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Ε
χουν περάσει σχεδόν διακόσιες ημέρες
από τότε που τα ρωσικά τανκς διέσχισαν τη
μεθόριο με την Ουκρανία και τα Sukhoi
άρχισαν τους βομβαρδισμούς των μεγά-

λων ουκρανικών πόλεων. Μισός χρόνος και πλέον, ο
οποίος δινόταν ως χρονικό περιθώριο για την Ευρώ-
πη ώστε να βρει λύση στο ενεργειακό ζήτημα ενόψει
του νέου δύσκολου χειμώνα. Κι όμως, οι Βρυξέλλες
έχουν κατορθώσει να είμαστε στο παρά πέντε και
να… ψαχνόμαστε, συνολικά ως ευρωπαϊκή οικογέ-
νεια, για το τι θα κάνουμε, ανακοινώνοντας ως ημέρα
εξαγγελιών τη 14η Σεπτεμβρίου.

Η Ευρώπη για ακόμα μία φορά έδειξε αργά αντανα-
κλαστικά στο να συνειδητοποιήσει ένα μεγάλο πρό-
βλημα που είχε μπροστά της. Τεράστια η δυσκινησία,
να συσκεφτούν οι «μεγάλοι», να καμφθούν οι αντιρ-

ρήσεις των μικρών, να βρεθεί κοινός τόπος για την
επίλυση του κοινού ζητήματος. Δρούσε διά της…
αναμονής της, να έρθει η λύση από τους «απέξω», εί-
τε από τη δημιουργούσα το πρόβλημα Ρωσία είτε από
τις Ηνωμένες Πολιτείες, την ώρα που οι μεγάλες βιο-
μηχανικές μονάδες σε Γερμανία, Ολλανδία, Τσεχία
εξέπεμπαν SOS. Και όλοι λίγο πολύ αναζητούσαν τον
τρόπο για να διαχειριστούν την κατάσταση εθνικά: η
Ελλάδα λιγνίτη και ΑΠΕ, η Ιβηρική με το γνωστό πλέ-
ον τρόπο «επαναεροποίηση του LNG» και επιβολή
ιδιότυπου πλαφόν, οι Σκανδιναβοί με τις εγγυήσεις
και ούτω καθεξής. 

Η ουσία είναι ότι συνολικά τα ενδεδειγμένα μέτρα
-τα οποία έχει καταθέσει εδώ και καιρό η ελληνική
πλευρά- της αποσύνδεσης της τιμής του φυσικού
αερίου από αυτήν του ρεύματος και της επιβολής

πλαφόν στο ενεργειακό κόστος, πάμε να τα ανακοι-
νώσουμε τέλη Σεπτεμβρίου, και αφού οι Δυτικοευ-
ρωπαίοι, με πρώτη τη Γερμανία, έχουν ήδη λάβει
μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης, έχουν δηλα-
δή και επί της ουσίας μετακυλίσει το πρόβλημα στις
κοινωνίες τους. Και παράλληλα -κάτι που ακόμα
δεν έχει αναδειχθεί στο μέτρο που χρειάζεται-
έχουν δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια με-
γάλη και παρατεταμένη ύφεση, με τα κοντέινερ να
έρχονται άδεια από τα μεγάλα λιμάνια της Κίνας,
αφού η ζήτηση τόσο σε πρώτες ύλες όσο και σε
προϊόντα είναι στο ναδίρ. 

Η Ευρώπη, δηλαδή, κατάφερε να πυροβολήσει για
ακόμα μία φορά τα πόδια της μη μπορώντας να δώσει
λύσεις εγκαίρως σε πρόβλημα που έβλεπε εδώ και
καιρό. 
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Κ
ορυφώνονται τις τελευταίες
ώρες οι συσκέψεις στο Μέγα-
ρο Μαξίμου, ώστε να οριστι-
κοποιηθεί το περιεχόμενο της

ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη τόσο ως
προς το πολιτικό της σκέλος όσο και ως
προς τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και
επιχειρήσεων. 

Καθόλου τυχαίες οι αλλεπάλληλες ανα-
φορές υψηλόβαθμων κυβερνητικών στε-
λεχών, που προοικονομούν έναν πολύ δύ-
σκολο χειμώνα -έναν από τους δυσκολότε-
ρους από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και με-
τά, όπως λέγεται χαρακτηριστικά-, προϊδε-
άζουν για την εμβέλεια του πακέτου παρο-
χών που επεξεργάζεται το κυβερνητικό
επιτελείο.

«Εξαντλούνται, δεν καταργούνται 
τα δημοσιονομικά περιθώρια»

Είναι σαφές πως η εργαλειοποίηση του
Ενεργειακού από τον Πούτιν διαμορφώνει
ασφυκτικές οικονομικές συνθήκες για όλα
τα ευρωπαϊκά κράτη. Όπως παρατηρούν
ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, η
δεδομένη ανάγκη στήριξης πολιτών και
επιχειρήσεων, που αντιμετωπίζουν υπέ-
ρογκα ενεργειακά, έως και δέκα φορές
πάνω από τα αντίστοιχα περσινά επίπεδα,
οφείλει να συμβαδίζει με την αβεβαιότητα
σε ό,τι αφορά τη διάρκεια της σοβούσας
κρίσης και ως εκ τούτου για το συνολικό
πακέτο, που θα απαιτηθεί για την καταπο-
λέμησή της. Κατά συνέπεια, και χθες ο κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονό-
μου φρόντισε να διαμηνύσει ότι «η κυβέρ-
νηση είναι αποφασισμένη να εξαντλήσει,
όχι, όμως, και να καταργήσει το δημοσιο-
νομικό περιθώριο», προδιαγράφοντας ένα
τετράπτυχο αποτελούμενο από μόνιμα μέ-
τρα, που πλαισιώνουν την έως τώρα πολιτι-

κή μείωσης της φορολογίας, διαρθρωτικές
παρεμβάσεις, που στόχο έχουν να θερα-
πεύσουν στρεβλώσεις στην αγορά εργα-
σίας, μέτρα στήριξης έναντι της οξείας
ενεργειακής κρίσης και μια ολιστική πα-
ρέμβαση για φθηνή στέγη.

Συνεννοήσεις της τελευταίας στιγμής
Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η «Politi-

cal», πρόθεση του Μεγάρου Μαξίμου είναι
έως αύριο, Τετάρτη, να έχει σχηματοποι-
ηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η ομιλία του
Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελλίδειο Συνε-
δριακό Κέντρο το βράδυ του Σαββάτου. Οι
επικείμενες ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ, η
πορεία των εσόδων του Αυγούστου, αλλά
και η πρόγευση που παρασκηνιακά θα λά-
βουν στο Μέγαρο Μαξίμου ενόψει της
έκτακτης Συνόδου των Υπουργών Ενέργει-
ας της ΕΕ την προσεχή Παρασκευή, αναμέ-
νεται σε μεγάλο βαθμό να καθορίσουν το
ύψος και το εύρος του οικονομικού πακέ-

του που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός.
Σύμφωνα με τις έως τώρα διαθέσιμες πλη-
ροφορίες, «κλειδωμένες» θα πρέπει να
θεωρούνται η κατάργηση της εισφοράς αλ-
ληλεγγύης για δημόσιους υπαλλήλους και
συνταξιούχους, καθώς και η αύξηση των
συντάξεων για όλους όσοι δεν έχουν προ-
σωπική διαφορά πάνω από 6%. Επίκειται,
δε, και νέα αύξηση του κατώτατου μισθού
στα προ του μνημονίου επίπεδα, κάτι, πάν-
τως, που θα ενεργοποιηθεί στο πρώτο τρί-
μηνο του 2023.

Εξάλλου, μιλώντας χθες στο ραδιόφωνο
του Alpha, ο υπουργός Οικονομικών Χρή-
στος Σταϊκούρας προανήγγειλε πως έχει
δημιουργηθεί μεγαλύτερο του αναμενομέ-
νου δημοσιονομικό περιθώριο, αναπτερώ-
νοντας τις ελπίδες για επιπρόσθετες πα-
ρεμβάσεις στήριξης του οικογενειακού ει-
σοδήματος, αλλά και των επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο αυτό, Μέγαρο Μαξίμου και οι-
κονομικό επιτελείο αναζητούν τη χρυσή
τομή, ώστε να γίνει παρέμβαση στο τέλος
επιτηδεύματος, χωρίς, πάντως, προς ώρας
να υπάρχει κάτι δεδομένο. 

Πιθανότερη θα πρέπει να θεωρείται μια
νέα επιταγή ακρίβειας, έως 300 ευρώ, πο-
σό, ωστόσο, που επηρεάζει την περίμετρο

των δικαιούχων. Σύμφωνα με άλλη γραμμή
πληροφόρησης, το οικονομικό επιτελείο
αναζητά τις εφεδρείες, ώστε να μειώσει, ει
δυνατόν και οριζόντια, έναν φόρο, με τον
ΦΠΑ και τον φόρο εισοδήματος να έχουν
μπει στο στόχαστρο. Την ίδια ώρα, η μεί-
ωση της τιμής των καυσίμων μειώνει τις πι-
θανότητες για ένα νέο Fuel Pass, ενώ ενι-
σχυμένο αναμένεται το φετινό επίδομα
θέρμανσης.

Υπ’ αυτό το πρίσμα, πάντως, πολύ πιθανή
θα πρέπει να θεωρείται μια νέα επιταγή
ακρίβειας, κλιμακωτή ως προς το ύψος του
ποσού, αλλά και την περίμετρο των δι-
καιούχων. 

Τέλος, το μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα
ενεργειακής επάρκειας της χώρας, καθώς
στο εγχώριο ενεργειακό μείγμα μπαίνουν
ήδη δυναμικότερα τόσο ο λιγνίτης όσο και
το LNG, εκπέμπει η κυβέρνηση μετά τη
χθεσινή σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσο-
τάκη της ομάδας διαχείρισης ενεργειακής
κρίσης. Παρόντες στη σύσκεψη και οι
υπουργοί του οικονομικού επιτελείου Χρή-
στος Σταϊκούρας και Θεόδωρος Σκυλακά-
κης, καθώς το ύψος της επιδότησης σε
ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο θα κα-
θορίσει εν πολλοίς και το δημοσιονομικό
περιθώριο για τα μέτρα στήριξης νοικοκυ-
ριών και επιχειρήσεων. Πάντως υψηλό-
βαθμο κυβερνητικό στέλεχος τόνιζε μετά
το πέρας της σύσκεψης ότι η κυβέρνηση
έχει λάβει υπ’ όψιν της τις επισφάλειες που
εύλογα δημιουργεί η ενεργειακή κρίση κα-
τά τη διαμόρφωση του πακέτου της ΔΕΘ. 
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Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

«Κλειδώνει» 
το γενναίο 
πακέτο παροχών

Διαρκής η στήριξη σε νοικοκυριά
και επιχειρήσεις διαβεβαιώνει 
το Μέγαρο Μαξίμου 



Δ
ιαβάζοντας προσεκτικά τις δη-
μόσιες τοποθετήσεις στελεχών
του ΣΥΡΙΖΑ για τις συνακροά-
σεις Στέργιου Πιτσιόρλα και

Σπύρου Σαγιά, γίνεται αντιληπτό ότι τους
παρακολουθούσαν από… σπόντα. Τι ση-
μαίνει αυτό; Ότι η ΕΥΠ επί ΣΥΡΙΖΑ δεν
άκουγε επί τούτου τον Στέργιο Πιτσιόρλα
που ήταν τότε επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔ,
αλλά τον χρησιμοποιούσε σαν δόλωμα για
να παγιδεύσει τους συνομιλητές του. Για
αυτό και ποτέ κανείς δεν ενημέρωσε τον
Πιτσιόρλα για τις επισυνδέσεις, ούτε την
περίοδο που γινόντουσαν ούτε μετέπειτα.

Ποια έργα χειριζόταν ο Πιτσιόρλας; Όλα
τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, την Αττική Οδό,
τις μαρίνες, τα ακίνητα του Δημοσίου, τη
ΔΕΠΑ Εμπορίας, ΣΔΙΤ - Στρατηγικές Επεν-
δύσεις, την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τα έργα στο
Ελληνικό, την ανακαίνιση και αναβάθμιση
νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας, την
ανακαίνιση του ΟΑΚΑ, την αναβάθμιση και
επέκταση βιομηχανικών πάρκων και ένα
σωρό άλλα έργα. Με ποιους μιλούσε ο κ.

Πιτσιόρλας; Με δεκάδες ξένους και Έλλη-
νες επιχειρηματίες οι οποίοι ήθελαν βε-
βαίως να επενδύσουν. Από Ρώσους μέχρι
Άραβες και Κινέζους, αλλά και με μεγά-
λους Έλληνες επιχειρηματίες οι οποίοι
συμμετείχαν σε διαγωνισμούς για δεκά-
δες projects που έτρεχαν εκείνη την πε-
ρίοδο και πολλά από αυτά τρέχουν ακόμα.
Γίνεται λοιπόν σαφές ότι η ΕΥΠ του Γιάννη
Ρουμπάτη επί κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα
δεν άκουγε και κατέγραφε μόνο τον επικε-
φαλής του ΤΑΙΠΕΔ, αλλά κυρίως τους συ-
νομιλητές του! Σύμπασα, δηλαδή, την επι-
χειρηματική κοινότητα.

Γιατί δεν ενημερώθηκε ποτέ;
Καθίσταται λοιπόν σαφές γιατί ο κ. Πι-

τσιόρλας δεν ενημερώθηκε ποτέ ότι
ήταν απλώς ένα δόλωμα και γιατί -όπως
ο ίδιος είπε- ο Αλέξης Τσίπρας δεν τον
πήρε από τότε ποτέ ένα τηλέφωνο να του
εξηγήσει «πώς» και «γιατί». Χθες μάλι-
στα η βουλευτής και γραμματέας της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ,

κυρία Όλγα Γεροβασίλη, σε
ραδιοφωνική της συνέντευ-
ξη τόνισε: «Είναι λογικό να
έχει ενοχληθεί ο κ. Πιτσιόρ-
λας, οποιοσδήποτε παρακολου-
θείτο προφανώς είναι δυσάρεστο». Και
πρόσθεσε: «Δεν ξέρω τους χειρισμούς
του κ. Ρουμπάτη τότε, αλλά πιστεύω ότι
δεν θα έπρεπε, διότι σε μια επισύνδεση
δεν λες στα εμπλεκόμενα μέρη και πάνω
στη διερεύνηση ότι “παρακολουθεί-
στε”». Από τα λεγόμενα της κυρίας Γερο-
βασίλη γίνεται σαφές ότι δεν ήταν τα
κεντρικά πρόσωπα της παρακολούθη-
σης ούτε ο Σαγιάς ούτε ο Πιτσιόρλας.

Παρακολουθούσαν και το υπουργικό;
Ο δε κ. Σαγιάς ως γραμματέας της κυ-

βέρνησης (γραμματέας του υπουργικού
συμβουλίου) μιλούσε καθημερινά με όλο
το υπουργικό, άρα η ΕΥΠ ήξερε ανά πάσα
στιγμή τι έλεγαν οι υπουργοί στις ιδιωτικές
τους συνομιλίες. Ο κ. Πιτσιόρλας μίλησε
με συνέντευξή του, ο κ. Σαγιάς παρατηρεί

την εξέλιξη του θέματος με αρκετή δόση
υπομονής, θεωρώντας ότι εκείνος ο κύ-
κλος έκλεισε για αυτόν, χωρίς αυτό να ση-
μαίνει ότι δεν περιμένει με ενδιαφέρον τις
απαντήσεις που θα δοθούν.
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Να δώσει απαντήσεις 
ο Αλέξης Τσίπρας
Η νέα τροπή που πήρε η υπόθεση της
τηλεφωνικής παρακολούθησης του
Στέργιου Πιτσιόρλα την περίοδο που
ήταν πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ επί κυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ πυροδότησε την έντονη
αντίδραση της κυβέρνησης, η οποία
καλεί τον Αλέξη Τσίπρα να δώσει εξη-
γήσεις. Παράλληλα, το Μαξίμου υπεν-
θυμίζει τη βεβαιότητα με την οποία ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από το βήμα της
Βουλής είχε δηλώσει πως επί των ημε-
ρών του δεν υπήρξαν επισυνδέσεις για
κανένα πολιτικό πρόσωπο. «Πρώτα
από όλα, αποδεικνύεται ότι ο κ. Τσί-
πρας είπε ψέματα», τόνισε ο κυβερνη-
τικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου
και πρόσθεσε: «Είναι αυτονόητο ότι
αυτά τα θέματα θα απασχολήσουν τους
βουλευτές που είναι μέλη της Εξετα-
στικής Επιτροπής. Κυρίως, όμως, νο-
μίζω ότι είναι υποχρέωση του κ. Τσί-
πρα να δώσει απαντήσεις. Αν δεν θέλει
να τις δώσει σε εμάς, ας τις δώσει στον
στενό του συνεργάτη, στα ερωτήματα
που ο ίδιος διατυπώνει».
Η ΝΔ με ανακοίνωσή της επανέλαβε
πως επί κυβέρνησης Σαμαρά - Βενι-
ζέλου ουδέποτε η ΕΥΠ παρακολούθη-
σε τους κυρίους Πιτσιόρλα και Σαγιά,
όπως υποστήριξε ο τότε διοικητής Θό-
δωρος Δραβίλλας, διαψεύδοντας με

αυτό τον τρόπο τους ισχυρισμούς
της Κουμουνδούρου. «Παρά

τις διαβεβαιώσεις του κ. Τσί-
πρα στη Βουλή, αποκαλύ-
πτονται οι παρακολουθήσεις

στελεχών της κυβέρνησής
του, επί των ημερών της πρωθυ-

πουργίας του! Στον ΣΥΡΙΖΑ, όπως το
συνηθίζουν, προσπαθούν να καλύ-
ψουν τα ψέματά τους με νέα ψέματα». 

Ο επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔ
χειριζόταν δεκάδες μεγάλα
projects στα οποία μετείχαν
ξένοι και Έλληνες επενδυτές 

Με δόλωμα τον Πιτσιόρλα
άκουγαν επιχειρηματίες



Ε
σωκομματικό σεισμό προκάλεσαν
οι αναφορές στην εφημερίδα «Τα
Νέα» του αναπληρωτή υπουργού
Οικονομίας του ΣΥΡΙΖΑ Στέργιου

Πιτσιόρλα ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του
στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα παρακο-
λουθούταν και αυτός από την ΕΥΠ: «Μου είναι
αδιανόητο ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς
να με ενημερώσει, με άφησε εκτεθειμένο ενώ
χειριζόμουν όλα αυτά τα θέματα. Ναι, ο Τσί-
πρας με απασχολεί. Γιατί ειδικά με εκείνον εί-
χα μια σχέση που πήγαινε πολύ βαθιά πίσω,
καθώς και μια άριστη συνεργασία, δεν μπορώ
να πω ότι οποιαδήποτε στιγμή με άφησε σε
ένα πολιτικό θέμα ακάλυπτο. Το καθοριστικό
για μένα είναι η πολιτική και ηθική διάσταση
αυτής της υπόθεσης.

Εγώ αποφάσισα να αποσυρθώ πριν από 3,5
χρόνια όχι γιατί σιχάθηκα τα πράγματα, αλλά
γιατί θεώρησα ότι έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος,
μεγάλωσα και δεν έχει κανένα νόημα να επι-
μένω σε τέτοιους ρόλους. Και το έκανα διατη-
ρώντας μια θετική εικόνα για την πορεία μου
και για τον χώρο τον οποίο υπηρέτησα. Έχω
μια σχέση ζωής με τον συγκεκριμένο χώρο».

Από τα μεσονύχτια δείπνα στον «κοριό» 
Η αποστροφή του Στέργιου Πιτσιόρλα «μια

σχέση που πήγαινε πολύ βαθιά πίσω» για τον

Αλέξη Τσίπρα κρύβει πολλά. Ο παλιός «Ρη-
γάς», που ήταν κοντά σε Λεωνίδα Κύρκο και
Νίκο Κωνσταντόπουλο, ανήκει σε μια πολύ
κλειστή ομάδα ανθρώπων που έπαιξαν ση-
μαντικό ρόλο στο να εκλεγεί πρόεδρος στον
Συνασπισμό ο Αλέξης Τσίπρας και να ακο-
λουθήσει η ξέφρενη πορεία προς την πρω-
θυπουργία. Γνωρίζοντες την ιστορία θυ-
μούνται πως η σχέση Πιτσιόρλα - Τσίπρα
εκτεινόταν πέραν της πολιτικής συνεργασίας
σε προσωπική φιλία και τραπεζώματα ακόμα
και μέσα στη βαθιά νύχτα όταν έτρεχαν κομ-
ματικές ή πολιτικές εξελίξεις. Κύκλοι της
αξιωματικής αντιπολίτευσης μιλώντας στην
«Political» εκτιμούν ότι οι αναφορές «συν-
τρόφων ή πρώην συντρόφων» αφενός προ-
καλούν ζημιά στο κόμμα, αφετέρου δεν βοη-

θούν στο να λυθεί το μεγάλο πρόβλημα της
ελληνικής κοινωνίας που δεν είναι άλλο αυτή
τη στιγμή από την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
«Ειδικά από στελέχη μιας κυβέρνησης που
ξέρουν πώς λειτουργούν ορισμένοι τομείς
του κράτους, φαντάζουν ως άλογο παράπονο
τέτοιου είδους αναφορές. Θα έπρεπε κάποι-
οι να καταλαβαίνουν και να αποδέχονται τη
θέση ενός πρωθυπουργού που δεν μερολη-
πτεί υπέρ των δικών του».

«Τώρα θα μας κουνούν το δάχτυλο»
Ασφαλείς πληροφορίες της «Political»

κάνουν λόγο για έντονη δυσαρέσκεια της
κομματικής βάσης από τη δημοσιοποίηση
αυτής της παρακολούθησης υπουργού του
ΣΥΡΙΖΑ από την κυβέρνησή του. Διότι,

όπως μας είπαν, είναι άλλο ένα στοιχείο
που αποδυναμώνει την άσκηση αντιπολί-
τευσης προς την κυβέρνηση για το επίμαχο
θέμα των παρακολουθήσεων.

«Τώρα θα μας κουνούν το δάχτυλο και
θα έχουν πάτημα. Θα έπρεπε να είμαστε
πιο προσεκτικοί στο τι λέμε και στο πώς το
λέμε, ενόψει μάλιστα εκλογών», αναφέ-
ρουν κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. 

Τζανακόπουλος: «Η εντολή είχε
δοθεί από την κυβέρνηση Σαμαρά»

Την ίδια ώρα απάντηση στα ερωτήματα που
προέκυψαν έδωσε μέσω ΣΚΑΪ ο πρώην
γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Τζανακό-
πουλος. 

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε πως η
εντολή για την παρακολούθηση του κ. Πι-
τσιόρλα αφορούσε ένα οικονομικό ζήτημα
και είχε δοθεί από την κυβέρνηση Σαμαρά.

Όσο αφορά τη χρονική διάρκεια παρακο-
λούθησης του Στέργιου Πιτσιόρλα, ο Δ.
Τζανακόπουλος υπογράμμισε πως δεν
υπήρχε υπηρεσιακή εισήγηση για να δια-
κοπεί. Έτσι λοιπόν συνεχίστηκε, διότι σε
αντίθετη περίπτωση «θα υπήρχε εύλογη
υποψία ότι δήθεν ο Αλέξης Τσίπρας ως
πρωθυπουργός της χώρας θα ήθελε να
διασώσει δικούς του ανθρώπους».
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Απαντήσεις από τον υπουργό Δικαιοσύνης για την
προαγωγή της Μαριάνθης Παγουτέλη στη θέση της αν-
τιπροέδρου του Αρείου Πάγου ζητά η Όλγα Κεφαλο-
γιάννη. Η βουλευτής της ΝΔ διαφωνώντας με τη συγ-
κεκριμένη επιλογή επικαλείται ανακοίνωση που εξέ-
δωσε στις 2 Σεπτεμβρίου του 2022 το Κεντρικό Ισραη-

λινό Συμβούλιο Ελλάδος σύμφωνα με την οποία η κυ-
ρία Παγουτέλη έχει «μειοψηφήσει στο δικαστήριο του
πρώτου βαθμού υπέρ της αθώωσης του Κωνσταντίνου
Πλεύρη κατά τη γνωστή δίκη για το αντισημιτικό βιβλίο
“Εβραίοι, όλη η αλήθεια”. Η κυρία Παγουτέλη έχει
συντάξει ένα εκτενές σκεπτικό 32 σελίδων, δικαιολο-

γώντας τις αντισημιτικές απόψεις του Κ. Πλεύρη».
Η κυρία Κεφαλογιάννη ρωτά τον υπουργό Δικαιοσύ-

νης Κώστα Τσιάρα «πώς διασφαλίζεται ότι η ελληνική
δικαιοσύνη θα συνεχίσει απρόσκοπτα να διαφυλάττει
και να προστατεύει τις αξίες της δημοκρατίας απέναντι
στη μισαλλοδοξία και τον αντισημιτισμό;». 

Ερώτηση Κεφαλογιάννη για την προαγωγή Παγουτέλη 

«Και συ, τέκνον
Βρούτε;» 

ΟΙ ΑΙΧΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ 



Τ
ο ρευστό πολιτικό κλίμα που δημι-
ουργούν οι διεθνείς εξελίξεις αλλά
και ο κίνδυνος ακυβερνησίας στη
χώρα μας μετά τη ρήξη που έχει

επέλθει στις σχέσεις μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ
με αφορμή την υπόθεση των τηλεφωνικών
παρακολουθήσεων, βγάζουν εκ νέου από το
συρτάρι της κυβέρνησης το ζήτημα της αλλα-
γής του εκλογικού νόμου. 

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως για πρώτη
φορά δύο κορυφαία κυβερνητικά στελέχη,
όπως ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Γιάννης
Οικονόμου, άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο.
Ωστόσο τίποτα δεν θα πρέπει να θεωρείται
«κλειδωμένο», καθώς η τελική απόφαση
ανήκει στον πρωθυπουργό, ο οποίος από την
πρώτη στιγμή έχει ταχθεί υπέρ των ισχυρών
κυβερνήσεων, ενώ δεν πιστεύει στις συνερ-
γασίες μεταξύ των κομμάτων, τις οποίες έχει
χαρακτηρίσει αναποτελεσματικές. 

Η ΝΔ διαθέτει την κοινοβουλευτική δύνα-
μη προκειμένου να αλλάξει τον εκλογικό νό-

μο, που θα ισχύσει όμως από τις μεθεπόμε-
νες εκλογές. Ούτως ή άλλως ο κυβερνητικός
σχεδιασμός έκανε λόγο για διπλές κάλπες
λόγω του συστήματος της απλής αναλογικής,
με το οποίο θεωρείται ιδιαιτέρως δύσκολο
έως αδύνατο να σχηματιστεί κυβέρνηση.
Απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης έχει δεσμευτεί πως άμεσα
θα προκηρύξει νέα εκλογική διαδικασία, η
οποία θα πραγματοποιηθεί με την ενισχυμέ-
νη αναλογική που ψήφισε το κυβερνών κόμ-
μα. Όμως, για να υπάρξει έστω και οριακή
αυτοδυναμία, απαιτείται ποσοστό άνω του
37% ή κυβερνητική συνεργασία. 

Ο κίνδυνος της ακυβερνησίας 
Ο «αρχιτέκτονας» του συγκεκριμένου νό-

μου Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στον
ΑΝΤ1 υποστήριξε πως η χώρα δεν αντέχει
κυβερνητική αστάθεια. «Πορευόμαστε με
τον παρόντα εκλογικό νόμο. Δεν σκέφτομαι
αλλαγή εκλογικού νόμου, αλλά σκέφτομαι
την κυβερνητική σταθερότητα. Η χώρα δεν
αντέχει κυβερνητική αστάθεια». Κυβερνητι-
κά στελέχη εκτιμούν πως στην περίπτωση
που προταθεί να επιστρέψουμε στο προ-
ηγούμενο εκλογικό σύστημα με το μπόνους
των 50 εδρών, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το ΠΑ-
ΣΟΚ θα πρέπει να το στηρίξουν. Οι ίδιες πη-

γές υπενθύμιζαν πως ο Αλέξης Τσίπρας με το
συγκεκριμένο σύστημα ανέβηκε στην εξου-
σία, ενώ πρόσθεταν πως από τη στιγμή που
δηλώνει με βεβαιότητα πως το κόμμα του θα
έρθει πρώτο, τότε θα μπορέσει να κυβερνή-
σει με ευρεία πλειοψηφία. 

Από την άλλη, η κίνηση αυτή θα βγάλει από
τη δύσκολη θέση τον Νίκο Ανδρουλάκη, κα-
θώς δεν θα τεθεί το ερώτημα με ποιο κόμμα
θα συνεργαστεί. Παράλληλα δεν αποκλείουν
το ενδεχόμενο η κίνηση αυτή να είναι και
ένας μοχλός πίεσης προς το ΠΑΣΟΚ, που
δείχνει να οδεύει προς την Κουμουνδούρου.
«Η ΝΔ θα κάνει τα πάντα για να κρατηθεί
στην εξουσία. Δεν έχουν μέτρο, γι’ αυτό είναι
ικανοί να αλλάξουν και τον εκλογικό νόμο»,
σημείωναν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη. 

Το ζητούμενο για το Μαξίμου είναι η κυ-
βερνητική σταθερότητα, από την οποία έχουν
προέλθει σημαντικά αποτελέσματα, αλλά και
σημαντικές επενδύσεις, παρά την πολιτική
αβεβαιότητα που υπάρχει σε ολόκληρη την
Ευρώπη. «Ο εκλογικός νόμος πρέπει να απο-
τυπώνει προφανώς τους συσχετισμούς και
να οδηγεί σε ισχυρές και σταθερές κυβερνή-
σεις, οι οποίες να μπορούν να παίρνουν απο-
τελεσματικές αποφάσεις. Αντίστροφα, ο
εκλογικός νόμος δεν πρέπει να είναι τέτοιος
έτσι ώστε να αποτρέπει την ακυβερνησία και

τον σχηματισμό αδύναμων κυβερνήσεων,
που δεν θα μπορούν να αντεπεξέλθουν στις
πολύ αυξημένες ανάγκες που επιβάλλει το
διεθνές περιβάλλον», τόνισε ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος. 

Ποτέ θα ανακοινωθεί 
Το γεγονός πως η χώρα έχει μπει σε μια

άτυπη προεκλογική περίοδο περιορίζει τα
χρονικά περιθώρια, στην περίπτωση που ο
πρωθυπουργός αποφασίσει την αλλαγή του
εκλογικού νόμου. Όλα, πιθανότατα, θα ξεκα-
θαρίσουν στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύ-
που που θα παραχωρήσει ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης στη ΔΕΘ και η απάντηση που θα
δώσει θα καθορίσει τις προθέσεις του πρω-
θυπουργού απέναντι στο επίμαχο ζήτημα.
Επί του παρόντος στο Μαξίμου ρίχνουν όλο
το βάρος στην παρουσία του πρωθυπουργού
στη Θεσσαλονίκη και τα μέτρα που θα εξαγ-
γείλει το Σάββατο το βράδυ στο Βελλίδειο
Συνεδριακό Κέντρο.
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του
Σωτήρη Σταθόπουλου

Τα σενάρια και
το χρονοδιάγραμμα 
των αποφάσεων 

Στο τραπέζι η αλλαγή 
του εκλογικού νόμου 



Οι… έρωτες πήγαν πιο πίσω 
O Νίκος Παπανδρέου είχε προγραμματίσει την πα-

ρουσίαση του βιβλίου του «Έρωτες στο παρασκή-
νιο» στις 3 Σεπτεμβρίου, ημέρα γενεθλίων για το
κόμμα που ίδρυσε ο πατέρας του Ανδρέας. Ωστό-
σο, δεν είχε προβλέψει ότι εκείνη τη μέρα θα είχε
εκδήλωση και ομιλία ο Νίκος Ανδρουλάκης στο
Ζάππειο Μέγαρο. Και όπως έμαθα, ήθελε όλα τα
στελέχη του ΠΑΣΟΚ εκεί για να γίνει μπούγιο. Έτσι,
ο Νίκος το ανέβαλε άρον άρον και άλλαξε το πρό-
γραμμά του. Μάλιστα, πήγε και αυτός στο Ζάππειο για να
παίξει και μπάσκετ. Όχι, ο Νίκος Παπανδρέου δεν έπαθε διάστρεμμα ούτε ρή-
ξη χιαστών, ήταν προσεκτικός. Στο προκείμενο τώρα, η παρουσίαση του βιβλί-
ου πήγε για αύριο (7 Σεπτεμβρίου) στο Ζάππειο, στην Έκθεση Βιβλίου. 

ΤΡΙΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL KENTΡΙ7

Κατηγορώ Χατζηδάκη
σε ΣΥΡΙΖΑ - Ρουβίκωνα

Σ
την αντεπίθεση
πέρασε ο υπουρ-
γός Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων
Κωστής Χατζηδάκης επ’
αφορμή της προχθεσι-
νής «επίσκεψης» που
έκανε ο Ρουβίκωνας
έξω από το σπίτι του πε-
τώντας τρικάκια και κα-
τηγορώντας τον κ. Χα-
τζηδάκη ότι έλεγε ψέμα-
τα όταν δήλωνε το 2019
ότι με την ιδιωτικοποί-
ηση της ΔΕΗ θα έχουμε
φθηνό ρεύμα. Ο υπουρ-
γός, όπως εξήγησε σε
ανάρτησή του, δεν θα μπορούσε να προβλέψει ότι τρία χρόνια μετά ο Πού-
τιν θα εισέβαλλε στην Ουκρανία με συνέπεια να εκτοξευθούν οι τιμές του
φυσικού αερίου και του ρεύματος. Το πιο σημαντικό είναι ότι συνδέει τον
ΣΥΡΙΖΑ με τον Ρουβίκωνα, θεωρώντας ότι η άθλια αντιπολίτευση που του
γίνεται, ότι δηλαδή αυτός ευθύνεται για την αύξηση των τιμών στο ρεύμα,
δίνει επιχειρήματα στον Ρουβίκωνα και τον «οπλίζει» για να τραμπουκίζει
με τις γνωστές παρεμβάσεις του σε σπίτια πολιτικών. 

Η παρέα των τριών 
στη Ζάτουνα Αρκαδίας

Μια ενδιαφέρουσα παρέα σχηματίστηκε στη Ζά-
τουνα Αρκαδίας, εκεί που πραγματοποιήθηκε στις 4
Σεπτεμβρίου το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ «Μίκης Θεο-
δωράκης» επ’ αφορμή της συμπλήρωσης ενός έτους
από τον θάνατο του μεγάλου συνθέτη. Να θυμίσουμε
ότι η Ζάτουνα υπήρξε τόπος εξορίας για τον Μίκη. Ο
πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο
πρώην πρόεδρος της ΝΔ Ευάγγελος Μεϊμαράκης
και ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης
προσκλήθηκαν και μίλησαν για το έργο και τη συνει-
σφορά του μεγάλου συνθέτη στη μουσική, τη δημο-
κρατία και την εθνική συμφιλίωση. Αυτή είναι η προ-
σφορά του Μίκη. Ενώνει ετερόκλητες παρέες… 

Συνεργασία 
Σταμάτη - Πέτσα

Επίσκεψη έκανε στον αναπληρωτή υπουργό
Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα ο γενικός γραμματέας
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της

Φτώχειας του υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων

Γιώργος Σταμάτης. Αυτό που
συνδέει τους δύο άνδρες είναι
ότι και οι δύο υπήρξαν για χρό-
νια, στα χρόνια της αντιπολίτευ-

σης αλλά και τώρα, συνομιλητές
και σύμβουλοι του πρωθυπουρ-
γού. Ο Γιώργος Σταμάτης ήταν
και είναι επιφορτισμένος και με
τα ζητήματα Ρομά, έτσι η χθεσι-

νή συνάντηση αφορούσε τα θέ-
ματα κοινωνικής ένταξης και στέ-

γασης των Ρομά που απασχολούν τις
τοπικές κοινωνίες και άπτονται των αρμοδιοτήτων
των δήμων.

Περιοδεία Μαρινάκη 
στα 3Β

Περιοδεία έκανε και ο γραμματέας
της Νέας Δημοκρατίας Παύλος Μαρινά-
κης μαζί με τον Στέλιο Κονταδάκη στον
Δήμο Βουλιαγμένης-Βάρης-Βάρκιζας ή
όπως λένε για συν-
τομία στα 3Β.
Εκεί είχε τη
δυνατότητα
να επισκε-
φτεί το Κέν-
τρο Ελέγχου
Επιτήρησης και
Αντιπυρικής Προ-
στασίας του δήμου, το αστυνομικό τμή-
μα, το Ασκληπιείο Βούλας αλλά και το
Παιδικό Χωριό SOS Βάρης. Μαζί του σε
όλη την περιοδεία ήταν ο βουλευτής Νο-
τίου Τομέα Διονύσης Χατζηδάκης (πα-
ρόλο που τα 3Β ανήκουν στην Ανατολική
Αττική), οι βουλευτές Ανατολικής Αττι-
κής Βασίλης Οικονόμου και Γιώργος
Βλάχος και η πρόεδρος της ΔΕΕΠ Ανα-
τολικής & Βόρειας Αττικής της ΝΔ Βανί-
τα Σωφρόνη. Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλ-
λος υπήρξε εξαιρετικός οικοδεσπότης. 

Μνημόνιο συνεργασίας
Ράπτη - Βούλτεψη

Μια σημαντική συνεργασία ανακοίνω-
σαν από κοινού Ζωή Ράπτη και Σοφία
Βούλτεψη. Το υπουργείο Υγείας και το
υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου,
μαζί με τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδας,
υπέγραψαν ένα μνημόνιο συνεργασίας
προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο
«UAM Mental Health Hub» για την παρο-
χή υποστήριξης ψυχικής υγείας σε παι-
διά που βρίσκονται σε μετακίνηση και σε
παιδιά που εκτίθενται σε τραύμα, καθώς
και επαρκή υποστήριξη στους επαγγελ-
ματίες πρώτης γραμμής που έρχονται σε
άμεση επαφή με αυτά τα παιδιά. 

«Γαλάζια» κινητικότητα στον Έβρο 
Συμβαίνουν και ωραία πράγματα στον Έβρο… Μιλάμε για την εκδήλω-
ση-συζήτηση που διοργανώθηκε χθες στην Αλεξανδρούπολη με θέμα
«Ισχυρή Ελλάδα στο νέο διεθνές περιβάλλον», στην οποία ομιλητές ήταν
ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, πρώην κοινοτικός επίτροπος, ο υφυπουρ-
γός Εξωτερικών, αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό, Ανδρέας Κατσα-
νιώτης και ο Νίκος Θεοδωρόπουλος, γραμματέας Ελλήνων Διασποράς
της ΝΔ. Τον συντονισμό ανέλαβε ο βουλευτής Σερρών Τάσος Χατζηβασι-
λείου που είναι και σύμβουλος του πρωθυπουργού για τα διεθνή θέματα.
Πριν από την εκδήλωση να πούμε ότι είχε πραγματοποιήσει περιοδεία
κλιμάκιο της ΝΔ αποτελούμενο από τον κ. Χατζηβασιλείου, τον γενικό
γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Μπαγινέτα, τον Σταύρο Κελέ-
τση, τον Τάσο Δημοσχάκη και τον Χρήστο Δερμεντζόπουλο.

Η υποτροφία «Κωνσταντίνος Κεραμεύς»  
Τη θέσπιση κρατικής υποτροφίας αριστείας «Κωνσταντίνος Κερα-

μεύς» ανακοίνωσε η κόρη του εκλιπόντα καθηγητή και σημερινή
υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Η υπουργός που πριν από
λίγο καιρό έχασε τον πατέρα της, υπενθύμισε ότι μετά τον θά-
νατό του η οικογένειά του είχε ζητήσει, αντί στεφάνων, να δω-
ρισθούν χρήματα στο μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Δεσμός για
να θεσπιστεί μια υποτροφία μέσω του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών, η οποία θα αναφέρεται σε αριστούχους φοιτητές
Νομικής στον τομέα της Πολιτική Δικονομίας, όπου είχε αφοσιω-
θεί ο καθηγητής. Όπως και έγινε. Φίλοι, συγγενείς και συνεργάτες
πρόσφεραν χρήματα και έτσι συγκεντρώθηκε ένα σημαντικό ποσό που θα μοιράζεται σε
μεταπτυχιακούς φοιτητές των τριών Νομικών Σχολών της χώρας (Αθήνας, Θεσσαλονί-
κης, Κομοτηνής). Ένα όραμα έγινε πραγματικότητα… 



Δ
εν είμαι τόσο σίγουρος ότι το σε-
νάριο αλλαγής του εκλογικού νό-
μου έχει κλείσει διά παντός. Πα-
ρακολουθώ με προσοχή τις δη-

λώσεις που έκαναν πρόσφατα επί του θέμα-
τος ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Γιάννης Οι-
κονόμου, οι οποίοι δεν το δια-
ψεύδουν κατηγορηματι-
κά, αλλά το αφήνουν να
αιωρείται…

Από το δικό μου
ρεπορτάζ προκύπτει
ότι ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης έχει δεχθεί
διάφορες εισηγήσεις επί
του θέματος και το επιτε-
λείο του έχει επεξεργα-
στεί πλήρως μία εξ αυ-
τών των εισηγήσεων. 

Αυτή, λοιπόν, βασί-
ζεται στον εκλογικό
νόμο που ψηφίστηκε
τον Ιανουάριο του 2020. 

Αυτός δίνει στο πρώτο κόμ-
μα, αν συγκεντρώσει το 20%, ένα μπόνους 20
εδρών και για κάθε 0,5% πάνω από το 25% μία
έδρα. Η σκέψη είναι να μειωθεί το ποσοστό
που απαιτείται για κάθε επιπλέον έδρα από
το 0,5% στο 0,4% ή ακόμα και στο 0,3%. 

Με τον τρόπο αυτόν, το όριο για την αυτο-
δυναμία (υπό την προϋπόθεση πως τα εκτός
Βουλής κόμματα θα συγκεντρώσουν περί-
που το 8%) πέφτει στα επίπεδα του 36%. Γι’
αυτό και όλοι μιλούν για «χειρουργική» πα-
ρέμβαση επί του νόμου και όχι για αλλαγή… 

ΟΟύτε λέξη για Μπαράν
Τελικά ο κραταιός Νίκος δεν τον καθάρισε
τον Μπουρχάν Μπαράν. Κρίμα, διότι κάποι-
οι ήλπιζαν ότι θα είχε έστω
και μία «παπανδρεϊκή»
σταγόνα μέσα του…
Από το Ζάππειο στην
ομιλία του ο Νίκος
Ανδρουλάκης δεν
ψέλλισε ούτε το όνομα
του βουλευτή του. Είπε
μόνο ότι όσοι αμφισβητούν τη
Συνθήκη της Λωζάνης δεν έχουν θέση στα
ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ. Καλά εντάξει,
πρόεδρε, τον αποτελείωσες λέμε…

Δεν τρέχει μόνο για την ΔΕΘ ο Σταϊκούρας,
τρέχει και στο ράλι Ακρόπολις. Στην όμορφη
Παύλιανη και συγκεκριμένα στο Αγρόκτημα
«Βασιλικιά» βρέθηκε ο υπουργός Οικονομι-
κών Χρήστος Σταϊκούρας για το Rally Acro-
polis και συγκεκριμένα για την παρουσίαση
που έκανε η Citroën για το ελληνικό πλήρω-
μα, Χρυσόστομος Καρέλλης - Λεωνίδας Μα-
χαίρας. Ο Χρήστος Σταϊκούρας, που ως γνω-
στόν διατηρεί και φιλικές σχέσεις με τον
Χρυσόστομο Καρέλλη, κάθισε στη θέση του
συνοδηγού και ενημερώθηκε για όλα αναλυ-
τικά, ενώ επίσης είχε την ευκαιρία να μιλή-
σει και με τον «Στρατισίνο», αλλά και με τον
δημοσιογράφο της ΕΡΤ Πάρι Ποντίκα, που
έκανε και το ρεπορτάζ.

Περί επιτελικού κράτους…
Σπεύδουν ορισμένοι να πουν ότι ο Κυριά-

κος Μητσοτάκης ξηλώνει το επιτελικό κρά-
τος και δίνει περισσότερες αρμοδιότητες στο
υπουργικό συμβούλιο και αλλάζει το μοντέλο
διακυβέρνησης και διάφορα άλλα όμορφα…
Τι ισχύει από όλα αυτά; Τίποτα. Το δικό μου
ρεπορτάζ λέει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης
όχι μόνο δεν εγκαταλείπει το επι-
τελικό κράτος, αλλά αντίθετα
παραμένει ο βασικός πυ-
λώνας της κυβερνητικής
λειτουργίας σε επίπεδο
διαχείρισης και παρα-
κολούθησης του παρα-
γόμενου έργου. Το ότι ενι-
σχύεται ο ρόλος των υπουρ-
γών, ο πολιτικός σχεδιασμός
της κυβέρνησης και η συλλογική της λει-
τουργία μέσω του υπουργικού συμβουλίου
είναι άλλου παπά ευαγγέλιο. Απλά το υπουρ-
γικό αποκτά ρόλο πολιτικού σχεδιασμού, που
λέγαμε παλιά. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισ-
σότερο. Βάζει και τους υπουργούς στο επι-
κοινωνιακό παιχνίδι.

Δεν θέλω να πέφτετε από τα σύννεφα
όταν διαβάζετε τέτοιες ειδήσεις: Ο κ. Χά-
ρης Καστανίδης, που ήταν και εισηγητής
του ΠΑΣΟΚ στη συζήτηση για την Εξετα-
στική και ο οποίος καταχει-
ροκροτήθηκε από τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ, δεν θα συμμετά-
σχει τελικώς στην Επι-
τροπή. Του προτάθηκε
η συμμετοχή, αλλά αρ-
νήθηκε ευγενικά λέ-
γοντας ότι δεν προλαβαί-
νει, δεν του βγαίνουν οι χρό-
νοι, που λέμε… Κι έτσι το ΠΑΣΟΚ όρισε ως
μέλη του στην Επιτροπή την Ευαγγελία
Λιακούλη και τον Δημήτρη Μπιάγκη, με
αντικαταστάτη τους τον Γιώργο Μουλκιώτη
-όλοι απολύτως έμπιστοι του προέδρου
του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη. 

Εκτός Εξεταστικής 
κι ο Παυλής

Από την άλλη μεριά, ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζει το γεγονός ότι η Κουμουνδούρου
επέλεξε να μην συμπεριλάβει τον Παύλο Πο-
λάκη στην Εξεταστική Επιτροπή. Ο βουλευτής
Χανίων δεν συμπεριλήφθηκε στη λίστα των
βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που συμμετέχουν
στην Εξεταστική, προφανώς για να μην προ-
κληθούν αχρείαστες εντάσεις
που δεν θα εξυπηρετούσαν
τη στοχοπροσήλωση στην
αποκάλυψη των ευθυ-
νών για τις υποκλοπές.
Η απουσία Πολάκη,
πάντως, από την Εξετα-
στική συζητήθηκε στην
Κουμουνδούρου, καθώς
εκλήφθηκε από πολλά στελέχη ως
μήνυμα Τσίπρα προς πολλές κατευθύνσεις. Ο
ΣΥΡΙΖΑ έχει βάλει στόχο την κεντρώα δεξα-
μενή και συνήθως ο Παύλος κλοτσάει την
καρδάρα με το γάλα. Οπότε προτιμούν να τον
έχουν εκτός και να υβρίζει μόνο από το face-
book και τα social media. 

Μύθοι και αλήθειες
για αλλαγή
εκλογικού νόμου

Ο πρόεδρος Νίκος επιμένει στο
αφήγημά του να παρανομήσει ο

πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης και να αποκαλύψει δημο-

σίως τον λόγο της παρακολούθησης του
προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Αφού το θέλει τόσο πολύ ο κ.
Ανδρουλάκης, γιατί δεν στέλνει δύο δικηγόρους του
στην ΕΥΠ να ενημερωθούν υπηρεσιακά και στη συ-
νέχεια να βγει ο ίδιος να τα πει όλα δημοσίως; 
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Δεν έχει χρόνο 
ο κ. Καστανίδης

Χ
ρο

νι
κό
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ο
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Χ
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υ Ο Σταϊκούρας 
στο ράλι Ακρόπολις



Τo
...

 Π
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K
ατ’ αρχάς ο Βαγγέλης διαβάζει την «Po-
litical», αλλά δεν μας διαβάζει σωστά. Σε
άρθρο του στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» ο

Ευάγγελος Βενιζέλος επανέρχεται στο ζήτημα
των υποκλοπών και της παρακολούθησης του
προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλά-
κη, από την ΕΥΠ. Μεταξύ άλλων γράφει: «Να συ-
νέλθουν όποιοι ενθαρρύνουν ή ανέχονται δημο-
σιεύματα του είδους “έγινε ΣΥΡΙΖΑ ο Βενιζέλος”,
δεν έχουν πολιτική και διανοητική σοβαρότητα.
Και σίγουρα δεν έχουν ένσημα αγώνων κατά του
ΣΥΡΙΖΑ συγκρίσιμα με τα δικά μου». Αυτό με τα
ένσημα το προσπερνάμε και θα συμβουλεύαμε
τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να διαβάζει προσεκτι-
κά τα πρωτοσέλιδα των μέσων ενημέρωσης του ΣΥΡΙ-
ΖΑ που τον αποθέωναν στις πρώτες τους σελίδες μαζί
με άλλους φίλους του Συνταγματολόγους.

Το ότι τον έχουν κάνει πρωτοσέλιδο και «σημαία»
τα media του ΣΥΡΙΖΑ, κατά τον πρώην πρόεδρο του
ΠΑΣΟΚ, εμείς που το βλέπουμε είμαστε διανοητικά
ασόβαροι… Όμως κάποια στιγμή ο κ. Βενιζέλος θα
πρέπει να ξεκαθαρίσει στη ζωή του με ποιο «καπέ-
λο» θα μιλάει. 

Με το «καπέλο» του ακαδημαϊκού, του πρώην πολιτικού ή του
wannabe πολιτειακού παράγοντα; Τρία καρπούζια στην ίδια μασχάλη δύσκολο να
κρατηθούν… Για να μην μπαίνει και ο ίδιος σε διανοητικές περιπέτειες… 

Κατά τα άλλα μπορεί να συνεχίζει να δίνει μάχες αρθρογραφίας εναντίον της κυ-
βέρνησης (δεν του το απαγόρευσε κανείς) και να θεωρεί ότι ο ίδιος διαθέτει τη μο-
ναδική αλήθεια… Τέτοια ζέση πάντως για την υπόθεση των υποκλοπών δεν έχει ού-
τε ο πρόεδρος Νίκος… 
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Νέα συνάντηση
Μητσοτάκη - Μακρόν 

Νέα συνάντηση με τον Εμανουέλ Μα-
κρόν θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με
τη νέα συνάντηση του πρωθυπουργού με
τον πρόεδρο της Γαλλίας επιβεβαιώνεται
το πολύ υψηλό επίπεδο στο οποίο βρί-
σκονται πλέον οι σχέσεις των δύο χωρών,
αλλά και η κοινή τους αγωνία για την ενερ-
γειακή κρίση που θα αντιμετωπίσει η Ευ-
ρώπη. Συγκεκριμένα, την επόμενη Δευτέ-
ρα 12 Σεπτεμβρίου, αμέσως μετά την επι-
στροφή του από τη Θεσσαλονίκη και τη
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο πρωθυ-
πουργός θα μεταβεί στο Παρίσι, όπου θα
έχει συνάντηση και δείπνο με τον πρόεδρο
της Γαλλίας. Εκτός από τη συμφωνία αμοι-
βαίας αμυντικής συνδρομής Ελλάδας και
Γαλλίας, οι δύο ηγέτες έχουν αναπτύξει
μια συναντίληψη σε μια σειρά από ζητήμα-
τα και στο πλαίσιο αυτό θα συζητήσουν και
για τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου στην Πράγα (σ.σ.: η Τσεχία έχει
την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
στις 6 και 7 Οκτωβρίου και την τακτική Σύ-
νοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες στις 20 και
21 Οκτωβρίου.

Ο Ψαριανός ψάχνει
4.000 ευρώ

Τέσσερα χιλιαρικάκια πρέπει να
δώσει στη Ραλλία Χρηστίδου για μια
ανάρτηση που είχε κάνει εναντίον
της. Αυτό αποφάσισε το μονομελές
Πρωτοδικείο Αθηνών για τον Γρηγό-
ρη Ψαριανό, ενώ παράλληλα του
επιβάλλει να πληρώσει τα δικαστικά
έξοδα της ενάγουσας, τα οποία είναι
400 ευρώ. Ο Γρηγόρης Ψαριανός εί-
χε ανεβάσει το 2020 στον προσωπι-
κό του λογαριασμό στο Twitter μία
ψεύτικη φωτογραφία της Ραλλίας
Χρηστίδου από τη Βουλή, που την
έδειχνε να μιλά παρουσιάζοντάς
την με βαθύ ντεκολτέ. «Παραλλία»
είχε γράψει, τότε, στον λογαριασμό
του ο μετακλητός υπάλληλος του
Παναγιώτη Πικραμμένου.

Τα δώρα που πήρε ο Καραμανλής 
Μάζεψε δώρα ο Καραμανλής από τα Ανώγεια. Μεταξύ αυτών κι ένα ξύλινο γλυπτό που φι-

λοτέχνησε ο Στεφανής Πλουσής με το σήμα της Νέας Δημοκρατίας με τον πυρσό και ένα

περιστέρι από πάνω, έχοντας χαραγμένο στη βάση και το όνομα «Καραμανλής». Το δώρο

προσέφερε η κομματική οργάνωση Ανωγείων της Νέας Δημοκρατίας και ήταν αυτό που ο

Κώστας Καραμανλής σχολίασε με τα καλύτερα λόγια. Μάλιστα η κομματική οργάνωση

Ανωγείων προσέφερε και άλλο ένα ξύλινο γλυπτό του Στεφανή Πλουσή, ένα μικρό κρητικό

στιβάνι, καθώς και μαντιλέδες προς τον πρώην πρωθυπουργό. Το δώρο αποκτά μεγαλύτε-

ρη αξία, καθώς ο Στεφανής Πλουσής είναι ένας από τους αγνότερους και παλαιότερους

φίλους του ΠΑΣΟΚ στα Ανώγεια, αλλά με χαρά φιλοτέχνησε το εξαιρετικό αυτό γλυπτό για

τον επίσημο καλεσμένο του χωριού!

Η πληρωμένη απάντηση
Άδωνι σε Τζανακόπουλο

Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος μιλώντας στον ΣΚΑΪ επιτέ-
θηκε με σφοδρότητα στον Άδωνι Γεωργιάδη και τον απο-
κάλεσε «χουντικό». Ο υπουργός Ανάπτυξης χωρίς να χάσει
την ψυχραιμία του απάντησε στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ: «Ο κ.
Τζανακόπουλος είναι σε ένα κόμμα που, όταν στο συνέδριο κατά-
λαβε ο κ. Τσίπρας ότι ψήφισαν ανάποδα στη γνώμη τους, τους έβαλε να ξαναψηφί-
σουν. Για τέτοιους δημοκράτες μιλάμε. Σας βλέπει η Δημοκρατία και ντρέπεται».
Ακόμα γελάω… 

Οι διανοητικές περιπέτειες
του Βαγγέλη… 

Οι κονδυλοφόροι της… συμ-
φοράς έχουν λυσσάξει με τις
κυβερνήσεις ειδικού σκοπού.
Δεν κάνουν τίποτα άλλο όλη
μέρα παρά να σπεκουλάρουν
την εμφάνιση σε ρόλο πρωτα-
γωνιστικό προσώπων δήθεν
κοινής αποδοχής, τεχνοκρά-
τες, κεντρικούς τραπεζίτες
και υπαλλήλους των Βρυξελ-
λών, της Φρανκφούρτης και
του Βερολίνου, όπου κουμάν-
το θα κάνουν λογής λογής δια-
πλεκόμενοι επιχειρηματίες.

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…
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Τ
ο ζήτημα είναι ότι πολλοί άνθρωποι που δεν
έχουν βιώσει κάποια ψυχική ασθένεια,
μπορεί οι ίδιοι να δυσκολεύονται να κατα-

λάβουν τι περνάει κάποιος με ψυχική διαταραχή.
Ενώ μπορεί να είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν, ίσως
δεν γνωρίζουν πάντα τον τρόπο. Ειδικά όταν πρό-
κειται για ερωτικές σχέσεις, αυτό μπορεί να φέρει
μια αποσύνδεση ανάμεσα στους συντρόφους.

Καθώς κάποιος αρχίζει να γνωρίζει έναν πιθανό
σύντροφο, είναι δύσκολο να ξεκαθαρίσει πότε και
τι να μοιραστεί με τον άλλο ως προς την ψυχική του
ασθένεια. Μπορεί να είναι τρομακτικό να ανοιχτεί
κανείς, καθώς πολλοί άνθρωποι φοβούνται πώς θα
αντιδράσει ο σύντροφός τους. Ωστόσο, είναι ση-
μαντικό να συζητηθεί αυτό το ζήτημα από την αρχή.

Προκειμένου να λειτουργήσει αυτή η σχέση, εί-
ναι καλό να ενημερωθείς σχετικά με το είδος της

ψυχικής διαταραχής του συντρόφου σου. Υπάρχει
μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις αγχώδεις και τις
ψυχωτικές διαταραχές. Περιλαμβάνουν διαφορε-
τικά συμπτώματα και πυροδοτούνται από άλλους
παράγοντες. Όσο περισσότερα ξέρεις, τόσο καλύ-
τερα κατανοείς τον σύντροφό σου και το πώς μπο-
ρείς να τον βοηθήσεις όταν χρειάζεται. Δεν είναι,
όμως, δική σου ευθύνη να αλλάξεις τον σύντροφό
σου, μόνο να τον υποστηρίξεις. Οποιαδήποτε
«διόρθωση» γίνει θα πρέπει να προέρχεται από τον
ίδιο. Αν συνεχίσεις να βλέπεις τον σύντροφό σου
ως κάποιον που χρειάζεται επιδιόρθωση, τότε μάλ-
λον αυτή δεν είναι η σωστή σχέση για σένα.

Στη σχέση με κάποιον που αντιμετωπίζει ψυχική
ασθένεια, μπορεί η εστίαση να μετατοπιστεί στα
συμπτώματα και στις ανάγκες του ενός, αλλά δεν
πρέπει να παραμελείς τον εαυτό σου. Να θυμάσαι

την αυτοφροντίδα σου και να εκφράζεις τις ανάγ-
κες και τις επιθυμίες σου στον σύντροφό σου. Όταν
θα είστε σε θέση να πάρετε και οι δύο υποστήριξη
και αγάπη ο ένας από τον άλλο, τότε η σχέση θα εί-
ναι πολύ πιο δυνατή. Αν ο ένας σύντροφος έχει μια
ασθένεια με την οποία πάντα δυσκολευόταν, ή αυτή
η κατάσταση μόλις εμφανίστηκε, δεν σημαίνει πως
πρέπει να τελειώσει η σχέση. 

Η αγάπη ανάμεσα στους συντρόφους χρειάζεται
υπομονή, κατανόηση και αμοιβαία υποστήριξη. Οι
δυσκολίες με την ψυχική ασθένεια μπορεί να μην
εμφανιστούν αμέσως, αλλά όταν αυτό συμβεί, μην
το αφήσετε να σας τρομάξει και να σας αποθαρρύ-
νει. Μια ανοιχτή και ειλικρινής συζήτηση θα σας
επιτρέψει όχι μόνο να καταλάβετε τις δυσκολίες
που περνάει ο σύντροφός σας αλλά και να τον υπο-
στηρίξετε ουσιαστικά. 

«Τ
ο Λαϊκόν Κόμμα είναι το κόμμα του,
έστω και επί ζημία του τόπου, σεβασμού
των νόμων. Δεν θα κάμη μεγάλην πολιτι-

κήν, αλλά δεν θα πληρώση και τας συνεπείας της,
μεγάλας και δυσβαστάκτους», έγραψε κάποτε ο
ιδεολογικός πατριάρχης του αντιβενιζελισμού Γε-
ώργιος Βλάχος.

Το Λαϊκό Κόμμα υπήρξε ένας από τους τέσσερις
κομματικούς κρίκους που συγκροτούν τα τελευταία
110 χρόνια τη διαχρονική εικόνα της συντηρητικής
παράταξης (Κόμμα Εθνικοφρόνων, που το 1920 πή-
ρε την ονομασία Λαϊκό Κόμμα, Ελληνικός Συναγερ-
μός, ΕΡΕ, ΝΔ). Η «πολιτική ψυχή» του πρώτου αυτού
κρίκου φαίνεται πως πέρασε σε όλες τις μετέπειτα
κομματικές εκφράσεις της παράταξης: Με κάποιες
ευάριθμες και στιγμιαίες μόνο εξαιρέσεις, οι εκά-
στοτε κομματικές υποστάσεις του ελληνικού πολιτι-
κού συντηρητισμού υπήρξαν ευλαβείς τηρητές της
νομιμότητας, μάλιστα όχι μόνο της τυπικής. Και το
πνεύμα και την ουσία των θεσμών έδειξαν πάντα να
σέβονται με θρησκευτική ευλάβεια. Αλλά και το
εθνικό συμφέρον, όπως ευσυνείδητα το αντιλαμβά-
νονταν, συνήθως το πρότασσαν των όποιων κομματι-
κών ευαισθησιών. (Και τα γράφει αυτά άνθρωπος
ελάχιστα εκφραζόμενος από το ιδεολογικό τρίπτυχο
της συντηρητικής παράταξης «Πατρίς-Θρησκεία-
Οικογένεια», ιδιαίτερα το μεσαίο…) Νομίζω πως κά-
ποια παραδείγματα είναι χαρακτηριστικά: 

Πρώτον… Το ιερό και καθαγιασμένο σύμβολο του
Λαϊκού Κόμματος ασφαλώς και υπήρξαν οι «Έξι»,
θύματα ενός «δικαστικού φόνου» (κατά την κρίση
και τον χαρακτηρισμό όχι μόνο στελεχών του κόμ-
ματος, αλλά ακόμη και διεθνών παραγόντων μη φι-
λικά διακείμενων προς την αντιβενιζελική παράτα-
ξη). Κύριος υπεύθυνος αυτής της ενδικοφανούς δο-
λοφονίας -κατά τον χαρακτηρισμό του Κωνσταντί-
νου Δεσποτόπουλου- ήταν ο Θεόδωρος Πάγκαλος.

Ας ληφθεί μόνο υπόψη πως το βασικό έγκλημα, το
στοιχειοθετήσαν υποτίθεται την «εσχάτη προδοσία»
των Έξι εκτελεσθέντων καθώς και των δύο καταδι-
κασθέντων σε ισόβια, ήταν η προκήρυξη δημοψηφί-
σματος για επάνοδο του Κωνσταντίνου. Και η μη
αναβολή του παρά την απειλητική για τη χώρα μας
προειδοποίηση των Συμμάχων (η οποία, κατά τον
εκτελεσθέντα Νικόλαο Στράτο, θα σήμαινε ποινικώς
αξιολογήσιμη παράδοση της εθνικής κυριαρχίας
στους ξένους…). Ωστόσο οι επτά εκ των οκτώ κατα-
δικασθέντων ΔΕΝ ήταν μέλη της κυβέρνησης Ράλλη
που πήρε τις σχετικές αποφάσεις. Πλην, όπως τόνι-
σαν οι συντάκτες του παραπεμπτικού βουλεύματος,
Πάγκαλος, Καλογεράς και Λούφας, η εκ των υστέ-
ρων ανάληψη εκ μέρους τους υπουργικών καθη-
κόντων θεμελίωνε αναδρομική ποινική ευθύνη για
το δημοψήφισμα της 22ας Νοεμβρίου 1920…

Τώρα το 1927 ο Πάγκαλος ήταν μόλις ανατραπείς
δικτάτορας. Ο Ιωάννης Μεταξάς είχε «λυσσάξει» να
τον παραπέμψει σε στρατοδικείο. Εναντιώθηκε και
το απέτρεψε ο -«αδελφοποιτός» του Γούναρη- ηγέ-
της του συγκυβερνώντος Λαϊκού Κόμματος Πανα-
γής Τσαλδάρης. Γιατί -τουλάχιστον κατά το επίσημο
σκεπτικό- η παραπομπή θα γινόταν με νόμο αναδρο-
μικής ισχύος…

Δεύτερον… Την παραμονή των εκλογών του
1946 κομμουνιστές έκαναν τη σφαγή του Λιτοχώ-
ρου, ουσιαστικά την πρώτη πράξη του Εμφυλίου
της περιόδου 1946-1949. Την επομένη των εκλο-
γών συγκροτήθηκε συμμαχική κυβέρνηση Ντίνου
Τσαλδάρη με συγκυβερνήτη τον Στυλιανό Γονατά,
πρωθυπουργό την ημέρα των εκτελέσεων το 1922
και συναρχηγό της «Επανάστασης» που δρομολό-
γησε αυτόν τον δικαστικό φόνο. Στην κυβέρνηση
αυτή -με τον «δολοφόνο» των πατεράδων τους- δέ-
χτηκαν να μετάσχουν ως υπουργοί και κάποια από
τα παιδιά των Έξι!

Τρίτον… Το 1981 κάλπαζε προς την εξουσία το αντι-
ευρωπαϊκό ΠΑΣΟΚ. Ο Γεώργιος Ράλλης αρνήθηκε να
αποκλίνει από τις διαχρονικές θέσεις της συντηρητι-
κής παράταξης, αντιστεκόμενος στις πιέσεις που του
ασκούνταν να εισαγάγει την απλή αναλογική.

Τέταρτον… Το ίδιο ακριβώς (δεν) έκανε το 1993 ο
Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ως εκ μεταγραφής έστω
βενιζελογενής ηγέτης της ΝΔ. Αυτό μολονότι το
1989 ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν είχε επιδείξει ανά-
λογη θεσμική ευαισθησία.

Πολλά ανάλογα παραδείγματα θα μπορούσα να
καταγράψω. Το συμπέρασμα, ωστόσο, παραμένει
αναμφίλεκτο: Έστω και αν με τον καιρό η επιρροή
του θέματος αμβλυνθεί… Έστω και αν τα λαϊκότρο-
πα στρώματα εστιάσουν περισσότερο στα οικονομι-
κά δεδομένα… Η επίπτωση της αήθους παρακολού-
θησης Ανδρουλάκη σε τμήμα του αστικού πυρήνα
των οπαδών της ΝΔ ενισχύεται από το γεγονός πως
μια τέτοια συμπεριφορά της δημόσιας εξουσίας εί-
ναι αντίθετη προς τον διαχρονικό πυρήνα των αξιών
της ελληνικής συντηρητικής παράταξης… (Η ηγεσία
της οποίας τόσο μετωπικά εναντιώθηκε και στην εκ
των σπλάχνων της προερχόμενη εκτροπή του 1967.
Ενώ, αντίθετα, στον συχνά «θεσμοανατροπέα»
Ελευθέριο Βενιζέλο ακόμη και ο φίλος του καθηγη-
τής Κωνσταντίνος Πολυχρονιάδης έλεγε «τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα ουδέποτε τα θεωρήσατε ιερά»…)         

ΥΓ. Δεν είμαι ο πλέον αρμόδιος να αποφανθώ αν
είναι συνταγματικά απολύτως ανεπίτρεπτη η πα-
ρακολούθηση αιρετών αρχόντων. Την εποχή της
μοναρχικής νομιμοποίησης ίσχυε ο κανών «ο βα-
σιλεύς ου κακόν ποιεί» και ουδείς μπορούσε να
στραφεί κατά του κληρονομικού μονάρχη. Δύ-
σκολο μου φαίνεται να μπορεί να επεκταθεί αυτό
το ακαταδίωκτο στη διάχυτη αιρετή εξουσία της
περιόδου που «βασιλεύει» η λαϊκή κυριαρχία και
η ψήφος… 

Πώς είναι η σχέση με κάποιον που βιώνει μια ψυχική ασθένεια

της
Ιφιγένειας 
Θεοχαρίδη

Ψυχολόγος, 
MSc Σχολική 
Ψυχολόγος, 
MSc διαταραχές
άγχους και φοβίας

του
Θανάση

Διαμαντόπουλου 

Παρακολουθήσεις: έγκλημα «contra naturam»;
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Η
γλώσσα θεωρείται ένα από τα βασικά στοιχεία
κάθε γένους που εξασφαλίζει την εθνολογική
του συνοχή και το ταυτοποιεί. 

Η τουρκική θα λέγαμε ότι είναι μία γλώσσα όχι ευρέως
ομιλούμενη και διαδεδομένη -πλην των ειδικών επαγ-
γελμάτων εκ των οποίων προτιμάται προς εκμάθηση που
χρήζουν αναγκαίας αλληλεπίδρασης- , που σύμφωνα με
τις τελευταίες στατιστικές μελέτες ομιλείται περίπου από
120 εκατ. άτομα σε όλο τον κόσμο.

Αν ενσκύψουμε όμως βαθύτερα σε γλωσσολογικά στοι-
χεία, γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα της γείτονος
γλώσσας, με έκπληξή μας θα παρατηρήσουμε πως θεμε-
λιώδη στοιχεία της γλωσσικής της δομής προδίδουν και
επιρρώνουν την εθνική στρατηγική «ιμπεριλιαστική» της
ρητορική και φυσιογνωμία. Όπως θα καταδείξουμε, δεν
είναι τυχαία και βρίθουν εντυπωσιακών συμβολισμών.
Σχηματοποιώντας τα, με μία απλή επισκόπηση, όπως μπο-
ρούν εύκολα να διαπιστώσουν οι καλοί  ομιλητές και γνώ-
στες της τουρκικής γλώσσας, παρατηρούμε ότι:

Η τουρκική γλώσσα χαρακτηρίζεται από πρωτότυπη
φωνηεντική αρμονία. Το πρωτότυπο έγκειται στο γεγονός
ότι έχει φωνήεντα που δεν έχουν άλλες δυτικές γλώσσες,
με το οποίο θέλει να αναδείξει την διαφορετικότητά της, και
η αρμονία που επιδιώκει αναδεικνύει την αέναη θέλησή
της για μοναδικότητα και καλαισθητική επιβολή που θέλει
να εδραιώσει. Μάλιστα, η ευφωνική διάρθρωση, δηλαδή το
πρώτο φωνήεν μιας λέξης που ορίζει την τροποποίηση των
φωνηέντων που ακολουθούν, ενδέχεται να συμβολίζει και
την ενιαία διαχρονική εθνική στρατηγική της.

Είναι συγκολλητική. Αυτό σημαίνει πως επιθυμεί να
εντυπωσιάσει με μακρόσυρτες φράσεις και να «υφαρπά-
ξει» όσα περισσότερα στοιχεία μπορεί με μία λέξη - «κί-
νηση».

Δεν έχει γραμματικό γένος, γεγονός που δείχνει ότι θέ-
λει να αντλήσει πανταχόθεν υποστηρικτές και να προσεγ-
γίσει ως πιο εύληπτη ευρύ γλωσσικό κοινό, ισχυρό αυτο-
κρατορικό κατάλοιπον. 

Η βασική σειρά των όρων της πρότασης είναι Υποκεί-
μενο-Αντικείμενο-Ρήμα. Αυτό διότι τον σημαντικό ρόλο
της πρότασης το έχει η τελευταία λέξη, οπότε η σειρά
μπορεί να αλλάξει σύμφωνα με αυτό που θέλει να τονίσει
περισσότερο ο ομιλητής, αφήνοντας τον ακροατή στον
«αέρα» έως τελευταία στιγμή και βολιδοσκοπώντας μέχρι
και το τελευταίο δευτερόλεπτο τις διαθέσεις του, για να
μπορεί να αναθεωρήσει ή να αιφνιδιάσει (τάση αναθεω-
ρητισμού).

Δίδει μεγάλη βαρύτητα (ένα μεγάλο κομμάτι της τουρ-
κικής γραμματικής και συντακτικού ασχολείται με αυτό)
στα κτητικά ουσιαστικά - επίθετα, στις κτητικές αντωνυ-
μίες, ενώ η γενική κτητική χρησιμοποιείται σχεδόν σε κά-
θε πρόταση για τις περισσότερες περιγραφικές αναφο-
ρές. Αυτονόητα αυτό σημαίνει τη μεγάλη της ανάγκη να
της ανήκουν όλα και να αποτελούν κτήση της.

Δίνει έμφαση σε ρηματικούς τύπους (μετοχές, γερούν-
δια, επιρρήματα, ρηματικά επίθετα), γεγονός που συμβο-
λίζει την ανάγκη της για δράση, πρόκληση ενεργειών και
επιβολή διά πράξεων.

Δεν έχει άρθρα, προθέσεις και γνήσια επιθέματα, γεγο-

νός που επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά την αναθεωρη-
τική της τάση και την εσκεμμένη αμφιταλάντευσή της για
αφηρημένες ενέργειες και δράσεις που θα συγκεκριμε-
νοποιήσει, για το μέγιστο δυνατό συμφέρον της, στο τέλος.

Διατηρεί λέξεις από τη γλώσσα που ομιλούνταν επί της
Οθωμανικής αυτοκρατορίας, για να διαμορφώσει τη ση-
μερινή της γλώσσα, αλλά και από τη γλωσσική μεταρρύθ-
μισή της (1930), στην οποία επικράτησε -μέσα από πολλά
ρεύματα- εν μέρει ένας δυτικός προσανατολισμός, γεγο-
νός που δείχνει πως θέλει να πατά σε δύο fora, το ανατο-
λικό και το δυτικό, θέλοντας να διατηρεί πόρτες διασύν-
δεσης και στα δύο.

Η ταύτιση αρκετών στοιχείων του συντακτικού της και
της γραμματικής της με αντίστοιχα στοιχεία της γερμανι-
κής γλώσσας αναδύει άρωμα αιώνιων συμμάχων, ενώ,
τέλος, η αυτούσια χρήση λέξεων περσικής και αραβικής
προέλευσης στη θρησκευτική της ορολογία δείχνει πως
επιθυμεί την ατόφια σύνδεσή της με το Ισλάμ.

Αν ανατρέξουμε στη θεωρία του Γερμανού Heinz Kloss,
η αρμονική σχεδίαση της γλωσσολογικής εσωτερικής κα-
τάστασης (corpus planning) στο εσωτερικό ενός κράτους
και στο αντίστοιχο εξωτερικό (status planning), γεγονός
που έχει υιοθετήσει η γείτονα χώρα, οδηγεί στο να αποτε-
λέσει η γλώσσα ένα ισχυρό εθνικιστικό εργαλείο, ικανό να
προσφέρει εφαλτήρια υποσυνείδητα και συνειδητά σε μία
εθνικιστική ιδεολογία, περνώντας ιδιαίτερα στοχευμένα
μηνύματα στον δέκτη.

Ένα, λοιπόν, τουρκικό language engineering εντελώς
τυχαίο ή μελετημένο, δυστυχώς, εντυπωσιακά…;

Το τουρκικό «language engineering» στην υπηρεσία 
του ιμπεριαλιαστικού εθνικού της σχεδιασμού…;

Γ λώσσα λανθάνουσα στην πολιτική μπορεί να
αποβεί καταστροφική για κάποιο άγνωστο πολι-
τικό πρόσωπο, ενώ για κάποιο διάσημο πρόσω-

πο μπορεί να αποτελέσει μέρος της ιστορίας του και της
υστεροφημίας του. Τα παραδείγματα πολλά. Φυσικά,
δεν μιλάμε για τα απίστευτα λεκτικά λάθη, ατοπήματα,
σαρδάμ και μαργαριτάρια σε κάθε προεκλογική περίο-
δο. Αν αναλογιστούμε ότι τα σαρδάμ δεν μπορούν να
αποφευχθούν όταν βιαζόμαστε ή όταν δεν μας βοηθάει
η άρθρωσή μας, τότε θα πρέπει να μην αφήνουμε τίποτα
στην τύχη. Ιδιαίτερα στις δηλώσεις μας, στα γραφόμενα,
στις συνεντεύξεις, στη συμμετοχή μας σε πάνελ στα λε-
γόμενα talk shows. Στόχος των «έξυπνων» πολιτικών
είναι να διαφοροποιούνται, να διακρίνονται με τα λεγό-
μενά τους και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τα γνωστά
«σκονάκια»-tips από τον Οδηγό Πολιτικής Επικοινω-
νίας «Ευ Πολιτεύεσθαι». Το μόνο που δεν θα βρείτε στον
Οδηγό «Ευ Πολιτεύεσθαι» είναι γνώσεις γεωγραφίας
και μαθηματικών. Αυτά διδάσκονται από άλλους δασκά-
λους. Τώρα αν δεν σας μάθανε τη διαφορά Μυτιλήνης
και Λέσβου ή αν η άμυνα της χώρας είναι ή όχι αυτοσκο-
πός, δεν θα σας τα διδάξει ο Οδηγός! Θα σας διδάξει μό-
νο πώς να ξεχωρίσετε με έναν έξυπνο τρόπο.

Εκλογές έρχονται, προετοιμαστείτε.

1. Σε κάθε εκλογική αναμέτρηση νικητής αναδει-
κνύεται όποιος κρατάει τον μπαλαντέρ.

2. Η γνωστή σε όλους μας «κοινή γνώμη» είναι
άγνωστη, θυμίζει φάντασμα, κανένας δεν την ξέρει,
αλλά όλοι την τρέμουν.

3. Στη ζωή, όπως και στην πολιτική, θα πρέπει να
προσεγγίζουμε μια απόφαση από πολλές οπτικές
γωνίες και όχι μόνο από την προφανή. Ιδιαίτερα όταν
ο ελέφαντας κρύβεται πίσω από το ποντίκι.

4. Στα περισσότερα προεκλογικά προγράμματα
πολιτικών κομμάτων και δημοτικών συνδυασμών, σε
πολλές σελίδες, αν τις ψάξετε, υπάρχουν προτάσεις
κοινές άλλων εποχών. Το copy paste σε όλο του το
μεγαλείο.

5. Οι πολίτες δεν θα πρέπει να ξεχνούν το δόγμα
Μποδοσάκη. «Το κεφάλαιο είναι πάντα με το γκου-
βέρνο». Έτσι εξηγούνται πολλά! 

6. Στη ζωή, όπως και στην πολιτική, ο καθένας
γράφει την ιστορία του με το δικό του χέρι.

7. Μην αγανακτείτε, οργανωθείτε! Μήνυμα για τη
στρατολόγηση υποψήφιων δημοτικών συμβούλων
που το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να διαμαρ-
τύρονται. Τις περισσότερες φορές είναι και δημότες
άλλου δήμου!

8. Ένας χρόνος έμεινε, δώστε τα όλα! Ευχή για
τους τοπικούς άρχοντες που πριν από λίγες ημέρες
γιόρτασαν τη γενέθλιο ημέρα του αξιώματός τους και
μπήκαν στον τελευταίο χρόνο, πριν από τις νέες αυ-
τοδιοικητικές εκλογές.

9. Για το πολιτικό μας σύστημα, ο μόνος που φταίει
πάντα είναι ο Χατζηπετρής!

10. Σε πολλά πολιτικά κόμματα δεν υπάρχουν
αξιόλογες προσωπικότητες, γιατί ο αρχηγός προάγει
μόνο όσους του μοιάζουν. Βλέπετε, ο φόβος φυλάει
τα έρμα.

11. Στις ερχόμενες εκλογές, το μεγάλο δίλημμα εί-
ναι αν θα πρυτανεύσει στους πολίτες-ψηφοφόρους
η λογική ή το θυμικό. Οψόμεθα.

Περισσότερα tips θα βρείτε στον Οδηγό Πολιτικής
Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι: 333+1 tips» και μό-
νο για τους αναγνώστες της ψηφιακής εφημερίδας
«Political» διατίθεται στην προνομιακή τιμή των 10
ευρώ από 15. Επωφεληθείτε!
Για παραγγελίες και περισσότερες 
διευκρινίσεις επικοινωνήστε 
στο email: grammateia@nkmediagroup.gr 
ή στα τηλέφωνα 210 9568066,  6932266217. 

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

της
Νάντιας 
Β. Γώγουλου

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



Μ
ε διεθνοποίηση των τουρκι-
κών απειλών απαντά η Αθήνα
στη ρητορική του μίσους και
τις ανθελληνικές δηλώσεις

του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και υψηλό-
βαθμων αξιωματούχων της Άγκυρας. 

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν
η αναφορά του Τούρκου προέδρου στα
γεγονότα της Σμύρνης και οι προειδοποι-
ήσεις πως «το τίμημα θα είναι βαρύ» αν η
Ελλάδα δεν αλλάξει πολιτική απέναντι
στην Τουρκία. Δηλώσεις που επανέλαβαν
όλοι σχεδόν οι υπουργοί της τουρκικής
κυβέρνησης, από τον Μεβλούτ Τσαβού-
σογλου μέχρι τον Χουλουσί Ακάρ και τον
Σουλεϊμάν Σοϊλού, ακόμη και ο κυβερνη-
τικός εταίρος του Ερντογάν, ο «Γκρίζος
Λύκος» Ντεβλέτ Μπαχτσελί. 

Εκτός από τον παραλληλισμό με τη Μι-
κρασιατική Καταστροφή, επ’ αφορμή της
συμπλήρωσης 100 ετών από τα γεγονότα
του 1922, ο Ερντογάν και τα υπόλοιπα «γε-
ράκια» της Άγκυρας φρόντισαν να επανα-

λάβουν ότι θα έρθουν «ξαφνικά μέσα στη
νύχτα» απειλώντας ανοιχτά με απόβαση
στα ελληνικά νησιά. 

Άμεση απάντηση
Η γραμμή που ακολουθεί η Αθήνα είναι

ότι καμία πρόκληση δεν μένει αναπάντητη
και προκειμένου κανείς να μη βρεθεί προ
εκπλήξεως, ενημερώνει εταίρους και
συμμάχους για τις απειλές που εκτο-
ξεύουν οι γείτονες αλλά και τις προβοκά-
τσιες που η Άγκυρα επιχειρεί να στήσει
στο Αιγαίο.

Ο Νίκος Δένδιας κοινοποίησε μέσω
επιστολών προς τις Βρυξέλλες και την
Ουάσιγκτον το περιεχόμενο των τουρκι-
κών απειλών αλλά και των ψευδών πε-
ριστατικών που επικαλείται η Άγκυρα
για να εμφανίσει την Αθήνα ως «επιτι-
θέμενη». Σύμφωνα με πληροφορίες της
«Political», ο «φάκελος» που είχε τη
σφραγίδα της ελληνικής διπλωματίας
περιείχε όλα τα τουρκικά fake news, τις
κατηγορίες περί δήθεν στοχοποίησης
και εγκλωβισμού τουρκικών μαχητικών
από ελληνικά συστήματα αεράμυνας
αλλά και τις προκλητικές αναφορές του
Ερντογάν και των υπουργών του σε βά-
ρος της Ελλάδας και της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας. 

Ο ίδιος φάκελος, εμπλουτισμένος με
περισσότερες επιθετικές δηλώσεις από
την τουρκική πλευρά, θα σταλεί σύμφωνα
με διπλωματικές πηγές σε όλα τα μέλη του
Συμβουλίου Ασφαλείας και τον γενικό
γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών αλλά
και στο ΝΑΤΟ, και συγκεκριμένα στον
Γενς Στόλτενμπεργκ. 

Ευρωπαϊκή ομοβροντία
Η επιθετική ρητορική της Τουρκίας,

πάντως, έχει ήδη προκαλέσει την αυστηρή
αντίδραση των Βρυξελλών, με τον εκπρό-
σωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πίτερ
Στάνο, να στέλνει ηχηρό μήνυμα στην Άγ-
κυρα. «Οι δηλώσεις αυτές είναι πηγή με-
γάλης ανησυχίας», διεμήνυσε ο κ. Στάνο,
τονίζοντας ότι η Επιτροπή «αναμένει από
την Τουρκία να απέχει από την κλιμακού-
μενη ρητορική και να δεσμευτεί σε σχέ-
σεις καλής γειτονίας», ενώ σημείωσε με

έμφαση ότι η κυριαρχία και η ακεραιότητα
των κρατών-μελών της Ένωσης πρέπει να
γίνονται σεβαστές από όλους. 

Τη στήριξή της στις ελληνικές θέσεις
εξέφρασε και η προεδρεύουσα του Ευρω-
παϊκού Συμβουλίου Τσεχία, με το υπουρ-
γείο Εξωτερικών της χώρας να ξεκαθαρί-
ζει ότι «η απαράδεκτη απειλή κατά των
κρατών-μελών της ΕΕ, όπως αυτή που εκ-
φράστηκε για την Ελλάδα κατά την πρό-
σφατη δημόσια ομιλία του προέδρου Ερν-
τογάν, είναι εξαιρετικά επιζήμια». 
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stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Μπαράζ επιστολών από
Δένδια με τις προκλήσεις και
τα fake news του τελευταίου
διαστήματος 

«Ξέθαψαν» το Λαύριο - Σκληρή απάντηση Θεοδωρικάκου 
Μια ακόμα προβοκάτσια, ένα ακόμα fake

news από την τουρκική πλευρά προκειμέ-
νου να εξυπηρετηθεί η εξωτερική πολι-
τική Ερντογάν σε βάρος της Ελλάδας
αλλά και της Ευρώπης. Μετά τις δήθεν
παραβιάσεις του τουρκικού εναέριου
χώρου, τα ελληνικά F-16 που παρενό-
χλησαν τουρκικά σε νατοϊκή άσκηση και
το «λοκάρισμα» αεροσκαφών από τους
S-300 της… αποθήκης, η Άγκυρα θυμήθη-
κε το μόνιμο παραμύθι της εκπαίδευσης Κούρ-
δων μαχητών στο Λαύριο, διά στόματος μάλιστα του
υπουργού Εσωτερικών. «Υπάρχουν χώρες γύρω που
θέλουν να χρησιμοποιήσουν όλη αυτή την πολυπλο-
κότητα, όπως η Ελλάδα. Για παράδειγμα, η Ελλάδα

έχει ενεργοποιήσει το στρατόπεδο του
Λαυρίου, το οποίο έχει τη σφραγίδα των

ΗΕ, υπέρ της τρομοκρατικής οργά-
νωσης PKK, εδώ και περίπου 7-8
μήνες», είπε ο Σουλεϊμάν Σοϊλού σε
ένα ακόμα κρεσέντο ψευδεπίγρα-
φων παραπόνων σε βάρος της χώ-

ρας μας αλλά και άλλων ευρωπαϊκών
κρατών. «Δυστυχώς η Ελλάδα και πάλι

ενεργοποίησε το στρατόπεδο του Λαυρί-
ου, υπάρχει και η Γερμανία… Και παρά αυτή

τη φάση και παρόλο που αυτό το διάστημα η Ευρώπη
και οι ΗΠΑ στηρίζουν περισσότερο το PKK, στην κα-
ταπολέμηση της τρομοκρατίας είμαστε στην πιο πε-
τυχημένη περίοδό μας», είπε ο πλέον αρμόδιος

αξιωματούχος των γειτόνων για το «παιχνίδι» με τις
μεταναστευτικές ροές. 

Σκληρή ήταν η απάντηση από την πλευρά του υπουρ-
γού Προστασίας του Πολίτη Τ. Θεοδωρικάκου. «Την
ώρα που η Τουρκία συνεχίζει να εργαλειοποιεί τον αν-
θρώπινο πόνο των παράτυπων μεταναστών, χρησιμο-
ποιώντας τον ως διαρκή μοχλό απειλής προς όλη την
Ευρώπη, ο υπουργός Εσωτερικών της επανέλαβε και
χθες τα γνωστά θλιβερά και προκλητικά του ψέματα σε
βάρος της Ελλάδας. Όλοι αντιλαμβάνονται πως δεν
έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Όλοι γνω-
ρίζουν πως η Ελλάδα αποτελεί σήμερα τη διεθνή και
αξιόπιστη δύναμη της πιστής και αποφασιστικής εφαρ-
μογής του διεθνούς δικαίου», ήταν η απάντηση Θεοδω-
ρικάκου στα φληναφήματα Σοϊλού. 

«Αυτοί είναι 
οι Τούρκοι» 
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Στην τελική ευθεία
τα νέα Rafale 

Θ
έμα χρόνου είναι η παρα-
λαβή από την Πολεμική
Αεροπορία της δεύτερης
«φουρνιάς» Rafale F3R,

που έχουν ήδη ξεκινήσει πτητικές δο-
κιμές στην αεροπορική βάση Μερι-
νιάκ στη νοτιοδυτική Γαλλία. 

Πρόκειται για τα έξι καινούργια Ra-
fale που βγήκαν πριν από λίγες εβδο-
μάδες από τη γραμμή παραγωγής της
κατασκευάστριας Dassault και έχουν
ήδη φορέσει τα ελληνικά χρώματα στα
φτερά τους. Σύντομα, ίσως και πριν το
τέλος του έτους, τα έξι νέα Rafale θα
έρθουν στην 114 Πτέρυγα Μάχης και θα
ενταχθούν στην 332 Πολεμική Μοίρα
«Γεράκι» για να «ενωθούν» με τις έξι
«Ριπές» που διαθέτει η Ελλάδα, ανεβά-
ζοντας τον συνολικό αριθμό σε 12. 

Η άφιξη και ένταξή τους στους επι-
χειρησιακούς σχεδιασμούς της Πολε-
μικής Αεροπορίας αποτελεί μία ακόμη
«μαχαιριά» στον τουρκικό αναθεωρη-
τισμό, αφού μέσα σε έναν χρόνο η Ελ-
λάδα έχει αποκτήσει 12 υπερόπλα που
προκαλούν τρόμο στην Άγκυρα. Σε λι-
γότερο από δύο χρόνια μάλιστα, τα
Rafale θα γίνουν 24 και η 332 Πολεμι-
κή Μοίρα, με πλήρη δύναμη, θα απο-
τελεί φόβητρο απέναντι σε οποιονδή-
ποτε σχεδιάζει να αμφισβητήσει την
κυριαρχία ή τα κυριαρχικά δικαιώμα-
τα της χώρας. 

Πατάνε «γκάζι»
Πάντως, οι ιπτάμενοι της 332 αλλά

και το Αεροπορικό Επιτελείο έχουν
ήδη πάρει μια δυνατή γεύση από τις
δυνατότητες του πανίσχυρου μαχητι-
κού. Τα νέα αεροσκάφη έχουν συμ-
πληρώσει περισσότερες από 600 εξό-
δους, με το προσωπικό της Μοίρας να
πατάει «γκάζι», ώστε να γίνει επιχει-
ρησιακή το συντομότερο δυνατόν. Τα
αεροσκάφη δοκιμάζονται πλέον στο
απαιτητικό περιβάλλον του Αιγαίου,
με τους χειριστές να φέρνουν τις μη-
χανές στα όριά τους τόσο στο πτητικό
όσο και στο επιχειρησιακό κομμάτι

όπου δοκιμάζονται τα ηλεκτρονικά
συστήματα, οι αισθητήρες και τα νέα
όπλα του αεροσκάφους. 

Παράλληλα, στην Τανάγρα εξακο-
λουθούν να φτάνουν παλέτες με συ-
στήματα υποστήριξης αλλά και οπλι-
σμό για τα νέα Rafale, ο οποίος περι-
λαμβάνει τους πυραύλους Meteor, Mi-
ca και Scalp. Μάλιστα, για κάθε αερο-
σκάφος υπάρχει ήδη πλέον του ενός
φόρτου, ενώ πηγές του Αεροπορικού
Επιτελείου τονίζουν ότι ακόμη και με
τους τωρινούς αριθμούς, η Ελλάδα
έχει τη δυνατότητα να επιβάλει συνθή-
κες «απαγόρευσης πτήσεων» στο Αι-
γαίο. Για τον σκοπό αυτό φροντίζουν οι
πύραυλοι Meteor, αλλά και το ραντάρ
AESA, που μπορεί να τους καθοδηγή-
σει με ακρίβεια στον στόχο, πολλά μί-
λια προτού το Rafale γίνει αντιληπτό
από εχθρικά αεροσκάφη. 

Έρχονται και οι «Οχιές»
Οι προσθήκες στο ελληνικό οπλο-

στάσιο, όμως, δεν σταματούν εδώ. Μέ-
χρι το τέλος του χρόνου θα ενταχθούν
στις Μοίρες τους και τα πρώτα F-16 Vi-

per, που θα βγουν από τα υπόστεγα της
ΕΑΒ. Η επιστροφή του «Test Flight»
μαχητικού με τον σειριακό αριθμό
«005» από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα
σημάνει την έναρξη των παραδόσεων
των αναβαθμισμένων F-16, που θα
φέρουν πλέον υπερσύγχρονο ραντάρ
AESA αλλά και νέα ηλεκτρονικά συ-
στήματα, που το τοποθετούν στην κο-
ρυφή των «θηρευτών» της Ανατολικής
Μεσογείου.

Η Ελλάδα άλλωστε θα έχει συντρι-
πτικό πλεονέκτημα έναντι της Τουρ-
κίας, ακόμη και αν η Άγκυρα πάρει τε-
λικά το πράσινο «φως» από το Κογ-
κρέσο για την αναβάθμιση των δικών
της F-16.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η δια-
δικασία δεν πρόκειται να ξεκινήσει πριν
τα τέλη της δεκαετίας, ενώ στον αντίπο-
δα η Αθήνα θα διαθέτει 83 «Οχιές» μέ-
χρι το 2027. Με άλλα λόγια, όταν και αν η
Τουρκία καταφέρει να μπει στο F-16
Block 70, η Ελλάδα θα παραλαμβάνει τα
πρώτα F-35 διατηρώντας και πάλι την
αεροπορική υπεροχή στο Αιγαίο και την
Ανατολική Μεσόγειο.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Στην Τανάγρα εξακολουθούν να φτάνουν
παλέτες με συστήματα υποστήριξης αλλά

και οπλισμό για τα νέα αεροσκάφη 



O
βουλευτής Ηλείας Ανδρέας Νι-

κολακόπουλος μιλάει στην

«Political» για το θέμα των υπο-

κλοπών, την εργαλειοποίησή

του από το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλά-

κη, για το φετινό καλάθι της ΔΕΘ, αλλά και

για τα σημαντικά πρότζεκτ στον νομό

Ηλείας.

Πιστεύετε ότι το θέμα των υποκλο-

πών θα πλήξει πολιτικά τη Νέα Δημο-

κρατία; 

Πολλοί είναι αυτοί που επενδύουν αυτήν

τη στιγμή στο θέμα των υποκλοπών, είτε

για να διασωθούν και να αναδειχθούν πο-

λιτικά, είτε για να πλήξουν την κυβέρνηση,

αποπροσανατολίζοντας τους πολίτες από

τα ουσιαστικά ζητήματα που μας απασχο-

λούν και πρέπει να μας απασχολήσουν στο

άμεσο μέλλον. Προσπαθούν να καλύψουν

τη δική τους αδυναμία να διατυπώσουν

σοβαρές και αξιόπιστες προτάσεις για την

αντιμετώπιση των σύγχρονων κρίσεων και

προκλήσεων. Μία κυβέρνηση, ένα κόμμα,

όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, δεν έχει να

κρύψει κάτι, δεν φοβάται και κάτι. Το θέμα

θα αναδειχθεί στην πραγματική του διά-

σταση, αυτό άλλωστε ζήτησε και ο ίδιος ο

πρωθυπουργός. Από την πρώτη στιγμή με

πρωτοβουλία της κυβέρνησης ήρθε στο

φως η υπόθεση της επισύνδεσης του τη-

λεφώνου του κ. Ανδρουλάκη και τονίστη-

κε η ανάγκη να δοθούν πλήρεις απαντή-

σεις, με σεβασμό των προβλέψεων του

νόμου για το απόρρητο και του κανονι-

σμού της Βουλής. Γι’ αυτό κινήθηκαν άμε-

σα όλες οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες,
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στον
Σωτήρη Πίκουλα 

ΑΝΔΡEΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚOΠΟΥΛΟΣ
Βουλευτής Ηλείας της ΝΔ

«Ο Ανδρουλάκης εργαλειοποιεί 
το θέμα των υποκλοπών»

«Μία κυβέρνηση, 
ένα κόμμα, όπως 
είναι η Νέα Δημοκρατία,
δεν έχει να κρύψει 
κάτι, δεν φοβάται 
και κάτι»



ενώ η υπόθεση διερευνάται και από τη Δι-

καιοσύνη. Οι πολίτες, λοιπόν, αντιλαμβά-

νονται ποιοι προσπαθούν να εκμεταλλευ-

τούν πολιτικά το ζήτημα, ποιοι προσπα-

θούν πραγματικά να θωρακίσουν θεσμικά

τα δικαιώματα όλων των πολιτών και ποιοι

μπορούν να δώσουν λύσεις στα πραγματι-

κά μεγάλα σύγχρονα προβλήματα.

Τι να περιμένουμε από τον πρωθυ-
πουργό σχετικά με το πακέτο στήρι-
ξης της κοινωνίας που θα ανακοινω-
θεί στη ΔΕΘ; 

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας
έχει αποδείξει μέχρι σήμερα δύο πολύ
σημαντικά πράγματα. Πρώτον, ότι ξέρει να
στηρίζει τους πολίτες για την αντιμετώπι-
ση των σύγχρονων κρίσεων. Το αποδείξα-
με στην πανδημία με μία παρέμβαση που
ξεπέρασε τα 43 δισ., το αποδείξαμε και
πρόσφατα με μια παρέμβαση 1,9 δισ., μό-
νο για τον Σεπτέμβριο, για την αντιμετώπι-
ση της ενεργειακής κρίσης. 

Δεύτερον, ότι εφαρμόζουμε πιστά το
μεταρρυθμιστικό μας πρόγραμμα, όπως
αυτό έχει διατυπωθεί πριν από τις προ-
ηγούμενες εκλογές. Το αποδείξαμε με την
ψήφιση πάνω από 52 μειώσεων φόρων
και ασφαλιστικών εισφορών. Εκτιμώ, λοι-
πόν, ότι θα εξαγγελθούν μέτρα που θα
στηρίζουν τους πολίτες σε αυτή τη δύσκο-
λη συγκυρία και μέτρα τα οποία θα αντα-
ποκρίνονται στις προεκλογικές μεταρ-
ρυθμιστικές μας δεσμεύσεις με υπευθυ-
νότητα, έτσι ώστε να μη διαταραχθεί η δη-
μοσιονομική ισορροπία.

Η στάση Ανδρουλάκη απέναντι στο
θέμα των υποκλοπών πώς κρίνεται;
Τελειώνει μία και καλή μία συγκυ-
βέρνηση με το ΠΑΣΟΚ;

Ο κ. Ανδρουλάκης ελλείψει θέσεων και
επιχειρηματολογίας απέναντι στα μεγάλα
ζητήματα που απασχολούν την χώρα μας,
εντός και εκτός συνόρων, και προκειμέ-
νου να συσπειρώσει τους ψηφοφόρους
του κόμματός του φαίνεται να επενδύει
την προεκλογική εκστρατεία του ΠΑΣΟΚ-
ΚΙΝΑΛ στο θέμα των υποκλοπών. Ο ίδιος,
αν και κλήθηκε να λάβει σχετική ενημέ-
ρωση, αρνήθηκε να το πράξει, αποδει-
κνύοντας ότι δεν ενδιαφέρεται για την
αλήθεια, αλλά για την εργαλειοποίηση του
θέματος, ώστε να αυξήσει τα ποσοστά του
κόμματός του στις εκλογές, όποτε αυτές
προκηρυχθούν. Σε ό,τι αφορά το θέμα της
συγκυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία θα
ζητήσει στις προσεχείς εκλογές την ανα-
νέωση της λαϊκής εντολής. Σε αυτή την
κρίσιμη εθνική, γεωπολιτική και οικονο-

μική συγκυρία ο τόπος χρειάζεται σταθε-
ρότητα και ασφάλεια και, άρα, σταθερή
και αξιόπιστη κυβέρνηση ικανή στην αντι-
μετώπιση κάθε κρίσης και πρόκλησης.
Όλα τα κόμματα θα κριθούν από τους πο-
λίτες. Από εκεί και πέρα όλοι θα κληθούν
να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι
στη χώρα, στους πολίτες, στην ιστορία. 

Ποια η σημασία του Πάτρα - Πύργος

στην ανάπτυξη του νομού; Ποια άλλα

μεγάλα πρότζεκτ θεωρείτε ότι πρέπει

να προχωρήσουν στον νομό Ηλείας; 

Ένα μεγάλο έργο, ένα αίτημα ετών γίνε-

ται πραγματικότητα από την κυβέρνηση

της Νέας Δημοκρατίας. Παρά τις παλινω-

δίες και τα προβλήματα που είχαν προκύ-

ψει -μετά και την επιλογή της κυβέρνησης

ΣΥΡΙΖΑ να «σπάσει» το έργο σε οκτώ ερ-

γολαβίες διακυβεύοντας την κατασκευή

του- με μεθοδικότητα και σωστούς χειρι-

σμούς το υπουργείο Υποδομών κατάφερε

να ξεπεράσει τα εμπόδια και να βάλει το

έργο σε τροχιά υλοποίησης. Ήδη οι εργα-

σίες εξελίσσονται με ικανοποιητικούς

ρυθμούς και εκτιμούμε ότι θα είναι εντός

χρονοδιαγράμματος, κάποια τμήματα

ίσως ολοκληρωθούν και νωρίτερα. 

Αναμφισβήτητα πρόκειται για ένα μεγά-

λο έργο που θα συμβάλει πρωτίστως στην

ασφαλή μετακίνηση και θα δώσει ώθηση

ανάπτυξης στον νομό Ηλείας. Προχωρά

και ολοκληρώνεται το έργο από Πύργο

μέχρι Καλό Νερό, εκτελείται το έργο της

αναβάθμισης της ασφάλειας του υφιστά-

μενου οδικού δικτύου από την Πάτρα μέ-

χρι τον Πύργο, έναν δρόμο στον οποίον

μέχρι σήμερα είχαμε θρηνήσει πολλά θύ-

ματα. Θέλω να τονίσω ότι ποτέ άλλοτε

στην Ηλεία δεν εκτελούνταν μαζί τόσο

πολλά και κρίσιμα έργα υποδομής. 

Εκεί που εστιάζουμε πλέον και επικεν-

τρώνουμε την προσπάθεια είναι η συνέχι-

ση του αυτοκινητόδρομου και η κατα-

σκευή του τμήματος Πύργος - Καλό Νερό

- Τσακώνα, έργο για το οποίο πρόσφατα

έγινε σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό,

όπως επίσης και η σύνδεση της Ολυμπίας

οδού με την Αρχαία Ολυμπία, στόχος που

εξήγγειλε ο ίδιος ο πρωθυπουργός στην

τελευταία του επίσκεψη στην Ηλεία.

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα μεγάλα έργα

θα αναφέρω επιγραμματικά και ενδεικτι-

κά τη δημοπράτηση στο επόμενο διάστη-

μα της επισκευής της σιδηροδρομικής

γραμμής, την υλοποίηση του Ειδικού Πο-

λεοδομικού Σχεδίου για το παραλιακό μέ-

τωπο της Ηλείας και των τοπικών σχεδίων,

που ήδη προχωρούν οι διαδικασίες, την

υπογειοποίηση του αρδευτικού δικτύου,

τη σύνδεση της Αρχαίας Ολυμπίας με τη

θάλασσα, την ανάπτυξη της περιοχής του

Καϊάφα και την κατασκευή και λειτουργία

του υδατοδρομίου στην Κυλλήνη.

Θεωρώ πολύ σημαντικό, επίσης, ότι για

πρώτη φορά η ανάπτυξη και η αποκατάστα-

ση της Ηλείας, μετά και τις περσινές φυσι-

κές καταστροφές, θα γίνει βάσει ενός ολο-

κληρωμένου και στοχευμένου σχεδίου, το

οποίο ήδη βρίσκεται σε φάση συγκρότησης

με τη συμμετοχή και της διαΝΕΟσις.

Στις επερχόμενες εκλογές γιατί οι
Ηλείοι να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία; 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, αλλά

κυρίως γιατί θα έχουν να επιλέξουν μια

σοβαρή κυβέρνηση, με συνέπεια λόγων

και έργων σε κάθε επίπεδο, με πρόγραμμα

και σχέδιο για την επόμενη ημέρα, με

ισχυρή παρουσία στο εξωτερικό και στην

προστασία των εθνικών μας συμφερόντων

και της εθνικής μας κυριαρχίας. Οι κακές

πρακτικές και οι λανθασμένες επιλογές

του παρελθόντος είχαν τραγικές συνέπει-

ες. Αντιθέτως, σήμερα μπαίνουν οι βάσεις

για την επόμενη ημέρα, που θα είναι καλύ-

τερη για τον τόπο. 
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«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποδείξει
μέχρι σήμερα δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Πρώτον,
ότι ξέρει να στηρίζει τους πολίτες για την αντιμετώπιση
κρίσεων. Δεύτερον, ότι εφαρμόζουμε πιστά το
μεταρρυθμιστικό μας πρόγραμμα



Η 47χρονη υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Λιζ
Τρας είναι από χθες η νέα πρωθυπουργός της χώρας,
έχοντας αναδειχθεί νικήτρια στις εκλογές του κυβερνών-
τος Συντηρητικού κόμματος. Διεθνή ΜΜE την χαρακτηρί-
ζουν ήδη σαν «νέα Θάτσερ», που «διχάζει με τις σκληρές
θέσεις της» για τη φορολογία, τη μετανάστευση και τις
δύσκολες σχέσεις με την ΕΕ μετά το Brexit.

Η Τρας, που έχει υποσχεθεί μείωση των φόρων «από

την πρώτη μέρα», βρίσκεται αντιμέτωπη με πληθωρισμό
που καλπάζει στο 10%, τον υψηλότερο εδώ και τέσσερις
δεκαετίες στη χώρα, εκρηκτική αύξηση στις τιμές των
καυσίμων και το ενδεχόμενο παρατεταμένης ύφεσης.

Την ίδια ώρα, εργαζόμενοι στους σιδηροδρόμους, δι-
κηγόροι, προσωπικό υγειονομικών υπηρεσιών και πανε-
πιστημιακοί απεργούν ή σχεδιάζουν κινητοποιήσεις για
υψηλότερο μισθό. Η Τρας έχει δηλώσει ότι θα προχωρή-

σει σε «σκληρές και αποφασιστικές ενέργειες» για να πε-
ριορίσει τις απεργιακές κινητοποιήσεις των συνδικάτων.

Ταραγμένες είναι και οι σχέσεις με τις Βρυξέλλες. Ως
υπουργός Εξωτερικών, η Τρας προώθησε τα σχέδια να
θεσπιστεί το νομοσχέδιο του πρωτοκόλλου της Βόρειας
Ιρλανδίας, που θα ακυρώσει τμήμα της συμφωνίας του
Brexit, σε μία διαμάχη, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε
εμπορικό πόλεμο με την ΕΕ.

Σ
την περίπτωση ελλείψεων στον
ενεργειακό τομέα εξαιτίας του
πολέμου στην Ουκρανία αυτόν
τον χειμώνα, η Γερμανία και η

Γαλλία θα αλληλοστηριχθούν. Αυτό δήλω-
σε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ
Μακρόν στην τηλεφωνική επικοινωνία
που είχε με τον Γερμανό καγκελάριο
Όλαφ Σολτς.

Ο Μακρόν δεσμεύθηκε ότι η χώρα του
θα δώσει περισσότερο αέριο στη Γερμα-
νία, η οποία θα μπορούσε να παράσχει
ηλεκτρική ενέργεια, εφόσον η κρίση συ-
νεχιστεί τον χειμώνα. «Η Γερμανία χρει-
άζεται το φυσικό αέριό μας και εμείς χρει-
αζόμαστε ενέργεια από την υπόλοιπη Ευ-
ρώπη, κυρίως από τη Γερμανία», είπε ο
Μακρόν στη συνέντευξη Τύπου που παρα-
χώρησε μετά την επικοινωνία αυτήν. «Θα
ολοκληρώσουμε τις διασυνδέσεις φυσι-
κού αερίου για να μπορούμε να παραδώ-
σουμε αέριο στη Γερμανία (…) εάν υπάρ-
ξει ανάγκη αλληλεγγύης», πρόσθεσε. Ο
Μακρόν τάχθηκε υπέρ της επιβολής πλα-
φόν στην τιμή του ρωσικού φυσικού αερί-

ου που παραδίδεται μέσω αγωγών.  Εν τω
μεταξύ την ώρα που ο Πούτιν απειλεί με
πλήρη διακοπή της ροής του φυσικού αε-
ρίου, το αμερικανικό περιοδικό TIME γρά-
φει ότι «η Ευρώπη δεν έχει δει ακόμη τα
χειρότερα, καθώς έρχεται ο πιο δύσκολος
χειμώνας μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλε-
μο» και το πρακτορείο Bloomberg εκτιμά
ότι «η Ευρώπη είναι έτοιμη για παροχή
ενέργειας με δελτίο».

Επιβεβαιώνοντας τις δυσοίωνες
προβλέψεις για έναν «μακρύ και πα-
γωμένο ρωσικό χειμώνα στην Ευρώ-
πη», ο Πούτιν δήλωσε χθες ότι θα δια-
κόψει την παροχή φυσικού αερίου, αν
δεν αρθούν οι κυρώσεις που έχει επι-
βάλει η Δύση στη Ρωσία λόγω της ει-
σβολής στην Ουκρανία.

Ειδικοί που μίλησαν στο TIME προβλέ-
πουν ότι το τέλος του τρέχοντος έτους για
την Ευρώπη θα είναι «ο χειρότερος χει-
μώνας της από εκείνον στο τέλος του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου, από το 1944 έως
το 1945». 

Το πρακτορείο Bloomberg εκτιμά ότι «η

εφαρμογή του μέτρου του δελτίου στην
ενέργεια για εφέτος τον χειμώνα στην Ευ-
ρώπη φαίνεται σχεδόν αναπόφευκτη».
«Οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να βρουν τρό-
πους να μειώσουν τη ζήτηση ενέργειας.
Βιομηχανίες έχουν ήδη κλείσει και το ευ-
ρώ διολισθαίνει λόγω της οικονομικής ζη-
μιάς που προκλήθηκε από τον ενεργειακό
πόλεμο της Μόσχας. Καθώς ο χειμώνας
θα προχωρά, η αποφασιστικότητα της Ευ-
ρώπης να συνεχίσει να στηρίζει την Ου-
κρανία εναντίον της Ρωσίας μπορεί να τε-
θεί σε δοκιμασία», μεταδίδει το
Bloomberg. 

ΣΣτρατιωτικά
γυμνάσια με
πραγματικά πυρά
στη Βόρειο Κορέα 

Αυξάνοντας ξανά την ένταση με
τη Λαϊκή Κίνα, οι ένοπλες δυνά-
μεις της Ταϊβάν άρχισαν χθες
στρατιωτικά γυμνάσια με πραγμα-
τικά πυρά για δεύτερη φορά, αφό-
του επισκέφθηκε το νησί η πρό-
εδρος της Βουλής των Αντιπροσώ-
πων των ΗΠΑ Νάνσι Πελόζι τον πε-
ρασμένο μήνα, προκαλώντας την
οργή του Πεκίνου.

Η Ταϊβάν ανακοίνωσε ότι τα γυ-
μνάσια, που θα γίνονται ανά τρίμη-
νο και θα διαρκέσουν ως την Πέμ-
πτη, διεξάγονται στα νότια με τη
συμμετοχή ελικοπτέρων AH-1W
Super Cobra και AH-64E Apache.

Αντιδρώντας στην επίσκεψη Πε-
λόζι, ο κινεζικός στρατός διεξήγα-
γε τα μεγαλύτερα στρατιωτικά γυ-
μνάσια της ιστορίας του στο στενό
της Ταϊβάν, χρησιμοποιώντας αε-
ροσκάφη, πλοία και πυραύλους.
Αρκετοί αναλυτές είδαν στα γυμνά-
σια αυτά «πρόβα αποκλεισμού» της
Ταϊβάν.

Το νησί των 23 εκατομμυρίων κα-
τοίκων με δική του κυβέρνηση ζει
υπό τη μόνιμη απειλή στρατιωτικής
εισβολής της Κίνας. Το Πεκίνο θε-
ωρεί την Ταϊβάν αποσκιρτήσασα κι-
νεζική επαρχία, προορισμένη να
επανενωθεί με την ηπειρωτική χώ-
ρα στο μέλλον, διά της βίας, αν
χρειαστεί.

«Σας δίνουμε γαλλικό αέριο
μας δίνετε γερμανικό ρεύμα»
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Η «νέα Θάτσερ» Λιζ Τρας ανέλαβε την πρωθυπουργία της Βρετανίας

Συμφωνία αλληλοστήριξης
Μακρόν - Σολτς - Ο χειρότερος
χειμώνας μετά τον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο, σύμφωνα
με το ΤΙΜΕ, ενώ το Bloomberg
μιλάει για παροχή ενέργειας με
δελτίο στην Ευρώπη
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Π
ολιτική απόφαση αποτελεί
η θωράκιση των χερσαίων
συνόρων μας στον Έβρο,
με την επέκταση του φρά-

κτη στο σύνολο της οριογραμμής με
την Τουρκία, με παράλληλη ενεργο-
ποίηση του σχεδίου «Ακρίτας». Τα όσα
ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του
Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, ότι οι
«Έλληνες είμαστε απολύτως ενωμένοι
στον σεβασμό των συνόρων μας, των
διεθνών μας υποχρεώσεων, αλλά και
της ίδιας της ανθρώπινης ζωής» είναι
ενδεικτικά των όσων θα ακολουθή-
σουν τους επόμενους μήνες.

Ο Αύγουστος ολοκληρώθηκε με
σχεδόν 38.000 μετανάστες να επιχει-
ρούν να περάσουν παράνομα στη χώρα
μας μέσω του Έβρου, με τους επιχει-
ρησιακούς παράγοντες (σ.σ.: συνοριο-
φύλακες, αστυνομικούς, Ένοπλες Δυ-
νάμεις) να υψώνουν ασπίδα απέναντι
στα σχέδια της Άγκυρας. Αυτά ακρι-
βώς τα στοιχεία είδαν και οι πολιτικοί
παράγοντες (σ.σ.: Μέγαρο Μαξίμου,
υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,
υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτι-
κής) και αποφάσισαν να δράσουν άμε-
σα, για να «σφραγίσει» μέχρι και το τε-
λευταίο πέρασμα του Έβρου. Ο σχε-
διασμός προβλέπει επέκταση του
φράκτη κατά 140 χιλιόμετρα ακόμη, με
επιχειρησιακά κριτήρια για τα σημεία

όπου θα ξεκινήσουν πρώτα οι εργα-
σίες, με την Ελλάδα να πληρώνει με
ίδιους πόρους την κατασκευή του. 

Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα κιόλας ο
Τάκης Θεοδωρικάκος θα βρεθεί στον
Έβρο στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα
προς την τουρκική πλευρά, ότι η ασφά-
λεια των συνόρων είναι αδιαπραγμά-
τευτη για την Ελλάδα. Η επίσκεψη του
υπουργού Προστασίας του Πολίτη θα
συνδυαστεί και με την παραλαβή πέντε
νέων οχημάτων βαρέος τύπου, τα

οποία θα διατεθούν στις ειδικές υπη-
ρεσίες φύλαξης των συνόρων. Πληρο-
φορίες της «Political» αναφέρουν ότι
έχει «κλειδώσει» και η αύξηση των
ηλεκτρονικών μέτρων επιτήρησης
(σ.σ.: drones, κάμερες θερμικής απει-
κόνισης κ.ά.), ενώ επί τάπητος έχει τε-
θεί και η πρόσληψη επιπλέον συνο-
ριακών φυλάκων. Πρόκειται για δρά-
σεις που εντάσσονται στο σχέδιο
«Ακρίτας», το οποίο έθεσε σε εφαρμο-
γή ο κ. Θεοδωρικάκος κάνοντας λόγο
για «μήνυμα αποτροπής σε κάθε αδί-
στακτο σύγχρονο δουλέμπορο που δεν
διστάζει να εργαλειοποιεί δυστυχι-
σμένους ανθρώπους, στέλνοντάς τους
σε επικίνδυνες διαδρομές, σε στεριά
και θάλασσα».

Αμερικανικό ενδιαφέρον 
Δεν πρέπει, τέλος, να λησμονούμε ότι

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ασφάλεια
των συνόρων έχουν επιδείξει οι Ηνω-
μένες Πολιτείες Αμερικής, υπάρχει με-
γάλη στρατιωτική βάση που επεκτείνε-
ται διαρκώς. «Η Ελλάδα είναι τα σύνορα
του δυτικού κόσμου και η ασφάλεια
αποτελεί προτεραιότητα και για εμάς
και για τους συμμάχους μας», διαμη-
νύουν πηγές της Κατεχάκη με γνώση
των συζητήσεων που γίνονται στο ανώ-
τατο επίπεδο. Οι Αμερικανοί, άλλωστε,
το τελευταίο που θα ήθελαν ήταν μία
ανεξέλεγκτη πύλη εισόδου μετανα-
στών, που ενδεχομένως ανάμεσά τους
να κρύβονται και φονταμενταλιστές με
«περίεργες» προθέσεις. Σε κάθε περί-
πτωση, το μήνυμα που εκπέμπει η χώρα
μας είναι το εξής: «Προστασία των συ-
νόρων με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο
και την ανθρώπινη ζωή».Οι 4 άξονες του πλάνου

Το σχέδιο «Ακρίτας» έχει τέσσερις άξονες:
• Επέκταση του φράκτη μέχρι 140 χιλιόμετρα, ως «φραγή» σε κάθε ασύμ-
μετρη απειλή.
• Ενδυνάμωση, εκπαίδευση, έμπρακτη στήριξη του προσωπικού και 250
νέες προσλήψεις συνοριοφυλάκων.
• Αναβάθμιση και επέκταση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού επιτήρησης,
με τα πλέον σύγχρονα μέσα.
• Ενημέρωση και συνεργασία με τους στρατηγικούς εταίρους, όπως η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ.

Μεγαλύτερη θωράκιση με
επέκταση του φράκτη κατά
140 χιλιόμετρα - Μήνυμα
Θεοδωρικάκου στην Τουρκία:
«Οι  Έλληνες είμαστε
απολύτως ενωμένοι στον
σεβασμό των συνόρων μας»

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ :
Κώστας 
Παπαδόπουλος

Το σχέδιο «Ακρίτας» και
το σφράγισμα του  Έβρου



Π
ροβληματισμό προκαλούν στην
ΕΛΑΣ τα δύο ένοπλα περιστατι-
κά που σημειώθηκαν μέσα σε
λιγότερο από 36 ώρες με δρά-

στες και θύματα κουρδικής καταγωγής
Τούρκους υπηκόους. Αυτό καθώς ήρθαν
να προστεθούν σε άλλα δύο περιστατικά
πυροβολισμών που είχαν απασχολήσει
την Ασφάλεια Αττικής πριν από μερικούς
μήνες. 

Ας βάλουμε, όμως, τα πράγματα σε μία
σειρά. Η εξιχνίαση της μαφιόζικης εκτέ-
λεσης (σ.σ.: με τέσσερις σφαίρες στον
κορμό και μία στο κεφάλι ως χαριστική
βολή) του Κούρδου με τα περίπου 4.000

ευρώ πάνω του, στην οδό Αλκμήνης στα
Πετράλωνα, έδειξε πως το άτομο αυτό
(σ.σ.: με τρία διαφορετικά ονόματα, εθνι-
κότητες και ηλικίες) μόλις λίγες ώρες πριν
πέσει νεκρό είχε επιχειρήσει να σκοτώσει
δύο ομοεθνείς του στο κέντρο της Αθήνας.
Ο λόγος για τους πυροβολισμούς στην
πλατεία Βάθης, που είχε ως αποτέλεσμα
τον τραυματισμό δύο Τούρκων κουρδικής
καταγωγής, ηλικίας 22 και 27 ετών αντί-
στοιχα, με τον δεύτερο να παραμένει στο
νοσοκομείο φρουρούμενος, όντας βαρύ-
τερα τραυματισμένος. Το κοινό στους
τρεις άνδρες είναι η εμπλοκή τους σε
υποθέσεις ναρκωτικών και από εκεί πιθα-
νότατα προέκυψαν οι προσωπικές διαφο-
ρές που οδήγησαν στα δύο ένοπλα περι-
στατικά. 

Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι,
αν και η ΕΛΑΣ είχε τη φωτογραφία του
Κούρδου πιστολέρο της πλατείας Βά-
θης, τελικά οι ομοεθνείς του πρόλαβαν

τους αστυνομικούς, τον εντόπισαν μέσα
σε λιγότερο από δύο 24ωρα και τον
εκτέλεσαν στη μέση του δρόμου. Επί-
σης, το γεγονός ότι δεν άγγιξαν το μεγά-
λο χρηματικό ποσό που είχε πάνω του
δείχνει ότι είχαν ξεκάθαρο στόχο την
εκδίκηση για τον τραυματισμό του
27χρονου και του 22χρονου. 

Πασαλιμάνι και Ανάβυσσος
Τα δύο αυτά περιστατικά έρχονται να

επιβεβαιώσουν τις πληροφορίες ότι μια
νέα «φατρία» έχει εμφανιστεί στους κόλ-
πους της διακίνησης ναρκωτικών από
συμμορίες αλλοδαπών στο κέντρο της
Αθήνας. Μάλιστα, είναι το τέταρτο ένοπλο
περιστατικό με εμπλεκόμενους Κούρ-
δους μέσα σε διάστημα μικρότερο του
ενός έτους. Το βράδυ της 6ης Σεπτεμβρί-
ου 2021 στην Ακτή Μουτσοπούλου, στο
Πασαλιμάνι, δύο αδέρφια ηλικίας 22 και
26 ετών δέχονται πυρά στα πόδια από

άγνωστο που τους «στέλνει μήνυμα» με
αυτόν τον τρόπο. Έναν μήνα αργότερα, το
βράδυ της 6ης Οκτωβρίου 2021, σε μια
απομονωμένη μισθωμένη κατοικία στην
Ανάβυσσο, τρεις Τούρκοι κουρδικής κα-
ταγωγής δέχονται πυρά αγνώστων. Και
στις δύο περιπτώσεις είχε αποκλειστεί το
ενδεχόμενο οι πυροβολισμοί να είχαν
τρομοκρατική χροιά και οι Αρχές εστία-
σαν σε ποινικά ζητήματα (σ.σ.: διακίνηση
παράτυπων μεταναστών). 
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Πρέβεζα: Βαριές καταγγελίες για τον εργοδότη από τη χήρα του 41χρονου

Οι δυο δολοφονικές επιθέσεις
σε Πετράλωνα και πλατεία
Βάθης μέσα σε λίγες ώρες και η
εμπλοκή των θυμάτων σε
υποθέσεις ναρκωτικών
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papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Ανείπωτη θλίψη για τις οικογένειες ενός 41χρονου και
ενός 49χρονου (σ.σ.: πατεράδες τριών και δύο παιδιών αντί-
στοιχα), οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από έκρηξη που
σημειώθηκε σε μονάδα εκτροφής ψαριών στη Χόχλα Κανα-
λακίου Πρεβέζης. Ο λόγος για το τραγικό δυστύχημα που ση-
μειώθηκε την Κυριακή (4/9), κάτω από άγνωστες μέχρι στιγ-
μής συνθήκες, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό
των δύο εργαζομένων. 

Για το δυστύχημα -όπως προβλέπεται σε ανάλογες περι-
πτώσεις- συνελήφθησαν ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμ-
βουλος της επιχείρησης, οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον του
εισαγγελέα που τους απήγγειλε κατηγορίες για ανθρωπο-
κτονία από αμέλεια και πρόκληση σοβαρών σωματικών βλα-
βών. Ωστόσο, διατάχθηκε να αφεθούν ελεύθεροι μέχρι την
πλήρη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος (σ.σ.: κατε-
πείγουσα προκαταρκτική έρευνα), ενώ ζητήθηκε και πραγ-
ματογνωμοσύνη από ειδικό κλιμάκιο τεχνικών για να διαπι-
στωθεί αν υπήρξε κάποια παράληψη στα μέτρα ασφαλείας.

Αίσθηση προκάλεσαν τα όσα δήλωσε στα Μέσα η σύζυγος
του 41χρονου, έξω από το δικαστικό μέγαρο Πρεβέζης,
λέγοντας πως υπήρχε διαρροή εδώ και τρεις μέρες, αλ-
λά η διοίκηση έλεγε να δουλέψουν κανονικά. «Έλεγε
στα αφεντικά του ότι έχει διαρροή εδώ και τρεις μέρες κι
εκείνοι του έλεγαν να πάνε να δουλέψουν κανονικά…
Είμαι πλέον μόνη μου. Έχω μόνο μια αδελφή μου και κα-
νέναν άλλον. Τα έχασα όλα. Δεν υπήρχε τέτοιος άνθρω-
πος, ήταν ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει μέ-
χρι σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά η χήρα και μητέ-
ρα τριών παιδιών.

Ο αδικοχαμένος εργαζόμενος τον τελευταίο καιρό
αναζητούσε αλλού δουλειά και συγκεκριμένα κοντά στον
Μύτικα Πρεβέζης, προκειμένου να μη διανύει καθημερινά
πολλά χιλιόμετρα και να βρίσκεται πιο κοντά στην οικογένειά
του. Δυστυχώς, η μοίρα επεφύλαξε άσχημο παιχνίδι και σε
αυτόν και στον 49χρονο συνάδελφό του. 

Κ. Παπ.

Τα πλοκάμια
της κουρδικής
μαφίας 
στην Αθήνα
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Προς το τέλος 
Σεπτεμβρίου ενώπιον 
της ανακρίτριας
η Ρούλα Πισπιρίγκου

Μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου η Ρούλα
Πισπιρίγκου αναμένεται να βρεθεί
αντιμέτωπη με την ανακρίτρια η
οποία χειρίζεται την υπόθεση των
θανάτων και των δύο μικρότερων
κοριτσιών της. 

Στις αρχές του περασμένου Αυ-
γούστου εις βάρος της 33χρονης
ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για αν-
θρωποκτονία από πρόθεση σε ήρε-
μη ψυχική κατάσταση κατά συρροή
και για τους θανάτους της Ίριδας και
της Μαλένας. 

Οι διαδικασίες κινούνται με γρή-
γορους ρυθμούς, καθώς καθημερι-
νά περνούν την πόρτα του γραφείου
της 35ης ανακρίτριας όλα τα εμπλε-
κόμενα πρόσωπα, μεταξύ των οποί-
ων ιατροδικαστές αλλά και ιατρικό
προσωπικό. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, θα καταθέσουν γύρω στα είκο-
σι άτομα, ενώ τελευταία ενώπιον της
δικαστικού λειτουργού θα βρεθεί η
Ρούλα Πισπιρίγκου.

Όσον αφορά τώρα την καθημε-
ρινότητα της 33χρονης στις φυλα-
κές Κορυδαλλού, η Ρούλα Πισπι-
ρίγκου ζήτησε από τη διεύθυνση
του σωφρονιστικού ιδρύματος να
προαυλίζεται μαζί με άλλες συγ-
κρατούμενές της. Το αίτημά της,
όμως, δεν έγινε δεκτό για λόγους
ασφαλείας της.

Ο
συνδυασμός γρίπης - Covid 19 θα
μας απασχολήσει σίγουρα μέσα στο
φθινόπωρο, ειδικά όσο θα μαζευό-
μαστε σε κλειστούς χώρους και ο

καιρός θα χαλάει. 
Ο υπουργός Υγείας μιλώντας στον ΣΚΑΪ ανέ-

φερε ότι η γρίπη πλέον φαίνεται να είναι σε
έξαρση και οι ειδικοί θα εκτιμήσουν πώς θα
μπορέσουμε να συνυπάρξουμε με γρίπη και κο-
ρονοϊό και πώς αυτός ο συνδυασμός θα μπο-
ρούσε να πιέσει τα νοσοκομεία. Η χώρα θα έχει
επάρκεια εμβολίων και για τη γρίπη, όπως γίνε-
ται κάθε χρόνο σε συνεννόηση με τις εταιρείες,
και για τον κορονοϊό. Μετά την έγκριση που έλα-
βαν από τον ΕΜΑ, τα επικαιροποιημένα εμβόλια
για την Όμικρον είναι θέμα χρόνου να φτάσουν
στην Ευρώπη, άρα και στη χώρα μας. Ωστόσο οι
οδηγίες που υπάρχουν ήδη για τους άνω των 60
δεν αλλάζουν και συστήνεται ο εμβολιασμός για
την τέταρτη δόση με τα ήδη υπάρχοντα εμβόλια.
Ο κ. Πλεύρης τόνισε πως θα υπάρχει υπερεπάρ-
κεια εμβολίων για την Όμικρον και για τις με-
ταλλάξεις Όμικρον 4 και 5. 

Τι είπε για τις μάσκες
Σε σχέση με τη μάσκα τόνισε πως βρισκόμα-

στε σε μια φάση με εμβολιασμένο πληθυσμό,
πολίτες που έχουν νοσήσει, νέα θεραπευτικά
πρωτόκολλα, αντιιικά φάρμακα και μεταλλά-
ξεις οι οποίες δεν είναι πιο θανατηφόρες. Άρα,
υπάρχει σχέδιο για το πώς θα αντιμετωπιστεί ο
ιός. Επίσης, ανέφερε ότι και τα σχολεία θα
μπουν σε κλίμα κανονικότητας, χωρίς την υπο-
χρεωτικότητα της μάσκας, με το πρωτόκολλο
καραντίνας να ισχύει για το κρούσμα. Στο εξής

και τα ιδιωτικά νοσοκομεία θα νοσηλεύουν
Covid περιστατικά, δηλαδή αν ο ασθενής ει-
σαχθεί για άλλον ιατρικό λόγο στο ιδιωτικό νο-
σοκομείο αλλά διαγνωστεί θετικός, θα παρα-
μένει εκεί για νοσηλεία. Έτσι, γίνεται σαφές ότι
ενώ ο ιός παραμένει ένα δυναμικό κομμάτι για
την ελληνική κοινωνία, θα μάθουμε να ζούμε
με αυτόν μέχρι να γίνει η νόσος ενδημική.

Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη ανέ-
φερε στον ΣΚΑΪ πως τα περιστατικά γρίπης που
έχουμε είναι αντιμετωπίσιμα και δεν υπάρχει
λόγος πανικού.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε πως την περίοδο Ιουλί-
ου-Αυγούστου είχαμε πενταπλασιασμό των
κρουσμάτων γρίπης σε σχέση με την αντίστοι-
χη περίοδο του 2019. Καταγράφηκαν 174 κρού-
σματα γρίπης με διάμεση ηλικία τα 22 έτη. Από
αυτά, τα 35 χρειάστηκαν νοσηλεία και τα 2 νο-
σηλεύτηκαν σε ΜΕΘ. Τα περισσότερα από τα
κρούσματα καταγράφηκαν στην Αττική και στο
Νότιο Αιγαίο.

Ανησυχία ειδικών
από τον συνδυασμό
Covid και γρίπης…

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 

Φόβος για πίεση στα νοσοκομεία -
Πλεύρης: «Υπάρχει επάρκεια 
εμβολίων για την Όμικρον και για 
τις μεταλλάξεις Όμικρον 4 και 5»

Στο σκαμνί ο φονιάς
της Γαρυφαλλιάς
στη Φολέγανδρο

Με ομόφωνο βούλευμα το Συμ-
βούλιο Πλημμελειοδικών Νάξου πα-
ραπέμπει στο εδώλιο του Μεικτού Ορ-
κωτού Δικαστηρίου τον δράστη της
δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς Ψαρρά-
κου που είχε διαπραχθεί το περασμέ-
νο καλοκαίρι στη Φολέγανδρο. 

Οι δικαστές που μελέτησαν λεπτο-
μερώς την εισαγγελική πρόταση απο-
φάσισαν να παραπέμψουν σε δίκη τον
δράστη της γυναικοκτονίας για το κα-
κούργημα της ανθρωποκτονίας από
πρόθεση και σε ήρεμη ψυχική κατά-
σταση, απορρίπτοντας ταυτόχρονα
όλους τους ισχυρισμούς της υπερά-
σπισης του 31χρονου κατηγορούμε-
νου ότι πάσχει από ψυχολογικά προ-
βλήματα. 

Έτσι, ύστερα από 13 μήνες ξεκινά η
αντίστροφη μέτρηση για τη διεξαγω-
γή της δίκης. «Αναμένουμε την από-
φαση του αντεισαγγελέα του Αρείου
Πάγου κ. Δημητρίου Παπαγεωργίου
για το αν θα κάνει δεκτή την αίτηση,
την οποία υπέβαλε το γραφείο μας
και απηχεί τη θέληση της οικογένει-
ας Ψαρράκου, ώστε η δίκη να διεξαχ-
θεί στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο
Αθηνών και όχι σε κάποιο από τα
Μεικτά Ορκωτά Δικαστήρια της περι-
φέρειας του Εφετείου Αιγαίου», ανα-
φέρεται στην ανακοίνωση που εξέ-
δωσε το δικηγορικό γραφείο του
Αλέξη Κούγια, το οποίο εκπροσωπεί
την οικογένεια του θύματος. 

Το έγκλημα είχε συγκλονίσει το πα-
νελλήνιο τον Ιούλιο του 2021. Η
26χρονη δολοφονήθηκε από τα χέρια
του κατηγορούμενου με τον οποίο εί-
χε πάει διακοπές στη Φολέγανδρο. Ο
ιατροδικαστής που είχε πραγματοποι-
ήσει τη νεκροψία-νεκροτομή είχε ξε-
καθαρίσει ότι η άτυχη κοπέλα ήταν
ζωντανή όταν έπεσε στο νερό και ότι η
αιτία θανάτου της ήταν ο πνιγμός. Από
την πλευρά του ο 30χρονος τότε δρά-
στης είχε πει στην απολογία του ότι
τσακώθηκε με τη Γαρυφαλλιά, έριξε
το αυτοκίνητο στα βράχια, έσπρωξε
την κοπέλα, αλλά δεν γνωρίζει πώς
βρέθηκε στη θάλασσα.



Ε
λεύθερος και χωρίς κανέναν
περιοριστικό όρο αφέθηκε
μετά την απολογία του στον

ανακριτή Θεσσαλονίκης ο 22χρονος
Βρετανός ο οποίος το βράδυ της Πα-
ρασκευής προκάλεσε αναστάτωση
εν πτήσει για την Κύπρο, με συνέ-
πεια το αεροπλάνο να κάνει αναγκα-
στική προσγείωση στη Θεσσαλονίκη
και ο νεαρός να συλληφθεί. Στην
απολογία του ενώπιον του πρώτου
τακτικού ανακριτή παραδέχτηκε τις

πράξεις του και ζήτησε συγγνώμη,
ενώ απέδωσε τη συμπεριφορά του
στην ταραχή που είχε λόγω ενός οι-
κογενειακού περιστατικού. Όπως
μετέφερε στην απολογία του, θα συ-
ναντούσε στην Κύπρο για πρώτη φο-
ρά στη ζωή του τη μητέρα του. Ο
22χρονος το βράδυ της Παρασκευής
άρχισε να διαπληκτίζεται μέσα στο
αεροπλάνο που εκτελούσε την πτή-
ση Λονδίνο - Πάφος και δεν συμ-
μορφώθηκε παρά τις αυστηρές συ-

στάσεις του κυβερνήτη και του πλη-
ρώματος. Όπως προέκυψε εκ των
υστέρων, είχε κάνει χρήση αλκοόλ.
Μετά τη σύλληψή του, η εισαγγελέ-
ας άσκησε σε βάρος του ποινική
δίωξη για διατάραξη ασφάλειας
συγκοινωνιών που είχε αποτέλεσμα
να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο
σε βαθμό κακουργήματος. Μετά την
ολοκλήρωση της απολογίας του
αναμένεται να φύγει από τη Θεσσα-
λονίκη για την Κύπρο.

Μονοθεματικά τα πολιτικά σχόλια της χθεσινής ημέ-
ρας στη Θεσσαλονίκη. Όλα είχαν να κάνουν με την κακο-
καιρία. Όπως και αυτό του Αντώνη Σαουλίδη, ο οποίος
σχολιάζοντας τα 30+ έργα που γίνονται ή θα γίνουν στην

πόλη έγραψε μεταξύ άλλων: «Η Θεσσαλονίκη του 2030
βουλιάζει το 2022. Βρέχει και ξέρουμε πλέον ότι θα
πλημμυρίσουμε. Το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλο-
νίκης αξίζει περισσότερα από υποσχέσεις και μακέτες». 

Το σχόλιο για «Θεσσαλονίκη του 2030 που βουλιάζει το 2022»

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τρέχει να προλάβει 
να επιστρέψει 
ο Απόστολος

Αγώνα δρόμου για να μπορέσει να
επιστρέψει στο γραφείο του κάνει ο
περιφερειάρχης Κεντρικής Μακε-
δονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.
Ο περιφερειάρχης εξακολουθεί να
νιώθει έντονες ενοχλήσεις από το
σοβαρό ατύχημα που είχε και τη
χειρουργική επέμβαση στην οποία
υποβλήθηκε. Ο κ. Τζιτζικώστας, πα-
ρά τους πόνους, εργάζεται κανονικά
από το σπίτι και τακτοποιεί όλες τις
εκκρεμότητες. Ωστόσο, είναι αμφί-
βολο εάν θα προλάβει να παραστεί
στις εκδηλώσεις της ΔΕΘ.

Οι… βόμβες βροχής
και οι δήμαρχοι που
«καθησύχαζαν»  

Βομβαρδισμένο τοπίο θύμιζαν
αρκετές περιοχές της Θεσσαλο-
νίκης μετά την πρόσφατη έντονη
βροχόπτωση. Τι τρύπες ξεφύ-
τρωσαν στους δρόμους, τι ανα-
πλάσεις «ξηλώθηκαν», τι δέντρα
έπεσαν, τι αυτοκίνητα παρασύρ-
θηκαν, τι καταστήματα πλημμύρι-
σαν. Οι δήμαρχοι που τη… γλίτω-
σαν έκαναν αναρτήσεις στο face-
book λέγοντας πως όλα κύλησαν
ομαλά. Οι υπόλοιποι, ούτε φωνή
ούτε ακρόαση!

Στους δήμους
της Α’ Θεσσαλονίκης 
ο Σταϊκούρας  

Νέο κύκλο επισκέψεων πραγμα-
τοποιούν στην πόλη και αυτή την
εβδομάδα κορυφαία «γαλάζια»
στελέχη ενόψει της 86ης ΔΕΘ. Σή-
μερα ο υπουργός Οικονομικών Χ.
Σταϊκούρας θα βρεθεί σε δήμους
της Α’ Θεσσαλονίκης, ενώ ο υπουρ-
γός Δικαιοσύνης Κ. Τσιάρας και η
γγ Δημόσιας Υγείας Ειρ. Αγαπηδά-
κη στους Δήμους Λαγκαδά, Θερ-
μαϊκού και Θέρμης. Δήμους της Α’
Περιφέρειας πρόκειται επίσης να
επισκεφθούν την Πέμπτη ο υπουρ-
γός Υποδομών και Μεταφορών
Κώστας Κ. Καραμανλής, ο υφυ-
πουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας Γ. Αμυράς και ο γγ Συντονι-
σμού Θ. Κοντογεώργης.

Ελεύθερος χωρίς όρους ο Βρετανός
που αναστάτωσε την πτήση για Κύπρο 

Αύριο παρουσιάζει 
τα 30 έργα ο Καλαφάτης

Αύριο, Τετάρτη, αναμένεται να παρουσιάσει ο υφυ-
πουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδο-
νίας-Θράκης, Σταύρος Καλαφάτης τα τριάντα μεγάλα
έργα που, όπως είπε ο πρωθυπουργός στην πρόσφατη
συνάντηση που είχε με παραγωγικούς και επιστημο-
νικούς φορείς της πόλης, θα αλλάξουν τη Θεσσαλονί-
κη μέχρι το 2030. Η παρουσίαση θα γίνει στο Διοικη-
τήριο και όπως μάθαμε, πρόκειται για παρεμβάσεις
στις υποδομές, στην υγεία και την πρόνοια, στην επι-
χειρηματικότητα και την καινοτομία, αλλά και για ανα-
πλάσεις και επεμβάσεις που θα αναβαθμίσουν ση-
μαντικά την πόλη πολιτιστικά, αθλητικά και ως προς
την πρόσβαση σε χώρους πρασίνου και αναψυχής.

Οι ευχές της Σπυράκη 
για τους μαθητές 
Καλή σχολική χρονιά για όλα τα παιδιά με υγεία
και έμπνευση ευχήθηκε πρωί πρωί η Μαρία Σπυ-
ράκη. Η ευρωβουλευτής της ΝΔ ανάρτησε, μάλι-
στα, μια φωτο-
γραφία των παι-
διών της στο In-
stagram, με τα
σακίδια στους
ώμους. Ο Λεωνί-
δας και η Σταμα-
τία είναι μαθητές
γυμνασίου.

Δεν αλλάζει το πρόγραμμα
ο Νίκος Ανδρουλάκης

Στο ΠΑΣΟΚ παρακολουθούν τη μετεγχειρητική

πορεία του Νίκου Ανδρουλάκη, βλέποντας ότι ο προ-

γραμματισμός της ΔΕΘ δεν θα αλλάξει. Τετάρτη 14

Σεπτεμβρίου η ομιλία και την επόμενη μέρα η συνέν-

τευξη Τύπου. Ίσως από το πρόγραμμα εξαιρεθεί η

βόλτα στη ΔΕΘ ή μια περιοδεία σε γειτονική πόλη ή

περιοχή του νομού, όπως είχε προταθεί στη Χαριλά-

ου Τρικούπη. 

Έρχεται αύριο ο Τσίπρας 
Αύριο, Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου, θα ανέβει Θεσ-

σαλονίκη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσί-

πρας για τη σύσκεψη με τους παραγωγικούς

φορείς της πόλης λόγω ΔΕΘ. Υπενθυμίζεται ότι ο

κ. Τσίπρας θα πραγματοποιήσει την επίσημη

επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη το τριήμερο 16-

18 Σεπτεμβρίου, όπου θα παραχωρήσει ομιλία

και συνέντευξη Τύπου. Λέτε στη σύσκεψη με

τους φορείς να ζητήσει να βγάλουν όλοι τα κινη-

τά τους εκτός της αίθουσας;
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Αποκατάσταση παιδικών
κατασκηνώσεων  

Την εκπόνηση της απαραίτητης μελέτης προϋπολογισμού 43
χιλιάδων ευρώ για τη βελτίωση των υποδομών των παιδικών κα-
τασκηνώσεων της Ιεράς Μητρόπολης Νίκαιας, ώστε να εξασφα-
λιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους, χρηματοδοτεί με ίδιους
πόρους η Περιφέρεια Αττικής. Την προγραμματική σύμβαση
ανάθεσης της μελέτης υπέγραψε ο περιφερειάρχης Αττικής
Γιώργος Πατούλης, ο οποίος ανταποκρίθηκε σε αίτημα της Μη-
τρόπολης. Η μελέτη κρίνεται απαραίτητη για τη συντήρηση της
κατασκήνωσης, η οποία λειτουργεί 31 χρόνια τώρα και το έργο
αφορά σε εργασίες αποκατάστασης βλαβών σε κτίρια, καθώς
και στον περιβάλλοντα χώρο.

Κυρώσεις θα υποστούν Δήμοι οι οποίοι δεν θα πετύχουν τον στόχο της μείωσης
κατανάλωσης ενέργειας κατά 10%, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε σε τηλεοπτική
συνέντευξή του ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, τονίζοντας ότι «Δεν θα
μπορούν να κάνουν προσλήψεις, δεν θα τους δίνω προσωπικό». Συγκεκριμένα,
όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας από τους δήμους ο υπουργός τόνισε ότι
δεν τους ζητά να «κλείσουν τα φώτα» παρά μόνο να κάνουν μία καλύτερη και
προσεκτικότερη διαχείριση στην ενέργεια που καταναλώνουν. «Οι φορείς του
Δημοσίου το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να μπουν και να δηλώσουν
στην πλατφόρμα ορισμένα στοιχεία που αφορούν την κατανάλωσή τους και εν
συνεχεία να πιάσουμε τον στόχο της μείωσης της ηλεκτρικής ενέργειας που
έχουμε βάλει», εξήγησε. Τέλος, αποκάλυψε πως θα αλλάξει την ανάλογη
υπουργική απόφαση δίνοντας πλέον -πέρα από τα κίνητρα- και κυρώσεις, εάν δεν
επιτυγχάνεται ο στόχος της μείωσης κατανάλωσης.

Τι ζητά ο Νίκας 
από τον Μητσοτάκη 

Άμεση συνάντηση των 13 περιφερειαρχών με
τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, προκει-
μένου να συζητήσουν μαζί του «τα καίρια οικο-
νομικά και θεσμικά ζητήματα της Αυτοδιοίκη-
σης», ζήτησε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου
Παναγιώτης Νίκας στη συνεδρίαση του ΔΣ της
Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ). Ο περι-
φερειάρχης, κατά την παρέμβασή του, εξέφρα-
σε την εκτίμηση ότι «το κεντρικό σύστημα δεν
θέλει την περιφερειακή αυτοδιοίκηση» κι αυτό
ενισχύεται, κατά τον κ. Νίκα, από το γεγονός ότι
«παρά τις κατά καιρούς σχετικές εξαγγελίες, όχι
μόνο δεν καταργείται η Αποκεντρωμένη Διοίκη-
ση, αλλά, αντίθετα, τα υπουργεία συνεχώς είτε
ενισχύουν τις υφιστάμενες περιφερειακές υπη-
ρεσίες τους είτε δημιουργούν νέες».

47η Διεθνής 
Έκθεση Γούνας  

Με τη συμμετοχή 64 εκθετών έκλεισε η
«47η Διεθνής Έκθεση Γούνας», η οποία απο-
τελεί ένα από μεγαλύτερα κλαδικά γεγονότα
σε παγκόσμιο επίπεδο για την Καστοριά. Η έκ-
θεση έδωσε την ευκαιρία σε δεκάδες εμπορι-
κούς επισκέπτες από διάφορες περιοχές της
υφηλίου να περιηγηθούν στα περίπτερα και να
έρθουν σε επαφή με ένα από τα πιο ανταγωνι-
στικά προϊόντα της Περιφέρειας Δυτικής Μα-
κεδονίας. Τέτοιου είδους εκθέσεις θα συνεχί-
σουν να στηρίζονται από την περιφερειακή
αρχή, καθώς, όπως ανέφερε και η αντιπερι-
φερειάρχης Ευφροσύνη Ντιό «ο κλάδος έχει
πολλά ακόμα να δώσει στην οικονομική ανά-
πτυξη της περιοχής μας».

!
Όχι αύξηση στα Δημοτικά
Τέλη της Αθήνας

«Ουδεμία αύξη-
ση» στα δημοτικά
τέλη στην Αθήνα,
καθώς το πρό-
γραμμα αναβάθ-
μισης του οδοφω-
τισμού, που αρχί-
ζει να υλοποιείται,
θα επιφέρει οικο-
νομίες μεγάλης
κλίμακας, υπο-
στήριξε ο δήμαρ-
χος της πρω-
τεύουσας Κώστας Μπακογιάννης σε εκπομπή του
ΑΝΤ1. Επιπλέον, διαβεβαίωσε ότι δεν θα σβήσουν τα
φώτα στις γειτονιές, καθώς ο φωτισμός «δεν είναι πο-
λυτέλεια, αλλά ανάγκη», η οποία συνδέεται και με το ζή-
τημα της ασφάλειας. «Αγωνιζόμαστε να φέρουμε την
ποιότητα ζωής στις γειτονιές της Αθήνας», επεσήμανε ο
δήμαρχος για τα έργα που υλοποιούνται, με στόχο την
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. 
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ΥΠΕΣ: Δεν θα κάνουν προσλήψεις 
οι ενεργειακά σπάταλοι Δήμοι

Γράφουν: Γιάννης Παργινός, Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής που βρί-
σκεται κοντά στο κέντρο έχει ήδη

ξεκινήσει μεγάλη συζήτηση για τε-
ράστια οικονομικά προβλήματα του

Δήμου; Η αντιπολίτευση, που ήδη έχει ζητήσει να
γίνει έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου για τη «στάση πληρωμών», δεν αποδίδει
το πρόβλημα μόνο στην ενεργειακή κρίση, αλλά
και στην «ανεξέλεγκτη οικονομική πολιτική» του
δημάρχου. Αφήνει και υπονοούμενα για «γαλαν-
τόμες» απευθείας αναθέσεις και πλήθος «συμ-
βούλων» της δημοτικής αρχής… 

Δήμοι Μηδενικών Αποβλήτων 
Οι Δήμοι Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης και Σκιάθου ανα-

λαμβάνουν μια σημαντική πρωτοβουλία στη διαχείριση των δη-
μοτικών οικιακών αποβλήτων τους. Με γνώμονα τη μείωση των
αποβλήτων που καταλήγουν σε τελική διάθεση, οι δύο δήμοι ξε-
κινούν τη συνεργασία τους με τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς
Mission Zero Waste Academy, το Zero Waste Europe, καθώς
και την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, με στόχο να γίνουν
οι πρώτοι πιστοποιημένοι Δήμοι Μηδενικών Αποβλήτων στην
Ελλάδα. Στόχος του προγράμματος είναι η εκτροπή του 90% των
στερεών αποβλήτων που παράγονται από την τελική διάθεση και
η θέσπιση συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων για το παραγόμε-
νο κατά κεφαλήν υπόλειμμα. 
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Μ
ε γενναία αύξηση του
επιδόματος θέρμανσης
και με πολύ περισσότε-
ρους δικαιούχους θα

επιχειρήσει η κυβέρνηση, για να αντι-
μετωπίσει τον προσεχή δύσκολο χει-
μώνα, εφαρμόζοντας σχέδιο... απο-
τροπής της χρήσης φυσικού αερίου
και ηλεκτρικού ρεύματος από τα νοι-
κοκυριά και τις επιχειρήσεις. 

Υψηλότερο κατά 20%
Σύμφωνα με πληροφορίες, το επί-

δομα θα είναι υψηλότερο κατά τουλά-
χιστον 20% σε σχέση με την περυσινή
σεζόν, καθώς η σταθεροποίηση της τι-
μής του «μαύρου χρυσού» επιτρέπει
την αναγκαστική στροφή προς το
«βρόμικο» καύσιμο, κόντρα στην ανε-
ξέλεγκτη αύξηση των τιμών του φυσι-
κού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύ-
ματος. Εκτιμάται ότι η επιδότηση για
το πετρέλαιο θέρμανσης μπορεί να
φτάσει ακόμη και στα 900 ευρώ, ενώ
την προηγούμενη σεζόν κυμαινόταν
από 100-750 ευρώ. Τις τελικές ανα-
κοινώσεις αναμένεται να πραγματο-
ποιήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης το προσεχές Σαββατοκύ-
ριακο στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσ-
σαλονίκης. 

Η δαπάνη του προϋπολογισμού για
τη σεζόν 2022-2023 αναμένεται να
φτάσει ή και να ξεπεράσει ελαφρώς τα
200 εκατ. ευρώ, ενώ πέρυσι είχαν δο-
θεί 168 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, θα
διευρυνθούν τα εισοδηματικά και πε-
ριουσιακά κριτήρια, έτσι ώστε να
υπάρξει ουσιαστική ενίσχυση και μά-
λιστα περισσότερων νοικοκυριών στις
περιοχές όπου επικρατούν χαμηλές
θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του
χειμώνα. Πέρυσι, είχαν λάβει το επί-
δομα 827.575 δικαιούχοι, ενώ φέτος
εκτιμάται ότι ο αριθμός τους θα ξεπε-
ράσει αρκετά το 1 εκατομμύριο. Ταυ-

τόχρονα, εξετάζεται από το οικονομι-
κό επιτελείο της κυβέρνησης το
άνοιγμα της σχετικής πλατφόρμας
των αιτήσεων μέσα στον Νοέμβριο,
έτσι ώστε έως το τέλος του έτους να
έχει καταβληθεί προκαταβολικά το
σχετικό ποσό. 

Στις 15 Οκτωβρίου η διάθεση
Με βάση τα σημερινά δεδομένα,

εκτιμάται ότι η τιμή διάθεσης του πε-

τρελαίου θέρμανσης από τις 15 Οκτω-
βρίου θα διαμορφωθεί μεταξύ 1,60-
1,70 ευρώ, σε Αθήνα και Θεσσαλονί-
κη, και μεταξύ 1,65-1,80 ευρώ, στις
υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Ταυ-
τόχρονα, το επίδομα θέρμανσης θα
περιλαμβάνει εκτός από το πετρέλαιο
και το φυσικό αέριο, τη χρήση καυσό-
ξυλων και πέλετ για νοικοκυριά που
κατοικούν σε οικισμούς με πληθυσμό
έως 2.500 κατοίκους. Σημειώνεται ότι
δικαιούχοι πέρυσι ήταν οι άγαμοι με
εισόδημα έως 14.000 ευρώ και ακίνη-
τη περιουσία έως 180.000 ευρώ και οι
έγγαμοι με εισόδημα έως 20.000 ευ-
ρώ και αξία περιουσίας έως 300.000

ευρώ. Τα εισοδηματικά όρια διευρύ-
νονται κατά 3.000 ευρώ, ανάλογα με
τον αριθμό των τέκνων της οικογένει-
ας. Έτσι, για ζευγάρι με 1 παιδί το ει-
σοδηματικό όριο διαμορφώνεται στα
23.000 ευρώ, για 2 παιδιά στα 26.000
ευρώ, για 3 παιδιά στα 29.000 ευρώ,
για 4 παιδιά στα 32.000 ευρώ, κ.ο.κ.

Τουλάχιστον στα 10 δισ. ευρώ, ή 5% του Ακαθαρίστου
Εγχωρίου Προϊόντος, αναμένεται να διαμορφωθεί φέ-
τος το τελικό πακέτο των μέτρων στήριξης νοικοκυ-
ριών και επιχειρήσεων, ώστε να αντιμετωπίσουν τις
επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. 

Όπως δήλωσε χθες ο υπουργός Οικονομικών Χρή-
στος Σταϊκούρας στο ραδιόφωνο του Alpha 9.89, το με-
γαλύτερο μέρος της ενίσχυσης θα προέλθει από τα
έσοδα του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης και το μι-
κρότερο από τον κρατικό προϋπολογισμό. Σημειώνεται
ότι η αρχική πρόβλεψη τοποθετούσε τον πήχη των ενι-
σχύσεων στο ποσό των 8,5 δισ. ευρώ, ωστόσο, η επι-

δείνωση της κατάστασης στο μέτωπο της ενέργειας
αναγκάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να
βάλει πιο... βαθιά το χέρι στο δημόσιο ταμείο. 

Ταυτόχρονα, ο κ. Σταϊκούρας επέμεινε στην ανάγκη
για τήρηση των δημοσιονομικών στόχων της επόμενης
χρονιάς, καθώς το πρωτογενές έλλειμμα δεν πρέπει να
ξεπεράσει το 2% του ΑΕΠ τη φετινή χρονιά, ενώ το 2023
πρέπει να σχηματιστεί πρωτογενές πλεόνασμα, καθώς
«οι αγορές μας αξιολογούν σοβαρά». Ο υπουργός Οι-
κονομικών, πάντοτε πιστός στις αρχές της δημοσιονο-
μικής πειθαρχίας, επανέλαβε ότι «πρέπει πρώτα να
μετράμε και να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε τι διαθέ-

τουμε και μετά να προχωράμε στις επιλογές των τελι-
κών μέτρων στήριξης». Επανέλαβε, δε, ότι υπάρχει πε-
ριορισμένος δημοσιονομικός χώρος και υψηλή αβε-
βαιότητα. 

Μέχρι στιγμής, με τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει
μέσω των επιδοτήσεων στο ρεύμα και την «κάρτα καυ-
σίμου», ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος έχει
εξαντληθεί, υπογραμμίζοντας ότι λόγω της ξέφρενης
κούρσας ανόδου των τιμών του φυσικού αερίου και
του ηλεκτρικού ρεύματος διατίθενται περισσότερα
χρήματα για τα μέτρα στήριξης, αλλά περιορίζονται
ταυτόχρονα και οι επιλογές για τους προσεχείς μήνες.

Κυβερνητικό σχέδιο
αποτροπής της χρήσης
φυσικού αερίου και
ηλεκτρικού ρεύματος από
νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Χρ. Σταϊκούρας: Στα 10 δισ. τα μέτρα στήριξης φέτος 

Μεγαλύτερο επίδομα σε…
περισσότερους καταναλωτές 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης
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Μ
ε πιο γεμάτη τσέπη θα
πάνε στην κάλπη τον
προσεχή Μάιο πάνω
από 1.000.000 συντα-

ξιούχοι, καθώς θα έχουν λάβει την
εισοδηματική αύξηση του 2023 τον
Μάρτιο, μαζί με τα σχετικά αναδρο-
μικά τριών μηνών.

Ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χα-
τζηδάκης προανήγγειλε τρεις αυξή-
σεις συντάξεων, μέσω του τηλεοπτι-
κού σταθμού ΣΚΑΪ, υπογραμμίζον-
τας ότι «ύστερα από δώδεκα χρόνια
“ξεπαγώνουν” οι συντάξεις από
1/1/2023», ενώ το ποσοστό της αύξη-
σης, σύμφωνα με τον νόμο, καθορί-
ζεται από το 50% του αθροίσματος
του ποσοστού του ΑΕΠ και του ποσο-
στού του ετήσιου πληθωρισμού της
προηγούμενης χρονιάς. Σύμφωνα
με τον κ. Χατζηδάκη, «επειδή τα δύο
μεγέθη θα είναι σημαντικά, οι αυξή-
σεις στις συντάξεις θα είναι επίσης
σημαντικές», προσθέτοντας ότι «η
μεγάλη πλειονότητα των συνταξιού-
χων θα δει αυξήσεις σημαντικές στις
τσέπες, ενώ για ένα μέρος των συν-
ταξιούχων οι αυξήσεις θα “ψαλιδί-
σουν” την προσωπική διαφορά και

θα είναι σε ευμενή θέση για την επό-
μενη αύξηση».

Επανυπολογισμός
Το δεύτερο κεφάλαιο για τους

συνταξιούχους αφορά την αυτόματη
αύξηση συντάξεων για όσους έχουν
συμπληρώσει 30 χρόνια εργασίας,
καθώς θα δοθεί η τέταρτη δόση μετά
τον επανυπολογισμό, στο πλαίσιο
της εφαρμογής του νόμου Βρούτση.
Η τρίτη ενίσχυση του εισοδήματος
των συνταξιούχων θα προκύψει από
την κατάργηση της Εισφοράς Αλλη-
λεγγύης, η οποία αφορά περισσότε-
ρους από ένα εκατομμύριο συνταξι-
ούχους, με μηνιαία σύνταξη άνω των
1.000 ευρώ. 

Στους σχεδιασμούς της κυβέρνη-
σης βρίσκεται και το ενδεχόμενο χο-
ρήγησης έκτακτου επιδόματος σε
χαμηλοσυνταξιούχους και σύμφωνα
με τον κ. Χατζηδάκη, ένα τέτοιο μέ-

τρο θα κριθεί στο τέλος του έτους,
ανάλογα με τα δημοσιονομικά της
χώρας και την εξέλιξη των τιμών της
ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσι-
κού αερίου. Πρόσθεσε, δε, ότι «η κυ-
βέρνηση δεν χαρίζει σε κανέναν
στην αντιπολίτευση το μονοπώλιο
της ευαισθησίας για τους χαμηλόμι-
σθους και τους χαμηλοσυνταξιού-
χους». 

Ειδικά σε όσους πρόκειται να λά-
βουν την εισοδηματική αύξηση του
2023, αξίζει να σημειωθεί ότι δεν
αποκλείεται να φτάσει ακόμη και το
7%. Το ποσοστό αυτό προκύπτει ως
πιθανό αποτέλεσμα με βάση ρυθμό
ανάπτυξης 6% και πληθωρισμού 8%,
διαιρούμενο διά του 2. Οι τελικές
αποφάσεις θα ληφθούν το νέο έτος,
αφού προηγηθούν η επίσημη δια-
μόρφωση του πληθωρισμού και τα
στοιχεία για την πορεία του ετήσιου
ΑΕΠ, πιθανότατα μέσα στον Φε-
βρουάριο. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Επενδυτικά σχέδια
3,93 δισ. ευρώ
μέσω δανείων 
του «Ελλάδα 2.0»

Στο ποσό των 3,93 δισ. ευρώ, ή 2%

του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόν-

τος, ανέρχονται τα επενδυτικά σχέδια

που έχει υποβάλει η Ελλάδα στο πλαί-

σιο των χρηματοδοτήσεων μέσω δα-

νείων του σχεδίου «Ελλάδα 2.0».

Σύμφωνα με δηλώσεις του αναπλη-

ρωτή υπουργού Οικονομικών Θόδω-

ρου Σκυλακάκη, σε οικονομικό συνέ-

δριο που διοργάνωσε το Οικονομικό

Επιμελητήριο Ελλάδος, έχουν συμβα-

σιοποιηθεί 13 επενδυτικά σχέδια, συ-

νολικού προϋπολογισμού 1,02 δισ. ευ-

ρώ (τα 455,34 εκατ. ευρώ είναι πόροι

και δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης

και Ανθεκτικότητας), ενώ συνολικά

έχουν κατατεθεί 107. Από τον συνολι-

κό προϋπολογισμό των 3,93 δισ. ευρώ,

1,68 δισ. ευρώ είναι δάνεια του Ταμεί-

ου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,

933 εκατ. ευρώ είναι ίδια κεφάλαια

των επενδυτών και 1,32 δισ. ευρώ αν-

τιστοιχούν σε κεφάλαια των τραπε-

ζών. Οι παραπάνω επενδύσεις εμπί-

πτουν σε διαφορετικούς κλάδους της

οικονομίας, όπως είναι οι υπηρεσίες,

οι μεταφορές, ο τουρισμός, η μεταποί-

ηση, η ενέργεια, το εμπόριο και οι κα-

τασκευές.

Μέσα στον Σεπτέμβριο, η Ελλάδα

αναμένεται να στείλει στην Ευρωπαϊ-

κή Επιτροπή τον πλήρη φάκελο των

παρεμβάσεων που έχουν γίνει μέχρι

στιγμής, αλλά και των έργων που

έχουν προγραμματιστεί. Στη συνέχεια

θα ακολουθήσουν οι σχετικές δια-

σταυρώσεις, ενώ έως το τέλος Δεκεμ-

βρίου αναμένεται η Ελλάδα να λάβει

τη δεύτερη δόση των 2,97 δισ. ευρώ

από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθε-

κτικότητας. Επιπλέον, τα συναρμόδια

υπουργεία αναμένεται έως το τέλος

του έτους να έχουν καταρτίσει πλή-

ρως τους φακέλους με τα έργα που

έχουν ανακοινωθεί ότι θα εκτελε-

στούν στο πλαίσιο του σχεδίου «Ελλά-

δα 2.0», ώστε να καταστούν πιο εύκο-

λες οι εκταμιεύσεις μέσα στο 2023, με

κύριο στόχο την ενίσχυση των ανα-

πτυξιακών ρυθμών της οικονομίας.
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Τρεις αυξήσεις προανήγγειλε
ο Κ. Χατζηδάκης

Τριπλό μόνιμο μπόνους
στις συντάξεις το 2023 
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της Ρεγγίνας Σαβούρδου 

Η
μέρα ορόσημο για τους
κατοίκους της Κρήτης η 5η
Σεπτεμβρίου, καθώς το
όνειρο πολλών δεκαετιών

παίρνει σάρκα και οστά και στο νησί
ξεκινά η κατασκευή του μεγαλύτερου
αυτοκινητόδρομου της Ελλάδας.

Ο ΒΟΑΚ (Βόρειος Οδικός Άξονας
Κρήτης), συνολικού μήκους 294 χι-
λιομέτρων, θα ενώσει την Κίσσαμο με
τη Σητεία και στον τόπο της ραγδαίας
τουριστικής ανάπτυξης και της τερά-
στιας πρωτογενούς παραγωγής θα
ενισχυθεί, ουσιαστικά, η οδική ασφά-
λεια, σε μία περιοχή, μάλιστα, όπου
θρηνούμε πολύ συχνά ανθρώπινες
απώλειες στην άσφαλτο.

Το υπουργείο Υποδομών και η ανά-
δοχος εταιρεία ΑΚΤΩΡ υπέγραψαν τη
σύμβαση για την κατασκευή του πρώ-

του τμήματος του έργου «Νεάπολη -
Άγιος Νικόλαος», συνολικού προϋπο-
λογισμού 169 εκατ. €, και τα εργοτάξια
και οι πρώτες κατασκευαστικές εργα-
σίες αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα. 

Στο τμήμα θα κατασκευαστεί τε-
τράιχνη αρτηρία, με δύο λωρίδες ανά
κατεύθυνση και ΛΕΑ, συνολικού μή-
κους 14,5 χλμ.

«Είναι μια ιδιαίτερη, μια ξεχωριστή
ημέρα και για εμάς στο υπουργείο, αλ-
λά κυρίως θα έλεγα για την Κρήτη.
Πολλοί είπαν ότι δεν θα προλάβουμε
να το συμβασιοποιήσουμε στα τέλη
του ’22, ώστε να προχωρήσουμε άμε-
σα στις εργασίες κατασκευής του. Για
μία ακόμη φορά εμείς είμαστε απόλυ-
τα συνεπείς στο χρονοδιάγραμμά μας
και αυτή τη στιγμή υπογράφουμε τη
σύμβαση για το Νεάπολη - Άγιος Νι-
κόλαος, σημείωσε ο υφυπουργός
Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης.

Καραμανλής: «Προσωπικό
στοίχημα του πρωθυπουργού»

Το έργο έχει ενταχθεί στο Ταμείο
Ανάκαμψης και στο Πρόγραμμα Δη-
μοσίων Επενδύσεων και το εν λόγω
τμήμα αναμένεται να ολοκληρωθεί σε
36 μήνες. 

«Ο ΒΟΑΚ αποτελεί και ένα προσωπι-
κό στοίχημα του ίδιου του πρωθυπουρ-
γού, γιατί είναι ένα έργο που υπηρετεί
δύο σπουδαίους στόχους που έχει θέ-
σει, την ανάπτυξη και την οδική ασφά-
λεια. Για να φτάσουμε όμως εδώ, χρει-
άστηκε να κάνουμε συγκεκριμένα βή-
ματα, να εξασφαλίσουμε χρηματοδότη-
ση, χάραξη και χρονοδιάγραμμα», υπο-
γράμμισε ο υπουργός Υποδομών Κώ-
στας Καραμανλής. 

Για τη χρηματοδότηση του έργου
αξιοποιήθηκαν όλα τα διαθέσιμα χρη-
ματοδοτικά εργαλεία, η χάραξη ορι-

στικοποιήθηκε και ορίστηκε ένα σφι-
χτό και πολύ συγκεκριμένο χρονοδιά-
γραμμα για κάθε στάδιο του έργου.

Το επόμενο διάστημα μπαίνει στην
τελική ευθεία και το τμήμα «Χερσόνη-
σος - Νεάπολη», το οποίο θα υλοποι-
ηθεί με ΣΔΙΤ, και αναμένεται να ακο-
λουθήσει και το τμήμα «Χανιά - Ηρά-
κλειο», που θα γίνει με σύμβαση πα-
ραχώρησης και σύντομα θα περάσει
στη β’ φάση του διαγωνισμού. 

Ξεκινά η κατασκευή του 
μεγαλύτερου αυτοκινητόδρο-
μου της χώρας μήκους 294 
χιλιομέτρων - Καραγιάννης:
«Για μία ακόμη φορά είμαστε
απόλυτα συνεπείς 
στο χρονοδιάγραμμά μας»

Στον απόηχο των τελευταίων εξελίξεων με τον αγωγό
Nord Stream 1 και το ενδεχόμενο επ’ αόριστον
διακοπής του ρωσικού φυσικού αερίου προς
την ευρωπαϊκή αγορά πιο ορατό και απειλη-
τικό από ποτέ, το ΥΠΕΝ δρομολογεί πρό-
σθετα μέτρα για τη θωράκιση της ενεργει-
ακής ασφάλειας της χώρας.  Το plan b περι-
λαμβάνει δραστική περικοπή της κατανάλω-
σης ενέργειας από τις εγχώριες βιομηχανίες,
ώστε να ενισχυθεί η επάρκεια τροφοδοσίας και
να μη λείψει «ρεύμα» από νοικοκυριά και «ευαίσθη-
τες» καταναλώσεις. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Κώστας Σκρέκας συναντήθηκε την

προηγούμενη Παρασκευή με τους Μ. Στα-
σινόπουλο (επικεφαλής της Viohalco), Ε.
Μυτιληναίο (πρόεδρο και CEO της Myti-
lineos, στην οποία ανήκει η Αλουμίνιον
της Ελλάδος) και Δ. Παπαλεξόπουλο

(πρόεδρο ΔΣ του Ομίλου ΤΙΤΑΝ).  Πηγές
αναφέρουν πως ο κ. Σκρέκας κάλεσε τους

ισχυρούς μετόχους των τριών πλέον ενεργο-
βόρων βιομηχανιών της χώρας να εκπονήσουν σχέ-

δια μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, ώστε η χώρα

να είναι έτοιμη τον χειμώνα να αντιμετωπίσει πιθανές δυ-
σάρεστες επιπτώσεις από μια πλήρη διακοπή της παρο-
χής του ρωσικού αερίου. Ο υπουργός ΠΕΝ, όπως αναφέ-
ρουν πληροφορίες της «Political», σκοπεύει με τον τρόπο
αυτό να φέρει πιο κοντά την επίτευξη του στόχου για
εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 15%, καθώς τα ερ-
γοστάσια των τριών ομίλων είναι οι μεγαλύτεροι κατανα-
λωτές ρεύματος και φυσικού αερίου. Η κυβέρνηση επί-
σης επιδιώκει να αποφύγει τις περικοπές φορτίων σε
νοικοκυριά και επιχειρήσεις, σε ένα ακραίο σενάριο πα-
ρατεταμένης διακοπής της παροχής αερίου. 

Μιχάλης Μαστοράκης 

Σκρέκας: Ζητά μείωση κατανάλωσης από τους ισχυρούς της βιομηχανίας

Υπογράφηκε η σύμβαση για τον ΒΟΑΚ
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ε μεγάλη επιτυχία ολοκλη-
ρώθηκαν την Παρασκευή 2
Σεπτεμβρίου στην Αθήνα

τα 13α Stelios Awards for Young
Entrepreneurs in Greece, σύμφωνα
με σχετική ανακοίνωση. 

Μεγάλος νικητής αναδείχθηκε ο
κ. Μάριος Κωνσταντινίδης, 34 ετών,
ιδρυτής της επιχείρησης Pak -
keto.com, που έλαβε το κορυφαίο
έπαθλο, ύψους €50.000. Το δεύτερο
έπαθλο, ύψους €30.000, έλαβε ο κ.
Άγγελος Ιωαννίδης, 38 ετών, δημι-
ουργός του e-shop Kooqie.com,
ενός δημοφιλούς προορισμού αγο-
ρών που προσφέρει τα πιο σύγχρο-
να, έξυπνα και λειτουργικά gadgets
από όλον τον κόσμο. To τρίτο έπα-
θλο, ύψους €20.000, έλαβε ο Χρή-
στος Τσούνης, 33 ετών, για την επι-
χείρησή του Financial Greeks. Ανα-
γνωρίζοντας τη σημασία που έχει ο
συνδυασμός της βιώσιμης τεχνολο-
γίας με την παραδοσιακή τέχνη του

καραβομαραγκού, ο Sir Στέλιος Χα-
τζηιωάννου δημιούργησε και απέ-
νειμε φέτος το τέταρτο, ειδικό
Bραβείο Βιωσιμότητας, ύψους
€10.000, στους κ. Θάνο Κομπόγιωρ-
γα, 27 ετών και στον αδελφό του

Γιάννο Κομπόγιωργα, 17 ετών, της
Ναυπηγικής Κομπόγιωργας των
Σπετσών, που δημιούργησαν τη
«Ζωή», το πρώτο ηλεκτροκινούμενο
ιστιοφόρο (e-kaiki) παραδοσιακού
τύπου βαρκαλά. 

Η Alpha Bank 
στον Δείκτη «FTSE4Good»

Στον χρηματιστηριακό Δείκτη αειφορίας
«Financial Times Stock Exchange4Good
(FTSE4Good) Index Series» συμπεριλήφθη-
κε για έκτη συνεχή χρονιά η Alpha Bank,
έπειτα από αξιολόγηση του διεθνούς οργα-
νισμού FTSE Russell. Η συμμετοχή της Τρά-
πεζας στον Δείκτη για ακόμη ένα έτος, επι-
βεβαιώνει τα υψηλά επίπεδα κοινωνικής και
περιβαλλοντικής της υπευθυνότητας και
επιβραβεύει τις συντονισμένες ενέργειές
της για αναβάθμιση της εταιρικής της διακυ-
βέρνησης.

Συνεργασία nrg - Μασούτης 

Η nrg ανακοινώνει τη συνεργασία της με
την αλυσίδα σουπερμάρκετ Διαμαντής Μα-
σούτης ΑΕ. Στο πλαίσιο της συνεργασίας,
nrg και Μασούτης δημιουργούν 150 θέσεις
φόρτισης σε 70 συνολικά καταστήματα,
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Μελ-
λοντικά, οι δύο εταιρείες σκοπεύουν να
αναπτύξουν τη συνεργασία τους, δημιουρ-
γώντας επιπλέον θέσεις φόρτισης και το-
ποθέτησης ταχυφορτιστών σε επιλεγμένα
σημεία του δικτύου. Οι νέοι φορτιστές θα
λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του ωρα-
ρίου λειτουργίας των καταστημάτων.

ΕΟΦ: Διπλή έγκριση για
φαρμακευτική κάνναβη

Έγκριση για μονάδες καλλιέργειας, επε-
ξεργασίας, μεταποίησης και παραγωγής τε-
λικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης,
κατόπιν απόκτησης από τον ΕΟΦ της άδειας
δυνατότητας παραγωγής και της αντίστοιχης
ειδικής έγκρισης κυκλοφορίας έλαβαν οι
εταιρείες Orenda Lab Mike και Hellenic
Pharmaceuticals Corporation. Και οι δύο
εταιρείες έλαβαν ενιαία έγκριση εγκατάστα-
σης διάρκειας 5 ετών.

Σε συνέχεια της από 31.08.2022 ανακοίνωσης της Πα-
πουτσάνης σχετικά με την εξαγορά κατά 100% της Σαπω-
νοποιίας Αρκάδι από την Παπουτσάνης και την υπ’ αρ.
2095/02/09/2022 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγο-
ράς προς την εταιρεία, η εταιρεία ανακοίνωσε συμπληρω-
ματικά τα εξής: Η εξαγορά της εταιρείας Αρκάδι από την
Παπουτσάνης έρχεται ως επιστέγασμα μίας μακροχρό-
νιας και εξαιρετικής συνεργασίας, στο πλαίσιο της οποίας

η Παπουτσάνης παρήγαγε ήδη μέρος του προϊοντικού χαρτοφυλακίου του Αρκαδίου και συγκεκριμένα τις
μπάρες σαπουνιού. Η εν λόγω εξαγορά αφορά κυρίως και έχει επίπτωση σε έναν εκ των τεσσάρων επιχει-
ρηματικών αξόνων της Παπουτσάνης, αυτόν των επώνυμων προϊόντων, του οποίου οι πωλήσεις ανήλθαν
στο 21% του συνολικού τζίρου της εταιρείας για το 2021. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι το τίμημα της εν λόγω
συμφωνίας δεν υπερβαίνει το 5% του κύκλου εργασιών του 2021 της Παπουτσάνης και δεν υπάρχει άλλο
σχετικό χρηματοοικονομικό ζήτημα που να καθιστά τη σύμβαση άλλως σημαντική για την εταιρεία.

Απονεμήθηκαν τα Stelios Awards for Young Entrepreneurs 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

Η Intrakat, σε συνέχεια σχετικού ερωτήματος
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημέρωσε το
επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα: Η ανακοινωθεί-
σα την 02.09.2022 έναρξη της χορηγικής συνεργα-
σίας της εταιρείας με την ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης
εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των αρχών της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, που με συνέπεια
και ευθύνη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο εφαρ-
μόζει επί σειρά ετών η εταιρεία και εν προκειμένω
στην προαγωγή των αθλητικών ιδεωδών. Η συγκε-
κριμένη δράση ουδεμία σημαντική επίπτωση επι-
φέρει στην εταιρεία. Επισημαίνεται ότι αντίστοιχες
δράσεις της εταιρείας, οι οποίες ουδεμία σημαντι-
κή επίπτωση επέφεραν στην εταιρεία, έχουν δημο-

σιοποιηθεί στο παρελθόν. Ως εκ τούτου, η εν λόγω
ανακοινωθείσα χορηγική συνεργασία δεν αποτελεί
προνομιακή πληροφορία κατά την έννοια του άρ-
θρου 7 του ΚΑΝ (ΕΕ) 596/2014 και των διατάξεων
του άρθρου 27 παρ. 8 του Ν. 4443/2016. 

Παπουτσάνης για το τίμημα εξαγοράς της Αρκάδι

Intrakat: Απάντηση για συνεργασία με Αστέρα Τρίπολης
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Της μεγάλης των «μάγων» σχολής
Α

υτό ήταν από τα απρόσμενα. Ο
θρυλικός Βραζιλιάνος αριστε-
ρός μπακ Μαρσέλο της Ρεάλ
Μαδρίτης είναι παίκτης του

Ολυμπιακού. Στα 34 του χρόνια έμεινε
ελεύθερος από τους «βασιλικούς» της Μα-
δρίτης και ο Ολυμπιακός κατάφερε να τον
εντάξει με την ρευστοποίηση των φιλικών
σχέσεων του Κριστιάν Καρεμπέ, άλλοτε
παίκτη της Ρεάλ και τα λεφτά του Β. Μαρι-
νάκη, φυσικά. 

Ο Μαρσέλο είναι μακράν το κορυφαίο
αριστερό μπακ όλων των εποχών του πο-
δοσφαίρου και αποθεώθηκε, όπως ήταν
αναμενόμενο, από τον κόσμο του Ολυμπια-
κού. Είναι συνεχιστής των εξωελληνικών
οικονομικών δεδομένων για συμφωνία με-
τά από αυτή του Τζιοβάνι, του Ριβάλντο και

του Καρεμπέ. Τεράστια ποδοσφαιρική φυ-
σιογνωμία, που απέρριψε προτάσεις από
την Αγγλία (Λέστερ, Μπρέντφορντ) για να
έρθει στον Ολυμπιακό και να γίνει κομμάτι
της ιστορίας των μεγάλων ανδρών που φό-
ρεσαν την φανέλα με τον έφηβο στο στή-
θος. Η υπόθεση επιλογής του Ολυμπιακού
προφανώς και δεν ήταν εύκολη, η Ελλάδα
έχει απαξιωθεί στα μάτια του κόσμου του
ποδοσφαίρου, καθότι η μπάλα παίζεται στα
γραφεία κι όχι στο γήπεδο εδώ και πολλά
χρόνια. Ο Μαρινάκης συνέλαβε την ιδέα
και την υλοποίησε ο πρωταθλητής κόσμου
με την εθνική Γαλλίας το 1998 και δις πρω-
ταθλητής Ευρώπης με την Ρεάλ Μαδρίτης
(1998, 2000), όταν τηλεφώνησε στον γενικό
διευθυντή Εμίλιο Μπουντραγκένιο και με-
τά στον ίδιο τον Μαρσέλο. Πείστηκε για

συμβόλαιο 1+1 χρόνια με 3 εκατ. ευρώ τον
χρόνο. Όλα τα άλλα είναι ιστορία, που διδά-
σκει την αναγκαιότητα του κάθε κλαμπ,
που θέλει να λέγεται ευρωπαϊκών προδια-
γραφών, να έχει στις τάξεις του στελέχη της
αναγνωσιμότητας ενός Κριστιάν Καρεμπέ.

Το βιογραφικό του Μαρσέλο είναι τόσο
βαρύ κι ασήκωτο, ακόμα κι όταν το διαβά-
ζεις. Με την φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης
κατέκτησε πέντε κούπες Champions Lea-
gue. Έξι πρωταθλήματα Ισπανίας, όταν
στην Μπαρτσελόνα μεσουρανούσε ο Μέσι.
Πέντε κύπελλα Ισπανίας, τρία ευρωπαϊκά
σούπερ καπ και τέσσερα παγκόσμια συλ-
λόγων. 

Συμπλήρωσε 546 συμμετοχές στην Ρε-
άλ, της οποίας υπήρξε και αρχηγός. Έχει,
ακόμα, 58 συμμετοχές στην εθνική Βραζι-

λίας, με την οποία πήρε μέρος στα Μουντάλ
του 2014 και του 2018.

Στον Ολυμπιακό ο Μαρσέλο καταλαμβά-
νει αυτοδίκαια την θέση του αριστερού
μπακ, αλλά θα μπορούσε να παίξει και «10»
με την απαράμιλλη τεχνική του. Τέτοιο
«φώλιασμα» της μπάλας στο πόδι, έγρα-
ψαν οι Βραζιλιάνοι, είχε μόνο ο Πελέ και ο
Ροναλντίνιο!

Ο θρυλικός Μαρσέλο της Ρεάλ
Μαδρίτης συνεχιστής του
Τζιοβάνι, του Ριβάλντο και
η τύχη για τον Ολυμπιακό 
να έχει στέλεχος τον Καρεμπέ



Ι σόπαλο 0-0 έληξε το επεισοδιακό
παιχνίδι Άρη - ΠΑΟΚ στο «Κλεάν-

θης Βικελίδης», όπου οι γηπεδούχοι
έχασαν πέναλτι με τον Γκρέι. Μία
αποβολή για κάθε ομάδα, ο Νταμπό
του Άρη αι ο Ελ Καντουρί του ΠΑΟΚ.
Κατά τα άλλα, ο Ολυμπιακός νίκησε
περισσότερο δύσκολα απ’ ό,τι δείχνει
το 3-1 επί του Ιωνικού στο Φάληρο. Ο
Παναθηναϊκός 1-0 τον Λεβαδειακό
στην «Λεωφόρο» και βρέθηκε στην
κορυφή της βαθμολογίας μόνος πρώ-
τος με 3Χ3 μετά από έξι ολόκληρα
χρόνια. Συγκεκριμένα, την τελευταία
φορά που ο Παναθηναϊκός ένιωσε
τη... μοναξιά της κορυφής στη Super
League ήταν στις 2 Οκτωβρίου 2016,
ήτοι πριν από 2.164 μέρες. Η ΑΕΚ
επανήλθε στις νίκες, 2-0 τον ΠΑΣ
στην Ριζούπολη. Ήταν το τελευταίο
ματς στο… νοίκι για την Ένωση, κα-
θότι το επόμενο εντός έδρας ματς θα

τα δώσει στην «ΟΠΑΠ Arena - Αγιά
Σοφιά». Η έκπληξη της ημέρας ήρθε
από τον ΟΦΗ που νίκησε 1-0 τον Βόλο

στο «Πανθεσσαλικό». Στα άλλα δύο
ματς, Λαμία - Αστέρας Τρ. 0-0 και
Ατρόμητος - Παναιτωλικός 1-1.

O Παναθηναϊκός πρώτος μετά το 2016 Η ΑΕΚ θέλει Σιντιμπέ
Μεγάλη μεταγραφική πόρτα χτύπησε η ΑΕΚ.

Έκανε πρόταση στον παγκόσμιο πρωταθλητή με
την εθνική Γαλλίας Τζιμπρίλ Σιντιμπέ που έμεινε
ελεύθερος από την Μονακό. Ο Σιντιμπέ αγωνίζεται
στη θέση του δεξιού μπακ, μπορεί να παίξει και
κεντρικός αμυντικός. Είναι 30 ετών και τα χρήματα
που του προσφέρει η Ένωση είναι 1 εκατ. ευρώ τον
χρόνο. Τον παίκτη διεκδικεί και η Μπέτις.

Ο Κύργιος νίκησε 
τον Μεντβέντεφ!

Μετά από συναρπαστική μονομαχία διάρ-
κειας δύο ωρών και 53 λεπτών, ο 27χρονος

Ελληνοαυστραλός τενίστας Νικ Κύργιος επι-
κράτησε του κορυφαίου τενίστα στον κόσμο

Ντανίλ Μεντβέντεφ με 7-6(11), 3-6, 6-3, 6-2 και
πήρε για πρώτη φορά το εισιτήριο για την προ-

ημιτελική φάση του US Open. Με την ήττα αυτή,
μάλιστα, ο 26χρονος Ρώσος χάνει το Νο1 της παγ-
κόσμιας κατάταξης!

Επίθεση Τσιάρτα 
στον Ντέμη

Βασίλης Τσιάρτας για τον Ντέμη Νικολαΐδη:
«Εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι ΑΕΚ, είτε αρέσει σε
κάποιους, είτε όχι. Αν τον πετύχω μπροστά μου…
όσες φάω κι όσες φάει. Αλλά ότι θα τον πλάκωνα,
πραγματικά, ναι. Και ήμουν έτοιμος να το κάνω».
Γνωστή η κόντρα τους, που κρατάει 20 χρόνια τώ-
ρα, από τότε που ήταν συμπαίκτες στην ΑΕΚ.

Πόλο: Με Ισπανία 
η Ελλάδα στο Σπλιτ

Η εθνική πόλο των ανδρών συνέτριψε 22-9 το -
σαφώς υποδεέστερο- Ισραήλ και πλέον ετοιμάζε-
ται για τη μεγάλη μάχη με την πρωταθλήτρια κό-
σμου Ισπανία, σήμερα (22:00, ΕΡΤ), που θα κρίνει
ποια από τις δύο ομάδες θα μπει στη ζώνη των με-
ταλλίων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξάγε-
ται στο Σπλιτ.

Τουρκική θρασύτητα στο Eurobasket
Η εθνική μπάσκετ της Τουρκίας έχασε μετά από δύο παρατά-
σεις 88-83 από την Γεωργία του Ηλία Ζούρου στο Eurobasket
και απείλησε να φύγει από το τουρνουά. Κατήγγειλε τους διαι-
τητές, αποβλήθηκε ο θρασύς προπονητής του Άταμαν και ανα-
κοίνωσε ότι στα αποδυτήρια δέχτηκε επίθεση ο παίκτης τους
Κορκμάζ από τρεις παίκτες της εθνικής Γεωργίας. Κλασική
τουρκική θρασύτητα και στο μπάσκετ.

«Έφυγε» 
ο Ραφαέλ
Περόνε

Έφυγε σε ηλικία μόλις 68 ετών ο άλλοτε παίκτης τους Ολυμπιακού (1978-80),
Ουρουγουανός Ραφαέλ Περόνε. Ήταν τόση η αγάπη του για την Ελλάδα, που έγινε
Έλληνας, υπηρέτησε, μάλιστα, και στον ελληνικό στρατό. Στον Πανιώνιο έπαιξε 
ο γαμπρός, διάσημος Ουρουγουανός άσος Αλβάρο Ρεκόμπα. Ο Περόνε 
ήταν ένα κλασικό «10άρι», με περίσσια τεχνική και άριστος εκτελεστής φάουλ.
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα 

Δάρδα

Τ
ο νέο σέξι «γκανιάν» του αμερικανικού
κινηματογράφου είναι Ελληνίδα! Η Έλε-
να Καμπούρη με καταγωγή από την Κάσο,
μονοπωλεί τον τελευταίο μήνα τα φώτα

της δημοσιότητας στην άλλη άκρη του Ατλαντικού,
μετά την προβολή της ταινίας «Wifelike», όπου εμ-
φανίσθηκε ολόγυμνη σε ερωτικές σκηνές.

Η 26χρονη ηθοποιός με το εκπληκτικό σώμα, τα
μεγάλα πράσινα μάτια και την αλαβάστρινη επιδερ-
μίδα έχει στην καριέρα της σημαντικές εμφανίσεις
στο σινεμά, ενώ στην Ελλάδα την πρωτογνωρίσαμε
στο «My Big Fat Greek Wedding 2» στον ρόλο της
Πάρις, του νεότερου μέλους της οικογένειας Πορ-
τοκάλος.

Το φετινό καλοκαίρι ήρθε στην Αθήνα για τα γυ-
ρίσματα του σίκουελ «Γάμος αλά ελληνικά 3», που
υπογράφει η Νία Βαρδάλος, διαφημίζοντας τις
ομορφιές της χώρας μας σε όλον τον κόσμο!

Στο «Wifelike» η Ελληνοαμερικανίδα πρωταγω-

νίστρια έκανε θεαματική εμφάνιση και οι 110.000
followers της έμειναν έκπληκτοι με τις ερωτικές
σκηνές: «Είναι τόσο σέξι που δεν μας αξίζει», σχο-
λίασε θεατής στις κριτικές!

Το story της ταινίας επικεντρώνεται σε ένα θηλυ-
κό-ρομπότ ( Έλενα Καμπούρη) αντίγραφο της αδι-
κοχαμένης συζύγου ενός ντετέκτιβ που εντοπίζει
εγκληματίες που εμπορεύονται τεχνητούς ανθρώ-
πους στη «μαύρη αγορά». Είναι η υπάκουη εραστής
του William (Jonathan Rhys Meyers) προγραμμα-
τισμένη να συμπεριφέρεται όπως η γυναίκα του,
αναπτύσσοντας ερωτικές σχέσεις μαζί του. 

Ο παππούς από την Κάσο
«Ο μπαμπάς μου είναι Έλληνας και η μαμά μου

Γαλλίδα, μεγαλωμένη στο Νιου Τζέρσεϊ. Όταν πη-
γαίνω στην Ελλάδα, νιώθω ότι η ψυχή μου είναι στο
σπίτι μου. Είναι δύσκολο να το περιγράψεις, αλλά
μόλις φτάσεις εκεί, σε κυριεύει ένα πολύ μοναδικό

συναίσθημα», αποκάλυψε σε συνέντευξή της η Ελ-
ληνοαμερικανίδα ηθοποιός, προσθέτοντας πως η
οικογένεια του μπαμπά της κατάγεται από την Κάσο.

«Πηγαίνουμε κάθε καλοκαίρι στο νησί. Υπάρχει
μια ωραία ιστορία για εκείνη την πλευρά της οικο-
γένειας -ο προπάππους μου ήταν υπεύθυνος για
την εύρεση της παροχής γλυκού νερού στην Κάσο.
Η κυβέρνηση δεν χρηματοδότησε την αποστολή
του και πέθανε πάμφτωχος σε ηλικία 94 ετών, αλλά
όταν ήταν 93 ετών βρήκαν το νερό, οπότε τουλάχι-
στον πέθανε έχοντάς το βρει. Υπάρχει ένα άγαλμά
του για να θυμίζει την πίστη του στην πατρίδα και το
γεγονός ότι δεν τα παράτησε ποτέ. Η οικογένεια της
γιαγιάς μου είναι από την Κεφαλλονιά και πήρε το
όνομα Μυρτώ από την παραλία του Μύρτου».

Στο Instagram υπάρχουν φωτογραφίες από την
παιδική της ηλικία στο νησί, ενώ στις εθνικές επε-
τείους η Έλενα Καμπούρη συνοδεύει τα ενσταντα-
νέ από τις παρελάσεις με το «Ζήτω η Ελλάδα»!

Άφωνο το Χόλιγουντ 
με το «φαινόμενο» 
Έλενα Καμπούρη!



Αντίο καλοκαιράκι!

Μπήκε ο Σεπτέμβρης και κάθε κατεργάρης επι-
στρέφει στον πάγκο του! Ειδικά για την Βίκυ Σταυ-
ροπούλου, οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις
ξεκινούν άμεσα με την πρεμιέρα του «J2US» στον
Alpha, αλλά και την θεατρική παράσταση «Μπαμ-
πάδες με ρούμι». H δημοφιλής ηθοποιός αποχαι-
ρέτησε την ξεγνοιασιά και τις βουτιές με μια τε-
λευταία φωτογραφία δίπλα στη θάλασσα, ποζά-
ροντας με ολόσωμο μαύρο μαγιό και τουνίκ όνει-
ρο: «Αποχαιρετώ με ευγνωμοσύνη το καλοκαίρι,
καλωσορίζω με χαρά τον Σεπτέμβρη!», έγραψε
στη λεζάντα!

Ντύθηκε γαμπρός!

Τέλος η εργένικη ζωή για τον Ηλία Βρεττό! Ο
γνωστός τραγουδιστής παντρεύτηκε την Ανα-
στασία Δεληγιάννη στη γενέτειρά του την Κύμη
Ευβοίας, με κουμπάρο τον καλό τους φίλο Στάθη
Βελισσάρη. Η άφιξη του γαμπρού στην εκκλησία
του Αγίου Νικολάου, οδηγώντας ένα Buggy όχη-
μα παραλίας, άφησε σχεδόν άφωνους τους κα-
λεσμένους, ενώ στη γαμήλια δεξίωση που ακο-
λούθησε αφιέρωσε στη σύζυγό του το τραγούδι
«Θα περάσουμε μαζί τις μπόρες και θ’ ανέβουμε
τις ανηφόρες». Το ίδιο βράδυ γιόρτασε και τα γε-
νέθλιά του!

Νυφούλα ντύθηκε το μοντέλο
Νεσχάμ Μουλαζίμ στο πλευρό
του αγαπημένου της Στέλιου Πο-
λογεώργη. Έπειτα από αρκετές
αναβολές λόγω της πανδημίας,
το ζευγάρι ανέβηκε τα σκαλιά
του δημαρχείου Μυκόνου, με
κουμπάρες τη Βασιλική Τσεκού-
ρα και την Ευγενία Γκιζέλη. Η τε-
λετή έγινε σε στενό οικογενει-
ακό κύκλο, με τον Πάνο Μυλωνά
να δίνει στη δημοσιότητα τις
πρώτες γαμήλιες φωτογραφίες
των νεόνυμφων.

Just married!

Μ
ισή ώρα κουπί στην ανοιχτή θάλασσα έκανε η Ζέτα
Μακρυπούλια για να προσεγγίσει ένα πανέμορφο
ξωκλήσι σε βραχονησίδα. Δυστυχώς όμως, το βρήκε
κλειδωμένο κι απογοητευμένη μοιράστηκε την περι-

πέτειά της στο Instagram: «Το συγκεκριμένο είναι το ξωκλήσι του
Αγίου Ερμολάου σε μια βραχονησίδα μόνο του. Στην Σκύρο. Πανέ-
μορφο. Δυστυχώς, αν και έκανα μισή ώρα κουπί, δεν το είδα μέσα.
Κάθισα όμως αρκετά έξω, γιατί είχε πανέμορφη θέα! Όταν ήμουν
μικρή και πηγαίναμε στο χωριό με τους γονείς μου, η μαμά μου συ-
χνά πυκνά με έστελνε στην εκκλησία να ανάψω τα καντήλια και να
λιβανίσω. Από τότε μάλλον θα μου κόλλησε και όταν βλέπω ξωκλή-
σι, θέλω να μπω και να κάνω όλη τη διαδικασία. Έλα όμως που πλέ-
ον τα ξωκλήσια (και οι εκκλησίες) είναι κλειστά. Και καλά οι εκκλη-
σίες, να το καταλάβω. Αλλά τα ξωκλήσια; Γιατί;».

ΚΚαι στα δικά μας!
Τον εκλεκτό της καρδιάς της Δημήτρη παντρεύτηκε το περα-
σμένο Σάββατο με πολιτικό γάμο,η Σόνια Θεοδωρίδου. Η γνω-
στή σοπράνο ανακοίνωσε τα ευχάριστα νέα μέσω Facebook,
αναρτώντας φωτογραφίες από την όμορφη τελετή στο δημαρ-
χείο Περιστερίου. Η διάσημη Ελληνίδα ερμηνεύτρια επέλεξε
για την περίσταση ένα μακρύ γαλάζιο φόρεμα με πολύχρωμα
λουλούδια, συνδυάζοντάς το με ένα ζευγάρι μαργαριταρένια
σκουλαρίκια!

Και το όνομα αυτής Βαλέρια - Ασημούλα! Πα-
ραμυθένια βάφτιση για την κόρη του Γιώργου
Λιανού σε ένα υπέροχα ανθοστολισμένο κτήμα
στον Άγιο Στέφανο! O παρουσιαστής του «Sur-
vivor» και η σύντροφός του Κωνσταντίνα Καρα-
λέξη υποδέχτηκαν με χαρά συγγενείς και διά-
σημους φίλους, ανάμεσα στους οποίους ήταν ο
Γρηγόρης Αρναούτογλου με τη Νάνσυ Αντωνί-
ου, η οικογένεια Γιάννη Βαρδή και ο Παναγιώ-
της Τζωρτζάτος με τη σύζυγο και το παιδί τους.
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Απογοητεύτηκε η Ζέτα

Baby bloom



A
νδρες και γυναίκες κάνουν κάποιες
θεραπείες για νεανική λάμψη. «Υπάρ-
χουν θεραπείες προσώπου και σώμα-
τος που μπορούν να πετύχουν εντυ-

πωσιακή επαναφορά της ισορροπίας του δέρμα-
τος μετά από ταλαιπωρία του χειμώνα και την πε-
ριορισμένη προσοχή που δίναμε λόγω του πιε-
σμένου καθημερινού προγράμματος. 

Δεν είναι όλες, όμως, εξίσου ασφαλείς, όταν
εκτελούνται το καλοκαίρι. Κάποιες μπορεί να
καταστήσουν το δέρμα ιδιαίτερα ευαίσθητο
στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις υψηλές
θερμοκρασίες που επικρατούν στη χώρα μας
από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο, ιδιαίτερα
όταν δεν τηρούνται συγκεκριμένα πρωτόκολλα
εφαρμογής και δεν πραγματοποιούνται από ει-
δικευμένους και έμπειρους ιατρούς», προειδο-
ποιεί ο Πλαστικός και Αισθητικός Χειρουργός
Γεώργιος Βελημβασάκης, ο οποίος προτείνει
πέντε θεραπείες που επιτρέπεται να γίνουν τους
μήνες της μεγάλης ζέστης. 

Πρώτη θερινή θεραπεία ομορφιάς είναι ένας
βαθύς καθαρισμός και μάσκα υδρογέλης. Η βά-
ση κάθε θεραπείας αντιγήρανσης είναι ο βαθύς
καθαρισμός της επιδερμίδας για την απομά-
κρυνση του σμήγματος που παράγεται φυσικά
από τους σμηγματογόνους πόρους, καθώς και
των ρύπων της ατμόσφαιρας και των καλλυντι-
κών προϊόντων που εφαρμόζονται. Προσφέρει
ενυδάτωση και λάμψη, λείανση της επιδερμίδας
και ενίσχυση του κύκλου ανανέωσης του δέρμα-
τος, ακόμα και όταν εφαρμόζεται μόνη της. Μια

καθαρή επιδερμίδα έχει καλύτερη απορροφητι-
κότητα κι έτσι εισχωρούν καλύτερα τα συστατικά
που περιέχουν οι κρέμες περιποίησης και οι θε-
ραπείες ομορφιάς. Ο βαθύς καθαρισμός προ-
ετοιμάζει την επιδερμίδα για να δεχθεί τις θρε-
πτικές ουσίες των μασκών υδρογέλης, που βοη-
θούν στην ενίσχυση της υγρασίας της, η οποία
χάνεται γρηγορότερα το καλοκαίρι λόγω του
καυτού ήλιου και των υψηλών θερμοκρασιών. 

Άλλη θερινή θεραπεία ομορφιάς είναι το υα-
λουρονικό οξύ. Το διάσημο filler βοηθά στη λεί-

ανση των ρυτίδων, στην αποκατάσταση του όγ-
κου των ζυγωματικών και στην αποκατάσταση
του οβάλ του προσώπου. Είναι ένα υλικό που δί-
νει τη δυνατότητα στους έμπειρους πλαστικούς
χειρουργούς να κάνουν γλυπτική στο πρόσωπο
και να χαρίσουν ένα αποτέλεσμα που μοιάζει με
λίφτινγκ. 

Η βοτουλινική τοξίνη είναι η πιο δημοφιλής μη
επεμβατική αισθητική θεραπεία στον κόσμο και
μπορεί να γίνει και το καλοκαίρι. Η έγχυσή της
στο δέρμα προκαλεί χαλάρωση των μυών του
προσώπου, προκειμένου να μειωθούν οι ρυτί-
δες. Το καλοκαίρι χρησιμοποιείται και για πρα-
κτικούς λόγους, όπως για την αντιμετώπιση της
υπεριδρωσίας σε προβληματικές περιοχές (μα-
σχάλες, παλάμες και πέλματα ποδιών). 

Παράλληλα, ο ιατρός προτείνει το Nanopeel-
ing. Πρόκειται για την εναλλακτική λύση στα χη-
μικά peeling κατά τους καλοκαιρινούς μήνες
(και όχι μόνο), αφού δεν έχει τις γνωστές παρε-
νέργειες των τελευταίων (πιθανά εγκαύματα, ξε-
φλούδισμα, ερυθρότητα, ξηροδερμία κ.ά.). Κι
αυτό διότι η νέα τεχνολογία έχει καταστήσει
απαραίτητη μικρότερη ποσότητα δραστικών συ-
στατικών για την ίδια αποτελεσματικότητα.  
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Τι πρέπει να κάνουμε, όταν 
ο υδράργυρος είναι στα ύψη…

Μηχανικό μασάζ 
Η συγκεκριμένη θεραπεία διεγείρει τους
υποδόριους ιστούς του προσώπου. Ονομά-
ζεται LPG Endermolift, είναι 100% φυσική
και ιδιαίτερα ωφέλιμη για τα δέρματα που
εμφανίζουν σημάδια γήρανσης. Η μηχανι-
κή διέγερση που προσφέρει προάγει την
οξυγόνωση των ιστών και την παραγωγή
κολλαγόνου, προσφέροντας λείανση των
ρυτίδων και λαμπερή και ελαστική επιδερ-
μίδα. Έτσι, η επιδερμίδα φαίνεται νεότερη
και ξεκούραστη. Κι επειδή επιθυμία όλων
το καλοκαίρι είναι όχι μόνο ένα ωραίο και
νεανικό πρόσωπο αλλά και ένα σώμα απαλ-
λαγμένο από κυτταρίτιδα, χαλάρωση και
τοπικό πάχος, υπάρχει μια θεραπεία που
μπορεί να βελτιώσει αυτά τα σημεία σε πο-
λύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Θεραπείες αντιγήρανσης
Γεώργιος Βελημβασάκης,
Πλαστικός και Αισθητικός
Χειρουργός 



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)
Ευκαιρίες σήμερα θα σας δοθούν σε επαγγελ-
ματικά, αλλά και οικονομικά ζητήματα. Αγαπή-
στε σήμερα το διαφορετικό και ίσως μέσα από
αυτή την επιλογή να φτάσετε κοντά σε κάποιο
στόχο σας.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς τους Ταύρους τα πράγματα είναι πολύ
ευνοϊκά, αν ακολουθήσετε τα συναισθήματά
σας, αλλά και τα μηνύματα που σας θέτει η… δι-
αίσθησή σας. Μία νέα γνωριμία θα είναι για σας
ένα υπέροχο μάθημα ελευθερίας και απομά-
κρυνσης από τα στερεότυπα.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς του δευτέρου δεκαημέρου θα υπάρ-
ξουν νέες υποθέσεις που θα τρέξουν περισσό-
τερο το επόμενο διάστημα. Βέβαια μην ξεχνά-
τε ότι τα πολύ σημαντικά καλό είναι να γίνουν
έως τις 9/9.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς τους Καρκίνους οι μέρες αυτές σας
έχουν τοποθετήσει σε συναισθηματικές υπο-
θέσεις, όπου οι σκέψεις σας είναι στραμμέ-
νες σε κάθε σχέση σας. Ίσως μάλιστα συναν-
τήσετε και βάλετε στη ζωή σας νέα πρόσωπα.

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς τους Λέοντες είναι μία μέρα που
μάλλον θα σας δημιουργήσει εκνευρισμό και
ανησυχία για μία επαγγελματική σας υπόθε-
ση. Από την άλλη, μη βάλετε στερεότυπα σε
καταστάσεις, αλλάξτε λίγο κατεύθυνση, θα
σας κάνει καλό.  

Παρθένος
(23/8-22/9)
Σήμερα χρειάζεστε να πάρετε ανεπηρέαστοι
κάποιες αποφάσεις, να φτιάξετε τις σχέσεις
σας με πρόσωπα που νιώθετε έντονα συναι-
σθήματα και να αναζητήσετε κάποια μικρή ή
μεγαλύτερη μετακίνηση, ώστε να αλλάξετε
για λίγο τις παραστάσεις.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Οικονομικές υποθέσεις θα σας απασχολήσουν

με πολλή ένταση και πάθος. Είναι η στιγμή που θα

πάρετε κάποια βοήθεια από πρόσωπα που ανή-

κουν στο οικογενειακό σας περιβάλλον.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για εσάς του δευτέρου δεκαημέρου οι εξελίξεις

τρέχουν και οι ανατροπές είναι κάτι που θα πρέπει

να συνηθίσετε. Όσο μεγαλύτερη η αντίστασή σας

τόσο περισσότερο θα «πονέσετε» στις αλλαγές.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Για ένα μικρό χρονικό διάστημα μέσα στη μέρα

θα σας απασχολήσουν τα οικονομικά σας, αλλά

και ο τρόπος διαχείρισής τους. Ίσως μάλιστα

νιώσετε ότι η καθημερινότητά σας ή η υγεία σας

είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ψυχολογίας

σας.  

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η Σελήνη στο δικό σας ζώδιο είναι σε εξορία,

εφόσον είναι στο απέναντι ζώδιο από τη θέση

της. Οπότε και τα συναισθήματα με την παρέμ-

βαση του Ουρανού θέλουν να μην προσκολλών-

ται σε πρόσωπα που σας πλαισιώνουν. Η Ουρά-

νια παρέμβαση είναι στοιχείο ανεξαρτησίας και

εύκολης απαλλαγής από ό,τι σας έχει κουράσει.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η Σελήνη στο δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι έχει

μία τάση να ανασύρει από την ψυχή σας κάθε ει-

κόνα, γεγονός και πρόσωπα του παρελθόντος.

Ευτυχώς που θα έχει μία καλή διαδικασία όλο

αυτό, χωρίς να σας δημιουργήσει… πληγές.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για εσάς τους Ιχθύς η τάση για αλλαγή σάς έχει

αγγίξει πολλές φορές αυτή την περίοδο και σή-

μερα θα είναι πάλι στην κορύφωσή της. Συζητή-

σεις που θα γίνουν με δικά σας πρόσωπα θα σας

δώσουν τις απαντήσεις που περιμένατε.
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Η Σελήνη και σήμερα θα βρίσκεται
στο ζώδιο του Αιγόκερω,
περνώντας από το δεύτερο
δεκαήμερο όπου θα σχηματίσει

τρίγωνο με τον Ουρανό. Η διέλευση αυτή θα
είναι σύντομη και θα φέρει κάποιες έντονες
αντιδράσεις του κόσμου απέναντι σε νέες
οικονομικές παραφωνίες. Γενικότερα θα
υπάρξει μία έντονη τάση για ανατροπή, που
θα ευνοήσει τα ζώδια της Γης, Ταύρο,
Παρθένο και Αιγόκερω].  



Η
διεθνής συγκυρία είναι τρομώδης
και δικαίως κρατάει άγρυπνους
όλους ανεξαιρέτως τους Ευρωπαί-
ους πολίτες, περιλαμβανομένων

και των Ελλήνων. Η Γηραιά Ήπειρος προετοιμά-
ζεται πυρετωδώς να αντιμετωπίσει τον μεγαλύ-
τερο εφιάλτη της: την απόλυτη διακοπή της
ροής του ρωσικού φυσικού αερίου. 

Οι τιμές εκτοξεύονται. Οι κοινωνίες αγωνιούν
και προετοιμάζονται. Η ακρίβεια χτυπάει αλύπη-
τα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Κι όλως
αιφνιδίως, ξεσπούν πολιτικές και κυβερνητικές
κρίσεις σε χώρες που αντιστάθηκαν στον Πούτιν.

Μέσα σε αυτό το διεθνές και ευρωπαϊκό κλίμα,
η χώρα μας προετοιμάζεται κι αυτή για τον χει-
μώνα που έρχεται και που κανείς δεν ξέρει το εύ-
ρος των προκλήσεων με τις οποίες μπορεί να
βρεθούμε όλοι αντιμέτωποι στη διαχείριση της
καθημερινότητάς μας.

Δυστυχώς, η ενεργειακή κρίση -η μεγαλύτερη
από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο- βρίσκει την Ελλά-
δα σε δυνάμει προεκλογική περίοδο. Ο Τούρκος
πρόεδρος το γνωρίζει και καραδοκεί. Κλιμακώ-
νει την ένταση της ρητορικής του και απειλεί ότι η
ώρα της επίθεσης πλησιάζει. Οσμίζεται την πιθα-
νότητα αστάθειας και προετοιμάζεται. 

Αμφιβάλλει κανείς, άλλωστε, ότι μια παρατετα-
μένη ακυβερνησία στην Ελλάδα θα ήταν «βούτυ-
ρο στο ψωμί» των διαταραγμένων αναθεωρητι-
κών ονειρώξεων;

Προφανώς όχι. Μια παρατεταμένη αστάθεια σε
περίοδο ισχυρών διεθνών αναταράξεων, ενεργει-
ακών, οικονομικών, γεωστρατηγικών και γεωπο-
λιτικών, το μόνο που δεν δύναται να υπηρετήσει

είναι το κοινό καλό. Αυτό σε γενικές γραμμές είναι
και το σκεπτικό των όλο και περισσότερων «γαλά-
ζιων» στελεχών που εισηγούνται στον πρωθυ-
πουργό να προχωρήσει σε νέα αλλαγή του εκλογι-
κού νόμου, η οποία θα διασφαλίζει την ανάδειξη
μιας ισχυρής, αυτοδύναμης κυβέρνησης.

Η απλή αναλογική, που έμεινε στη χώρα
«προίκα» από τον ΣΥΡΙΖΑ, αρχίζει να μοιάζει με
εφιάλτη. Σε καιρούς ατάραχους με νερά γαλή-
νια, θα ήταν μία ακόμα πρόκληση για την πολιτι-
κή και τους εκπροσώπους της. Μπορεί και εν-
διαφέρουσα, αφού θα τους ανάγκαζε σε απα-
ραίτητες συγκλίσεις.

Με τα σημερινά δεδομένα, όμως, και με την
υπόθεση της παρακολούθησης Ανδρουλάκη να
ορθώνει ανυπέρβλητα, όπως όλα δείχνουν, εμ-
πόδια σε μετεκλογική συνεργασία ΝΔ - ΠΑΣΟΚ,
μια νέα αλλαγή του εκλογικού νόμου εμφανίζε-
ται ως η μόνη διακριτή εναλλακτική από τον
δρόμο που οδηγεί στη σκοτεινή «τρύπα» της
ακυβερνησίας. 

Χθες, ο υπουργός Επικρατείας κ. Γ. Γεραπετρί-
της σημείωσε ότι θέλει να παραμείνει θεσμικός,
όμως, δεν μπορεί να ξεφεύγει της προσοχής μας
ότι αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται ένα κλίμα που
υποβαθμίζει την πιθανότητα των συνεργασιών. 

Προ διημέρου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Γιάννης Οικονόμου έθεσε ένα ουσιαστικό και όχι
ρητορικό ερώτημα προς την αντιπολίτευση.
«Αφού εμείς καταρρέουμε και δεν θα είμαστε
πρώτοι και ο Μητσοτάκης δεν θα έχει την αποδο-
χή της κοινωνίας… αναρωτιέμαι γιατί τόσο πολύ
φοβούνται ένα εκλογικό σύστημα το οποίο θα δί-
νει στο πρώτο κόμμα τη δυνατότητα μιας πολύ

σταθερής ουσιαστικής κυβέρνησης», είπε και
πρόσθεσε: «Άρα, εδώ, ή κοροϊδεύουν τον κόσμο
και υποκρίνονται, ή ξέρουν ότι η κοινωνία δεν θα
εμπιστευτεί κάτι διαφορετικό ως προς την αποτε-
λεσματικότητα και ο κόσμος δεν θα διακινδυνεύ-
σει, ή προσπαθούν να δημιουργήσουν την πιθα-
νότητα ακυβερνησίας και αστάθειας. Είτε έτσι εί-
τε αλλιώς, τίποτα από τα δύο δεν θα γίνει».

Και το ερώτημα μετατρέπεται σε πραγματική
πρόκληση, ιδιαίτερα για τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ
κ. Τσίπρα, ο οποίος πολλάκις στο πρόσφατο πα-
ρελθόν έχει αποφανθεί ότι ο ίδιος και το κόμμα
του «εκλιπαρούν την κυβέρνηση να αλλάξει όσες
φορές θέλει τον εκλογικό νόμο». 

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης είχε
κλείσει προ καιρού τη σχετική συζήτηση, επικα-
λούμενος μια αναντίρρητα ορθή ανάγκη: αυτή
της υπεράσπισης της θεσμικότητας και της αξιο-
πιστίας στην άσκηση της πολιτικής, την οποία ο
ίδιος είχε ως κορωνίδα του από την ανάληψη των
καθηκόντων του έως σήμερα.

Σε καιρό «πολέμου», ωστόσο, ακόμα και η πλέ-
ον ουμανιστική επιστήμη, αυτή της ιατρικής,
προσαρμόζεται στην «επείγουσα ιατρική» ή «ια-
τρική του πολέμου». Όχι γιατί αυτό είναι το πιο
ορθό ή ηθικό, αλλά γιατί είναι το μόνο χρήσιμο. 

Μια ακυβερνησία στην Ελλάδα σε αυτή τη συγ-
κυρία μπορεί να επιφέρει μεγάλα δεινά. 

Και σε αυτές τις ώρες, το πρώτιστο καθήκον
του κυβερνήτη της είναι να την κρατήσει όρθια. Ο
κ. Μητσοτάκης δεσμεύτηκε έναντι της κοινωνίας
ότι «θα περάσουμε μαζί αυτόν τον δύσκολο χει-
μώνα». 

Μετά, όμως, ακολουθεί η άνοιξη…

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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