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Α
ρχίζει από αύριο η κοινοβουλευτική μά-
χη για την υπόθεση των υποκλοπών, η
οποία έχει προαναγγελθεί αλλά και
εξαντληθεί εδώ και πολλές εβδομάδες.

Προσοχή: Εννοείται ότι υπάρχουν οφειλόμενες
απαντήσεις, και όχι κατ’ ανάγκην μόνο από την
πλευρά της κυβέρνησης, όμως σε επίπεδο… καφε-
νείου, η συζήτηση «πίκαρε» το προηγούμενο διά-
στημα, ακούστηκαν «τέρατα» και τώρα, που αναδει-
κνύεται και η ουσία της θέματος, έχει πέσει -σχετι-
κά- και το ενδιαφέρον, γιατί δυστυχώς τις περισσό-
τερες φορές η αλήθεια αποδεικνύεται «ασχημότε-
ρη» από τη φαντασία. 

Τα σημαντικά θα ακουστούν και θα διαμειφθούν
στη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ που συγκάλεσε ο πρωθυ-
πουργός για σήμερα το μεσημέρι στο Μαξίμου και με
βασικό θέμα συζήτησης την κατάσταση στον Έβρο.

Σημαντικά γιατί αφορούν την εθνική ασφάλεια και
την απόδειξη προς όλους πως τα ελληνικά και ευρω-
παϊκά σύνορα δεν είναι… σοκάκια σε νησιά για να τα
διαβαίνουν αμέριμνα και ανενόχλητα όλοι. 

Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας
και τις ευαισθησίες που έχουμε όλοι μας για τον συ-
νάνθρωπο και τους αναξιοπαθούντες σε όλες τις
γωνιές του κόσμου, το Μεταναστευτικό, οι ροές
προσφύγων και μεταναστών προς την Ευρώπη μέ-
σω της χώρας μας, είναι ένα «όπλο», ένα εργαλείο
πίεσης του Ερντογάν προς την Αθήνα, τις Βρυξέλλες
και τις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Το ξέρει
και το ξέρουμε πως, όποτε θεωρεί ο ίδιος ότι παρί-
σταται η ανάγκη, «ανοίγει την κάνουλα» και στέλνει
κόσμο διά ξηράς ή θαλάσσης. Το έκανε το ’15, λιγό-
τερο το ’16, επιχείρησε να το κάνει το ’20 λειτουρ-
γώντας ανεύθυνα και διακινδυνεύοντας για ακόμα

μία φορά την ένοπλη σύγκρουση Ελλήνων και
Τούρκων. Και έσπασε τα μούτρα του! Τώρα, σε μια
«περίεργη» φάση για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις,
ξαναπαίζει το χαρτί. Σύμφωνα με τον υπουργό Με-
τανάστευσης Ν. Μηταράκη, πάνω από 1.500 μετα-
νάστες προσπάθησαν να εισβάλουν στη χώρα μέσα
σε λίγες ώρες την περασμένη Πέμπτη. Και το
υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει τον κίνδυνο
πρόκλησης συνοριακού επεισοδίου από τη συμπε-
ριφορά των τουρκικών αρχών. Εμείς καλούμαστε να
αποδείξουμε πως ό,τι λέμε το εννοούμε, πως δηλα-
δή η χώρα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, πως το Αιγαίο
παρακολουθείται νυχθημέρον, πως θα επεκτείνου-
με κι άλλο τον φράκτη στον Έβρο. Για αυτό, λοιπόν,
τα σημαντικά είναι στο ΚΥΣΕΑ, όπου θα ληφθούν τε-
λικές αποφάσεις για συντονισμένη δράση για τις
επόμενες, δύσκολες πιθανώς, εβδομάδες. 

E
d
it
o
ri
a
l

«P»

Ιδιοκτησία: POLITICAL PUBLISHING IKE

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Φώτης Σιούμπουρας

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Γιάννης Κορωναίος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Κώστας Τσιτούνας

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΥΛΗΣ: Νίκος Τσούρτης

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Σωτήρης Σταθόπουλος, 
Αντώνης Αντωνόπουλος,
Σπύρος Μουρελάτος,
Σωτήρης Πίκουλας,
Έλλη Τριανταφύλλου, Γιάννης Παργινός, 
Στέλλα Παπαμιχαήλ
Αμαλία Κάτζου, Λουκάς Γεωργιάδης, 
Σταύρος Ιωαννίδης,
Ειρήνη Μητροπούλου,
Κατερίνα Παπακωστοπούλου, 
Κώστας Παπαδόπουλος,
Μιχάλης Mαστοράκης
Δημήτρης Δημακόπουλος, Γιώργος Λαιμός,
Ρεγγίνα Σαβούρδου, 
Δήμητρα Δάρδα, Άλκης Φιτσόπουλος, 
Γιώργος Ανδρής (Αυτοκίνητο)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ:
Κωνσταντίνος Αραβώσης, Καθηγητής ΕΜΠ
Θανάσης Διαμαντόπουλος, Καθηγητής, 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Κώστας Κόλλιας, Πρόεδρος ΟΕΕ
(προσκεκλημένος αρθρογράφος)
Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος ΕΒΕΠ
Ναπολέων Μαραβέγιας, τ. υπουργός – αντιπρύτανης ΕΚΠΑ
Νότης Μαριάς, Καθηγητής Θεσμών Ε.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης 
(πρώην ευρωβουλευτής)
Γιώργος Μέργος, Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών
Θανάσης Παπαμιχαήλ, Επικοινωνιολόγος
Ιωάννης Π. Παναγιωτούλιας, δρ Χημείας - Τεχνολογίας και Διαχείρισης
Περιβάλλοντος, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Κλεισθένη

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

POLITICAL ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Aριέτα Μουρτοπάλλα

ΕΜΠΟΡΙΚH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  
Μαρίνα Πέππα

ΑΤΕΛΙΕ: 
Ευτυχία Κόλβερη,  
Βασίλης Υψηλός
Κατερίνα Χατζηλαζάρου

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Κώστας Κουτσογιάννης,
Μαριλένα Ιορδανίδου

EKΔΟΤΗΣ: Νικόλαος Γ. Καραμανλής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Επικεφαλής: Δημήτρης Δραγώγιας
Κώστας Καντούρης, Αναστασία Καρυπίδου, Φιλίππα Βλαστού, Φένια Κλιάτση

Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων: Ιωάννης Σαρακηνός dpo@sarakinoslaw.com

Διεύθυνση: Συγγρού 206, Αθήνα •Τηλέφωνο: 210-9568066 • FAX: 210-3645608   • www.political.gr

ΤΡΙΤΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

ΡOLITICAL 2 ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Τα σημαντικά είναι στο ΚΥΣΕΑ



Σ
ε πολυπαραγοντική με αρκετές
ακόμη άγνωστες μεταβλητές
εξελίσσεται για τον Κυριάκο
Μητσοτάκη και το οικονομικό

επιτελείο η εξίσωση των οικονομικών
παρεμβάσεων που δρομολογεί το Μέγα-
ρο Μαξίμου, ενόψει της πρωθυπουργι-
κής ομιλίας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσα-
λονίκης στις 10 Σεπτεμβρίου. Μετά τις
άτυπες συσκέψεις της προηγούμενης
εβδομάδας, όπου ο κ. Μητσοτάκης έδω-
σε εντολή στους αρμόδιους υπουργούς
και κυβερνητικούς παράγοντες να…
οριοθετήσουν μία γκάμα παρεμβάσεων,
ικανών να αποτελέσουν σημαντικό αντί-
βαρο στις πρωτοφανείς, εξαιτίας της
ενεργειακής κρίσης, οικονομικές αντι-
ξοότητες της συγκυρίας, η επιστροφή
του πρωθυπουργού από τον Περσικό
Κόλπο και εν προκειμένω την Ντόχα του
Κατάρ πυροδοτεί εξελίξεις.

Αναλυτικά και βάσει των πληροφοριών
της «Political», ο Κυριάκος Μητσοτάκης
αναμένεται να προεδρεύσει εντός της
ημέρας και συγκεκριμένα το μεσημέρι
ευρείας διυπουργικής σύσκεψης στο Μέ-
γαρο Μαξίμου, καθώς στο κυβερνητικό
στρατόπεδο επιταχύνουν τον βηματισμό
τους, ώστε να οριστικοποιηθεί το καλάθι
των παροχών που θα ανακοινωθούν κατά
την πρωθυπουργική ομιλία στη ΔΕΘ. Κυ-
βερνητικά στελέχη τονίζουν πως κατά τη
σημερινή σύσκεψη αναμένεται αφενός να
γίνει μια πρώτη αποτίμηση της διεθνούς
κατάστασης με επίκεντρο την ιλιγγιώδη
αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου -
εντός του Αυγούστου παρατηρήθηκε αύ-
ξηση κατά 50% του φυσικού αερίου σε
σχέση με τον προηγούμενο μήνα, με την
τιμή του καυσίμου να είναι εννέα φορές
μεγαλύτερη από την αντίστοιχη περίοδο
πέρυσι- και αφετέρου μια πρώτη αξιολό-
γηση της δέσμης μέτρων που θέτει επί τά-
πητος το οικονομικό επιτελείο. Άλλωστε,
όπως το έθεσε κορυφαίος υπουργός, που
πρωταγωνιστεί στις σχετικές συσκέψεις,
η τελική εκδοχή των κυβερνητικών πα-
ρεμβάσεων αναμένεται να «κλειδώσει»
την εβδομάδα της ανόδου του Κυριάκου
Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, καθώς οι
σε καθημερινή βάση αλλαγές στις διε-
θνείς τιμές του φυσικού αερίου αυξομει-
ώνουν αισθητά σε ορισμένες περιπτώσεις
τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Εν-
δεικτική ως προς τα προαναφερθέντα εί-
ναι και η χθεσινή δήλωση του υπουργού

Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, μέσω
του Real FM 97,8, ότι η κρατική ενίσχυση
νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ώστε να
καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος των επι-
βαρύνσεων στους λογαριασμούς ηλεκτρι-
κού ρεύματος, εκτιμάται ότι θα αγγίξει το
ποσό ρεκόρ των 2 δισ. ευρώ για τον μήνα
Σεπτέμβριο, βάζοντας εκ νέου δύσκολα
σε Μέγαρο Μαξίμου και οικονομικό επι-
τελείο, καθώς μειώνεται ο διαθέσιμος δη-
μοσιονομικός χώρος, όπως παρατηρούν
κυβερνητικά στελέχη. 

Τα «σίγουρα» και τα «ερωτηματικά»… 
Σύμμαχοι στην προσπάθεια της κυβέρ-

νησης να φανεί συνεπής στην εξαγγελία
ότι ο έξτρα δημοσιονομικός χώρος θα
επιστρέφεται μέσω ουσιαστικών μέτρων
στην κοινωνία είναι τόσο η εξαιρετική
τουριστική σεζόν που διανύουμε όσο και
η θετική έως τώρα εικόνα από τα φορο-
λογικά έσοδα, όπως τονίζουν κυβερνητι-

κές πηγές, που διαχωρίζουν τις παρεμ-
βάσεις σε αυτές που θα έχουν αφετηρία
το 2023 και σε αυτές που θα επιστρατευ-
θούν άμεσα, τις επόμενες εβδομάδες.
Στο φόντο της μεγαλύτερης ελευθερίας
κινήσεων που σηματοδοτεί η έξοδος της
χώρας από την ενισχυμένη εποπτεία και
με γνώμονα πως οι όποιες παρεμβάσεις
δεν θα πρέπει να θέτουν εν κινδύνω την
ούτως ή άλλως ευαίσθητη δημοσιονομι-
κή ισορροπία, θεωρείται σχεδόν βέβαιη
η πρώτη ύστερα από δώδεκα συναπτά
έτη αύξηση των συντάξεων πάνω από τη
ζώνη του 5% για όλους όσοι δεν έχουν
προσωπική διαφορά, ακόμη μία απο-
χρώσα ένδειξη ότι η περίοδος του οικο-
νομικού στραγγαλισμού έχει παρέλθει
ανεπιστρεπτί. Σχεδόν «κλειδωμένη» θα
πρέπει να θεωρείται και η κατάργηση της
εισφοράς αλληλεγγύης για δημοσίους
υπαλλήλους και συνταξιούχους από τις
αρχές του 2023. Μένει να αποσαφηνιστεί

κατά πόσον θα υπάρξει περιθώριο πα-
ρέμβασης και στο τέλος επιτηδεύματος,
με τις σχετικές πληροφορίες να επιμέ-
νουν, πάντως, ότι προς ώρας δεν διαφαί-
νεται κάποια σημαντική παρέμβαση στο
συγκεκριμένο πεδίο. 

Μέγαρο Μαξίμου και οικονομικό επιτε-
λείο καλούνται, εξάλλου, να επιλέξουν
και τις αμέσου εφαρμογής παρεμβάσεις -
απάντηση στη λαίλαπα της ενεργειακής
κρίσης. Μολονότι αυτές, όπως ειπώθηκε
και προηγουμένως, θα οριστικοποιηθούν
τα 24ωρα πριν από το τριήμερο του πρω-
θυπουργού στη ΔΕΘ, θεωρούνται πολύ
πιθανές μια νέα επιταγή ακρίβειας υπέρ
των πλέον αδύναμων, η συνέχιση της στή-
ριξης για τα καύσιμα μέσω του Fuel Pass
3, έστω και με διαφοροποιήσεις εξαιτίας
της μείωσης στις τιμές των καυσίμων, αλ-
λά και η ενίσχυση του επιδόματος θέρ-
μανσης, που όπως είναι γνωστό δίδεται
πλέον εμπροσθοβαρώς.  
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Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

ΔΕΘ

Στην τελική ευθεία για 
τις πρωθυπουργικές
ανακοινώσεις 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
αναμένεται να προεδρεύσει
εντός της ημέρας ευρείας
διυπουργικής σύσκεψης 
στο Μέγαρο Μαξίμου με
επίκεντρο την οικονομία 



της Στέλλας Παπαμιχαήλ

Ο
κύβος ερρίφθη για την εκκίνη-
ση των κοινοβουλευτικών δια-
δικασιών σχετικά με τις υπο-
κλοπές με ένα χρονοδιάγραμμα

που θα εκτοξεύσει στα ύψη το πολιτικό
θερμόμετρο. Η αποκαλούμενη και ως
«διαβολοβδομάδα» ξεκινά αύριο, Τετάρτη,
με τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών
και Διαφάνειας της Βουλής, στην οποία θα
κληθεί προς ακρόαση ο νέος διοικητής της
ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμίρης, προκειμένου
να υπάρξει η γνώμη της Βουλής για την
ανάληψη των καθηκόντων του με βάση και
τη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
για τη λειτουργία της ΕΥΠ. 

Δυο μέρες αργότερα, δηλαδή, την ερ-
χόμενη Παρασκευή (26/8/2022), θα διε-
ξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η προ
ημερησίας διατάξεως συζήτηση, σε επί-
πεδο αρχηγών κομμάτων, για την υπόθε-
ση των παρακολουθήσεων που είχε ζητή-
σει ο Αλέξης Τσίπρας με αίτημά του στον
πρόεδρο της Βουλής και έγινε ασμένως
αποδεκτή από την κυβέρνηση. Η συνε-
δρίαση αναμένεται θυελλώδης και θα λει-
τουργήσει ως προάγγελος για τη δεύτερη
πράξη του «πολεμικού σκηνικού» που θα
στηθεί την επόμενη Δευτέρα και πάλι
στην Ολομέλεια. 

Η ΝΔ παρότι δεν καταθέτει δική της
πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτρο-
πής, επιμένει στη χρονική διεύρυνση της
έρευνας, προκειμένου να αντληθούν
ασφαλή συμπεράσματα για την ΕΥΠ, θεω-
ρώντας μάλιστα ότι η πρότασή της βρίσκει
υποστηρικτές και σε μικρότερα κόμματα.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη
Διάσκεψη των Προέδρων, ο γραμματέας
της ΚΟ της ΝΔ Γιάννης Μπούγας επεσήμα-
νε ότι η ΝΔ θα επιδιώξει την ευρύτερη δυ-

νατή συναίνεση στη συζήτηση στην Ολο-
μέλεια, επικαλούμενος και τις προτάσεις
άλλων κομμάτων, όπως του ΚΚΕ για την
έρευνα των δικών του καταγγελιών για τη
συνακρόαση του τηλεφωνικού του κέν-
τρου και μάλιστα από το 2015, αλλά και την
πρόταση της Ελληνικής Λύσης που αφορά
υπόθεση υποκλοπών 17 βουλευτών το
2016. Η κυβερνητική πλειοψηφία θα θέσει
το θέμα της διεύρυνσης στη συζήτηση της
Δευτέρας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι, αν

το ΠΑΣΟΚ επιμείνει στη δική του πρόταση
περί κλειστού χρονικού ορίζοντα εξέτα-
σης, δεν θα την ψηφίσει. Χρειάζονται 120
θετικές ψήφοι για να εγκριθεί από την
Ολομέλεια η σύσταση εξεταστικής επιτρο-
πής και επομένως, πλην του ΠΑΣΟΚ και
του ΣΥΡΙΖΑ που συγκεντρώνουν 108 «ναι»,
χρειάζεται η συνδρομή και άλλων κομμά-
των για να δρομολογηθεί η συγκρότηση
της επιτροπής. 

Η συζήτηση θα διεξαχθεί κατά βάση από
την πρόταση του ΠΑΣΟΚ στον πυρήνα της
οποίας βρίσκονται οι λόγοι της νόμιμης
επισύνδεσης των επικοινωνιών του Νίκου
Ανδρουλάκη αλλά και η ταυτόχρονη χρονι-
κά επιχείρηση παγίδευσης του κινητού του
με το κακόβουλο λογισμικό Predator. Το
ΠΑΣΟΚ θέτει ως προϋπόθεση για τη χρονι-
κή διεύρυνση να υπάρξουν συγκεκριμέ-
νες καταγγελίες παρακολουθήσεων με
συγκεκριμένα ερωτήματα και να μην
υπάρξει αποπροσανατολισμός από την
υπόθεση Ανδρουλάκη. 
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Αρχίζει το σκληρό ροκ στη Βουλή

Κόντρα για το χρονοδιάγραμμα 
Η χθεσινή συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων, πάντως, δεν ήταν καθόλου «αναί-
μακτη» αλλά ενδεικτική των υψηλών τόνων που θα επικρατήσουν το επόμενο διάστημα,
καθώς το ΠΑΣΟΚ αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ που συντάχθηκε μαζί του κατηγόρησαν την κυβέρ-
νηση για προσπάθεια «κουκουλώματος» της υπόθεσης παρακολούθησης των επικοι-
νωνιών του Νίκου Ανδρουλάκη, με αφορμή το χρονοδιάγραμμα που τέθηκε κοινοβου-
λευτικά. Τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης επέμειναν ότι θα έπρεπε να προηγηθεί η
συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας με την κλήση όλων των εμπλεκομέ-
νων, προκειμένου να τεθούν επί τάπητος όλα τα στοιχεία που αφορούν την υπόθεση πα-
ρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη και μετά να ακολουθήσει η πολιτική αντιπαρά-
θεση σε επίπεδο αρχηγών. «Είναι φανερό ότι επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η
στείρα τοξική πολιτική αντιπαράθεση με τελικό στόχο τη συγκάλυψη», τόνισε σε ανα-
κοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι ψάχνει σωσίβιο σε μια κο-
κορομαχία με τον Αλέξη Τσίπρα. 
Την επόμενη εβδομάδα, τέλος, χωρίς ακόμη να έχει οριστεί ημερομηνία, θα συνέλθει η
Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας με την κλήση των προσώπων που ενεπλάκησαν στην
υπόθεση παρακολούθησης του κινητού του Νίκου Ανδρουλάκη, δίχως να είναι σαφές
ποια πρόσωπα θα κληθούν από όσα έχουν ζητήσει ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Μεταξύ αυ-
τών ο τέως διοικητής της ΕΥΠ Π. Κοντολέων αλλά και ο τέως γενικός γραμματέας του
πρωθυπουργού Γ. Δημητριάδης. Το σίγουρο είναι, πάντως, πως και η ΝΔ θα ζητήσει να
παραστούν και άλλα πρόσωπα που σχετίζονται με την υπόθεση των παρακολουθήσεων.

H ΝΔ θα επιμείνει 
στη διεύρυνση της
εξεταστικής στο παρελθόν 

Υ Π Ο ΚΛ Ο Π Ε Σ



«Ν
αι» λέει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
στην πρόταση που κα-
τέθεσε το ΠΑΣΟΚ-ΚΙ-
ΝΑΛ για σύσταση εξε-

ταστικής επιτροπής στην υπόθεση των τη-
λεφωνικών υποκλοπών. Το μεσημέρι της
Δευτέρας συνεδρίασε το Εκτελεστικό
Γραφείο του κόμματος από κοινού με το
προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
και τον Πολιτικό Σχεδιασμό υπό την προ-
εδρία του Αλέξη Τσίπρα και εκεί ελήφθη η
-αναμενόμενη- απόφαση, δεδομένου ότι
το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης
είναι αυτό που είχε καταθέσει πρόταση
για διεξαγωγή προ ημερησίας διατάξεως
συζήτησης στη Βουλή σε επίπεδο πολιτι-
κών αρχηγών και είχε επίσης ζητήσει την
άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών
και Διαφάνειας, προκειμένου να κληθούν
οι άμεσα εμπλεκόμενοι Δημητριάδης,
Κοντολέων και η εποπτεύουσα εισαγγε-
λέας της ΕΥΠ, κυρία Βλάχου. Έτσι, με μία
ακόμα αφορμή, η Κουμουνδούρου επι-
χειρεί την προσέγγιση με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙ-
ΝΑΛ, αλλάζοντας, ωστόσο, τη στρατηγική
για να επιτευχθεί ο «γάμος».

Βλέποντας πως η κυβερνητική πλευρά
επιδιώκει να ανοίξει για τα… καλά η υπό-
θεση των παρακολουθήσεων στη χώρα σε
βάθος χρόνου, επιδιώκει «με έναν σμπά-
ρο δυο τρυγόνια»: Αφενός να «στριμώξει»
περισσότερο τον Κυριάκο Μητσοτάκη δη-

μιουργώντας ένα αντικυβερνητικό κοινο-
βουλευτικό μπλοκ, αφετέρου να «ξανα-
πλησιάσει» το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Αν-
δρουλάκη, δίνοντάς του χώρο και προ-
σφέροντάς του την πρωτοβουλία των κι-
νήσεων σε επίπεδο αντιπαράθεσης με την
κυβέρνηση. Την «υποστήριξη» που παρέ-
χει ο ΣΥΡΙΖΑ στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για
σύσταση εξεταστικής επιτροπής, κάποιοι
στην Κουμουνδούρου τη δικαιολογούν ως
«ανταπόδοση» στις προηγούμενες «πλά-
τες» της Χαριλάου Τρικούπη, με πιο πρό-
σφατη αυτή για την Επιτροπή Διαβούλευ-
σης και Λογοδοσίας για το Ταμείο Ανά-
καμψης. 

«Ο ΣΥΡΙΖΑ εκτιμά πως ο κ. Μητσοτάκης
επιχειρεί να κερδίσει χρόνο, να σβήσει τα
ίχνη των παρακολουθήσεων, παράνομων
και νόμιμων, και να στήσει επί της ουσίας
μία μεγάλη επιχείρηση συγκάλυψης. Σε
αυτό, σύμφωνα με το Εκτελεστικό Γρα-
φείο, συνηγορούν:
� Η άρνησή του να πάρει πίσω την τροπο-
λογία για την ΑΔΑΕ, ώστε να μπορούν να
ενημερώνονται όποιοι πολίτες παρακο-
λουθούνται.
� Η επιχείρηση φτηνού αντιπερισπασμού
με την απόφαση του κ. Μητσοτάκη να ζη-
τήσει εξεταστική για διάστημα μίας δε-
καετίας.

Υπάρχει έστω και ένας πολίτης που να
πιστεύει ότι αν το καθεστώς Μητσοτάκη

είχε οποιοδήποτε στοιχείο εναντίον της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για παρόμοιες πρα-
κτικές, δεν θα το είχε ήδη βγάλει στο φως;
Εκτός εάν στόχος του κ. Μητσοτάκη δεν
είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πρακτικές και χειρι-
σμοί της προηγούμενης κυβέρνησης της
ΝΔ και του κ. Σαμαρά», αναφέρεται στην
ανακοίνωση.

Δεν ψηφίζουν τον Δεμίρη
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν θα ψηφίσει στην Επι-

τροπή Θεσμών και Διαφάνειας την τοπο-
θέτηση του κ. Δεμίρη ως διοικητή της
ΕΥΠ: «Δεν αποτελεί διακομματική επιλο-
γή, είναι επιλογή Μητσοτάκη που είναι εγ-
κέφαλος του σκανδάλου και πηγαίνει
προφανώς με εντολή συγκάλυψης και όχι
διαλεύκανσης του σκανδάλου των παρα-
κολουθήσεων, παράνομων και νόμιμων. Ο
κ. Μητσοτάκης λειτούργησε ως ο επικε-
φαλής μιας σκοτεινής και ανεξέλεγκτης
ομάδας παρακρατικής λειτουργίας. Για
αυτό τον λόγο και θεωρεί ότι είναι και άλ-
λα πολιτικά πρόσωπα, είτε από την αντι-
πολίτευση είτε και από την ίδια την κυβέρ-
νηση, που έχουν βρεθεί στο στόχαστρο
των παρακρατικών αυτών παρακολουθή-
σεων. Ενδεικτικό της ενοχής Μητσοτάκη
είναι ότι, δέκα ημέρες μετά το ρεπορτάζ
της “Καθημερινής” πως παρακολουθούν-
ταν τουλάχιστον ακόμα επτά ή οκτώ πολι-
τικοί, δεν έχει υπάρξει καμία διάψευση.

Το ερώτημα, λοιπόν, παραμένει: Ποιοι
ακόμα πολιτικοί, υπουργοί, δημοσιογρά-
φοι και επιχειρηματίες παρακολουθούν-
ταν από το παρακράτος Μητσοτάκη;», κα-
ταλήγει η Κουμουνδούρου. 

«Θα ακουστούν και άλλα 
εμπλεκόμενα ονόματα»

«Η ιστορία αυτή των παρακολουθήσεων
είναι μία σκιά για τη δημοκρατία», λένε
πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης
σχολιάζοντας στην «Political» τις εξελί-
ξεις. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ακόμη
πως κατά την εξέλιξη της εξεταστικής επι-
τροπής είναι πολύ πιθανόν να ακουστούν
και άλλα εμπλεκόμενα από την κυβέρνη-
ση ονόματα, αλλά και να έλθουν στην επι-
φάνεια νέα σκάνδαλα που συνδέονται με
πρόσωπα που στο άμεσο παρελθόν ήταν
σε κομβικές κυβερνητικές θέσεις. 
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Η Κουμουνδούρου επιχειρεί 
την προσέγγιση με το ΠΑΣΟΚ-
ΚΙΝΑΛ, αλλάζοντας ωστόσο 
τη στρατηγική για 
να επιτευχθεί ο «γάμος»

Ο ΣΥΡΙΖΑ «υιοθέτησε»
τον Ανδρουλάκη 



Μ
ε το βλέμμα στραμμένο στην
ενεργειακή επάρκεια της χώ-
ρας ενόψει του δύσκολου χει-
μώνα που έρχεται είναι ο

πρωθυπουργός, ο οποίος ενισχύει διαρ-
κώς τις συμμαχίες της χώρας και σε αυτό
το επίπεδο. 

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως πραγ-
ματοποίησε την πρώτη του επίσημη επί-
σκεψη στο Κατάρ, μια χώρα που κυριαρχεί
στον τομέα του φυσικού αερίου, και τον
συνόδευε ο υπουργός Ενέργειας Κώστας
Σκρέκας. Επίσης είναι ιδιαίτερα σημαντικό
το γεγονός πως το ταξίδι του Κυριάκου
Μητσοτάκη έγινε έπειτα από πρόσκληση
που του απηύθυνε ο εμίρης Χαμάντ μπιν
Χαλίφα αλ Θανί τον περασμένο μήνα, επι-
βεβαιώνοντας το άριστο κλίμα ανάμεσα
στις δύο χώρες.

Μεγάλο στοίχημα για τον πρωθυπουργό
εξακολουθεί να αποτελεί η μετατροπή της
Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο της Ευρώ-
πης. Άλλωστε, μέσω των πλωτών δεξαμε-
νών στην Αλεξανδρούπολη και τη Ρεβυ-
θούσα θα αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό
αποθήκευσης σε LNG. Το γεγονός αυτό
τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συ-
νάντηση που είχε με τον εμίρη του Κατάρ,
σημειώνοντας πως η χώρα μας λόγω και
της γεωγραφικής της θέσης μπορεί να γί-
νει η γέφυρα ανάμεσα στο εμιράτο και την
ευρωπαϊκή αγορά.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Γερμανία
έχει από τον περασμένο Μάιο συνάψει
συμφωνία με τη χώρα της Μέσης Ανατο-
λής και ακολουθεί η Γαλλία, επιβεβαι-
ώνοντας πως η χώρα μας κινείται προς τη
σωστή κατεύθυνση για την απεξάρτησή
της από το ρωσικό φυσικό αέριο. Η παρα-
γωγή του Κατάρ, που μαζί με το Ιράν μοι-
ράζονται το μεγαλύτερο κοίτασμα στον κό-
σμο, θα αυξηθεί από τους 77 εκατ. τόνους
στους 126 εκατ. τόνους LNG τα επόμενα
δύο χρόνια. 

Παράλληλα, ο εμίρης του Κατάρ και ο
πρωθυπουργός συζήτησαν μεταξύ άλλων
τις τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις. Ο
Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την
ανάγκη για την επικράτηση κλίματος στα-

θερότητας στην ευρύτερη περιοχή και την
αποφυγή ενεργειών υπονόμευσης της ει-
ρήνης εν μέσω της αναταραχής που έχει
προκαλέσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Αναγνώρισε, εξάλλου, τον ρόλο του Κα-
τάρ στην κρίσιμη για τα ελληνικά συμφέ-
ροντα περιοχή του Κόλπου, μετά την υιο-
θέτηση της Διακήρυξης Αl-Ula και ανα-
φέρθηκε στον σημαντικό ρόλο της Ντόχα
και του εμίρη προσωπικά στη διαχείριση
κρίσεων, όπως στο Τσαντ, στην Παλαιστίνη
και στο Αφγανιστάν. Επίσης ο πρωθυπουρ-
γός ενημέρωσε τον εμίρη για την έξοδο
της χώρας μας από το καθεστώς της ενι-
σχυμένης εποπτείας, που ανοίγει ένα νέο
κεφάλαιο, καθώς και για τις επενδυτικές
ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα.

Διεύρυνση συμμαχιών
Είχαν προηγηθεί οι συμφωνίες ύψους 4

δισ. ευρώ με τη Σαουδική Αραβία στα τέλη
Ιουλίου στην Αθήνα, δείχνοντας τη διερεύ-
νηση των συμμαχιών που επιχειρεί ο πρω-

θυπουργός με χώρες της Αραβικής Χερ-
σονήσου. Το ζήτημα της ενέργειας αλλά
και η προσέλκυση επενδύσεων είναι η
στόχευση του πρωθυπουργού στις σημαν-
τικές επαφές που έχει. Δεν είναι τυχαίο το
γεγονός πως τον διάδοχο του θρόνου
πρίγκιπα Μπιν Σαλμάν συνόδεψαν κατά
την επίσκεψή του στη χώρα μας ανώτερα
στελέχη από 59 εταιρείες που δραστηριο-
ποιούνται σε βασικούς τομείς της οικονο-
μίας, όπως η ενέργεια, οι κατασκευές, ο
τουρισμός και τα logistics, και πραγματο-
ποίησαν μια σειρά συναντήσεων με ελλη-
νικές εταιρείες.
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Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

O ρόλος του Κατάρ 
στην κρίσιμη για τα ελληνικά
συμφέροντα περιοχή 
του Κόλπου

Το μεγάλο ενεργειακό
στοίχημα του Μητσοτάκη

Πρόσκληση 
στο Μουντιάλ
Δεν αποκλείεται ο πρωθυπουργός να επι-
σκεφθεί εκ νέου το Κατάρ και μάλιστα σε
σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης αποδέχθηκε πρό-
σκληση του εμίρη να παρακολουθήσει
από κοντά αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέ-
λου, το οποίο ξεκινάει στις 20 Νοεμβρίου.
Στη χώρα της Αραβικής Χερσονήσου βρί-
σκεται και ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ιν-
φαντίνο, προκειμένου να δει από κοντά
τις ετοιμασίες πριν από την έναρξη του
Μουντιάλ που είναι στην τελική ευθεία. Ο
πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον επι-
κεφαλής της FIFA και συζήτησαν σε πολύ
φιλικό κλίμα τις εξελίξεις στο παγκόσμιο
ποδόσφαιρο. Μάλιστα, οι δύο άνδρες εί-
χαν συναντηθεί πριν από περίπου έναν
χρόνο στη Νέα Υόρκη, όπου είχαν μιλήσει
και για ζητήματα του ελληνικού ποδο-
σφαίρου. 
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Π
εριπλέκεται η κατάσταση στην
Ανατολική Μεσόγειο μετά τις
διαρροές για ανακάλυψη σημαν-
τικού κοιτάσματος υδρογοναν-

θράκων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώ-
νη της Κυπριακής Δημοκρατίας από την κοι-
νοπραξία ΕΝΙ - TOTAL και τις παρασκηνια-
κές κινήσεις της Άγκυρας, η οποία, αν και
κρατά το «Αμπντούλ Χαμίτ Χαν» σε απόσταση
«ασφαλείας», δεν εγκαταλείπει, ωστόσο, το
αναθεωρητικό αφήγημα της «Γαλάζιας Πα-
τρίδας».

Επιβεβαιώνονται, όπως όλα δείχνουν, οι
πληροφορίες του κυπριακού υπουργείου
Ενέργειας σχετικά με την ύπαρξη σημαντι-
κού κοιτάσματος υδρογονανθράκων στο τε-
μάχιο 6, εκεί όπου δραστηριοποιείται η ιταλι-
κή ΕΝΙ και η γαλλική TOTAL. Σύμφωνα, μάλι-
στα, με τη Λευκωσία, ο ταμιευτήρας που ανα-
καλύφθηκε έχει χαρακτηριστικά καλής μέ-
χρι και εξαιρετικής ποιότητας και διαθέτει
συνολική ποσότητα φυσικού αερίου 2,5 τρι-
σεκατομμυρίων κυβικών ποδών, όπως προ-
κύπτει από τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις.
Το υπουργείο Ενέργειας της Κύπρου ανακοί-
νωσε ακόμη ότι «επεξεργάζονται ήδη τρόποι
για την επίσπευση και βέλτιστη αξιοποίηση
της νέας ανακάλυψης στην ΑΟΖ της Κύπρου,
μεταξύ άλλων, συμβάλλοντας και στις προ-
σπάθειες της Ευρώπης για ενεργειακή
ασφάλεια».

Το κοίτασμα ονομάστηκε Cronos-1 και

συμπεριλαμβάνεται στα τεμάχια για τα οποία
η κοινοπραξία ΕΝΙ - TOTAL έχει λάβει σχετι-
κές άδειες εξόρυξης από τη Λευκωσία. Η
ιταλική εφημερίδα «La Repubblica» αναφέ-
ρει ότι πρόκειται για «τεράστιο» κοίτασμα και
«ίσως ένα από τα μεγαλύτερα του κόσμου»,
όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά. Η θέση
Cronos-1 απέχει περίπου 160 χιλιόμετρα από
τις νοτιοδυτικές ακτές της Κύπρου και βρί-
σκεται σε βάθος 2.287 μέτρων, γεγονός που
καθιστά σχετικά δύσκολη την εξόρυξή του,
για την οποία οι Ιταλοί εκτιμούν ότι θα απαι-
τηθεί τουλάχιστον ένας χρόνος προετοιμα-
σιών, ώστε να ξεκινήσει η εκμετάλλευσή του.

Εποφθαλμιά η Τουρκία
Τα «χαρμόσυνα» νέα δεν άφησαν, όπως

ήταν φυσικό, ασυγκίνητη την Άγκυρα. Αρμό-
διες διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι
τόσο η Αθήνα όσο και η Λευκωσία δεν εφη-
συχάζουν από την απόφαση της τουρκικής
κυβέρνησης να αναπτύξει το πλωτό γεωτρύ-
πανο «Αμπντούλ Χαμίτ Χαν» σε περιοχή εν-
τός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, καθώς
αυτή είναι η πρώτη από τις τουλάχιστον επτά
γεωτρήσεις που θα πραγματοποιήσει μέχρι

τα μέσα του επόμενου έτους, δηλαδή μέχρι
τις τουρκικές προεδρικές εκλογές. Αυτός εί-
ναι και ο λόγος που η ελληνική πλευρά βλέ-
πει με ιδιαίτερη επιφύλαξη τις κινήσεις της
Άγκυρας, καθώς επικρατεί η αίσθηση ότι ο
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν θα αφήσει καμία
ευκαιρία ανεκμετάλλευτη και θα επενδύσει
για μία ακόμη φορά στον επεκτατισμό και την
αναθεωρητική πολιτική, προκειμένου να
εξασφαλίσει την επανεκλογή του. Ο κίνδυ-
νος, άλλωστε, το τουρκικό γεωτρύπανο να
αλλάξει ρότα και να στραφεί προς την Απο-
κλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου εί-
ναι παραπάνω από υπαρκτός. Η NAVTEX, με
την οποία πραγματοποιεί έρευνες στον κόλ-
πο της Αττάλειας, αναμένεται να λήξει πριν
από τα μέσα Οκτωβρίου και η Άγκυρα κρατά-
ει ακόμα κλειστά τα χαρτιά της για τους μελ-
λοντικούς στόχους του γεωτρύπανου.

Σε διπλωματικό επίπεδο, η Τουρκία προ-
σπαθεί να κλείσει τα ανοιχτά μέτωπα, εγκαι-
νιάζοντας μια νέα εποχή στις σχέσεις της με
το Ισραήλ. Η επιστροφή των εκατέρωθεν πρε-
σβευτών και γενικών προξένων εντάσσεται
στην επιδίωξη της Άγκυρας να βάλει ανάχω-
μα στη στρατηγική συνεργασία του Τελ Αβίβ
με τη Λευκωσία και την Αθήνα. Η τριμερής
συνεργασία, που απολαμβάνει τη στήριξη και
της Ουάσιγκτον, έχει μπει από καιρό στο «μά-
τι» της Άγκυρας, που βλέπει ένα «τείχος νο-
μιμότητας», όπως επισημαίνουν υψηλόβαθ-
μες στρατιωτικές πηγές, να στήνεται απέναντι

στις παράνομες και προκλητικές ενέργειές
της στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Παιχνίδι» αναγνωρίσεων 
Εκτός από την επανεκκίνηση των διπλω-

ματικών σχέσεων με το Τελ Αβίβ, η Άγκυρα
αποσκοπεί στην ενεργοποίηση του δικού της
συμμαχικού τόξου, με απώτερο στόχο την
ικανοποίηση των ηγεμονικών της επιδιώξε-
ων στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο πλαίσιο
αυτό, το ανδρείκελο του Ερντογάν, ο Τουρκο-
κύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ, σχεδιάζει να
επισκεφθεί τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν
Ιλχάμ Αλίγιεφ στο Μπακού. Ο σκοπός της
επίσκεψης, σύμφωνα με διαρροές του ψευ-
δοκράτους, θα είναι η ενδυνάμωση των διμε-
ρών σχέσεων, όμως η Λευκωσία βλέπει πίσω
από την κινητικότητα των τελευταίων εβδο-
μάδων μια προσπάθεια της Άγκυρας για ανα-
γνώριση των Κατεχόμενων από τους πιο πι-
στούς της συμμάχους. Στο ενδεχόμενο αυτό,
Αθήνα και Λευκωσία ξεκαθαρίζουν ότι καμία
ενέργεια που δεν συμβαδίζει με τα ψηφί-
σματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνω-
μένων Εθνών δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Το σκληρό γεωπολιτικό 
πόκερ και οι παρασκηνιακές
κινήσεις της Τουρκίας 

To «τεράστιο» κοίτασμα
μπερδεύει την κατάσταση 



Σας έγραψα τις προάλλες ότι μετράω «γαλά-
ζιες» παρουσίες στα media για όσους βγαίνουν
μπροστά να υπερασπιστούν την κυβέρνηση στο
θέμα των παρακολουθήσεων. Σας έγραψα για τις
μάχες που δίνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, αλλά
βλέπω ότι προστίθενται και άλλοι
στην… παρέα. Δεν μπορεί να
περάσει απαρατήρητο πως,
από τη στιγμή που έσκασε το
θέμα της παρακολούθησης
του τηλεφώνου του Νίκου Αν-
δρουλάκη, οι πρώτοι που βγήκαν
στα μέσα ενημέρωσης για να στηρί-
ξουν την κυβέρνηση ήταν τρεις υπουργοί της ΝΔ,
οι Άδωνις Γεωργιάδης, Μάκης Βορίδης και Θά-
νος Πλεύρης, οι οποίοι έσπασαν πρώτοι τη σιω-
πή. Ακολούθησαν Νίκη Κεραμέως, Στέλιος Πέ-
τσας και Κωστής Χατζηδάκης. Μπράβο τους,
πάντως, που δεν κωλώνουν… 

ΟΟ Βορίδης «καθαρίζει» 
τις αφίσες 

Τέλος στο θλιβερό φαινόμενο της αφισορύ-
πανσης βάζει ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης
Βορίδης. Με διάταξη που συμπεριελήφθη σε νο-
μοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο
από τον Ιούλιο αποτελεί νόμο του κράτους
(4954/2022), παραχωρήθηκε και
στις περιφέρειες η αρμοδιό-
τητα για την απομάκρυνση
παράνομων αφισών, πλαι-
σίων διαφημίσεων και
επιγραφών σε χώρους αρ-
μοδιότητάς τους. Ήδη η Πε-
ριφέρεια Αττικής έσπευσε
πρώτη να αξιοποιήσει τις δυνα-
τότητες που της παρέχει το σύγχρονο νομικό
πλαίσιο, με τον περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη
να εκφράζει την ικανοποίησή του για αυτή την
εξέλιξη και να προαναγγέλλει τη σύσταση ειδι-
κού συνεργείου το οποίο θα απομακρύνει άμεσα
αφίσες και άλλα διαφημιστικά υλικά από τους
χώρους ευθύνης της περιφέρειάς του.

Ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς ήταν ένας καλλιτέ-
χνης, πατριώτης και φίλος της Νέας Δημο-
κρατίας, που πλήρωσε ακριβά το τίμημα
της σύνθεσης τραγουδιών για την παράτα-
ξη. Σε έναν χώρο που ακόμα και τώρα είναι
αδιανόητο να επιβιώσεις εάν δεν είσαι
αριστερός καλλιτέχνης, ο Ρόμπερτ πήγε
κόντρα στο «ρεύμα» και συνέθεσε τραγού-
δια όπως «Δημοκρατία ή μαρξισμός», τρα-
γουδώντας, για παράδειγμα, για τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα του Ελληνισμού της Βο-
ρείου Ηπείρου επί Χότζα κ.ά. Η αλήθεια εί-
ναι ότι δεν τιμήθηκε όπως έπρεπε από τη
Νέα Δημοκρατία, αφού και σε αυτήν κυ-
ριάρχησαν συμπλέγματα φιλοαριστερά.
Ελπίζουμε μετά θάνατον να υπάρξει μια δι-
καίωση για τον αγωνιστή Ρόμπερτ.

Περί Εύας Καϊλή και ΝΔ… 
Επειδή εγράφη και αυτό, έκρινα σκόπιμο
να το ψάξω ρεπορταζιακά. Ακούστηκε, για
παράδειγμα, ότι η ευρωβουλευτής του ΠΑ-
ΣΟΚ κυρία Εύα Καϊλή βρίσκεται
πολύ κοντά στη ΝΔ.
Ισχύει; Όχι, σε κα-
μία περίπτωση…
Το ότι έχει πολύ
κακές σχέσεις
με τον πρόεδρο
Νίκο Ανδρου-
λάκη είναι άλ-
λου παπά ευαγγέ-
λιο. Δεν σημαίνει
ότι η Εύα θα απομα-
κρυνθεί από τον φυσικό της
χώρο, στον οποίο έχει αποφασίσει να προ-
χωρήσει την επαγγελματική της καριέρα
μακροπρόθεσμα… Έχει επενδύσει το μέλ-
λον της στο ΠΑΣΟΚ, δεν πρόκειται να μετα-
πηδήσει κάπου αλλού, ξεχάστε το. 

Η συνάντηση
της Πύλου…

Σ
υνάντηση με τον πρώην πρωθυ-
πουργό Αντώνη Σαμαρά είχε ο ελ-
ληνικής καταγωγής Αμερικανός
πρέσβης Τζορτζ Τσούνης στην Πύ-

λο. Ο κ. Τσούνης στο πλαίσιο των περιοδειών
που πραγματοποιεί ανά την Ελλάδα βρέθηκε
στην ιστορική μεσσηνιακή κωμόπολη και συ-
νέπεσε με τον κ. Σαμαρά, ο οποίος βρίσκεται
στην ιδιαίτερη πατρίδα του για ολιγοήμερες
διακοπές. Στην παρέα τους, μάλιστα, προστέ-
θηκε και ο γνωστός φιλέλληνας, πρώην Ρε-
πουμπλικάνος γερουσιαστής Αλ ντ’ Αμάτο, ο
οποίος επίσης βρίσκεται στην περιοχή για
διακοπές. Ο πρώην πρωθυπουργός ξενάγη-
σε τους δύο προσκεκλημένους στο Δημαρ-
χείο της Πύλου και στη γραφική κεντρική
πλατεία της πόλης με τους χαρακτηριστικούς
πλατάνους. Μαζί τους ήταν και ο γενικός
γραμματέας της ΚΕΔΕ, ο Μεσσήνιος Δημή-
τρης Καφαντάρης. 

ΤΡΙΤΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΚΕΝΤΡΙ8

Δεν τιμήθηκε όπως
έπρεπε ο Ρόμπερτ

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
νο

υ Οι «γαλάζιοι» που
βγαίνουν μπροστά 

Περί ελληνοτουρκικών
Για να μην ξεχνιόμαστε, πίσω από την πλά-

τη μας και κάτω από το τραπέζι συμβαίνουν
πολλά και διάφορα. Για παράδειγμα, το τουρ-
κικό γεωτρύπανο συνεχίζει αθόρυβα τις ερ-
γασίες του ανοιχτά της Αττάλειας. Ακόμα δεν
έχει δημιουργήσει προβλήματα, αλλά στην
Κύπρο ανησυχούν ιδιαίτερα. Ταυτόχρονα,
κάτω από το τραπέζι υπάρχει μια πρόκληση η
οποία θα μας βάλει σε… μπελάδες. Ο πρό-
εδρος του Αζερμπαϊτζάν συναντήθηκε με τον
πρόεδρο του ψευδοκράτους, τον Τατάρ. Οι
Αζέροι παρουσιάζουν μια πολύ περίεργη
συμπεριφορά και δεν θα πρέπει να πέσουμε
από τα σύννεφα αν αναγνωρίσουν τα Κατεχό-
μενα. Κρατήστε το αυτό.



Τo
...

 Π
ρό

σω
πο

Πήρε φόρα η Δόμνα

Μ
έθανα, Γαλατάς, Καλλονή, Τροιζήνα. Τέσσερις στάσεις σε τέσσερις μο-
ναδικές γωνιές της χώρας μας. Η υφυπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαη-
λίδου ξεκίνησε να λιώνει… σόλες για να δει από πρώτο χέρι τα προβλή-
ματα της επαρχίας. «Συζητήσαμε πολλά και ακούσαμε ακόμα περισσό-

τερα», γράφει η ίδια στο facebook και προσθέτει: «Ο δήμαρχος Σπύρος Πολλάλης, η
αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υποθέσεων Μαρία Μέλλου, ο αντιδήμαρχος Μεθάνων
Σπύρος Λεσιώτης, ο αντιδήμαρχος Οδοφωτισμού Γιώργος Αναστασιάδης, ο αντιδή-
μαρχος Οικονομικών Σωτήρης Σούχλας, η αντιδήμαρχος Καθαριότητας Αναστασία
Μάγειρα, ο δημοτικός σύμβουλος υπεύθυνος για θέματα Ύδρευσης Κωνσταντίνος
Λίτσας, ο πρόεδρος Κοινότητας Γαλατά Ευάγγελος Γερασίμου, ο πρόεδρος Κοινότη-
τας Δρυόπης Γεώργιος Μυλωνόπουλος, ο πρόεδρος Κοινότητας Τροιζήνας Αθανά-
σιος Ντάνος κάνουν ό,τι μπορούν για να διατηρήσουν και να εμπλουτίσουν την
ομορφιά του τόπου. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε με μεγάλα και μικρά την καθη-
μερινότητα των συμπολιτών μας αλλά και να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια του τό-
που μας. Τους ευχαριστώ όλους για τη ζεστή υποδοχή».
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Ο ευέξαπτος
Συριζαίος
Αν είναι αλήθεια τα όσα καταγγέλλουν οι
αστυνομικοί της Κρήτης για τη συμπερι-
φορά του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου
Ηγουμενίδη, τότε υπάρχει σοβαρό πρό-
βλημα. Μετά τον σάλο που ξέσπασε με
τις καταγγελίες αστυνομικών για βου-
λευτή που τους απείλησε, όταν του έκο-

ψαν πρόστιμο και του
αφαίρεσαν πινακίδες,

άδεια και δίπλωμα
οδήγησης για επι-
κίνδυνη οδήγηση
στον ΒΟΑΚ, στην

Κρήτη, ο Νίκος
Ηγουμενίδης, ο περί

ου ο λόγος βουλευτής,
έσπευσε να απαντήσει. Μεταξύ άλλων
στην απάντησή του αναφέρει κάτι για τις
διώξεις που υπέστη ο πατέρας του (φαν-
τάζομαι επί χούντας) και ρωτάει την
Ένωση Αστυνομικών για τις παρακο-
λουθήσεις που ταλανίζουν τη χώρα! Ας
του πει κάποιος ότι είναι εκτός θέματος
και ότι η κλήση δεν πρόκειται να σβη-
στεί με τέτοια άσχετα επιχειρήματα.

Ο Παύλος, η Μαρί
Σαντάλ και η βίλα
στις Σπέτσες… 

Πετάγομαι τώρα από το πολιτικό στο
κοσμικό ρεπορτάζ. Ο Παύλος Γλίξμ-
πουργκ και η Μαρί Σαντάλ εθεάθησαν
να κάνουν διακοπές στις Σπέτσες μετά
των τέκνων τους. Ξέρει κανείς σε ποι-
ανού τη βίλα έμειναν; Ρωτώ αν ξέρου-
με σε ποιας επιχειρηματικής οικογέ-
νειας το σπίτι έμειναν. Οικογένεια η
οποία αντιμετωπίζει προβλήματα με
τη δικαιοσύνη και τις οικονομικές αρ-
χές, αφού ο μπαμπάς και ο υιός μπαι-
νοβγαίνουν στις φυλακές… Μη μου
πείτε ότι έμειναν στο Πόρτο Χέλι, διότι
τη βίλα εκεί την έχει πουλήσει εδώ και
καιρό ο Κωνσταντίνος… 

Γέφυρες προς ΣΥΡΙΖΑ
Είναι αλήθεια ότι διάφορα παλικαράκια

που προέρχονται είτε από τον χώρο της ΝΔ
είτε από τον χώρο του «εκσυγχρονιστικού -
σημιτικού» ΠΑΣΟΚ έχουν αρχίσει να ρί-
χνουν γέφυρες προς τον ΣΥΡΙΖΑ, προκει-
μένου να έχουν κάποιο θεσμικό ρόλο σε
περίπτωση που η Κουμουνδούρου έρθει
στα πράγματα. Βιάζονται, λοιπόν, αυτά τα
«μπουμπούκια» και προεξοφλούν πολιτι-
κές αλλαγές και ανατροπές και βγαίνουν
μπροστά στην επικαιρότητα με κάτι αστείες
παρεμβάσεις απλώς για να δηλώσουν
«διαθέσιμοι» για την επόμενη μέρα. Ονει-
ρεύονται να γίνουν μέχρι και πρωθυπουρ-
γοί ή Πρόεδροι της Δημοκρατίας… Προς το
παρόν, ας γυρίσουν πλευρό μην πιαστούν… 

Ο Στουρνάρας φοβάται την πολιτική αστάθεια
Ο κίνδυνος της πολιτικής αστάθειας απασχολεί εντόνως τον Γιάννη Στουρνάρα, καθώς

υποθέτει ότι μπορεί να θέσει υπό αίρεση και αμφισβήτηση την καταγραφόμενη πρόοδο

στην οικονομία. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδoς πιστεύει ότι έχουν οικοδομηθεί οι

προϋποθέσεις για πλήρη επανένταξη της ελληνικής οικονομίας στο διεθνές οικονομικό

σύστημα την άνοιξη του 2023. 

Κατ’ αυτόν, είναι κρίσιμη στις παρούσες συνθήκες διεθνούς γεωπολιτικής και νομισματι-

κής αστάθειας η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, γιατί απλούστατα θα απαλλάξει την

ελληνική οικονομία από τους ορατούς πια κινδύνους επιδείνωσης των χρηματοδοτικών

συνθηκών και βεβαίως από το επιπρόσθετο κόστος που η αύξηση των επιτοκίων έτσι και

αλλιώς γεννά.

Τα «βαριά χαρτιά» και 
η απουσία του Νίκου

Τα «βαριά χαρτιά» του ΠΑΣΟΚ, που είναι και γνώστες και
έμπειροι, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα τα ρίξει στην Επιτροπή
Θεσμών και Διαφάνειας. Και όταν λέω «βαριά χαρτιά» εννοώ
τον Κώστα Σκανδαλίδη και τον Χάρη Καστανίδη. Οι νέοι του κόμ-
ματος δύσκολα μπορούν να σταθούν σε τόσο σκληρά ζητήματα που
αφορούν παρακολουθήσεις κ.λπ. Αυτός είναι και ο μεγάλος προβληματισμός του προ-
έδρου Νίκου, ο οποίος δεν θα είναι στην Ολομέλεια για να βγάλει και αυτός το ξίφος του.

Αληθεύει πως ορισμέ-
νοι εκ των πρωταγωνι-

στών της πρόσφατης
υπόθεσης των υποκλοπών, την
οποία πουσάρουν μέχρι εκεί
που δεν παίρνει, διατηρούν
διαχρονικά πολύ ζεστές σχέ-
σεις με συγκεκριμένη πρε-
σβεία; Και δεν αναφέρομαι
στην πρεσβεία των ΗΠΑ… Με
άλλη ευρωπαϊκή πρεσβεία…
την οποία ενημερώνουν ανά
τακτά χρονικά διαστήματα με
συγκεκριμένα reports για τα
τεκταινόμενα στο εσωτερικό
της κυβέρνησης; Εσάς πού πά-
ει ο νους σας;



της

Μαρίας-
Αλεξάνδρας 
Κεφάλα

Βουλευτής 
Ιωαννίνων 
με τη 
Νέα Δημοκρατία
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Θεσμικές απαντήσεις - Όχι μικροκομματικά παιχνίδια

Η
άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του κ.
Ανδρουλάκη δημιούργησε μια ένταση στο
πολιτικό σκηνικό. Ως πολιτικοί και ως κοι-

νωνία οφείλουμε να αξιολογήσουμε τα γεγονότα
και τα δεδομένα υπό το σωστό πρίσμα.

Η πολιτική τους διάσταση, σαφώς, υποτιμήθηκε.
Το λάθος αναγνωρίστηκε και η πολιτική ευθύνη
αναλήφθηκε, τόσο με την παραίτηση του γενικού
γραμματέα του πρωθυπουργού όσο και με την
απομάκρυνση του επικεφαλής της ΕΥΠ.

Από εκεί και πέρα, είναι ξεκάθαρη η πρόθεση
της κυβέρνησης να διερευνηθεί η υπόθεση σε βά-
θος, ώστε να μη μείνει ούτε μία σκιά. Η προσφορά
της ΕΥΠ στην ασφάλεια της χώρας υπήρξε κατά το
παρελθόν, και συνεχίζει και σήμερα να είναι, πολύ
σημαντική. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να
υποβαθμίσουμε το έργο και τον ρόλο της στην προ-
άσπιση των εθνικών μας δικαίων στο σύνθετο γεω-
πολιτικό περιβάλλον που ζούμε, στη θωράκιση της
πατρίδας μας από συμβατικές και υβριδικές απει-
λές. Παράλληλα, είναι διακριτή και η ανάγκη για

βελτίωση της επιχειρησιακής της επάρκειας, η
επαναξιολόγηση και ο επαναπροσδιορισμός του
πλαισίου μέσα στο οποίο λειτουργεί και εποπτεύε-
ται. Η λειτουργία των υπηρεσιών πληροφοριών
απαιτεί «φίλτρα» και δικλίδες ασφαλείας που θα
υπερβαίνουν την κρίση του ενός και μόνο λειτουρ-
γού-ανθρώπου ανεξάρτητα από την εμπειρία και
την ικανότητά του.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός επέδειξε γρήγορα ανα-
κλαστικά, αναγνώρισε την πολιτική διάσταση του
ζητήματος και ανέλαβε πρωτοβουλίες. Δεν κρύ-
φτηκε, δεν κρυφτήκαμε. Χωρίς μισόλογα και
υπεκφυγές. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται
και όλες οι ενέργειες της κυβέρνησης. Οι προ-
ωθούμενες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουρ-
γίας της ΕΥΠ, η άμεση σύγκληση της Ειδικής Μόνι-
μης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, η προ
ημερησίας συζήτηση στη Βουλή τις ερχόμενες
ημέρες σε επίπεδο αρχηγών και η πρόταση για σύ-
σταση εξεταστικής επιτροπής που θα ερευνήσει το
θέμα είναι τα πρώτα βήματα.

Προσεγγίζουμε αυτά τα ζητήματα με σοβαρότη-
τα και υπευθυνότητα. Για αυτό και είμαστε ανοιχτοί
να συζητήσουμε αλλαγές πάνω σε τέσσερις άξονες
που θα θωρακίσουν την υπηρεσία και παράλληλα
θα ενισχύσουν τη διαφάνεια στη δράση της:

α) Στην ενίσχυση της λογοδοσίας της ΕΥΠ και της
εποπτείας του κοινοβουλίου μέσω της Ειδικής Μό-
νιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας

β) Την αναβάθμιση του ρόλου του Συμβουλίου
Εθνικής Ασφάλειας για την καλύτερη αξιοποίηση
των πληροφοριών

γ) Τη θωράκιση του πλαισίου νόμιμων επισυνδέ-
σεων για πολιτικά πρόσωπα και

δ) Τις αλλαγές στο εσωτερικό της ΕΥΠ για την
ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου, της διαφάνει-
ας, της εξωστρέφειας και της εκπαίδευσης του αν-
θρώπινου δυναμικού της.

Δεν θα μείνει καμία σκιά. Όλες οι απαντήσεις θα
δοθούν. Και Θα δοθούν θεσμικά. Η ασφάλεια της
χώρας είναι πάνω από κάθε μικροπολιτική και μι-
κροκομματική τακτική.

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

Μ
ια από τις σημαντικότερες επιπτώσεις του
πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι,
ως καταδεικνύουν τα μέχρι σήμερα δεδο-

μένα και αναλύσεις, η δημιουργία ενεργειακής
κρίσης στην Ευρώπη, που κατά το μάλλον ή ήττον
θα έχει ευρύτερες συνέπειες. Οι επιπτώσεις αυτές
προστίθενται στα νέα δεδομένα που προκαλούνται
από τις κλιματικές αλλαγές, όπως, για παράδειγμα,
η μειωμένη ροή υδάτων σε υδροηλεκτρικά φράγ-
ματα στη Νορβηγία, το κύμα καύσωνα που πλήττει
την Κεντρική Ευρώπη, οι έντονες μεταβολές καιρι-
κών φαινομένων, αλλά ακόμα και η μείωση του νε-
ρού από ροές ποταμών που ψύχει τους πυρηνικούς
αντιδραστήρες στη Γαλλία. 

Παρά το γεγονός ότι οι χώροι αποθήκευσης στην
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σχεδόν κατά 75% πλήρεις,
ο καύσωνας που πλήττει την Κεντρική Ευρώπη δυ-
σχεραίνει την κατάσταση, αφού η πτώση της στάθ-
μης των εσωτερικών υδάτων δημιουργεί προβλή-
ματα στις μεταφορές ενέργειας μέσω ποτάμιων
οδών, ενώ καίγεται περισσότερο φυσικό αέριο για
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για τη λει-
τουργία των εργοστασίων και τις ανάγκες της βιο-
μηχανίας. Την ίδια στιγμή, η Νορβηγία, που εν πολ-
λοίς αποτέλεσε μια εναλλακτική οδό παροχής
ενέργειας, αντιμετωπίζει τις συνέπειες της πτώσης
της στάθμης των εσωτερικών της υδάτων που πα-
ρέχουν το 90% της υδροηλεκτρικής ενέργειας που
χρησιμοποιεί η χώρα, με αποτέλεσμα να μην μπο-
ρεί να καλύψει περαιτέρω τις ενεργειακές ανάγκες
κρατών της Ευρώπης, όπως, για παράδειγμα, της
Γερμανίας, της Ολλανδίας και του Ηνωμένου Βασι-
λείου.

Οι τελευταίες αυξήσεις στις τιμές του φυσικού

αερίου ενόψει της επικείμενης περιόδου του χει-
μώνα ακολουθούν τις ρωσικές απειλές (αλλά και
πλέον πράξεις) για περιορισμό της παροχής φυσι-
κού αερίου μέσω αγωγών προς ευρωπαϊκά κράτη
λόγω της στάσης τους στον πόλεμο της Ουκρανίας
και τον φόβο των διεθνών αγορών ενόψει του χει-
μώνα και της αναμενόμενης αύξησης της ζήτησης
φυσικού αερίου, είτε αυτή αφορά τη χερσαία ή τη
θαλάσσια μεταφορά του τόσο προς τις αγορές της
Ευρώπης αλλά και της Ασίας. Επίκεντρο του ενδια-
φέροντος στο παρόν στάδιο είναι οι αντιδράσεις της
Γερμανίας, της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασι-
λείου για τη συγκράτηση των πληθωριστικών πιέ-
σεων και της ανόδου των τιμών της ενέργειας αλλά
και της πολιτικής που θα ακολουθήσει η Ευρωπαϊ-
κή Ένωση όσον αφορά τη συνολική αντιμετώπιση
της διαφαινόμενης ενεργειακής κρίσης.

Οι αυξήσεις στις τιμές του φυσικού αερίου δεί-
χνουν τη σοκαριστική τάση, με πενταπλάσια τιμή σε

σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι και σχεδόν
δεκαπλάσια από την περίοδο προ της πανδημίας. Οι
αυξήσεις αυτές και στις δυο πλευρές του Ατλαντι-
κού (μικρότερες, φυσικά, στις ΗΠΑ που έχουν τη
δυνατότητα να παράγουν και να εξάγουν πετρέλαιο
και φυσικό αέριο) επιτείνουν τις πληθωριστικές τά-
σεις που ήδη υπάρχουν στις οικονομίες των κρα-
τών και δείχνουν τις αρνητικές τους συνέπειες στην
αναπτυξιακή πολιτική των κρατών, ειδικά την πε-
ρίοδο της πανδημίας που συνεχίζει ούτως ή άλλως
να έχει τις δικές της επιπτώσεις. 

Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε την ουσιώδη
διαφορά μεταξύ του να είναι υψηλές οι τιμές της
ενέργειας (αρνητικό φαινόμενο, φυσικά, από μόνο
του) και του να μην υπάρχει παροχή ενέργειας ή να
υπάρχει διακεκομμένη παροχή ενέργειας. Η μεί-
ωση, για παράδειγμα, της παροχής φυσικού αερίου
από τη Ρωσία μέσω του αγωγού Nord Stream που
φτάνει μέχρι και το 80%, δημιουργεί νέα δεδομένα,
ενώ η προσπάθεια εξεύρεσης εναλλακτικών πη-
γών ενέργειας συνεχίζεται αδιάλειπτα, παρά τις αν-
τικειμενικές δυσκολίες που υπάρχουν και οι οποί-
ες επιτείνουν την κρισιμότητα των στιγμών. 

Τα πιο πάνω δεδομένα κρούουν τον κώδωνα του
κινδύνου για μια επικείμενη σοβαρή ενεργειακή
κρίση στην Ευρώπη που αναμφίβολα θα επηρεάσει
τις δημοσιονομικές πολιτικές των κρατών και την
καθημερινότητα των πολιτών. Απαιτούνται ρηξικέ-
λευθες πολιτικές που θα συγκρατήσουν τις επιπτώ-
σεις της επικείμενης ενεργειακής κρίσης και θα
αντισταθμίσουν τις συνέπειες για τις οικονομίες
των κρατών που καλούνται να αναλάβουν δράση
στήριξης ειδικά των πλέον ευάλωτων ομάδων του
πληθυσμού. 

Η επικείμενη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη
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Ο
ι πρόσφατες αποκαλύψεις σχετικά με την παρα-
κολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη, ενός κομ-
βικού πολιτειακού παράγοντα και πολιτικού αν-

τιπάλου του πρωθυπουργού, είναι το τελευταίο χρονικά
και ίσως πιο ακραίο περιστατικό δημοκρατικής εκτρο-
πής στα χρόνια που κυβέρνησε η Δεξιά.

Όταν αναφέρομαι στον όρο «δημοκρατία» δεν περι-
γράφω αυτό τον στενό ορισμό που οι δυνάμεις της Συν-
τήρησης πάντοτε προτιμούσαν. 

Η Δεξιά πάντα αντιλαμβανόταν τη δημοκρατία ως
«μηχανική». Η τυπικά σωστή λειτουργία των θεσμών
ήταν ο μόνος πήχης που χρειαζόταν για να οριστεί μια
κατάσταση ως «δημοκρατική». Για τις προοδευτικές
δυνάμεις αυτού του τόπου, όμως, αυτός ο ορισμός ήταν
πάντοτε πολύ στενός.  Ποια είναι, άραγε, η αξία της εξω-
τερικά εύρυθμης λειτουργίας των θεσμών, αν στο οικο-
νομικό πεδίο η κοινωνική πλειοψηφία δοκιμάζεται από
ολιγαρχικές λογικές και παρασιτικά οικονομικά συμ-

φέροντα; Πόσο δημοκρατική είναι η λειτουργία των θε-
σμών όταν χρησιμοποιούνται για να περιορίσουν υπέρ-
μετρα κοινωνικά δικαιώματα και τη δυνατότητα των αν-
θρώπων να αντιδράσουν σε αυτά τα οποία μπορεί να εί-
ναι νομότυπα αλλά άδικα ή και εκτός νομιμότητας; 

Προφανώς, η τυπικά ορθή λειτουργία των θεσμών
αποτελεί προϋπόθεση τόσο για την κοινωνική όσο και
για την οικονομική δημοκρατία, αλλά δεν είναι αρκετή. 

Είναι, λοιπόν, ξεκάθαρο ότι με τη Δεξιά μας χώριζε
και μας χωρίζει άβυσσος σε ζητήματα δημοκρατίας.
Παρ’ όλα αυτά, η κυβέρνηση της ΝΔ κατάφερε σε
τρία χρόνια να καταβαραθρώσει κάθε έννοια δημο-
κρατικής λειτουργίας του κράτους, ακόμα και αυτή
τη στενή που παραδοσιακά υπερασπιζόταν. Οι παρα-
κολουθήσεις πολιτικών αντιπάλων και δημοσιογρά-
φων όπως επίσης και η παρέμβαση στην ελεύθερη
λειτουργία του Τύπου και της ενημέρωσης διέρρη-
ξαν τα εχέγγυα ακόμα και αυτής της λειψής θεσμικής

δημοκρατίας. Το χρέος του ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη συγ-
κυρία είναι να πρωταγωνιστήσει στην ουσιαστική
αποκατάσταση της δημοκρατικής λειτουργίας του
κράτους, όπως άλλωστε έκανε και το 1981. Σε αυτή
την προσπάθεια οφείλουμε να είμαστε φιλόδοξοι και
πρωτοπόροι. Δεν χωράνε ημίμετρα και θεωρίες στα-
διακής και αργής επαναφοράς.
� Η ιστορία κινείται σαν εκκρεμές. Ύστερα από μεγάλα
συντηρητικά πισωγυρίσματα είναι η ευκαιρία της Προ-
οδευτικής Παράταξης να κάνει τα μεγάλα άλματα προς
τα μπρος. 
� Αυτή την ευκαιρία πρέπει να αξιοποιήσουμε στο ΠΑ-
ΣΟΚ και την επόμενη μέρα να βάλουμε ως πρώτο στόχο
την εμπέδωση της δημοκρατίας σε κάθε της έκφανση,
θεσμική, κοινωνική και οικονομική. 
� Αυτό πρέπει να είναι το διακύβευμα για την Προ-
οδευτική Παράταξη, δημοκρατία παντού.

Το διακύβευμα για το ΠΑΣΟΚ, τη δημοκρατική 
παράταξη, είναι «δημοκρατία παντού»

Η
φωτογραφία μιας γυναίκας σε ένα σουπερμάρ-
κετ, με την απουσία στηθόδεσμου να επιτρέπει
αποκαλυπτικότητες ικανές να προκαλέσουν

εκτός από δηλητηριασμένες ψηφιακές αντεγκλήσεις
και την κατάλυση κάθε έννοιας σεμνοπρεπούς διακριτι-
κότητας στη σύγχρονη πληροφοριόσφαιρα του Twitter,
δεν είναι παρά η εξεικόνιση αυτού που σημείωσε εύ-
στοχα η Marilyn Yalom στο βιβλίο της «Η ιστορία του γυ-
ναικείου στήθους» γράφοντας πως «η σαρωτική δύνα-
μη του καπιταλισμού οικειοποιήθηκε το στήθος ως προ-
σοδοφόρο αντικείμενο. Μέχρι τα τέλη του Μεσαίωνα,
κορσέδες φορούσαν μόνο οι πλούσιες γυναίκες. Με τη
μαζική, όμως, παραγωγή σουτιέν, άρχισε υποχρεωτικά
να ελέγχεται το στήθος όλων των γυναικών». 

Την ίδια στιγμή που καταγράφονται αυτά τα ψυχοκοι-
νωνικά, έμφυλα συνδηλούμενα, οι τιμές στα ράφια των
σουπερμάρκετ έχουν πάρει φωτιά, λόγω της ενεργει-
ακής και πληθωριστικής κρίσης ακρίβειας, είτε οι κατα-
ναλωτές και οι καταναλώτριες προσέρχονται στο ταμείο
με ή άνευ στηθόδεσμου. Το σουπερμάρκετ ήταν πάντα
το καταναλωτικό προπύργιο της σύγχρονης κοινωνίας
της αφθονίας, το σύγχρονο ισοδύναμο του κέρατος της
Αμαλθείας που θήλασε τον μικρό Δία, εμπεριέχοντας
θεραπευτικά και το άγχος αφανισμού του από τον πατέ-
ρα Κρόνο, σε ευθεία αναλογία με την αρχέγονη μητρική
θηλή που καλύπτει όλες τις αγωνιώδεις αφανισιακές
και καταβροχθισιακές ανάγκες του στοματικού σταδίου
ανάπτυξης του παιδιού. Τα χρόνια της οικονομικής κρί-
σης και ακόμη περισσότερο κατά τους τελευταίους μή-
νες της ενεργειακής-πληθωριστικής ακρίβειας το σου-
περμάρκετ μεταβλήθηκε σε χώρο βασανισμού των κα-
ταναλωτών και προβολής της αποστέρησης και της αδυ-
ναμίας. Όπως ακριβώς η «κακή μητέρα» όταν αφαιρεί
τον τροφοφόρο μαστό από τα χείλη του μωρού. Είναι,
λοιπόν, αναμενόμενο το «σημαίνον» ενός αποκαλυπτι-

κού γυναικείου μπούστου μέσα σε ένα σουπερμάρκετ
της σύγχρονης Ελλάδας να γεννά πολλαπλά «σημαινό-
μενα» και οι ψηφιακές εκφορτίσεις που είδαμε μετά να
προκαλούνται στο Twitter θα πρέπει, σε μια πρώτη ανά-
λυση, να ερμηνευθούν και ως εκτονώσεις της υπαρξια-
κής έντασης που προκαλεί η αβέβαιη, διαρκής αναθεώ-
ρηση των αρχετύπων ευμάρειας και γονιμότητας συν-
θηκών της σύγχρονης κοινωνίας μας. 

Όμως, όπως διαβάζουμε στο ίδιο βιβλίο, «είναι ση-
μαντικό ότι το γυναικείο απελευθερωτικό κίνημα ξεκί-
νησε, στα τέλη της δεκαετίας του 1960, με την πολυδια-
φημισμένη πράξη του καψίματος των σουτιέν, ως παρά-
δειγμα αντίστασης στους περιορισμούς που προέρχον-
ται από εξωτερικούς παράγοντες. Με το κάψιμο των
σουτιέν οι γυναίκες, περισσότερο μεταφορικά παρά κυ-
ριολεκτικά, υπονόμευσαν τη βασική ιδέα ότι η πηγή του
ελέγχου μπορεί να βρίσκεται έξω από τον εαυτό τους».

Για να εξηγήσουμε όλο αυτό το ψηφιακό ξεχαρβάλω-
μα κάθε έννοιας σεβασμού της γυναικείας σωματοεικό-
νας, αλλά και της δημόσιας και ιδιωτικής οριοθέτησης,
ίσως θα πρέπει να ανατρέξουμε σε ένα άλλο απόσπασμα
του συγκεκριμένου βιβλίου, σύμφωνα με το οποίο: «Οι
γυναίκες υποχρεώθηκαν να αντιμετωπίσουν τα ισχυρά
νοήματα που τα στήθη φέρουν ως ζωοδότες και κατα-
στροφείς. Για τις γυναίκες, τα στήθη τους ενσαρκώνουν
στην κυριολεξία την υπαρξιακή ένταση που υπάρχει με-
ταξύ Έρωτος και Θανάτου -ζωής και θανάτου- με έναν
τρόπο ορατό και απτό, καθώς τα στήθη συνδέονται με την
ερωτική απόλαυση και τον θηλασμό, από τη μία μεριά,
αλλά και με τον καρκίνο και τον θάνατο από την άλλη».

Ιχνηλατώντας τα σημεία τομής της ψυχανάλυσης με
την κοινωνιολογική ανάλυση, σταχυολογούμε, πάλι από
την «Ιστορία του γυναικείου στήθους», πως «η υποχρέω-
ση του θηλασμού και η υποχρέωση της διέγερσης είναι
υποχρεώσεις ανταγωνιστικές μεταξύ τους, οι οποίες

εξακολουθούν να διαμορφώνουν τη μοίρα των γυναικών,
με τους άνδρες να θεωρούν ότι τα στήθη τούς ανήκουν
και ότι οι γυναίκες θα τους τα προσφέρουν, ανεξάρτητα
με το αν συναινούν». Αυτή η θεώρηση που ξεκινά ως ψυ-
χοδυναμικό έλλειμμα στην ανάπτυξη πολλών μικρών
αγοριών βρίσκεται στον παθογενετικό πυρήνα της έμφυ-
λης βίας και της αύξησης των γυναικοκτονιών που παρα-
τηρείται στους καιρούς μας.  Είναι η θηλυκή ανάλυση της
ιστορίας από τον Μισελέ που επιρρωνύει τον συλλογισμό
της Μ. Γιάλομ, φτάνοντας ως τον Ρουσό, του οποίου τις
επιταγές ακολουθώντας, «πολλοί Γάλλοι οδηγήθηκαν
στο συμπέρασμα πως η γενική κοινωνική αναμόρφωση
θα προέκυπτε αν οι μητέρες θήλαζαν οι ίδιες τα παιδιά
τους αντί να ακολουθούν την κοινή πρακτική στέλνοντάς
τα σε παραμάνες. Η ατομική υποχρέωση που είχε μια γυ-
ναίκα να θηλάσει συγχωνεύθηκε με τη συλλογική της ευ-
θύνη απέναντι στο Έθνος να “θηλάσει” τους πολίτες του».

Όμως, ήδη από το τέλος της δεκαετίας του ’70, η Cathe-
rine Clément διακήρυττε πως «οι γιοι του Φρόιντ κουρά-
στηκαν». Κουράστηκαν να μας μιλούν για τον καλό και τον
κακό μαστό, ως σωματοπροβολή της «καλής» και «κα-
κής» μητέρας που από τη μία, ως γενναιόδωρο κέρας της
Αμάλθειας προσφέρει τα πάντα και από την άλλη, ως φαρ-
μακερή θηλή, προσφέρεται για να δηλητηριάσει τα πάντα.
Δεν δείχνουν, όμως, να κουράστηκαν να μαλώνουν στον
σύγχρονο ψηφιακό βούρκο της δημόσιας σφαίρας που
χάρη στα smartphones κατάπιε την ιδιωτικότητα σωμά-
των, στιγμών, ακόμη και ανορίοτων λαθών, «οι κόρες της
Εύας». Τι είναι, όμως, ο φροϋδικός «φόβος του φαλλού»
μπροστά στον φθόνο της ένθηλης σαγήνης και της απει-
κασμένης γονιμότητας μιας «άλλης» γυναίκας. Όπως εί-
πε και ο De la Serna, «όταν οι ποιητές μιλούν για θάνατο,
τον αποκαλούν τόπο “χωρίς στήθη”». Για να συμπυκνώσει
κάποια άλλα νοήματα ο Σεφέρης στον στίχο «Σιχάθηκα
τους εύκολους ανθρώπους». 

Στο σουπερμάρκετ, χωρίς στήθη



Αυτοσυγκράτηση στη Ζαπορίζια ζητούν από τους αν-
τιμαχόμενους οι ηγέτες Βρετανίας, Γαλλίας, ΗΠΑ και
Γερμανίας, δηλώνοντας παράλληλα την ακλόνητη στή-
ριξή τους στην Ουκρανία. 

Οι Μπάιντεν, Τζόνσον, Σολτς και Μακρόν είχαν τηλε-
φωνική επικοινωνία, στην οποία συζήτησαν για το ου-
κρανικό μέτωπο και ζήτησαν να σταλεί γρήγορα επί
τόπου μια ομάδα επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανι-
σμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA). Η διεθνής κοινότητα

ανησυχεί για την ασφάλεια των πυρηνικών μονάδων
της Ουκρανίας, και ειδικά της Ζαπορίζια, και αυτό
έσπευσαν να καταστήσουν σαφές οι τέσσερις ηγέτες,
καθώς οι μάχες ξανάρχισαν γύρω από τον πυρηνικό
σταθμό, με τις Ρωσία και Ουκρανία να αλληλοκατηγο-
ρούνται και να ενισχύονται οι φόβοι για μια πυρηνική
καταστροφή αντίστοιχη ή και χειρότερη από εκείνη
του Τσερνόμπιλ.

Η τηλεφωνική συνομιλία πραγματοποιήθηκε σε μια

κρίσιμη συγκυρία, την οποία ο Εμανουέλ Μακρόν προ-
σπαθεί να εκμεταλλευτεί για να αναλάβει, άτυπα, τα ηνία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαμορφώσει έτσι έναν
ηγετικό ρόλο, αντίστοιχο με εκείνον που κατείχε η Άνγ-
κελα Μέρκελ όσο βρισκόταν στην καγκελαρία της Γερ-
μανίας. Αυτό, άλλωστε, τονίζει και η Deutsche Welle σε
δημοσίευσή της, σημειώνοντας πως ο Όλαφ Σολτς δεν
πείθει για να αναλάβει εκείνος τον ρόλο του ρυθμιστή
της Ευρώπης.

Σ
οβαρότατο πλήγμα στο αφή-
γημα για ασφάλεια στο εσω-
τερικό της Ρωσίας αποτελεί η
δολοφονία της κόρης του

Αλεξάντερ Ντούγκιν, του ανθρώπου
που θεωρείται ο «εγκέφαλος» του
Βλαντίμιρ Πούτιν. 

Η 29χρονη κόρη του υπερεθνικιστή
φιλοσόφου Ντάρια Ντούγκινα σκοτώ-
θηκε όταν εξερράγη το αυτοκίνητο που
οδηγούσε, ενώ στόχος της επίθεσης
ήταν ο πατέρας της. Ο «Ρασπούτιν του
Πούτιν» και η κόρη του είχαν εμφανι-
στεί σε φεστιβάλ στα περίχωρα της Μό-
σχας, στο οποίο ο φιλόσοφος ήταν κεν-
τρικός ομιλητής. Μάλιστα, στο αυτοκί-
νητο όπου βρέθηκε νεκρή η κόρη του,
επρόκειτο να επιβιβαστεί και ο ίδιος,
όμως τελευταία στιγμή άλλαξε τα σχέ-
διά του και αποφάσισε να μετακινη-
θούν χωριστά. 

Από την πρώτη στιγμή, Ρώσοι αξιω-
ματούχοι και δημόσια πρόσωπα
έσπευσαν να κατηγορήσουν το Κίεβο
για την επίθεση. Η επικεφαλής του
κρατικού χρηματοδοτούμενου τηλεο-
πτικού σταθμού RT, Μαργαρίτα Σιμο-
νιάν, έγραψε ότι «ανατίναξαν την κόρη
του Ντούγκιν» και κάλεσε για επιθέ-
σεις κατά των «κέντρων λήψης αποφά-
σεων» στο Κίεβο, ενώ και ο επικεφα-
λής της αυτοαποκαλούμενης Λαϊκής
Δημοκρατίας του Ντονέτσκ, Ντένις
Πουσίλιν, κατηγόρησε τους Ουκρανούς
για τη δολοφονία της 29χρονης. Την
ίδια στιγμή, Ουκρανοί αξιωματούχοι
αρνούνται οποιαδήποτε ανάμειξη στο
περιστατικό.

Ο Ντούγκιν θεωρείται ο «αρχιτέκτο-
νας» των επεκτατικών κινήσεων του

Πούτιν και υπήρξε βασικός σύμβου-
λός του στα πρώτα χρόνια της «αυτο-
κρατορίας» του. Υποστήριζε και υπο-
στηρίζει την «ένωση όλων των Ρώ-
σων», δηλαδή των ρωσώφωνων πε-
ριοχών εκτός ρωσικής επικράτειας,
με κάθε κόστος, κάτι που εφαρμόζει
με την επίθεση στην Ουκρανία ο Βλαν-
τίμιρ Πούτιν. 

Ετοιμάζουν και άλλες επιθέσεις
Την ευθύνη της δολοφονίας έχει

αναλάβει μια άγνωστη, μέχρι το περι-
στατικό, οργάνωση Ρώσων παρτιζά-
νων, που έχει θέσει ως στόχο της την
ανατροπή του Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Ίλια
Πονομάρεφ, πρώην μέλος της ρωσικής
Δούμας, υποστήριξε από το Κίεβο,
όπου έχει τη βάση του, ότι η ανατίναξη
το Σάββατο στα περίχωρα της Μόσχας
του αυτοκινήτου της Ντάρια Ντούγκι-
να, κόρης του Ντούγκιν, ήταν έργο του
αποκαλούμενου Εθνικού Ρεπουμπλι-
κανικού Στρατού (NRA). Παράλληλα, ο
Πονομάρεφ ανέφερε πως παρτιζάνοι

στο εσωτερικό της Ρωσίας είναι έτοι-
μοι να εξαπολύσουν παρόμοιες επιθέ-
σεις κατά στόχων που συνδέονται με το
Κρεμλίνο, μεταξύ άλλων, αξιωματού-
χων, ολιγαρχών και μελών των υπηρε-
σιών ασφαλείας της Ρωσίας. Ο NRA
κατηγορεί μέσα από το μανιφέστο του
τον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι «εξαπέλυσε
έναν αδελφοκτόνο πόλεμο μεταξύ
σλαβικών κρατών και έστειλε Ρώσους
στρατιώτες σε βέβαιο και παράλογο
θάνατο». 

ΟΟργή στις ΗΠΑ 
για τον άγριο 
ξυλοδαρμό πολίτη
από αστυνομικούς
Αποτροπιασμό προκαλεί ο βάρβαρος
ξυλοδαρμός άνδρα από αστυνομικούς,
στο Άρκανσο των ΗΠΑ, ο οποίος βρισκό-
ταν ακινητοποιημένος στο πεζοδρόμιο.
Οι σκληρές εικόνες που είδαν το φως
της δημοσιότητας μέσα από βίντεο που
αναρτήθηκε στα social media φανερώ-
νουν την αγριότητα των τριών αστυνομι-
κών, οι οποίοι γρονθοκοπούν τον άνδρα
στο κεφάλι, ενώ ο ένας εξ αυτών τον αρ-
πάζει από τα μαλλιά κοπανώντας τον με
μανία στο έδαφος. Ο σερίφης της κομη-
τείας Κρόφορντ, Τζίμι Νταμάντε, εξέδω-
σε ανακοίνωση το απόγευμα της Κυρια-
κής, ενημερώνοντας τους πολίτες ότι
διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό
και ότι οι δύο αστυνομικοί από το τμήμα
του που εμπλέκονται έχουν τεθεί σε δια-
θεσιμότητα. Σύμφωνα με την αστυνομία,
υπήρξε καταγγελία ότι ένας άνδρας
απειλούσε λεκτικά έναν υπάλληλο κα-
ταστήματος στην περιοχή του Μάλμπερι
το πρωί της Κυριακής. Όπως αναφέρει η
έκθεση της αστυνομίας, όταν οι αστυνο-
μικοί πήγαν να μιλήσουν στον ύποπτο,
εκείνος έσπρωξε τον έναν βοηθό σερί-
φη στο έδαφος και του έριξε μια γροθιά
στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

Ρώσοι παρτιζάνοι ήθελαν
τον θάνατο του Ντούγκιν
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Επικοινωνία Μπάιντεν, Τζόνσον, Σολτς, Μακρόν για Ζαπορίζια 

Πώς σκοτώθηκε η κόρη 
του «Ρασπούτιν του
Πούτιν» - Ο «εγκέφαλος»
του Βλαδίμηρου δεν μπήκε 
την τελευταία στιγμή 
στο αυτοκίνητο όπου είχε
τοποθετηθεί βόμβα 
και γλίτωσε
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Σύλληψη αστέγου
για τον βιασμό 
60χρονης με 
νοητική στέρηση

Αποτροπιασμό προκαλεί η εί-
δηση ότι ένας 49χρονος άστεγος
συνελήφθη με την κατηγορία του
βιασμού μίας 60χρονης γυναί-
κας, η οποία, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, πάσχει από νοητική
στέρηση, σε ένα εγκαταλελειμ-
μένο κτίριο στην περιοχή της
Βούλας. Όλα συνέβησαν το βρά-
δυ της περασμένης Παρασκευής
(19/8), όταν η 60χρονη γυναίκα
πήγε στον άστεγο από τη Βουλγα-
ρία λίγο φαγητό και αυτός –σύμ-
φωνα με την ΕΛΑΣ- την παρέσυ-
ρε στο παράπηγμά του και ασέλ-
γησε σε βάρος της. Το θύμα έβα-
λε τις φωνές και την επόμενη
ημέρα οι δικοί της ενημέρωσαν
το «100», με αστυνομικούς της
ομάδας ΔΙΑΣ να εντοπίζουν και
να συλλαμβάνουν τον 49χρονο
άστεγο,  σε βάρος του οποίου
σχηματίστηκε βαρύτατη δικο-
γραφία. Ο Βούλγαρος οδηγήθηκε
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών
Αθηνών, ενώ ζήτησε και πήρε
προθεσμία για να απολογηθεί
στον ανακριτή (σ.σ.: αναμένεται
να του οριστεί δικηγόρος από την
Πολιτεία). Την προανάκριση διε-
νήργησε το Τμήμα Ασφαλείας
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.

Παπ.

Σ
ε τραγωδία εξελίχθηκε ο ορειβατικός
αγώνας αντοχής (σ.σ.: διάρκειας πε-
ρίπου 12 ωρών) που διοργάνωσε ο
Ορειβατικός Σύλλογος Νευροκοπίου

το απόγευμα του Σαββάτου (20/8), καθώς ένας
55χρονος αθλητής βρήκε τραγικό θάνατο κι
ένας 56χρονος φίλος και συναθλητής του νο-
σηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος στο νοσο-
κομείο Καβάλας, έχοντας υποστεί κρανιοεγκε-
φαλικές κακώσεις και εγκαύματα. 

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 19:00 το από-
γευμα στην πλατεία της περιοχής Πύργοι στη
Δράμα, όπου οι 56 αθλητές στάθηκαν στην εκ-
κίνηση για μία διαδρομή περίπου 36,7 χιλιο-
μέτρων, έως την κορυφή του Φαλακρού
Όρους και πίσω. Εκείνη τη στιγμή τίποτα δεν
προμήνυε τις δραματικές ώρες που θα ακο-
λουθούσαν, καθώς τα ξημερώματα της Κυρια-
κής (21/8) στην περιοχή ξέσπασε καταιγίδα
και έντονη βροχόπτωση, με μία ομάδα αθλη-
τών -την ώρα που διέσχιζε φαράγγι κοντά στο
χωριό Πύργοι- να δέχεται πλήγμα από κεραυ-
νό και να καλεί σε βοήθεια μέσω του «112».
Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Προσοτσάνης
Δράμας Θεόδωρος Αθανασιάδης, «τα 56 άτο-
μα ξεκίνησαν με τις καιρικές συνθήκες να εί-
ναι ιδανικές. Ουδείς μπορούσε να φανταστεί
τι θα ακολουθήσει, θεωρώ πως αν οι διοργα-
νωτές προέβλεπαν το άγριο ξέσπασμα του
καιρού, θα είχαν σταματήσει κάπου». 

Λίγο πριν τερματίσουν
Οι Αρχές ειδοποιήθηκαν περί τις 03:00 ότι

κεραυνός έχει χτυπήσει μία ομάδα τεσσάρων
αθλητών (σ.σ.: τρεις άνδρες και μία γυναίκα)
και υπήρξε άμεση κινητοποίηση επιγείων δυ-
νάμεων, ενώ για να ερευνήσει σηκώθηκε και
ένα ελικόπτερο τύπου Super Puma της Πολε-
μικής Αεροπορίας. Δυστυχώς, όταν τους εντό-
πισαν, ήταν πάρα πολύ αργά για τον 55χρονο,
καθώς ο κεραυνός τον σκότωσε ακαριαία. Αξί-
ζει να σημειώσουμε ότι πριν συμβεί το μοιραίο,
η ομάδα βρισκόταν λίγα χιλιόμετρα μακριά από
το σημείο του τερματισμού, ενώ τα άλλα δύο
μέλη είχαν υποστεί πολύ ελαφρά τραύματα,
αλλά παραμένουν σοκαρισμένοι. Η γυναίκα
που είδε νεκρό τον συναθλητή της ανέφερε:
«Όλα έγιναν μέσα σε μία στιγμή. Πραγματικά,
ήταν τρομακτικό, έχω ξανατρέξει με βροχή,
αλλά αυτή τη φορά δεν ήταν αστραπές, βρον-
τές. Σε δευτερόλεπτα άνοιξαν οι ουρανοί». Η
κηδεία του άτυχου 55χρονου έγινε το απόγευ-
μα της Δευτέρας (22/8). 

Πώς έγινε η τραγωδία
με φονικό κεραυνό
σε ορειβατικό αγώνα

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Ένας 55χρονος έπεσε νεκρός κι ένας
56χρονος νοσηλεύεται με σοβαρές
κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και 
εγκαύματα - «Ήταν τρομακτικό, έχω 
ξανατρέξει με βροχή, αλλά αυτή τη
φορά δεν ήταν αστραπές, βροντές.
Σε δευτερόλεπτα άνοιξαν 
οι ουρανοί», δήλωσε αθλήτρια

Φωτιές παντού:
Δεν τελειώσαμε
με τις δασικές
πυρκαγιές

Μπορεί ο καιρός τις τελευταίες
ώρες να είναι άστατος σε διάφορες
περιοχές της Ελλάδας με βροχές
και καταιγίδες, ωστόσο δεν έχουμε
τελειώσει ακόμη με τις φωτιές. Το
απόγευμα της Δευτέρας, στο Δί-
στομο Βοιωτίας ξέσπασε πυρκαγιά
σε αγροτοδασική έκταση, με την
Πυροσβεστική να κινητοποιεί 40
πυροσβέστες (σ.σ.: ένα πεζοπόρο
τμήμα ανάμεσά τους) με 14 οχήμα-
τα και 4 εναέρια μέσα (σ.σ.: δύο ελι-
κόπτερα και δύο αεροσκάφη). Λίγο
νωρίτερα εστία φωτιάς υπήρξε στο
Χαλκί του Δήμου Βέλου - Βόχας
στην Κορινθία, από κεραυνό που
έπεσε σε δέντρο. Θετικά είναι τα
νέα από το μέτωπο της πυρκαγιάς
στην Αμαλιάδα, όπου οι πυροσβε-
στικές δυνάμεις κατάφεραν να θέ-
σουν υπό έλεγχο τη φωτιά που ξέ-
σπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της
Κυριακής (21/8) σε αγροτοδασική
έκταση στην Ανάληψη, με την Πυ-
ροσβεστική να ρίχνει στη μάχη 71
άνδρες (σ.σ.: τρία πεζοπόρα τμήμα-
τα ανάμεσά τους) και 24 οχήματα,
ενώ υπό έλεγχο (σ.σ.: έχουν απο-
συρθεί οι περισσότερες δυνάμεις)
είναι και η φωτιά που είχε ξεσπάσει
στο Κατακάλι Κορινθίας. Τέλος,
νωρίς το πρωί της Δευτέρας πυρ-
καγιά ξέσπασε σε δασική έκταση
κοντά στον οικισμό Κρητηνιά στη
Ρόδο, η οποία τέθηκε άμεσα υπό
μερικό έλεγχο με κινητοποίηση
επίγειων και εναέριων δυνάμεων. 

Παπ.
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Τ
ο έκτο κύμα που έπληξε τη χώρα
μέσα στο καλοκαίρι βρίσκεται σε
φάση αποκλιμάκωσης, εκτιμά ο
καθηγητής Πνευμονολογίας Νί-

κος Τζανάκης, την ώρα που ο καθηγητής
Περιβαλλοντικής Μηχανικής Δημοσθέ-
νης Σαρηγιάννης κάνει λόγο για εμφάνιση
του παραλλαγμένου στελέχους του κορο-
νοϊού «Κένταυρος» στην Ελλάδα, ακόμα
και μέσα στον Αύγουστο. 
Ο κ. Σαρηγιάννης αναφερόμενος στη με-
τάλλαξη «Κένταυρος» υπογράμμισε ότι:
«Είναι αρκετά πιθανό η “Κένταυρος” να
μπει στη χώρας μας τον Αύγουστο ή στις
αρχές Σεπτεμβρίου, λόγω των τουριστι-
κών ροών». Ενώ σημείωσε πως ήδη κυ-
κλοφορεί με αρκετά μεγάλη διασπορά σε
Αγγλία, Γερμανία και Ιταλία, χωρίς όμως
να κυριαρχεί. Όπως τόνισε, στην Ελλάδα,
αν εμφανιστεί μέσα στον Αύγουστο, ανα-
μένεται να κυριαρχήσει από τα τέλη Σε-
πτεμβρίου, ενώ εκτίμησε επίσης ότι δεν
προβλέπεται να δούμε πάρα πολύ μεγάλη
αύξηση στους σκληρούς δείκτες, αν επι-
κρατήσει η «Κένταυρος».
Για τη νέα παραλλαγή, ο καθηγητής ση-
μείωσε ότι πρόκειται για ένα στέλεχος πιο
μολυσματικό κατά περίπου 18,5% από την
Όμικρον 4-5, ωστόσο με συμπτώματα πιο
ήπια, καθώς στην πραγματικότητα αποτε-
λεί υποπαραλλαγή της Όμικρον 2. Ακόμα,
σχετικά με την επιβολή μέτρων τον χειμώ-
να ανέφερε πως θα μπορούσαν να επι-
βληθούν μέτρα πιο ήπια και στοχευμένα
σε σχέση με τις προηγούμενες «καμπές»
της πανδημίας.
Μιλώντας για τη σημασία της 4ης εμβο-
λιαστικής δόσης τόνισε την ενίσχυση της
ανοσίας: «Ο λόγος που καταγράφονται 35-
40 νεκροί την εβδομάδα είναι ακριβώς η

πτώση της ανοσίας. Πληρώνουμε ήδη την
επιλογή να μην κάνουμε την 4η δόση τώ-
ρα, γιατί θα έρθει η επόμενη. Είναι συνετό
να γίνει τώρα, με ένα τόσο μολυσματικό
στέλεχος να επικρατεί». 

Τρεις φορές πιο πάνω
τα πραγματικά κρούσματα
Τέλος, ο κ. Σαρηγιάννης εκτιμά ότι η κατά
περίπου 18,5% πιο μολυσματική από την
Όμικρον 4-5 «Κένταυρος» θα επικρατήσει
τον Σεπτέμβριο, με τον κ. Τζανάκη από τη
μεριά του να μιλά για «έναν καλό Σεπτέμ-
βριο». Ο καθηγητής Πνευμονολογίας τόνι-

σε ότι: «Θα πρέπει μετά την επιστροφή από
τις διακοπές μας να κάνουμε μία τυπική
καραντίνα, καθώς έχει παρατηρηθεί ότι τα
πρώτα τεστ μπορεί να βγαίνουν ψευδώς
αρνητικά». Μιλώντας για την πορεία του
κορονοϊού υποστήριξε ότι σε περίπου μία
ή δύο εβδομάδες θα φανεί το επιδημιολο-
γικό αποτύπωμα που άφησαν οι εορτασμοί
για τον Δεκαπενταύγουστο, προσθέτοντας
χαρακτηριστικά ότι οι επιστήμονες «προ-
βλέπουμε ότι θα περάσουμε έναν καλό Σε-
πτέμβριο». Παράλληλα, σχετικά με τα
κρούσματα υποστήριξε ότι ο αριθμός τους
είναι δύο με τρεις φορές πάνω από αυτόν

που ανακοινώνεται και ο πραγματικός
αριθμός κρουσμάτων που αναμένεται να
έχουμε είναι τα 45.000-50.000.

Εισβολή «Κένταυρου» στην Ελλάδα

Από τα τέλη Σεπτέμβρη
αναμένεται να επικρατήσει
και στη χώρα μας 
η υποπαραλλαγή της Όμικρον
2, που είναι 18,5% 
πιο μεταδοτική

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε το
μεσημέρι της Δευτέρας η Εθνική Μετεωρολογική Υπη-
ρεσία. Αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, χα-
λαζοπτώσεις και ατμόσφαιρα φθινοπώρου από σήμερα,
Τρίτη, έως και την Παρασκευή. Το ηλιόλουστο σκηνικό
του Αυγούστου, με τις υψηλές θερμοκρασίες και τις γε-
μάτες παραλίες, αποτελεί παρελθόν, αφού αυτή τη βδο-
μάδα ο καιρός θα μας ταλαιπωρήσει.

Ήδη από χθες παρατηρήθηκαν έντονα προβλήματα
στην Αττική με την καταιγίδα που χτύπησε πριν από τις
14.30 και μετέτρεψε τους δρόμους σε ποτάμια. Η Πυρο-
σβεστική δέχτηκε πάνω από είκοσι κλήσεις για αντλή-
σεις υδάτων. Η βροχόπτωση έπληξε ιδιαίτερα τις περιο-
χές Νέα Κηφισιά, Λυκόβρυση και Μενίδι. Μάλιστα, ένα
αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογέ-

νεια ακινητοποιήθηκε λόγω μηχανικής βλάβης λίγο μετά
τη γέφυρα Καλυφτάκη, προκαλώντας την επέμβαση της
Πυροσβεστικής, που απομάκρυνε προληπτικά τη μητέρα
με τα δυο ανήλικα παιδιά της. Σοβαρά προβλήματα προ-
κάλεσε η βροχή και στον Πολύγυρο Χαλκιδικής που ση-

μειώθηκαν πολλές πλημμύρες.
Οι περισσότερες πόλεις της χώρας φορούν… γαλό-

τσες και ανοίγουν ομπρέλες μέχρι το τέλος της εβδομά-
δας, καθώς σήμερα αναμένονται συννεφιά, βροχές και
καταιγίδες στην Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία,
τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, τις Σπο-
ράδες, την Εύβοια και τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου,
ενώ στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τα σύννεφα θα κα-
λύψουν τον ουρανό και κατά τις απογευματινές ώρες θα
πυκνώσουν, με τις βροχές να κάνουν κατά τόπους την
εμφάνισή τους. Την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα
συνεχίσει να «βάλλει» το ελληνικό καλοκαίρι και
οι βροχές θα επεκταθούν και στη νησιωτική χώρα. Το
σκηνικό θα παραμείνει το ίδιο και την Παρασκευή, τα
φαινόμενα, όμως, θα εξασθενίσουν σταδιακά. 

Aπό τα σανδάλια στις... γαλότσες για ένα τετραήμερο όλη η χώρα



Προφυλακιστέα κρίθηκε, μετά την απολογία της στον ανα-
κριτή, η 25χρονη, η οποία επιτέθηκε και μαχαίρωσε 27χρονη
στη Θεσσαλονίκη για λόγους ερωτικής αντιζηλίας. Όπως
αναφέρει χαρακτηριστικά το διαβιβαστικό: «Η κατηγορούμε-
νη αποδέχθηκε τις σε βάρος της αποδιδόμενες πράξεις, τις
οποίες απέδωσε σε ερωτική αντιζηλία», καθώς ισχυρίστηκε
ότι ο σύζυγός της έχει ερωτική σχέση με την παθούσα, ωστό-
σο αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να την σκοτώσει και απλά ήθε-
λε να την τραυματίσει.  Η 25χρονη που απολογήθηκε στην
ανακρίτρια για την επίθεση κρίθηκε προσωρινά κρατούμε-
νη, ενώ κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για
παράβαση του νόμου περί όπλων.

Διήμερη θα είναι η παραμονή του Νίκου Ανδρουλάκη
στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ. Ο προγραμματισμός περι-
λαμβάνει ομιλία στις 14 Σεπτεμβρίου και την επόμενη

συνέντευξη Τύπου. Να σημειωθεί ότι το ΠΑΣΟΚ επι-
στρέφει έπειτα από χρόνια στις συνεντεύξεις Τύπου της
ΔΕΘ, καθώς η Φώφη Γεννηματά τις απέφευγε. 

Το ΠΑΣΟΚ επιστρέφει έπειτα από χρόνια στις συνεντεύξεις

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Έσβησαν γρήγορα
την πυρκαγιά
στο Σέιχ Σου

Άμεση ήταν η κινητοποίηση όλων
των αρμόδιων φορέων στη φωτιά
που ξέσπασε στο Σέιχ Σου, κοντά
στο Θέατρο Γης. Η πυροσβεστική
υπηρεσία και όλοι οι συναρμόδιοι
φορείς κινήθηκαν τάχιστα και οι
φλόγες κατάφεραν να περιοριστούν
σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σύμ-
φωνα με μία πρώτη αποτίμηση, η ζη-
μιά υπολογίζεται σε 30 στρέμματα
καμένου δάσους. Την ετοιμότητα για
ενδεχόμενη πυρκαγιά είχε αναφέ-
ρει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα
«Karfitsa», λόγω και των υψηλών
θερμοκρασιών.

Παραμονές εγκαινίων
της ΔΕΘ ο γάμος 
του υιού Καράογλου   

Την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρί-
ου, το απόγευμα, στον Ιερό Ναό
Αγίας Σοφίας παντρεύει ο πρώην
υφυπουργός Εσωτερικών, αρμό-
διος για θέματα Μακεδονίας-
Θράκης και βουλευτής Β’ Θεσσα-
λονίκης Θόδωρος Καράογλου τον
γιο του Γιώργο. Εκείνες τις ημέ-
ρες, άλλωστε, θα βρίσκεται στην
πόλη και ολόκληρη η Νέα Δημο-
κρατία λόγω των εγκαινίων της
86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσα-
λονίκης κι έτσι αναμένει πλήθος
κόσμου να παρευρεθεί στη χαρά
του γιου του.

Ο Θανάσης Γλαβίνας
διατηρήθηκε
στην πρώτη γραμμή  

Από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που
έμειναν πίσω εν μέσω Αυγούστου,
την ίδια στιγμή που άλλοι έκαναν τα
μπάνια τους, ήταν και ο Θανάσης
Γλαβίνας, που κρατήθηκε στην
πρώτη γραμμή για να διατηρηθεί
ψηλά στην ατζέντα το θέμα των επι-
συνδέσεων. Ο διευθυντής της ΚΟ
ήταν καθημερινά φιλοξενούμενος
στις πρωινές ενημερωτικές εκπομ-
πές, ενώ παράλληλα είχε συνεχή
αρθρογραφία σε ιστοσελίδες. 

Πίσω από τα κάγκελα η 25χρονη που
μαχαίρωσε την ερωτική αντίζηλό της

Δεν υπάρχουν ούτε για 
δείγμα καταλύματα

Σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί οι εκτός
«έδρας» βουλευτές της ΝΔ, προκειμένου να
βρουν ένα δωμάτιο για το τριήμερο που θα βρί-
σκεται στην πόλη ο πρωθυπουργός για τη ΔΕΘ,
δηλαδή 9-11 Σεπτεμβρίου. Ήδη οι πληρότητες
στις ξενοδοχειακές μονάδες για εκείνες τις μέ-
ρες αγγίζουν το 100%, ενώ στα Airbnb απομένει
διαθέσιμο μόλις ένα 15%. Όποιος πρόλαβε, λοι-
πόν, θα μπορέσει να παρακολουθήσει από κοντά
τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όσο για τους βουλευ-
τές που βρίσκονται πέριξ, μάλλον αυτοί θα είναι
στο πήγαινε-έλα!

Ο Βαγγέλης Τούμπας νέος 
σύμβουλος στα Κουφάλια

Ο Ευάγγε-
λος Τούμπας
ο ρ κ ί σ τ η κ ε
νέος τοπικός
σύμβουλος
στη δημοτι-
κή κοινότη-
τα Κουφα-
λίων ενώ-
πιον του δη-
μάρχου Χαλκηδόνος Σταύρου Αναγνωστό-
πουλου. Ο κ.Τούμπας πήρε τη θέση του
Ιωάννη Μησιούδη, ο οποίος παραιτήθηκε
από τη θέση το προηγούμενο διάστημα. Ο
δήμαρχος ευχήθηκε στον νέο αιρετό καλή
και δημιουργική θητεία προς όφελος των
πολιτών.

Προετοιμάζονται στο Κίνημα
για την 3η Σεπτέμβρη

Ανοιχτή εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για την
ιδρυτική μέρα του ΠΑΣΟΚ έπεσε στο τραπέζι
μεταξύ των τοπικών στελεχών. Μάλιστα, υπάρ-
χουν σκέψεις για απευθείας σύνδεση με την εκ-
δήλωση της Αθήνας, όπου θα υπάρξει ομιλία
του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη.
Αναζητείται ιστορικό στέλεχος για την κεντρική
τοποθέτηση. 

Λύθηκε το… χακάρισμα
της σελίδας του Δ. Κούβελα 

Θύμα hacking έπεσε ο Δημήτρης Κούβελας. Ο
βουλευτής της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης δεν είχε
τη δυνατότητα να επικοινωνεί μέσω της σελίδας
του στο FaceBook, καθώς αυτή δέχθηκε κακό-
βουλη επίθεση στις 25 Ιουλίου. Τελικά, όπως ο
ίδιος έκανε γνωστό, το πρόβλημα λύθηκε με την
πολύτιμη παρέμβαση της Υπηρεσίας Δίωξης Ηλε-
κτρονικού Εγκλήματος. Τέλος καλό, όλα καλά.
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Ιόνια Νησιά

Επισκευή και ενίσχυση 
του Κοργιαλένειου Σχολικού
Κτιρίου Αργοστολίου

Ξεκινά η επισκευή και
ενίσχυση της κτιρια-
κής υποδομής του
Κοργιαλένειου Σχολι-
κού Συγκροτήματος
Αργοστολίου, προκει-
μένου να καταστεί
λειτουργικό μετά τη

σεισμική καταπόνηση, ώστε να στεγάσει το Ειδικό και Εσπε-
ρινό Γυμνάσιο-Λύκειο Αργοστολίου και το Εργαστηριακό
Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ). Προς τούτο, υπεγράφη
από την περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα-Τσαγ-
καροπούλου η τροποποίηση της πράξης «Αποκατάσταση
βλαβών από σεισμούς, ενισχύσεις στο Κοργιαλένειο Σχολι-
κό Κτίριο Αργοστολίου». Η πράξη ένταξης στο ΕΣΠΑ περι-
λαμβάνει και την αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά
511.200 ευρώ, δηλαδή ο συνολικός προϋπολογισμός ένταξης
μεταβάλλεται σε 2.261.200 ευρώ, όπως και στη μετάθεση του
χρόνου υλοποίησης της πράξης και του μοναδικού υποέρ-
γου της έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Λαμία

Η δημοτική αστυνομία μοίρασε
νερά εν μέσω καύσωνα

Σε μια σημαντική κίνηση κοινωνικής προσφοράς προ-
χώρησε η Δημοτική Αστυνομία Λαμίας, αιφνιδιάζοντας
ευχάριστα την κοινωνία της πόλης. Με πρωτοβουλία του
υπεύθυνου αντιδημάρχου Παναγιώτη Φώσκολου και
την ευγενική χορηγία συμπολίτη επαγγελματία που
προσέφερε εμφιαλωμένα μπουκαλάκια, η Δημοτική
Αστυνομία Λαμίας μοίρασε τα μπουκάλια νερό στους
ηλικιωμένους συμπολίτες μας. Η κίνηση αυτή σε μια
ομολογουμένως δύσκολη ημέρα υψηλών θερμοκρα-
σιών έλαβε πολύ θετικά σχόλια.

Η Κρήτη αποτελεί κορυφαίο νησιωτικό προορισμό για τουρισμό σε παγκόσμιο
επίπεδο, γεγονός που ευνοεί δράσεις και πρωτοβουλίες της οικείας περιφέρει-
ας για την ανάδειξη του νησιού ως ιδανικό τόπο παραμονής.
Η πρωτοβουλία «Work from Crete» προκάλεσε το ενδιαφέρον του Πανεπιστημί-
ου Τσάπμαν των ΗΠΑ σε συνδυασμό με τα όσα προσφέρει το νησί στον επισκέπτη.
Στελέχη κορυφαίων επιχειρήσεων της Καλιφόρνιας επισκέφτηκαν το νησί, στο
πλαίσιο του μαθήματος Διεθνούς Επιχειρηματικότητας του μεταπτυχιακού προ-
γράμματος στελεχών (EMBA) του Πανεπιστημίου Τσάπμαν (CA, USA). Οι μετα-
πτυχιακοί φοιτητές ενημερώθηκαν από τα στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης για
τις υποδομές, τον τουρισμό, τη φύση, την παράδοση, τον πολιτισμό και την εμπει-
ρία ζωής που χαρίζει η αυθεντική Κρήτη στον επισκέπτη.
Ήταν μια ειδική ενημερωτική συνάντηση εργασίας, στη διάρκεια της οποίας ο
προϊστάμενος Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης Νίκος Αλεξάκης παρουσίασε
τη στρατηγική για τον τουρισμό, αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα που έχουν
καταστήσει την Κρήτη κορυφαίο νησιωτικό προορισμό.

Δυτική Μακεδονία

Αναβάθμιση λειτουργίας
του ΕΚΑΒ ζητάει
ο περιφερειάρχης

Θέματα αναβάθμισης της λειτουργίας του ΕΚΑΒ
Δυτικής Μακεδονίας συζήτησε ο περιφερειάρχης
Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης με τον αν-
τιπρόεδρο του ΕΚΑΒ Παναγιώτη Κουτσουμπέλη.
Συγκεκριμένα ο κ. Κασαπίδης έθεσε ζητήματα στον
κ. Κουτσουμπέλη που σχετίζονται με τη συνεργασία
της περιφέρειας και του ΕΚΑΒ και αφορούν την
αναβάθμιση συνολικά των υπηρεσιών και των υπο-
δομών του ΕΚΑΒ σε όλες τις πόλεις όπου υπάρχουν
σταθμοί εκτάκτων αναγκών άμεσης βοήθειας. Ση-
μαντική αναφορά έκανε ο περιφερειάρχης σε πρω-
τοβουλίες που έχουν ήδη συμφωνηθεί με τους Δή-
μους Βοΐου και Εορδαίας και αφορούν έργα όπως: 

• Δημιουργία τομέα ΕΚΑΒ Βοΐου στο Καλονέρι.
• Δημιουργία και λειτουργία υποδομών Ειδικού

Τμήματος Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ).
• Δημιουργία Περιφερειακού Εκπαιδευτικού

Κέντρου (Συνεχιζόμενης Κατάρτισης) του ΕΚΑΒ στο
Εμπόριο Εορδαίας.

Για τις υποδομές αυτές, όπως τονίστηκε, η περι-
φέρεια έχει ήδη χρηματοδοτήσει το ΕΚΑΒ για την
προμήθεια ανάλογου εξοπλισμού.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Ιωάννινα

Συμμετέχουν στο
ευρωπαϊκό πρόγραμμα
«Horizon Europe»

Συμμετοχή στο έργο «Climaborough Building
Green and Climate Neutral Innovation in Cities»
διεκδίκησε και πέτυχε ο Δήμος Ιωαννιτών.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να υποστη-
ριχθούν οι συμμετέχουσες πόλεις να ορίσουν
και να αναπτύξουν καινοτομίες προσανατολι-
σμένες στο κλίμα, πρωτοποριακές, τόσο από
την πλευρά της τεχνολογίας και των υπηρεσιών
όσο και από τη νομική, διοικητική και χωροτα-
ξική πλευρά. Η πόλη των Ιωαννίνων θα λειτουρ-
γήσει «και ως πόλη-φάρος και ως πόλη-ακό-
λουθος, σε διαφορετικούς τομείς δράσεων».

Το έργο είναι 100% συγχρηματοδοτούμενο
από το πρόγραμμα «Horizon Europe», με συνο-
λικό προϋπολογισμό 11.586.227 ευρώ και με
τον Δήμο Ιωαννιτών να συμμετέχει με 145.375
ευρώ.

Συντονιστής του έργου είναι ο φορέας «Ansi
Toscana», που εκπροσωπεί το σύστημα των δή-
μων της Τοσκάνης και τη μητροπολιτική πόλη
της Φλωρεντίας, ενώ συμμετέχουν 30 εταίροι,
από 15 χώρες της Ευρώπης.
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Κρήτη

Κορυφαίοι επιχειρηματίες από την Καλιφόρνια στο «Work from Crete»



Μ
ε ταχείς ρυθμούς προχωρούν
οι εργασίες για την αναβάθμι-
ση του φωτισμού στους κύρι-

ους οδικούς άξονες της Αττικής, με την
αντικατάσταση των παλαιών ενεργοβό-
ρων φωτιστικών με σύγχρονους χαμη-
λής κατανάλωσης και υψηλής απόδοσης
λαμπτήρες led.

Ήδη η εικόνα της Αττικής έχει αρχίσει
να αλλάζει και νέο φωτισμό διαθέτουν
πλέον οι κεντρικότερες οδικές αρτηρίες,
όπως οι λεωφόροι Συγγρού, Ποσειδώ-
νος, Βουλιαγμένης, Αμαλίας, Βασιλίσ-
σης Σοφίας, Κηφισίας, Πειραιώς, Πέ-
τρου Ράλλη, Βάρης - Κορωπίου, Αθηνών
- Σουνίου, Αθηνών και η Νέα Εθνική
Οδός Αθηνών - Κορίνθου.

Το έργο, το οποίο εντάσσεται στον
στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας
Αττικής για την αισθητική, περιβαλλοντι-
κή και οδική αναβάθμιση των μητροπο-
λητικών υποδομών της Αττικής, αφορά
την τοποθέτηση 23.790 φωτιστικών led
στις σημαντικότερες λεωφόρους της Ατ-
τικής συνολικού προϋπολογισμού 36,9
εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση της πε-
ριφέρειας, μέσω του Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική
2014-2021».

«Η Αττική αποκτά ένα σύγχρονο,
ασφαλές οδικό δίκτυο με ενεργειακό
όφελος και ισχυρό περιβαλλοντικό απο-
τύπωμα», δήλωσε ο περιφερειάρχης Ατ-
τικής Γιώργος Πατούλης.

Η Αθήνα συμμετέχει
στην ανοικοδόμηση
ουκρανικών πόλεων

Συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βο-
λοντίμιρ Ζελένσκι και τον δήμαρχο Κιέβου
Βιτάλι Κλίτσκο είχε την Παρασκευή ο δή-
μαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης
στο πλαίσιο επίσκεψής του στο Κίεβο, με
αντιπροσωπεία δημάρχων ευρωπαϊκών
πόλεων. Στόχος της αποστολής ήταν η υπο-
γραφή συμφωνίας στήριξης της βιώσιμης ανοικοδόμησης των ουκρανικών πόλεων. Η
συμφωνία που υπεγράφη, παρουσία του Ουκρανού προέδρου, προβλέπει συγκεκριμένο
σχέδιο συνεργασίας για την κάλυψη όλων των αναγκών ανοικοδόμησης και αποτελεί
πρωτοβουλία του δικτύου Eurocities, στο οποίο μετέχει η Αθήνα.

«Εμείς οι δήμαρχοι καταδικάζουμε τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και απευθύ-
νουμε κάλεσμα για την άμεση απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων και την αποκατάσταση
της ειρήνης. Δεσμευόμαστε για την προετοιμασία και την πραγμάτωση της ταχείας και
βιώσιμης ανασυγκρότησης των ουκρανικών πόλεων», επισημαίνουν οι δήμαρχοι Φλω-
ρεντίας, Αθήνας, Ελσίνκι, Λιόν, Μασσαλίας, Όσλο, Ρίγας, Τιράνων και Κιέβου στο κοινό
τους ανακοινωθέν.

ΕΕιδικός γραμματέας
στο ΙΕΕ 
ο Γιάννης Σελίμης

Ο εκτελεστικός γραμματέας της Πε-
ριφέρειας Αττικής Γιάννης Σελίμης
ορίστηκε ειδικός γραμματέας στο
Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών
Ελλάδας, μετά την εκλογή του ως
μέλους του ΔΣ. «Πάγιά μας προτε-
ραιότητα, η διαφάνεια και η νομιμό-
τητα και ως περιφέρεια θα συνεχί-
σουμε να συμβάλλουμε για την κα-
λύτερη λειτουργία της Αυτοδιοίκη-
σης. Η εκλογή του Γ. Σελίμη σε αυτή
τη θέση είναι μια επιπλέον εγγύηση
προς αυτή την κατεύθυνση», δήλω-
σε ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώρ-
γος Πατούλης, συγχαίροντας τον κ.
Σελίμη για την εκλογή του σε αυτή
τη σημαντική θέση στο Ινστιτούτο
Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας,
έναν φορέα που προασπίζει τις αρ-
χές της χρηστής διακυβέρνησης.

Κοινωνικό
Φαρμακείο
Οι υπηρεσίες του Κοινωνικού
Φαρμακείου παρέχονται μέσα
από την πράξη «Δομή παροχής
βασικών αγαθών: Κοινωνικό
Παντοπωλείο, Παροχή συσσιτί-
ου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δή-
μου Αμαρουσίου», η οποία εν-
τάχθηκε στο ΕΠ «Αττική 2014-
2020» με δικαιούχο τον Δήμο
Αμαρουσίου. Μέσα από τη λει-
τουργία του, άποροι, άτομα που
βρίσκονται σε κατάσταση φτώ-
χειας ή απειλούνται από φτώ-
χεια, άστεγοι, άτομα που στε-
ρούνται ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη έχουν τη δυνατότη-
τα να λαμβάνουν δωρεάν τα
φάρμακα που χρειάζονται για
τη θεραπεία τους, κατόπιν ια-
τρικής συνταγής.

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Νέες απαλλαγές
για τις πυρόπληκτες
οικογένειες
Νέα δέσμη απαλλαγών για τους πυρό-
πληκτους της μεγάλης φωτιάς που
έπληξε την Πεντέλη ανακοίνωσε η δη-
μοτική αρχή της Παλλήνης. Αυτές αφο-
ρούν τροφεία των βρεφονηπιακών
σταθμών και συνδρομές των αθλητικών
και πολιτιστικών προγραμμάτων του
Δήμου. Οι νέες απαλλαγές προστίθενται
στα πρώτα μέτρα οικονομικής στήριξης
των πυρόπληκτων οικογενειών που εί-
χε ανακοινώσει ο Δήμος και αφορού-
σαν μειώσεις στα δημοτικά τέλη καθα-
ριότητας, στα τέλη ύδρευσης και στον
δημοτικό φόρο.

Κονδύλι 5,5 εκατ. 
για το δίκτυο ύδρευσης
Συμβασιοποιήθηκε το έργο «Προμή-
θεια και εγκατάσταση συστήματος
τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών
του Δήμου Ωρωπού», προϋπολογι-
σμού 5.404.573 ευρώ, για τον πλήρη
τηλεέλεγχο και τηλεχειρισμό του δι-
κτύου ύδρευσης στο σύνολο του Δή-
μου Ωρωπού. Η εγκατάσταση αυτομα-
τισμών στα διάφορα σημεία του δι-
κτύου θα επιτρέπει στους χειριστές
να προβαίνουν σε διορθωτικές κινή-
σεις από τον υπολογιστή τους, ενώ
παράλληλα το δίκτυο θα αυτορρυθμί-
ζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας
και θα παρακολουθούνται η παροχή,
η πίεση, η ποιότητα και η κατανάλωση
του νερού. Με το έργο αυτό γίνονται
ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αυτο-
ματοποίησης σε 53 σημεία του δήμου.
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Φωτισμός led σε όλους
τους κεντρικούς οδικούς
άξονες της Αττικής
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Α
λλάζουν όλα στο fuel pass
3 τους επόμενους μήνες.
Φαίνεται πως το οικονομι-
κό επιτελείο προχωρά

στον ανασχεδιασμό του επιδόματος
βενζίνης, αφού η εμπειρία από τους
δύο πρώτους γύρους δείχνει ότι οι δι-
καιούχοι συνεχίζουν να επιλέγουν την
πίστωση των ποσών που δικαιούνται
στον τραπεζικό τους λογαριασμό αντί
της ψηφιακής κάρτας, παρότι προ-
σφέρει μπόνους χρήματα.

Το γεγονός πως η πλειονότητα των
2.000.000 δικαιούχων επέλεξαν την
καταβολή του σε τραπεζικό λογαρια-
σμό αντί σε άυλη κάρτα, μολονότι η
δεύτερη επιλογή ήταν αυξημένη κατά
15 ευρώ, προκαλεί προβληματισμό.
Και αυτό, γιατί φαίνεται πως οι πολίτες
προτιμούν τα μετρητά, που μπορούν
να χρησιμοποιήσουν για να αντιμετω-
πίσουν το κύμα ακρίβειας. Δεν θα
πρέπει, λοιπόν, να αποκλειστεί το εν-
δεχόμενο να περιοριστεί η λίστα των
δικαιούχων και το υπολειπόμενο πο-
σό να κατευθυνθεί προς τα χαμηλά και
μεσαία εισοδήματα μέσω άλλου επι-
δόματος για την αντιμετώπιση του κύ-
ματος ακρίβειας.

Προς αυτή την κατεύθυνση δείχνει
και η -μικρή προς ώρας- μείωση στις
τιμές των καύσιμων.

Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν
στο τέλος του μήνα και θα κλειδώσουν
πριν το ταξίδι του πρωθυπουργού στη
Θεσσαλονίκη, καθώς οι σχετικές
εξαγγελίες θα γίνουν στη Διεθνή Έκ-
θεση Θεσσαλονίκης.

Επιταγή ακρίβειας
Η απόφαση για το fuel pass 3 δεν

αποκλείεται να συνδυαστεί με εκείνη
για την επιταγή ακρίβειας. 

Στην πρώτη επιταγή δόθηκαν 200
ευρώ σε περίπου 2 εκατομμύρια δι-
καιούχους, ποσό που εκτιμάται ως μι-
κρό. Δεν αποκλείεται, οπότε, το «πε-
ρίσσευμα» από το fuel pass 3 να μετα-
φερθεί στην επιταγή ακρίβειας επι-
προσθέτως των διαθέσιμων πόρων.
Σκέψεις υπάρχουν και για την υιοθέ-
τηση κλίμακας, οπότε και το ύψος της
επιταγής θα διαφοροποιείται ανάλογα
με τον δικαιούχο.

Στόχος, σύμφωνα με πηγές, είναι σε
πρώτη φάση να στηριχθούν με το πο-

σό των 200 ευρώ οι ευάλωτοι πολίτες
και όσοι πλήττονται περισσότερο από
το τσουνάμι της ακρίβειας και σε δεύ-
τερη φάση η οικονομική ενίσχυση, η
οποία μπορεί να είναι μικρότερη των
200 ευρώ, να χορηγηθεί σε περισσό-
τερα νοικοκυριά με την εφαρμογή ει-
σοδηματικών κριτηρίων. Η επιταγή
ακρίβειας θα είναι σαν το voucher του
fuel pass. Θα είναι μια άυλη κάρτα που
θα χρησιμοποιηθεί για αγορές τροφί-
μων για τα σούπερ μάρκετ. Δικαιούχοι
της θα είναι χαμηλοσυνταξιούχοι,
άτομα με αναπηρία που εισπράττουν
προνοιακό επίδομα, ανασφάλιστοι
υπερήλικες, οικογένειες με παιδιά,
δικαιούχοι εγγυημένου εισοδήματος. 

«Όσο περισσότερο πέφτει η τιμή
(σ.σ.: των καυσίμων) και υπάρχουν
δυσκολίες στο κάθε νοικοκυριό σε
άλλες περιοχές, οφείλει η Πολιτεία να
βοηθάει», ανέφερε σε τηλεοπτική του
συνέντευξη ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας δίνοντας μια
γεύση από τις προθέσεις της κυβέρ-
νησης. Άλλωστε, στον κυβερνητικό
σχεδιασμό είναι και ένα αυξημένο
επίδομα θέρμανσης για τον χειμώνα
2022-2023.

Το ποσό των 646,3 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί σε
πάνω από 1,2 εκατομμύρια δικαιούχους του e-
ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ, για την εβδομάδα 22-26 Αυ-
γούστου.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων:

1Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 22-26
Αυγούστου οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των

τακτικών πληρωμών του φορέα:
• Την Πέμπτη 25 Αυγούστου θα καταβληθούν 39
εκατ. ευρώ σε 189.000 δικαιούχους για επικουρικές
συντάξεις μηνός Σεπτεμβρίου.

• Την Παρασκευή 26 Αυγούστου θα καταβληθούν
555 εκατ. ευρώ για τις κύριες και τις επικουρικές
συντάξεις Σεπτεμβρίου 975.000 συνταξιούχων που
προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ,
ΕΤΑΑ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.
• Την επόμενη εβδομάδα θα καταβληθούν επίσης
13,5 εκατ. ευρώ σε 46.715 δικαιούχους για παροχές
σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθε-
νείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).
• Τέλος, 17 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 730 δι-
καιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για
απονομή εφάπαξ.

2 Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν 
οι εξής καταβολές:

• 11 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 28.000 δικαιού-
χους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών
επιδομάτων.
• 9 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 15.000 δικαιού-
χους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων
απασχόλησης.
• 800.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 900 μητέρες για
επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
• 1 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί σε 2.000 δικαιούχους
για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

Kλειδώνουν οι αποφάσεις -
Kαι νέα επιταγή ακρίβειας 

Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 26 Αυγούστου

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Fuel Pass 3: Τι αλλαγές
σχεδιάζει η κυβέρνηση



Σ
ε νέα εποχή εισέρχεται η ελ-
ληνική οικονομία μετά από
12 χρόνια αυστηρής επιτή-
ρησης από τους θεσμούς και

πλέον η Ελλάδα σταματάει να είναι η
εξαίρεση της Ευρώπης.

Η έξοδος της χώρας από την ενι-
σχυμένη εποπτεία έχει πολλαπλά
οφέλη, καθώς ενισχύει τη θέση της
στις διεθνείς αγορές, παρέχει πρόσθε-
τη ώθηση στην αναπτυξιακή δυναμική
της και στην προσέλκυση επενδύσεων,
προσδίδει βαθμούς ελευθερίας στην
άσκηση οικονομικής πολιτικής, στο
πλαίσιο βέβαια των υφιστάμενων κα-
νόνων που ισχύουν για όλα τα ευρω-
παϊκά κράτη-μέλη, και φέρνει πιο κον-
τά την επίτευξη και του τελευταίου
στόχου, αυτού της ανάκτησης της
επενδυτικής βαθμίδας.

Οι οίκοι αξιολόγησης
Και η επανάκτηση της επενδυτικής

βαθμίδας από τους οίκους αξιολόγη-
σης το 2023 είναι ο μεγάλος πλέον
στόχος. Γιατί; Το ελληνικό αξιόχρεο εί-
χε υποβαθμιστεί από τους οίκους
αξιολόγησης το 2010, με αποτέλεσμα
να χαρακτηριστεί «σκουπίδι». Από τό-
τε έως σήμερα οι οίκοι έχουν μεν ανα-
βαθμίσει την ελληνική οικονομία,
όμως δεν έχει φτάσει ακόμα στο πολυ-
πόθητο πρώτο σκαλοπάτι.

Παράλληλα, η Ελλάδα θα μπορεί να

ασκεί ελεύθερα την οικονομική της
πολιτική με προτεραιότητες που θα
προσδιορίζονται μόνο από την εκάστο-
τε κυβέρνηση και όχι από τις Βρυξέλ-
λες, ενώ πλέον γίνεται ορατή η ανά-
κτηση της επενδυτικής βαθμίδας -
στην οποία έχει αναφερθεί εκτενώς
κατά το παρελθόν ο πρωθυπουργός
για την σημαντικότητά της- εντός του
2023 ή και νωρίτερα.

Δημιουργία 
δημοσιονομικού χώρου

Πλέον, η οικονομική πολιτική θα
επικεντρώνεται στη δημιουργία δημο-
σιονομικού χώρου μέσω της αύξησης
του ΑΕΠ και των εσόδων με μόνιμο χα-
ρακτήρα, από την οποία θα χρηματο-
δοτούνται τα μέτρα στήριξης των πολι-
τών, όπως Fuel Pass, Power Pass,
μείωση ΕΝΦΙΑ και άλλες φοροελα-
φρύνσεις. Η έξοδος της Ελλάδας από
το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας
σχολιάστηκε θετικά και από τους υψη-
λόβαθμους αξιωματούχους της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Η πρόεδρος της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν, ο πρόεδρος του Eurogroup

Πασκάλ Ντόναχιου και ο πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ
χαιρέτισαν την έξοδο της Ελλάδος από
το καθεστώς.

Μεταξύ των θετικών στοιχείων είναι
η διεύρυνση των δυνατοτήτων της κυ-
βέρνησης να ασκήσει μια πιο χαλαρή
δημοσιονομική πολιτική εντός των ευ-
ρωπαϊκών κανόνων. Η εξέλιξη αυτή
έχει πολλαπλά οφέλη για τη χώρα:
• Κλείνει, σε συνδυασμό με την πρό-
ωρη εξόφληση των δανείων από το
ΔΝΤ και την άρση των κεφαλαιακών
περιορισμών, ένα επώδυνο κεφάλαιο
για την Ελλάδα.
• Ενισχύει τη θέση της χώρας στις διε-
θνείς αγορές.
• Παρέχει πρόσθετη ώθηση στην ανα-
πτυξιακή δυναμική της πατρίδας μας
και στην προσέλκυση επενδύσεων.
• Προσδίδει βαθμούς ελευθερίας στην
άσκηση οικονομικής πολιτικής, στο πλαί-
σιο βέβαια των κανόνων που ισχύουν για
όλα τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη.
•Αποδεικνύει τη δυναμική που έχει
αποκτήσει η ελληνική οικονομία,
αφού, παρά τις πρωτόγνωρες εξωγε-
νείς δυσκολίες, η χώρα κατακτά τους
στόχους που θέτει.

aarogi.gov.gr: 
Τρέχουν οι αιτήσεις για 
τη φωτιά στην Πεντέλη

Άνοιξε από την Παρασκευή 19

Αυγούστου και θα παραμείνει

ανοικτή έως τις 9 Σεπτεμβρίου η

πλατφόρμα arogi.gov.gr για τους

πληγέντες από την πυρκαγιά της

Πεντέλης τον περασμένο Ιούλιο,

οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν

πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής

συνδρομής, με έκδοση σχετικής

κοινής υπουργικής απόφασης. Το

ύψος της ενίσχυσης μπορεί να

ανέλθει σε έως 14.000 ευρώ και

διαμορφώνεται ανάλογα με τη σο-

βαρότητα των ζημιών που έχει

υποστεί το ακίνητο.

Η πρώτη αρωγή μπορεί να χορη-

γηθεί για κατοικίες, κτίρια επαγ-

γελματικής χρήσης και λοιπά μη

επαγγελματικής χρήσης κτίρια.

Όσον αφορά τη διαδικασία για τη

χορήγηση πρώτης αρωγής -σύμ-

φωνα με την ίδια ανακοίνωση- κά-

θε πληγείς ιδιοκτήτης μπορεί να

υποβάλει αίτηση στην πλατφόρμα

arogi.gov.gr και να ζητήσει ενί-

σχυση πρώτης αρωγής έναντι στε-

γαστικής συνδρομής για ακίνητο,

για το οποίο πρόκειται να υποβά-

λει αίτηση χορήγησης στεγαστι-

κής συνδρομής, σύμφωνα με τα

οριζόμενα στην υπό στοιχεία

2 5 4 8 0 9 / Δ Α Ε Φ Κ - Κ Ε / Α  -

325/09.08.2022 (ΦΕΚ Β΄ 4332/1 -

2.08.2022) κοινή υπουργική από-

φαση, στο αρμόδιο υπουργείο

Υποδομών και Μεταφορών.

Το ακίνητο θα πρέπει να έχει

ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρε-

σίες του υπουργείου Υποδομών

και Μεταφορών και να έχει κριθεί:

Επικίνδυνο για χρήση («Κόκκι-

νο»), σύμφωνα με το δελτίο επα-

νελέγχου, ή επικινδύνως ετοι-

μόρροπο, σύμφωνα με πρωτόκολ-

λο αυτοψίας επικινδύνως ετοι-

μόρροπου κτιρίου, ή ολοσχερώς

κατεστραμμένο, σύμφωνα με έκ-

θεση αυτοψίας ολοσχερώς κατε-

στραμμένου κτιρίου, ή προσωρινά

ακατάλληλο για χρήση («ΚΙΤΡΙ-

ΝΟ»), σύμφωνα με το δελτίο επα-

νελέγχου ή την έκθεση αυτοψίας.
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Η έξοδος από την εποπτεία
και τα οφέλη - Πρωταρχικός
στόχος η επενδυτική βαθμίδα

Σε νέα εποχή εισέρχεται 
η ελληνική οικονομία

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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της Ρεγγίνας Σαβούρδου 

Π
άνω από 1.500.000 διανυ-
κτερεύσεις έχουν πραγμα-
τοποιηθεί μόνο τον Αύγου-
στο στη χώρα μας στα κατα-

λύματα βραχυχρόνιων μισθώσεων
(τύπου Airbnb), καταγράφοντας αύξη-
ση της τάξεως του 18,7% σε σχέση με
την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Στην Αθήνα η μέση ημερήσια τιμή
ενοικίασης για τον τελευταίο μήνα του
καλοκαιριού πλησιάζει οριακά τα 100
ευρώ, κυρίως στις συνοικίες πέριξ του
ιστορικού κέντρου της πόλης, ενώ αν-
τίστοιχα η μέση τιμή τον Ιούλιο δεν ξε-
περνούσε τα 80 ευρώ.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα AirD-
NA, εταιρεία η οποία παρέχει τα πιο
ακριβή και ολοκληρωμένα δεδομένα
ενοικίασης στον κόσμο, η Ελλάδα κα-
τατάσσεται στην τρίτη θέση στους
προορισμούς επιλογής καταλυμάτων
βραχυχρόνιας μίσθωσης, με πρώτη τη
Γερμανία και δεύτερο το Βέλγιο.

«Πρόκειται για μια εξαιρετική χρο-
νιά. Υπάρχει μεγάλη αύξηση της ζήτη-
σης για τα καταλύματα βραχυχρόνιας
μίσθωσης, που συνεχίζεται ακόμα και
τώρα. Στην Αθήνα η ζήτηση είναι αρ-
κετά αυξημένη και είναι συνεχής καθ’

όλη τη διάρκεια του έτους και στα νη-
σιά φαίνεται ότι έχει επιμηκυνθεί σε
σχέση με τα προηγούμενα χρόνια»,
σημειώνει στην «Political» ο Ευστρά-
τιος Ζαφειριάδης, μέλος του διοικητι-
κού συμβουλίου του ΣΟΔΙΑ (Σύλλογος
Οικονομίας Διαμοιρασμού).

Κικίλιας: Είμαστε κορυφαίος
τουριστικός προορισμός

Και τον Ιούνιο η χώρα μας
κατέγραψε ρεκόρ στη ζή-
τηση αντίστοιχων κατα-
λυμάτων έναντι άλλων
ευρωπαϊκών χωρών,
συγκρινόμενη με το
«χρυσό» 2019, ενώ από
την αρχή του έτους η Ελ-
λάδα κατέγραψε συνολική
αύξηση 26,8% σε σχέση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2019, κατα-
τάσσοντάς την δεύτερη στη λίστα των
χωρών της Ευρώπης στην επιλογή κα-
ταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης.

«Σίγουρα δεν έχουμε καλύψει τις
απώλειες των δύο χρόνων της πανδη-
μίας, αλλά έχουν δημιουργηθεί οι
προϋποθέσεις για την ανάκαμψη του
κλάδου της βραχυχρόνιας μίσθωσης,
που τα χρόνια αυτά υπέστη ένα μεγά-
λο πλήγμα», σημειώνει ο κ. Ζαφειριά-
δης τονίζοντας την αδιάλειπτη ζήτηση
σε τέτοια καταλύματα.

Ο Βασίλης Κικίλιας, σε άρ-
θρο του στην εφημερίδα

Real, αναφέρθηκε στα
πολύ θετικά δεδομένα
που έχουν σημειωθεί
φέτος στην τουριστι-
κή βιομηχανία της

χώρας, μετατρέποντας
την Ελλάδα σε κορυ-

φαίο τουριστικό προορι-
σμό. Παρά τις μεγάλες αντιξο-

ότητες που προκάλεσαν ο πόλεμος
στην Ευρώπη, η ενεργειακή κρίση, ο
πληθωρισμός, η ακρίβεια, η πανδη-
μία, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, η

Ελλάδα δίνει τη δική της «μάχη» και
ανταποκρίνεται με απόλυτη επιτυχία.
Ο υπουργός Τουρισμού αναφέρθηκε
και στο ολιστικό σχέδιο βιώσιμης του-
ριστικής ανάπτυξης, με επενδύσεις
τόσο σε ξενοδοχειακές μονάδες όσο
και σε επίπεδο μεγάλων υποδομών,
ώστε να προσδώσουν στην Ελλάδα
ένα ισχυρό αναπτυξιακό πρόσημο, πε-
ρισσότερα έσοδα και θέσεις εργασίας.

Ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής της πόλης
του Πειραιά βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης, κα-
θώς για τους τρεις τελευταίους σταθμούς της επέ-
κτασης της γραμμής 3, από τη Νίκαια έως το Δημοτι-
κό Θέατρο, ξεκίνησε η δεύτερη φάση των δοκιμών.

Για την εκτέλεση των δοκιμαστικών δρομολογίων,
η Αττικό Μετρό έχει ανακοινώσει πως θα παραμεί-
νουν κλειστοί οι σταθμοί του μετρό «Νίκαια», «Κο-
ρυδαλλός» και «Αγία Βαρβάρα» από τις 27 έως και
τις 28 Αυγούστου και η γραμμή θα λειτουργεί στο

τμήμα «Αεροδρόμιο - Αγ. Μαρίνα».
Οι εναπομείναντες προς παράδοση σταθμοί, «Μα-

νιάτικα», «Πειραιάς» (πλησίον του ομώνυμου σταθ-
μού της γραμμής 1) και «Δημοτικό Θέατρο» θα δια-
σφαλίσουν την απευθείας σύνδεση του λιμανιού του
Πειραιά με το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευ-
θέριος Βενιζέλος».

Οι ταξιδιώτες θα μπορούν σε 55 μόλις λεπτά να με-
τακινηθούν από τον Πειραιά στο αεροδρόμιο και από
εκεί στον τελικό τους προορισμό. Το γεγονός θα

προσδώσει ιδιαίτερα αναπτυξιακά οφέλη τόσο στην
ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και του Πειραιά όσο
και στην εθνική οικονομία γενικότερα.

Υπολογίζεται πως 132.000 επιβάτες θα εξυπηρε-
τούνται σε καθημερινή βάση με την ολοκλήρωση και
παράδοση του έργου. Το περιβαλλοντικό αποτύπω-
μα εκτιμάται πως θα μειωθεί αισθητά, καθώς αναμέ-
νεται να μειωθεί αντίστοιχα και η χρήση των ΙΧ αυτο-
κινήτων στους δρόμους της πόλης.

Ρ. Σ.

Στο 18,7% η άνοδος σε
σχέση με το 2019 - Στην
3η θέση της Ευρώπης η
χώρα μας από την αρχή του
έτους στους προορισμούς
με τις περισσότερες
κρατήσεις στα καταλύματα
για βραχυχρόνια μίσθωση 

Το μετρό πιάνει λιμάνι - Ξεκίνησε η 2η φάση των δοκιμών στον Πειραιά 

«Έκρηξη» και
τον Αύγουστο
για το Airbnb
στην Ελλάδα

Ευστράτιος Ζαφειριάδης
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Μ
ε μια ισχυρή «ένεση»
στις επιδοτήσεις στους
λογαριασμούς ρεύματος
για τον Σεπτέμβριο πρό-

κειται να απαντήσει η κυβέρνηση στην
αναμενόμενη εκτόξευση των χρεώσε-
ων προμήθειας που ανακοίνωσαν
πριν από τρία 24ωρα οι προμηθευτές. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος
είναι οι «καθαρές» λιανικές τιμές που
θα κληθούν να πληρώσουν οι οικιακοί
καταναλωτές να παραμείνουν (με κρι-
τήριο τις χρεώσεις της ΔΕΗ) στα 15 λε-
πτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα, όπως
και τον Αύγουστο, ενώ για τους επαγ-
γελματικούς καταναλωτές οι «καθα-
ρές» τιμές θα κυμανθούν υψηλότερα,
σε περίπου διπλάσια επίπεδα. 

Αυτό σημαίνει ότι η επιδότηση για
τον επόμενο μήνα θα αυξηθεί μεσο-
σταθμικά στα επίπεδα των 60 λεπτών
του ευρώ ανά κιλοβατώρα, από 33,7

λεπτά που ήταν τον Αύγουστο, κατα-
γράφοντας αύξηση πάνω από 70%. 

Οι τελικές ανακοινώσεις του
υπουργείου για την επιδότηση του
επόμενου μήνα αναμένονται εντός
των επόμενων 24ώρων, δηλαδή, έως
και την Τετάρτη, με πιθανότερη, ωστό-
σο, ημερομηνία την Τρίτη 23 Αυγού-
στου. Το τοπίο που διαμορφώνεται τον
Σεπτέμβριο είναι εξαιρετικά αρνητικό,
με τις αυξήσεις των χρεώσεων των
προμηθευτών να ξεπερνούν σε μερι-
κές περιπτώσεις ακόμη και το 60%. 

Είναι ενδεικτικό ότι, αν δεν συνυπο-
λογισθούν οι εκπτώσεις συνέπειας
που παρέχουν ορισμένοι προμηθευ-
τές, η μικρότερη ονομαστική χρέωση
που ανακοινώθηκε για τον Σεπτέμ-
βριο είναι 67,9 ευρώ ανά κιλοβατώρα.
Αντίθετα, τον Αύγουστο η μικρότερη
ονομαστική τιμή ήταν μόλις 48,6 ευρώ
ανά κιλοβατώρα -από τη ΔΕΗ-, η χρέ-
ωση της οποίας για τον επόμενο μήνα
ξεκινά από τα 78,8 ευρώ.

Απίστευτη άνοδος στις τιμές
Όπως είναι φυσικό, η σημαντική αύ-

ξηση της επιδότησης θα «μεταφρα-
στεί» σε σημαντική αύξηση του κό-
στους των μέτρων ενίσχυσης για τον
Σεπτέμβριο, το οποίο εκτιμάται ότι θα
πλησιάζει τα 2 δισ. ευρώ. Από αυτά,
περίπου 900 εκατ. ευρώ θα καταβλη-
θούν από κονδύλια του προϋπολογι-
σμού, ενώ ποσό περί το 1,1 δισ. ευρώ
θα προέλθει από το Ταμείο Ενεργει-
ακής Μετάβασης, δηλαδή, από πό-
ρους προερχόμενους από τις δημο-
πρασίες ρύπων, τα πλεονάσματα των
ΑΠΕ και τα έσοδα που προκύπτουν
από το χρηματιστήριο ενέργειας μετά
το πλαφόν που έχει τεθεί στις αμοιβές
των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων.

Υπενθυμίζεται ότι τον προηγούμενο
μήνα το δίχτυ προστασίας στις ανατι-
μήσεις του ρεύματος ανήλθε στο 1,136
δισ. ευρώ. Επομένως, αυτή τη φορά
θα χρειαστεί να «επιστρατευθούν»
σχεδόν διπλάσια κεφάλαια.

Τέλος, σταθερά την «ανιούσα»
έχουν πάρει οι τιμές ρεύματος σε Ελ-
λάδα και Ευρώπη καταρρίπτοντας το
ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Πλέον οι ανα-
τιμήσεις των τιμών λαμβάνουν ακραί-
ες διαστάσεις, με το «ταμπλό» του Ελ-
ληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας να
γράφει για σήμερα, Τρίτη 23 Αυγού-
στου, μέση τιμή στα 616 ευρώ στην
προημερήσια αγορά με μέγιστη τιμή
794 και ελάχιστη 500 ευρώ. Την ίδια
στιγμή, η τιμή του φυσικού αερίου στο
ολλανδικό hub TTF «φλερτάρει» με τα
300 ευρώ/MWh. 

Σχεδόν διπλάσιο το κρατικό
δίχτυ προστασίας 
στους λογαριασμούς σε σχέση
με τον Αύγουστο - Άμεσα 
οι ανακοινώσεις του ΥΠΕΝ

Παρά την ενεργειακή κρίση και την άνοδο των τιμών
του ρεύματος, το ποσοστό των πελατών της ΔΕΗ -που
είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας- με ληξιπρόθεσμες οφειλές όχι μόνο δεν αυξή-
θηκε, αλλά μειώνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της επιχείρησης
που έχει στη διάθεσή του το ΑΠΕ, οι πελάτες της
ΔΕΗ με ληξιπρόθεσμες οφειλές ήταν φέτος τον Ιού-
νιο το 20,6% του συνόλου (ένας στους πέντε), έναντι:
� 23,1% τον Ιούνιο του 2021
� 26,2% τον ίδιο μήνα του 2020
� 26,4 % το 2019 και

� 30,2% τον Ιούνιο του 2018.
Αυτό σημαίνει ότι το 2018 οι πελάτες με ληξιπρό-

θεσμες οφειλές ήταν 50% περισσότεροι (σε εκατο-
στιαία βάση) σε σχέση με το 2022 παρά το γεγονός
ότι οι τιμές του ρεύματος από το φθινόπωρο του
2021 και μετά έχουν αυξηθεί εξαιτίας της διεθνούς
κρίσης.

Η συγκράτηση του ποσοστού των πελατών με λη-
ξιπρόθεσμα χρέη προς τον μεγαλύτερο προμηθευτή
αποδίδεται σε σειρά παραγόντων όπως οι επιδοτή-
σεις που παρέχει η Πολιτεία μέσω του Ταμείου
Ενεργειακής Μετάβασης προς τους καταναλωτές

ρεύματος, οι εκπτώσεις που εφαρμόζει η ΔΕΗ, τα
προγράμματα σταθερού τιμολογίου που δεν επηρε-
άστηκαν από τη ρήτρα αναπροσαρμογής τους προ-
ηγούμενους μήνες (μέχρι την κατάργηση της ρήτρας
τον Ιούλιο) αλλά και τα προγράμματα διακανονισμού
της επιχείρησης, που επιτρέπουν στους καταναλω-
τές οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες να διατη-
ρούν ενήμερες τις οφειλές τους.

Η εικόνα της ΔΕΗ αποτελεί σαφή ένδειξη για την
εξέλιξη του συνόλου της αγοράς, δεδομένου ότι το
μερίδιο αγοράς της επιχείρησης κυμαίνεται στο επί-
πεδο του 60%.

Τα «κλειδιά» που βοήθησαν στη μείωση των ληξιπρόθεσμων χρεών προς τη ΔΕΗ 

Αυξάνεται 
στα 2 δισ. 
η ενίσχυση 
του Σεπτεμβρίου

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
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Τ
ο θετικό διεθνές κλίμα οδή-
γησε το ελληνικό Χρηματι-
στήριο στην επαναφορά σε

υψηλό 2,5 μηνών, στην περιοχή των
900 μονάδων, με χαρακτηριστικό
την άνοδο της προηγούμενης εβδο-
μάδος (των τεσσάρων συνεδριάσε-
ων) συνοδεία αυξημένων -για την
εποχή- συναλλαγών. Οι εγχώριοι
αναλυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι
για τη βραχυπρόθεσμη τάση, εκτι-
μώντας πως μέχρι τέλος Αυγούστου,
υπόλοιπο οκτώ συνεδριάσεων διά-
στημα, δύσκολα θα ακυρωθεί η ανο-
δική τάση. Αν επιβεβαιωθεί η εκτί-
μηση, το ΧΑ θα συμπληρώσει δύο
μήνες ανόδου, με οδηγό τον τραπε-
ζικό κλάδο, σημαντικές βοήθειες
από blue chips και αξιοπρόσεκτη
μόχλευση σε mid & small caps. 

Όμως, δεδομένης της βαρύτητας
του τραπεζικού κλάδου, η πορεία για
τον Γενικό Δείκτη θα εξαρτηθεί από
το κατά πόσον θα συνεχίσει ή θα

διορθώσει, με σημεία αναφοράς τις
610-580 μονάδες (σε βραχυπρόθε-
σμο εβδομαδιαίο) για την τρέχουσα
εβδομάδα. Το 19,65% (σε διάστημα
μηνός) για τον τραπεζικό δείκτη έχει
εισφέρει ρευστότητα/υπεραξίες στο
σύστημα, που υπό προϋποθέσεις

μπορεί να οδηγήσει πέραν των 610
μονάδων. Τα πακέτα, που άλλαξαν
χέρια την τελευταία εβδομάδα, πα-
ραπέμπουν περισσότερο σε άνοδο
παρά σε διόρθωση, με πρώτο σημαν-
τικό ορόσημο τη συνεδρίαση της ΕΚΤ
στις 8 Σεπτεμβρίου.

Alpha Αστικά Ακίνητα: Πρόταση
για μεικτό μέρισμα 3,42 ευρώ

Τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού
47.880.000 ευρώ, ήτοι 3,42 ευρώ ανά μετοχή
(μεικτό) εισηγείται προς την τακτική Γενική
Συνέλευση της Alpha Αστικά Ακίνητα το διοι-
κητικό συμβούλιο της εταιρείας, τροποποι-
ώντας την αρχική εισήγησή του. Σημειώνεται
ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές
διατάξεις (άρθρο 64 του ν. 4172/2013, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει), το προς διανο-
μή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φό-
ρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση
του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους,
οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις).

Reds: Δημόσια πρόταση 
από την RB Ellaktor Holding

Η Reds AE με ανακοίνωσή της ενημέρω-
σε το επενδυτικό κοινό ότι στις 19.08.2022
έλαβε ενημέρωση από το νομικό πρόσωπο
RB Ellaktor Holding BV, 100% θυγατρική
της Reggeborgh Invest BV, για υποβολή
υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης προς
όλους τους μετόχους που κατέχουν κοινές,
ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της
Reds Α.Ε. Η τιμή της δημόσιας πρότασης
διαμορφώνεται σε 2,48 ευρώ ανά μετοχή
και αφορά το σύνολο του ποσοστού που δεν
κατέχει η RB Ellaktor, δηλαδή το 39,73% του
μετοχικού κεφαλαίου της Reds.

Νέο στέλεχος 
στην ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ανακοίνωσε ότι ο κ. Δη-
μήτριος Θεοδωρακάτος ορίσθηκε νέος επικε-
φαλής της Μονάδας εξυπηρέτησης μετόχων
και εταιρικών ανακοινώσεων της εταιρείας με
ισχύ από τις 19.08.2022, σε αντικατάσταση του
αποχωρήσαντος από την ανωτέρω θέση, κ.
Αλεξάνδρου Κομπότη του Νικολάου, με ισχύ
από την ίδια ως άνω ημερομηνία.

Ένα «χρυσό» deal στην αγορά ενέργειας ανακοίνωσε η Mytilineos. Ο
μεγαλύτερος παίκτης από τους ιδιώτες παρόχους ανακοίνωσε την εξαγο-
ρά της WATT & VOLT αντί 36 εκατ., που αφενός προσθέτει στο χαρτοφυλά-
κιο της λιανικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της Mytilineos -δη-
λαδή στο χαρτοφυλάκιο της Protergia- τους 200.000 πελάτες της WATT &
VOLT, αφετέρου ενισχύει την παρουσία του μεγάλου ενεργειακού ομίλου
και στην ηλεκτροκίνηση με 516 σημεία φόρτισης ανά την επικράτεια.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδια-
σμού για την ανάπτυξη της δραστηριοποίησής της στη λιανική αγορά προ-
μήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στην Ελλάδα και στην

ευρύτερη περιοχή, ανακοίνωσε τη συμφωνία για εξαγορά του συνόλου των μετοχών της εταιρείας
WATT+VOLT - «Watt and Volt Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας».

Με την προσθήκη του χαρτοφυλακίου 200.000 πελατών της WATT+VOLT η δραστηριότητα της Mytilineos
στη λιανική αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (όπου μέσω της Protergia - Το-
μέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου κατέχει ήδη την πρώτη θέση μεταξύ των ιδιωτών παρόχων)
ενισχύεται πολλαπλώς. Το ενιαίο μερίδιο αγοράς πλέον αγγίζει το 10%, διαθέτοντας 550.000 πελάτες και
σχεδόν 100 καταστήματα, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται σημαντικά η παρουσία στην ηλεκτροκίνηση με 516
σημεία φόρτισης ανά την επικράτεια.

Χρηματιστήριο: Το βλέμμα στις τράπεζες 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η Bank of Cyprus Holdings (Τράπεζα Κύπρου)
απέρριψε πρόταση εξαγοράς από την Lone Star
Funds έναντι 1,51 ευρώ ανά μετοχή. Ο όμιλος ιδιω-
τικών επιχειρηματικών κεφαλαίων επιβεβαίωσε
ότι είχε κάνει την πρόταση (σε μετρητά) σε ανακοί-
νωσή του την Παρασκευή. Το πρακτορείο
Bloomberg είχε αναφέρει νωρίτερα την είδηση της
προσέγγισης με σκοπό την εξαγορά. Σύμφωνα με
τους κανόνες εξαγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου, η

Lone Star έχει προθεσμία μέχρι τις 5 μ.μ. στις 30
Σεπτεμβρίου για να ανακοινώσει εάν θα προχωρή-
σει σε προσφορά. Εκπρόσωπος της Τράπεζας Κύ-
πρου αρνήθηκε να σχολιάσει. Η Lone Star, με έδρα
το Ντάλας, με επικεφαλής τον δισεκατομμυριούχο
ιδρυτή και πρόεδρο John Grayken, έχει ιστορικό
επενδύσεων σε τράπεζες και το χαρτοφυλάκιό της
περιλαμβάνει τη γερμανική IKB Deutsche Indus-
triebank και την πορτογαλική Novo Banco.

Mytilineos: Εξαγοράζει τη WATT+VOLT αντί 36 εκατ.

Η Τράπεζα Κύπρου απέρριψε πρόταση εξαγοράς 



Ο
κόσμος είναι -δυστυχώς- απροετοίμαστος για
μια τεράστια ηφαιστειακή έκρηξη, που δεν εί-
ναι καθόλου απίθανη μέσα στις επόμενες δε-
καετίες, όπως προειδοποιούν Βρετανοί ειδικοί

του Κέντρου Μελέτης Υπαρξιακού Κινδύνου (CSER) του
Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ και του Πανεπιστημίου του
Μπέρμιγχαμ. Οι έμμεσες επιπτώσεις από κάτι τέτοιο -πέ-
ρα από την άμεση καταστροφή- θα ήταν σοβαρές για το
κλίμα και τη διατροφική αλυσίδα.

Οι πιθανότητες μιας γιγαντιαίας έκρηξης ηφαιστείου
(μεγέθους 7 στη σχετική κλίμακα εκρηκτικότητας Volcano
Explosivity Index-VOI) κάπου στη Γη μέσα στα επόμενα
χρόνια εκτιμώνται σε μία στις έξι. Κάτι που οι επιστήμονες,
οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό
«Nature», χαρακτηρίζουν ως «ρίξιμο του ζαριού», για να
δείξουν ότι το ζήτημα πρέπει να αρχίσει να λαμβάνεται πιο
σοβαρά από ό,τι μέχρι σήμερα, που η προσοχή στρέφεται
σε άλλους μεγάλους κινδύνους για την ανθρωπότητα (κλι-
ματική κρίση, πρόσκρουση αστεροειδούς κ.ά.).

Ανάγκη για μέτρα
Οι ειδικοί τονίζουν πως «υπάρχει μια ευρεία παρα-

νόηση ότι οι κίνδυνοι μείζονος ηφαιστειακής έκρηξης
είναι χαμηλοί» και επισημαίνουν πως είναι «απερίσκε-
πτη» η τωρινή έλλειψη κυβερνητικών επενδύσεων για
επιτήρηση και απόκριση σε περίπτωση ηφαιστειακής
καταστροφής. Για αυτό καλούν να ληφθούν έγκαιρα μέ-
τρα, όπως η καλύτερη ενημέρωση του κοινού για τους
ηφαιστειακούς κινδύνους, αλλά και πιο τολμηρές πρω-

τοβουλίες, όπως η βελτιωμένη διαχείριση του μάγματος
σε επικίνδυνα ηφαίστεια.

«Τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από πυρήνες πάγου
σχετικά με τη συχνότητα των ηφαιστειακών εκρήξεων σε
μεγάλο βάθος χρόνου δείχνουν ότι οι πιθανότητες είναι μία
στις έξι για μια έκρηξη μεγέθους 7 μέσα στα επόμενα εκα-
τό χρόνια. Αυτό ισοδυναμεί με ρίξιμο του ζαριού. Τέτοιες
γιγάντιες εκρήξεις έχουν προκαλέσει απότομη κλιματική
αλλαγή και κατάρρευση πολιτισμών στο μακρινό παρελ-
θόν», δήλωσε η ερευνήτρια δρ Λάρα Μάνι του CSER.

Υποτιμούμε τον κίνδυνο
Όπως ανέφερε, ο κίνδυνος μιας γιγάντιας ηφαιστει-

ακής έκρηξης είναι εκατοντάδες φορές μεγαλύτερος σε
σχέση με τον κίνδυνο να πέσει στη Γη ένας αστεροειδής ή

κομήτης διαμέτρου ενός χιλιομέτρου. 
Η τελευταία μεγάλη ηφαιστειακή έκρηξη στη Γη συνέβη

στην Τόνγκα φέτος τον Ιανουάριο. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι,
αν είχε διαρκέσει περισσότερο, θα είχε απελευθερώσει
περισσότερες στάχτες και αέρια ή αν είχε συμβεί σε μια
περιοχή με ζωτικές υποδομές, όπως η Μεσόγειος, οι το-
πικές και παγκόσμιες επιπτώσεις της θα ήταν καταστρο-
φικές. «Η έκρηξη της Τόνγκα ήταν το ηφαιστειακό ισοδύ-
ναμο ενός αστεροειδούς που περνάει ξυστά από τη Γη και
πρέπει να αντιμετωπιστεί ως κλήση αφύπνισης», σημεί-
ωσε η δρ Μάνι.

Οι ερευνητές εκτιμούν, με βάση τη μελέτη των ιχνών
θείου στους αρχαίους πυρήνες πάγου, ότι μια ηφαιστει-
ακή έκρηξη δέκα έως εκατό φορές ισχυρότερη από εκεί-
νη της Τόνγκα συμβαίνει κάθε περίπου 625 χρόνια, συ-
χνότητα διπλάσια της εκτιμώμενης μέχρι σήμερα.

Κόστος τρισ. δολαρίων
Οι ειδικοί αναφέρουν ότι οι οικονομικές ζημίες από μια

τεράστια ηφαιστειακή έκρηξη θα είναι της τάξης πολλών
τρισεκατομμυρίων δολαρίων, σε μια κλίμακα ανάλογη
μιας μεγάλης πανδημίας.

Μέχρι στιγμής, οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει την το-
ποθεσία μόνο μερικών από τις συνολικά 97 μεγάλες
ηφαιστειακές εκρήξεις που εκτιμάται ότι συνέβησαν κατά
τα τελευταία 60.000 χρόνια με βάση τις ενδείξεις του γεω-
λογικού «αρχείου». Αυτό σημαίνει ότι στον πλανήτη μας
μπορεί να υπάρχουν δεκάδες ηφαίστεια ικανά να προκα-
λέσουν πολύ καταστροφικές εκρήξεις, τα οποία όμως δεν
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Καμπανάκι για γιγάντιες 
εκρήξεις ηφαιστείων 
τα επόμενα 100 έτη

Προειδοποίηση 
Βρετανών ειδικών - 

Οι έμμεσες επιπτώσεις 
θα ήταν σοβαρές για το κλίμα 

και τη διατροφική αλυσίδα
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Σ αν ένα ελληνικό αυγουστιάτι-
κο φεγγάρι ολόγιομο, με 13
μετάλλια ευρωπαϊκά ήταν η

παρουσία του ελληνικού αθλητισμού
στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στί-
βου, ενόργανης γυμναστικής, κωπη-
λασίας και κολύμβησης.

Ποτέ μήνας του χρόνου δεν ήταν
τόσο γενναιόδωρος σε μετάλλια σε
ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όπως ο
φετινός, όπου ο ελληνικός αθλητι-
σμός κόντρα στις αντιξοότητες -κυ-
ρίως οικονομικές- κατάφερε να φέ-
ρει στην πατρίδα 13 μετάλλια από το
Μόναχο και τη Ρώμη. 

Στον στίβο, η υφήλιος υποκλίθηκε
στην ανυπέρβλητη Αντιγόνη Ντρι-
σμπιώτη, που κατέκτησε δύο χρυσά
μετάλλια στα 35 χλμ. και στα 20 χλμ.
βάδην σε μία εβδομάδα! Φαινόμενο,
ετών 38! Ελπίζει να μη χρειαστεί να ξα-
ναδουλέψει ως γκαρσόνα στο τσιπου-
ράδικο της οικογένειάς της στην Καρ-
δίτσα. Να βρεθεί κι ένας χορηγός ν’
αναλάβει την προετοιμασία της για το
παγκόσμιο πρωτάθλημα του χρόνου.
Ελπίζει. Όπως ελπίζει να δοθούν και
εξηγήσεις από την ΕΟΕ, γιατί ήθελαν
να της κόψουν την «υποτροφία» (χρή-

ματα), επειδή ήταν μεγάλη σε ηλικία. 
Ένα άλλο φαινόμενο, ο Λευτέρης

Πετρούνιας. Κατέκτησε έξι χρυσά
μετάλλια στους κρίκους σε ισάριθμα
ευρωπαϊκά, ξεπερνώντας κατά ένα
τον Βλάσση Μάρα στο μονόζυγο. Και
συνεχίζει…

Για τον Τεντόγλου έχουν γραφτεί τα
πάντα. Ωστόσο, εκείνες οι επιθυμίες
του προπονητή του, Γιώργου Πομά-
σκι, «δεν έχουμε πάρει ούτε μία κα-
ραμέλα για να γίνει καλύτερος ο Μίλ-
τος», μήπως πρέπει να εκπληρωθούν
κάποτε; Ο Τεντόγλου έχει βάλει στόχο

το παγκόσμιο ρεκόρ του Μάικλ Πά-
ουελ, 8,95 μ.!

Η Ελίνα Τζένγκο κατέκτησε το χρυ-
σό στον ακοντισμό με βολή 65,81 μ. H
Τζένγκο σε ηλικία 19 ετών και 350
ημερών έγινε η νεότερη πρωταθλή-
τρια Ευρώπης στον ακοντισμό και η
νεότερη χρυσή μεταλλιούχος της Ελ-
λάδας σε μεγάλη διοργάνωση. Μή-
πως να δει λίγο η Πολιτεία, ο ΣΕΓΑΣ
και η ΕΟΕ το… χωράφι που προπονεί-
ται; Ο σφυροβόλος Φραντζεσκάκης
(6ος στο Μόναχο) έχει χορηγό έναν…
γεωργό που του παραχωρεί δωρεάν
το κτήμα του για να κάνει προπόνηση.

Η Κατερίνα Στεφανίδη κατέκτησε
ασημένιο στο επί κοντώ και παραμέ-
νει στην ελίτ του παγκόσμιου στίβου.
Μάλλον έχει λύσει τα προβλήματά
της. Σίγουρα τα έχουν λύσει οι κωπη-
λάτες και τα παιδιά της κολύμβησης;

Πανηγυρίζουν στίβος,
ενόργανη, κωπηλασία και
κολύμβηση, αλλά και οι
χορηγοί… αγροτοαθλητών

Η Ελλάδα μετρά μετάλλια...

ΤΑ  Α ΥΓ Ο Υ ΣΤ Ι A ΤΙ ΚΑ  Μ Ε Τ A Λ Λ Ι Α
Ενόργανη γυμναστική
Λευτέρης Πετρούνιας, χρυσό μετάλλιο στους κρίκους

Στίβος
Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, χρυσά μετάλλια σε 35 χλμ. και 20 χλμ. βάδην
Μιλτιάδης Τεντόγλου, χρυσό μετάλλιο στο μήκος
Ελίνα Τζένγκο, χρυσό μετάλλιο στον ακοντισμό
Κατερίνα Στεφανίδη, ασημένιο μετάλλιο στο επί κοντώ

Κωπηλασία
Αντώνης Παπακωνσταντίνου, χρυσό μετάλλιο στο σκιφ ελαφρών βαρών
Ζωή Φίτσιου, ασημένιο μετάλλιο στο σκιφ ελαφρών βαρών
Ευαγγελία Αναστασιάδου, ασημένιο μετάλλιο στο σκιφ
Στέφανος Ντούσκος, ασημένιο μετάλλιο στο σκιφ

Κολύμβηση
Απόστολος Χρήστου, χρυσό μετάλλιο στα 50 μ. ύπτιο, ασημένιο στα 100 μ. ύπτιο
Κριστιάν Γκολομέεφ, χάλκινο μετάλλιο στα 50 μ. ελεύθερο



Ν
ίκησαν όλοι οι «μεγάλοι»
στην πρεμιέρα της Super
League 1, αλλά το καλύτερο

παιχνίδι το έκαναν οι «μικροί». Βό-
λος - Αστέρας Τρίπολης 3-3 στο
«Πανθεσσαλικό». Ο Βόλος διαμαρ-
τυρήθηκε για την διαιτησία του
Περράκη και αμέσως… απέλυσε
τον Γάλλο προπονητή Τανσό, άνευ
λόγου και αιτίας. Ο πρωταθλητής
Ολυμπιακός νίκησε 2-0 τον ΠΑΣ
στο Φάληρο με γκολ των Βαλμ-
πουενά και Ραντζέλοβιτς. Ο κυπελ-
λούχος Παναθηναϊκός 1-0 τον Ιωνι-
κό στη «Λεωφόρο» με πέναλτι του
Αϊτόρ. Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ 1-0 τον
Παναιτωλικό με γκολ του νεαπο-
κτηθέντα Μπράντον Τόμας. Η ΑΕΚ
εύκολα 3-0 στη Λαμία με δύο γκολ
του Αραούχο και ένα του Πινέδα.
Πανεύκολα ο Άρης 3-0 τον Λεβα-
δειακό στο «Βικελίδης» με δύο

γκολ του Μαντσίνι και ένα του
Γκρέι. Στο Περιστέρι ο ΟΦΗ προ-
ηγήθηκε με τον Νέιρα, αλλά ο

Ατρόμητος απάντησε με γκολ των
Τσαβίδα, Μουνίθ και Κρίστιανσον,
όλα από ασίστ του Κλωναρίδη. 

Πρεμιέρα:Εύκολα οι Big-5 Τουρκία και Κατάρ 
για Φορτούνη

Ο Κώστας Φορτούνης δεν υπολογίζεται από τον
Ολυμπιακό, ούτε μετά την απόλυση του Μαρτίνς
και την έλευση του Κορμπεράν και έχει δεχτεί
κρούσεις από ομάδες της Τουρκίας και του Κατάρ.
Ωστόσο αποτελεί ερωτηματικό αν ο Ολυμπιακός
θα τον αφήσει ελεύθερο ή θα θελήσει να εισπρά-
ξει κάποιο ποσό. Όπως επίσης δεν είναι ξεκάθαρο
αν οι συγκεκριμένοι σύλλογοι προτίθενται να πλη-
ρώσουν για να τον πάρουν. Ο Φορτούνης παίρνει
1,5 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Λήξη συναγερμού 
για Αντετοκούνμπο

Το πρόβλημα του Γιάννη Αντετοκούνμπο
δεν είναι σοβαρό, η μαγνητική δεν έδειξε
«οξεία βλάβη», κάτι που σημαίνει ότι ο σταρ

του Μιλγουόκι θα ενισχύσει την Εθνική μας
στο Eurobasket 2022. Ωστόσο, η Εθνική ομάδα

έχει να αντιμετωπίσει μεθαύριο Πέμπτη τη Σερ-
βία εκτός έδρας και τρεις ημέρες μετά το Βέλγιο,
στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου
Κυπέλλου.

Έρχεται σήμερα ο Μπερνάρντ
Σήμερα αναμένεται στην Αθήνα ο νέος σούπερ

σταρ του Παναθηναϊκού, ο 30χρονος Βραζιλιάνος
μέσος Μπερνάρντ. Είναι 14 φορές διεθνής (1 γκολ)
και έχει αγωνιστεί για πέντε χρόνια στην Ατλέτικο
Μινέιρο προτού πάει στη Σαχτάρ έναντι 25 εκατ.
ευρώ. Εκεί έκανε για άλλα τόσα χρόνια σπουδαία
πράγματα, με 156 ματς, 28 γκολ και 35 ασίστ.
Έπαιξε στην Έβερτον για τρία χρόνια, πριν πάει στα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Αλ Σαρίγια.

Εκτός US Open o Τζόκοβιτς
Οι Αμερικάνοι απέρριψαν το αίτημα του ανεμβο-

λίαστου Νόβακ Τζόκοβιτς να πάρει μέρος στο US
Open, το οποίο έχει κατακτήσει τρεις φορές στο
παρελθόν. Με τη νίκη του στο Γουίμπλεντον είχε
φτάσει τα 21 Grand Slam απέχοντας ένα από τα 22
του Ράφα Ναδάλ. Πέρυσι είχε χάσει 3-0 από τον
Μεντβέντεφ και μαζί την ευκαιρία να γίνει ο πρώ-
τος άνδρας που κερδίζει και τα τέσσερα Grand S-
lam σε έναν χρόνο μετά το 1969.

Ήττα και… παγάκια από τον Στέφανο
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν κουρασμένος από την υπερπρο-
σπάθεια να νικήσει τον Μεντβέντεφ στον ημιτελικό κι έτσι έχα-
σε 2-0 σετ με 7-6, 6-2 από τον Κροάτη Μπόρνα Τσόριτς (Νο 152)
στον τελικό του Σινσινάτι, σε 1 ώρα και 57 λεπτά και παραμένει
χωρίς τίτλο σε outdoor hard court. Μετά το ματς δημοσίευσε
μία φωτογραφία στο instagram, όπου κάνει μπάνιο στην μπα-
νιέρα του γεμάτη από παγάκια.

Με την κόρη 
του Μπερλουσκόνι

Ζευγάρι με την 37χρονη κόρη του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, Ελεονόρα, είναι ο άλλοτε παίκτης
του Ολυμπιακού Παϊτίμ Κασάμι, 34 ετών, που ετοιμάζεται να υπογράψει στη Βερόνα. 
Οι δυο τους πήγαν βόλτα με το σκάφος στη Σαρδηνία και τους «τσάκωσαν» οι παπαράτσι. 
Η Ελεονόρα είναι φρεσκοχωρισμένη με τρία παιδιά και ο Κασάμι προέρχεται και αυτός από
έναν άτυχο έρωτα με την πρώην του Λούις Χάμιλτον, Νικόλ Σέρζινγκερ.
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Επιμέλεια: 
Ραφαέλα 

Παπαγεωργίου

Mε όλα τα αγαπημένα 
τραγούδια του ερμηνευτή από
την αρχή της καλλιτεχνικής
του πορείας μέχρι και σήμερα

Μουσικό ταξίδι 
με Κότσιρα στην Ηλιούπολη

Ο
αγαπημένος τραγουδιστής της

έντεχνης και λαϊκής μουσικής

Γιάννης Κότσιρας μαζί με τους

συνεργάτες του στήνουν την Κυ-

ριακή 28 Αυγούστου μία υπέροχη μουσική

παράσταση στο Φεστιβάλ Ηλιούπολης, στις

21:00, στηριγμένη στα πιο αγαπημένα τραγού-

δια του αλλά και σε τολμηρούς συνδυασμούς

με άλλους καταξιωμένους ερμηνευτές.

Τα πολλά λόγια είναι περιττά, όταν αναφε-

ρόμαστε στον κορυφαίο ερμηνευτή, που εδώ

και χρόνια μας συντροφεύει τα ζεστά καλο-

καιρινά βράδια με την εκφραστική φωνή του,

τα τραγούδια του, παλιά και καινούρια, που

όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει, τις πάντοτε

εμπνευσμένες διασκευές του και τις εξαιρε-

τικές επιλογές του σε τραγούδια λαϊκά. Πρό-

κειται για ένα ξεχωριστό πρόγραμμα με όλα

τα αγαπημένα τραγούδια, με τα οποία έχουμε

συγκινηθεί, ερωτευθεί και διασκεδάσει πολ-

λάκις. Τα τραγούδια του επιτυχημένου καλλι-

τέχνη σιγοτραγουδιούνται από όλες τις ηλι-

κίες και η φωνή του έχει γίνει το soundtrack

σε όλες τις «διαδρομές», σε χαρές, λύπες,

απογοητεύσεις και προσδοκίες. 

Ο τραγουδιστής έχει ξεχωρίσει και για τις

κορυφαίες του συνεργασίες του με τον Γιώρ-

γο Νταλάρα, τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, τη

Μιρέλα Πάχου και άλλους ερμηνευτές, ενώ

μεγάλη επιτυχία γνώρισε και ο δίσκος του

«Ψεύτικος καιρός» , που μας έχει χαρίσει

λατρεμένα τραγούδια, μεταξύ των οποίων το

«Κάθε φορά», το «Ποιο παραμύθι να βρω»

και το «Και θέλω εσένα». Παράλληλα, έχουν

κυκλοφορήσει και επανεκτελέσεις στα κλα-

σικά έργα «Άξιον εστί» του Μίκη Θεοδωράκη

και ο «Δρόμος» των Μίμη Πλέσσα και Λευτέ-

ρη Παπαδόπουλου. 

Φέτος, μάλιστα, ο Γιάννης Κότσιρας

μας φέρνει δύο ακόμη τραγούδια

γραμμένα για τη δημοφιλή τηλεο-

πτική σειρά «Σασμός», που

έχουν κυριολεκτικά λατρευτεί

από το κοινό. Το ομώνυμο

«Σασμός», ένα τραγούδι

σύγχρονο, δυναμικό και

με έντονα στοιχεία της πλούσιας κρητικής

μουσικής παράδοσης, είναι το τραγούδι που

μας μεταφέρει μουσικά στην ουσία της επι-

τυχημένης σειράς, περιγράφοντας το πώς ο

έρωτας καταφέρνει να νικήσει τη βεντέτα.

Και το «Φως», μία δυνατή μπαλάντα για κάθε

πτυχή του έρωτα και της αγάπης, ένα κομ-

μάτι γεμάτο φως σε μία εποχή που το

σκοτάδι μοιάζει να κυριαρχεί. Και τα

δύο με στίχους του ίδιου και μου-

σική του Νίκου Τερζή.

Ένα μουσικό ταξίδι σε όλα τα

αγαπημένα τραγούδια του ερ-

μηνευτή από την αρχή της

καλλιτεχνικής του πορείας

μέχρι και το σήμερα. Ραντε-

βού στην Ηλιούπολη με

όμορφα τραγούδια και μια

υπέροχη μουσική

βραδιά.



Όλο το νησί στα πόδια του

Μία υπέροχη έκπληξη έκαναν στον Στέλιο Ρόκ-
κο οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Λήμνου δίνον-
τας το «παρών» τους στη συναυλία που έδωσε ο
καλλιτέχνης στο ιστορικό λιμάνι του Μούδρου. Ο
Στέλιος Ρόκκος, όταν ανέβηκε on stage και είδε
πάνω από 6.000 κόσμο να τον αποθεώνει, έδειξε
σοκαρισμένος, αλλά και ενθουσιασμένος που τον
είχαν αγκαλιάσει με τόση αγάπη οι συντοπίτες του.

Εκθαμβωτική 
και ως κουμπάρα

Η Κατερίνα Καινούργιου έγινε κουμπάρα στον
γάμο της συνεργάτιδάς της και hair stylist Μάι-
ρας Γρυπαίου, η οποία παντρεύτηκε τον εκλεκτό
της καρδιάς της Κώστα Τζιώτη. Φυσικά, για άλλη
μία φορά η παρουσιάστρια έκλεψε τις εντυπώ-
σεις με την υπέροχη πορτοκαλί τουαλέτα και,
εκτός από το πολύ έντονο μακιγιάζ, δεν φόρτω-
σε με περιττά αξεσουάρ και υπερβολές την όλη
εμφάνισή της.

Η Εβελίνα Νικόλιζα θέλησε να
κάνει ένα διάλειμμα και να απο-
λαύσει το καλοκαίρι της, γι’ αυτό
και ταξίδεψε μέχρι την Ινδονη-
σία, και πιο συγκεκριμένα το
Μπαλί. Η Εβελίνα Νικόλιζα έχει
δημοσιεύσει διάφορες φωτογρα-
φίες από τις δραστηριότητες των
διακοπών της στο εξωτικό Μπαλί,
που μας έκαναν να ζηλέψουμε λί-
γο περισσότερο, ενώ τα μαγιό της
ήταν αυτά που έκλεψαν την παρά-
σταση. Η πιο ξεχωριστή φωτο-
γραφία, όμως, ήταν αυτή με το λε-
οπάρ μπικίνι, όπου έχει πάνω στα
μαλλιά της διάφορα κοχύλια.

Οι πιο εξωτικές
διακοπές

Η
όμορφη ηθοποιός Δανάη Παππά, μετά από ένα υπέροχο
καλοκαίρι που δεν φαίνεται να έχει τελειώσει για την ίδια
και τον σύντροφό της, είπε να γιορτάσει τα γενέθλιά της
στο χωριό με έναν ξεχωριστό τρόπο. Βρέθηκε, λοιπόν, με

την παρέα της και τον αγαπημένο της Λάμπρο Λάζαρη στο πανηγύρι
που οργάνωσε ο Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Καμαρί-
τσας Νότιας Εύβοιας και η ίδια έδειξε να απολαμβάνει όσο τίποτα τη
βραδιά. Αφού χόρεψε παραδοσιακούς χορούς με την παρέα της, λί-
γο αργότερα, και ενώ είχαν περάσει τα μεσάνυχτα, εμφανίστηκε
ξαφνικά μπροστά της μία υπέροχη σοκολατένια τούρτα που έγραφε
«Στο πιο όμορφο πλάσμα του κόσμου. Happy Birthday danouuz».

Ο Λάμπρος Λάζαρης, δε, ο σύντροφός της, θέλησε να της κάνει
την πιο τρυφερή αφιέρωση ανεβάζοντας στο instagram πολλές κοι-
νές φωτογραφίες τους από τις πρόσφατες ταξιδιωτικές περιπέτειές
τους, γράφοντας στη λεζάντα: «Χρόνια πολλά στην απόλυτη σταρ
της ζωής μου… happy 26 birthday danouzaki mou».

Με φόντο το απέραντο γαλάζιο
Η Μαρία Κορινθίου απολαμβάνει τις διακοπές της λίγο πριν την
έναρξη της νέας σεζόν, που θα είναι άκρως απαιτητική για εκεί-
νη, μιας και οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις είναι πολυά-
ριθμες. Η πολυαγαπημένη ηθοποιός βρίσκεται με την οικογέ-
νειά της στη Σύμη, όπου απολαμβάνει τις στιγμές της μαζί με τη
θάλασσα και τον καλοκαιρινό ήλιο. Η ίδια δημοσίευσε μερικές
φωτογραφίες από το μπαλκόνι του δωματίου της, όπου αχνο-
φαίνεται το απέραντο γαλάζιο και είναι πραγματικά μια κούκλα.

Η Ιωάννα Μαλέσκου, μετά τη λήξη της φετι-
νής τηλεοπτικής σεζόν, αποφάσισε να απολαύ-
σει το καλοκαίρι της σε διάφορους προορι-
σμούς ανά την Ελλάδα. Η παρουσιάστρια έχει
δημοσιεύσει πληθώρα φωτογραφιών στον προ-
σωπικό της λογαριασμό στο instagram, όπου
ποζάρει με μαγιό και φροντίζει να διατηρείται
σε απόλυτη φόρμα, μιας και διακρίναμε τους
κοιλιακούς της, ενώ τα πόδια της δείχνουν να
είναι απόλυτα καλογυμνασμένα.
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Ξεχωριστά γενέθλια

Ονειρεμένοι κοιλιακοί



Κ
ατά τον ύπνο, η κινητικότητα του σώ-
ματος ελαττώνεται σημαντικά. Ιδιαίτε-
ρα σε ένα στάδιο του ύπνου, το λεγόμε-
νο στάδιο ταχειών οφθαλμικών κινή-

σεων (REM, το στάδιο που βλέπουμε τα όνειρα), το
σώμα είναι τελείως παράλυτο. Παρ’ όλα αυτά συ-
χνά ξυπνάμε σε τελείως διαφορετική στάση από
αυτή που κοιμηθήκαμε ή βρίσκουμε τα σκεπάσμα-
τα ανακατεμένα χωρίς να το έχουμε αντιληφθεί. 

Σύμφωνα με τις επισημάνσεις του Εργαστηρίου
Μελέτης Ύπνου στον «Ευαγγελισμό» και τα στοι-
χεία στο σάιτ του εργαστήριου meletiypnou.gr,
κάποιες κινήσεις στον ύπνο επιτρέπονται και εί-
ναι φυσιολογικές, υπάρχουν όμως και κινήσεις
που μπορούν να προκαλούν διάσπαση του ύπνου
και να συνοδεύονται από υπνηλία και κόπωση μες
στην ημέρα. Οι κινήσεις αυτές συνήθως χαρακτη-
ρίζονται από απλές επαναλαμβανόμενες, ακού-
σιες δραστηριότητες που αφορούν τα πόδια, τα
χέρια και σπάνια όλο το σώμα.

Οι πιο συχνές διαταραχές αυτής της κατηγορίας
είναι το σύνδρομο των ανήσυχων άκρων, οι πε-
ριοδικές κινήσεις των ποδιών, οι κράμπες οι σχε-
τιζόμενες με τον ύπνο και ο βρουξισμός.

Το σύνδρομο ανήσυχων άκρων είναι μια συχνή
διαταραχή, η οποία χαρακτηρίζεται από ένα δυ-
σάρεστο αίσθημα στα άκρα, συχνότερα στα κάτω,
το οποίο μπορεί να έχει χαρακτήρα πόνου, καψί-
ματος, μυρμηγκιάσματος ή μουδιάσματος και συ-
νοδεύεται από ακαταμάχητη επιθυμία κίνησης
των άκρων. Τα συμπτώματα εμφανίζονται κυρίως

ή αποκλειστικά κατά τη διάρκεια ανάπαυσης ή
αδράνειας του ατόμου και ανακουφίζονται μερι-
κώς ή πλήρως με κίνηση για όσο αυτή διαρκεί. Το
αίσθημα αυτής της δυσαρέσκειας εμφανίζεται ή
χειροτερεύει κατά τη διάρκεια των απογευματι-
νών ωρών ή τη νύχτα. Ως αποτέλεσμα αυτού, οι
ασθενείς αυτοί εμφανίζουν συχνά αϋπνία και πε-
ριστασιακά ημερήσια κόπωση και υπνηλία. 

Η διαταραχή περιοδικής κίνησης των κάτω
άκρων είναι μια κινητική διαταραχή που χαρα-
κτηρίζεται από περιοδικές, επαναλαμβανόμενες
συσπάσεις των κάτω άκρων, η οποία συμβαίνει

κατά τη διάρκεια του ύπνου. Μερικές φορές συ-
νοδεύεται από κάμψη των γονάτων και των
ισχίων. Σε αυτήν τη διαταραχή δεν υπάρχει αυτό
το δυσάρεστο αίσθημα στα άκρα (πόνος, κάψιμο
ή μούδιασμα). Όταν οι κινήσεις είναι έντονες και
συχνές, μπορούν να χαλάσουν την αρχιτεκτονική
του ύπνου και να προκαλέσουν αϋπνία και ημε-
ρήσια κόπωση.  Οι κράμπες των κάτω άκρων οι
σχετιζόμενες με τον ύπνο είναι μια πολύ συχνή
κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από ξαφνική,
ακούσια, συνεχή και επώδυνη μυϊκή σύσπαση των
μυών των κάτω άκρων. Συνήθως οι κράμπες ξεκι-
νούν απότομα κατά τη διάρκεια του ύπνου. Η διάρ-
κεια ποικίλλει από δευτερόλεπτα έως λεπτά και
μπορεί να σταματήσουν είτε αυθόρμητα είτε μετά
το τέντωμα του μυός που βρίσκεται σε σύσπαση. 

Υπάρχουν και τα υπναγωγικά τινάγματα, τα
οποία είναι φυσιολογικά στοιχεία του ύπνου.
Πρόκειται για μεμονωμένα τινάγματα, που συνή-
θως περιλαμβάνουν διαφορετικά και απομονω-
μένα τμήματα του σώματος και συμβαίνουν κυ-
ρίως κατά την έναρξη του ύπνου.
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kpapakosto@yahoo.gr

Οι πιο συχνές είναι το σύνδρομο
των ανήσυχων άκρων, οι
περιοδικές κινήσεις των ποδιών, 
οι κράμπες οι σχετιζόμενες 
με τον ύπνο και ο βρουξισμός

Βρουξισμός 
Είναι μια επαναλαμβανόμενη δραστηριό-
τητα των μυών της μάσησης που χαρακτη-
ρίζεται από σφίξιμο ή τρίξιμο των δοντιών.
Συμβαίνει κατά τη διάρκεια του ύπνου και
συχνά την επόμενη ημέρα υπάρχει ενό-
χληση ή πόνος στην κροταφογναθική άρ-
θρωση, στην κάτω γνάθο ή γενικότερα στη
στοματική κοιλότητα, συμπεριλαμβανο-
μένων των δοντιών. Παρουσιάζεται σε
οποιαδήποτε ηλικία και είναι δυνατόν να
προκαλέσει σοβαρά οδοντικά προβλήμα-
τα. Συνήθως εμφανίζεται ή γίνεται πιο έν-
τονος σε περιόδους μεγάλης ψυχικής έν-
τασης. Ο βρουξισμός όταν είναι σοβαρός
διαταράσσει τον ύπνο. 

Κινητικές διαταραχές στον ύπνο 



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Είναι καιρός να βάλετε τάξη σε εργασιακά θέ-

ματα, αλλά και να φροντίσετε κάθε οικονομική

σας εκκρεμότητα. Ο προγραμματισμός θα σας

βοηθήσει και καλό είναι να βρείτε την κατάλλη-

λη φόρμουλα για την ευεξία και την υγεία σας.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Είναι μια πολύ βοηθητική περίοδος για εσάς. Ο

Ήλιος σχηματίζει μια πολύ θετική γωνία με το

δικό σας ζώδιο και σαν αποτέλεσμα έχετε κα-

λές εξελίξεις σε προσωπικά θέματα.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Στο γωνιακό σας τέταρτο σπίτι, ο Ήλιος θα πα-

ραμείνει για έναν μήνα. Αυτή την περίοδο θα

νιώσετε πιο κοντά στην οικογένειά σας, θα

ασχοληθείτε με θέματα που αφορούν την περι-

ουσία σας, αλλά και θα αναλάβετε τη φροντίδα

του χώρου σας.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Επικοινωνία και μικρά ή μεγαλύτερα ταξιδάκια

θα έχει αυτή η περίοδος. Για κάποιους άλλους

θα υπάρξει ένα πνευματικό άνοιγμα, ενώ το πε-

ριβάλλον σας θα παίξει σπουδαίο ρόλο στην

ψυχολογία σας.

Λέων
(23/7-22/8)
Ξεκινά από σήμερα και για έναν μήνα η νέα θέ-

ση του Ήλιου, εφόσον πρώτα άφησε το δικό σας

ζώδιο. Θα έχετε ασίγαστη επιθυμία να φτιάξετε

τα οικονομικά σας, να φροντίσετε τον τρόπο

που τα διαχειρίζεστε και να αναζητήσετε μια

συναισθηματική φωλιά για τον χειμώνα.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Ο Ήλιος θα σας συντροφέψει κατά τη διάρκεια

των γενεθλίων σας, βάζοντας νέες βάσεις στους

στόχους σας. Το μέλλον θέλει προσπάθεια για να

το απολαύσετε και για κάθε μέρα που έχει γενέ-

θλια ένας Παρθένος, υπάρχει μια πολλά υποσχό-

μενη και πραγματοποιήσιμη ευχή.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Ο Ήλιος βρίσκεται στο δωδέκατο ηλιακό σας

σπίτι, από σήμερα και για έναν μήνα. Αυτό σημαί-

νει ότι φωτίζεται ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι της

ζωής σας, οι βαθιές σας σκέψεις, το υποσυνεί-

δητο, που θα σας φέρνει λύσεις, όταν πραγματι-

κά έχετε αγνά κίνητρα.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Το φιλικό σας περιβάλλον θα σας απασχολήσει,

με κάποιον τρόπο. Θα έχετε ευκαιρίες σε νέα

σχέδια, όπως επίσης ένα πρόσωπο που θα πα-

ρουσιαστεί αυτή την περίοδο θα παίξει έναν ση-

μαντικό ρόλο στην καθημερινότητά σας.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Είστε πανέτοιμοι για επαγγελματικά διαβήματα,

αλλά και να προωθήσετε την εικόνα σας με τον

καλύτερο τρόπο. Αυτή την περίοδο θα έχετε

στήριξη από κάποιο πρόσωπο

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Μια πολύ θετική περίοδος για εσάς τους Αιγό-

κερους, όπου ο Ήλιος από την Παρθένο στέλνει

την ενέργειά του σε κάθε ταξίδι, σπουδές, νομι-

κές υποθέσεις που αυτή την περίοδο σας απα-

σχολούν.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Έντονα συναισθήματα κυριαρχούν και είστε

έτοιμοι να κάνετε οικονομικές κινήσεις που θα

σας ανανεώσουν. Αν χρειαστεί να προχωρήσετε

σε κάποιες συμφωνίες με απώτερο σκοπό το

κέρδος, αυτό το διάστημα θα σας βοηθήσει ου-

σιαστικά.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Οι σχέσεις σας θα απορροφήσουν τον περισσότε-

ρο χρόνο σας. Είστε σε μια μοναδική στιγμή που

θα πρέπει να αποφασίσετε για το μέλλον μιας σχέ-

σης σας. Ακόμη και αν σας είναι δύσκολο, είναι το

πιο σωστό σε αυτή τη χρονική στιγμή. 
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O Ήλιος περνά στο ζώδιο της Παρθένου
και όπως έχω ξαναπεί, το πέρασμά
του σε κάθε ζώδιο φέρνει σε ένα
γενικότερο επίπεδο αλλαγές στην

καθημερινότητά μας. Χρόνια πολλά σε όσους
ανήκουν στο ζώδιο της Παρθένου, που για τις
επόμενες τέσσερις εβδομάδες θα ξεκινήσει η
προσωπική σας χρονιά.



Α
ναμφίβολα η υπόθεση των τηλεφωνι-
κών παρακολουθήσεων αποτελεί
μείζον πολιτικό ζήτημα. Σε κάθε δη-
μοκρατία η ιδιωτικότητα των συνομι-

λιών δεν πρέπει να τίθεται εν αμφιβόλω και στην
περίπτωση της χώρας μας προστατεύεται και
από το Σύνταγμα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε αντι-
μέτωποι με φαινόμενα παρακολουθήσεων πολι-
τικών προσώπων, χωρίς αυτό να συνιστά δικαιο-
λογία για συσκότιση της υπόθεσης. Αντιθέτως.
Στην περίπτωση των παρακολουθήσεων, που αυ-
τήν την περίοδο έχει γίνει σχεδόν το αποκλειστι-
κό ζήτημα πολιτικής αντιπαράθεσης, πρέπει να
αναρωτηθούμε για κάποια απλά ζητήματα που
ανακύπτουν, όχι μόνο από την ουσία του θέματος,
αλλά και από την τροπή που τείνει να προσλάβει
μετά την κοπιώδη, ομολογουμένως, προσπάθεια,
κυρίως από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.

Το εύλογο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί
είναι γιατί παρακολουθείτο -έστω και νόμιμα- ο
κ. Ανδρουλάκης. Η κυβέρνηση έχει καλέσει τον
πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να τον ενημερώσει, αλλά ο
ίδιος αρνείται να προσέλθει, επισημαίνοντας ότι
το ζήτημα δεν είναι ιδιωτικό, αλλά δημόσιο, μιας
και είναι αρχηγός του τρίτου σε δύναμη κόμμα-
τος της Βουλής, έστω και αν η παρακολούθηση
έγινε όταν δεν είχε ακόμη αναλάβει τη συγκε-
κριμένη θέση. Κι εφόσον ο κ. Ανδρουλάκης αρ-
νείται να προσέλθει, αν ο λόγος παρακολούθη-
σής του δεν επηρεάζει την εθνική ασφάλεια, τό-
τε η κυβέρνηση οφείλει να τον δημοσιοποιήσει.
Γιατί πιστεύουμε ότι προφανώς υπήρχε κάποιος
λόγος, μιας και κανείς εισαγγελέας δεν θα έδινε

άδεια για παρακολούθηση πολιτικού προσώπου
χωρίς επαρκή αιτιολόγηση.

Πέραν αυτού, και με δεδομένο ότι υπήρξε
άμεση παραίτηση του κ. Γ. Δημητριάδη και του
επικεφαλής της ΕΥΠ κ. Κοντολέοντος, η κυβέρ-
νηση πήρε πρωτοβουλία για τη θεσμική θωρά-
κιση της διαδικασίας νομίμων παρακολουθήσε-
ων. Και μόνο η διπλή δικλίδα της έγκρισης και
από Εισαγγελέα Εφετών για την παρακολούθη-
ση πολιτικού προσώπου ίσως να κρινόταν αρκε-
τή, αλλά ο πρωθυπουργός κάλεσε τα κόμματα να
συνεισφέρουν σε ιδέες και προτάσεις, ώστε να
προστατευθεί καλύτερα η δημοκρατία αλλά και
η ιδιωτικότητα των πολιτικών προσώπων. Μέχρι
σήμερα δεν υπήρξε ανταπόκριση από κανένα
κόμμα. Ελπίζουμε ότι άμεσα θα υπάρξει και ότι
δεν γίνεται απλά πολιτικός ντόρος…

Διότι το ένα ζήτημα είναι τι πραγματικά έχει
συμβεί μέχρι σήμερα και το δεύτερο τι πρέπει
να γίνει εφεξής. Ως προς το δεύτερο, η δημόσια
συζήτηση τείνει να ξεστρατίσει. Όχι τόσο από το
ΠΑΣΟΚ, το οποίο μέχρι στιγμής έχει κινηθεί θε-
σμικά και σε ηπιότερους τόνους, όσο κυρίως
από τον ΣΥΡΙΖΑ που εμφανίζεται να αντιμετωπί-
ζει πολιτικά τις παρακολουθήσεις ως «βούτυρο
στο ψωμί του», φωνασκώντας περισσότερο από
το θιγόμενο ΠΑΣΟΚ, μέχρι σημείου να ζητεί την
παραίτηση του πρωθυπουργού. Να παραιτηθεί,
δηλαδή, ο κ. Μητσοτάκης και να οδηγήσει τη
χώρα σε εκλογές, σε μία στιγμή που οι έρευνες
από το γεωτρύπανο της Τουρκίας βρίσκονται εν
εξελίξει, ο Ερντογάν εργαλειοποιεί το Μετανα-
στευτικό επιχειρώντας νέα υβριδική επίθεση
στον Έβρο, η χώρα και όλη η Ευρώπη βρίσκεται

μπροστά στον χειρότερο χειμώνα από την εποχή
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και, γενικά, την
ώρα που η Ελλάδα κάνει τα πρώτα μεταμνημο-
νιακά της βήματα στην οικονομία. Δηλαδή, την
ώρα που η Ελλάδα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνη-
ση και πρωθυπουργό.

Δεν έχει νόημα να αναρωτηθεί κανείς πόσοι
υπουργοί ή πρωθυπουργοί παραιτήθηκαν από
την αποκάλυψη των υποκλοπών επί ΠΑΣΟΚ
(Τόμπρα), τότε που η χώρα είχε εκτεθεί διεθνώς
με την παρακολούθηση των κλειστών συνεδριά-
σεων των ηγετών της EDU στη Ρόδο ή όταν οι
κασέτες πωλούνταν στην Ομόνοια ή όταν παρα-
κολουθείτο ο ίδιος ο πρωθυπουργός το 2005 ή
κατόπιν επί ΣΥΡΙΖΑ, όταν το ΚΚΕ κατήγγειλε
«κοριούς» στο τηλεφωνικό του κέντρο.

Έχει όμως αυταπόδεικτη σημασία να διερω-
τηθούμε ποιοι θα έβγαιναν κερδισμένοι από μία
βίαιη ανατροπή της κυβέρνησης και κυρίως του
επικεφαλής της. Και κυρίως ποιος θα έχανε.
Προφανώς η χώρα, αφού το βέβαιο είναι ότι με
απλή αναλογική δεν θα μπορέσει να υπάρξει
κυβέρνηση και με αποδυναμωμένη ΝΔ θα οδη-
γηθούμε σε κυβέρνηση συνεργασίας.

Ποιοι θα κέρδιζαν από μία πολιτική αστάθεια;
Σίγουρα οι βασικοί πολιτικοί αντίπαλοι της κυ-
βέρνησης και πιθανότατα και όσοι καραδοκούν
για τον πακτωλό των χρημάτων του Ταμείου Ανά-
καμψης (τα οποία, δυστυχώς, καθυστερούν),
εκτιμώντας ότι μία ασταθής κυβέρνηση είναι μία
πιο «ευάλωτη και προσβάσιμη» κυβέρνηση.

Πώς αντιμετωπίζεται αυτού του είδους ο πό-
λεμος;

Η απάντηση είναι μία: Με την αλήθεια!

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Ποιοι θα κέρδιζαν
από μία πολιτική
αστάθεια; Σίγουρα
οι βασικοί
πολιτικοί αντίπαλοι
της κυβέρνησης
και πιθανότατα και
όσοι καραδοκούν
για τον πακτωλό
των χρημάτων του
Ταμείου
Ανάκαμψης

Υποκλοπές: Ποιοι επωφελούνται
από την αναταραχή


