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Ο
ύτε τα προσχήματα δεν κρατά πλέον ο Ερν-
τογάν. Και δεν αναφερόμαστε (μόνο) στα
καθ’ ημάς. Ο «σουλτάνος» τρολάρει όλη
την Ευρώπη με αφορμή το ενεργειακό

πρόβλημα, την ίδια ώρα που παίζει ανοιχτά και ανερυ-
θρίαστα με τον Πούτιν, το Ιράν, την Κίνα και κάθε πιθα-
νό και απίθανο παράγοντα της διπλωματικής σκακιέ-
ρας με τον οποίο έχει κάποιο πρόβλημα η Δύση. 

Η Μόσχα μπορεί να κλείνει τη στρόφιγγα στην εχ-
θρική Ευρώπη, μπορεί να έχει παράλογες απαιτήσεις
του τύπου «αφήστε με να κάνω τη δουλειά μου στην
Ουκρανία» και να εκβιάζει με το φυσικό αέριο τις ευ-
ρωπαϊκές πρωτεύουσες, όμως αλλού είναι προσηνής
και φιλική. Με το Πεκίνο, για παράδειγμα, με το οποίο
υπέγραψε νέα συμφωνία για προμήθεια φυσικού αε-
ρίου που θα το πληρωθεί σε γουάν, παρακαλώ, και όχι

σε ρούβλια. Και κάπου εδώ κολλάει και η Τουρκία και
ο Ερντογάν, ο οποίος το τελευταίο διάστημα αποκατέ-
στησε τις σχέσεις με τον Σι Τζινπίνγκ. 

Ποιοι Ουιγούροι και ποια δικαιώματα μουσουλ-
μάνων, οι μπίζνες στην Ανατολή και η ενίσχυση της
επίπλαστης εικόνας της Τουρκίας ως περιφερει-
ακής δύναμης απασχολούν τον Ερντογάν στον
δρόμο προς την επανεκλογή του ως προέδρου στη
γείτονα. Άλλαξε άρδην την πορεία του και επανα-
προσέγγισε το Πεκίνο, ανεβάζοντας στα ύψη τις ει-
σαγωγές από την Κίνα και υπογράφοντας σειρά
συμφωνιών σε πολλούς τομείς. 

Και όλα αυτά σε πλήρη ταύτιση με τον Πούτιν, τον
οποίο στηρίζει, την ώρα που προκαλεί την Ελλάδα με
τα αστεία «θα έρθουμε βράδυ» και επιτίθεται στην
Ευρώπη. Θαυμάστε σύμμαχο της Δύσης, εταίρο του

ΝΑΤΟ, πρόεδρο κράτους με ιδιαίτερη σύνδεση με τη
Γηραιά Ήπειρο: «Η Ευρώπη θερίζει αυτά που έσπει-
ρε. Η στάση της έναντι του κ. Πούτιν και οι κυρώσεις
τον οδήγησαν, είτε το θέλουμε είτε όχι, να πει: “Αν κά-
νετε έτσι, θα κάνω αυτό”. Ο Πούτιν χρησιμοποιεί όλα
τα μέσα και τα όπλα που έχει στην κατοχή του, κατά
πρώτο λόγο αυτά του φυσικού αερίου. Δεν το επιθυ-
μούμε, όμως, πιστεύω πως η Ευρώπη θα έχει σοβαρά
προβλήματα αυτόν τον χειμώνα». 

Το θέμα είναι να τον καταλάβει επιτέλους η Δύ-
ση, τόσο οι Βρυξέλλες -και κυρίως το Βερολίνο-
όσο και η Ουάσιγκτον, η οποία μάλλον έχει αρχίσει
να αντιλαμβάνεται πιο σωστά τις γεωπολιτικές
ορέξεις του, συγκριτικά με τους Ευρωπαίους. Κι ας
είναι πιο μακριά… 
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Στη ΔΕΘ «κλειδώνει»
η αλλαγή του
εκλογικού νόμου 

Γράφει 
ο Σωτήρης 
Σταθόπουλος 

Η
απόφαση για την αλλαγή του
εκλογικού νόμου φαίνεται να εί-
ναι ειλημμένη και το μόνο που
απομένει είναι να ανακοινωθεί το

σύστημα που θα ισχύσει από τις μεθεπόμε-
νες εκλογές. Το τοξικό κλίμα που επικρατεί
στο πολιτικό σκηνικό σε συνδυασμό με τις
διεθνείς εξελίξεις έκαναν τον πρωθυπουργό
να αλλάξει στάση, καθώς η κυβερνητική
αστάθεια θα είναι ιδιαίτερα επιζήμια για την
πορεία της χώρας. 

Άλλωστε η εικόνα που έχει διαμορφωθεί
ανάμεσα στα τρία πρώτα κόμματα λόγω της
υπόθεσης των τηλεφωνικών παρακολουθή-
σεων δείχνει πως οι πιθανότητες συνεργα-
σίας είναι από ελάχιστες έως μηδαμινές. Οι
σχέσεις ανάμεσα στη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ βρί-
σκονται στο χειρότερο σημείο τους, ενώ η
Χαριλάου Τρικούπη δείχνει να μην ενδίδει
στο ασφυκτικό πρέσινγκ από την Κουμουν-
δούρου. Ωστόσο η αβεβαιότητα που επικρα-
τεί από την ενεργειακή κρίση και τις απειλές
Πούτιν δεν αφήνει περιθώρια για πολιτικούς
πειραματισμούς στη χώρα μας. 

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες,
ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του
στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο το Σάββα-
το το βράδυ θα περιγράψει το κλίμα αβεβαι-
ότητας που επικρατεί σε ολόκληρη την Ευ-
ρώπη αλλά και τους ισχυρούς κλυδωνισμούς
που έχουν υποστεί οι οικονομίες κρατών της
ΕΕ τα οποία δεν είχαν ισχυρές κυβερνήσεις.
Με αυτό τον τρόπο θα ανοίξει τον δρόμο για
την αλλαγή του εκλογικού νόμου, η οποία πι-
θανότατα θα επιβεβαιωθεί την επόμενη μέ-
ρα, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συ-
νέντευξης Τύπου. 

Το σύστημα 
Σύμφωνα με πληροφορίες, θα πρόκειται

για μια παραλλαγή του εκλογικού νόμου Γε-
ραπετρίτη που έχει ήδη ψηφιστεί από τη ΝΔ
και θα δίνει καθαρή αυτοδυναμία στο πρώτο
κόμμα με ποσοστό 36%, με το μπόνους να κυ-
μαίνεται από 40 έως 50 έδρες, αρκεί τα κόμ-
ματα που θα τεθούν εκτός Βουλής να συγ-
κεντρώνουν συνολικά περίπου το 8% ποσο-
στό που καταγράφηκε στις εκλογές του
2019. Υπενθυμίζουμε πως με το προηγούμε-

νο σύστημα για την οριακή αυτοδυναμία (151
ή 152 έδρες) απαιτούνταν 37% με 38%. 

Οι συζητήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει
προκειμένου να είναι έτοιμος ο νέος εκλο-
γικός νόμος, που θα έρθει προς ψήφιση
στη Βουλή το συντομότερο δυνατό. Κυβερ-
νητικά στελέχη υπενθυμίζουν πως πάγια
θέση της κεντροδεξιάς παράταξης είναι οι
ισχυρές κυβερνήσεις οι οποίες θα μπο-
ρούν να παίρνουν γρήγορες, αποτελεσμα-
τικές και θαρραλέες αποφάσεις, προκει-
μένου να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες
ανάγκες ουσιαστικών αποφάσεων που
επιβάλλει το διεθνές περιβάλλον.

Τα επιχειρήματα
Στο Μαξίμου, απαντώντας στην κριτική που

ασκείται από την αντιπολίτευση, υποστηρί-
ζουν πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκείνος που έμπρα-
κτα έδειξε πως επιθυμεί την ακυβερνησία
στη χώρα με το σύστημα της απλής αναλογι-
κής το οποίο πέρασε με τις ψήφους των
ΑΝΕΛ και της Ένωσης Κεντρώων. Παράλλη-
λα οι ίδιες πηγές σημειώνουν πως ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης είναι εκείνος που θέτει
διαρκώς ως προτεραιότητα τη δημιουργία
ισχυρών κυβερνήσεων. Άλλωστε οι σημαντι-
κές μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει στη χώ-
ρα μας την τελευταία τριετία σε όλους τους
τομείς οφείλονται στη σταθερότητα που
υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό. Επίσης, μια
τέτοια κίνηση θα βοηθήσει σημαντικά τον Νί-
κο Ανδρουλάκη, καθώς θα τον βγάλει από τη
δύσκολη θέση της συνεργασίας με τη ΝΔ ή
με τον ΣΥΡΙΖΑ. Σαφώς όλα θα κριθούν από τα
εκλογικά αποτελέσματα που θα υπάρξουν,
αλλά από τη στιγμή που θα πέσει ο πήχης της
αυτοδυναμίας, τότε ο στόχος είναι περισσό-
τερο ορατός για τα δύο κόμματα εξουσίας και
κυρίως για τη ΝΔ, που σύμφωνα με τις δημο-
σκοπήσεις δεν απέχει σημαντικά από το συγ-
κεκριμένο ποσοστό. 

Στο 36% ο πήχης για 
καθαρή αυτοδυναμία 
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Μ
ία δυσεπίλυτη εξίσωση με πολ-
λές άγνωστες μεταβλητές καλεί-
ται να επιλύσει ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης ενόψει της ανόδου του

στη Θεσσαλονίκη για τη Διεθνή Έκθεση Θεσ-
σαλονίκης: ο πρωθυπουργός καλείται να
ισορροπήσει ανάμεσα στη δεδομένη ανάγκη
για ουσιαστική οικονομική στήριξη νοικοκυ-
ριών και επιχειρήσεων και στις απαραίτητες
«εφεδρείες», που κάθε σώφρων ηγεσία οφεί-
λει να κρατήσει λόγω της αβεβαιότητας της
διάρκειας, αλλά και της έντασης της οξείας
ενεργειακής κρίσης. 

Η ανησυχία μεγαλώνει, καθώς μετά και τις
πρόσφατες δηλώσεις Πούτιν ο εκβιασμός της
Μόσχας γίνεται πλέον απροκάλυπτος, κάτι,
πάντως, που εν μέρει εξισορροπείται από την
έστω και καθυστερημένη βούληση της Ευρω-
παϊκής Ένωσης να παρέμβει προς άρσιν των
στρεβλώσεων στη διεθνή αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας, αλλά και από τις άκρως θετικές
επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας. Ως εκ

τούτου γίνεται σαφές πως αυτήν την εβδομά-
δα η προσοχή του Μεγάρου Μαξίμου στρέφε-
ται και στις Βρυξέλλες, απ’ όπου αναμένεται
ένα… σινιάλο για το περιεχόμενο και την ισχύ
των παρεμβάσεων κατά της ενεργειακής
ακρίβειας, μολονότι υψηλόβαθμοι κυβερνη-
τικοί παράγοντες ξεκαθαρίζουν πως οι προ-
αναφερθείσες… επισφάλειες έχουν ήδη λη-
φθεί υπ’ όψιν στους κυβερνητικούς σχεδια-
σμούς για το πακέτο παροχών της ΔΕΘ. 

Tα σίγουρα και οι… εκκρεμότητες 
Ασφαλείς πληροφορίες της «Political»

αναφέρουν πως σε πολύ μεγάλο ποσοστό οι
οικονομικές παρεμβάσεις, που θα ανακοινώ-
σει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του

Βελλίδειου Συνεδριακού Κέντρου, έχουν
«κλειδώσει» και απομένουν οι προγραμματι-
σμένες για σήμερα τελικές συσκέψεις, ώστε
να γίνει το τελικό… ραφινάρισμα. Η φιλοσο-
φία που διέπει το συνολικό πακέτο δεν έχει
αλλάξει: εξαντλούμε, αλλά δεν καταργούμε τα
δημοσιονομικά περιθώρια. Υπ’ αυτό το πρίσμα
στις μόνιμες παρεμβάσεις -κατάλοιπα εν πολ-
λοίς της μνημονιακής περιόδου- συγκαταλέ-
γονται η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγ-
γύης για δημοσίους υπαλλήλους και συνταξι-
ούχους, αλλά και η πρώτη ύστερα από 12 συ-
ναπτά χρόνια αύξηση των συντάξεων για
όλους όσοι δεν έχουν προσωπική διαφορά
στη ζώνη του 6%. Στον αντίποδα, τα ούτως ή
άλλως σφιχτά δημοσιονομικά περιθώρια φαί-
νεται ότι απομακρύνουν το εξαρχής, πάντως,
αδύναμο σενάριο της παρέμβασης στο τέλος
επιτηδεύματος, η οποία δείχνει να παραπέμ-
πεται στο εγγύς μέλλον.

Σε κάθε περίπτωση, δεδομένη θα πρέπει να
θεωρείται η συνέχιση της επιδότησης ηλεκτρι-

κού ρεύματος και φυσικού αερίου για όσο
διαρκεί η κρίση, ενώ στην κυβερνητική φαρέ-
τρα μπαίνουν κρίσιμες παρεμβάσεις, όπως η
εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσιο και ιδιω-
τικό τομέα, αλλά και η παροχή κινήτρων με στό-
χο την επάνοδο στο πετρέλαιο ως καύσιμο θέρ-
μανσης. Άλλωστε το σχετικό επίδομα προ-
γραμματίζεται ήδη να δοθεί κατά τι ενισχυμένο,
αλλά και εμπροσθοβαρώς. Το Μέγαρο Μαξίμου
φαίνεται πως έχει «κλειδώσει» τη χορήγηση
ακόμη μιας επιταγής ακρίβειας υπέρ των οικο-
νομικά ασθενέστερων, ύψους έως των 300 ευ-
ρώ, με περίμετρο δικαιούχων παραπλήσια της
προηγούμενης αντίστοιχης παρέμβασης.  Τέ-
λος, το Μέγαρο Μαξίμου δίδει ιδιαίτερη βαρύ-
τητα στο φιλόδοξο, όπως χαρακτηρίζεται από
αρμόδιες κυβερνητικές πηγές, σχέδιο για φθη-
νή στέγη, συνολικού ύψους περί το 1,5 δισ. ευ-
ρώ με παροχή κινήτρων για νέους έως 30 ετών,
αλλά και αξιοποίηση ανεκμετάλλευτων έως τώ-
ρα ακινήτων του Δημοσίου, ενώ προωθείται
πλάνο κατασκευής φοιτητικών εστιών.

Σ
ε ένα αεροπλάνο θα είναι συνέχεια ο
Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη Θεσσα-
λονίκη. Ο πρωθυπουργός θα μεταβεί

την ερχόμενη Δευτέραμ αμέσως μετά την πα-
ρουσία του στη ΔΕΘ, στο Παρίσι προκειμένου
να συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμα-
νουέλ Μακρόν. Στη συνέχεια, στις 20 Σεπτεμ-
βρίου θα ταξιδέψει στην άλλη πλευρά του Ατ-
λαντικού, για να παρευρεθεί στην Γενική Συ-
νέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και να έχει
σημαντικά τετ-α-τετ στο περιθώριο των εργα-
σιών της Συνέλευσης.

Στο Παρίσι Μητσοτάκης και Μακρόν θα
έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν την ενερ-
γειακή κρίση που ταλανίζει την Ευρώπη και τις
συνθήκες που διαμορφώνονται λόγω της από-
φασης της Μόσχας να σταματήσει επ’ αόρι-
στον τις ροές φυσικού αερίου προς την Ευρώ-
πη, μέσω του αγωγού Nord Stream 1. Επίσης,
στο επίκεντρο αναμένεται να τεθεί η συνεχιζό-
μενη τουρκική προκλητικότητα, αλλά και οι

σχέσεις Ελλάδας - Γαλλίας. Ο πρωθυπουργός
αναμένεται να θέσει στον Γάλλο πρόεδρο το
ζήτημα των ευθειών απειλών εναντίον της Ελ-
λάδας, που εξαπολύει πλέον καθημερινά ο
Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο
Εμ. Μακρόν, άλλωστε, είναι από τους λίγους
Ευρωπαίους ηγέτες που έχει καταδικάσει δη-
μόσια τις τουρκικές προκλήσεις και έχει υπο-
στηρίξει ξεκάθαρα την ελληνική πλευρά.

Εξάλλου, Αθήνα και Παρίσι έχουν υπογρά-
ψει αμυντική συμφωνία, καθώς και τις συμ-
φωνίες για τα μαχητικά αεροσκάφη Rafale
και τις φρεγάτες Belharra. Η συνάντηση Μη-

τσοτάκη - Μακρόν αποκτά ιδιαίτερη σημασία,
καθώς γίνεται λίγες ημέρες μετά την επίσκε-
ψη της Γαλλίδας υπουργού Εξωτερικών Κα-
τρίν Κολονά στην Αθήνα.

Το ενδιαφέρον στη Νέα Υόρκη 
Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού στη Νέα

Υόρκη δεν έχει ανακοινωθεί, καθώς είναι εν
εξελίξει οι προετοιμασίες για τις συναντήσεις
με ξένους ηγέτες που επίσης θα βρίσκονται
στην Γενική Συνέλευση. Πρέπει να θεωρείται
δεδομένο πως θα επιδιωχθεί συνάντηση,
έστω και μικρής διάρκειας, με τον πρόεδρο

Μπάιντεν ή την αντιπρόεδρο Χάρις, κάτι για το
οποίο εργάζονται τόσο η κ. Αλεξάνδρα Παπα-
δοπούλου όσο και παράγοντες του ελληνοα-
μερικανικού στοιχείου στην Αμερική. Σίγου-
ρα θα υπάρξουν συναντήσεις με Ευρωπαίους
πρωθυπουργούς και προέδρους, ενώ μάλλον
έκπληξη θα αποτελέσει ενδεχόμενη συνάντη-
ση του πρωθυπουργού με τον Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν. Το κλίμα είναι τεταμένο, ενώ και
στις συναντήσεις που θα έχει ο πρωθυπουρ-
γός θα συνεχιστεί η δημοσιοποίηση της τουρ-
κικής προκλητικότητας. 

Ξανά στο αεροπλάνο 
ο Μητσοτάκης 

Τι κρίνει το πακέτο παροχών της ΔΕΘ;

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Σε Παρίσι και ΗΠΑ 
ο πρωθυπουργός για να
επιβεβαιώσει τις ισχυρές
σχέσεις με Μακρόν 
και Ουάσιγκτον 
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Π
ερνούν στην αντεπίθεση
κλείνοντας το θέμα της πα-
ρακολούθησης από την ΕΥΠ
του Στέργιου Πιτσιόρλα επί

ΣΥΡΙΖΑ, με συνοπτικές διαδικασίες. Η
γραμμή είναι ενιαία. Για την αξιωματική
αντιπολίτευση οι απαντήσεις έχουν δο-
θεί και δεν υπάρχει σκιά για την κυβέρ-
νηση του 2015-2019. 

Αντιθέτως, η επίθεση προς τον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη για τις παρακολου-
θήσεις Ανδρουλάκη - Κουκάκη θα είναι
ολομέτωπη, συντηρώντας επί της ου-
σίας ένα αφήγημα εναντίον της κυβέρ-
νησης που πατά σε αντιδημοκρατικές
και σκιώδεις διαδικασίες. 

Δεν ήταν καθόλου τυχαίο ότι το
πρωί της Δευτέρας ένας εκ των στε-
νών συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα, ο
Δημήτρης Τζανακόπουλος, έσπευσε
να μαζέψει την ιστορία Πιτσιόρλα πριν
αυτή πάρει διαστάσεις στα χέρια της
κυβέρνησης, ενώ ο εκπρόσωπος Τύ-
που του κόμματος Νάσος Ηλιόπου-
λος, από το κανάλι του ΣΥΡΙΖΑ Contra
Channel εξαπέλυσε μύδρους κατά
του Κυριάκου Μητσοτάκη, σαν ποτέ

να μην υπήρξε η παρακολούθηση Πι-
τσιόρλα από τον ΣΥΡΙΖΑ:  «Η κυβέρ-
νηση πρέπει να μας απαντήσει ποιος
και γιατί ζήτησε την παρακολούθηση
του κ. Ανδρουλάκη, ποιος και γιατί την
ενέκρινε. Βρισκόμαστε στη δεκαετία
του ’50, για να παρακολουθεί η κυ-
βέρνηση πολιτικούς της αντιπάλους;
Η ΑΔΑΕ μπορεί να απαντήσει πόσοι
παρακολουθούνται, αν μη τι άλλο. Η
κυβέρνηση Μητσοτάκη και το αδίστα-
κτο πολιτικό προσωπικό της θα ηττη-
θούν στις εκλογές. Η επόμενη Βουλή,
που σίγουρα θα έχει προοδευτική
πλειοψηφία, θα κάνει προανακριτική
κι εκεί οι ευθύνες που θα προκύψουν
θα καταλογιστούν», είπε ο Ν. Ηλιό-
πουλος. 

Συναντήσεις πριν από τη ΔΕΘ
Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας εν όψει

της ομιλίας και της συνέντευξης Τύπου
στη ΔΕΘ στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου,
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Το από-
γευμα στο Μακεδονία Παλλάς θα συ-
ναντήσει εκπροσώπους παραγωγικών
και κοινωνικών φορέων της πόλης. 

Το πολύκροτο θέμα των τηλεφωνι-
κών παρακολουθήσεων, η ενεργειακή
κρίση, η ακρίβεια, σε συνδυασμό με
την άνθιση της αισχροκέρδειας, αλλά
και η αλλαγή του εκλογικού νόμου, θα
είναι τα θέματα που θα απαρτίσουν την
ατζέντα Τσίπρα στην 86η ΔΕΘ. 

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται
από το βήμα της Θεσσαλονίκης να πα-
ρουσιάσει μία εναλλακτική πρόταση
διακυβέρνησης, που θα έχει στον πυ-
ρήνα της τη λήψη μέτρων για την αντι-
μετώπιση της ενεργειακής κρίσης, τη
στήριξη των χαμηλών και μεσαίων
στρωμάτων, καθώς και την ενίσχυση
της Δημοκρατίας, των θεσμών και του
κράτους δικαίου, που κατά τον ΣΥΡΙΖΑ
έχουν «τραυματιστεί» από την πολιτική
του Κυριάκου Μητσοτάκη. 

Στον ΣΥΡΙΖΑ φοβούνται νέες
αποκαλύψεις για τις… δικές
τους παρακολουθήσεις 

Επιμένει στο αφήγημα των πρόωρων
εκλογών ο Αλέξης Τσίπρας. Στη χθεσινή
εισήγησή του στην Πολιτική Γραμματεία
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε το κόμ-
μα σε εκλογική ετοιμότητα, θεωρώντας
ότι η κυβέρνηση έχει τραυματιστεί βα-
θιά από τις υποκλοπές και ότι ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης δεν θα μπορέσει να
ολοκληρώσει την κυβερνητική θητεία
του. 
«Η προεκλογική περίοδος έχει ήδη ξε-
κινήσει, για αυτό και το κόμμα πρέπει να
βρίσκεται σε διαρκή εκλογική ετοιμό-
τητα. Το πότε θα διεξαχθούν οι εκλογές,
ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες εξελίξεις,
δεν είναι δεδομένο. Το μόνο δεδομένο
είναι ότι θα είναι μια μάχη σκληρή, την
οποία έχουμε κάθε δυνατότητα να κερ-
δίσουμε», είπε εισαγωγικά, για να επι-
κεντρωθεί στην υπόθεση των παρακο-
λουθήσεων: 
«Η κυβέρνηση ΝΔ και προσωπικά ο κ.
Μητσοτάκης είναι πλέον βαθιά τραυμα-
τισμένος από την υπόθεση των υποκλο-
πών. Η υπόθεση έχει βάθος και δεν θα
σβήσει ούτε θα ξεχαστεί. Γιατί δεν πρό-
κειται για κάποια τυχαία περιστατικά,
αλλά για ένα μοντέλο διακυβέρνησης. Ο
κ. Μητσοτάκης δεν έκανε κάποιο λάθος
ή κάποια αστοχία. Έτσι κυβερνούσε. Το
σύστημα Μητσοτάκη άκουγε όσους
ήθελε, όποιους ήθελε και όποτε ήθελε.
Όχι μόνο από όταν ανέλαβε την εξουσία.
Και είναι τόσο μεγάλο το εύρος των υπο-
κλοπών, ιδιαίτερα με τα σύγχρονα και
παράνομα λογισμικά παρακολούθησης,
που δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα υπάρ-
ξει και συνέχεια», σημείωσε ο Αλ. Τσί-
πρας.
Στη συνέχεια και ενθυμούμενος προ-
φανώς πως η κοινωνία έχει ιεραρχήσει
ψηλά τα ζητήματα της καθημερινότη-
τας, αναφέρθηκε στην ακρίβεια και
στην ενεργειακή κρίση. «Ας μην ξεχνά-
με, βέβαια, ότι όλα αυτά συμβαίνουν,
ενώ ταυτόχρονα η κοινωνία βιώνει μια
πρωτοφανή καταιγίδα ακρίβειας. Ο
ενεργειακός πληθωρισμός είναι ο με-
γαλύτερος και με διαφορά σε όλη την
Ευρώπη. Και σε μεγάλο βαθμό οφείλε-
ται στις επιλογές της κυβέρνησης να
αφήσει ανέπαφο το καρτέλ της ενέργει-
ας και των καυσίμων. Στην επιλογή της,
δηλαδή, να λεηλατεί τη μεσαία τάξη και
τους μισθωτούς, αφήνοντας στα ύψη
έμμεσους φόρους, τον ΦΠΑ στα προϊόν-
τα βασικής κατανάλωσης και τον ΕΦΚ
στα καύσιμα, προκειμένου να χρηματο-
δοτεί επιδοτήσεις που κρατούν ανέπα-
φα τα υπερκέρδη και τα ουρανοκατέβα-
τα κέρδη των καρτέλ».

Τσίπρας στην Π.Γ.:
Πάμε για εκλογές! 

Κλείνουν άρον - άρον
το θέμα Πιτσιόρλα 



Α
νεβάζει τους τόνους της κριτικής
το ΠΑΣΟΚ, καθώς διαβλέπουν από
την κυβερνητική πλευρά απόπει-
ρες συγκάλυψης και συμψηφι-

σμού της υπόθεσης της παρακολούθησης
του Νίκου Ανδρουλάκη. 

«Θέλουμε να αποφευχθεί μία απόπειρα
συμψηφισμού των διαφόρων υποθέσεων
παρακολούθησης, γιατί βλέπουμε ότι η κυ-
βέρνηση επιχειρεί να συσκοτιστεί το όλο θέ-
μα, ενώ δεν είναι τυχαίο ότι και στην Επιτρο-
πή των Θεσμών και Διαφάνειας οι κυβερνη-
τικοί αρμόδιοι προσπαθούσαν να “κρυφτούν”
πίσω από το απόρρητο», υποστήριξε ο επικε-
φαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του
ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης σε συνέντευξή
του στο Πρώτο Πρόγραμμα και πρόσθεσε στο
ίδιο ύφος πως «είναι φανερό ότι η κυβερνη-
τική παράταξη προσπαθεί να συγκαλύψει την

υπόθεση της παρακολούθησης του Νίκου
Ανδρουλάκη, επί θητείας της Νέας Δημο-
κρατίας. Εμείς, όμως, σαν ΠΑΣΟΚ εγγυόμα-
στε ότι όλες οι υποθέσεις επί κυβέρνησης κ.
Μητσοτάκη θα διαλευκανθούν και ότι θα χυ-
θεί άπλετο φως».

Στη Χαρ. Τρικούπη επιδιώκουν να μην εγ-
κλωβιστούν σε μια μονοθεματική αντιπολί-
τευση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν φαίνον-
ται διατεθειμένοι να αφήσουν την υπόθεση
των υποκλοπών ανεξιχνίαστη, κυρίως στο
σκέλος που αφορά τους λόγους που η ΕΥΠ
έβαλε στο στόχαστρό της τον πρόεδρο του
ΠΑΣΟΚ. Ταυτόχρονα όμως επιχειρούν να θέ-
σουν σαφείς διαχωριστικές γραμμές με τον
ΣΥΡΙΖΑ, καθώς είναι πεπεισμένοι ότι η ΝΔ
καλλιεργεί τεχνηέντως σενάρια που θέλουν
το ΠΑΣΟΚ να διαμορφώνει κοινό μέτωπο με
το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Ενδεικτικό είναι το σχόλιο του εκπροσώπου
Τύπου του κόμματος στην εφημερίδα «Mani-
festo»: «Έχουμε ένα μόνο “μέτωπο”: απέναν-
τι στον λαϊκισμό και την ιδιοκτησιακή προ-
σέγγιση τόσο της ΝΔ όσο και του ΣΥΡΙΖΑ
στην πολιτική εξουσία και τους “αρμούς” της.
Ας προσέξει, λοιπόν, ο κ. πρωθυπουργός τις

εύκολες ατάκες που αντιγράφει από τον κ.
Τσίπρα. Γιατί με την ίδια ευκολία θα μπορού-
σε κάποιος να πει “μήπως ψηφίζοντας Μη-
τσοτάκη βγει στο τέλος Ορμπάν;”. Πώς αλ-
λιώς να περιγραφεί αυτή η έκπτωση των θε-
σμών, με ταυτόχρονη συγκέντρωση εξου-
σίας, χωρίς ισχυρά θεσμικά αντίβαρα;».

Την ίδια στιγμή, ο Νίκος Ανδρουλάκης, πα-
ρά το ατύχημα που υπέστη, δεν φέρεται δια-
τεθειμένος να χάσει έδαφος και προετοιμά-
ζεται για την επίσκεψή του στη ΔΕΘ στις 14-
15 Σεπτεμβρίου.

Εκεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σκοπεύει να
αναδείξει το ηγετικό του προφίλ και να ξεδι-
πλώσει τις πτυχές του προγραμματικού πλαι-
σίου. Αιχμή του δόρατος θα αποτελέσει η
ολοκληρωμένη πρόταση για την αντιμετώπι-

ση του μεγάλου προβλήματος για πρόσβαση
των νέων, των φοιτητών και των οικογενειών
σε φθηνή στέγη. Μέσω του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης προτείνεται να κατασκευαστούν χιλιά-
δες κατοικίες που θα διατίθενται με χαμηλό
ενοίκιο σε νέους και οικογένειες. Έμφαση
θα δοθεί στην αντιμετώπιση της ενεργειακής
κρίσης και στο πεδίο που αφορά στον εκσυγ-
χρονισμό θεσμών.
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Ψάχνουν διαχωριστικές
γραμμές από τον ΣΥΡΙΖΑ

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com

Απόπειρα
συμψηφισμού 
«βλέπει» 
το ΠΑΣΟΚ

Αυλαία σηκώνει σήμερα η Εξεταστική Επιτροπή για την υπό-
θεση των παρακολουθήσεων. Σύμφωνα με τον προγραμματι-
σμό, την πρώτη ημέρα θα ασχοληθεί με την εκλογή προεδρείου,
με τον Γιάννη Κεφαλογιάννη να αναλαμβάνει το τιμόνι, ενώ θα
συζητηθούν διαδικαστικά ζητήματα, όπως οι πιθανοί μάρτυρες
που θα κληθούν για να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Η επιτροπή θα είναι 29μελής. Από πλευράς ΝΔ στην Εξεταστι-
κή Επιτροπή μετέχουν οι κ.κ. Χάρης Θεοχάρης, Κώστας Καραγ-
κούνας, Σταύρος Κελέτσης, Μαρία Κεφάλα, Γιάννης Κεφαλο-
γιάννης, Κώστας Κυρανάκης, Στάθης Κωνσταντινίδης, Άννα Μά-
νη-Παπαδημητρίου, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Έλενα Ράπτη,
Βασίλης Σπανάκης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, Ιάσων Φωτήλας και
Τάσος Χατζηβασιλείου. 

Από τον ΣΥΡΙΖΑ μετέχουν ο τ. πρόεδρος της Βουλής Νίκος
Βούτσης, καθώς και οι Σουλτάνα Ελευθεριάδου, Γιώργος Κα-
τρούγκαλος, Γιάννης Ραγκούσης, Θεοδώρα Τζάκρη, Δημήτρης
Τζανακόπουλος, Άγγελος Τόλκας και Νίκος Φίλης. 

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ θα εκπροσωπήσουν η γραμματέας της ΚΟ
Ευαγγελία Λιακούλη και ο Δημήτρης Μπιάγκης, το ΚΚΕ ο Νίκος
Καραθανασόπουλος, την Ελληνική Λύση η Χάιδω Ασημακοπού-
λου και το ΜέΡΑ25 η Σοφία Σακοράφα. Από τους ανεξάρτητους
βουλευτές μετέχει ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος.  Η προθεσμία
που έχει δοθεί για την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής
και την υποβολή του πορίσματός της είναι ένας μήνας, αλλά, αν
κριθεί αναγκαίο, θα υπάρξει νέα απόφαση για την παράταση των
εργασιών.

Αυλαία για Εξεταστική - Σήμερα η πρώτη μάχη 
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Μου λένε ότι δειλά δειλά στις
εκκλησίες των βορείων προ-
αστείων κάνει
την εμφάνι-
σή της μία
γνωστή
ξανθιά
και λιγνή
φιγούρα
που
ακούει στο
όνομα Μιλένα
Αποστολάκη… Μην
φανταστεί κανείς ότι η κ.
Αποστολάκη ψάχνει τη χάρη
του Θεού. Απλά έχει μπει για
τα καλά στην άγρα ψήφου…

ΑΞΙΖΕΙ…

Το καλοκαίρι έφυγε, ήρθε ο Σεπτέμβρης και το
φθινόπωρο. Έτσι λοιπόν, έπρεπε να επιστρέψουν
στην κομματική δράση και οι δημοτικές τοπικές επι-
τροπές της Νέας Δημοκρατίας. Προχθές στο καφέ
Sablo της Φιλοθέης, όπου η ΔΗΜΤΟ Φιλοθέης - Ψυ-
χικού κάλεσε τα μέλη της να μιλήσουν για τις προ-
κλήσεις του φετινού χειμώνα. Στη συγκέντρωση αν-
ταποκρίθηκε και ο υπουργός Ανάπτυξης και Επεν-

δύσεων Άδωνις Γεωργιάδης αλλά και η υπουργός
Παιδείας Νίκη Κεραμέως, ενώ παρών ήταν ο δήμαρ-
χος Φιλοθέης - Ψυχικού Δημήτρης Γαλάνης. Κάπου
εκεί είδαμε και τη Βίκυ Λοΐζου, πρώην γενική γραμ-
ματέα και υποψήφια βουλευτή για τις Κυκλάδες. Η
φθινοπωρινή σύναξη που σήμανε ο πρόεδρος ΔΗΜ-
ΤΟ Γιάννης Παπαγεωργίου ξύπνησε τα στελέχη από
την καλοκαιρινή χαλαρή διάθεση.  

Ο… διεθνολόγος
Κώστας Μπακογιάννης

Φθινοπωρινή συνάντηση ανασύνταξης στη Φιλοθέη 

Πρωτοβουλία Μελισσανίδη 
Εγκαινιάσθηκε χθες στον σταθμό του μετρό στο
Σύνταγμα η έκθεση των έργων του ζωγράφου
Αλεξάνδρου Βακιρτζή, που απαθανατίζουν την
εποποιία του προσφυγικού Ελληνισμού. Με χορη-
γό την ΠΑΕ ΑΕΚ, υπό την αιγίδα της Βουλής των

Ελλήνων και με τη
συνδρομή της ΣΤΑ-
ΣΥ, η έκθεση γίνε-
ται στο πλαίσιο των
εκδηλώσεων για τα
100 χρόνια από τη
Μικρασιατική Κα-
ταστροφή. Εκεί
βρέθηκε ο μεγαλο-
μέτοχος της ΠΑΕ
Δημήτρης Μελισ-
σανίδης, ο πρώην

υπουργός Γιώργος Λιάνης, ο βουλευτής ΝΔ προ-
σφυγικών καταβολών Δημήτρης Καιρίδης, ο
πρώην πράκτορας της ΕΥΠ και γεωστρατηγικός
αναλυτής Σάββας Καλεντερίδης, ενώ το μάτι μας
πήρε και τον βουλευτή ΝΔ Σάββα Αναστασιάδη. Η
αλήθεια είναι ότι ο κ. Μελισσανίδης βοηθάει συ-
χνά τέτοιες πρωτοβουλίες. 

Η σημειολογία του… Pierce 
Εγκαίνια είχαμε και για το νέο Νηπιαγωγείο - Δη-

μοτικό του Pierce – The American College of Gree-
ce, που πραγματοποιήθηκαν προχθές Δευτέρα 5 Σε-
πτεμβρίου το απόγευμα. Τον αγιασμό τέλεσε ο μη-
τροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ.κ. Νικό-

λαος, ενώ με την
παρουσία τους τί-
μησαν την εκδήλω-
ση η υπουργός Παι-
δείας και Θρησκευ-
μάτων Νίκη Κερα-
μέως, ο υπουργός
Επικρατείας Γεώρ-
γιος Γεραπετρίτης
και η υφυπουργός
Τουρισμού Σοφία
Ζαχαράκη. Η τρι-

πλέτα των υπουργών είχε μία σημειολογία. Η Νίκη
είναι υπουργός Παιδείας, θέση που είχε εκφράσει
δημόσιο ενδιαφέρον και ο Γ. Γεραπετρίτης, ενώ και η
Ζαχαράκη ήταν υφυπουργός Παιδείας και εκπαι-
δευτικός στο επάγγελμα… 

Πονοκέφαλος για 
την κυβέρνηση ο Κοντιάδης 
Σε πονοκέφαλο εξελίσσεται για την κυβέρνηση ο συν-
ταγματολόγος Ξενοφώντας Κοντιάδης, ένα πρόσωπο που
ως επιστημονικός διευθυντής του Ιδρύματος Τσάτσου έχει
προσφέρει νομικές συμβουλές σε διάφορα υπουργεία. Ο κ.
Κοντιάδης έχει αντιπαρατεθεί, ωστόσο, με την κυβέρνηση σε μία
σειρά από ζητήματα, σε βαθμό που προβληματίζει το κυβερνητικό επιτε-
λείο. Οι επικρίσεις Κοντιάδη ξεκίνησαν σε εμβληματικές αλλαγές της κυ-
βέρνησης, όπως η πανεπιστημιακή αστυνομία, και συνεχίστηκαν πιο δυνα-
τές στο θέμα των υποκλοπών, αλλά και προσφάτως στις νέες αλλαγές που
κυοφορούνται στον εκλογικό νόμο που ψηφίστηκε τον Ιανουάριο του 2020. 

Η παρέα 
του Ηρωδείου 

Στο Ηρώδειο είχαμε συναυλία για
τα 50 χρόνια μουσικής ιστορίας του
συνθέτη Γιώργου Χατζηνάσιου. 

Πέρα από τους καλλιτέχνες, μου-
σικούς και φίλους που κατέκλυσαν
το Ηρώδειο, την προσοχή μας κέν-
τρισε η παρέα του Κωστή Χατζηδάκη,
της Ζωής Ράπτη και του ζεύγους Μί-
νου Μάτσα και Όλγας Κεφαλογιάννη. 

Άξιο σχολίων και το υπέρλαμπρο
δικτυωτό φόρεμα της υφυπουργού
Υγείας, που έκλεψε την… παράστα-
ση. Φυσικά, το τραγούδι που χειρο-
κροτήθηκε περισσότερο ήταν το
«Ποια να συγκριθεί μαζί σου», το
οποίο ο Χατζηνάσιος αφιέρωσε στη
γυναίκα του Μαρία. 

Ε
υκαιρία να ανασύρει τον… διεθνολόγο μέσα από τον δήμαρχο είχε ο Κώ-
στας Μπακογιάννης την Παρασκευή, υποδεχόμενος στην ταράτσα του δη-
μαρχείου τους συμμετέχοντες στο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας

Διεθνών Σπουδών που διοργανώνεται αυτές τις μέρες από το Πάντειο στην Αθήνα
με τη συνδρομή και του Δήμου Αθηναίων. Στην καθημερινή του επαφή με τους αν-
θρώπους στις γειτονιές της πρωτεύουσας, δεν χρειάστηκε ποτέ να συστηθεί ως
διεθνολόγος, κάτοχος Ph.D στις Πολιτικές Επιστήμες και Διεθνείς Σχέσεις από
την Οξφόρδη, αλλά η γνώση του αντικειμένου είναι δεδομένη!

Το διαπίστωσαν οι μετέχοντες στο Συνέδριο, που έφτασαν στην Αθήνα από όλη
την Ευρώπη, την Αμερική και την Ασία και ο δήμαρχος Αθηναίων τους ευχαρίστη-
σε ως πρεσβευτές του μηνύματος στο εξωτερικό ότι η Αθήνα αλλάζει. Ο πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Διεθνών Σπουδών κ. Burak Tansel ευχαρίστησε τον κ.
Μπακογιάννη για τη θερμή φιλοξενία και ο δήμαρχος για την τιμητική επιλογή της
Αθήνας, καθώς το συνέδριο αυτό είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη στο πεδίο των
Διεθνών Σχέσεων. 



Κ
ι άλλη βαρυσήμαντη παρέμβαση για
τις υποκλοπές. Με άρθρο του στην
Εφημερίδα του Φαλήρου (εντελώς

τυχαία) ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς κλέβει κι
αυτός λίγα λεπτά από τη δημοσιότητα για να
μας πει ότι έχει άποψη για το τι πρέπει να γί-
νει… 
«Χρειάζεται να κάνουμε το αυτονόητο: να
προσαρμόσουμε τις νομικές ασφαλιστικές
δικλίδες που ισχύουν στο Δίκαιο για την κοι-
νωνία σήμερα, ώστε να ισχύουν και στα τε-
χνολογικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή
μας, όπως οι έξυπνες συσκευές και ο κυβερ-
νοχώρος ευρύτερα. 
Αν δεν το κάνουμε, οι εξεταστικές επιτροπές
και άλλοι ex post μηχανισμοί επανόρθωσης
δεν θα είναι αρκετοί για να προστατεύσουν
τις ελευθερίες μας και τον ευρωπαϊκό τρόπο
ζωής μας. Οι εταιρείες που εμπορεύονται τέ-
τοια πραμάτεια αλλά και όσοι υποκύπτουν
στον πειρασμό να την εκμεταλλευτούν για
κακόβουλους σκοπούς πρέπει να ξέρουν ότι
και εδώ η Ευρώπη θα κάνει το καθήκον της».
Καλώς τονε κι ας άργησε… 

Μη νομίζετε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα
κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια έναντι της
τουρκικής προκλητικότητας. Ήδη στη Νέα
Υόρκη γίνονται προετοιμασίες ενημέρωσης
από ελληνικής πλευράς, στις οποίες κεντρι-
κό ρόλο έχει η πρέσβης μας κυρία Αλεξάν-
δρα Παπαδοπούλου. Στις 18 Σεπτεμβρίου θα
μεταβεί εκεί ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Δένδιας και δύο μέρες μετά ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα πα-
ρευρεθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και
θα ενημερώσει άπαντες για τις «ουρανομή-
κεις» ανοησίες των Τούρκων. 

ΤΤο «Όχι» του ΠΑΣΟΚ 
Mε ρωτούν πολλοί φίλοι γιατί το ΠΑΣΟΚ

δεν ψήφισε το νομοσχέδιο του υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την «Εξυ-
γίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας» και
συντάχθηκε με τη στάση του δίπλα στο ΚΚΕ
και στο ΜέΡΑ25; Όταν ρωτάς τα στελέχη της
Χαριλάου Τρικούπη, σου
λένε «διότι δεν πι-
στεύουμε ότι είναι
βιώσιμο το επεν-
δυτικό σχήμα».
Και το λένε αυτό
οι Πασόκοι! Οι άν-
θρωποι που με τις
επιλογές τους τα
προηγούμενα χρόνια
διέλυσαν τα Ναυπηγεία
Σκαραμαγκά! Όχι απλά τα διέλυσαν, τα φόρ-
τωσαν με ένα σωρό χρέη και οι επενδυτές
που έφεραν, άρπαξαν τα πάντα και έγιναν κα-
πνός. Τώρα το ΠΑΣΟΚ ανησυχεί για τη βιωσι-
μότητα του επενδυτικού σχήματος. Προφα-
νώς θα ήθελε να πάμε σε κρατικοποίηση… 

Για το εάν οι πολιτικοί μιλάνε ελεύθερα
στα κινητά τους ο κ. Τασούλας σε συνέν-
τευξή του στην ΕΡΤ είπε ότι «εγώ μιλάω
ελεύθερα στο κινητό μου και μιλάω ελεύ-
θερα και διά ζώσης. Δεν δια-
φέρει ο τρόπος που μι-
λάω, δεν έχω την αί-
σθηση ότι παρακολου-
θούμαι και νομίζω
πως από ένα σημείο
και μετά αυτή η αίσθη-
ση, ότι οι πάντες παρακο-
λουθούνται, έχει και ένα
στοιχείο απονομής στον εαυτό μας της ση-
μασίας κάποιου ο οποίος αξίζει να παρα-
κολουθηθεί. Φοβούμαι, κ. Κουβαρά, αλλά
ας μείνει μεταξύ μας, ότι δεν έχω τίποτα
ενδιαφέρον να με παρακολουθήσει κα-
νείς».

Πού το πάει ο Τζαβάρας; 
Ο βουλευτής της ΝΔ και μέλος της Εξετα-

στικής Επιτροπής για τις παρακολουθήσεις,
Κώστας Τζαβάρας, έχει αρχίσει να προβλη-
ματίζει εντόνως τη «γαλάζια» παράταξη με
την συνολική του στάση. Μάλιστα, η τελευ-
ταία του ενέργεια να αρθρογραφήσει με
αιχμές κατά της κυβέρνησης σε φιλικά
προς τον ΣΥΡΙΖΑ media έκανε τα πράγματα
ακόμα χειρότερα. Μάλιστα ο Τζαβάρας στο
άρθρο του ισχυρίζεται -μεταξύ άλλων- ότι η
πρωτοφανής άρνηση των εμπλεκομένων
στις υποκλοπές να απαντήσουν στην αρμό-
δια επιτροπή της Βουλής «διασαλεύει την
συνταγματική και κοινοβουλευτική τάξη
του δημοκρατικού πολιτεύματος και δημι-
ουργεί ένα απαράδεκτο προηγούμενο που
περιορίζει -και στην εξεταζόμενη περίπτω-
ση αχρηστεύει- την ελεγκτική λειτουργία
της Βουλής προς την κυβέρνηση, η οποία
αποτελεί θεμέλιο του κοινοβουλευτικού
συστήματος». Ήταν στραβό το κλήμα, το
έφαγε κι ο γάιδαρος. 

Τελικά όλοι έχουν
μια άποψη για 
τις υποκλοπές 
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Ο Τασούλας μιλάει
ελεύθερα 

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
νο

υ Το ταξίδι στη Νέα Υόρκη 

Έχουν αρχίσει κάποιοι και αναρωτι-
ούνται αν ο Κώστας Καραμανλής θα
μεταβεί τελικώς στη Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης ή όχι… Έχω την αί-
σθηση (έως και σιγουριά) ότι ο πρώην
πρωθυπουργός θα μεταβεί, αφού,
όπως έχουν δηλώσει στενοί του συ-
νεργάτες, δεν επιθυμεί ούτε επιθυ-
μούσε να δημιουργήσει κάποιο ζήτη-
μα στο εσωτερικό της ΝΔ. 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ… 



Τo
...

 Π
ρό

σω
πο

LOCK

Μ
ιλώντας στο Ελλάδα24, ο πρώην επικεφαλής της Λαϊκής Ενότητας «ρίχνει
τα βέλη» του στους πρώην συντρόφους του, καταγγέλλοντας ότι και εκεί-
νον τον παρακολουθούσαν, όταν ήταν υπουργός της κυβέρνησης του ΣΥΡΙ-

ΖΑ.  «Αυτά που είπε ο κύριος Ρουμπάτης για τον κύριο Σαγιά και Πιτσιόρλα είναι μό-
νο η ορατή κορυφή του παγόβουνου και δεν μπορούσε να μην τα πει, γιατί είχαν βγει
στη δημοσιότητα σε προηγούμενη φάση, δεν είπε όμως όλη την αλήθεια ο κύριος
Ρουμπάτης, καθώς έχουμε άλμα παρακολουθήσεων για λόγους εθνικής ασφάλειας
από την ΕΥΠ στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, περίπου 50.000, 11.000 κάθε χρόνο. Ποιοι είναι
αυτοί, κύριε Ρουμπάτη, οι 11.000; Όλοι αυτοί είναι υπόκοσμος και παρακολουθούν-
ταν για εγκλήματα μεγάλα για το δημόσιο συμφέρον; Εδώ μιλάμε για παρακολουθή-
σεις χιλιάδων πολιτικών προσώπων, δημοσιογράφων και δημόσιου ενδιαφέροντος,
αυτό έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, ανέπτυξε τη στρατηγική των παρακολουθήσεων στο έπακρο
και μιλάω για τις επίσημες παρακολουθήσεις και όχι και για τις ανεπίσημες», ανα-
φέρει χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Λαφαζάνης και προσθέτει:

«Δεν είπε την αλήθεια ο Ρουμπάτης, δεν είπε την αλήθεια και ο Τσίπρας, εμένα με
παρακολουθούσε συστηματικά ο ΣΥΡΙΖΑ από δύο υπηρεσίες, μία από την ΕΥΠ και
μία από το περίφημο Τμήμα Προστασίας του Κράτους και του Δημοκρατικού Πολι-
τεύματος της Γενικής Ασφάλειας». 
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Η Νέα Δημοκρατία
πάει… Θράκη 
Επειδή τα πράγματα εκεί είναι ολίγο θολά
και παίζονται διάφορα παιχνίδια από τους
Τούρκους, η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε
να στείλει πάνω την Ντόρα. 
Στη Θράκη, λοιπόν, θα βρεθεί η Ντόρα
Μπακογιάννη από τις 7 έως τις 9 Σεπτεμ-
βρίου, ενώ στη συνέχεια θα μεταβεί στη
Θεσσαλονίκη, όπου θα παρακολουθήσει
την ομιλία του πρωθυπουργού.
Η παρουσία της εντάσσεται στο πλαίσιο
των επισκέψεων που οργανώνει η Νέα
Δημοκρατία σε όλη την Ελλάδα και η Ντό-
ρα θα βρεθεί στη Θράκη ως πρόεδρος της
διακομματικής επιτροπής για την ανάπτυ-
ξή της, όπου θα έχει συναντήσεις με πα-
ραγωγικούς φορείς και στελέχη του κόμ-
ματος, ενώ θα επισκεφθεί και μειονοτικά
χωριά στην Κομοτηνή και στην Ξάνθη. Την
κυρία Μπακογιάννη θα συνοδεύουν ο το-
πικός βουλευτής Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο
Θοδωρής Ρουσόπουλος, ο Τάσος Χατζη-
βασιλείου και ο Δημήτρης Καιρίδης.

Μαθαίνω ότι ο Θάνος Πλεύρης
αισθάνεται δικαιωμένος, διότι
το Συμβούλιο της Επικρατείας
αποφάσισε ότι δεν αντίκειται
στο Σύνταγμα και στο διεθνές
δίκαιο η υποχρέωση εμβολια-
σμού των εργαζομένων σε δο-
μές υγείας. Άρα, απορρίπτεται
η αίτηση ακυρώσεως της ΠΟΕ-
ΔΗΝ για τη συνταγματικότητα
της υποχρεωτικότητας του εμ-
βολιασμού σε εργαζομένους
σε δομές υγείας.

Γυναίκες ιερείς θέλει 
η Διαμαντοπούλου 
Μετά τον σάλο που προκλήθηκε με τις απαράδεκτες δηλώσεις του μητροπολίτη

Δωδώνης, η πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου άδραξε την ευ-

καιρία και ζήτησε με ανάρτησή της στο twitter να υπάρξουν και γυναίκες ιερείς.

Κάλεσε μάλιστα την Εκκλησία να ξεκινήσει εκείνη τη συζήτηση. Η ανάρτηση της κ.

Διαμαντοπούλου: «Μετά τις φρικιαστικές δηλώσεις του πρώην Ζακύνθου, ας μιλή-

σουμε επί της ουσίας. Η Ορθόδοξη Ιεροσύνη χρειάζεται άνδρες και γυναίκες. Το

εκκλησιαστικό βίωμα στον 21ο αιώνα πρέπει να διαμορφώνεται και από άντρες και

από γυναίκες. Η συζήτηση να ανοίξει από την Εκκλησία και όχι μόνο».

Τους δίνει… στεγνά 
ο Λαφαζάνης 

Δεν υπάρχει ζήτημα
συνταγματικότητας 

Για να μην μπερδεύεστε ορισμέ-
νοι, δεν υπάρχει ζήτημα συνταγματι-
κότητας επί της αλλαγής του εκλογι-
κού νόμου, ούτε «πραξικόπημα», ού-
τε διάφορες άλλες ασυναρτησίες
που επικαλούνται διάφορα μπουμ-
πούκια της Κουμουνδούρου. Αν κό-
πτεται τόσο πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ για την
απλή αναλογική, το 2015 θα είχε στή-
σει κάλπες με αυτό το εκλογικό σύ-
στημα και όχι με την ενισχυμένη, για
να πάρει το μπόνους των 50 εδρών.
Την απλή αναλογική την θυμήθηκε,
όταν είδε τα ποσοστά του να κατα-
κρημνίζονται. 



Α
υστηρό μήνυμα στην Τουρκία πως
η Ελλάδα «απορρίπτει πλήρως τα
νεο-οθωμανικά νταηλίκια» έστει-
λε ο Νίκος Δένδιας μετά τη συ-

νάντησή του με τη Γαλλίδα υπουργό Εξωτε-
ρικών, με την Κατρίν Κολονά να απαντά πως
το Παρίσι θα βρίσκεται στο πλευρό της Ελ-
λάδας, αν η χώρα μας δεχτεί επίθεση από
την Τουρκία.

Στον απόηχο των τουρκικών απειλών ο

Έλληνας υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρι-
σε πως η Ελλάδα αντιμετωπίζει σειρά «εξω-
φρενικών» δηλώσεων και αναφέρθηκε στο
τουρκικό Casus Belli, τονίζοντας πως «απέ-
ναντί μας υπάρχει ο μεγαλύτερος αποβατι-
κός στόλος της Ευρώπης καθώς και μια
πλήρη στρατιά».

Είχαν προηγηθεί και οι πρωθυπουργικές
αναφορές στην τουρκική επιθετικότητα στη
διάρκεια της συνάντησης με τη Γαλλίδα
υπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύ-
μισε στην κ. Κολονά πως η γειτονική χώρα
προκαλεί ένταση, υπονομεύοντας την
ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή,
εν αντιθέσει με τη χώρα μας που είναι πυ-
λώνας σταθερότητας, επαναλαμβάνοντας
την ελληνική θέση για διάλογο στη βάση
των αρχών του Διεθνούς Δικαίου.

Εμμένει η Τουρκία
Την ίδια ώρα, η Άγκυρα επιμένει στους

υψηλούς τόνους, με τον Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν να επαναλαμβάνει τις ευθείες
απειλές προς την Ελλάδα, προειδοποιών-
τας πως «η υπομονή της Τουρκίας τελει-
ώνει». «Μπορεί να έρθουμε ξαφνικά ένα
βράδυ» είπε και πάλι ο Τούρκος πρό-
εδρος λίγο πριν αναχωρήσει για την πε-
ριοδεία του στα Βαλκάνια. Φυσικά, από
την επιθετική ρητορική του δεν έλειψε η
προπαγάνδα περί ελληνικών «παρενο-
χλήσεων», με τον Ερντογάν να προειδο-
ποιεί την Αθήνα «να λάβει σοβαρά υπόψη
τις δηλώσεις μου και να πάρει μια απόφα-
ση για το τι είδους σχέσεις θέλει να έχει η
Ελλάδα με την Τουρκία».

Οι δηλώσεις αυτές δεν ξάφνιασαν κανέ-
ναν στην Αθήνα, άλλωστε εδώ και καιρό η
Άγκυρα προσπαθεί να «χτίσει» το πλαστό
αφήγημα που θέλει την Ελλάδα να είναι ο
«επιτιθέμενος» στο Αιγαίο. «Η Ελλάδα έχει
αυξήσει την παρενόχληση και την αγένειά
της προς τη χώρα μας το τελευταίο διάστη-
μα», ισχυρίστηκε ο Τούρκος πρόεδρος, ενώ
προσπάθησε να υποβαθμίσει την Αθήνα λέ-

γοντας ότι «δεν είναι συνομιλητής μας, γιατί
δεν είναι ισάξιά μας σε πολιτικό, οικονομικό
ή στρατιωτικό επίπεδο», κλείνοντας και πά-
λι κάθε «παράθυρο» επικοινωνίας με την
ελληνική πλευρά.

Έμπειροι αναλυτές εκτιμούν ότι η Αθήνα
θα πρέπει να προετοιμαστεί για μια μακρά
περίοδο έντασης με την Άγκυρα, καθώς ο
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα παίξει όλα του
τα χαρτιά, ακόμη και αυτό της κλιμάκωσης
με την Ελλάδα, ενόψει των εκλογών του
2023. Ο Τούρκος πρόεδρος έχει θέσει τα
ζητήματα εξωτερικής πολιτικής στην κο-
ρυφή της προεκλογικής του ατζέντας και,
καθώς η παραμονή του στην εξουσία
εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από το
ακροδεξιό ακροατήριο και τους εθνικιστές
του Μπαχτσελί, θεωρείται βέβαιο ότι δεν
θα διστάσει να φτάσει το θερμόμετρο στο
«κόκκινο».

Εκνευρισμός στην Άγκυρα
Προς το παρόν, όμως, τόσο το αμερικανι-

κό «μπλόκο» στο τουρκικό αίτημα για F-16
όσο και η ξεκάθαρη καταδίκη των δηλώσε-
ων που αμφισβητούν την ελληνική κυριαρ-
χία και απειλούν με κατάληψη νησιών, προ-
καλούν νεύρα στην Άγκυρα, με τον κυβερ-
νητικό συνασπισμό να δέχεται έντονη κριτι-
κή από την αντιπολίτευση για ανακολουθία
λόγων και πράξεων.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, μά-
λιστα, απάντησε σε έντονο ύφος στην ανα-
κοίνωση της Κομισιόν που χαρακτήριζε
«απαράδεκτες» τις απειλητικές δηλώσεις
του Ερντογάν και των υπουργών της κυβέρ-
νησής του. «Αυτή η στάση, που κακομαθαί-
νει την Ελλάδα, ενθαρρύνει τη μη λύση και
όχι τη λύση του προβλήματος και υποστηρί-
ζει τα μαξιμαλιστικά αιτήματα της Ελλά-
δας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το τουρ-
κικό ΥΠΕΞ.

Μάλιστα, ο εκπρόσωπος του Μεβλούτ
Τσαβούσογλου, Τανζού Μπιλγκίτς, επι-
χείρησε να κάνει μαθήματα διεθνούς δι-
καίου στην Ένωση και σε ανάρτησή του
στο Twitter έγραψε ότι «η αδιαμφισβήτη-
τη στήριξη της ΕΕ προς την Ελλάδα στις
διαφορές στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο για
λόγους αλληλεγγύης είναι αντίθετη τόσο
στο κεκτημένο της ΕΕ όσο και στο Διε-
θνές Δίκαιο».
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Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Αυστηρό μήνυμα Δένδια 
στην Άγκυρα - Πλήρης
σύμπνοια με Γαλλία έναντι 
της προκλητικότητας 
της Άγκυρας 

Κομμένα τα
«νεοθωμανικά
νταηλίκια» 
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Ο
ι κορβέτες φαίνεται πως θα
απουσιάζουν από το «καλάθι»
του πρωθυπουργού στη Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης, παρά

τις πληροφορίες που ήθελαν τον Κυριάκο
Μητσοτάκη να ανακοινώνει την πρόσκτη-
ση νέων Μονάδων Επιφανείας για το Πο-
λεμικό Ναυτικό, όπως είχε κάνει το 2020
με τις φρεγάτες και τα αεροσκάφη Rafale.

Ο φάκελος με την τελική λίστα που κα-
τάρτισε το Ναυτικό Συμβούλιο βάσει των
επιχειρησιακών αναγκών της χώρας βρί-
σκεται από τις αρχές του καλοκαιριού στο
Μέγαρο Μαξίμου και, σύμφωνα με τον αρ-
χικό προγραμματισμό, ο νικητής του δια-
γωνισμού επρόκειτο να αναδειχθεί εντός
της θερινής περιόδου, ώστε να τρέξουν
άμεσα οι διαδικασίες και τα πρώτα πλοία
να ενταχθούν στον Στόλο ακόμη και πριν
το 2025, οπότε και αναμένεται η παραλαβή
της πρώτης φρεγάτας Belharra.

Αρμόδιες πηγές ξεκαθαρίζουν ότι ο
σχεδιασμός της κυβέρνησης δεν έχει αλ-
λάξει, ωστόσο η κρίση στην οικονομία και
την ενέργεια δημιουργούν νέες επείγου-
σες ανάγκες. Ο όποιος δημοσιονομικός
χώρος θα αξιοποιηθεί κατά προτεραιότη-
τα για την αντιμετώπιση των συνεπειών
του πολέμου και τη στήριξη των αδύναμων
νοικοκυριών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η
άμυνα της χώρας μπαίνει σε δεύτερη μοί-
ρα, επισημαίνουν οι ίδιες πηγές. 

Άλλωστε η θωράκιση των χερσαίων και
θαλασσίων συνόρων αλλά και ενίσχυση
της αποτρεπτικής ικανότητας των Ενό-
πλων Δυνάμεων βρίσκονται πάντα στην
κορυφή της κυβερνητικής ατζέντας. Μην
ξεχνάμε ότι εντός του 2022 η χώρα θα
αποκτήσει ακόμη έξι αεροσκάφη Rafale
ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 12,
καθώς και τα πρώτα F-16 Viper, τα οποία
είναι έτοιμα να ενταχθούν στις Μοίρες
τους, ενώ ήδη τρέχουν μεγάλα εξοπλιστι-
κά προγράμματα όπως οι 3+1 φρεγάτες F-
DI Belharra, τα υπόλοιπα 12 Rafale και τα
83 F-16V, οι διαδικασίες για 20 F-35 αλλά
και η απόκτηση όπλων όπως οι τορπίλες
των υποβρυχίων, οι πύραυλοι AARGM και
HARPOON για τα F-16, τα ισραηλινά
SPIKE, η ενοικίαση και η απόκτηση Μη
Επανδρωμένων Αεροσκαφών αλλά και
συστήματα για την αντιμετώπισή τους και
πολλά ακόμη προγράμματα που κοστί-
ζουν αρκετά δισεκατομμύρια. 

Στο προσκήνιο οι ΜΕΚΟ
Ο χρόνος όμως μετράει αντίστροφα για

το Πολεμικό Ναυτικό με τις κύριες Μονά-
δες Επιφανείας, τις φρεγάτες S και τις
ΜΕΚΟ να έχουν στην πλάτη τους πολλές
δεκαετίες επιχειρησιακού βίου. Τα στελέ-
χη του Πολεμικού Ναυτικού ωστόσο, δεί-

χνοντας υπερβάλλοντα ζήλο, αντεπεξέρ-
χονται με απόλυτη επιτυχία στην κάλυψη
των αναγκών της χώρας και την αντιμετώ-
πιση των τουρκικών προκλήσεων, κυματί-
ζοντας τη Γαλανόλευκη σε Αιγαίο, Ανατο-
λική Μεσόγειο και όπου αλλού απαιτηθεί.
Παρόλα αυτά, το ζήτημα του εκσυγχρονι-
σμού παραμένει ανοιχτό και η αδράνεια
που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες
μπορεί να προκαλέσει επιπτώσεις στην
επιχειρησιακή δράση του Στόλου.

Πηγές του Ναυτικού Επιτελείου επιση-
μαίνουν την ανάγκη να τρέξει άμεσα το
πρόγραμμα για τις τέσσερις ΜΕΚΟ, το κό-
στος του οποίου είναι σαφώς μικρότερο
από των κορβετών, καθώς κυμαίνεται στα
500 εκατομμύρια για όλα τα πλοία και πε-
ριλαμβάνει σημαντικές αναβαθμίσεις
στα ηλεκτρονικά, το σύστημα μάχης και

τα οπλικά συστήματα. Ο «διάβολος»
όμως κρύβεται στις λεπτομέρειες και δεν
είναι λίγοι εκείνοι που εκφράζουν τον
προβληματισμό τους για την έκβαση του
προγράμματος. Από άποψη χρόνου, κάθε
πλοίο χρειάζεται τουλάχιστον 24 μήνες
στο ναυπηγείο, αλλά ο πραγματικός «πο-
νοκέφαλος» για τους επιτελείς είναι η
κατάσταση των πλοίων και συγκεκριμένα
οι δομικές παραμορφώσεις που ενδεχο-
μένως έχουν υποστεί. Αυτός είναι και ο
λόγος που το τελικό κόστος και ο χρόνος
παράδοσης θα μπορούν να εκτιμηθούν
με ακρίβεια μόνο όταν ξεκινήσουν οι ερ-
γασίες. Από την άλλη πλευρά βέβαια, η
«παράταση» για τουλάχιστον 15 χρόνια
που θα πάρουν τα τέσσερα πλοία είναι
ζωτικής σημασία, καθώς θα συνεχίσουν
να αποτελούν κύριες Μονάδες Επιφανεί-

ας ακόμη και μετά την παραλαβή των
Belharra, ενώ η σταδιακή απόσυρση των
φρεγατών S θα μετατοπίσει το επιχειρη-
σιακό βάρος στις ΜΕΚΟ.

Πρέπει να σημειωθεί πάντως, πως ακό-
μη και αν όλα ήταν έτοιμα για να «τρέξει»
άμεσα το θέμα των κορβετών ή του εκ-
συγχρονισμού των ΜΕΚΟ, θα βρισκόμα-
σταν και πάλι αντιμέτωποι με καθυστερή-
σεις, καθώς κανένα ελληνικό ναυπηγείο
δεν είναι, προς το παρόν, σε θέση να ανα-
λάβει τα συγκεκριμένα έργα. Μόλις πριν
από λίγες ημέρες, άλλωστε, πέρασε από
τη Βουλή το νομοσχέδιο για την εξυγίαν-
ση των ναυπηγείων Ελευσίνας και απαι-
τούνται μεγάλες επενδύσεις προκειμένου
να είναι σε θέση να αναλάβουν την κατα-
σκευή ή την αναβάθμιση πλοίων του Πο-
λεμικού Ναυτικού.

«Κράτει» για
τις κορβέτες

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Η κρίση στην οικονομία
και την ενέργεια
δημιουργεί νέες
επείγουσες ανάγκες



του

Νίκου 
Αναγνωστάτου

Thiakos.blogspot.com
e-mail: nanagnos-
tatos@gmail.com

TETAΡΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΘΕΣH12

Η
λαϊκή σοφία είναι πάντοτε διδακτική και
οφείλουμε όλοι να τη μελετάμε και να δι-
δασκόμαστε. Στην προκειμένη περίπτω-

ση βέβαια, αντιστρέφουμε την ουσία, η οποία ως
«πενία τέχνας κατεργάζεται» αναφέρεται σε θετι-
κές πτυχές της κοινωνίας, για να ξεπεραστούν τα
κοινωνικά προβλήματα και η τυχόν ανέχεια των
πολιτών. 

Τα τελευταία όμως χρόνια, δυστυχώς, η πενία
άσκησης θετικής πολιτικής έχει αντιστρέψει κά-
θε θετική έννοια και αναφορά της όποιας λογι-
κής, επιστημονικής, ακόμη και λαϊκής σοφίας.
Έτσι, αντί να ψάχνουμε για πολιτικές λύσεις προς
όφελος της πατρίδας και των πολιτών μας, δημι-
ουργούμε, πολλές φορές εκ του μη όντος, σκάν-
δαλα οποιασδήποτε μορφής και αξίας, προκει-
μένου να θιγεί η κυβέρνηση και κυρίως ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όμως «ο
άνεμος ουρλιάζει, αλλά το βουνό παραμένει»,
κατά την κινεζική σοφία.

Τούτο διότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προετοι-
μασμένος από πολλά χρόνια πριν, όπως δείχνουν
τα πεπραγμένα του, το σκεπτικό του και οι ενέρ-
γειές του, κατόρθωσε πολύ σύντομα να ανορθώ-
σει την εικόνα και το κύρος της χώρας διεθνώς,
από το χαμηλό επίπεδο που είχε κατρακυλήσει με
την προηγούμενη κυβέρνηση. Κατόρθωσε επίσης
εντός της χώρας να ανατάξει την οικονομία, με
άξιους και ικανούς συνεργάτες του τους υπουρ-
γούς Οικονομικών και Ανάπτυξης κυρίως, και να
δημιουργήσει συνθήκες ευημερίας και ασφάλει-
ας των πολιτών.          

Φυσικώ τω λόγω, λοιπόν, η αντιπολίτευση να
βλέπει πλέον την εξουσία με το τηλεσκόπιο. Αντί

δε να χαίρεται και αυτή, μαζί με τους Έλληνες,
αν αισθανόταν υπεύθυνη και δημιουργική, και
να «κατεργάζεται τέχνας» βελτίωσης περαιτέρω
της κατάστασης της χώρας, ή τουλάχιστον να
εξαλείψει τυχόν αδυναμίες και λάθη της κυβέρ-
νησης, επιδίδεται στο να κάνει, όπως λέει μια άλ-
λη λαϊκή ρήση, την «τρίχα τριχιά», να εξογκώνει
ή και να στρεβλώνει, αν χρειαστεί, το όποιο μι-
κρό ή και τεχνικό ακόμη λάθος της κυβέρνησης,
με την προσδοκία κομματικού συμφέροντος.
«Όταν κάποιος σε κατηγορεί ότι κάνεις ό,τι θέ-
λεις, συνήθως εννοεί ότι δεν κάνεις ό,τι θέλει
αυτός», Emma Goldman.

Πρόσφατο χαρακτηριστικό παράδειγμα η πα-
ρακολούθηση(;) του ευρωβουλευτή Ν. Ανδρου-
λάκη από την ΚΥΠ. Όταν καθημερινά παρακολου-
θούνται χιλιάδες άτομα για εθνικούς λόγους, ζη-
τούν από τον πρωθυπουργό να είναι ενήμερος για
τις παρακολουθήσεις. Αν είναι δυνατόν! Υποκρι-
σία ή ανοησία; Το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός
ανέλαβε την εποπτεία της ΚΥΠ, όπως αρχικά και ο
Ανδρέας Παπανδρέου, έγινε για να αποκλειστεί
από όποιο λάθος, παρέμβαση ή επιρροή του όποι-
ου άλλου προσώπου και όχι για να ενημερώνεται
για τα πρόσωπα που παρακολουθούνται, κάτι που
έτσι κι αλλιώς είναι ευθύνη και αρμοδιότητα της
διοίκησης της ΚΥΠ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, βλέποντας τα ποσοστά του να είναι
καθηλωμένα, άρπαξε την ευκαιρία, καπέλωσε τον
ίδιο τον Ανδρουλάκη και το κόμμα του, κραυγά-
ζοντας ακατάπαυστα σε υψηλούς τόνους τελείως
αδικαιολόγητα, προ πάντων όταν ο ίδιος ως κυ-
βέρνηση έκανε πολύ χειρότερα και παρέσυρε τό-
σο τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο Ανδρουλάκη όσο

και το κόμμα του το ΠΑΣΟΚ σε παρόμοιους παρο-
ξυσμούς, για να αποκαλυφθεί δήθεν η αλήθεια
και να έρθουν όλα στο φως, ενώ γνωρίζουν ότι δεν
επιτρέπεται η ΚΥΠ να ανακοινώσει τι ακριβώς συ-
νέβη. Συγχρόνως, παραβιάζοντας ανοικτές θύ-
ρες, προσπερνώντας ό,τι διακήρυξε ο ίδιος ο
πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή.

Σύμφωνα με ό,τι ακούγεται, ο μόνος που έχει
δικαίωμα να δημοσιοποιήσει τον λόγο της παρα-
κολούθησης και τα όποια αποτελέσματα είναι ο
ίδιος ο ενδιαφερόμενος Ν. Ανδρουλάκης. Λογικά,
ο κάθε παρακολουθούμενος ξέρει τον λόγο, αν
έχει διαπράξει κάτι που το επέβαλε. Όμως, από τη
στιγμή που κατ’ επανάληψη έχει κληθεί να ενημε-
ρωθεί από τον διοικητή της ΚΥΠ, ποιος είναι ο λό-
γος που αρνείται; Τρεις είναι οι πιθανοί λόγοι που
μπορεί να υποθέσει κανείς για την άρνησή του:

Πρώτον, να γνωρίζει τους λόγους και να μη θέ-
λει να δημοσιοποιηθούν.  

Δεύτερον, να μπορεί ο ίδιος και το κόμμα του να
ασκούν αντιπολίτευση. Και τρίτον, να πλανάται η
έννοια του σπουδαίου προσώπου, για την ανύψω-
ση της χαμηλής προσωπικότητάς του, όπως λέει
και το δημοσίευμα της εφημερίδος το «Βήμα της
Κυριακής», ότι ενδέχεται η όλη ιστορία να είναι
τέχνασμα φίλου του Ανδρουλάκη, για να ενισχύ-
σει τη χαμηλή δημοτικότητά του.

Αντί λοιπόν να παρατρέχουν σε εξεταστικές και
να προσκρούουν στο απόρρητο, ο κ. Ανδρουλάκης
ας μην κρύβεται πίσω από το απόρρητο και ας πά-
ει στον διοικητή της ΚΥΠ να τον ενημερώσει και
στη συνέχεια ανάλογα με το τι ακριβώς και για
ποιον λόγο έγινε η παρακολούθηση, τι αποτελέ-
σματα υπήρξαν, ας αποφασίσει ο ίδιος αν είναι
σκόπιμο να τα δημοσιοποιήσει ή όχι, δείχνοντας
έτσι το πολιτικό του ανάστημα. Αλλά σε οποιαδή-
ποτε περίπτωση, να σταματήσει αμέσως η όποια
διερεύνηση Εξεταστικής που εκθέτει το κράτος
μας και να σιωπήσουν πάντες οι φωνασκούντες,
αν δεν έχουν την εντιμότητα και ευαισθησία να
ζητήσουν συγγνώμη από τον πρωθυπουργό. 

Οι μεν αρχηγοί της αντιπολίτευσης, αν δεν θέ-
λουν να χαρακτηρισθούν «μίσθαρνοι» και να απο-
φύγουν το πέρασμα κάτω από τα «Καυδιανά Δί-
κρανα», ας λογικευθούν υπέρ της χώρας και των
πολιτών της, ας παραμερίσουν τα στενά κομματι-
κά συμφέροντα, με τη βεβαιότητα ότι θα εκτιμηθεί
από τους πολίτες!

Οι δε κυβερνώντες ας έχουν πάντοτε κατά νου
την τόσο σοφή ρήση του αρχαίου μας τραγωδού
Σοφοκλή, ότι: «Όποιος κυβερνήτης πλοίου παρα-
τεντώνει τα πανιά και δεν λασκάρει καθόλου, ανα-
τρέπει το πλοίο»!

Οι δε πολίτες ας έχουν κατά νου τη ρήση το αρ-
χαίου μας σοφού Αντισθένη, ότι: «Οι πόλεις κατα-
στρέφονται όταν δεν μπορούν να ξεχωρίσουν
τους τιποτένιους από τους σπουδαίους»!

Η πολιτική πενία, συνολικά της αντιπολίτευσης,
σκάνδαλα κατεργάζεται,κατά παράφραση της λαϊκής ρήσης
«Η εντιμότητα στην πολιτική είναι αποτέλεσμα της δύναμης, ενώ η υποκρισία αποτέλεσμα αδυναμίας» ΛΕΝΙΝ
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Χρίστου  
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«Η
ιστορία μου είναι η ιστορία της πτώσης
ενός αριστοκράτη, εμένα, του Μοράες
Ζογκόιμπι, του αποκαλούμενου Μαυ-

ριτανού. Είναι η ιστορία της καταστροφής μου από
την ίδια τη μητέρα μου, την Αουρόρα, που υπήρξε
η μεγαλύτερη καλλιτέχνις της εποχής της… Η
Αουρόρα, πανέμορφη σαν τη ροδοδάκτυλη αυ-
γή…», όπως γράφει ο Σαλμάν Ρουσντί στο, λιγότε-
ρο προβοκατόρικα γνωστό, σε σύγκριση με τους
«Σατανικούς Στίχους», αλλά, κατά τη γνώμη μου,
κορυφαίο μυθιστόρημά του, «Ο Τελευταίος Στε-
ναγμός του Μαυριτανού».

Ας σταθούμε σε μία λέξη: «ροδοδάκτυλη», επι-
θετικό (κατά ψυχαναλυτική κυριολεξία) προσδιο-
ρισμό στην «αυγή-μητέρα», καθώς πάντοτε η μη-
τέρα είναι η πρώτη αυγή για κάθε γέννηση, μετα-
γράφοντας αυτό που ο αείμνηστος Νίκος Τζαβά-
ρας αποτυπώνει στα «Λόγια της τρέλας» ως «σύν-
δεση που επιτυγχάνεται -διαμέσου της Τέχνης-
ανάμεσα σε ακραία βιώματα μιας δοκιμαζόμενης
υποκειμενικότητας και της αισθητικής τους ανά-
πλασης που τα αναδεικνύει και τα καθιστά εγγύ-
τερα, περισσότερο απτά». Απτά όπως τα οπλισμέ-
να δάκτυλα του ισλαμιστή δράστη που στόχευσαν
τον λαιμό του Σαλμάν Ρουσντί, κατά την πρόσφατη
δολοφονική απόπειρα εναντίον του, η οποία, αν τη
δούμε κάτω και πέρα από τα φανατικά συμφραζό-
μενα του ισλαμικού φονταμενταλισμού, αποτελεί
την παγκοσμιοποιημένη, εγκληματική εκδραμά-
τιση, στο ψηφιακό πάλκο της οικουμενικής σκη-
νής της ενημέρωσης, αυτού που ο Φρόιντ προσ-
διόριζε ως «βίαιη θανάτωση του αρχηγού και με-
τατροπή της πατρικής ορδής σε μία αδερφική κοι-
νότητα». Της πρωταρχικής φροϋδικής ορδής που
καταλαμβάνει μεταθετικά το πραγματολογικό
πλαίσιο της ισλαμικής ορδής των «Αδελφών Μου-
σουλμάνων» όπου «η βούληση του ατόμου ήταν
πολύ αδύναμη και δεν τολμούσε να προχωρήσει
στην πράξη. Δεν υπήρχε καμία απολύτως παρόρ-
μηση εκτός από τη συλλογική, υπήρχε μόνον μία
κοινή βούληση, καμία ατομική. Η παράσταση δεν
τολμούσε να μετατραπεί σε βούληση εάν δεν εν-

δυναμωνόταν από την αντίληψη της γενικής της
εξάπλωσης». Αυτό ακριβώς εκφράζει ο φετφάς
του μακαρίτη του Χομεϊνί που καταδίκασε σε θά-
νατο τον Ρουσντί το 1989, ως γνήσιο υποσύνολο
του μίσους του ακραίου ισλαμισμού που κηρύσ-
σει την εξάπλωση της θρησκείας του Προφήτη εις
βάρος των «απίστων» και όσων τολμούν να εκ-
φράζουν ελεύθερα διαφορετική γνώμη από τις
επιταγές του Κορανίου και των μουλάδων. Του
Προφήτη τον οποίο προσέβαλαν θανάσιμα, κατά
τους σκοταδιστές θρησκευτικο-πολιτικούς τα-
γούς του Ιράν, οι «Σατανικοί Στίχοι». Στίχοι και λέ-
ξεις που θα μπορούσαν, σίγουρα, να συμπεριλη-
φθούν ανάμεσα στα λογοτεχνικά έργα στα οποία,
πάλι κατά τον Τζαβάρα, «οι δημιουργοί τους κατα-
φεύγουν σε απαράμιλλους χειρισμούς της γλώσ-
σας για να αποτυπώσουν είτε δικές τους βιωματι-
κές δοκιμασίες, είτε για να ανιχνεύσουν την πα-
ραφροσύνη των άλλων που τους άγγιξε».

«Ο λαιμός του διαβόλου επλήγη με ένα ξυρά-
φι», επιχαίρουν οι τίτλοι των ακραίων ισλαμικών
εφημερίδων του Ισλάμ.

Ναι, τα δάκτυλα και μάλιστα τα οπλοφόρα ή και
τα γυμνώς δολοφονικά δάκτυλα είναι υπορρήτως
παρόντα στη διαχρονική και υπερτοπική λογοτε-
χνική δημιουργία.

« Κοίταξε τα δάκτυλά του και τη θυμήθηκε. Όχι
πως την είχε ξεχάσει, έστω και για λίγο. “Είμαι τα
χέρια της μητέρας μου”…». Είναι από τον ύμνο
στην Ίσιδα και με αυτόν ξεκινά ο Κοέλιο τα «Έντε-
κα λεπτά» του. Δεν είναι τόσο γνωστό όσο ο «Αλ-
χημιστής», αλλά είναι εξίσου εμπορικό, όπως αν-
τιγράφω από το αδημοσίευτο «Εκεί που πάνε οι
όμορφες».

«Σήκωσε με κόπο το εξαντλημένο χέρι του και
έγνεψε με ένα ανεπαίσθητο τρεμόπαιγμα των μα-
κρόμισχων, καλοσμιλεμένων δακτύλων του, που
η οστεώδης, αλλά στιβαρή κατασκευή τους ήτανε,
σίγουρα, κληρονομικό δώρο της Ολυμπιάδας»,
όπως ξεκινά ο «Ασημένιος βώλος».

Δάκτυλα που άλλοτε κρατούν το μαχαίρι του δο-
λοφόνου, του θύτη που χτυπά και άλλοτε τραυμα-

τίζονται από τα άστοχα σφυρηλατήματα της δημι-
ουργίας του λογοτέχνη. Γιατί, όπως έγραψε ο
«άπιστος», φίλος των σταυροφόρων της νεοαποι-
κιοκρατίας, Ρουσντί, «η ζωή είναι από μόνη της
μια σταύρωση…».

«Ας φιλήσουμε το χέρι αυτού που έσκισε τον
λαιμό του εχθρού του Θεού με ένα μαχαίρι», συ-
νεχίζουν τα φονταμενταλιστικά ιρανικά δημοσι-
εύματα, ενώ ο Σαλμάν δίνει τη μάχη της σωματι-
κής αποκατάστασής του, καθώς τα τραχηλικά του
αγγεία και νεύρα ετρώθησαν, παρολίγον μοιραία,
από τη μάχαιρα του θρησκευτικού μίσους.
Η καίρια σημασία των ανατομικών δομών και αγ-
γείων του τραχήλου ήταν, άλλωστε, γνωστή από τα
χρόνια του μεγαλύτερου τεχνίτη του λόγου, όλων
των εποχών, του Ομήρου, όπως μαρτυρούν οι
ακόλουθοι στίχοι της Ιλιάδας για τον θάνατο του
Έκτορα (Ραψ. Χ. στ. 324-329):

φαίνετο δ᾽ ᾗ κληῖδες ἀπ᾽ ὤμων αὐχέν᾽ ἔχουσι

λαυκανίην, ἵνα τε ψυχῆς ὤκιστος ὄλεθρος·

τῇ ῥ᾽ ἐπὶ οἷ μεμαῶτ᾽ ἔλασ᾽ ἔγχεϊ δῖος Ἀχιλλεύς,

ἀντικρὺ δ᾽ ἁπαλοῖο δι᾽ αὐχένος ἤλυθ᾽ ἀκωκή·

οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἀπ᾽ ἀσφάραγον μελίη τάμε χαλκοβά-

ρεια,

ὄφρά τί μιν προτιείποι ἀμειβόμενος ἐπέεσσιν.

Κι άνοιγε μόνο απά στην κλείδωση, λαιμό που δέ-

νει κι ώμους,

πλάι στο λαρύγγι, εκεί που ο θάνατος μονοστιγμίς

πλακώνει.

Κι όπως χιμούσε, ο αρχοντογέννητος εκεί Αχιλλέ-

ας του ρίχνει,

κι απαντικρύ ο χαλκός ξεπρόβαλε στον τρυφερό

λαιμό του

μα το λαρύγγι απ᾿ το χαλκόβαρο δεν κόπηκε κον-

τάρι,

για να μπορεί να δώσει απόκριση, σα θα του εμίλα

εκείνος3.

(μετάφραση, Ν. Καζαντζάκη -Ι. Θ. Κακριδῆ)

Και αντίστοιχες αναφορές στην Οδύσσεια (Ραψ.

Χ «Μνηστηροφονία» στ. 15-16):

τὸν δ᾿ Ὀδυσεὺς κατὰ λαιμὸν ἐπισχόμενος βάλεν

ἰῷ,

ἀντικρὺ δ᾿ ἁπαλοῖο δι᾿ αὐχένος ἤλυθ᾿ ἀκωκή.

ἐκλίνθη δ᾿ ἑτέρωσε, δέπας δέ οἱ ἔκπεσε χειρὸς

βλημένου, αὐτίκα δ᾿ αὐλὸς ἀνὰ ῥῖνας παχὺς

ἦλθεν

αἵματος ἀνδρομέοιο.

Κι όμως ο Οδυσσέας σημαδεύοντας τον βρήκε με

το βέλος

στον λαιμό, πέρασε αντίκρυ ο χαλός στον μαλακό

του σβέρκο,

κι εκείνος χτυπημένος έγειρε, του ξέφυγε η κούπα

από το χέρι,

κι ευθύς απ᾽ τα ρουθούνια ανάβλυσε παχύ ρυάκι

αίμα ανθρώπινο

(μετάφραση Δ. Ν. Μαρωνίτης)

«Δεν θα υπάρξουν πια άλλα μυστικά. Τα έχω
ήδη καρφώσει στον τοίχο». Όπως κλείνει το πρώ-
το κεφάλαιο του «Στεναγμού του Μαυριτανού» ο
Σαλμάν Ρουσντί. 

Ο «λαιμός του διαβόλου» και το «ἀνδρομέοιο αἵμα» του Σαλμάν Ρουσντί



Στη σκιά πολύ αρνητικών δημοσκοπήσεων ξεκινά τη
θητεία της η Λιζ Τρας, που διορίστηκε επισήμως χθες
πρωθυπουργός της Βρετανίας από τη βασίλισσα Ελισά-
βετ. Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το 67% των πολιτών
είναι απογοητευμένοι για την εκλογή της, ενώ μόλις
ένας στους επτά πιστεύει ότι θα είναι καλύτερη πρωθυ-
πουργός από τον απερχόμενο Μπόρις Τζόνσον.

Η 47χρονη Τρας, που αναμένεται να ανακοινώσει αύ-
ριο μείωση των φόρων, σχεδιάζει επίσης «πάγωμα»

στις τιμές της ενέργειας, με ένα πακέτο 130 δισ. λιρών
τους επόμενους 18 μήνες, ώστε οι λογαριασμοί να πα-
ραμείνουν ετησίως κάτω από τις 2.000 λίρες (2.331 ευ-
ρώ).

Η Τρας αναμένεται να διορίσει εκλεκτούς της στο
υπουργικό συμβούλιο, δίνοντας μάλιστα κορυφαία πό-
στα σε πολιτικούς με ρίζες από την Αφρική και την
Ασία. 

Ο 47χρονος Κουάζι Κάρτενγκ αναμένεται να γίνει ο

πρώτος μαύρος υπουργός Οικονομικών, η ινδικής κα-
ταγωγής Σουέλα Μπρέιβερμαν υπουργός Εσωτερικών
και ο Τζέιμς Κλέβερλι, με καταγωγή από τη Σιέρα Λεό-
νε, υπουργός Εξωτερικών. Στη θέση του αναμένεται να
παραμείνει ο δημοφιλής υπουργός Άμυνας Μπεν
Γουάλας.

Αν όντως διοριστούν, θα είναι η πρώτη φορά που δεν
θα κατέχουν λευκοί άνδρες τρία από τα τέσσερα κορυ-
φαία υπουργεία.

Ε
πιδιώκοντας να γίνει κυ-
ρίαρχος από τη Βαλτική μέ-
χρι την Κασπία, ο Βλαντίμιρ
Πούτιν ενέκρινε νέο δόγμα

εξωτερικής πολιτικής, βασισμένο στην
έννοια του «Ρωσικού Κόσμου», μια
ιδεολογία που δικαιολογεί τις επεμβά-
σεις στο εξωτερικό, όπως την εισβολή
στην Ουκρανία, προς υποστήριξη του
ρωσόφωνου πληθυσμού.

Το «δόγμα της ρωσόσφαιρας», που
περιγράφεται σε 31 σελίδες και είδε το
φως της δημοσιότητας ενώ ο πόλεμος
στην Ουκρανία έχει εισέλθει πλέον
στον έβδομο μήνα, αναφέρει ότι «η
Ρωσία πρέπει να προστατεύει και να
προωθεί τις παραδόσεις και τα ιδανικά
του ρωσικού κόσμου». 

Η στρατηγική ενσωματώνει ιδέες για
την πολιτική και τη θρησκεία, προκει-
μένου να δικαιολογήσει και την κατά-
ληψη ουκρανικών εδαφών από τον ρω-
σικό στρατό και την υποστήριξη προς
τις αποσχισθείσες φιλορωσικές περιο-
χές στην Ανατολική Ουκρανία.

Η Ρωσία εξακολουθεί να θεωρεί τον
πρώην σοβιετικό χώρο, από τη Βαλτική
μέχρι την Κεντρική Ασία, ως τη νόμιμη
σφαίρα επιρροής της. Σύμφωνα με δυ-
τικούς αναλυτές, στόχος του δόγματος
Πούτιν είναι η κυριαρχία στο «εγγύς
εξωτερικό». 

Όπως οι τσάροι και οι Σοβιετικοί στο
παρελθόν, θέλει και αυτός να επιβάλει
την ηγεμονία της Μόσχας, με σφαίρες
επιρροής από τη Βαλτική ως τη Μαύρη
Θάλασσα και την Κασπία. 

Το νέο δόγμα εξωτερικής πολιτικής
προβλέπει ότι η Ρωσία θα ενισχύσει τη
συνεργασία της με τα σλαβικά έθνη,
την Κίνα και την Ινδία, και θα συσφίξει

τους δεσμούς με τη Μέση Ανατολή, τη
Λατινική Αμερική και την Αφρική.

Μήνυμα ετοιμότητας
Μήνυμα ότι ο ρωσικός στρατός είναι

σε ετοιμότητα παρά τις απαιτήσεις του
πολέμου στην Ουκρανία έστειλε χθες ο
Πούτιν, που επιθεώρησε χαμογελα-
στός και αστειευόμενος με τον υπουρ-
γό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού τη μεγάλη
στρατιωτική άσκηση «Vostok 2022»
στη ρωσική Άπω Ανατολή, στην οποία
μετέχουν επίσης στρατεύματα από την
Κίνα και την Ινδία. 

Την ίδια ώρα, οι μυστικές υπηρεσίες
των ΗΠΑ εκτιμούν ότι η Μόσχα αγορά-
ζει εκατομμύρια βλήματα πυροβολι-
κού και ρουκέτες από τη Βόρεια Κο-
ρέα, ενώ δημοσιεύματα αναφέρουν ότι

ο ρωσικός στρατός άρχισε να χρησιμο-
ποιεί μη επανδρωμένα αεροσκάφη
που έχουν κατασκευαστεί στο Ιράν.

Στο μέτωπο της ενέργειας, έρευνα
του ανεξάρτητου κέντρου μελετών
CREA αναφέρει ότι, παρά τις δυτικές
κυρώσεις, η Ρωσία συσσώρευσε έσο-
δα 158 δισ. ευρώ χάρη στις εξαγωγές
ορυκτών καυσίμων τους πρώτους έξι
μήνες του πολέμου στην Ουκρανία.

OOPEC+: Απόφαση για
ημερήσιο «ψαλίδι» 
παραγωγής πετρελαίου
κατά 100.000 βαρέλια

Τη μείωση της παραγωγής πετρελαίου
κατά 100.000 βαρέλια την ημέρα από τον
Οκτώβριο αποφάσισαν ο Οργανισμός Πε-
τρελαιοεξαγωγικών Κρατών και οι σύμ-
μαχοί του (OPEC+), προκειμένου να στη-
ρίξουν την τιμή του μαύρου χρυσού εν
μέσω δυσοίωνων προβλέψεων για διε-
θνή ύφεση. 

Οι εκπρόσωποι των 13 μελών του OPEC,
με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία, και
των 10 συμμάχων τους, με ηγέτιδα δύνα-
μη τη Ρωσία, συμφώνησαν να μειώσουν
την παραγωγή στα επίπεδα του Αυγού-
στου, κατά 100.000 λιγότερα βαρέλια
ημερησίως σε σύγκριση με αυτόν τον μή-
να. H τιμή είχε υποχωρήσει τις τελευταί-
ες εβδομάδες πολύ κάτω από τα υψηλά
του περασμένου Μαρτίου (σχεδόν 140
δολάρια το βαρέλι). Στον απόηχο της ανα-
κοίνωσης του OPEC+ οι τιμές του αργού
ενισχύθηκαν κατά 4%. 

Οι ΗΠΑ επέκριναν την απόφαση του
OPEC+ λέγοντας ότι η προσφορά της
ενέργειας θα πρέπει «να αντιστοιχεί στη
ζήτηση, ώστε να στηριχθεί η οικονομική
ανάπτυξη και να πέσουν οι τιμές για τους
καταναλωτές στην Αμερική και παγκο-
σμίως». 
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Απογοητευμένος από την εκλογή της Τρας ένας στους τρεις Βρετανούς

Πούτιν: Πόλεμος για το…
«δόγμα της ρωσόσφαιρας»

Η στρατηγική ενσωματώνει
ιδέες για την πολιτική 
και τη θρησκεία, προκειμένου
να δικαιολογήσει
στρατιωτικές επεμβάσεις
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Ι
σχυρό μήνυμα προς «αυτούς που δυ-
στυχώς επιμένουν να εργαλειοποιούν
δυστυχισμένους ανθρώπους» έστειλε
από τον Έβρο ο υπουργός Προστασίας

του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος
βρέθηκε στον φράχτη του Πόρου Φερών για
να σηματοδοτήσει την επέκταση του έργου
σε μήκος επιπλέον 140 χιλιομέτρων.

«Εδώ πονάει η Ελλάδα, ασχέτως αν η
Αθήνα και η Θεσσαλονίκη έχουν εκατομ-
μύρια κατοίκους. Βρίσκομαι σήμερα εδώ,
στον Έβρο, δίπλα στους ακρίτες μας, τα
στελέχη της ΕΛΑΣ και των Ενόπλων Δυνά-
μεων, τους συνοριοφύλακες και όλους
όσους προστατεύουν καθημερινά τα σύνο-
ρά μας», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος, θέλον-
τας να διατρανώσει την αποφασιστικότητα
της ελληνικής κυβέρνησης για την προ-
άσπιση των συνόρων μας, πάντα με γνώμο-
να το διεθνές δίκαιο και την προστασία της
ανθρώπινης ζωής. «Έχουμε ήδη θέσει σε
εφαρμογή το σχέδιο “Ακρίτας”. Ένα σχέδιο
θωράκισης των συνόρων μας, ένα σχέδιο
σεβασμού του διεθνούς δικαίου και σεβα-
σμού της ανθρώπινης ζωής», παρατήρησε
χαρακτηριστικά και συνέχισε λέγοντας ότι
«το σχέδιο “Ακρίτας” περιλαμβάνει, μεταξύ
άλλων, την επέκταση του φράχτη κατά μή-
κος όλων των ελληνοτουρκικών συνόρων
στον Έβρο, την ενδυνάμωση του προσωπι-
κού μας με 250 νέες προσλήψεις συνοριο-
φυλάκων και την ενίσχυση και αναβάθμιση
των ηλεκτρονικών μέσων επιτήρησης.
Ήδη εγκαθιστούμε σήμερα εδώ πέντε νέα
οχήματα που διευρύνουν την αποτρεπτική
δυνατότητά μας».

Τα νέα οχήματα 
Τα σύγχρονα οχήματα που παρελήφθη-

σαν και θα ενταχθούν σε υπηρεσία με τις
δυνάμεις συνοριακής φύλαξης είναι θω-
ρακισμένα, 2.800 κυβικών, μεικτού βά-
ρους 4,6 τόνων και διαμορφωμένα για επι-
χειρήσεις σε δύσβατο έδαφος. «Με το
σχέδιο “Ακρίτας” εκπέμπουμε ένα ξεκά-
θαρο μήνυμα εθνικής αποφασιστικότητας:
Απέναντι σε όσους, επενδύοντας στον αν-
θρώπινο πόνο, επιχειρούν να προωθήσουν
κρυφές και αλλότριες επιδιώξεις. Και
απέναντι σε όσους, εργαλειοποιώντας το
Μεταναστευτικό, επιχειρούν να εκβιάσουν
την ίδια την Ευρώπη. Όλοι οι Έλληνες πα-
ραμένουμε ενωμένοι και προσηλωμένοι
στον σεβασμό των κυριαρχικών μας δι-
καιωμάτων, των διεθνών μας υποχρεώσε-
ων, αλλά και της ίδιας της ανθρώπινης

ζωής», προσέθεσε ακόμη ο υπουργός
Προστασίας του Πολίτη. 

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος επισκέφθηκε,
επίσης, σημεία της περιοχής του Σουφλίου
όπου θα κατασκευαστεί ο νέος φράχτης,
αλλά και τη νησίδα μεταξύ Κισσαρίου και
Αμορίου όπου εκτυλίχθηκε η υπόθεση με
τους 38 εγκλωβισμένους πρόσφυγες και
μετανάστες, που «χρησιμοποιήθηκαν»
από τους Τούρκους συνοριοφύλακες και
διακινητές για να ικανοποιήσουν τις προ-
σταγές του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Αξίζει
να σημειώσουμε ότι ο Αύγουστος ήταν ιδι-
αίτερα δύσκολος μήνας, καθώς περισσό-
τεροι από 38.000 αλλοδαποί επιχείρησαν
να εισβάλουν παράνομα στη χώρα, μόνο
από τον Έβρο, με την ΕΛΑΣ σε συνεργασία

με τις Ένοπλες Δυνάμεις να στέκεται στο
ύψος των περιστάσεων και παράλληλα να
πραγματοποιούν και δεκάδες συλλήψεις
διακινητών που αναζητούν συνεχώς νέα
περάσματα.

Τέλος, η απόφαση της ελληνικής κυβέρ-
νησης για επέκταση του φράχτη σε μήκος
έως και 140 επιπλέον χιλιόμετρα, συνο-

δεύεται από ενίσχυση των μέσων επιτήρη-
σης (σ.σ.: drones, θερμικές κάμερες κ.ά.)
αλλά και επιπλέον προσλήψεις τουλάχι-
στον 250 συνοριακών φυλάκων που θα
«σφραγίσουν» οριστικά τον Έβρο. 

Ο υπουργός Προστασίας του
Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος
βρέθηκε στον Έβρο και ανα-
φέρθηκε στη θωράκιση των
συνόρων μας - Εντάχθηκαν
στην υπηρεσία φύλαξης πέντε
θηριώδη τεθωρακισμένα 

«Εδώ πονάει η Ελλάδα…»

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Ασπρόπυργος: 
Εισβολή σε σπίτι
επιχειρηματία
με λεία 100.000€

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η
ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό των τεσσάρων
κακοποιών που τα ξημερώματα της Τρί-
της εισέβαλαν στο σπίτι ενός 27χρονου
επιχειρηματία στη λεωφόρο ΝΑΤΟ στον
Ασπρόπυργο για να τον ληστέψουν. Οι
ληστές αφού ακινητοποίησαν το θύμα
τους, το ανάγκασαν -με απειλές ακόμη
και για τη ζωή του- να τους δώσει τον
συνδυασμό του χρηματοκιβωτίου του. Η
συνολική λεία των ληστών υπολογίζεται
σε περίπου 100.000 ευρώ (σ.σ.: σε με-
τρητά και χρυσές λίρες), ενώ άρπαξαν
και το ΙΧ αυτοκίνητο του επιχειρηματία
με το οποίο και διέφυγαν. Οι δράστες
παράτησαν και έβαλαν φωτιά στο όχημα
σε απομονωμένη περιοχή στο Μενίδι,
προκειμένου να καλύψουν τα ίχνη τους.
Το θύμα μετά τη φυγή των κακοποιών
κατάφερε να λυθεί και να ενημερώσει
την ΕΛΑΣ. Παπ.

Ολονύχτια μάχη 
με το πύρινο
μέτωπο στα Κύθηρα 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας επι-
χειρούσαν επίγειες πυροσβεστικές δυ-
νάμεις και εθελοντές για να περιορίσουν
το πύρινο μέτωπο που ξέσπασε στα Κύ-
θηρα, σε δασική έκταση ανάμεσα στην
Αγία Πελαγία και την Αγία Αναστασία,
νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης. Οι προ-
σπάθειες για την κατάσβεση της φωτιάς
ήταν από την πρώτη στιγμή ιδιαίτερα δύ-
σκολες, καθώς στην περιοχή έπνεαν
άνεμοι εντάσεως έως και 8 μποφόρ.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν 90 πυροσβέ-
στες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων
και 24 οχήματα, ενώ ρίψεις νερού πραγ-
ματοποιούσαν μέχρι το τελευταίο φως
της ημέρας 12 αεροσκάφη και 5 ελικό-
πτερα. Η φωτιά καίει κατά βάση σε χαρά-
δρα και δεν απείλησε τον οικιστικό ιστό
του νησιού, ούτε διάσπαρτες κατοικίες. 

Παπ.

Τ
ον στραγγάλισαν με ένα σκοινί
και στη συνέχεια έθαψαν τη σορό
του. Τελικά όπως αποδείχτηκε
δεν είχαν πραγματοποιήσει το

τέλειο έγκλημα, με αποτέλεσμα πατέρας
και γιος να συλληφθούν για τη δολοφονία
του 46χρονου εργολάβου στη Ρόδο που εί-
χε εξαφανιστεί από προσώπου γης πριν
από δέκα ημέρες.

Συγκλονισμένη παρακολουθεί τις εξελί-
ξεις γύρω από την υπόθεση της ανθρωπο-
κτονίας του πατέρα των τριών ανήλικων
παιδιών η τοπική κοινωνία στο «νησί των
ιπποτών». Ο 46χρονος άνδρας είχε φύγει
το βράδυ της 28ης Αυγούστου προκειμέ-
νου να πάει στο ξενοδοχείο του 53χρονου,
ο οποίος πλέον κατηγορείται για τη δολο-
φονία του. Από εκείνη τη στιγμή και μετά τα
ίχνη του χάθηκαν, με αποτέλεσμα οι δικοί
του άνθρωποι στις 31 Αυγούστου να δηλώ-
νουν την εξαφάνισή του στις αστυνομικές
αρχές. Μία ημέρα αργότερα οι άνδρες της
ΕΛΑΣ που ανέλαβαν την υπόθεση κατάφε-
ραν να εντοπίσουν σε αγροτική περιοχή το
αυτοκίνητο του 46χρονου αλβανικής υπη-
κοότητας εργολάβου. Αξιοποιώντας οπτι-
κό υλικό από κάμερες αλλά και τις μαρτυ-
ρίες για οικονομικές διαφορές μεταξύ θύ-
τη και θύματος, οι αξιωματικοί της Ασφά-
λειας της Ρόδου ανέτρεξαν στον άνθρωπο

με τον οποίο είχε ραντεβού ο 46χρονος το
βράδυ της 28ης Αυγούστου στην Καλλιθέα
της Ρόδου.

Έσπασε στην ανάκριση
Έτσι οδήγησαν τον 53χρονο ξενοδόχο

στο αστυνομικό τμήμα και άρχισαν να του
παίρνουν κατάθεση. Έπειτα από αρκετές
ώρες, ο έως τότε ύποπτος έσπασε και άρ-
χισε να ξετυλίγει το κουβάρι της δολοφο-
νίας. Όπως ανέφερε, ο εργολάβος είχε πά-
ει στο ξενοδοχείο το επίμαχο βράδυ, προ-
κειμένου να του ζητήσει μέρος των χρημά-
των που του χρωστούσε (περίπου 70.000
ευρώ). Όπως ισχυρίστηκε ο ξενοδόχος
στους αστυνομικούς, ο 46χρονος ήταν με-
θυσμένος και επιτέθηκε στον 20χρονο γιο
του που ήταν παρών. Προκειμένου να σώ-
σει το παιδί του, όπως είπε, μπήκε στη μέ-
ση, ενώ παράλληλα πέρασε ένα σχοινί γύ-
ρω από τον λαιμό του εργολάβου και τον
στραγγάλισε. Στη συνέχεια πατέρας και
γιος πήραν το άψυχο σώμα και το μετέφε-
ραν σε περιοχή μεταξύ Ψίνθου και Αφάν-
του, όπου το έθαψαν με πέτρες.

Παρά τους ισχυρισμούς του 53χρονου
ξενοδόχου, οι έρευνες αλλά και οι καταθέ-
σεις των μαρτύρων δείχνουν ότι οι δράστες
προσπάθησαν να αποκρύψουν τη δολοφο-
νική τους ενέργεια, ενώ δεν αποκλείεται

και να την είχαν σχεδιάσει. Η επίσκεψη του
46χρονου ήταν συμφωνημένη, καθώς το
θύμα κάθε Κυριακή πήγαινε στο ξενοδο-
χείο, προκειμένου να πάρει μέρος των
οφειλόμενων. Έτσι έκανε και την 28η Αυ-
γούστου. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα κατα-
γραφικά των καμερών ασφαλείας της επι-
χείρησης είχαν αφαιρεθεί οι σκληροί δί-
σκοι, γεγονός που αποσκοπούσε στην
απόκρυψη της παρουσίας του 46χρονου το
βράδυ της συγκεκριμένης Κυριακής στον
συγκεκριμένο χώρο.

Πατέρας και γιος οδηγήθηκαν χθες στον
εισαγγελέα, ο οποίος τους άσκησε ποινική
δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε
ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυ-
τουργία. Πήραν προθεσμία και θα απολο-
γηθούν το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου.

Πώς χάρη στις κάμερες
οι αρχές έφτασαν στα ίχνη των
δολοφόνων του 46χρονου,
που αγνοούνταν επί 10 μέρες
και στον οποίο οι θύτες
χρώσταγαν 70.000 ευρώ

Πατέρας και γιος έπνιξαν
και έθαψαν τον εργολάβο
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Πενταπλάσια φέτος τα
κρούσματα σε σχέση με την
εποχή προ κορονοϊού - Σε
ύφεση πλέον, αλλά ο ΕΟΔΥ
παραμένει σε εγρήγορση

Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό του καιρού για άλλη μία φο-
ρά, ενώ σταδιακά θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε για έναν
ζεστό χειμώνα. Μολονότι η μισή χώρα βρισκόταν στη δίνη
της κακοκαιρίας, ο καιρός επιφυλάσσει εκπλήξεις από
χθες το βράδυ, καθώς έρχεται νέο κύμα ζέστης με τις θερ-
μοκρασίες να ξεπερνούν τους 35 βαθμούς Κελσίου στα
ηπειρωτικά.

Παρ’ όλο που χθες υπήρξαν αρκετά προβλήματα στα
δρομολόγια των πλοίων λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων,

καθώς στο λιμάνι του Πειραιά δεν έγιναν τα πρωινά δρομο-
λόγια, ο καιρός δείχνει να είναι άστατος και να μας προ-
ετοιμάζει για θερμοκρασίες, που μόνο σε καλοκαίρι παρα-
πέμπουν και όχι σε φθινόπωρο. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με μακροπρόθεσμες προγνώσεις
από τα μεγάλα Παγκόσμια Κλιματικά Κέντρα, το φετινό
φθινόπωρο στη δυτική και βόρεια Ελλάδα προβλέπεται
σχετικά ζεστό, ενώ μειωμένες θα είναι οι βροχοπτώσεις
στα νοτιοανατολικά.

Ιδιαίτερα θερμό θα είναι το Σαββατοκύριακο στις 10 και
11 Σεπτεμβρίου με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει και
τους νοτιάδες να ανεβάζουν τη θερμοκρασία, η οποία θα
φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου σε αρκετά μέρη της
Ελλάδας. Όμως, το καλοκαιρινό σκηνικό δεν θα κρατήσει
και πάλι για πολύ, με τον καιρό να εκδηλώνει τη διπροσω-
πία του, καθώς από τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου αναμένε-
ται ψύχρα από τα βόρεια και η θερμοκρασία θα υποχωρή-
σει αισθητά.

Θερμό διάλειμμα με 35άρια το Σαββατοκύριακο πριν από την ψυχρή εισβολή

Ι
διαίτερα ισχυρό αποδεικνύεται το κα-
λοκαιρινό ξέσπασμα της μεταπανδη-
μικής εποχικής γρίπης. Πλέον, η θερι-
νή επιδημία γρίπης βρίσκεται σε ύφε-

ση, αλλά ο ΕΟΔΥ παραμένει σε εγρήγορση
και παρακολουθεί συστηματικά την εξέλι-
ξη της δραστηριότητας του νοσήματος.

Με βάση την επιδημιολογική έκθεση του
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
(ΕΟΔΥ) που ανακοινώθηκε, το περασμένο
δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου έχει καταγρα-
φεί πενταπλάσιος αριθμός κρουσμάτων
γρίπης σε σύγκριση με τον αριθμό που είχε
δηλωθεί κατά το αντίστοιχο δίμηνο, το τε-
λευταίο καλοκαίρι προ της πανδημίας.

Ειδικότερα, από τις 7 Ιουλίου έως τις 31
Αυγούστου, δηλώθηκαν μέσω του Συστή-
ματος Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημά-
των (ΣΥΔΝ) 174 κρούσματα γρίπης (εκ των
οποίων τα 86 εργαστηριακά επιβεβαιωμέ-
να με μοριακό έλεγχο PCR και τα 88 με αν-
τιγονικό τεστ). Την ίδια περίοδο το 2019 μέ-
σω του ΣΥΔΝ είχαν δηλωθεί 37 κρούσματα
γρίπης, ενώ το χρονικό διάστημα 2020-
2021 δεν δηλώθηκε κανένα κρούσμα γρί-
πης όχι μόνο τους θερινούς μήνες αλλά
καθ’ όλη την περίοδο γρίπης.

Οι Έλληνες επιστήμονες ανέμεναν ότι θα

υπάρξει κάποια κυκλοφορία της γρίπης
τους εφετινούς θερινούς μήνες, λόγω των
υψηλών τουριστικών ροών προς τη χώρα
μας. Άλλωστε αυτή ήταν η εκτίμηση των ει-
δικών και σε άλλες χώρες, καθώς παρακο-
λουθούσαν την έντονη επιδημία γρίπης και
κορονοϊού που εκτυλίχθηκε πρώιμα, περί-
που δύο μήνες νωρίτερα από το σύνηθες,
στο Νότιο Ημισφαίριο. Τα επιδημιολογικά
δεδομένα από τη συγκεκριμένη περιοχή
αποτελούν κάθε χρόνο μια πρώτη εικόνα
για το τι πρόκειται να γίνει στο Βόρειο Ημι-
σφαίριο. Επιπλέον, οι ειδικοί είχαν επιση-
μάνει ότι μετά την απουσία των ιών της γρί-
πης τα τελευταία δύο χρόνια, η εμφάνισή
τους εκ νέου πιθανόν να αποτελεί πιο με-
γάλη απειλή για τον πληθυσμό που έχει πια
πολύ χαμηλή ανοσία απέναντί τους.

Το προφίλ των ασθενών 
Όλα τα κρούσματα της γριπης αφορούν

άτομα νεαρής ηλικίας, κυριως έφηβους ή
νεαρούς ενήλικες, που μολύνονταν με το
στέλεχος Α (Η3Ν2) και νοσούσαν κατά τη
διάρκεια των διακοπών τους ή και μετά. Το
ξέσπασμα της νόσου καταγράφηκε πιο έν-
τονο την πρώτη και την τελευταία εβδομά-
δα του Αυγούστου.

Από τα δηλωθέντα κρούσματα γρίπης,
160 ήταν Έλληνες (92%) και 14 αλλοδαποί
(8%) από εννέα χώρες, όλες από το Βόρειο
Ημισφαίριο.

Η διάμεση ηλικία των ασθενών ήταν 22
έτη, ενώ 10 κρούσματα ήταν παιδιά ηλικίας
κάτω των12 ετών. Το 58% των κρουσμάτων
ήταν άνδρες.

Οι περισσότεροι από όσους μολύνθηκαν,
εμφάνισαν ήπια συμπτώματα λοίμωξης
του αναπνευστικού, ωστόσο υπήρξαν και
ασθενείς που χρειάστηκε να νοσηλευτούν.
Από τα 174 δηλωθέντα κρούσματα γρίπης,
τα 35 (20%) νοσηλεύτηκαν, ενώ 2 ασθενείς
εισήχθησαν σε Μονάδα Εντατικής Θερα-
πείας. Για τους 164 μόνιμα διαμένοντες
στην Ελλάδα υπήρχε διαθέσιμη πληροφο-
ρία για ταξίδι στο εσωτερικό εντός της πε-
ριόδου επώασης για 160 (98%). Από αυτούς
οι 117 ανέφεραν ταξίδι στο εσωτερικό της
χώρας εντός του χρόνου επώασης. Ειδικό-
τερα, 94 τέσσερα κρούσματα (80,3%) είχαν
ταξιδέψει στις Κυκλάδες, 9 (7,7%) στο Ν.
Αιγαίο, 8 (6,8%) στο Ιόνιο, 3 (2,6%) στο Β. Αι-
γαίο και 3 (2,6%) σε προορισμούς της Ηπει-
ρωτικής Ελλάδας.

Με βάση τη μόνιμη κατοικία ή την προ-
σωρινή κατοικία τους, οι 143 ασθενείς (πο-

σοστό 82,2%) ήταν από την περιφέρεια Ατ-
τικής, οι 18 από το Νότιο Αιγαίο, 4 από την
Κρήτη, 3 από τη Στερεά Ελλάδα, 2 από τα
Ιόνια νησιά και από 1 από τις Περιφέρειες
Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, Βορείου Αι-
γαίου.

Το κυρίαρχο στέλεχος 
Και στην Ελλάδα κυριαρχεί το στέλεχος

Α (Η3Ν2) όπως και στις ευρωπαϊκές χώ-
ρες.

Τα μέτρα ατομικής υγιεινής και ατομικής
προστασίας καθώς και ο εμβολιασμός
αποτελούν τα πιο αποτελεσματικά μέτρα
πρόληψης για τη διασπορά του ιού στην
κοινότητα και, όπως υπενθυμίζει ο ΕΟΔΥ
στην επιδημιολογική έκθεση, πρέπει να
τηρούνται σχολαστικά.

Ε Π Ο Χ Ι Κ H Γ Ρ I Π Η  

Ένας στους 5 
που νόσησε 
έκανε εισαγωγή
σε νοσοκομείο



«Ψ
άχνουμε σπίτι στην
Αθήνα εδώ και αρκετό
καιρό. Υπάρχουν κάποι-
ες επιλογές, αλλά είναι

όλες ακριβές. Οι γονείς μου μπορούσαν να
διαθέσουν μέχρι 300 ευρώ και τώρα θα
πρέπει να δώσουν τουλάχιστον 100 ευρώ
παραπάνω για να βρούμε ένα κανονικό
σπίτι στην Αθήνα». 

Η Ελένη Κ. εισήχθη πριν από λίγο καιρό
στη Νομική Σχολή Αθηνών. Από τη στιγμή
που είδε πως το παιδικό της όνειρο να
ακολουθήσει τις νομικές σπουδές γίνεται
πραγματικότητα μέχρι και σήμερα έχει
ανέβει τον δικό της προσωπικό Γολγοθά
για να βρει σπίτι σε φυσιολογική τιμή. Η
ιστορία της καταδεικνύει την οικονομικά
δυσβάσταχτη πραγματικότητα που επι-
κρατεί με τις φοιτητικές κατοικίες, καθώς
το τελευταίο διάστημα οι τιμές ενοικίων
έχουν αυξηθεί σε σημαντικό βαθμό. Η ζή-
τηση είναι τεράστια, γεγονός που εκτίναξε
τα ποσά που πρέπει να καταβάλλουν οι γο-
νείς των νέων φοιτητών.

«Οι γονείς μου τα βγάζουν πέρα δύσκο-
λα. Ψάχνουμε την καλύτερη λύση για ένα
φοιτητικό σπίτι και μάλλον θα πάμε σε κά-
ποια μικρή γκαρσονιέρα με ελάχιστες πα-

ροχές. Σκέφτομαι να βρω δου-
λειά για να μην επιβαρύνονται
τόσο οι γονείς μου», συνεχίζει
η ίδια φοιτήτρια με δηλώσεις
της στην «Political». Και δεν εί-
ναι η μοναδική που αντιμετω-
πίζει το ίδιο πρόβλημα.

Ο Γιώργος Απ. θα βρίσκεται
φέτος στο Πανεπιστήμιο Δυτι-
κής Αττικής στο Αιγάλεω. Είναι
ένας από τους τυχερούς καθώς
κατάφερε να βρει πριν από λί-
γες ημέρες μια σχετικά καλή φοιτητική
κατοικία αλλά σε αρκετά αυξημένη τιμή.
«Το σπίτι που βρήκαμε έκανε 420 ευρώ και
με παζάρι το φτάσαμε στα 380. Ψάχναμε
σε αγγελίες για αρκετές ημέρες και τελικά
βρήκαμε σε έναν γνωστό στον Ταύρο. Θε-
ωρούσα πως δεν θα τα καταφέρουμε», μας
είπε χαρακτηριστικά.

Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά για σπίτια

30-55 τετραγωνικών. Στις πε-
ριοχές του κέντρου της Αθήνας
το 58,35% των διαθέσιμων κα-
τοικιών είχαν ζητούμενο μί-
σθωμα από 400 έως 500 ευρώ,
με το συγκεκριμένο ποσοστό
να έχει πέσει πλέον στο 26,3%.
Στα δυτικά προάστια το 63,49%
των διαθέσιμων κατοικιών εί-
χαν ζητούμενο μίσθωμα από
350 έως 450 ευρώ, με το ποσο-
στό σήμερα να μεταβάλλεται

σε 46,14%.  Επιπλέον, στα νότια προάστια
περισσότερα 6 στα 10 ακίνητα είχαν ζητού-
μενο μίσθωμα από 400 έως 500 ευρώ, αλ-
λά πλέον μόνο 2 στα 10 ακίνητα παρουσιά-
ζουν αντίστοιχα ποσά. Στον Πειραιά, 5 στις
10 κατοικίες είχαν ζητούμενο μίσθωμα
από 300 έως 400 ευρώ, αλλά από τις αρχές
Σεπτεμβρίου μπορεί να βρει κανείς σπίτι
με ίδιο ενοίκιο σε μόλις 3 στα 10 ακίνητα.

Σύμφωνα με τους επαγγελματίες της
αγοράς, φέτος αρκετοί γονείς προέβησαν
από νωρίς σε αναζήτηση φοιτητικής κατοι-
κίας, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος
των ακινήτων που διατίθενται σήμερα να
έχουν υψηλότερες ζητούμενες τιμές μί-
σθωσης.

«Τη φετινή χρονιά ανακοινώθηκαν νω-
ρίτερα σε σχέση με άλλες χρονιές οι βαθ-
μολογίες. Η αναζήτηση φοιτητικής κατοι-
κίας δυο μήνες μετά την ανακοίνωση των
βαθμών στις πανελλαδικές εξετάσεις ει-
σαγωγής στα ελληνικά πανεπιστήμια είναι
δυσκολότερη. 

Το χρονικό διάστημα της ανακοίνωσης
των βαθμών, είχαμε αναφέρει ότι η εύρεση
φοιτητικής κατοικίας με ζητούμενο μί-
σθωμα έως 300 ευρώ αποτελούσε “τζό-
κερ”, δυο μήνες μετά, η εύρεση φοιτητικής
κατοικίας με ζητούμενο μίσθωμα έως 300
ευρώ στις φοιτητικές περιοχές της Αθή-
νας, σύμφωνα με τις ιστοσελίδες αγγελιών
ακινήτων, απλώς είναι εκτός παιχνιδιού -
δεν υπάρχουν», δήλωσε στην «Political» ο
μεσίτης Θεμιστοκλής-Ανδρέας Μπάκας.
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του 
Μίλτου Σακελλάρη

Δεν υπάρχουν πλέον σπίτια
με 300 ευρώ - Από 400-500
και άνω κυμαίνονται τα
ενοίκια - Τι λένε στην «Ρ»
σπουδαστές και μεσίτης

«Τζόκερ» η φτηνή 
φοιτητική στέγη
στην Αθήνα…

Ο μεσίτης Θεμιστοκλής-
Ανδρέας Μπάκας

Οι 5 ακριβότερες περιοχές  
• Παγκράτι
• Ζωγράφου
• Νεάπολη/Εξάρχεια
• Πετράλωνα
• Καλλιθέα

Οι 5 φθηνότερες περιοχές 
• Κυψέλη
• Ταύρος
• Κάτω Πατήσια
• Σεπόλια
• Πειραιάς
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Χειροπέδες σε έναν 38χρονο για ασελγείς
πράξεις σε βάρος δύο ανήλικων κοριτσιών

Σ
τον εισαγγελέα οδηγήθηκε 38χρονος, ο οποίος
συνελήφθη στα Κύμινα Θεσσαλονίκης ύστερα
από καταγγελία ότι προέβη σε ασελγείς πρά-

ξεις σε βάρος δύο ανήλικων κοριτσιών, μεταξύ αυ-
τών της ανιψιάς του. 

Ο συλληφθείς φέρεται να φιλοξενούταν από την
αδελφή του και τα ξημερώματα της Δευτέρας, πάντα
σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στο Τμήμα
Ασφάλειας Δέλτα, μπήκε στο δωμάτιο όπου κοιμόταν
η 13χρονη ανιψιά του και ένα ακόμη 12χρονο κορι-
τσάκι, προχωρώντας σε γενετήσιες πράξεις κατά της
δεύτερης. Κατά την ίδια καταγγελία δε, στα μέσα του
περασμένου μήνα, ο 38χρονος, εισερχόμενος πάλι
στο υπνοδωμάτιο της 13χρονης, ενήργησε ασελγείς
πράξεις και κατά αυτής.

Η καταγγελία, όπως γνωστοποιήθηκε, έγινε από
τις μητέρες των κοριτσιών.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Επίσκεψη ουσίας
του Σταϊκούρα
στην Καλαμαριά 
Έτσι χαρακτήρισε την επίσκεψή
του στον Δήμο Καλαμαριάς ο
υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας. Όχι προεκλογική επί-
σκεψη αλλά ουσίας. Στη συνάντη-
σή του με τον δήμαρχο Γιάννη
Δαρδαμανέλη τέθηκαν οι αυξημέ-
νες ανάγκες στους δήμους για να
πληρώσουν τους λογαριασμούς
αερίου στα σχολεία, ενώ και με
τους πολίτες στον πεζόδρομο της
Καλαμαριάς το Ενεργειακό μονο-
πώλησε τις συζητήσεις. 

Με τη «Γοργόνα» 
στα χέρια του
Με δύο μπουκάλια κρασί «Γοργόνα»
στις βαλίτσες του θα αναχωρήσει από
τη Θεσσαλονίκη ο διάσημος σεφ Τζέι-
μι Όλιβερ, ο οποίος βρέθηκε στην πό-
λη μας για τα γυρίσματα εκπομπής.
Του τα έκανε δώρο ο δήμαρχος Κων-
σταντίνος Ζέρβας, κατά τη συνάντησή
τους σε εστιατόριο στο Καπάνι. Μάλι-
στα, ο Βρετανός σεφ έδειξε ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για τη λειτουργία του
αστικού αμπελώνα του δήμου αλλά
και για τη δημοπρασία των κρασιών, τα
έσοδα της οποίας θα διατεθούν για την
υποστήριξη ανθρώπων που ανήκουν
σε ευαίσθητες πληθυσμιακά ομάδες.

Οι εκτός λίστας
έφαγαν… πόρτα
στο Διοικητήριο
Κόσμος και κοσμάκης έδωσε το
«παρών» στην πρόσκληση του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη την περασμένη
Πέμπτη στο Διοικητήριο. Βέβαια,
σε αυτό το κάλεσμα υπήρξαν και
κάποιοι που έφτασαν μόνο έως την
πόρτα των συσκέψεων, καθώς ήταν
εκτός λίστας του πρωθυπουργού. Η
αλήθεια είναι πως προσπάθησαν
να τρυπώσουν αλλά μάταια, μιας
και στην πόρτα ήταν ο υφυπουργός
παρά τω πρωθυπουργώ Γιάννης
Μπρατάκος.

Βέβαια, το ίδιο βράδυ ο δρόμος του Τζέιμι Όλιβερ τον
έβγαλε στα Λαδάδικα. Και συγκεκριμένα στο κατάστημα
εστίασης που διατηρεί ο πρώην αντιδήμαρχος και νυν δη-

μοτικός σύμβουλος Αλέξανδρος Μπαρμπουνάκης. Εκεί,
έκανε γυρίσματα, κάθισε και έφαγε τα εδέσματα της πόλης
ενώ φωτογραφήθηκε με όλους όσοι τον αναγνώρισαν. 

Έκανε γύρισμα στο μαγαζί του Μπαρμπουνάκη στα Λαδάδικα 

Επί ποδός οι αστυνομικές
δυνάμεις ενόψει ΔΕΘ 
Εβδομάδα κινητοποιήσεων θα είναι αυτή της
ΔΕΘ. Το μεγάλο ραντεβού δίνουν το ερχόμενο
Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2022, την ημέρα και
την ώρα της ομιλίας του πρωθυπουργού Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη, ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ στις 18.00
στο άγαλμα Βενιζέλου με σύνθημα «Μηδενι-
κές αντοχές και ανοχές». Το δικό του συλλα-
λητήριο διοργανώνει το ΠΑΜΕ. Θα γίνει σε
απόσταση αναπνοής από τη ΔΕΘ, στην πλατεία
της ΧΑΝΘ την ίδια ώρα.

Όλοι στο ΠΑΣΟΚ 
έχουν κινητά iPhone;

Το ΠΑΣΟΚ απέκτησε εφαρμο-
γή στα κινητά, το κόμμα έστειλε
σχετικό Δελτίο Τύπου, αλλά τα
τοπικά στελέχη της Θεσσαλονί-
κης δεν έδειξαν τον αναμενό-
μενο ενθουσιασμό στα social
media. Δεν είδαμε, όπως συνη-
θίζεται, αναδημοσιεύσεις, κοι-
νοποιήσεις, φωτογραφίες υπο-
ψήφιων βουλευτών να διαβά-
ζουν την εφαρμογή. Μήπως
φταίει ότι βγήκε μόνο για An-
droid και όχι ακόμα σε Ios. Δηλαδή όλοι οι ΠΑ-
ΣΟΚοι έχουν iPhone; 

Πρώτα Βέροια ο Αλέξης
Περιοδεία στη Βόρεια Ελλάδα σήμερα, Τετάρ-
τη, για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα.
Το πρωί θα βρίσκεται στην πόλη της Βέροιας,
θα κάνει βόλτα στο κέντρο και θα μιλήσει με
πολίτες και επιχειρηματίες. Στη συνέχεια θα
αναχωρήσει για τη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχει
σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς στο
Μακεδονία Παλλάς. 

Στη Θεσσαλονίκη ο Ολάντ
Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί αύριο, Πέμπτη 8

Σεπτεμβρίου, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας
Φρανσουά Ολάντ, προκειμένου να συμμετάσχει
στο Economist Thessaloniki Metropolitan Sum-
mit. Σημαντική είναι και η συμμετοχή της υφυ-
πουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ για Ευρωπαϊκά
Θέματα, Linda Lochman. Παράλληλα, θα συμμε-
τάσχουν μεταξύ άλλων κυβερνητικά στελέχη
όπως ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουρ-
γός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, ο υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας,
ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδω-
ρος Σκυλακάκης, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελ-
λάδα Τζορτζ Τσούνης, ο υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών Κώστας Καραμανλής κ.ά.



ΚΚράτσα: Επίδομα στέγης
αφορολόγητο στους ιατρούς

Την εξάντληση όλων των δυνατοτήτων στέγασης και διευκό-
λυνσης διαβίωσης βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου
για την εξασφάλιση στέγης στο μόνιμο ή έκτακτο προσωπικό
δημόσιων φορέων στα νησιά του Ιονίου ζητά από την κυβέρνη-
ση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, έπειτα από εισή-
γηση της οικείας περιφερειάρχου Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαρο-
πούλου, κατά την τακτική συνεδρίασή του. Ειδικά για το ιατρικό
προσωπικό, η Περιφερειακή Αρχή έχει επανειλημμένως τονί-
σει με έγγραφά της προς τους υπουργούς Υγείας την επείγουσα
ανάγκη χορήγησης επιδόματος στέγης, που θα είναι αφορολό-
γητο, στους ιατρούς που επιλέγουν να υπηρετήσουν σε νησιωτι-
κές περιοχές. Παράλληλα, η περιφερειάρχης ζήτησε τη συνερ-
γασία των δήμων για λύση «στο οξύτατο πρόβλημα».

Τ η χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής για τη λειτουργία και Παραρτή-
ματος Ρομά στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ασπροπύργου υπέγραψε ο πε-

ριφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, συνολικής δαπάνης 317.307,17 ευρώ. Η
διεύρυνση του Κέντρου Κοινότητας του δήμου με τη λειτουργία και Παραρτήματος
Ρομά κρίθηκε αναγκαία για την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων της δρά-
σης, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και προώθησης στην απασχό-
ληση της συγκεκριμένης ομάδας πληθυσμού, η οποία διαχρονικά βιώνει πολλαπλό
κοινωνικό αποκλεισμό και οι συνθήκες διαβίωσης είναι μη αποδεκτές. Με αυτή
την απόφαση ένταξης γίνονται οκτώ τα Κέντρα Κοινότητας της Αττικής που διαθέ-
τουν παράρτημα που εξυπηρετεί Ρομά. Όπως επισημαίνει ο κ. Πατούλης: «Στηρί-
ζουμε όλες τις κοινωνικές ομάδες, με στόχο την άρση των ανισοτήτων και τη δημι-
ουργία ίσων ευκαιριών. Όσοι δήμοι έχουν όραμα, σχέδιο και διάθεση συνεργασίας,
λαμβάνουν την απαραίτητη χρηματοδότηση». 

Ένα στα τρία παιδιά 
μένει εκτός ΚΔΑΠ

Επανέρχεται το αίτημα των δημάρχων για
αύξηση του κονδυλίου που αφορά τα vouch-
ers για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλη-
σης (ΚΔΑΠ) καθώς, σύμφωνα με τα επίσημα
στοιχεία που έδωσε η ΕΕΤΑΑ, μόλις το ένα
τρίτο των αιτήσεων ικανοποιήθηκε. Συγκε-
κριμένα, 84.189 παιδιά δεν πήραν voucher
παρότι είχαν πλήρη φάκελο, ενώ ο αριθμός
των έγκυρων αιτήσεων ανήλθε σε 185.956
και αφορούσαν 253.445 παιδιά. Να σημει-
ώσουμε, πάντως, ότι ο προϋπολογισμός του
προγράμματος για την περίοδο 2022-2023
ανέρχεται σε 331.200 εκατ. ευρώ, αυξημέ-
νος πλέον των 20 εκατ. σε σχέση με την περ-
σινή περίοδο, καθώς και ότι οι αντίστοιχες
αιτήσεις για βρεφονηπιακούς σταθμούς κα-
λύφθηκαν κατά 100%. 

Έκθεση-αφιέρωμα 
από την ΚΕΔΕ 

Ψηφιακή έκθεση για τα 100 χρόνια από τη
Μικρασιατική Καταστροφή διοργανώνεται
από τη ΔΕΘ-HELEXPO σε συνεργασία με την
ΚΕΔΕ και το Δίκτυο Πόλεων με κοινότητες
απογόνων Ελλήνων της καθ’ ημάς Ανατολής,
στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Η ψηφιακή αυτή έκθεση,
με τη χρήση νέων τεχνολογιών, θα δώσει ένα
εντυπωσιακό και συγκινητικό θέαμα μέσω
μιας 15λεπτης «διηγηματικής» διαδρομής που
θα παρουσιάζει την ιστορία των Ελλήνων της
Μικράς Ασίας και τη διαδρομή τους μέχρι τον
τελικό ξεριζωμό και θα προβληθεί στο Περί-
πτερο 6 του Εκθεσιακού Κέντρου. 

!
Επίδομα για τους νεοδιόριστους
ζητά ο Δήμος Μυκόνου

Ν ο μ ο θ ε τ ι κ ή
ρύθμιση που να
επιτρέπει και τη
χορήγηση χρημα-
τικού επιδόματος
σε νεοδιόριστους
και αναπληρωτές
δασκάλους, νηπιαγωγούς και καθηγητές όλων των ει-
δικοτήτων που διορίζονται στο νησί ζητά από τον
υπουργό Εσωτερικών ο δήμαρχος Μυκόνου. Το εν λό-
γω επίδομα θα χορηγείται έπειτα από σχετική νομοθε-
τική ρύθμιση, σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβου-
λίου και πάντα ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες
του δήμου. Προς τούτο, ο δήμος σε συνεργασία με την
εκπαιδευτική κοινότητα έχει μισθώσει και διαθέσει δη-
μοτικούς κοιτώνες στους εκπαιδευτικούς που έχουν
περισσότερη ανάγκη με βάση τα εισοδηματικά τους
κριτήρια. Ταυτόχρονα, απευθύνει έκκληση στους δη-
μότες που ενοικιάζουν ή διαθέτουν σπίτια στο νησί να
διευκολύνουν την εύρεση δωματίων και σπιτιών προς
ενοικίαση με όσο το δυνατόν πιο προσιτές τιμές. 
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ΡOLITICAL ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ20

Παράρτημα Ρομά στο Κέντρο
Κοινότητας Ασπροπύργου

Γράφουν: Γιάννης Παργινός, Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς
τα νότια της Αθήνας, παραλίγο να
δημιουργηθεί πολιτική κρίση

στην παράταξη του δημάρχου
από… παρεξήγηση; Βασικό στέλεχος

της διοίκησης παρευρέθηκε σε εκδήλωση μαζί
με αντίπαλο υποψήφιο δήμαρχο (πρώην συ-
νεργάτης που έκανε «αντάρτικο») και δημιουρ-
γήθηκε η εντύπωση πως έστελνε μήνυμα συμ-
πόρευσης, γεγονός που προκάλεσε την αντί-
δραση του δημάρχου… Τελικά δόθηκαν οι απα-
ραίτητες εξηγήσεις περί κοινωνικής συνανα-
στροφής και ο συναγερμός έληξε! 

Εξοικονόμηση ενέργειας 
και στους ΟΤΑ

Εξοικονόμηση ενέργειας, γύρω στο 10%, από τους δήμους
όλης της χώρας ζητούν τα υπουργεία Οικονομικών και Εσωτε-
ρικών. Προς τούτο, συστήνουν στους ΟΤΑ να περιορίσουν τον
χριστουγεννιάτικο φωτισμό αλλά και τον δημόσιο φωτισμό
εκεί που δεν χρειάζεται. Επίσης, η οδηγία αφορά την εξοικο-
νόμηση ενέργειας από γυμναστήρια, κολυμβητήρια και κτι-
ριακές υποδομές. Σύμφωνα με την ΚΕΔΕ, ειδικά για τη θέρ-
μανση των σχολείων, θα πρέπει να διατεθεί ένα ποσό της τά-
ξης των 50 εκατ. ευρώ επιπλέον, ώστε να κυλήσει η χρονιά
χωρίς προβλήματα.
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Τ
ην προσεχή Δευτέρα, 12 Σε-
πτεμβρίου 2022 και ώρα
10:00, θα ξεκινήσει η υπο-
βολή ηλεκτρονικών αιτήσε-

ων για το ειδικό εποχικό βοήθημα της
Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
της φετινής χρονιάς, το οποίο κυμαί-
νεται μεταξύ 557,38 - 1.114,75 ευρώ. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των αιτήσεων μέσω του gov.gr με τους
κωδικούς Taxisnet ορίζεται η 30ή Νο-
εμβρίου. Οι δικαιούχοι του επιδόμα-
τος ανήκουν σε 18 επαγγελματικές
κατηγορίες, ενώ θα μπορούν να υπο-
βάλουν αίτηση και οι συνταξιούχοι
που κατέθεσαν ή θα καταθέσουν αίτη-
ση συνταξιοδότησης έως την προσεχή
Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου, έχουν κύρια
και επικουρική σύνταξη χαμηλότερη
των 495,75 ευρώ και το 2021 ασκού-
σαν ένα από τα επαγγέλματα που πε-
ριλαμβάνονται στη σχετική λίστα.
Αναλυτικά, το ύψος του Ειδικού Επο-
χικού Επιδόματος της ΔΥΠΑ για το
2022 και τα απαιτούμενα ένσημα που
τίθενται ανά επαγγελματική κατηγο-
ρία διαμορφώνονται ως εξής:

1. Οικοδόμοι λατόμοι, ασβεστοποιοί
με 95-210 ένσημα θα λάβουν 824,91
ευρώ. 

2. Κεραμοποιοί, πλινθοποιοί, αγγει-
οπλάστες με 50-210 ένσημα θα λά-
βουν 780,33 ευρώ.

3. Δασεργάτες και ρητινοσυλλέκτες
με 50-210 ένσημα θα λάβουν 780,33
ευρώ. 

4. Καπνεργάτες με 50-210 ένσημα
θα λάβουν 780,33 ευρώ. 

5. Μουσικοί - μέλη οικείου επαγ-

γελματικού σωματείου με 50-210 έν-
σημα θα λάβουν 557,38 ευρώ.

6. Υποδηματεργάτες με 50-210 έν-
σημα θα λάβουν 557,38 ευρώ. 

7. Μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστι-
κής ζώνης με 50-230 ένσημα θα λά-
βουν 780,33 ευρώ. 

8. Χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτι-
κών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μη-
χανημάτων με 70-210 ένσημα θα λά-
βουν 557,38 ευρώ. 

9. Ηθοποιοί με 50-210 ένσημα θα
λάβουν 557,38 ευρώ. 

10. Τεχνικοί κινηματογράφου και
τηλεόρασης με 50-210 ένσημα θα λά-
βουν 557,38 ευρώ. 

11. Χειριστές και βοηθοί χειριστών
κινηματογράφου με 50-210 ένσημα
θα λάβουν 557,38 ευρώ.

12. Ελεγκτές κινηματογράφου και
θεάτρου με 50-210 ένσημα θα λάβουν
557,38 ευρώ. 

13. Ταμίες κινηματογράφου και θε-
άτρου με 50-210 ένσημα θα λάβουν
557,38 ευρώ. 

14. Μισθωτοί τουριστικού και επισι-
τιστικού κλάδου με 75 και όχι άνω των
50 από 1/10 - 31/12/2021 θα λάβουν
557,38 ευρώ. 

15. Σμυριδεργάτες με 50-240 ένση-
μα θα λάβουν 1.114,75 ευρώ. 

16. Ταξιθέτες θεάτρου και κινημα-
τογράφου με 50-210 ένσημα θα λά-
βουν 557,38 ευρώ.

17. Χορευτές - μέλη των οικείων
κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών
σωματείων με 50-210 ένσημα θα λά-
βουν 557,38 ευρώ. 

18. Τεχνικοί απασχολούμενοι σε
ζωντανές οπτικοακουστικές εκδη-
λώσεις - μέλη των οικείων κλαδι-
κών ή ομοιοεπαγγελματικών σωμα-
τείων με 50-210 ένσημα θα λάβουν
557,38 ευρώ. 

Εξοντωτικά πρόστιμα έως και 150.000 ευρώ με ορι-
στική ανάκληση της άδειας λειτουργίας θα επιβάλλει
η Εφορία από τις 20 Σεπτεμβρίου στους πρατηριού-
χους που δεν έχουν συνδέσει τα συστήματα παρακο-
λούθησης εισροών-εκροών online με τις ταμειακές
μηχανές. Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική απόφαση
των υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης - Επεν-
δύσεων, που κοινοποιεί την απόφαση, προβλέπονται
τα εξής:

• Σε όσους δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις για τα ολο-
κληρωμένα συστήματα παρακολούθησης εισροών-
εκροών, το πρόστιμο ανέρχεται σε 150.000 ευρώ και
σφραγίζεται η εγκατάσταση. 

• Αν λειτουργεί χωρίς σύστημα παρακολούθησης,
επιβάλλεται πρόστιμο 50.000 ευρώ και αφαίρεση της

άδειας λειτουργίας. Αν συνεχίζει να λειτουργεί, τότε
ανακαλείται η άδεια για 3 μήνες και εφόσον δεν συμ-
μορφωθεί, τότε αφαιρείται οριστικά. 

• Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αποθήκευση, εμ-
πορία ή διακίνηση υγρών καυσίμων χωρίς σύνδεση με
το σύστημα εισροών-εκροών, επιβάλλεται πρόστιμο
50.000 ευρώ και οριστική ανάκληση αδείας. 

• Αν διαπιστωθεί αποθήκευση, εμπορία ή διακίνηση
υγρών καυσίμων μέσω μη αδειοδοτημένων και μη πα-
ρακολουθούμενων από το σύστημα εισροών-εκροών
δεξαμενών επιβάλλεται επίσης πρόστιμο 50.000 και
οριστική ανάκληση λειτουργίας.

• Αν υπάρξει μη εξουσιοδοτημένη αλλοίωση του λο-
γισμικού ή των στοιχείων που εκδίδει το σύστημα εισ-
ροών-εκροών, σφραγίζεται η εγκατάσταση και επιβάλ-

λεται διοικητικό πρόστιμο 150.000 ευρώ. Στην περί-
πτωση αυτή, η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης
ανακαλείται οριστικά.

• Αν μετά τη σφράγιση η επιχείρηση συνεχίζει να
λειτουργεί, τότε θα επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ημερη-
σίως και έως 20.000 ευρώ ετησίως. 

• Αν το σύστημα εισροών-εκροών δεν πληροί τις
προϋποθέσεις, θα επιβάλλεται πρόστιμο 35.000 ευρώ
και πρέπει εντός 2 μηνών να τοποθετηθεί το προβλε-
πόμενο. 

• Επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ ανά δεξαμενή,
αν δεν φέρει τον μοναδικό αριθμό ταυτότητας. 

• Αν δεν έχουν εκδοθεί τα απαιτούμενα πιστοποιητι-
κά ορθής λειτουργίας, τότε επιβάλλεται πρόστιμο
2.000 ευρώ για κάθε δεξαμενή.

Ποιες είναι οι κατηγορίες
δικαιούχων και πότε
ξεκινούν οι αιτήσεις

Πρόστιμα έως 150.000 ευρώ σε πρατήρια που δεν έχουν online ταμειακές 

ΔΥΠΑ: Εποχικό επίδομα έως 1.114 ευρώ

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης



Σ
ε πιο ευνοϊκή θέση συγ-
κριτικά με τις υπόλοιπες
ευρωπαϊκές χώρες βρί-
σκεται η Ελλάδα αναφο-

ρικά με την ενεργειακή ασφάλεια
και με φόντο τις δυσκολίες που πα-
ρουσιάζει ο προσεχής χειμώνας,
ως αποτέλεσμα των εκβιασμών της
Ρωσίας. Όπως επισημαίνει η Alpha
Bank στο μηνιαίο οικονομικό δελ-
τίο, το μεγάλο ενεργειακό κόστος
πλήττει ανεξαιρέτως όλα τα ευρω-
παϊκά κράτη, επιβαρύνοντας νοι-
κοκυριά και επιχειρήσεις, κάτι που
αποτυπώνεται στον πληθωρισμό.
Ωστόσο, για την Ελλάδα, υπάρχουν
οι εξής έξι λόγοι οι οποίοι ενι-
σχύουν την ενεργειακή ασφάλειά
της και περιορίζουν σε κάποιο
βαθμό τις αρνητικές επιπτώσεις
της ενεργειακής κρίσης για τις επι-
χειρήσεις και τα νοικοκυριά:

1. Η ελληνική βιομηχανία δαπα-
νά λιγότερο από το 1/5 της τελικής
κατανάλωσης ενέργειας, ενώ η αν-
τίστοιχη αναλογία στην ΕΕ-27 και
σε μεγάλες βιομηχανικές χώρες
όπως η Γερμανία, το Βέλγιο και η
Σουηδία ξεπερνά το 1/4.

2. Ο πιο ενεργοβόρος τομέας της
ελληνικής οικονομίας είναι οι με-
ταφορές που καταναλώνουν πρω-
τίστως πετρέλαιο και παράγωγα
πετρελαίου (95%). 

3. Το ποσοστό κατανάλωσης φυ-
σικού αερίου επί της συνολικής
ποσότητας ενέργειας ανέρχεται σε
7,6% και είναι από τα χαμηλότερα
μεταξύ των χωρών της ΕΕ-27.

4. Η εξάρτηση της Ελλάδας από το
ρωσικό φυσικό αέριο μειώθηκε σε
ετήσια βάση το πρώτο εξάμηνο του
2022, με το μερίδιό του επί των εισα-
γωγών φυσικού αερίου να έχει δια-
μορφωθεί περίπου σε 34% από 45%
το ίδιο διάστημα πέρυσι. Παράλληλα,
έχουν ενισχυθεί σημαντικά οι εισα-
γωγές υγροποιημένου φυσικού αε-
ρίου (LNG) (+54% σε ετήσια βάση).

5. Η Ελλάδα έχει επαρκείς υπο-
δομές για χρήση του λιγνίτη στην
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,

τουλάχιστον στις τρέχουσες έκτα-
κτες συνθήκες, προκειμένου να
καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγ-
κες της και να μειωθεί η εξάρτη-
ση από το φυσικό αέριο. 

Σημειώνεται ότι ήδη το δίμηνο
Ιουνίου-Ιουλίου το μερίδιο του λι-
γνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή
ήταν αυξημένο σε σύγκριση με το
ίδιο διάστημα πέρσι.

6. Το ύψος των μέτρων στήρι-
ξης έναντι του αυξανόμενου
ενεργειακού κόστους που έχει
λάβει η Ελλάδα, από τον Σεπτέμ-
βριο του 2021 μέχρι και τον Ιούλιο
του 2022, είναι το υψηλότερο
στην ΕΕ-27, ως ποσοστό του ΑΕΠ
(3,7%), ενώ η ελληνική κυβέρνη-
ση ανακοίνωσε ότι οι επιδοτήσεις
στην κατανάλωση ενέργειας για
τα νοικοκυριά και τις επιχειρή-
σεις, τον Σεπτέμβριο, θα διαμορ-
φωθούν σε 1,9 δισ. ευρώ. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Ρέει άμεσα χρήμα
στον τουρισμό 
από τον νέο
Αναπτυξιακό 

Ενισχύσεις έως και 1.000.000 ευρώ θα
λάβουν οι τουριστικές επιχειρήσεις, οι
οποίες θα κάνουν χρήση του νέου πλαι-
σίου του Αναπτυξιακού Νόμου, που ψη-
φίστηκε από τη Βουλή. 

Κατόπιν απόφασης του αναπληρωτή
υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Νίκου Παπαθανάση, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να υποβάλουν άμεσα και έως τις
5 Δεκεμβρίου τους σχετικούς φακέλους,
προκειμένου να επιλεγούν στο πλαίσιο
του προγράμματος «Ενίσχυση Τουριστι-
κών Επενδύσεων» του νέου Αναπτυξια-
κού Νόμου 4887/2022.

Για την υπαγωγή στο παρόν καθεστώς
ενίσχυσης, σύμφωνα με ανακοίνωση, το
ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους
του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε
1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρή-
σεις, 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχει-
ρήσεις, 250.000 ευρώ για μικρές επιχει-
ρήσεις, 100.000 ευρώ για πολύ μικρές
επιχειρήσεις και 50.000 ευρώ για τις
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρή-
σεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγρο-
τικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους
Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες
Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές
Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.). Οι αιτή-
σεις υποβάλλονται μέσω του νέου Ολο-
κληρωμένου Πληροφοριακού Συστήμα-
τος (https://opsan.mindev.gov.gr) που
υποστηρίζει όλο τον «κύκλο ζωής» των
επενδυτικών σχεδίων του Αναπτυξια-
κού Νόμου.

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων Άδωνις Γεωργιάδης επισήμανε ότι
«με τον Αναπτυξιακό Νόμο, τα προγράμ-
ματα του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης, τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργα-
λεία και τις ψηφιακές, γρήγορες και
απολύτως διαφανείς διαδικασίες δίνου-
με τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις όλων
των βαθμίδων να προχωρήσουν τα επεν-
δυτικά τους σχέδια υλοποιώντας τους
στόχους τους στο σύγχρονο οικονομικό
περιβάλλον». Ο αναπληρωτής υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Πα-
παθανάσης δήλωσε ότι «με τον νέο Ανα-
πτυξιακό Νόμο τονώνουμε την επιχειρη-
ματική δραστηριότητα με ταχύτερες και
απλούστερες διαδικασίες για την αύξηση
των επενδύσεων, τη συνακόλουθη δημι-
ουργία νέων θέσεων εργασίας και την
ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών και
οικονομιών σε όλες τις ελληνικές περι-
φέρειες».
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Μικρότερο το κόστος 
της κρίσης, επισημαίνει 
η Alpha Bank 

Οι 6 λόγοι για ενεργειακή
ασφάλεια στην Ελλάδα 
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Δ
εν μεταβάλλεται ο αρχικός
σχεδιασμός για τα μέτρα
στήριξης των λογαρια-
σμών ρεύματος σε νοικο-

κυριά και επιχειρήσεις για τον μήνα
Σεπτέμβριο, παρά τις τρέχουσες
«ενεργειακές» εξελίξεις, καθώς
έχουν ληφθεί υπόψη ως σενάρια οι
αυξημένες τιμές του ρεύματος και του
φυσικού αερίου. 

Αυτό προκύπτει από τη χθεσινή σύ-
σκεψη που πραγματοποιήθηκε στο
Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία
του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσο-
τάκη. Στη σύσκεψη εξετάστηκε η επι-
καιροποίηση όλων των πρωτοβουλιών
και των δράσεων που έχει λάβει η κυ-
βέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών
και επιχειρήσεων. 

Υπενθυμίζεται ότι οι επιδοτήσεις για
τον μήνα Σεπτέμβριο ανέρχονται συ-
νολικά στα 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ,
φτάνοντας να απορροφούν έως και το

94% της αύξησης στην περίπτωση των
νοικοκυριών. Ειδικότερα, το συνολικό
ποσό της επιδότησης για τα νοικοκυ-
ριά τον τρέχοντα μήνα ανέρχεται στα
748 εκατομμύρια ευρώ. 

Αναμένουν ευρωπαϊκές οδηγίες
Σε ό,τι αφορά τον Οκτώβριο, πληρο-

φορίες αναφέρουν ότι πιθανόν να
υπάρξουν τροποποιήσεις, ενσωματώ-
νοντας σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες.
Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
έχει συστήσει οι επιδοτήσεις να μην
έχουν οριζόντιο χαρακτήρα, αλλά να
δίνονται σε συνδυασμό με κίνητρα για
μείωση της κατανάλωσης. 

Επίσης από τον Οκτώβριο υπεισέρ-
χεται στην εξίσωση και ο παράγοντας
της θέρμανσης για τους χειμερινούς
μήνες. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται το
ενδεχόμενο να παύσουν οι οριζόντιες
επιδοτήσεις και αυτές να συναρτώνται
μεταξύ άλλων και με το ύψος της κα-
τανάλωσης προκειμένου να δοθεί κί-
νητρο για εξοικονόμηση ενέργειας.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για τις χα-
μηλότερες καταναλώσεις οι επιδοτή-
σεις θα είναι υψηλότερες.

Σε κάθε περίπτωση, οι αποφάσεις
για το ύψος και τη μορφή των επιδοτή-
σεων στο ρεύμα αναμένεται να οριστι-
κοποιηθούν στο αμέσως επόμενο διά-
στημα. 

Πάντως κατά τη χθεσινή σύσκεψη
δεν ελήφθησαν συγκεκριμένες
αποφάσεις, καθώς τα μέτρα επιχο-
ρήγησης θα εξαρτηθούν από τις
αποφάσεις της Κομισιόν και των 27
υπουργών Ενέργειας της ΕΕ για τον
τρόπο αντιμετώπισης της ενεργει-
ακής κρίσης.

Δυσοίωνες οι προβλέψεις
Αναλυτές της Goldman Sachs εκτι-

μούν ότι οι λογαριασμοί ρεύματος για
τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά θα εκτο-
ξευθούν κατά 2 τρισεκατομμύρια ευ-
ρώ τον χειμώνα, με την κορύφωση της
ενεργειακής κρίσης να αναμένεται
στις αρχές του επόμενου έτους, τονί-

ζοντας την ανάγκη κρατικών παρεμ-
βάσεων. Σημειώνουν, δε, πως εάν τα
πράγματα παραμείνουν ως έχουν, στο
αποκορύφωμα της ενεργειακής κρί-
σης οι λογαριασμοί ρεύματος θα αντι-
προσωπεύουν περίπου το 15% του
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της
Ευρώπης.

«Κατά την άποψή μας, η αγορά συ-
νεχίζει να υποτιμά το βάθος, το εύρος
και τις διαρθρωτικές επιπτώσεις της
κρίσης», αναφέρουν οι αναλυτές της
Goldman Sachs. 

«Πιστεύουμε ότι αυτές θα είναι ακό-
μη βαθύτερες από την πετρελαϊκή
κρίση της δεκαετίας του 1970». 

Ένα βήμα πιο κοντά έρχεται ο πρώτος «ελληνικός»
διαγωνισμός στήριξης για μονάδες αποθήκευσης
ενέργειας, μετά το «πράσινο φως» που έδωσαν οι
Βρυξέλλες στο ελληνικό σχήμα στήριξης. 

Οι διαδικασίες θα πρέπει να «τρέξουν» σχετικά
γρήγορα, με δεδομένο ότι η χρηματοδότηση του
σχήματος μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης θέτει «σφι-
χτά» χρονοδιαγράμματα για τη δρομολόγηση των
σχετικών επενδύσεων. 

Όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση της Κομι-
σιόν, η ανάθεση των συμβάσεων στα επιλεγμένα έρ-
γα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν από το τέλος
του 2023, οι δε εγκαταστάσεις αποθήκευσης θα πρέ-

πει να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2025. Από
την άλλη πλευρά, θα χρειαστεί ένα εύλογο χρονικό
διάστημα ώστε η γενική στρατηγική κατεύθυνση του
σχήματος, που εγκρίθηκε από τις Βρυξέλλες, να με-
τουσιωθεί σε μία πλήρη διαγωνιστική διαδικασία -
με δεδομένο μάλιστα ότι η σχετική διεθνής εμπειρία
είναι μικρή, καθώς θα πρόκειται για μία από τις πρώ-
τες ανάλογες δημοπρασίες που διεξάγονται στην
Ευρώπη.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρι-
νε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενι-
σχύσεις, το ελληνικό μέτρο με εκτιμώμενο προϋπο-
λογισμό ύψους 341 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της

κατασκευής και της λειτουργίας εγκαταστάσεων
αποθήκευσης στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας. 

Το μέτρο θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει από τον Μη-
χανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), μετά
τη θετική αξιολόγηση του ελληνικού σχεδίου ανά-
καμψης και ανθεκτικότητας από την Επιτροπή και την
έγκρισή του από το Συμβούλιο.  Στόχος του μέτρου εί-
ναι να καταστεί δυνατή η ομαλή ενσωμάτωση στο ελ-
ληνικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας ενός αυξανό-
μενου μεριδίου ανανεώσιμης ενέργειας που προέρ-
χεται από αιολικές και ηλιακές πηγές.  Το πρόγραμμα
θα συμβάλει επίσης στους στρατηγικούς στόχους της
ΕΕ που σχετίζονται με την Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ.

Ισχύει ο αρχικός
κυβερνητικός σχεδιασμός
για τη στήριξη νοικοκυριών
και επιχειρήσεων - Πιθανές
αλλαγές από τον Οκτώβριο

ΕΕ: Πράσινο στον 1ο διαγωνισμό στήριξης για μονάδες αποθήκευσης ενέργειας

Καμία αλλαγή
στις επιδοτήσεις
ρεύματος για 
τον Σεπτέμβριο 
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της Ρεγγίνας Σαβούρδου 

Σ
υνολικά 11.477.799 τουρί-
στες επισκέφθηκαν τη χώρα
μας από τον Ιανουάριο έως
τον Ιούλιο μέσω διεθνών

αεροπορικών πτήσεων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία από τον Αε-

ρολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενι-
ζέλος», τη Fraport Greece και την
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ο
Ιούλιος ήταν ο μήνας στον οποίο κατα-
γράφηκε ο μεγαλύτερος αριθμός δια-
κινηθέντων επιβατών από το εξωτερι-
κό, καθώς σημειώθηκε αύξηση, σε
σχέση με τον αντίστοιχο μήνα το 2019,
σε ποσοστό 25,9%. 

Τον Ιούλιο του 2022 προσγειώθηκαν
στη χώρα μας από το εξωτερικό
4.174.363 τουρίστες, φτάνοντας στο
+9,6% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2019,
οπότε είχαν προσγειωθεί 3.881.988
επιβάτες από διεθνείς πτήσεις.

Τον Ιούνιο τη χώρα μας επισκέφθη-
καν 3.237.797 τουρίστες, περισσότε-
ροι κατά 2,5% σε σχέση με τον Ιούνιο
του 2019, όπου είχαν αφιχθεί
3.225.611 επιβάτες.

Σε απόλυτους αριθμούς εντυπωσιά-
ζουν τα νούμερα που καταγράφουν οι
αφίξεις των επισκεπτών από το εξω-
τερικό σε πολλά περιφερειακά αερο-
δρόμια της χώρας.

Το ρεκόρ της Σαντορίνης
Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφε-

ται στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης, το
οποίο διαχειρίζεται η Fraport.

Τον Ιούλιο διακινήθηκαν 194.854
επιβάτες από το εξωτερικό σημει-
ώνοντας αύξηση της τάξης του 69,7%
σε σχέση με τον Ιούλιο του 2019, όπου
είχαν διακινηθεί 114.836 επιβάτες. 

Ακολουθεί η Μύκονος, όπου τον
Ιούλιο σημειώθηκε αύξηση στους
αφιχθέντες επιβάτες εξωτερικού σε

ποσοστό 37,1% σε σχέση με το 2019.
Μόνο τον μήνα Ιούλιο προσγειώθηκαν
164.330 τουρίστες, όταν τον ίδιο μήνα
του 2019 είχαν προσγειωθεί 119.895
επιβάτες εξωτερικού. 

Ακολουθεί ο Διεθνής Αερολιμένας
Σκιάθου «Αλέξανδρος Παπαδιαμάν-
της», στον οποίο έφτασαν 63.356 του-
ρίστες, σημειώνοντας αύξηση 31,3%
σε σχέση με τον Ιούλιο του 2019, που
είχαν αφιχθεί 48.264 επιβάτες.

Στα Χανιά, τον Ιούλιο προσγειώθη-
καν 281.992 επιβάτες, καταγράφοντας
αύξηση 25,9% σε σχέση με τον Ιούλιο
του 2019, που είχαν διακινηθεί
223.940 τουρίστες. Στην Κέρκυρα κα-
ταγράφηκε επίσης μεγάλη αύξηση,
στο 23,1%, καθώς τον Ιούλιο του 2022

διακινήθηκαν 391.062 τουρίστες από
το εξωτερικό, όταν τον Ιούλιο του 2019
είχαν διακινηθεί 317.577 επιβάτες.

Ακολουθεί το Άκτιο, στο οποίο τον
μήνα Ιούλιο καταγράφηκε αύξηση σε
ποσοστό 22%, η Κεφαλλονιά σε ποσο-
στό 17,7%, η Ρόδος σε ποσοστό 13,9%, η
Κως με 9,4% και η Ζάκυνθος με 9,1%
αυξημένη επιβατική κίνηση από το
εξωτερικό σε σχέση με τον αντίστοιχο
μήνα του 2019.

Οι αφίξεις ήταν
κατά 25% περισσότερες 
σε σχέση με το αντίστοιχο
διάστημα του 2019

Ενιαίο τιμολόγιο προβλέπεται πλέον για τις απο-
καταστάσεις πληγέντων κτιρίων από φυσικές
καταστροφές, το οποίο περιλαμβάνει συνο-
λικά 169 εργασίες αποκατάστασης, με την
προσαύξηση στις τιμές των επισκευαστι-
κών άρθρων να φτάνει στο 30%.

Το νέο και επικαιροποιημένο τιμολό-
γιο, το οποίο θα έχει αναδρομική ισχύ από
το 2017, εφαρμόζεται ήδη από το υπουρ-
γείο Υποδομών, αναθεωρώντας τις τιμές ύστε-
ρα από σχεδόν μία δεκαετία. 

Η αναθεώρηση αφορά εργασίες με σημαντική

απόκλιση τιμών, ενώ μάλιστα ο υφυπουργός Υποδο-
μών Γιώργος Καραγιάννης προανήγγειλε

και την αναμόρφωση του θεσμικού
πλαισίου για τη χορήγηση αποζημιώ-
σεων στεγαστικής συνδρομής, που
θα περιορίζει σημαντικά τις παρατη-
ρούμενες καθυστερήσεις αλλά και
θα απλοποιεί τις διαδικασίες για τους

πολίτες. «Ακόμα και πολίτες που
έχουν ξεκινήσει τις επισκευές των κτι-

ρίων τους δικαιούνται αναπροσαρμογή του τι-
μολογίου με το νέο, αρκεί να μην έχουν πάρει τα

χρήματα της β’ δόσης για την επισκευή», ανέφερε
χαρακτηριστικά ο υφυπουργός Υποδομών Γιώργος
Καραγιάννης από βήματος της Βουλής.

Πλέον θα αποζημιώνονται εργασίες σε όλα τα κα-
ταστροφικά φαινόμενα όπως ο σεισμός και η πλημ-
μύρα, ενώ έχουν προστεθεί και νέες εργασίες για τις
επισκευές διατηρητέων κτιρίων. Η αφετηρία της
αναδρομικής εφαρμογής του νέου τιμολογίου είναι
για συμβάντα από το 2017 και μετά εφόσον αφορά
κτίρια για τα οποία δεν έχει εκδοθεί ακόμη άδεια
επισκευής. 

Ρ.Σ.

Αύξηση 30% στο ενιαίο τιμολόγιο εργασιών για ζημιές από φυσικές καταστροφές

Άγγιξαν 
τα 11,5 εκατ.
οι τουρίστες
το 7μηνο
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Εθνική Τράπεζα συμβάλλει
έμπρακτα στην εθνική προ-
σπάθεια για την ενίσχυση

της εξωστρέφειας της ελληνικής οι-
κονομίας, σύμφωνα με σχετική
ανακοίνωση. Στο πλαίσιο της συμ-
μετοχής της στο Εθνικό Σχέδιο Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλά-
δα 2.0», προβαίνει στην παροχή
χρηματοδότησης ύψους €47,8 εκατ.
προς την εταιρεία DEMO ABEE,
προκειμένου να πραγματοποιήσει
παραγωγικές επενδύσεις με εξα-
γωγικό προσανατολισμό.

Σκοπός του δανείου είναι η χρη-
ματοδότηση της επένδυσης της
εταιρείας, συνολικού προϋπολογι-
σμού €159,3 εκατ., για την κατα-
σκευή βιομηχανικού συγκροτήμα-
τος παραγωγής φαρμάκων και δρα-
στικών υλών ξηρών ενέσιμων φαρ-
μάκων, που θα αποτελείται από τρεις
μονάδες παραγωγής πρώτων υλών
και τέσσερις μονάδες παραγωγής

φαρμακευτικών σκευασμάτων. Η
κατασκευή θα πραγματοποιηθεί σε
ιδιόκτητη έκταση 74.000 τ.μ. στη
ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης. Παράλληλα, η χρη-
ματοδότηση θα καλύψει και επενδύ-
σεις σε έρευνα και ανάπτυξη των εν
λόγω φαρμακευτικών προϊόντων.

Το επενδυτικό σχέδιο της εταιρεί-
ας εμπίπτει στον πυλώνα «εξωστρέ-
φεια» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμ-
ψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα
2.0» και χρηματοδοτείται κατά €27,6
εκατ. (ποσοστό 17% του προϋπολογι-

σμού) από πόρους του Ταμείου Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας, κατά
€47,8 εκατ. (ποσοστό 30%) μέσω δα-
νείου της Τράπεζας, κατά €31,9
εκατ. (ποσοστό 20%) μέσω ίδιας
συμμετοχής, ενώ ποσό ύψους €52
εκατ. (ποσοστό 33%) αφορά επιδοτή-
σεις, στο πλαίσιο της δράσης «Με-
ταρρύθμιση του συστήματος claw-
back & συμψηφισμός του με ερευ-
νητικές και επενδυτικές δαπάνες»,
του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Στην Performance 
το 60% της Adaptera

Ο Όμιλος Performance Technologies ανα-
κοινώνει την εξαγορά του 60% της Adaptera
Μον. ΙΚΕ. Συγκεκριμένα, η Performance
Technologies AE («Performance») από το
σύνολο των 1.800 εταιρικών μεριδίων της
Adaptera ΜΟΝ. ΙΚΕ («Adaptera») αποκτά
1.080 εταιρικά μερίδια που αντιστοιχούν στο
60% του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου της
Adaptera ΜΟΝ. ΙΚΕ. Το συνολικό τίμημα της
εξαγοράς αυτού του ποσοστού ανέρχεται στο
ποσό των €1.800.000. Το υπόλοιπο ποσοστό
40% διατηρεί ο ιδρυτής της εταιρείας και
υπάρχουν κατάλληλες προβλέψεις για την
εξαγορά του σε βάθος χρόνου.

Νέες διακρίσεις για τη Eurobank

Η Eurobank απέσπασε διεθνείς διακρίσεις
στον τομέα των μετα-συναλλακτικών υπηρε-
σιών, καθώς αναδείχθηκε η Καλύτερη Τρά-
πεζα Υποθεματοφυλακής (Best Sub-Custo-
dian Bank) για το 2022 σε Ελλάδα και Κύπρο,
από το διεθνούς κύρους περιοδικό «Global
Finance». Επίσης, αναδείχθηκε Tράπεζα της
Χρονιάς ανάμεσα σε παρόχους υπηρεσιών
θεματοφυλακής στις Αναδυόμενες Αγορές
(Αgent Bank of the Year, Emerging Markets),
από το περιοδικό «Global Custodian», το
οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς παγκο-
σμίως στον συγκεκριμένο χώρο.

Μπλε Κέδρος: 107 εκατ. 
η εύλογη αξία ακινήτων

Στα 106,8 εκατ. ευρώ ανήλθε η συνολική
αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Μπλε
Κέδρος ΑΕΕΑΠ στο α’ εξάμηνο του 2022,
αυξημένη έναντι των 101 εκατ. ευρώ που εμ-
φάνιζε στο τέλος του 2021, κυρίως λόγω
αναπροσαρμογών της εύλογης αξίας αυτών,
σύμφωνα με την κατάσταση επενδύσεων
στις 30 Ιουνίου. Η εταιρεία, που διαθέτει 34
ακίνητα -εμπορικά καταστήματα και ξενο-
δοχειακές εγκαταστάσεις- μετά τη λήξη του
α’ εξαμήνου της χρήσης απέκτησε επίσης
μέσω πλειστηριασμού ακίνητο στη Μετα-
μόρφωση.

Ο Όμιλος Σαράντη ενημερώνει το επενδυτικό
κοινό σχετικά με την απόφασή του να αποσυρθεί
οριστικά από τη ρωσική αγορά στα πλαίσια της κρί-
σης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Σύμφωνα με τη
σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η εταιρεία Γρ.
Σαράντης ΑΒΕΕ δραστηριοποιείται μέχρι σήμερα
στη ρωσική αγορά μέσω της 100% θυγατρικής της
εμπορικής επιχείρησης Hoztorg LLC. Κατά το α’
εξάμηνο του 2022 οι πωλήσεις της Hoztorg LLC

ανήλθαν σε €0,75 εκατ., αντιπροσωπεύοντας 0,4% στο σύνολο των πωλήσεων του ομίλου.
Τα περιουσιακά στοιχεία της Hoztorg LLC κατά το α’ εξάμηνο του 2022 αποτελούσαν το 0,26% του συνό-

λου του ενεργητικού του ομίλου. Ο όμιλος εκτιμά ότι η αρνητική επίπτωση από τη διακοπή της δραστηριό-
τητας στη Ρωσία αναμένεται να ανέλθει περίπου σε €1,2 εκατ., ποσό που απεικονίζει την καθαρή θέση της
ρωσικής εταιρείας.

ETE και Ταμείο Ανάκαμψης στηρίζουν την DEMO ΑΒΕΕ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

Η Ελινόιλ, ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, στέ-
κεται δίπλα στις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες,
υποστηρίζοντας το έργο του οργανισμού Humanity
Greece. Πιστή στην έννοια της εθελοντικής προ-
σφοράς, η εταιρεία αναλαμβάνει την κάλυψη των
αναγκών σε καύσιμα των οχημάτων των εθελοντών,
οι οποίοι συνδράμουν παρέχοντας είδη πρώτης
ανάγκης στους συμπολίτες μας που τα χρειάζονται.
Συγκεκριμένα, ο οργανισμός συνδέει τους πολίτες
που επιθυμούν να βοηθήσουν με όσους χρήζουν
άμεσης κοινωνικής βοήθειας. Μέσω του Πρότυπου
Εθελοντικού Συντονιστικού Κέντρου του Humanity
Greece, στο οποίο γίνεται η αποθήκευση και διαλο-
γή των αγαθών, αποστέλλονται σε εβδομαδιαία βά-

ση πακέτα στήριξης σε οικογένειες που υπάγονται
σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες της χώρας, καθώς
και σε πυρόπληκτες οικογένειες και πυροσβέστες
σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.  

Ο  Όμιλος Σαράντη αποσύρεται από τη ρωσική αγορά

Η Ελινόιλ στηρίζει το έργο της Humanity Greece
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Ο
Βραζιλιάνος σούπερ σταρ
Μαρσέλο ήρθε συν γυναιξί
και τέκνοις, είδε, αποθεώ-
θηκε και ο Ολυμπιακός…

διά μέσου του έγινε VIRAL. Μεγάλα τη-
λεοπτικά δίκτυα και ιστοσελίδες ανα-
φέρθηκαν στη μάζωξη - τρέλα 20.000
οπαδών του να τον υποδεχτούν ως Ρω-
μαίο αυτοκράτορα στο «Καραϊσκάκης». 

Ο Ολυμπιακός δεν απέκτησε μονάχα
έναν διάσημο ποδοσφαιριστή, αλλά και
μία κινητή διαφήμιση. Ο Μαρσέλο, ως
γνήσιο τέκνο της σύγχρονης γενιάς, εί-
ναι ενεργός στα social media, έχοντας
περίπου 90 εκατομμύρια followers. Να
φανταστείτε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο
έχει 115 εκατομμύρια και ο Μέσι κάτι λι-
γότερο. Κι όπως είναι γνωστό στον κό-
σμο του ηλεκτρονικού marketing, τα
views πληρώνονται. Ο Κριστιάνο, για
παράδειγμα, για κάθε ανάρτησή του
πληρώνεται με 1 εκατ. ευρώ. Άρα ο
Ολυμπιακός με την απόκτηση του Μαρ-

σέλο έχει εξασφαλισμένα έσοδα, αν
τον… εκμεταλλευτεί. Όταν ο ίδιος ο Ρο-
νάλντο ποστάρει ότι ο «αδερφός μου πή-
γε στον Ολυμπιακό», είναι επίσης μία
έμμεση διαφήμιση για τον σύλλογο του
Πειραιά. Ο Μπέκαμ ήταν ο πρώτος που
εγκαινίασε τη νέα ιδιότητα, ποδοσφαιρι-
στής - διαφημιστής. Ο Ολυμπιακός στο
παρελθόν δεν εκμεταλλεύτηκε την
εξωαγωνιστική παρουσία του Κριστιάν
Καρεμπέ, συζύγου τότε του διασημότε-
ρου μοντέλου στον κόσμο Αντριάνα
Σκλεναρίκοβα. Οι καιροί άλλαξαν ωστό-
σο. Ο Μαρσέλο, ας πούμε, μέσω του
προσωπικού του λογαριασμού στο in-
stagram προμοτάρισε σε 87 εκατομμύ-
ρια ακολούθους του την υποψηφιότητα
του Γιάννη Αντετοκούνμπο για MVP του
ΝΒΑ πριν από τρία χρόνια. Γιατί ήταν φί-
λος με τον τότε συμπαίκτη του Γιάννη Πι
Τζέι Τάκερ. 

Ο Μαρσέλο είναι και επιχειρηματίας,
εκτός από ποδοσφαιριστής κι αυτό είναι

ένα πεδίο που οι πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι μπορεί να συνεργαστεί με τον
Ολυμπιακό. Πέραν ενός τεράστιου κομ-
μωτηρίου στο Ρίο, συνεργάζεται με
ισπανική εταιρεία κοσμημάτων, αλλά
κυρίως δημιούργησε δύο εταιρίες real
estate, τις Belluly και Borsen Trade, με
έδρα την Μαδρίτη.

Ο Μαρσέλο πρωτίστως είναι ποδο-
σφαιριστής. Είναι 34 ετών, άλλοι στην
ηλικία του τα έχουν παρατήσει κι άλλοι
συνεχίζουν την non stop πορεία τους. Ο
Κριστιάνο είναι 37, ο Μέσι 35 και ο Λε-
βαντόφσκι 34, όσο και ο Μαρσέλο. Είναι
όλοι τους γερή κράση, επαγγελματίες,
κάνουν αυστηρά αθλητική ζωή και με-
γαλουργούν. Ο Μαρσέλο είναι ένας απ’
αυτούς; Θα δείξει. 

Πάντως, δεν μπορεί άμεσα να βοηθή-
σει τον Ολυμπιακό. Θα πρέπει να μπει σε
μια κανονικότητα και μετά. Που εξυπα-
κούεται ότι δεν θα παίξει αύριο στο ματς
με τη Ναντ στη Γαλλία στους ομίλους του

Europa League. Άλλωστε, είναι πρό-
σφατο το πάθημα του Ολυμπιακού με
τον διεθνή Κροάτη σταρ Βρσάλικο, που
ο Πέδρο Μαρτίνς τον έβαλε να παίξει με
την Μακάμπι Χάιφα και ανέτοιμος κα-
θώς ήταν, έπαθε μυϊκό τράβηγμα και
αναρρώνει, ανήμπορος να βοηθήσει
στην Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη είναι ο
καημός των οπαδών του Ολυμπιακού κι
όχι ένα ακόμα πρωτάθλημα. 

Ο Μαρσέλο που
αποθεώθηκε στο
«Καραϊσκάκης» από 20.000
κόσμο κι έγινε VIRAL,
ενδεχομένως να βρει κι
άλλα πεδία συνεργασίας με
τον Ολυμπιακό, σε real
estate και κοσμήματα

«Μάγος» και businessman 



Τ
ρία είναι τα προσχέδια των
εταιρειών που συμφώνησαν
για τη μελέτη του νέου γηπέ-

δου του ΠΑΟΚ, Salfo και Populous,
αλλά ξεχωρίζει χωρίς δεύτερη
κουβέντα αυτό στο οποίο πανορα-
μικά απλώνεται στο σκέπαστρο ο
δικέφαλος αετός. Μια πρωτότυπη
ιδέα που αναμένεται να… ψηφιστεί
από τον λαό του ΠΑΟΚ. Διότι και τα
τρία σχέδια θα δοθούν για δημόσια
διαβούλευση. 

Τα τρία προσχέδια βρίσκονται στο
συρτάρι του Ιβάν Σαββίδη, που θα
προχωρήσει και σε συζητήσεις για
το κόστος, το οποίο υπολογίζεται
στα 90 εκατ. ευρώ, ενώ για τον πε-
ριβάλλοντα χώρο θα χρειαστούν
και άλλα χρήματα, τα οποία θα κα-
λύψουν η περιφέρεια και ο Δήμος
Θεσσαλονίκης.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης στα εγκαίνια της ΔΕΘ θα

κληθεί να απαντήσει για το γήπεδο
της Νέας Τούμπας, κυρίως για τα
χρήματα που πρέπει να δοθούν
από περιφέρεια και δήμο. Να θυ-
μίσουμε ότι για το νέο γήπεδο του

Παναθηναϊκού στον Βοτανικό τα
«συνοδά έξοδα» είναι 110 εκατ.
ευρώ, ενώ για την «ΟΠΑΠ Arena -
Αγιά Σοφιά» η περιφέρεια δαπά-
νησε 30 εκατ. ευρώ. 

Στην οροφή δικέφαλος αετός Πόλο: Ιταλία - Ελλάδα 
για μια θέση στον τελικό

Η Εθνική πόλο γυναικών επιβλήθηκε άνετα
14-4 του Ισραήλ και προκρίθηκε στα ημιτελικά
του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγε-
ται στο Σπλιτ της Κροατίας, όπου απόψε θα αντι-
μετωπίσει την Ιταλία (21.30, ΕΡΤ3). Σταματοπού-
λου, Ε. Πλευρίτου 1, Χυδηριώτη 1, Ελληνιάδη,
Τριχά 3, Ξενάκη 3, Σάντα 1, Πάτρα, Σιούτη, Β.
Πλευρίτου 1, Γιαννοπούλου, Μυριοκεφαλιτάκη
4, Σωτηρέλη.

Έκπληξη, αποκλείστηκε
ο Ράφα Ναδάλ

Ο Αμερικανός τενίστας Φράνσις Τιάφοου έκανε
το παιχνίδι της ζωής του και ύστερα από 3 ώρες
και 34 λεπτά υπέταξε τον θρυλικό Ράφα Ναδάλ
στα τέσσερα σετ μπροστά στα μάτια των… τρελα-
μένων συμπατριωτών του και πέρασε στα προ-
ημιτελικά του US Open! Τα σετ: 6-4, 4-6, 6-4, 6-3.
Εκεί θα βρει τον Αντρέι Ρούμπλεφ και τώρα μπο-
ρεί να ονειρεύεται την κατάκτηση της κούπας.

Για Μπακαγιόκο, 
Τσέκα ο Ολυμπιακός

Ειλημμένη είναι η απόφαση στον Ολυμπιακό
για την απόκτηση και ενός αμυντικού μέσου και
Νο1 επιλογή είναι ο Τιεμουέ Μπακαγιόκο, ενώ
παράλληλα εξετάζουν και άλλους παίκτες που
μπορούν να καλύψουν το συγκεκριμένο κενό. Ο
Ιβοριανός Μπακαγιόκο ανήκει στη Μίλαν και αν
δεν καταστεί δυνατό να αποκτηθεί έως τις 15 Σε-
πτεμβρίου, η μεταγραφή θα γίνει τον Ιανουάριο. 

Είναι ζευγάρι 
Μάρκους και Λάρσα;

Ένα μεγάλο θέμα που απασχολεί την μπασκε-
τική κοινωνία των ΗΠΑ και όχι μόνο είναι αν η
πρώην σύζυγος του τεράστιου μπασκετμπολίστα
Σκότι Πίπεν, Λάρσα, 48 ετών, είναι ζευγάρι με τον
31χρονο Μάρκους, γιο του πολυθρύλητου Μάικλ
Τζόρνταν! Τους συνέλαβαν οι παπαράτσι σε δεί-
πνο και σύμφωνα με το σκανδαλοθηρικό TMZ
που τους εντόπισε, εκείνη ήταν εμφανώς ανα-
στατωμένη όταν αντιλήφθηκε την ύπαρξη παπα-
ράτσι στον χώρο. Είναι… σοβαρά τα πράγματα.

Ξεκίνησε το Champions League
Άρχισε χθες το Champions League με την 1η αγωνιστική
σε τέσσερις ομίλους και απόψε ακολουθούν οι άλλοι τέσ-
σερις. Ξεχωρίζουν τα ματς Ατλέτικο Μ. - Πόρτο και Ίντερ -
Μπάγερν. Το σημερινό πρόγραμμα: Άγιαξ - Ρέιντζερς, Νά-
πολι - Λίβερπουλ, Ατλέτικο Μ. - Πόρτο, Μπριζ - Λεβερκού-
ζεν, Μπαρτσελόνα - Πλζεν, Ίντερ - Μπάγερν, Άιντραχτ -
Σπόρτινγκ Λισ., Τότεναμ - Μαρσέιγ. 

Σε πλειστηριασμό 
το σπίτι 
του «Μπίλι»

Σε πλειστηριασμό βγήκε το σπίτι του τεράστιου άσου του Ολυμπιακού τη δεκαετία του ’80
Βασίλη Καραπιάλη και οι πληροφορίες λένε ότι συγγενείς και φίλοι κοιτάζουν όλοι 
προς τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο Καραπιάλης υπήρξε τεράστια φυσιογνωμία
ποδοσφαιρική, «πολιορκήθηκε» από τον Γιώργο Βαρδινογιάννη για να πάει 
στον Παναθηναϊκό, αλλά προτίμησε το λιμάνι. Επιχείρησε στην εστίαση και απέτυχε.
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Τ
α κοντέρ έσπασε για άλλη μία
χρονιά το 5ο Διεθνές Φεστι-
βάλ Ποίησης Πάτρας, που
έλαβε χώρα από την 1η έως

τις 4 Σεπτεμβρίου, λόγω της μεγάλης
συμμετοχής σημαντικών διεθνών ποι-
ητών και του πλούσιου προγράμματος
εκδηλώσεων, με το αφιέρωμα στον Τίτο
Πατρίκιο να κλέβει την παράσταση. 

Η «Political» έχοντας νιώσει τον παλ-
μό του φεστιβάλ συνομίλησε με τον
πρόεδρό του και καθηγητή του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Μακεδονίας, Τριαντά-
φυλλο Η, Κωτόπουλο, ο οποίος μεταξύ
άλλων αναφέρθηκε στην εν λόγω διορ-
γάνωση, αλλά και στο 5ο Διεθνές Συνέ-
δριο Δημιουργικής Γραφής, η επιτυχία
του οποίου κρίνεται αναμενόμενη. 

Πώς αισθάνεστε για το ότι το Διε-
θνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας
εξελίχθηκε σε έναν διεθνή λογο-
τεχνικό θεσμό που ενώνει Έλλη-
νες ποιητές και ποιήτριες από όλο
τον κόσμο;

Ξεκινήσαμε πριν πέντε χρόνια με την
προοπτική του Διεθνούς Φεστιβάλ,
γιατί είχαμε προσκαλέσει πολλούς ξέ-
νους ποιητές και οραματιζόμασταν κάτι
τόσο σημαντικό και με παρεμβατικότη-
τα στον πολιτισμό. Φέτος, θεωρώ είναι
η καλύτερη χρονιά μας, καθώς ήταν εν-
τυπωσιακή και η συμμετοχή και γενι-
κότερα η διοργάνωση, γεγονός που τι-
μά σε μεγάλο βαθμό την Πάτρα. Το φε-
στιβάλ άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις
και αισθανόμαστε ιδιαίτερα χαρούμε-
νοι και ικανοποιημένοι που αγκαλιάζε-
ται από ποιητές όλων των ηλικιών και
για το γεγονός ότι το όραμά μας πραγ-
ματοποιήθηκε. Ενδεικτικά, θα αναφέ-
ρω ότι ο πρέσβης της Τσεχίας δήλωσε
ενθουσιασμένος και μας μετέφερε τον
εντυπωσιασμό και των Τσέχων ποιητών
από τη διοργάνωση. 

Θεωρείτε ότι οι νέοι είναι μυημέ-
νοι στην ποίηση ή θα πρέπει να την
αγκαλιάσουν περισσότερο;

Επηρεαζόμαστε πάρα πολύ από τη
σχολική μας κουλτούρα, γιατί εκεί
πρωτοσυναντάμε την ποίηση. Ο τρόπος
που μέχρι τώρα διδάσκεται, θεωρώ ότι
απωθεί τους μαθητές μας, ωστόσο
υπάρχουν και εξαιρετικές περιπτώσεις
δασκάλων, που διαφοροποιούν αυτόν

τον τρόπο. Οι νέοι πρέπει να γνωρίσουν
καλύτερα την ποίηση, να αντιληφθούν
ότι η ποίηση είναι μία μορφή επικοινω-
νίας και αντίστοιχα να αγαπήσουν τα
ποιήματα. Ο λόγος της ποίησης είναι
πιο αφαιρετικός, πιο πολύσημος, αλλά
εκεί είναι και το ενδιαφέρον της ποί-
ησης, δεν είναι κάτι εύπεπτο.

Η ποίηση είναι γλώσσα μέσα στη
γλώσσα, δηλαδή είναι στην ανθρώπινη
λαλιά μας. Αν το δούμε έτσι, η ποίηση
είναι ήχος και ομορφαίνει τη ζωή μας.
Όμως, υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι
ποιητές, όπως ο Καβάφης, που έχουν
γράψει σε πιο πεζολογικό ρυθμό. Δεν
είναι ανάγκη να μελοποιηθεί οπωσδή-
ποτε κάτι για να αξίζει, δηλαδή δεν εί-
ναι απαραίτητο να δούμε την ποίηση
ως μουσική, αλλά ως μήνυμα, που
πρέπει να επικοινωνηθεί. Τα καλά ποι-
ήματα έχουν και ρυθμό και μουσικότη-
τα, αλλά δεν είναι ανάγκη να συμβαίνει
πάντα αυτό.

Με αφορμή το 5ο Διεθνές Συνέ-
δριο Δημιουργικής Γραφής, που
διοργανώνετε στο Παλέρμο, στο
οποίο θα ήθελα να αναφερθείτε,
πώς το Συνέδριο θα ανοίξει την
πόρτα στην ελληνική κουλτούρα
και στον κόσμο της διανόησης;

Πρόκειται για μία πανεπιστημιακή ορ-
γάνωση με συνέδρους από πολλές χώ-
ρες του κόσμου. Θα έχουμε μεγάλους
ξένους συγγραφείς κυρίως πεζογρά-
φους, όπως τον Αλεχάντρο Σάμπρα, και
εκεί θα έχουμε μία έκπληξη στον Αν-
τώνη Σκιαθά, καθώς θα τον βραβεύ-
σουμε για την προσφορά του στον πολι-
τισμό προσπαθώντας συνεχώς να ενώ-
νουμε τις δράσεις μας. Η δημιουργική
γραφή μυεί κάποιον στα μυστικά του
λόγου, είναι ένα γνωστικό πεδίο, που
ακροβατεί μεταξύ τέχνης και επιστή-
μης. Έτσι, λοιπόν, μέσω του Συνεδρίου
και προωθώντας τον επιστημονικό λό-
γο, θα προσπαθήσουμε να ενώσουμε
τους λαούς και να υπάρξει μία ώσμωση
μεταξύ τους.

«Ας δούμε 
την ποίηση 
ως μήνυμα»

Συνέντευξη
στη Ραφαέλα 
Παπαγεωργίου

Μιλά στην «Political» ο Τριαντάφυλλος Η.  Κωτόπουλος,
πρόεδρος του 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης
στην Πάτρα - Τι λέει για το Συνέδριο 
Δημιουργικής Γραφής στο Παλέρμο



Η νεοφώτιστη Θεοδώρα!

«Βουτιά» στην κολυμπήθρα για την βενιαμίν κό-
ρη του Δημήτρη Σκουλού! Η παραμυθένια βάφτιση
τελέστηκε στην Κόρινθο και ο γνωστός φωτογρά-
φος με τη σύζυγό του Τζέλα υποδέχτηκαν με χαρά
συγγενείς και φίλους στην πιο σημαντική στιγμή
της νεοφώτιστης Ρέας (Θεοδώρα)! Ο πρώην κριτής
του GNTM μίλησε στις κάμερες κι ευχήθηκε καλή
αρχή στη νέα επιτροπή του ριάλιτι μόδας: « Η Βίκυ
(Καγιά) είναι η Βίκυ, είναι πολύ ωραία που επέ-
στρεψε. Να σκίσουν τα παιδιά».

Baby Bloom

Ο τηλεοπτικός Κυριάκος της σειράς «Άγριες
Μέλισσες» Βαγγέλης Αλεξανδρής και η σύζυγός
του Έλενα βάφτισαν τον μοναχογιό τους! Ο
μπόμπιρας πήρε το όνομα Νικόλας και στο μυ-
στήριο που τελέστηκε την Κυριακή στον Ιερό
Ναό του Ευαγγελισμού στη Νέα Ιωνία ήταν πα-
ρόντες οι πρωταγωνιστές της σειράς Γιάννης
Βασιλώτος, Δανάη Λουκάκη και Έλλη Τρίγγου.
Για την περίσταση, η όμορφη μαμά και ο ευτυχι-
σμένος μπαμπάς ντύθηκαν στα γαλάζια, ασορτί
με τα σιέλ μαρτυρικά του νεοφώτιστου!

Σικάτη και στην παραλία η Άν-
να Βίσση! Η ποπ σταρ παρέδωσε
για άλλη μια φορά μαθήματα
κομψότητας ποζάροντας με μοβ
ολόσωμο μαγιό, καπέλο, γυαλιά
και κοραλλί μανικιούρ. Το φετινό
καλοκαίρι, λόγω των αυξημένων
επαγγελματικών της υποχρεώ-
σεων, είδε τη θάλασσα με το...
κιάλι, αλλά μια βουτιά την έριξε!
«Βραδινό μπάνιο προλαβαίνω
μόνο! Μαγική ατμόσφαιρα!»,
σχολίασε στο Instagram με φόν-
το το ολόγιομο φεγγάρι!

Νυχτερινή βουτιά

Α
πολαυστικός ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στην πρεμιέρα της
Ελένης Μενεγάκη! Ο πρωταγωνιστής έκανε ποδαρικό
στο νέο Megaλο κι ανανεωμένο στούντιο της ξανθιάς οι-
κοδέσποινας, στην οποία αποκάλυψε με λεπτομέρειες

την απίστευτη περιπέτεια που έζησαν με τη σύντροφό του Κατερίνα
Γερονικολού κατά την άφιξή τους στο Μπαλί, όταν χάθηκαν οι βαλί-
τσες τους: «Δεν είχα βρακί να φορέσω πέντε μέρες, αυτό ήταν το
σημαντικότερο όλων. Χάθηκαν οι βαλίτσες, η αεροπορική δεν τις
έβγαλε ποτέ. Στείλαμε email στην εταιρεία και μας είπαν πως “είμα-
στε σε αναζήτηση των βαλιτσών”. Ήμασταν με μία ρόμπα επί δύο
ημέρες. Η Κατερίνα είχε κάτι χάπια μέσα για θυρεοειδή, είχε εσώ-
ρουχα. Σημαντικά τα ρούχα, αλλά σημαντικά και τα εσώρουχα. Θα
κόψω μπανανιά να βάλω, Ελένη μου;», ανέφερε με το γνωστό χιού-
μορ του ο ηθοποιός!

ΚΚελεκίδου Χ 2!
Μια όμορφη έκπληξη επιφύλαξε στους followers της η Κέλλυ
Κελεκίδου! Η τραγουδίστρια φωτογραφήθηκε με τη γιαγιά της
κι εξομολογήθηκε δημόσια τη μεγάλη αγάπη που τρέφει για
εκείνη: «Πήρα το όνομα, πήρα και την χάρη σου! Είσαι η γυ-
ναίκα που χωρίς εσένα δεν θα ήμουν ο άνθρωπος που έχω
εξελιχθεί σήμερα. Τα ζαρωμένα, μα ζεστά σου χέρια, μου
προσφέρουν τα πιο απαλά χάδια», έγραψε συγκινημένη!

Ρομαντική απόδραση στο Κάπρι για την Αθη-
νά Οικονομάκου και τον επιχειρηματία Φίλιπ-
πο Μιχόπουλο! Το ερωτευμένο ζευγάρι πέταξε
για το κοσμοπολίτικο νησί, χωρίς τα παιδιά του,
απολαμβάνοντας ένα απίθανο τουρ στη νότια
Ιταλία παρέα με καλούς φίλους. Δεύτερη στά-
ση στο ταξίδι τους ήταν το πολύχρωμο γραφικό
χωριό Ποζιτάνο, όπου η καλλίγραμμη ηθοποι-
ός πόζαρε με μαγιό και νάζι στον φακό του συ-
ζύγου της!
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Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

«Δεν είχαμε βρακί 
να φορέσουμε!»

Στην Ιταλική Ριβιέρα



Τ
ο ηλιακό φως είναι μια βασική πηγή
φωτός και θερμότητας για τη ζωή στη
Γη. Αποτελείται από υπεριώδη (UV),
ορατή και υπέρυθρη ακτινοβολία. Εκτός

από τα ευεργετικά αποτελέσματα της έκθεσης
στην υπεριώδη ακτινοβολία, μπορεί να υπάρξουν
και αρνητικές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία.

«Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες οι επιστήμονες
σε όλο τον κόσμο έχουν διερευνήσει πώς η υπε-
ριώδης ακτινοβολία (UVR) επηρεάζει το ανοσο-
ποιητικό σύστημα. Αλλά σήμερα αυξάνονται τα
στοιχεία υπέρ της πολλαπλής ανοσοενεργοποί-
ησης και συστηματικής αντίδρασης του οργανι-
σμού . Ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα είναι η
επαγόμενη από την υπεριώδη ακτινοβολία ανο-
σοκαταστολή, μια ελαττωματική ανοσοαπόκριση
που προκαλείται από την υπεριώδη ακτινοβολία
που επηρεάζει πρώτα το δέρμα και μετά ολόκλη-
ρο το σώμα. Η υπεριώδης ακτινοβολία οδηγεί σε
μια σύνθετη αλληλουχία γεγονότων στο δέρμα,
που δημιουργεί ποικίλες φλεγμονώδεις αλλαγές.
Αυτές οι ανοσολογικές διεργασίες εκδηλώνονται
ως: υπεραιμία, υπεραλγησία και φλεγμονή, τα
οποία μπορεί να προκύψουν από την έκθεση σε
διαφορετικά μήκη κύματος UV», αναφέρει η κ.
Ελένη Κομνηνού, Ρευματολόγος, Διευθύντρια
Κλινικής Αυτοάνοσων Ρευματικών Παθήσεων. 

Η υπεριώδης ακτινοβολία καταστέλλει το ανο-
σοποιητικό σύστημα με πολλούς τρόπους: Ανα-
στέλλει την παρουσίαση αντιγόνου, διεγείρει την
απελευθέρωση ανοσοκατασταλτικών κυτοκινών,
διεγείρει τη δημιουργία T-λεμφοκυττάρων του

ρυθμιστικού υποτύπου (T-reg). Το μεγαλύτερο
μέρος της προσοχής στρέφεται προς τα ρυθμιστι-
κά Τ-λεμφοκύτταρα που είναι υπεύθυνα για την
τοπική και συστηματική ανοσοκατασταλτική από-
κριση υπό την επίδραση του ηλιακού φωτός. Ο
ρόλος των ρυθμιστικών Τ-κυττάρων σε αυτοάνο-
σα νοσήματα έχει μελετηθεί καλά σε ασθενείς με
Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο (ΣΕΛ).

Ο κύριος μοριακός στόχος για την επαγόμενη
από την υπεριώδη ακτινοβολία ανοσοκαταστολή
είναι η βλάβη του DNA που προκαλείται από την
υπεριώδη ακτινοβολία. Όσον αφορά τα αυτοάνο-
σα νοσήματα, τα οποία εξαρτώνται σε μεγάλο
βαθμό από περιβαλλοντικούς παράγοντες, η
ευαισθησία στην υπεριώδη ακτινοβολία (φωτο-
ευαισθησία) είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό πολ-
λών από αυτά, συμπεριλαμβανομένου του Συστη-
ματικού και δερματικού Ερυθηματώδους Λύκου
(SLE και CLE, αντίστοιχα), της δερματομυοσίτι-
δας και περιστασιακά του συνδρόμου Sjögren. Η
αναφερόμενη συχνότητα φωτοευαισθησίας φτά-
νει έως και 93% σε ασθενείς με λύκο, ανάλογα με
την υποκείμενη παθολογία της νόσου, προτείνεται
να είναι περίπου 50% στη δερματομυοσίτιδα και
είναι ελάχιστα τεκμηριωμένη, αλλά αναφέρεται
στο σύνδρομο Sjögren. 
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Η υπεριώδης ακτινοβολία 
καταστέλλει το ανοσοποιητικό 
σύστημα με πολλούς τρόπους

Δερματικές αντιδράσεις
και έξαρση της νόσου
«Οι ασθενείς με αυτά τα νοσήματα μπορεί να
εκδηλώσουν ποικίλες δερματικές αντιδρά-
σεις, όπως ερύθημα, φλεγμονώδεις βλάβες
έως μέτριες εκθέσεις, σοβαρή φλεγμονή του
δέρματος και εξάρσεις συστηματικής νόσου
(ειδικά στον ΣΕΛ) σε μεγαλύτερες εκθέσεις.
Επιστημονικά δεδομένα και δεδομένα αναφο-
ράς περιστατικών υποστηρίζουν μια σχέση με-
ταξύ της έκθεσης σε UVB και της πρόκλησης
εξάρσεων συστηματικής νόσου σε ασθενείς με
αυτοάνοσα νοσήματα. Η επιδημιολογική έρευ-
να δείχνει μια αναλογική αλληλεξάρτηση γεω-
γραφικού πλάτους και επικράτηση αυτοάνο-
σων ασθενειών, όπως η σκλήρυνση κατά πλά-
κας (MS), ο ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώ-
δης διαβήτης (IDDM) και η ρευματοειδής αρ-
θρίτιδα (RA). Σε αυτή τη βάση εδραιώνεται μια
υπόθεση ότι η υπεριώδης ακτινοβολία είναι
ένας παράγοντας κινδύνου για ΣΔ. Τα σημερινά
ευρήματα απαιτούν συνεχή έρευνα σχετικά με
τη σημασία της UVR στον επιπολασμό αυτοάνο-
σων νοσημάτων και στην ανοσοπαθοφυσιολο-
γία. Είναι απαραίτητο να γίνει διάκριση εάν η
υπεριώδης ακτινοβολία είναι προστατευτικός
παράγοντας για ορισμένα αυτοάνοσα νοσήματα
ή παράγοντας κινδύνου για την επαγωγή τους»,
καταλήγει η κ. Κομνηνού.

Ήλιος και αυτοάνοσα ρευματικά

Ελένη Κομνηνού,
Ρευματολόγος, Διευθύντρια
Κλινικής Αυτοάνοσων
Ρευματικών Παθήσεων



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς η Σελήνη στο ενδέκατο

ηλιακό σας σπίτι θα σας φέρει πιο κοντά με

αγαπημένα σας πρόσωπα και ίσως αναζητή-

σετε τη συντροφιά ενός φίλου, που θα σας

δώσει αισιόδοξες λύσεις στους προβληματι-

σμούς σας.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Είναι μία μέρα γεμάτη από δραστηριότητες

και επαγγελματικές εξελίξεις. Ίσως μάλιστα

θα μπορέσετε να βάλετε σε τάξη μία οικονο-

μική σας εκκρεμότητα ή θα ενεργοποιηθούν

με την επικοινωνία τα συναισθήματα που τρέ-

φετε για ένα πρόσωπο.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Είστε γεμάτοι από ενέργεια, κυρίως εσείς του

πρώτου δεκαημέρου, όπου θα βρεθείτε

μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις, που θα σας

φέρουν γόνιμες αλλαγές σε πολλούς και ση-

μαντικούς τομείς της ζωής σας.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Οι Καρκίνοι σήμερα θα έχετε μία ανησυχία

για ένα θέμα της υγείας σας ή θα ασχοληθείτε

έντονα με εργασιακά θέματα που σας έχουν

βάλει σε εγρήγορση. Σημαντικό είναι να πά-

ρετε αποφάσεις πριν τις 9/9.

Λέων
(23/7-22/8)
Είναι η στιγμή που θα βάλετε μία ευχάριστη

νότα στην καθημερινότητά σας. Ίσως μάλιστα

θα χρειαστεί να πάρετε κάποιες συμβουλές

για ένα σημαντικό θέμα που σας απασχολεί.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους η εργασία σήμερα θα

παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο, εφόσον θα

είστε γεμάτοι από ιδέες και νέα οράματα. Αν

έχετε κάποια θέματα υγείας, σήμερα θα βρε-

θούν οριστικές λύσεις.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για εσάς τους Ζυγούς του πρώτου δεκαημέ-
ρου, ίσως η χρονική αυτή στιγμή σας φέρει κα-
λά γεγονότα με το ταίρι σας, με τις συναισθη-
ματικές σας επιλογές ή ακόμη και με κάποιες
σπουδές ή συμφωνίες που πρέπει να τις κάνε-
τε πριν τις 9/9.   

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για εσάς του πρώτου δεκαημέρου, τα γεγονότα
που θα τρέξουν σήμερα θα σας γεμίσουν αισιο-
δοξία και χαρά, προσοχή όμως τις επόμενες μέ-
ρες μην αφεθείτε σε κουτσομπολιά που θα σας
εκθέσουν. Τα επόμενα δύο δεκαήμερα θα έχετε
αρκετά έντονους προβληματισμούς, κυρίως με
την προσωπική σας ζωή. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Για εσάς τους Τοξότες τα πράγματα στην προ-
σωπική σας ζωή θέλουν καλή διαχείριση.
Ακόμη και αν νομίζετε ότι όλα είναι μια χαρά,
φροντίστε να μην αφήνετε το αρνητικό να πα-
γιώνεται. Επίσης να έχετε πιο σωστή επικοι-
νωνία με πρόσωπο από το φιλικό σας περι-
βάλλον, που θέλει να εμπλέκεται παραπάνω
από το κανονικό στις συναισθηματικές σας
επιλογές.  

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Για εσάς του πρώτου δεκαημέρου θα υπάρ-
ξουν εξελίξεις που θα σας ανανεώσουν, κυ-
ρίως σε επαγγελματικό επίπεδο. Είναι πολύ
σημαντικό να βάλετε τώρα κάποιες ουσιαστι-
κές βάσεις.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η Σελήνη σήμερα στο δικό σας ζώδιο είναι
ανανεωτική, εφόσον δέχεται καλές γωνίες
από τον Άρη, Δία και Ερμή. Είναι πολύ καλή
στιγμή να επικοινωνήσετε και να βρεθείτε
κοντά στα δικά σας πρόσωπα.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για εσάς τους Ιχθύς μία γενναία δόση αισιοδο-
ξίας θα σας βοηθήσει σήμερα να ξεχάσετε για
λίγο τη μουντή και πεσμένη ψυχολογία σας.
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HΣελήνη περνά στο ζώδιο του
Υδροχόου, όπου δημιουργεί θετικές
όψεις με Ερμή, Άρη και Δία. 
Η μέρα είναι κατάλληλη για

μετακινήσεις, γνωριμίες, συζητήσεις,
συμφωνίες, αξιοποίηση ευκαιριών και
ξεκίνημα σπουδών.



Η
πλατωνική ρήση «μόνο οι νεκροί έχουν δει
το τέλος του πολέμου» αποδεικνύεται για
μία ακόμη φορά διαχρονικής αξίας. 

Τους τελευταίους έξι μήνες, από τη μέρα που η
Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, βρίσκεται σε εξέλι-
ξη ένας στυγνός και στυγερός πόλεμος, ο οποίος,
εκτός από τις δραματικές απώλειες στα πεδία των
μαχών, κλονίζει τα θεμέλια της παγκόσμιας οικονο-
μίας, της δυτικής ενεργειακής επάρκειας, της παρα-
γωγής, των συνθηκών διαβίωσης εκατομμυρίων
πολιτών και της απρόσκοπτης πρόσβασης σε βασι-
κά καταναλωτικά αγαθά. 

Το χειρότερο από όλα -αυτό που τον μετατρέπει
σε πραγματικό εφιάλτη- είναι ότι δεν διαφαίνεται
στον ορίζοντα κανένα σημάδι αποκλιμάκωσης. Ου-
δείς μπορεί να προβλέψει με ασφάλεια πότε θα τε-
λειώσει, ποιος θα βγει νικητής και πόσα «θύματα»
θα αφήσει πίσω του. Αν η Ρωσία δεν ήταν μια βασική
παραγωγική και ενεργειακή συνιστώσα του παγκό-
σμιου συστήματος, η αγωνία θα ήταν μικρότερη. 

Με δεδομένη την ενεργειακή της ισχύ, όμως,
«χτυπάει κόκκινο». Σε ολόκληρη την Ευρώπη, φυσι-
κά και στην Ελλάδα. Αν ο Πούτιν υλοποιήσει την
άμεση απειλή του για ολοκληρωτική διακοπή της
ροής του φυσικού αερίου προς την ΕΕ, ακόμα και
στην περίπτωση που ο Turk Stream, από τον οποίο
εφοδιάζεται η χώρα μας, παραμείνει ανοικτός, η Ελ-
λάδα θα μπει και αυτή σε αχαρτογράφητα νερά. Μα-
ζί με όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Ειδικοί δεν είμαστε, και ως εκ τούτου προτάσεις

για πιθανές κινήσεις εξόδου από το διαφαινόμενο
σπιράλ δεν έχουμε.

Το μόνο που διαθέτουμε είναι κοινή λογική. Αυτή
τη λογική, την μπαρουτοκαπνισμένη από τη ζωή μέ-
σα στα μνημόνια και την πανδημία, που λέει ότι τα
όσα έρχονται θα αλλάξουν δραματικά την καθημε-
ρινότητά μας και θα χρειαστεί σκληρή προσαρμογή
(ξανά) στα νέα δεδομένα. 

Η κυβέρνηση, διά του αρμοδίου υπουργού κ. Κ.
Σκρέκα, θα δώσει σήμερα τις «συντεταγμένες» του
πώς θα πρέπει να κινηθούμε εφεξής, νοικοκυριά
και επιχειρήσεις.

Προφανώς, η πολιτική της κρατικής στήριξης θα
συνεχιστεί για όσο χρειαστεί. Και ενδεχομένως θα
είναι και πιο διευρυμένη, όσο θα κρυώνει ο καιρός.
Τα ακριβή μέτρα θα τα ακούσουμε το Σάββατο από
τον πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη. 

Σήμερα, θα λάβουμε οδηγίες για το πώς μπορού-
με να συμβάλουμε ατομικά και συλλογικά στην
εξοικονόμηση ενέργειας. Στη μείωση της κατανά-
λωσης. 

Προφανώς, τα σκήπτρα κρατάνε το Δημόσιο και
οι βιομηχανίες. Και σε αυτούς κυρίως θα απευθυν-
θεί ο υπουργός Ενέργειας, διότι τουλάχιστον το
πρώτο δεν έδειξε όπως φαίνεται και μεγάλη διάθε-
ση ανταπόκρισης στους περιορισμούς που ξεκίνη-
σαν από τον Ιούλιο. 

Είμαστε, όμως, και εμείς οι καταναλωτές. Που
ιδανικά δεν πρέπει να περιμένουμε κανένα κράτος
και καμία πολιτεία να μας παρακαλέσει ή προτρέψει

ή πριμοδοτήσει ή «τιμωρήσει» αν, πχ, πλένουμε τα
δόντια μας με τη βρύση ανοικτή, την ώρα που η ξη-
ρασία αφαιρεί κάθε παραγωγική ικμάδα στην ΕΕ.

Ίσως θα είναι πολύ χρήσιμο, στις σημερινές του
ανακοινώσεις, ο υπουργός Ενέργειας να εξηγήσει
ότι, στη δυσκολότερη συγκυρία από το 1944-45, η
άσκηση πειθαρχίας στην εξοικονόμηση ενέργειας
δεν συνδέεται αποκλειστικά με την οικονομική δυ-
νατότητα ενός εκάστου. Δεν είναι καν θέμα προσω-
πικής συνείδησης. Είναι θέμα επιβίωσης. Και όταν
μιλάμε για επιβίωση, η ατομικότητα υποτάσσεται
στη συλλογικότητα. 

Να γίνει καμπάνια ενημέρωσης. Έχει νόημα. Γιατί
εκτός από τις καλές προθέσεις, καλύτερο είναι να
γνωρίζουμε πώς μπορούμε να καταναλώνουμε λι-
γότερο. Τι «έξυπνες» επιλογές έχουμε. «Έξυπνες»
αλλά εφικτές, βεβαίως.

Να μιλήσει, όμως, και η κυβέρνηση χωρίς περι-
στροφές. Και να πράξει το ίδιο και η αντιπολίτευση.
Να συμβάλει δημιουργικά στην αντιμετώπιση αυτής
της πρωτόγνωρης κρίσης. Ευτυχώς, για τους πολιτι-
κούς, υπάρχουν αρκετά εύφορα «λιβάδια» για να
συναντηθούν και να διασταυρώσουν τα ξίφη τους. Η
ενεργειακή κρίση, η απειλή της εξ αυτής φτωχοποί-
ησης της κοινωνίας, ο ορατός κίνδυνος επισιτιστι-
κής κρίσης, δεν προσφέρονται για κοντόφθαλμες
μάχες, ούτε για ιδιοτελείς σκοπούς. Τα θολά νερά
μπορεί και να «ψαρεύονται». Τα σκοτεινά, όχι. 

Το «σκοτάδι» δεν κάνει διακρίσεις. Τους «καταπί-
νει» όλους. 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Όσα έρχονται θα
αλλάξουν
δραματικά την
καθημερινότητά
μας και θα
χρειαστεί σκληρή
προσαρμογή (ξανά)
στα νέα δεδομένα

Η εξοικονόμηση ενέργειας 
είναι άσκηση επιβίωσης 


