπάχαλο το πρωτάθλημα
από τη 2η αγωνιστική 

για τη διαιτησία, ουδείς
ενδιαφέρεται να 

την κάνει αξιόπιστη

Καμία σωτηρία…

«Ντου» Μαρινάκη 
στον Μπαλτάκο!
«Ντου» Μαρινάκη στο γραφείο του
προέδρου της ΕΠΟ Τάκη Μπαλτάκου
σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, όταν
έγινε γνωστό ότι αναμένεται διαγρα-
φή από τους πίνακες του διαιτητή Κα-
ραντώνη, που ακύρωσε κανονικό
γκολ του Αστέρα Τρίπολης στο ματς
με τον Ολυμπιακό. Ο Μαρινάκης δια-
μαρτυρήθηκε για δυο πέναλτι που δεν
δόθηκαν στον Ολυμπιακό.



Ο
Σωτήρης Αλεξαν-
δρόπουλος είναι κι
επίσημα παίκτης της
Σπόρτινγκ Λισαβό-

νας με εξωπραγματική ρήτρα
για όποιον θελήσει να τον αγο-
ράσει. Είναι ακριβώς 60 εκατ.
ευρώ! Ούτε ο Τσιμίκας δεν έχει
παρόμοια στη Λίβερπουλ. Είναι
ένα νούμερο εκατομμυρίων
που συμφέρει τον Παναθηναϊ-
κό, που κράτησε το 30% από την
επόμενη πώληση του Αλεξαν-
δρόπουλου, όμως κι εκεί
υπήρξε μία συμφωνία που δεν
έχει προηγούμενο για Έλληνα
ποδοσφαιριστή που φεύγει στο
εξωτερικό. Η πορτογαλική
ομάδα μπορεί να εξαγοράσει τμηματικά αυτό το 30%, αν
κρίνει ότι την συμφέρει οικονομικά. Οι Πορτογάλοι μπο-
ρούν να αποκτήσουν αρχικά το 15% και εν συνεχεία το άλ-
λο 15% των δικαιωμάτων του Έλληνα μέσου, καταβάλ-
λοντας στον Παναθηναϊκό συνολικά ένα ποσό που θα
φτάνει στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ, μεγαλύτερο από αυτό

που πήρε το τριφύλλι για την απευθείας παραχώρηση
του παίκτη! Ο Αλεξανδρόπουλος αποχαιρέτησε μ’ ένα
συγκινητικό βίντεο τους πρώην συμπαίκτες του στο Κο-
ρωπί και τους ευχήθηκε να πάρουν το πρωτάθλημα. Στην
Σπόρτινγκ θα φοράει το «6» στην πλάτη, όπως και στον
Παναθηναϊκό.

Σωτήρης 60 εκατ. ευρώ! Νάπολι ή Σπόρτινγκ 
για Κριστιάνο

Σύμφωνα με την «The Independent», ο διά-
σημος Πορτογάλος ατζέντης Ζόρζε Μέντεζ πιέ-
ζει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ώστε να δώσει
δανεικό στη Νάπολι ή τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας
τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Στο δημοσίευμα τονί-
ζεται ότι ο Μέντες κάνει την τελευταία προσπά-
θεια για να βρει στον Πορτογάλο ομάδα που παί-
ζει στο Champions League, πριν κλείσει η με-
ταγραφική περίοδος.

Στην Τουλούζ ο Τσιγγάρας

Οριστικό είναι το deal μεταξύ των ΠΑΟΚ και
Τουλούζ για τον Χάρη Τσιγγάρα! Οι Θεσσαλονι-
κείς έδωσαν τα χέρια με τη γαλλική ομάδα για
τον μονοετή δανεισμό του 22χρονου χαφ έναντι
300.000 ευρώ, ενώ υπάρχει και οψιόν αγοράς, η
οποία θα κυμαίνεται γύρω από τα 2,5 εκατ. ευρώ.
Μάλιστα, εφόσον οι Γάλλοι αγοράσουν τα δι-
καιώματα του Τσιγγάρα, ο ΠΑΟΚ θα κρατήσει και
ποσοστό μεταπώλησης της τάξεως του 25%.

Πογκμπά: Τον εκβιάζει 
ο αδερφός του! 

Μία φοβερή ιστορία αποκάλυψε ο διεθνής
Γάλλος μέσος Πολ Πογκμπά που επέστρεψε στη
Γιουβέντους από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Τον
εκβίαζε ο ίδιος του ο αδερφός και η συμμορία
του, ζητώντας του 13 εκατ. ευρώ! Επίσημα, δεν
έγινε γνωστό το αντικείμενο του εκβιασμού, από
τότε που ο Πολ ήταν μέρος της παρέας του αδερ-
φού του. Με την υπόθεση ασχολείται η Interpol. 

Στην Ομόνοια ο Μαντσίνι 
με 2 εκατ. ευρώ

Ο Άρης είναι έτοιμος να πουλήσει στην Ομό-
νοια τον MVP της περασμένης σεζόν, Μαντσίνι,
έναντι 2 εκατ. ευρώ! Ο Αργεντινός επιθετικός,
που ήταν και στόχος του Ολυμπιακού (υποτίθε-
ται) έχασε τη θέση του στη βασική ενδεκάδα, με
την άφιξη πληθώρας παικτών. Είναι στον Άρη
από το 2019. Ποια ελληνική ομάδα μπορεί να δώ-
σει 2 εκατ. ευρώ για αγορά παίκτη; Ουδεμία,
πλην των Big-4.

Αμαβί, Καβαλέιρο ο Ολυμπιακός
Σε δύο, ακόμα, μεταγραφές προχώρησε ο Ολυμπιακός.
Πρώτα πήρε από την Μαρσέιγ δανεικό για έναν χρόνο τον
28χρονο αριστερό μπακ, τον Ζορντάν Αμαβί. Στην συμ-
φωνία υπάρχει και οψιόν αγοράς 2 εκατ. ευρώ. Μετά,
συμφώνησε με τον Ιβάν Καβαλέιρο, τον Πορτογάλο της
Φούλαμ που παίζει στην πλάγια γραμμή. Είναι Πορτογά-
λος, 28 ετών και δεν υπολογίζεται από τον άλλοτε τεχνικό
του Ολυμπιακού Μάρκο Σίλβα.

Η Σάκκαρη με 
την Κινέζα Γουάνγκ

Η Μαρία Σάκκαρη νίκησε 2-1 σετ την Τατιάνα Μαρία (6-4, 3-6, 6-0), πήρε εκδίκηση για την ήττα
της στο Wimbledon και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του US Open, όπου θ’ αντιμετωπίσει
σήμερα την Τσιγιού Γουάνγκ στον δεύτερο γύρο του US Open τένις. Η 21χρονη Κινέζα, Νο 75
της WTA, άφησε εκτός με 2-1 σετ τη Γαλλίδα Ντιάν Πάρι και σημείωσε μόλις τη δεύτερη νίκη
της καριέρας της σε Grand Slam.
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα 

Δάρδα

Π
ρεμιέρα για το μεγαλύτερο φθινοπω-
ρινό πολιτιστικό γεγονός! Ο Δήμος
Παλαιού Φαλήρου υπόσχεται λίγο κα-
λοκαίρι ακόμα, παρουσιάζοντας ένα

πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με συναυλίες,
θεατρικές και μουσικο-θεατρικές παραστάσεις,
με ελεύθερη είσοδο για το κοινό!

Η παραλία του Μπάτη για ένα 10ήμερο θα μετα-
μορφωθεί σε ένα απέραντο live stage για να υπο-
δεχτεί τα φετινά «Φαληρικά 2022», χαρίζοντας
σε κατοίκους και επισκέπτες όμορφες καλοκαι-
ρινές στιγμές γεμάτες από διασκέδαση και ανα-
μνήσεις, με φόντο τη θάλασσα και την παλέτα
χρωμάτων του ρομαντικού ηλιοβασιλέματος κά-
τω από τον έναστρο αττικό ουρανό και το σεπτεμ-
βριανό «χρυσό» φεγγάρι.

Τις πολιτιστικές εκδηλώσεις θα ανοίξει αύριο
το βράδυ (πρωτομηνιά) η μουσική παράσταση
μνήμης στον οικουμενικό Μίκη Θεοδωράκη, με
τίτλο «Ο λυρικός και λαϊκός Μίκης».

Την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου, τη σκυτάλη θα
πάρει ο σημαντικός ερμηνευτής Δημήτρης Μπά-
σης με μια άκρως ανεβαστική συναυλία, ενώ το
Σάββατο θα παρουσιαστεί η θεατρική παράσταση
«Το επάγγελμα της κυρίας Γουόρεν» του Τζορτζ
Μπέρναρντ Σω, σε σκηνοθεσία Γιάννη Μόρτζου.
Ερμηνεύουν οι Χρήστος Φωτίδης, Έφη Ρασσιά,
Πέτρος Αποστολόπουλος, Τάσος Μπλάτζιος, Τά-
σος Περάκης. Φιλική συμμετοχή η Μαίρη Βιδάλη.

Την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου, η Κλεονίκη Δεμί-
ρη θα ταξιδέψει τους θεατές με τη μελωδική της

φωνή ερμηνεύοντας αγαπημένα τραγούδια μέσα
από τη μουσική παράσταση «Όλα θα πάνε καλά»!

Ο Χρήστος Θηβαίος και η Ρίτα Αντωνοπούλου
θα ανταμώσουν στη σκηνή τη Δευτέρα 5 Σεπτεμ-
βρίου, σε ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο Θάνο Μι-
κρούτσικο, ερμηνεύοντας μουσικά έργα του.

Την Τρίτη, θα παρουσιαστεί η μουσικο-θεατρι-
κή παράσταση «Στου Μπροχώρη», ενώ το επόμε-

νο βράδυ το Παλαιό Φάληρο θα πλημμυρίσει από
τις μεγάλες επιτυχίες του «Σερ» του λαϊκού τρα-
γουδιού, σ’ ένα μοναδικό αφιέρωμα με τίτλο «100
χρόνια Γρηγόρης Μπιθικώτσης 1922-2022».

Την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου θα ανέβει η μουσι-
κή παράσταση «Ελληνική Μπουάτ» και την Παρα-
σκευή 9 Σεπτεμβρίου η Χορωδία της ΕΡΤ θα πα-
ρουσιάσει «Τραγούδια του ελληνικού κινηματο-
γράφου».

Τις δύο τελευταίες ημέρες του φεστιβάλ «Φα-
ληρικά 2022» έχει προγραμματιστεί η θεατρική
κωμωδία του Κώστα Πρετεντέρη «Το καρέ του
έρωτα» (Σάββατο) με τους: Κυριακή Γάσπαρη,
Έλενα Δελακούρα, Μάκη Πατέλη, Πέτρο Πέτρου,
Θοδωρή Ρωμανίδη, Οδυσσέα Σταμούλη και την
Ελένη Φιλίνη στον ρόλο της Έλλης Μάρκογλου.

Η τελευταία ημέρα των εκδηλώσεων θα κλεί-
σει με τη μουσική παράσταση «Μικρασία μου-
Ψυχή μου», ένα αφιέρωμα με τον Κώστα Μακε-
δόνα στην επέτειο μνήμης των 100 χρόνων από τη
Μικρασιατική Καταστροφή.

Οι θεατές καλούνται -εν είδει εισιτηρίου- να
συνδράμουν την εθελοντική κοινωνική δράση, με
προσφορές τροφίμων προς τη Δομή Παροχής
Βασικών Αγαθών - Κοινωνικό Παντοπωλείο –
Συσσίτιο, που θα λειτουργεί στον χώρο από το Δί-
κτυο Εθελοντών του δήμου.

Πάμε παραλία 
για τα «Φαληρικά»



«Έκλεψε» την παράσταση!

Η παρουσία της Ελένης Μενεγάκη στη βάφτι-
ση του γιου στενής συνεργάτιδάς της μονοπώλη-
σε το ενδιαφέρον των καλεσμένων που την…
πολιόρκησαν για αναμνηστικές selfies! Η οικο-
δέσποινα του «Μega», που επέλεξε για την περί-
σταση φλοράρ φόρεμα, πόζαρε χαμογελαστή με
τις θαυμάστριές της αλλά και τη μαμά του νεο-
φώτιστου και προσωπική της hair stylist Κατερί-
να Λούβαρη, αποκαλύπτοντας: «Να σας ζήσει,
Κατερίνα και Χρήστο! Και το όνομα αυτού Κων-
σταντίνος! Πρώτη φορά σε βάφτιση που το μωρό
δεν έκλαψε ούτε μια στιγμή!».

Ο εξερευνητής

Τον γύρο της Ισλανδίας κάνει ο Σπύρος Σού-
λης! Ο τηλεοπτικός αρχιτέκτονας έπειτα από
4.000 χιλιόμετρα, 80 ώρες οδήγησης, άπειρο
περπάτημα, θύελλες, καταιγίδες και πολύ κρύο,
κατάφερε να ολοκληρώσει το tour στη χώρα
των Βίκινγκς, με τελικό προορισμό μια πράσινη
λίμνη μέσα στον κρατήρα ηφαιστείου: «Μία γε-
ωθερμική περιοχή κάτω από την οποία τρέχει
λάβα, η οποία βράζει τα υπόγεια νερά και τα
στέλνει στην επιφάνεια με ζεματιστά ρυάκια
που αναβλύζουν από παντού», ενημέρωσε τους
followers του!

Οικογενειακές διακοπές
στην Πάρο για την πρώην πα-
ρουσιάστρια του «Τροχού της
Τύχης» Τζούλια Νόβα, τον σύ-
ζυγό της Μιχάλη Βιτζηλαίο και
τη μονάκριβη κορούλα τους. Η
διάσημη μαμά πόζαρε σε γρα-
φικό σοκάκι της Νάουσας αγ-
καλιά με την «μπαμπάτσικη»
μπέμπα, σχολιάζοντας με αγά-
πη: «Δεν μπορώ πραγματικά με
αυτή τη φατσούλα! Γιατί είναι
τόσο γλυκιά; Έχω πάθει μεγάλο
έρωτα μαζί της».

Φτυστή 
η μαμά της!

Τ
ην εκλεκτή της καρδιάς του Ιλάειρα Ζήση παντρεύτηκε την
Κυριακή στην Κύπρο ο Μαυρίκιος Μαυρικίου! Δύο χιλιά-
δες καλεσμένοι, δέκα επτά παρανυφάκια και διασημότη-
τες από την Ελλάδα και την Κύπρο έδωσαν το «παρών» στο

μυστήριο που τελέστηκε στον Ιερό ναό του Αγίου Ανδρέα στη Λεμε-
σό, με το λευκοντυμένο ζευγάρι να δέχεται γαμήλιες ευχές και τό-
νους ρύζι! Ακολούθησε φαντασμαγορική δεξίωση και οι νεόνυμφοι
υπό τους ήχους του τραγουδιού «Σ’ αγαπώ» έκοψαν την πολυώρο-
φη τούρτα ανταλλάσσοντας ρομαντικά φιλιά και βλέμματα ευτυ-
χίας. Η έκπληξη της βραδιάς ήταν η εμφάνιση της Έλλης Κοκκίνου
στην πίστα, η οποία ανέλαβε τη διασκέδαση των προσκεκλημένων
με ένα πολύωρο live με τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην καριέρα της.
Πληροφορίες αναφέρουν πως το γαμήλιο δώρο των γονιών του
γαμπρού προς το ζευγάρι ήταν μια υπέροχη βίλα στη Λεμεσό, αξίας
1 εκατομμυρίου ευρώ!

Είναι έγκυος;
Φουντώνουν ολοένα οι φήμες πως η Ελένη Φουρέιρα διανύει
τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της! Η ποπ σταρ δεν έχει
διαψεύσει ούτε και επιβεβαιώσει τα δημοσιεύματα, ωστόσο η
απόφασή της να μην εμφανισθεί τη νέα σεζόν σε μεγάλη πίστα
ενισχύει το σενάριο πως περιμένει το πρώτο της παιδάκι, καρ-
πό της εφτάχρονης σχέσης με τον κούκλο Ισπανό ποδοσφαιρι-
στή Αλμπέρτο Μποτία!

Στο μαγικό Μπαλί βρίσκεται η Ειρήνη Πα-
παδοπούλου! Το ταξίδι στην Ινδονησία ήταν
δώρο-έκπληξη του Αλέξανδρου Πασχαλάκη
για τα φετινά της γενέθλια, με τη γνωστή τρα-
γουδίστρια να ποζάρει στον φακό του αγαπη-
μένου της ως σέξι αμαζόνα σε «χρυσή» πα-
ραλία. Με μαλλιά ράστα, λευκό σύνολο και
φόντο το ηλιοβασίλεμα, η εορτάζουσα ανέ-
φερε στο Instagram: «Το καλύτερο δώρο για
τα γενέθλιά μου… Ταξίδι στο Bali»!
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Υπέρλαμπρος γάμος

Με ράστα σε εξωτική
παραλία!



Η
πάρεση προσώπου είναι μια νευρολογι-
κή πάθηση, που εκδηλώνεται ως αδυνα-
μία κίνησης των μυών της μιας πλευράς,
δηλαδή του μισού προσώπου. Οφείλεται

σε μια προσβολή του προσωπικού νεύρου (VII εγκε-
φαλική συζυγία) και μπορεί να είναι παροδική ή μό-
νιμη.  «Το προσωπικό νεύρο είναι υπεύθυνο για την
κινητική νεύρωση μυών του προσώπου, για την αι-
σθητική νεύρωση μικρού τμήματος του έξω ακου-
στικού πόρου, για την αίσθηση της γεύσης στα πρό-
σθια 2/3 της γλώσσας, καθώς και για την παραγωγή
δακρύων (δακρυϊκούς και ρινικούς αδένες) και σά-
λιου (σιελογόνους αδένες, υπογνάθιο και υπογλώσ-
σιο)», εξηγεί ο κ. Κωνσταντίνος Τάκης, Νευρολό-
γος, Διευθυντής Τμήματος Αγγειακών Παθήσεων
του Εγκεφάλου.

Τα συμπτώματα που εμφανίζει κατά την πάρεση
του προσώπου ο ασθενής είναι: Ασυμμετρία στο
πρόσωπο με έλξη της γωνίας του στόματος προς την
υγιή πλευρά, εξαφάνιση ρυτίδωσης, λαγόφθαλμο
(μικρή πτώση βλεφάρου), σιελόρροια, αδυναμία
σύσφιξης του βλεφάρου, αδυναμία ανύψωσης φρυ-
διών, αδυναμία επίδειξης δοντιών, αδυναμία σφυ-
ρίγματος, αδυναμία να «φουσκώσει» το στόμα. Η
πιο συχνή αιτία είναι η ιδιοπαθής πάρεση προσώ-
που ή πάρεση του Bell. 

Δεν εντοπίζεται κάποιο αίτιο κατά τη διερεύνηση,
αν και υπάρχει συσχέτιση με ιογενή προσβολή του
νεύρου. Στην πλειονότητα των περιστατικών η πά-
ρεση είναι παροδική και σε μεγάλο ποσοστό η απο-
κατάσταση της βλάβης είναι πλήρης. Υπάρχουν αι-

τίες σχετιζόμενες με λοιμώξεις, κυρίως ιογενείς. Η
πιο συχνή οφείλεται στον ιό VZV (έρπητα ζωστήρα),
προκαλώντας δερματικό εξάνθημα γύρω και μέσα
από το αυτί, έντονο πόνο στο αυτί και τη γύρω περιο-
χή και απώλεια της γεύσης. 

Η πάρεση του προσώπου είναι πιο βαριά και αν

δεν ξεκινήσει η αγωγή εντός 72 ωρών, η αποκατά-
σταση υπολογίζεται στο 50% των περιστατικών. Άλ-
λες περιπτώσεις σχετίζονται με όγκους, με πιο συ-
χνό το ακουστικό νευρίνωμα. 

Λιγότερο συχνοί είναι όγκοι του προσωπικού
νεύρου (νευρίνωμα/schwannoma), διάφοροι όγκοι
στην περιοχή της γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γω-
νίας, στη νευροϊνωμάτωση τύπου ΙΙ και όγκοι στην
παρωτίδα. Η μαστοειδίτιδα, η έσω και η έξω ωτίτιδα
μπορούν να προκαλέσουν επίσης προσβολή του
προσωπικού νεύρου. 

Ένα αιμαγγείωμα, ένα ανεύρυσμα της καρωτί-
δας αρτηρίας ή μια αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία
μπορούν να αποτελέσουν αιτία μετατόπισης και
πίεσης του νεύρου σε μια πάρεση. Άλλες αιτίες εί-
ναι από τραυματισμό στο κεφάλι με κάταγμα του
κροταφικού οστού, σαρκοείδωση, σύνδρομο
Miller Fisher, σύνδρομο Guillain-Barre και πολ-
λαπλή σκλήρυνση.  Μετά τη διάγνωση ακολουθεί
η διερεύνηση της αιτίας με μαγνητική τομογραφία
εγκεφάλου με σκιαγραφικό. Ανάλογα με τα απο-
τελέσματα μπορεί να ακολουθήσουν και περαιτέ-
ρω εξετάσεις αίματος.
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Στην πλειονότητα των περιστατικών η
πάθηση είναι παροδική και σε μεγάλο
ποσοστό η αποκατάσταση της βλάβης
είναι πλήρης

Έναρξη της θεραπείας
εντός 72 ωρών  
«Στην ιδιοπαθή πάρεση προσώπου η θερα-
πεία συνίσταται με κορτιζόνη από το στόμα
για μερικές μέρες, με έναρξη της θεραπεί-
ας εντός 72 ωρών. Ο ασθενής πρέπει να
προστατεύει το μάτι, αν δεν κλείνει, βάζον-
τας πολύ συχνά τεχνητά δάκρυα και το βρά-
δυ κατά την κατάκλιση να κλείνει το μάτι με
οφθαλμικό επίδεσμο, για να αποφευχθεί
βλάβη στον κερατοειδή», τονίζει ο κ. Τά-
κης. Στην ήπια προς μέτρια πάρεση προσώ-
που, η αποκατάσταση γίνεται συνήθως σε 2
μήνες. Εάν η πάρεση είναι βαριά, χρειάζε-
ται περισσότερος χρόνος. Οι περισσότεροι
ασθενείς έχουν πλήρη αποκατάσταση της
πάρεσης και όσο πιο ελαφριά είναι αρχικά,
τόσο υψηλότερο είναι αυτό το ποσοστό. Η
παρουσία προηγούμενου επεισοδίου πά-
ρεσης προσώπου αποτελεί αρνητικό παρά-
γοντα για την αποκατάσταση.

Κωνσταντίνος Τάκης,
Νευρολόγος, Διευθυντής
Τμήματος Αγγειακών 
Παθήσεων του Εγκεφάλου

Πάρεση 
προσώπου 

και πώς 
αντιμετωπίζεται



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς, οι καταστάσεις είναι

αρκετά έντονες, όταν μάλιστα χρειάζεστε να

αναδείξετε τις επαγγελματικές σας ικανό-

τητες. Γενικότερα, η τελευταία αυτή μέρα

του καλοκαιριού θα σας δημιουργήσει μία

τάση να κάνετε απολογισμό σε προσωπικό

επίπεδο.  

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς τους Ταύρους, θέματα υγείας και

εργασίας θα είναι τα σημεία αναφοράς, ενώ

θα αναζητήσετε λύσεις σε ένα προσωπικό

σας θέμα. Ανανεώστε το καθημερινό σας

πρόγραμμα βάζοντας σε αυτό έναν υγιεινό-

τερο τρόπο διατροφής.  

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Μία καλή μέρα για εσάς, πριν αφήσετε πί-

σω το καλοκαίρι. Φροντίστε να κρατήσετε

ζωντανές τις όμορφες στιγμές που ζήσατε

και βάλτε τα νέα ξεκινήματα στη ζωή σας.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η τελευταία μέρα του Αυγούστου είναι

γεγονός και εσείς έχετε ακόμη λίγο καιρό

για να απολαύσετε τη φύση και τη θάλασ-

σα. Είναι αλήθεια, δεν θέλετε να εγκατα-

λείψετε το καλοκαίρι και μία έντονη με-

λαγχολία θα σας κυριεύσει.  

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς τους «πληγωμένους» Λέοντες, ήρ-

θε η στιγμή του απολογισμού. Είστε γεμάτοι

από ερωτηματικά και έντονα συναισθήματα,

που δεν βρήκαν τον προορισμό τους.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Αυτή είναι η εποχή σας και εσείς νιώθετε

κυρίαρχοι μέσα στην αλλαγή των εποχών.

Από την άλλη, θα πρέπει να βιαστείτε να

κλείσετε τις εκκρεμότητές σας, πριν την

ανάδρομη πορεία του Ερμή, που θα γίνει

στις 9/9.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Συγκρατημένα τα συναισθήματά σας, εφό-

σον πολλά πράγματα δεν τα έχετε διαχειρι-

στεί με απόλυτη συνέπεια. Αφεθείτε σε κάθε

γλυκιά ανάμνηση και μην ψάξετε τώρα να

βρείτε απαντήσεις σε σημαντικά θέματα.  

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Το καλοκαίρι τελειώνει, αλλά το παρασκήνιο

στη ζωή σας παραμένει ενεργό και με πολλή

κινητικότητα. Προσοχή στις συζητήσεις με

πρόσωπα που δεν εμπιστεύεστε.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Είναι μία περίοδος που δεν σας ταιριάζει,

όταν μάλιστα πρέπει να σταματήσετε τις

εξορμήσεις στη θάλασσα και τους προορι-

σμούς που είχατε επιλέξει. Εντοπίστε την

τωρινή σας θέση και μπείτε άμεσα στη δρά-

ση.  

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Για εσάς του τρίτου δεκαημέρου, τα πράγ-

ματα είναι σήμερα αρκετά πολύπλοκα, ενώ

για εσάς του πρώτου δεκαημέρου, η επικοι-

νωνία σας μέσα από τον επαγγελματικό σας

χώρο θα αποδώσει τα μέγιστα.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Για εσάς του πρώτου δεκαημέρου, θα έχετε

αρκετές ευκαιρίες να ξεκινήσετε κάποιο νέο

σας εγχείρημα, ενώ επίσης θα μπορέσετε να

απολαύσετε ένα σύντομο, αλλά πολύ ανανε-

ωτικό ταξίδι.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Οι τίτλοι του τέλους έπεσαν για αυτό το κα-

λοκαίρι και εσείς έχετε ανοίξει πολλά μέτω-

πα, με κάθε κατάσταση. Μη δημιουργείτε

εντάσεις στο σπίτι σας, αλλά και αφιερώστε

χρόνο, για να βάλετε σειρά στις υποχρεώ-

σεις σας.  
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Η τελευταία μέρα του καλοκαιριού μας
ωθεί να αφήσουμε πίσω τα δύσκολα,
ενώ μία έντονα συνεχόμενη
ψυχολογική προσπάθεια θα έχουν τα

Παρορμητικά ζώδια (Κριός, Καρκίνος, Ζυγός
και Αιγόκερως).



Σ
ε ανύποπτο χρόνο και πάντως αρκετά
πριν αρχίσει να προβάλλει ολοκλη-
ρωτικά έξω από το νερό το «παγό-
βουνο» της ενεργειακής κρίσης, η

στήλη είχε καταθέσει την άποψη ότι θα πρέπει
όλοι μας να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε
εισέλθει βιαίως σε μια νέα εποχή, κακοτράχα-
λη και γεμάτη επικίνδυνες προκλήσεις και
ατραπούς και να προσαρμοστούμε αναλόγως.

Χθες, κατά την ομιλία του στο Υπουργικό
Συμβούλιο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης προέβη σε δύο, αυτονόητες, κατά την
ταπεινή μας άποψη, παραδοχές:

Πρώτον, ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να
στηρίζει, αλλά οι πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι
και τα μέτρα στήριξης θα είναι πάντα μετρημέ-
να, διότι ο αληθινός πληθωρισμός δεν νικιέται
με πληθωριστικές υποσχέσεις, και 

Δεύτερον, ότι πρέπει όλοι να προετοιμαζό-
μαστε για τη μείωση, τη συνολική μείωση της
κατανάλωσης ενέργειας και την πριμοδότηση
της έξυπνης κατανάλωσης, εκπαιδευόμενοι σε
πιο αποτελεσματικούς τρόπους εξοικονόμη-
σης ρεύματος, παράλληλα με τις γενικές ρή-
τρες, οι οποίες ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή
για τη λειτουργία του Δημοσίου.

Έχει κανείς αμφιβολία ότι η κατάσταση
απαιτεί συλλογική διαφοροποίηση στη μέχρι
σήμερα διαχείριση των ενεργειακών πόρων; 

Στη Γαλλία, ο πρόεδρος Μακρόν τα είπε χύμα
και τσουβαλάτα στους πολίτες της χώρας του.
Προφανώς, δεν ήταν η καλύτερή του επιλογή.
Ήταν όμως η μόνη, διότι αν δεν το έπραττε,
όταν θα έρθουν τα εξαιρετικά δύσκολα -και

έρχονται- θα τον κατηγορούσαν ότι τους έκρυ-
ψε την αλήθεια. Στη Γερμανία, τα ίδια, αν όχι
και χειρότερα, αφού το Βερολίνο έχει τη μεγα-
λύτερη εξάρτηση από όλες τις ευρωπαϊκές
χώρες από το ρωσικό φυσικό αέριο. Ο καγκε-
λάριος Σολτς ζήτησε από τους πολίτες ακόμα
και να εκπαιδευτούν να πλένουν τα χέρια με
κρύο νερό!

Αντιθέτως, στη Βρετανία, η οποία αδιαμφι-
σβήτητα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πολύ πιο
ζοφερή κατάσταση από εκείνη της Γαλλίας, η
Λιζ Τρας, φαβορί για την αρχηγία του Συντηρη-
τικού Ενωτικού Κόμματος και άρα για πρωθυ-
πουργός, φοβάται-αρνείται να δεχθεί ότι η
ύφεση είναι αναπόφευκτη. Και ας διαφωνεί
μαζί της ο κεντρικός τραπεζίτης της χώρας.

Εξαιρουμένης της Βρετανίας, οι ισχυροί
ηγέτες της Γηραιάς Ηπείρου ετοιμάζουν το
οπλοστάσιό τους για να αντιμετωπίσουν όχι
μόνο τη βαρυχειμωνιά στα νοικοκυριά και τις
επιχειρήσεις, αλλά και τη δεδομένη έκρηξη
των λαϊκιστικών δυνάμεων που ποντάρουν
στις κοινωνικές συμφορές για να θεριέψουν
εκλογικά. 

Η Ρωσία προκαλεί τον όλεθρο στην αγορά
ενέργειας, ο πληθωρισμός είναι αχαλίνωτος
και οι κυβερνήσεις προσπαθούν να προετοι-
μάσουν τις κοινωνίες για το «κρύο ντους» που
έρχεται. Για το ορατό ενδεχόμενο, δηλαδή, να
βρεθούν αντιμέτωποι με αμείλικτα διλήμματα
όπως «αγορά καυσίμων ή αγαθών, ανοιχτά κα-
ταστήματα ή λουκέτα».

Η Ελλάδα, ακόμα τουλάχιστον, είναι σε ση-
μαντικά καλύτερη κατάσταση και λόγω κλιμα-

τικών συνθηκών και κυρίως γιατί η κυβέρνηση
είναι η μόνη σε ολόκληρη την ΕΕ που σχεδόν
διπλασίασε το ποσοστό του ΑΕΠ το οποίο κα-
τευθύνει σε μέτρα στήριξης της κοινωνίας.
Σχεδόν 45 δισ. ευρώ έχει φτάσει ο λογαρια-
σμός μέχρι στιγμής. 

Οι πόροι, όμως, δεν είναι ανεξάντλητοι. Ούτε
οι οικονομικοί της χώρας ούτε και οι ενεργει-
ακοί. Οπότε, όπως συνέβη και στα χρόνια της
πανδημίας του κορονοϊού, μπαίνει στο κάδρο
και η ατομική ευθύνη. 

Το υπονόησε χθες ο πρωθυπουργός. Πιθα-
νότατα θα κληθεί να το πει με μεγαλύτερη έν-
ταση και έμφαση το επόμενο διάστημα. Υπάρ-
χουν μια σειρά από πράγματα που θα έπρεπε
να τα έχουμε εφαρμόσει από πάντα. Τώρα, κα-
λούμαστε να τα ενσωματώσουμε στην καθημε-
ρινότητα σχεδόν με τη βία. Αλλά, γιατί, άραγε,
δεν είναι σωστό να λειτουργεί το κλιματιστικό
το καλοκαίρι στους 27 βαθμούς και τον χειμώ-
να στους 19; 

Στην πανδημία, μάθαμε «Να μένουμε σπίτι».
Τώρα ήρθε η ώρα να εκπαιδεύσουμε εαυτούς
στο «Πώς μένουμε σπίτι». Και φυσικά, πώς
συμπεριφερόμαστε εκτός σπιτιού. 

Αν ανατρέξει κανείς στις πρακτικές που υιο-
θετήθηκαν κατά τη μεγάλη πετρελαϊκή κρίση
του 1973, θα διαπιστώσει χωρίς δυσκολία ότι
μέτρα όπως ο περιορισμός της οικιακής κατα-
νάλωσης ή η λιγότερη χρήση του ΙΧ είναι
«πταίσματα» μπροστά στα όσα έζησαν οι πολί-
τες εκείνης της εποχής. 

Μακάρι να μη φτάσουμε εκεί. Τουλάχιστον
ας κάνουμε ό,τι περνάει από το δικό μας χέρι.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Πώς «μένουμε σπίτι»

Όλοι πρέπει να
προετοιμαζόμαστε
για τη συνολική
μείωση της
κατανάλωσης
ενέργειας,
εκπαιδευόμενοι
σε πιο
αποτελεσματικούς
τρόπους
εξοικονόμησης
ρεύματος


