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Συμβαίνουν
Από την αρχή σας είχα αναφέρει, παραθέτοντάς σας και συγκεκριμένα επιχειρήματα, ότι το ΚΙΝΑΛ ήταν πολιτικό
φιάσκο, που σύντομα θα έσκαγε, εξαιτίας των διαφόρων λαθών της επικεφαλής αυτού του περίεργου πολιτικού κινήματος κ. Φώφης Γεννηματά. Εδώ και
λίγες ημέρες το ΚΙΝΑΛ δεν έχει μαζί
του, τον πιο σημαντικό του εταίρο, το
Ποτάμι, που αποφάσησαν τα μέλη του
να σταματήσουν την συνεργασία με το
ΚΙΝΑΛ.
Τώρα το Ποτάμι θα πάει σε νέο συνέδριο, με νέο «προσκλητήριο» μελών και
για την ανάδειξη ηγετικού σχήματος.
Όσο για την κ. Γεννηματά; Πληρώνει τα
συνεχή της λάθη…
Τελευταίο λάθος; Το ότι διαφωνεί με το
Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, του
οποίου είναι μέλος ως επικεφαλής της
Δημοκρατικής Συμπαράταξης, επειδή
υποστηρίζει την πρόσφατη απόφαση του
Γιουρογκρουπ της 21ης Ιουνίου, καθώς
και την Απόφαση των Πρεσπών.
Αυτά για την κ. Γεννηματά, πρόεδρο του
Πασοκ, της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και επικεφαλής του Κιναλ.
Όπου λαλούν τα κοκόρια, αργεί να ξημερώσει…
-Γιώργος Ν. Σκλαβούνης-

Η efimerisdiakirixeon.gr είναι πιστοποιημένο Μέλος, ως ηλεκτρονικό μέσο ενημέρωσης, της Πλατφόρμας e-media της Γενικής
Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 17.313

/

Ευρώ: 0,30 €

Η ΑΠΕΙΛΗ ΤΟΥ ΙΡΑΝ
Τα Ιράν επιμένει στην απειλή του, ότι θα αποκλείσει τα στενά του Ορμούζ, σε περίπτωση που οι Ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου επηρεαστούν αρνητικά . Θυμίζουμε ότι
οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, εδώ και αρκετές εβδομάδες καλούν τους συμμάχους τους να μην αγοράζουν πετρέλαιο από το Ιράν. Αυτή η κίνηση έχει ως σκοπό
την οικονομική απομόνωση του Ιράν. Τα στενά του Ορμούζ, αποτελούν μια και μοναδική θαλάσσια αρτηρία μεταφοράς πετρελαίου από την Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ αλλά και το Ιράκ. Σε περίπτωση που λάβουν χώρα
οι απειλές της Τεχεράνης, αυτό θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην τιμή του πετρελαίου.
Από το εν λόγω σημείο περνούν καθημερινά 17 τάνκερς φορτωμένα πετρέλαιο, με
συνολικά 17 εκατομμύρια βαρέλια. Αυτό ισοδυναμεί με την κατά 50% των εξαγωγών
πετρελαίου παγκοσμίως. Σύμφωνα με αναλυτές, σε περίπτωση που ο αποκλεισμός
στα στενά του Ορμούζ διαρκέσει ένα με δυο μήνες, είναι πολύ πιθανό λόγω του πανικού που θα επικρατήσει στην διεθνή αγορά πετρελαίου, η τιμή του να
σκαρφαλώσει στα 250 $ ανά βαρέλι. Αρκετοί είναι εκείνοι που ρίχνουν
μεγάλο μερίδιο ευθύνης στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με την πολύ
επιθετική του προσέγγιση απέναντι στο Ιράν, σε μια προσπάθεια απομόνωσης του, οδήγησε του εισαγωγείς πετρελαίου σε πολύ μεγάλες παραγγελίες.
Χρήστος-Χάρης Μάλλιος

οικονομικές
παράμετροι...

του Νίκου Οικονομάκη

Ο Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σινζο Αμπε, προέβη στην απόφαση να ακυρώσει την προγραμματισμένη επίσκεψή του στο Ιράν. Από ότι λοιπόν φαίνεται οι πιέσεις των Ηνωμένων
Πολιτειών της Αμερικής, για πολιτική αλλά και οικονομική απομόνωση του Ιράν, έτυχαν
απόλυτης αποδοχής από την Ιαπωνία. Σύμφωνα με Ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, ο Άμπε
ακύρωσε την συνάντηση με τον Πρόεδρο Χασάν Ρουχανί, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τα μέσα Ιουλίου. Πιστεύεται ότι η διαρκής εχθρότητα από πλευράς Αμερικής
προς το Ιράν, έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την ακύρωση του ταξιδιού του πρόεδρου την
της Ιαπωνίας. Πάντως η Ιαπωνία, δεν έχει, επίσημα τουλάχιστον, συμφωνήσει να ακολουθήσει τις προτροπές της Ουάσιγκτον, για απομόνωση του Ιράν, ενώ σίγουρα αυτό το
ζήτημα θα είναι ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων στην προγραμματισμένη επίσκεψη
του Αμερικανού γενικού γραμματέα Μαικ Πομπεο στην χώρα του ανατέλλοντος ηλίου.
“ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÄÉÁÊÇÑÕÎÅÙÍ” 1946 - 2018:
Η εφημερίδα που για 71 χρόνια έχει καταστεί συνώνυμη με τις διακηρύξεις, συνεχίζει παράλληλα να «γράφει» ιστορία
στον ευρύτερο χώρο της καθημερινής οικονομικής ενημέρωσης καθώς και της ευρύτερης ενημέρωσης μέσω άρθρων, σχολίων,
αναλύσεων και ευθυμογραφημάτων, προσηλωμένη πάντα στους κανόνες της πρέπουσας δημοσιογραφικής δεοντολογίας.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Ε Ρ Γ ΟΛ Α Β Ι Ε Σ

ΔΕΗ Α.Ε.
Έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΚΑΤΣΚΕΥΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ V ΤΟΥ ΑΗΣ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ- ΛΑΥΡΙΟΥ», πρ/σμού 242.500 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 20 Ιουλίου 2018 και ώρα 13.00.
Τηλ. 210-5293671.

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Έργο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», πρ/σμού 9.696 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 18 Ιουλίου 2018 και ώρα 12.30.
Τηλ. 2132030613.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΕΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.
Έργο «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΛΤΑ»,
πρ/σμού 91.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 19 Ιουλίου 2018 και ώρα 23.59.
Τηλ. 2103353277.

ΔΕΗ Α.Ε.
Έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΥΡΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ- ΦΙΛΩΤΑ», πρ/σμού
117.530 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 24 Ιουλίου 2018 και ώρα 13.00.
Τηλ. 2105292595.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ Π & Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», πρ/σμού 106.501 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 24 Ιουλίου 2018. Τηλ. 2132009842.
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ
ΣΗΜΑΝΣΗΣ/ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ 13.000 ΘΕΣΕΩΝ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΞΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», πρ/σμού 195.000 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 25 Ιουλίου 2018 και ώρα 11.00.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ»
Έργο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ», πρ/σμού 260.000 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 25 Ιουλίου 2018 και ώρα 18.00.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ Α.Π.Θ.
Έργο «ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΣ
ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019», πρ/σμού 123.750 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 27 Ιουλίου 2018 και ώρα 23.59.
Τηλ. 2310992610.
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Έργο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», πρ/σμού 220.352 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 30 Ιουλίου 2018 και ώρα 08.00.

ΔΕΗ Α.Ε.
Έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΑΡΔΛΙΑΣ», πρ/σμού 282.520 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 27 Ιουλίου 2018 και ώρα 11.00.
Τηλ. 210-5293671.

ΟΔΟΠΟΙΪΑ

ΛΑΡΚΟ
Έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΜΙΝΟΥ IV ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΤΗΣ ΛΑΡΥΜΝΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ». Λήξη προσφορών στις 27 Ιουλίου 2018.
Τηλ. 2106170141.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
Έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», πρ/σμού 500.000 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 23 Ιουλίου 2018 και ώρα 10.00.

ÇËÅÊÔÑÏÌÇ×ÁÍÏËÏÃÉÊÁ
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»
Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΛΕΚΟΒΑΛΤΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ», πρ/σμού 520.000 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 24 Ιουλίου 2018 και ώρα 23.59.
Τηλ. 2310898395.
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ», πρ/σμού
300.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 24 Ιουλίου 2018 και ώρα 10.00.
Τηλ. 2132000115.

Ν Ο Σ Ο ΚΟ Μ Ε Ι Α Κ Α
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 64 ΤΟΜΩΝ», πρ/σμού 500.000 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 23 Ιουλίου 2018 και ώρα 23.59.

ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÄÉÁÊÇÑÕÎÅÙÍ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Έργο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ», πρ/σμού 430 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 27 Ιουλίου 2018 και ώρα 15.00.
Τηλ. 2732360578.

ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ- ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Έργο «ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 63,85 ΤΜ ΣΤΗΝ
ΚΥΨΕΛΗ». Λήξη προσφορών στις 19 Ιουλίου 2018 και ώρα 11.00.
Τηλ. 2661030209.
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
Έργο «ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑ ΟΙΚΙΑΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ 746,87 Τ.Μ
ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΙΘΡΙΑΣ 1 ΣΤΗΝ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ».
Λήξη προσφορών στις 29 Ιουλίου 2018 και ώρα 14.00.
Τηλ. 22220-22230.

ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÊÁÉ ÔÅ×ÍÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ

-ÅÔÏÓ ÉÄÑÕÓÇÓ: 1946•ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ - ÅÊÄÏÔÇÓ: ×ñÞóôïò - ×áñÜëáìðïò ÌÜëëéïò
•ÄÉÏÉÊÇÓÇ - ÓÕÍÔÁÎÇ: Υψηλάντου 18 - ÃáëÜôóé - Ô.Ê.: 111 46 - Ôçë.: 210- 2130664 Fax: 213 - 0423038
•ÄÉÅÊÐÅÑÁÉÙÓÇ: Ôçë.:210 - 2130664. Fax: 213 - 0423038

e-mail.: info@efimerisdiakirixeon.gr

site: www.efimerisdiakirixeon.gr

•ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ: PRINT CENTER - Τράλλεων 145Α - Γαλάτσι -Τ.Κ. 111 46 Ôçë.: 210- 2922129 - Fax.: 210-2922117 - E-mail: foto_cop@otenet.gr.

Ç “Åöçìåñßò Äéáêçñýîåùí”
åßíáé ìÝëïò ôçò ¸íùóçò Áíôáðïêñéôþí Åëëçíéêïý Ôýðïõ Åîùôåñéêïý

• ×åéñüãñáöá êáé åðéóôïëÝò ðñïò ôçí Åöçìåñßäá äåí åðéóôñÝöïíôáé

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ετήσιες
Ιδιώτες:
Εταιρίες:
Οργανισμοί – Τράπεζες:

80 € internet – 95 € έντυπη.
90 € internet – 105 € έντυπη.
100 € internet – 115 € έντυπη.

Εξάμηνες
Ιδιώτες:
Εταιρίες:
Οργανισμοί – Τράπεζες:

45 € internet – 60 € έντυπη.
55 € internet – 70 € έντυπη.
65 € internet – 80 € έντυπη.

Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με 6.5% Φ.Π.Α.
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Σ Υ Ν Ε Β Η Σ Α Ν Κ Α Ι Σ Χ ΟΛ Ι Α Σ Τ Η Κ Α Ν …
ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΙΕΞΟΔΟ Ο
ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ!
Είναι πραγματικά άξιο πολιτικού ενδιαφέροντος τα όσα πράττει αυτή τη χρονική περίοδο ο Τούρκος πρόεδρος κ.
Ταγίπ Ερντογάν, όσον αφορά την εξωτερική πολιτική της χώρας του…
Έχει αρχίσει να ξετυλίγει ένα επικίνδυνο
«κουβάρι», με το οποίο επιδιώκει να
«τυλίξει» ένα μέρος της Συρίας, όλα
σχεδόν τα θαλάσσια «οικόπεδα» της
Κυπριακής Δημοκρατίας, σειρά ελληνικών νησιών κι επιπλέον να απειλεί συνεχώς κι αόριστα την Ελλάδα!
Παράλληλα επιτίθεται σε φραστικό επίπεδο από καιρού σε καιρό τόσο στη
Ρωσία όσο και στην Αμερική, επαναλαμβάνοντας συνεχώς ότι η χώρα του
είναι ο βασικός πυλώνας στήριξης, αλλά
και υποστήριξης της απανταχού στον
κόσμο μουσουλμανικής κοινότητας!..
Επιπρόσθετα ολοένα και περισσότερο
αφήνει να εννοηθεί, ότι δεν τον ενδιαφέρει η ένταξη της χώρας του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ από την άλλη και
παραδόξως συνεχίζει να στηρίζει τη
συμφωνία που έχει κάνει μαζί της για το
«προσφυγικό»…
Προφανώς λοιπόν το βασικό «σχέδιό»
του είναι να πείσει τη διεθνή κοινότητα,
ότι η Τουρκία επειδή είναι μια μεγάλη
χώρα, εκ των πραγμάτων όχι μόνο θα
πρέπει να υπολογίζεται από όλες τις
άλλε μεγάλες δυνάμεις, αλλά και να
συμμετέχει μαζί μ’αυτές στο «μερτικό»

από το «ενεργειακό» της Κύπρου και
της Ελλάδας…
-Με άλλα λογια; «Δώστε και σε μένα
μερτικό από το «ενεργειακό» τους, για
να σταματήσω να τις απειλώ»…
Αν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε η Ελλάδα και η Κύπρος θα πρέπει ν΄αναλάβουν δέσμη πρωτοβουλιών, για να
«κατοχυρώσουν» με μια νέα επικαιροποίηση τα δίκαιά τους με βάση τα «καταστατικά» του διεθνούς δικαίου, του
ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης…
Και σε όλα αυτά; Από τη μια η εθνική
οικονομία της Τουρκίας καταρρέει…
-Μήπως ο κ. Ερντογάν προσπαθεί να
κρατηθεί στην εξουσία παίζοντας το τελευταίο του χαρτί με τους Τούρκους
εθνικιστές;
-Μήπως ο κ. Ερντογάν κάνει ότι κάνει,
επειδή φοβάται πραξικόπημα;
-Μήπως ο κ. Ερντογάν υποψιάζεται ότι
«κυοφορείται» σχέδιο διαμελισμού της
χώρας του, από ξένες δυνάμεις;
Ας τα έχουμε υπό κι αυτά τα «μήπως»…
-Προς το παρόν; Ελλάδα και Κύπρος
από τη μια ν΄αποφεύγουν τουρκικές
«παγίδες» κι από την άλλη όλο και πιο
κοντά με τους συμμάχους τους…
ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΧΕΙ ΔΥΟ
ΟΨΕΙΣ…
Για να πάρουμε τα πράγματα ως
έχουν…
-Έχει ή δεν έχει η Αμερική το μεγαλύ-

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
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•
της παρακάτω Διακήρυξης η οποία διαμορφώθηκε βάσει κατευθύνσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. με την υπ’
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ΔΕΗ Α.Ε. http://www.dei.gr → Η ΔΕΗ → Ανακοινώσεις Διακηρύξεων → ΔΥΠ-51718021, μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη
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τερο δημόσιο έλλειμμα στον κόσμο;
Βεβαίως κι έχει το μεγαλύτερο στον
κόσμο δημόσιο έλλειμμα και δεν είναι
δυνατό αυτό το έλλειμμα να αφήνεται
να μεγαλώνει, επειδή κάποια στιγμή θα
δημιουργηθεί «φούσκα» μεγατόνων
που σκάζοντας, θα καταπλακώσει όλη
την αμερικάνικη οικονομία!
-Έχει ή δεν έχει η Αμερική έντονο ανταγωνισμό μέσα στη χώρα της από συγκεκριμένα προϊόντα «στενής κατανάλωσης», τα οποία «εκμεταλλευόμενα» μια άδικη «διεθνή πολιτική εμπορίου», της αποδυναμώνουν τη δική της
βιομηχανία, της αυξάνουν την ανεργία
και της χαμηλώνουν την πτήση του δολαρίου;
Βεβαίως και υφίσταται ένας τέτοιος ανταγωνισμός σε βάρος των οικονομικών
της συμφερόντων, αφού η αμερικάνικη
αγορά, λόγου χάρη, συνεχίζει να «τροφοδοτείται» από ευρωπαϊκά και γιαπωνέζικα αυτοκίνητα...
-Έχει ή δεν έχει η Αμερική «δίκιο» στο
να θεωρεί ότι ως χώρα που πρόσφερε
κυκλώπεια οικονομική βοήθεια και συνάμα τεχνογνωσία σε χώρες όπως η
Γερμανία και η Ιαπωνία, θα πρέπει, αν
μη τι άλλο, να τη λαμβάνουν υπόψη και
να συνεργάζονται μαζί της σε εμπορικό
επίπεδο και να μην την εκμεταλλεύονται;
Βεβαίως κι έχει «δίκιο» η Αμερική, η
οποία όχι μόνο έσωσε την ανθρωπότητα
στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο από τα
«δόντια» του Αδόλφου Χίτλερ, αλλά
στη συνέχεια βοήθησε οικονομικά «νικητές» και «ηττημένους» στην προσπάθειά τους να σταθούν οικονομικά στα
πόδια τους έτσι ώστε ν΄αρχίσουν να
ευημερούν…
Επομένως όταν ο σημερινός της πρόεδρος, προσπαθεί να μειώσει το αμερικάνικο δημόσιο χρέος, όταν προσπαθεί
ν΄ αυξήσει τη δυναμική των αμερικάνικων επιχειρήσεων, όταν επιδιώκει να
μειώσει την ανεργία κι όταν φροντίζει
να δημιουργήσει μια καλύτερη και πιο
δίκαιη εμπορική ζεύξη μεταξύ Αμερικής και ξένων χωρών, είναι δυνατό να
«κακίζεται» αυτή η πολιτική του;
Κι επειδή θα πρέπει όλα να τα βάζουμε
στο «τραπέζι» της σκέψης και του συλλογισμού, το γεγονός ότι ο κ. Τραμπ
προς το παρόν εξαιρεί από την πρόσφατη αύξηση των δασμών σε εισαγόμενα προϊόντα χάλυβα (δασμολογική
αύξηση 25%) και αλουμινίου (δασμο-

λογική αύξηση 10%) χώρες, όπως Καναδάς και Μεξικό, που αποδεδειγμένα
συνεργάζονται με «στρέιτ» τρόπο με
την Αμερική, «αποδεικνύει» περίτρανα
αφενός την καλή του πρόθεση αφενός
να τα έχει καλά με χώρες που συνεργάζονται με θεμιτά μέσα με τη χώρα του
κι αφετέρου «φανερώνει» τη δυσαρέσκειά του σ΄εκείνες τις χώρες που λησμονούν τα όσα καλά έκανε η χώρα του
για αυτές…
Ας αφήσει λοιπόν η Ευρώπη τα «νερόβραστα» περί «αντίμετρων» στην Αμερική εξαιτίας της νέας αμερικάνικης
δασμολογικής πολιτικής κι ας φροντίσει
να κάνει τη δική της εμπορική πολιτική,
η οποία θα είναι συνεργάσιμη με μια
χώρα που στο κάτω- κάτω πάντα στις
«δύσκολες ώρες» σπεύδει να της ζητά
τη στρατιωτική της βοήθεια…
ΣΤΟ «ΧΟΡΟ
ΛΩΝ»!..

ΤΩΝ

ΣΚΑΝΔΑ-

Είναι πασιφανές πλέον ότι από δω και
πέρα ένα μέρος της καθημερινής ελληνικής ενημέρωσης θα έχει να κάνει με
τα διάφορα σκάνδαλα που είτε «ξεθάβονται» είτε από «καραμπόλα» βγαίνουν στην επιφάνεια, όπως περίπου
είναι η «Υπόθεση Νοβάρτις».
Είναι επίσης προφανές ότι όλα αυτά τα
σκάνδαλα που βρίσκονται σε δικαστική
έρευνα, από μία άποψη επιδρούν θετικά
στην προσπάθεια της κυβέρνησης να
πάρει κάποιους πολιτικούς «πόντους»,
έτσι ώστε να μειώσει τη διαφορά της
από τη Νέα Δημοκρατία, που σε όλες τις
δημοσκοπήσεις της «πλάκας» και μη
εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη
θέση, χωρίς όμως να παραγνωρίζεται το
γεγονός ότι η δυναμική του «γαλάζιου»
κόμματος μειώνεται ολοένα και περισσότερο, κάτι που προσδίνει μια κάποια
αισιοδοξία στην κυβέρνηση και ειδικότερα στον ΣΥΡΙΖΑ.
Όπως και νάχουν τα πράγματα θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο, ότι στην περίπτωση που οι όποιες εισαγγελικές
έρευνες οδηγήσουν σε δεινή θέση κάποια πολιτικά στελέχη που φέρονται
προς το παρόν σαν εμπλεκόμενα σε διάφορες «άνομες καταστάσεις», τότε η
δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ θα εκτιναχτεί
προς τα πάνω και πολύ πιθανό να τον
οδηγήσει ακόμα και στην πρώτη θέση…
Σε αντίθετη περίπτωση όλος αυτός ο
«χορός των σκανδάλων» θα «ζαλίσει»
τον ΣΥΡΙΖΑ και κατά πάσα πιθανότητα
θα τον οδηγήσει στη … «λιποθυμία»!..

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
•ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
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Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Πονάει η μέση μου, έχω μικρή άνοδο της πίεσης, με ενοχλεί κάπουκάπου μια πέτρα στα νεφρά και γενικά βρίσκομαι σε μια πολύ άσχημη
χρονική περίοδο… • Για τη μέση κάνω φαρμακευτική αγωγή κι ακολούθως θα κάνω φυσιοθεραπεία… Για την πέτρα θα κάνω μια μικρή
θεραπεία με μια ειδική σκόνη κι ανα με πιάσει κολικός τότε θα πάω
για εξωτερική λιθοτριψία με 350 ευρω. Όσο για την πίεση μάλλον είναι
ελεγχόμενη που να με πάρει και να με σηκώσει… Στο διάολο να πάω…
• Πρέπει να σφραγίσω κι ένα δόντι… Ερείπιο έχω καταντήσει ο μαλθάκας … • Τι να κάνω όμως; Αυτά έχει η πόρνη η ζωή, αυτά έχουν τα
γεράματα…• Που θα πάει όμως, θα κάνω το απαραίτητο σέρβις και σε
λίγο καιρό θα είμαι απολύτως καλά… • Βρίσκομαι και σήμερα μαζί
σας, συνεχίζω να σας κάνω όμορφη και τρελή παρέα και θέλω να πιστεύω ότι συνεχίζετε να τη βρίσκετε μαζί μου… • Ζέστη πάντα, ρεψίματα κάθε είδους πάντα, μαλθακίες πάντα και προπαγάνδα πάντα…
•Αυτή είναι κυρίες και κύριοι η ζωή μας που να με πάρει και να με σηκώσει… • Άντε λοιπόν να την κάνω, το ίδιο να κάνετε κι εσείς και σίγουρα εδώ είμαι πάντα για να
σας κάνω παρέα…• Αυτά τα λίγα είχα να σας πω
για σήμερα και θα τα ξαναπούμε στο επόμενο. • Φιλάκια!
-Ο Παλμογράφος-

äçìïóéïãñáöéêü
ðïëýðëåõñï
Σύμφωνα με τον επικεφαλής οικονομικό αναλυτή της Alpha Bank
Παναγιώτη Καπόπουλο, η Ελληνική οικονομία θα χρειαστεί μια αύξηση, σε ότι αφορά στις επενδύσεις, που θα αγγίξει το 15% του
ΑΕΠ. Ο Παναγιώτης Καπόπουλος, τόνισε ότι θα πρέπει να μειωθεί
η ανεργία σε ανεκτά επίπεδα, για μια χώρα με τις παραγωγικές δυνατότητες της Ελλάδας. Για να συμβεί αυτό απαιτούνται επενδύσεις
κυρίως ιδιωτικές αλλά και δημόσιες. •Το Ιράν αποφάσισε να κάνει
εισαγωγές μόνο από χώρες που αγοράζουν από αυτό πετρέλαιο. Πιο
συγκεκριμένα, η επιτροπή ενέργειας του Ιράν, ανακοίνωσε ότι η
χώρα θα αγοράζει προϊόντα, μόνο από τα κράτη που αγοράζουν Ιρανικό πετρέλαιο. Η ανακοίνωση αυτή ήρθε ως απάντηση στην κίνηση
της Αμερικής, να παροτρύνει τους συμμάχους της να σταματήσουν
να αγοράζουν πετρέλαιο από το Ιράν. Ο εκπρόσωπος της επιτροπής
ενέργειας του Ιράν, Ασαντολαχ Καρεκχανι, δήλωσε ότι «Θα θέλαμε
να ενημερώσουμε τις χώρες που αγοράζουν πετρέλαιο από εμάς, ότι
θα συνεχίσουμε να αγοράζουμε δικά τους προϊόντα, μόνο εάν και
αυτές συνεχίσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από το Ιράν». Σύμφωνα
με πηγές, η Ουάσιγκτον προσπαθεί να πείσει τους συμμάχους να
διακόψουν εντελώς την αγορά πετρελαίου από το Ιράν, ξεκινώντας
από τον ερχόμενο Νοέμβριο. Ο Πρόεδρος του Ιράν Χασαν Ρουχανι,
δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν θα καταφέρουν
να ανακόψουν τα έσοδα της χώρας από την εξαγωγή πετρελαίου.

ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÁ
ÊÉ ÁËËÁ...
ôïõ Ãéþñãïõ ÌÜëëéïõ

Στο Banking Forum της ΕΕΔΕ
μίλησε ο επικεφαλής οικονομικός
αναλυτής της Eurobank Τάσος Αναστασάτος. Πιο συγκεκριμένα, τόνισε
την ανάγκη της συνέχισης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, δηλώνοντας
ότι «απαιτούνται εμπροσθοβαρείς
πολιτικές για ανάκτηση εμπιστοσύνης αγορών, σε βάθος χρόνου ώστε
να υπάρξει θετική επίδραση στο δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης». Ορισμένες σημαντικές μεταρρυθμίσεις αφορούν στο άνοιγμα αγορών προϊόντων και υπηρεσιών, στην επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης, στη
καλυτέρευση του πλαισίου χρήσης
γης, αλλά και στην ολοκλήρωση του
κτηματολογίου. Ανέφερε ακόμα, ότι
οι τράπεζες διαθέτουν πόρους για να
στηρίξουν επενδυτικές προσπάθειες,
είτε μόνες τους είτε από κοινού με
αναπτυξιακές τράπεζες του εξωτερικού.•Θα χρειαστούν περίπου 590 δις
μέχρι το 2030, ούτω ώστε να υπάρξει ανάκαμψη των επενδύσεων της
τάξης του 20,5% του ΑΕΠ. Αυτά
εκτιμά ο επικεφαλής οικονομολόγος
της τράπεζας Πειραιώς Ηλίας Λέκος. Ακόμα τόνισε, ότι οι προοπτικές
της ελληνικής οικονομίας εμφανίζονται θετικές καθώς αρχίζουν να γίνονται αντιληπτά τα οφέλη από το
σύνολο των διαρθρωτικών αλλαγών
που έχουν λάβει χώρα από το 2010
έως σήμερα. Τέλος, έκανε λόγω για
την ανάγκη αύξησης των επενδύσεων, κάτι που αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην γενικότερη
πορεία της Ελληνικής οικονομίας.
•Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έτοιμος να
επενδύσει στην αγορά του φυσικού
αερίου. Συγκεκριμένα, ο Έλληνας
εφοπλιστής, θα ασχοληθεί με την
υγροποίηση φυσικού αερίου και έχει
ήδη αποστείλει επιστολή προθέ-

σεων στον μεγαλύτερο ναυπηγικό
όμιλο στον κόσμο, την Hyundai
Heavy Industries, για τη ναυπήγηση
μέχρι 10 υγραεριοφόρα πλοία, η
αξία των οποίων αναμένεται να προσεγγίσει τα 2 δις δολάρια. Ο ναυτιλιακός όμιλος ήταν σε διαπραγματεύσεις για περίπου ένα χρόνο και με
έναν ακόμα νοτιοκορεατικό ναυπηγικό όμιλο, αλλά φαίνεται ότι επιλέγει την HHI προκειμένου να επενδύσει στα LNG carriers. Με βάση
την συμφωνία προβλέπεται η ναυπήγηση τεσσάρων πλοίων χωρητικότητας 170.000 με 180.000 κυβικών μέτρων, τα οποία θα παραδοθούν το 2020 και το 2021. Τέλος,
υπάρχουν δύο επιλογές για τη ναυπήγηση τριών πλοίων κάθε φορά και
η τιμή τους προσδιορίζεται κατά
προσέγγιση, στα 184 εκατ. δολάρια
ανά πλοίο.• Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι κυρώσεις κατά της
Ρωσίας θα επεκταθούν για ακόμα
έξι μήνες. Η πολιτική αυτή κίνηση
είναι επιλογή από κοινού, του Εμανουελ Μακρόν αλλά και της Ανγκελα Μέρκελ. Η Ρωσία από την
πλευρά της δήλωσε μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, ότι η Ευρώπη για ακόμα μια φορά χάνει την
ευκαιρία για να επανεξέταση την
στάση της απέναντι στην Ρωσία.
Θυμίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση
ξεκίνησε την επιβολή κυρώσεων
προς την Ρωσία το 2014, την περίοδο της κρίσης στην Κριμαία της
ανατολικής Ουκρανίας. Η Ρωσία
από την πλευρά της δηλώνει επανειλημμένως ότι δεν έχει καμία σχέση
με την ενδοουκρανική αντιπαράθεση.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: Ένωση Καταναλωτών «Η ποιότητα της Ζωής» 210-3304444• Άμεση Επέμβαση Λιμενικού Σώματος 108• Τουριστική
Αστυνομία 1571• Γιατροί Χωρίς Σύνορα 210-5200500• Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων 210-5212000 • Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 197• Πυροσβεστική Υπηρεσία 199• Συντονιστικό Κέντρο Αντιμετώπισης Πυρκαγιών Δασών 1591• Εφημερεύοντα Νοσοκομεία• Φαρμακεία
14944 •Εθνικό Κέντρο Δηλητηριάσεων 210-7793777• Κοινωνική Βοήθεια 197• Ανοικτή Συμβουλευτική Γραμμή για το AIDS 210-7222222 • Ένωση
Καταναλωτών «Η Ποιότητα της Ζωής» 2310257776 • Δίκτυο Μεταφοράς (ΑμΕΑ) 2310509013 • Άμεση Δράση Αστυνομίας 100• ΟΑΣΑ (Δρομολόγια,
Διαδρομές, Εισιτήρια) 11185 • Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 1500 • Κέντρο Βλαβών ΔΕΗ Αθηνών 10503 • Κέντρο Βλαβών ΔΕΗ Πειραιώς
10504• Κέντρο Βλαβών ΔΕΗ Περιφέρειας 1050

