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Ένας όμηρος! - 
Η περίπτωση 
Ανδρουλάκη

Στρουθοκάμηλοι
στη Βουλή…

EΛΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦYΛΛΟΥ
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Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ

«POLITICAL ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

ΣΕΛ.  15

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ
Μέλος ΠΓ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ,
πρώην αναπληρωτής
υπουργός Εθνικής Άμυνας

«ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ ΜΕ
ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΤΟΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ»

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η

ΣΕΛ. 24-28

• Με προπληρωμένες κάρτες 
τα επιδόματα ΔΥΠΑ, ΟΠΕΚΑ

• ΒΑΣIΛΗΣ ΦΟΥΡΛHΣ 
Ο διορατικός και πεισματάρης επιχειρηματίας

• Μπαράζ συμφωνιών σε ενέργεια,    
κατασκευές, ακίνητα, πληροφορική
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«Προτεραιότητά μας να 
κρατήσουμε την Ελλάδα ψηλά»

ΣΕΛ. 12-13

ΑΝΝΑ ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΣΕΛ. 12-13

ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 10-11

«Μην αμελείς 
ποτέ από πού 

ξεκίνησες»

ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΓράφουνΣΕΛ. 11

ΝΑΝΣΥ ΝΕΝΕΡΟΓΛΟΥ - ΠΕΤΑΛΩΤΗ

ΝAΝΤΙΑ Β. ΓΩΓΟΥΛΟΥ

Είσαι εθισμένος 
σε αρνητικές ειδήσεις;

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ
Το ιστορικό ενός βιαστή
ΣΕΛ. 16-17

ΝOΤΗΣ ΜΑΡΙAΣ
Άμεσα μέτρα για να μπει 
φρένο στα σχέδια του 
Ερντογάν για εργαλειοποίηση 
του μεταναστευτικού 

Νέο φρένο του «ρωσικού
ψύχους» στην ηγέτιδα 
δύναμη της Ευρώπης;

ΣΕΛ. 4

ΝΕΟ ΟΧΙ ΣΕ ΕΚΛΟΓΕΣ - «ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΘΕΛΟΥΝ ΑΔΥΝΑΜΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ»

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: ΤΑ «ΓΑΛΑΖΙΑ» ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 

• Σε Τσίπρα: «Κατάθεσε πρόταση 
δυσπιστίας και έλα να μετρηθούμε»

• Σε Ανδρουλάκη: «Να απευθυνθείς 
στα ελληνικά και ξένα δικαστήρια»

ΣΦΥΡΟΚΟΠΗΜΑ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
στην αντιπολίτευση 

ΣΕΛ.3-6

Πολιτικός ψεύτης, 
τοξικός και εθνικά
επικίνδυνος

ΛYΣΣΑ ΤΟΥ «AΧΑΣΤΟΥ» ΚΑΤA ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟYΡΓΟΎ
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Υ
πάρχει μια παροιμία/παραβολή, ινδικό
δάνειο στην κουλτούρα των Αγγλοσαξό-
νων που επεκτάθηκε σε όλο τον δυτικό
κόσμο, και αναφέρεται στην απροθυμία

να δουν κάποιοι ένα μεγάλο πρόβλημα συνολικά, το
οποίο χρήζει αντιμετώπισης. «Elephant in the ro-
om» το λένε οι φίλοι μας οι Αγγλοσάξονες. Ελέφαν-
τας στο δωμάτιο, λοιπόν, και κάμποσες… στρουθο-
κάμηλοι στη Βουλή! 

Πώς εμπλέκονται τώρα τα συμπαθή πτηνά και ο
ελέφαντας στο δωμάτιο με τη χθεσινή συζήτηση στη
Βουλή; Στα πολλά και σημαντικά που ακούστηκαν, η
«Political» ξεχώρισε αυτό που ανέφερε ο πρωθυ-
πουργός σχετικά με τα ξένα συμφέροντα. «Γνωρί-
ζω», είπε, «πως υπάρχουν δυνάμεις που θέλουν
αδύναμες κυβερνήσεις και αυτές που δεν αντέχουν
τον δρόμο της δυτικής φιλελεύθερης δημοκρατίας.

Στην Ελλάδα δεν θα αναστηθούν τα λιμάνια που κά-
ποτε κάποιοι ζητούσαν ρούβλια και δραχμές, δεν θα
χρηματοδοτηθούν ΜΜΕ από ξένα συμφέροντα. Εγώ
δεν κάνω πίσω και οι Έλληνες δεν κάνουν πίσω, αυ-
τήν την απόφαση δεν την εκχωρούμε σε κανέναν».
Αυτή η αναφορά-καταγγελία του πρωθυπουργού
έτυχε διαφόρων ερμηνειών από την αντιπολίτευση.
Άλλοι την είδαν ως έμμεση απειλή και εκβιασμό
προς τους πολίτες, άλλοι τη θεώρησαν υπερβολική,
προκειμένου να αποπροσανατολίσει από την ουσία
της συζήτησης και άλλοι απλό φληνάφημα για να
«ξεφύγει από τη δύσκολη θέση». Τι έκαναν όλοι αυ-
τοί; Τη στρουθοκάμηλο μπροστά στον ελέφαντα που
υπάρχει στο δωμάτιο…

Είναι υπερβολή, φληνάφημα και εκβιασμός ότι η
χώρα είναι στο στόχαστρο ξένων δυνάμεων, οικο-
νομικών και γεωπολιτικών συμφερόντων, ότι απει-

λείται από γείτονες και «φίλους»; Δεν συμβαίνουν
όλα αυτά διαχρονικά, με οποιαδήποτε κυβέρνηση,
υπό διάφορες και διαφορετικές συνθήκες; Δεν
έχουν καταγραφεί ιστορικά αλλά και στη συλλογική
συνείδησή μας; 

Και θα το ξαναγράψουμε, γιατί το πιστεύουμε. Η
Υπηρεσία Πληροφοριών είναι η πιο νευραλγική υπη-
ρεσία του κράτους, όχι μόνο του δικού μας, χρειάζε-
ται βελτιώσεις, οι οποίες πρέπει να συζητηθούν και
να προχωρήσουν με αφετηρία λόγω συγκυρίας τις
προτάσεις Μητσοτάκη, έχει προσφέρει, όμως, ήδη
πολλά στη χώρα. Και στην τελική, πρέπει όλοι να κα-
τανοήσουμε τη σημασία του απορρήτου, της μυστικό-
τητας, της παρασκηνιακής δράσης που οφείλει να
έχει μια τέτοια υπηρεσία, προκειμένου να ανταποκρι-
θεί στον ρόλο της. 
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Τ
έλος στα εκλογικά σενάρια που
διαρρέουν από την αντιπολίτευση
λόγω της υπόθεσης των τηλεφω-
νικών παρακολουθήσεων από

την ΕΥΠ έβαλε ο πρωθυπουργός, κατηγο-
ρώντας τον Αλέξη Τσίπρα πως θέλει να
οδηγήσει εν μέσω ενεργειακής κρίσης τη
χώρα στις κάλπες, προκειμένου να υπάρξει
πολιτική αστάθεια. Από την προ ημερησίας
συζήτηση στη Βουλή φάνηκε τελικά πως
μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά πρόωρες κάλπες, κα-
θώς, όπως ξεκαθάρισε ο Μιχάλης Κατρί-
νης, οι εκλογές θα πρέπει να διεξαχθούν
μετά τη διαλεύκανση της υπόθεσης της πα-
ρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη.

Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλε-
σε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να δει τι συμ-
βαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως
η Ιταλία, που η οικονομία της κλυδωνίζεται
σε μια κρίσιμη χρονικά στιγμή. Παράλλη-
λα, όμως, έθεσε ουσιαστικά και το πολιτικό
διακύβευμα των εκλογών. «Εγώ δεν κάνω
πίσω και οι Έλληνες δεν γυρνάνε πίσω. Στη
δημοκρατία μόνο ο λαός αποφασίζει για το
μέλλον του και αυτή την απόφαση δεν την
εκχωρεί σε κανέναν», υπενθυμίζοντας
τους φόρους, τις κλειστές τράπεζες, τις
μειώσεις μισθών και συντάξεων που ση-
μειώθηκαν την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε
πρώτο πρόσωπο επανέλαβε πως θα εξαντ-
λήσει την τετραετία, αναλαμβάνοντας το
οποιοδήποτε πολιτικό κόστος, και σημεί-
ωσε πως προτεραιότητά του είναι η αντιμε-
τώπιση της ακρίβειας ενόψει του δύσκο-
λου χειμώνα.

«Εγώ θα αναλάβω το κόστος να οδηγή-
σω τη χώρα σε σταθερό λιμάνι. Το όποιο
πολιτικό κόστος. Θα τον περάσουμε αυτόν
τον δύσκολο χειμώνα. Θα τον περάσουμε
μαζί. Δεν θα φυγομαχήσω. Δεν θα εκχω-
ρήσω αυτή την ευθύνη που μου ανέθεσε ο
ελληνικός λαός. Και στο τέλος της τετραε-
τίας θα έρθουμε να αναμετρηθούμε. Και ο
κυρίαρχος, ο κυρίαρχος ελληνικός λαός,
θα αποφασίσει ποιος επιθυμεί να τον κυ-
βερνήσει την επόμενη τετραετία», είπε ο
πρωθυπουργός, προτάσσοντας για μία
ακόμη φορά το εθνικό από το κομματικό
συμφέρον.

Κυβερνητικά στελέχη χαρακτήριζαν
«ανεύθυνη» και «προσχηματική» τη στάση
του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η χώρα
σε λιγότερο από εννέα μήνες θα οδηγηθεί
στις κάλπες. «Για σκεφτείτε λίγο τι θα σή-
μαινε μια υπηρεσιακή κυβέρνηση, παρά-

λυτη, με υπουργούς που δεν γνωρίζουν τα
χαρτοφυλάκια, να πρέπει να παίρνουν
αποφάσεις για τη στήριξη της κοινωνίας»,
σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Εκτός, όμως, από τον Αλέξη Τσίπρα που
ζήτησε από τον πρωθυπουργό να παραιτη-
θεί προκειμένου να προκηρυχθούν πρό-
ωρες εκλογές, και το ΠΑΣΟΚ έχει βάλει ως
όρο για να συνεργαστεί μετεκλογικά με τη
ΝΔ να οριστεί πρωθυπουργός πρόσωπο
κοινής αποδοχής. Ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης, που βλέπει πως το ραγισμένο γυαλί
στις σχέσεις του με το ΠΑΣΟΚ δύσκολα θα
ξανακολλήσει, καθώς η Χαριλάου Τρικού-
πη έχει ταυτιστεί με την Κουμουνδούρου,
απάντησε στον Νίκο Ανδρουλάκη τονίζον-
τας πως τον πρωθυπουργό τον επιλέγει ο
λαός. «Είναι δικαίωμά του να επιλέγει τους
φίλους του και τους συμμάχους του, αλλά
πρέπει επίσης να γνωρίζει ότι τους πρωθυ-
πουργούς τούς επιλέγει ο ελληνικός λαός
και όχι ο ίδιος».

Ποια ξένα συμφέροντα «φωτογράφισε»
Ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη ανα-

φορά σε ξένα συμφέροντα που δεν θέλουν
τον ίδιο και τη ΝΔ στην εξουσία, «φωτο-
γραφίζοντας» μεταξύ άλλων τον Ταγίπ Ερν-
τογάν, που άλλωστε το έχει πει και δημό-
σια, αλλά και τη Μόσχα λόγω της ξεκάθα-
ρης στάσης που πήρε από την πρώτη στιγ-
μή η κυβέρνηση απέναντι στον Βλαντίμιρ
Πούτιν λόγω της εισβολής στην Ουκρανία.
Μάλιστα, κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ πως με
τη στάση του παίζει ουσιαστικά το παιχνίδι
τους. «Έρχεστε και ζητάτε εκλογές για να
οδηγήσετε τη χώρα στην αστάθεια, για να
κάνετε το χατίρι αυτών οι οποίοι δεν θέ-
λουν τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρα-
τία στην κυβέρνηση και μας το έχουν πει
και δημόσια στο κάτω κάτω της γραφής.
Δεν το έκρυψαν ποτέ».

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
έκανε λόγο για συμφέροντα τα οποία δια-

χρονικά επιθυμούν αδύναμες κυβερνή-
σεις, γιατί θεωρούν ότι έτσι αυξάνουν τη
δυνατότητα επιρροής τους, και έστειλε μή-
νυμα προς κάθε κατεύθυνση. «Στην Ελλά-
δα του 2022 δεν θα αναστηθούν τα άλλα λι-
μάνια, από τα οποία κάποτε κάποιοι ζητού-
σαν ρούβλια ή δραχμές. Δεν θα χρηματο-
δοτηθούν ξανά από ξένα κέντρα μέσα ενη-
μέρωσης με γνωστούς πρωταγωνιστές, με
στόχο να επηρεάσουν την πολιτική σκηνή.
Ούτε το μερικό θα γίνει γενικό, με σκοπό να
αποσταθεροποιηθεί η κυβέρνηση και μαζί
της ο τόπος». 

O πρωθυπουργός απέκλεισε 
εκ νέου τις εκλογές και έδειξε
τα συμφέροντα εντός και 
εκτός Ελλάδας που κρύβονται
πίσω από τις υποκλοπές

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

Μητσοτάκης: «Εγώ δεν
κάνω πίσω και οι   Έλληνες
δεν γυρνάνε πίσω»
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Tης Στέλλας Παπαμιχαήλ

Σ
ε απόλυτα πολωμένο κλίμα, ενδει-
κτικό και της ατμόσφαιρας που θα
κυριαρχήσει τη Δευτέρα, στη συζή-
τηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ

για συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για
την παρακολούθηση του κινητού του Νίκου
Ανδρουλάκη, διεξήχθη η συζήτηση για τις
υποκλοπές. 

O πρωθυπουργός πέρασε στην αντεπίθε-
ση και μίλησε για όλα όσα έχουν τεθεί στον
δημόσιο διάλογο από τη στιγμή που ξέσπασε
η υπόθεση Ανδρουλάκη. «Εγώ κοίταξα κατά-
ματα τον λαό και είπα ότι δεν γνώριζα την πα-
ρακολούθηση του κ. Ανδρουλάκη και όποιου
άλλου δημοσιογράφου! Ο λόγος μου εναν-
τίον του δικού σας. Ο κόσμος θα συγκρίνει!»,
ήταν η αφοπλιστική απάντηση του Κ. Μητσο-
τάκη στα επίμονα ερωτήματα του Α. Τσίπρα
να εξηγήσει τους λόγους που η ΕΥΠ προχώ-
ρησε στην επισύνδεση των επικοινωνιών του
Ν. Ανδρουλάκη. 

Ο πρωθυπουργός κάνοντας για ακόμη μία
φορά την αυτοκριτική του παραδέχθηκε ότι η
διαδικασία της παρακολούθησης του αρχη-
γού του ΠΑΣΟΚ, παρότι ήταν νόμιμη, δεν
ήταν σωστά τεκμηριωμένη και για τον λόγο
αυτό προχώρησε σε απομάκρυνση του τέως
διοικητή της ΕΥΠ και του στενού του συνερ-
γάτη. «Οι λόγοι της παρακολούθησης θα
μπορούν να αποτυπωθούν στην Επιτροπή
Θεσμών και Διαφάνειας και στην Εξεταστι-
κή», είπε ο Κ. Μητσοτάκης, καλώντας τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ να μη φέρει αντίρρηση στην κλήση και
προηγούμενων διοικητών της ΕΥΠ, όπως του
κ. Ρουμπάτη και του κ. Δραβίλα, που θα μπο-
ρούσαν να προσθέσουν την εμπειρία τους
στο πώς χειρίστηκαν ανάλογες υποθέσεις. 

Μίλησε για συμπόρευση 
ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Κάλεσε για ακόμη μία φορά τον Ν. Αν-
δρουλάκη να πάρει θεσμικά τις απαντήσεις
στο γιατί υπήρξε εντολή παρακολούθησής
του από την ΕΥΠ μέσα από μια απόρρητη δια-
δικασία, όπως και προβλέπεται για τέτοια ζη-
τήματα, προτρέποντάς τον αν αμφισβητεί τη
νομιμότητα της επισύνδεσης να προσφύγει
στα δικαστήρια. Το «φλερτ» που έχει ανακύ-
ψει, με αφορμή τις παρακολουθήσεις, μετα-
ξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ δεν πέρασε απαρατή-
ρητο από τον πρωθυπουργό, που μίλησε για
απόλυτη συμπόρευση του ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ, η οποία οδηγεί πολλούς ψηφοφόρους
και φίλους του ΠΑΣΟΚ να αναρωτιούνται μή-
πως ψηφίζοντας Ανδρουλάκη τούς προκύ-
ψει τελικά Τσίπρας.

Ο Κ. Μητσοτάκης κάλεσε τα κόμματα να
λάβουν ξεκάθαρη θέση απέναντι στο θέμα
της γενικής εξαίρεσης των πολιτικών από τις
επισυνδέσεις. Όπως εξήγησε: «Κανείς δεν
μπορεί να πει επί της αρχής ότι ένα πολιτικό

πρόσωπο ή δημοσιογράφος ή επιχειρημα-
τίας ή διπλωμάτης ή στρατιωτικός δεν μπορεί
να λειτουργεί επί ζημία της εθνικής ασφά-
λειας. Κατεξοχήν τα ρήγματα της εθνικής
ασφάλειας από τέτοιους προκαλούνται». Ση-
μείωσε, ωστόσο, ότι για αυτή την κατηγορία
θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερες δικλί-
δες και αυστηρότερα φίλτρα. 

«Μέτρησα 54.000 επισυνδέσεις 
επί των ημερών σας»

Επί των νομικών διατυπώσεων ο πρωθυ-
πουργός ήρθε σε σύγκρουση όχι μόνο με τον
Α. Τσίπρα αλλά και με τον Ε. Βενιζέλο, ο
οποίος εις διπλούν εξέδωσε ανακοινώσεις
κατά τη διάρκεια της συζήτησης, υπερασπι-
ζόμενος τη θέση ότι οι πολιτικοί δεν μπορούν
να είναι στο ίδιο «κάδρο» με τους υπόλοι-
πους πολίτες ως προς τις παρακολουθήσεις. 

Στο πλαίσιο αυτό, στην τριτολογία του ο Κ.
Μητσοτάκης αναρωτήθηκε πώς «προέκυ-
ψε αυτή η αγάπη του Α. Τσίπρα με τον Ε. Βε-

νιζέλο, τον οποίο πριν από λίγο καιρό ήθελε
ο ίδιος να στείλει στο Ειδικό Δικαστήριο για
τη Novartis».  Ο Κ. Μητσοτάκης υποστήριξε
ότι δεν είναι δυνατόν ένας πρωθυπουργός
να γνωρίζει τις παρακολουθήσεις που κά-
νει η ΕΥΠ και στη συνέχεια απάντησε στον
Α. Τσίπρα που υποστήριξε ότι επί των ημε-
ρών του δεν υπήρξε καμία παρακολούθηση
βουλευτή ή ευρωβουλευτή. «Μέτρησα τις
επισυνδέσεις επί των ημερών σας, ήταν
54.000, μια μια τις κοιτάξατε για να βεβαι-
ωθείτε ότι δεν παρακολουθούνταν πολιτι-
κοί;», αναρωτήθηκε ο πρωθυπουργός
απευθυνόμενος στον Α. Τσίπρα. 

O K. Μητσοτάκης αφού εξαπέλυσε σφο-
δρή επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ για τις επιλεκτικές
διαρροές που έκανε κατά τη διάρκεια της συ-
νεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Δια-
φάνειας καταπατώντας τη διαδικασία του
απορρήτου και κάνοντας λόγο για πολιτειακό
σφάλμα, υποστήριξε ότι στο όνομα της δια-
φάνειας δεν μπορούν να γίνουν φεϊγβολάν

τα δελτία της ΕΥΠ, πριονίζοντας θεσμούς και
χτυπώντας την αξιοπιστία της Εθνικής Υπη-
ρεσίας που αποτελεί εθνικό βραχίονα του
κράτους. 

«Ένα ολίσθημα δεν πρέπει να μηδενίσει
ένα σημαντικό έργο», είπε ο πρωθυπουργός,
τονίζοντας ότι η μάχη με τα παράνομα λογι-
σμικά, τα οποία αριθμούν περί τα 500, είναι
μια παγκόσμια μάχη και θύματα αυτών έχουν
πέσει πολλοί ηγέτες δυτικών χωρών. Ο πρω-
θυπουργός ανέφερε σε τίτλους τις επόμενες
κινήσεις της κυβέρνησης για τη θωράκιση
της ΕΥΠ, μεταξύ των οποίων η ενίσχυση της
λογοδοσίας της ΕΥΠ μέσω πιο σταθερής
εποπτείας της Βουλής, η αναβάθμιση του ρό-
λου του Συμβούλιου Εθνικής Ασφάλειας για
καλύτερη αξιοποίηση των πληροφοριών, η
θωράκιση νόμιμων επισυνδέσεων για πολι-
τικά πρόσωπα, καθώς και η ενίσχυση της
διαφάνειας και της εκπαίδευσης του προσω-
πικού της ΕΥΠ. 

Μητσοτάκης: «Εγώ κοίταξα
κατάματα τον λαό και είπα 
ότι δεν γνώριζα 
την παρακολούθηση 
του κ. Ανδρουλάκη και όποιου
άλλου δημοσιογράφου! Ο
λόγος μου εναντίον του δικού
σας. Ο κόσμος θα συγκρίνει!»

Σε αντεπίθεση
ο Κυριάκος για 
τις υποκλοπές 
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Ε
πέμεινε στην όξυνση του κλίμα-
τος ο Α. Τσίπρας επαναφέροντας
το αίτημά του για εκλογές και πα-
ραίτηση της κυβέρνησης. Κατη-

γόρησε τον πρωθυπουργό για «ωμή παρα-
βίαση του Συντάγματος» και για θεσμική
εκτροπή, λέγοντας ότι δεν προσέρχεται στη
συζήτηση ως τιμητής, αλλά ως υπόλογος
για ένα βαρύτατο θεσμικό παράπτωμα.

«Τη δυσπιστία του ελληνικού λαού την
έχετε δεδομένη και σύντομα θα εκφραστεί
με ψήφο αλλαγής και απαλλαγής της κυ-
βέρνησης», απάντησε στην πρόκληση του
πρωθυπουργού να καταθέσει πρόταση δυ-
σπιστίας κατά της κυβέρνησης.

Πηγαίνοντας ακόμη ένα βήμα παρακάτω,
ο Α. Τσίπρας έκανε λόγο όχι απλώς για πο-
λιτικό σφάλμα, αλλά για αξιόποινη πράξη,
στοχοποιώντας τον πρωθυπουργό ότι φέ-
ρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για
την υπόθεση Ανδρουλάκη. Εκτίμησε, δε,
ότι ήταν εκείνος που έδωσε εντολή για να
παρακολουθηθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης,
προκειμένου να ελέγξει το τρίτο κοινοβου-
λευτικά κόμμα. «Ήταν πράκτορας, είναι κα-
τάσκοπος, είναι επικίνδυνος για τα εθνικά
συμφέροντα;», διερωτήθηκε ο κ. Τσίπρας.
«Επί 3,5 χρόνια συνειδητά, κ. Μητσοτάκη,
χτίζετε καθεστώς. Καθεστώς νεποτισμού,
σήψης και παρακμής, που όμοιό του δεν
έχει δει η μεταπολιτευτική Ελλάδα», ανέ-
φερε, εκτιμώντας ότι οι αποκαλύψεις των
υποθέσεων Ανδρουλάκη και Κουκάκη εί-
ναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου.

Σύμφωνος με Βενιζέλο
Ο κ. Τσίπρας επέμεινε πως δεν έγιναν νό-

μιμες επισυνδέσεις σε κανένα πολιτικό
πρόσωπο επί ημερών της διακυβέρνησης
και τάχθηκε σύμφωνος με τη νομική άπο-
ψη του Ευάγγελου Βενιζέλου ότι προφα-
νώς και δεν μπορεί να παρακολουθούνται
για λόγους εθνικής ασφάλειας βουλευτές
και ευρωβουλευτές. Κάλεσε, δε, τον πρω-

θυπουργό να αφήσει τους φθηνούς αντιπε-
ρισπασμούς που αγγίζουν τα όρια της προ-
βοκάτσιας και να συστήσει αν θέλει Εξετα-
στική Επιτροπή, μόνο για την περίοδο του
ΣΥΡΙΖΑ. «Καθαρός ουρανός αστραπές δεν
φοβάται», είπε χαρακτηριστικά.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης ήρθε σε κόντρα με τον Γιώργο Γεραπε-
τρίτη για όσα διημείφθησαν στην απόρρητη
συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και
Διαφάνειας. Μετά την οργισμένη παρέμβα-
ση του κ. Γεραπετρίτη σε όσα του καταλόγι-

σε, ανασκεύασε εν μέρει. Επέμεινε, ωστό-
σο, ότι «ο κ. Γεραπετρίτης έκανε τον “ψόφιο
κοριό” μέσα στην συνεδρίαση της Επιτρο-
πής Θεσμών και Διαφάνειας», κατά την
ακρόαση του τέως διοικητή της ΕΥΠ κ. Κον-
τολέοντα.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε
λόγο όχι απλώς για πολιτικό
σφάλμα, αλλά για αξιόποινη
πράξη, στοχοποιώντας τον
πρωθυπουργό ότι φέρει την
πλήρη και αποκλειστική
ευθύνη για την υπόθεση
Ανδρουλάκη

Ταχύρρυθμα είναι τα μαθήματα προς τους «γαλάζιους»
βουλευτές, οι οποίοι, όπως έγραψε και χθες η «Political»,
αναμένεται να επωμιστούν το βάρος της συμμετοχής στην
πολύ σημαντική, όπως εξελίσσεται, Εξεταστική Επιτροπή,
που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής. Σύμφωνα με έγ-
κυρες πληροφορίες, μετά τις πρωτολογίες Μητσοτάκη -
Τσίπρα, το γραφείο του διευθυντή της «γαλάζιας» κοινο-
βουλευτικής ομάδας, Μιχάλη Μπεκίρη, μετετράπη σε
στρατηγείο, όπου ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γερα-
πετρίτης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου,
η Ντόρα Μπακογιάννη και ο γενικός γραμματέας της Βου-
λής Γιώργος Μυλωνάκης συγκέντρωσαν τους βουλευτές
που θα μιλήσουν την προσεχή Δευτέρα στο πλαίσιο της συ-
ζήτησης στην Ολομέλεια του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για τη

σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Όπως μάλιστα είναι σε
θέση να γνωρίζει η «Political», αυτό το… pool των βουλευ-
τών, που αποτελείται από τους Δημήτρη Μαρκόπουλο, Δη-
μήτρη Καιρίδη, Μπάμπη Παπαδημητρίου, Κώστα Καραγ-
κούνη, Χριστόφορο Μπουτσικάκη, Γιώργο Τσαβδαρίδη,
Στάθη Κωνσταντινίδη, Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου, Μαρία
Κεφάλα και Μακάριο Λαζαρίδη θα είναι τα πρόσωπα που
θα αξιοποιήσει η Νέα Δημοκρατία στην Εξεταστική για το
θέμα των παρακολουθήσεων, πρόεδρος της οποίας, όπως
έγραψε πρώτη χθες η «Political» θα είναι ο Γιάννης Κεφα-
λογιάννης. Πολιτικοί παρατηρητές κάνουν λόγο για μία έμ-
πειρη ομάδα, αρκετά μέλη της οποίας έχουν εμπειρία από
τις προανακριτικές και την Εξεταστική, που «έτρεξαν» στην
παρούσα κοινοβουλευτική Σύνοδο. Σύμφωνα με «γαλά-

ζιες» πηγές, ειδικούς ρόλους πρόκειται να αναλάβουν ο
Δημήτρης Μαρκόπουλος και ο κεντρογενής Δημήτρης
Καιρίδης. Κατά τη σύσκεψη, εξάλλου, στους βουλευτές πα-
ρασχέθηκαν χρήσιμες πληροφορίες για το τεχνοκρατικό
σκέλος της λειτουργίας της ΕΥΠ και, ειδικότερα, ποια είναι
τα όρια, που εκ των πραγμάτων και αντικειμενικά θέτει η
αρχή του απορρήτου στη διερεύνηση της υπόθεσης. Ως
προς τη στρατηγική που θα ακολουθήσει το κυβερνών κόμ-
μα, τονίστηκε πως κατά τη συζήτηση της Δευτέρας η ΝΔ θα
προσέλθει θεσμικά με ψυχραιμία και μετριοπάθεια, ενώ
καθ’ όλη τη διάρκεια της Εξεταστικής κεντρικός στόχος της
πλειοψηφίας θα είναι αφενός η πλήρης διαλεύκανση της
υπόθεσης και αφετέρου η ανάδειξη και θεραπεία των χρό-
νιων παθογενειών στη λειτουργία της ΕΥΠ. 

«Διαλεύκανση πριν από τις εκλογές»
Πλήρη διαλεύκανση της παρακολούθησης Ανδρουλάκη με κάθε τίμημα πριν από
τις εκλογές ζήτησε ο επικεφαλής της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης,
κάνοντας λόγο για τη λειτουργία ενός παρακρατικού μηχανισμού υπό
την καθοδήγηση του Μεγάρου Μαξίμου, που ήθελε να θέσει σε ομη-
ρία μια ολόκληρη παράταξη. Επίμονη ήταν η ερώτηση του Μιχάλη
Κατρίνη στον πρωθυπουργό να πει δημοσίως για ποιον λόγο παρα-
κολουθούσε τον Νίκο Ανδρουλάκη, εκτιμώντας ότι τελικά δεν θα το
κάνει, γιατί δεν υπήρχε κανένας λόγος εθνικής ασφάλειας. Κατέθεσε
επίσης αίτημα του κόμματός του να προσκομιστεί ο πλήρης φάκελος της νόμιμης
επισύνδεσης του κινητού τηλεφώνου του Ν. Ανδρουλάκη με όλα τα στοιχεία και τα
σχετικά έγγραφα που προκάλεσαν την άρση των επικοινωνιών του. 

Η «γαλάζια» ανθρωπογεωγραφία της Εξεταστικής Επιτροπής

«Χτίζετε καθεστώς σήψης» 
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Ν. Ανδρουλάκης: «Ραντεβού στην Εξεταστική Επιτροπή, κ. Μητσοτάκη»

Ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει στην αμνησία…
Ο

ΣΥΡΙΖΑ έρχεται σήμερα να κα-
τηγορήσει την κυβέρνηση της
Νέας Δημοκρατίας για παρα-
κολουθήσεις προσώπων, ξε-

χνώντας πως δικοί του υπουργοί κατη-
γόρησαν την κυβέρνηση του 2015-2019
για την ίδια ακριβώς ιστορία. 

«Πάει πολύ, κ. Τσίπρα, να με αποκαλεί-
τε εσείς αρχηγό εγκληματικής οργάνω-
σης», είπε ο πρωθυπουργός, που παράλ-
ληλα σημείωσε πως «συνεργάτες του
Αλέξη Τσίπρα, οι κ.κ. Κοτζιάς, Πανού-
σης, Βαλαβάνη, Λαφαζάνης και Βαρου-
φάκης, έχουν καταγγείλει υποκλοπές
επί ΣΥΡΙΖΑ», είπε ο πρωθυπουργός από
το βήμα της Βουλής, θυμίζοντας «οικεία
κακά» στον Αλέξη Τσίπρα.

Η «Political» είχε φροντίσει να τα
υπενθυμίσει σε όλους με πρωτοσέλιδο
ρεπορτάζ της στις 12 Αυγούστου. Μια
σειρά υποθέσεων, καταγγελιών και ύπο-
πτων αλληλοκαρφωμάτων που έμειναν
στα σκοτεινά από τις αναφορές Βαλαβά-
νη και Λαφαζάνη, μέχρι τις αποκαλύψεις
για συνακρόαση σε βάρος του Κ. Μητσο-
τάκη. «Και εγώ πληροφορούμαι από έγ-
κριτους δημοσιογράφους ότι υπήρξα
θύμα συνακροάσεων την εποχή που
ήμουν υποψήφιος πρωθυπουργός,
όπως και η σύζυγος και η κόρη μου. Κα-
ταθέτω στα πρακτικά την ανάρτηση Τέλ-
λογλου. Θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε
ποια παράκεντρα μας παρακολουθού-
σαν τότε με τον κ. Τσίπρα πρωθυπουρ-
γό!», είπε χθες ο πρωθυπουργός.

Τώρα στην Κουμουνδούρου μπορεί να
φωνάζουν για εκτροπή, παρακράτος,
σκοτεινές διαδρομές, κοριούς κ.λπ., τότε
όμως έκαναν την… πάπια. Πρέπει, όμως,

να θυμούνται τι είχε συμβεί το καλοκαίρι
του 2015, όταν η πρώην αναπληρώτρια
υπουργός Οικονομικών Ν. Βαλαβάνη
κατήγγελλε ότι «με ακούνε “βαλιτσάκια”
όταν μιλάω με τη μάνα μου». 

Οι καταγγελίες
Τότε ο αναπληρωτής υπουργός Προ-

στασίας του Πολίτη Γ. Πανούσης την πα-
ρέπεμπε στην Αρχή Διασφάλισης Απορ-
ρήτου Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) να καταθέ-
σει τα στοιχεία της για να εξετασθούν οι
καταγγελίες της. Και αυτός με τη σειρά
του κατήγγειλε πως έλαβε πληροφορίες
από την ΕΥΠ σχετικά με σχέδιο σε βάρος
της ζωής του εξυφασμένο στις φυλακές
Κορυδαλλού από τρομοκρατικές οργα-
νώσεις, κατονομάζοντας μάλιστα και
στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ (τον κ. Π. Λάμπρου,
συνεργάτη τότε του υπ. Δικαιοσύνης κ.

Παρασκευόπουλου) ότι είχε επαφή με
τους φυλακισμένους. Και ο κ. Λαφαζά-
νης κατήγγειλε ότι παρακολουθούταν
και όταν ήταν υπουργός Ενέργειας και
όταν «τα έσπασε» με τον κ. Τσίπρα.
«Εκείνη την περίοδο παρακολουθού-
μουν μάλλον αδιαλείπτως από ελληνικά
κέντρα, τα οποία θεωρούσαν ότι η δρα-
στηριότητά μου ως υπουργού έβαζε σε
κίνδυνο, υποτίθεται, τα ελληνικά συμφέ-
ροντα ασφαλείας», αναφέροντας, μάλι-
στα, ότι οι παρακολουθήσεις γίνονταν

«από τουλάχιστον τέσσερις υπηρεσίες,
ελληνικές και ξένες». 

Σε «ραντεβού» στην Εξεταστική Επιτροπή κάλεσε τον
πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απαντώντας στο αιχ-
μηρό σχόλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη για το ότι έχει αρνη-
θεί μέχρι τώρα να τον συναντήσει. «Και επειδή εξέφρασε
μια… αγωνία για το πότε θα συναντηθούμε, του δίνω ραντε-
βού στην Εξεταστική Επιτροπή, για να έρθει και να απαντή-
σει ευθέως σε ό,τι απέφυγε σήμερα, επιλέγοντας ξανά ως
μέθοδο διαφυγής την τοξική αντιπαράθεση με τον Αλέξη

Τσίπρα», είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλά-
κης για να ασκήσει στη συνέχεια οξεία κριτική
σχετικά με τα όσα ακούστηκαν στη Βουλή. 

«Σήμερα στη Βουλή εμφανίστηκε ένας
πρωθυπουργός βουτηγμένος στην αλα-
ζονεία. Αρνήθηκε για άλλη μια φορά να
απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα. Από τον
Σεπτέμβριο του 2021 ξεκινά να με παρακο-
λουθεί η ΕΥΠ και συγχρόνως επιχειρείται η
παγίδευσή μου με ένα κατασκοπευτικό υπερό-
πλο κόστους εκατομμυρίων ευρώ, που θα μπορούσε
να με βιντεοσκοπεί 24 ώρες το 24ωρο. Αυτό ο κ. Μη-
τσοτάκης το θεωρεί σύνηθες, ενώ γνωρίζει ότι είμαι ο
μόνος ευρωβουλευτής σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση

στον οποίο έχει συμβεί κάτι τέτοιο». Ο πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ κλιμακώνοντας την κριτική του

απευθύνθηκε προσωπικά στον πρωθυπουρ-
γό λέγοντας: «Σταματήστε, κ. Μητσοτάκη, να
περιφρονείτε ευθέως τη νοημοσύνη του ελ-
ληνικού λαού. Θέλατε ένα ΠΑΣΟΚ σε ομη-
ρία και αποτύχατε». Από το στόχαστρο της

κριτικής του δεν διέφυγαν οι αναφορές
στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ: «Ο κύριος

Μητσοτάκης είχε το θράσος να δίνει και συμβου-
λές στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Με όσα αποκαλύ-
πτονται το τελευταίο διάστημα, δεν είστε σε θέση να
συμβουλεύετε τους δημοκρατικούς πολίτες της χώρας
σε όποιο κόμμα και αν ανήκουν».

Στην Κουμουνδούρου
προσπαθούν να ξεχάσουν 
τα αλληλοκαρφώματα
των συντρόφων τους 
για τις παρακολουθήσεις

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 
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Αλάτι στις πληγές του Αλέξη
ρίχνει ο Λαφαζάνης

Ο πρώην υπουργός Παναγιώτης Λαφαζάνης, μετά
τις αναφορές του πρωθυπουργού στη Βουλή, σε δη-
λώσεις του τόνιζε πως υπήρξε στόχος παρακολού-
θησης με εντολή του τότε πρωθυπουργού Αλέξη Τσί-
πρα. Ο κ. Λαφαζάνης υπογραμμίζει ότι διαχρονικά
υπάρχουν παρακολουθήσεις του και από τη σημερι-
νή κυβέρνηση και σημειώνει πως ο ελληνικός λαός
θα φρίξει εάν δημοσιοποιηθούν τα ονόματα των χι-
λιάδων υπό παρακολούθηση. «Το τελευταίο που επι-
θυμώ είναι να γίνω, με αφορμή τις υποκλοπές, δι-
κομματικό μπαλάκι σε μια ανούσια διαμάχη για κα-
ρέκλες και λάφυρα εξουσίας από δύο μνημονιακούς
πολιτικούς, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη
Τσίπρα, οι οποίοι το μόνο που εκφράζουν είναι το ξε-
πούλημα, την παρακμή, την υποτέλεια, τη φαυλότητα
και τη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού.

Πηγαδάκι με επίκεντρο 
τον Σταϊκούρα 

Πηγαδάκι με αρκετό ενδιαφέρον είχαμε στο εντευ-
κτήριο της Βουλής πριν από την κοινοβουλευτική μά-
χη Μητσοτάκη - Τσίπρα και τις ομιλίες των πολιτικών
αρχηγών. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος πολλών
βουλευτών βρέθηκε ο υπουργός Οικονομικών Χρή-
στος Σταϊκούρας. Ο λόγος προφανής. Είναι ο μόνος
που ξέρει ακριβώς για το «καλάθι» που θα ανακοινώ-
σει ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονί-
κης. Και αυτό διότι γνωρίζει το ταμείο… Ο υπουργός
ήταν αρκετά ευδιάθετος και αναφέρθηκε ότι και τα
φορολογικά έσοδα από τις φορολογικές δηλώσεις
πάνε καλά και τα αυξημένα έσοδα από τον τουρισμό
δίνουν τη δυνατότητα διεύρυνσης του πακέτου στήρι-
ξης των πολιτών. Οπότε θα δούμε πραγματικά μετά
από χρόνια ένα μεγάλο «καλάθι» προς όλους...

Νέος Πολάκης 
ο Παπαϊωάνου… 

Στη στοχοποίηση δημοσιογράφων από στε-
λέχη του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στη δευτερολο-
γία του ο κ. Μητσοτάκης κάνοντας λόγο για
κατάπτυστη ανάρτηση του Κ. Παπαϊωάνου, τέ-
ως γγ ανθρωπίνων δικαιωμάτων του
ΣΥΡΙΖΑ. Nα θυμίσουμε ότι ο κ.
Παπαϊωάνου είχε ονοματίσει
διάφορους δημοσιογράφους
που εργάζονται στο γραφείο
Τύπου του πρωθυπουργικού
μεγάρου προτρέποντας μάλιστα
κάποιους να αφήσουν το καρότο και να πά-
ρουν… το μαστίγιο (γιατί άραγε;). Αν την έκα-
νε αυτή τη δήλωση ο Πολάκης, πραγματικά
δεν θα έδινε κανείς καμία σημασία. Την έκανε
αυτή πρώην κορυφαίο στέλεχος της κυβέρ-
νησης Τσίπρα – Καμμένου, που υποτίθεται ερ-
γαζόταν για τα δημοκρατικά δικαιώματα και
τις ανθρώπινες ελευθερίες… Αυτά για όσους
λένε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη στοχοποιεί
δημοσιογράφους… 

Το αστείο επιχείρημα
Τσίπρα για τον Θ. Κουκάκη 

Είναι εντελώς έωλο το επιχείρημα Τσίπρα ότι
ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης βρέθηκε
να παρακολουθείται από την ΕΥΠ επί κυβέρνη-
σης Μητσοτάκη, επειδή ενοχλούσε με τα ρε-
πορτάζ του τραπεζικά στελέχη που έτυχαν ασυ-
λίας λόγω απιστίας. Και αυτό διότι για
αρκετό καιρό ο συγκεκριμένος
δημοσιογράφος, συγκεκριμένα
από τις 30 Αυγούστου 2019, εί-
χε διορισθεί στο γραφείο της
υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων Νίκης Κεραμέως, ειδι-
κότερα ως δημοσιογράφος στο γραφείο
ενημέρωσης και επικοινωνίας του υπουργείου.
Αν ίσχυε αυτό, τότε πολύ απλά δεν θα δεχόταν
να τον προσλάβει η κ. Κεραμέως… Εξάλλου ο κ.
Κουκάκης αποδείχτηκε ότι παρακολουθείτο
από το κακόβουλο λογισμικό Predator, που δεν
έχει εφοδιαστεί καμία ελληνική υπηρεσία… 

Γίνεται γραφικός σιγά σιγά 
Πλέον οι παρεμβάσεις του Βαγγέλη Βενιζέλου μπορούν να χαρακτηριστούν
και γραφικές. Σίγουρα όχι ουσιαστικές. Ενώ το νομικό πλαίσιο
που συνδιαμόρφωσε ως υπουργός από το 1994 -και είχε τη
δυνατότητα να αλλάξει πολλές φορές αργότερα-, δεν εξαι-
ρεί τη νομίμως επισύνδεση βουλευτών και ευρωβουλευ-
τών, εξακολουθεί να υποστηρίζει το αντίθετο. Ο ίδιος ο πρω-
θυπουργός είπε ότι στους βουλευτές και ευρωβουλευτές θα
πρέπει να υπάρχει ένα αυξημένο φίλτρο, δηλαδή εγγυήσεις που
να δείχνουν ότι κινδυνεύει η εθνική ασφάλεια. Για παράδειγμα, είμαστε σί-
γουροι αν κάποιοι βουλευτές έχουν συχνές επαφές με το τουρκικό στοι-
χείο, ειδικά στην περιοχή της Θράκης; 

Εξεταστική: Ο ρόλος 
Καιρίδη - Μαρκόπουλου 

Πιάστηκε ψευδόμενος ο Τσίπρας
Στην παγίδα του πρωθυπουργού έπεσε ο Αλέξης Τσίπρας, όταν ρωτήθηκε αν επί πρωθυπουργίας του
είχαν γίνει παρακολουθήσεις τηλεφώνων πολιτικών και δημοσιογράφων. Ο Αλέξης Τσίπρας διαβεβαί-
ωσε στην αρχή ότι δεν έγινε ούτε μία… Μα πώς το ήξερε; Τις έψαξε μία μία; Άρα, είχε πρόσβαση στον
φάκελο των υποκλοπών. Υποτίθεται ότι η ΕΥΠ δεν ήταν οργανικά στο γραφείο του επί ημερών του. Πώς
ήξερε ποιος παρακολουθούταν και απέκλεισε κάθε τέτοια περίπτωση; Επίσης, καμία κουβέντα δεν εί-
πε για τον Βαρουφάκη που ομολόγησε και συνομιλία του με τον τότε διοικητή της ΕΥΠ Γιάννη Ρουμπά-
τη, αλλά και για τον Παναγιώτη Λαφαζάνη… Πάντως, για να είμαστε ακριβείς, «ούτε μία ούτε δύο ούτε
τρεις, αλλά 54.000 νόμιμες επισυνδέσεις» έγιναν επί ημερών του Αλέξη Τσίπρα στην πρωθυπουργία.
Για άλλη μία φορά, πάντως, ο Τσίπρας πιάστηκε ψευδόμενος… Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά έλεγαν
στο περιστύλιο στελέχη της ΝΔ αποτιμώντας τη στάση του Τσίπρα μέσα στη Βουλή: «Ο άνθρωπος είναι
ψεύτης, τοξικός, θλιβερός και εθνικά επικίνδυνος». Ομολογουμένως, το κλίμα έχει βαρύνει αρκετά…

E
να άλλο πηγαδάκι που δημιουργήθηκε εχθές στη Βουλή ήταν αυτό
του Δημήτρη Καιρίδη και του Δημήτρη Μαρκόπουλου. Όπως έμαθα,
η παρέα αυτή θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα. Καιρίδης -

Μαρκόπουλος θα είναι στη συζήτηση στη Βουλή για τη σύσταση Εξεταστι-
κής Επιτροπής. Η παρουσία Καιρίδη θέλει να προσδώσει μία πιο κεντρώα
και μετριοπαθή προσέγγιση στο θέμα της Εξεταστικής. Ο Δημήτρης Μαρ-
κόπουλος επιλέχθηκε γιατί είναι ετοιμοπόλεμος και ετοιμόλογος και, κυ-
ρίως, γνώστης της τακτικής «η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση». Ο Δ.
Μαρκόπουλος σίγουρα θα είναι και στην τελική σύνθεση της Εξεταστικής
Επιτροπής. Σε ό,τι αφορά τον πρόεδρο, ισχύει αυτό που έγραψε η «Politi-
cal»: Γιάννης Κεφαλογιάννης.



Η πρώην υπουργός του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, η κυρία Νάντια Βαλα-
βάνη, η οποία κατά και-
ρούς έχει ψάλει τα
μύρια όσα στον Τσί-
πρα, λέει τώρα με
αφορμή τις παρα-
κολουθήσεις ότι
δεν είχε επί ΣΥΡΙΖΑ
κάποια περαιτέρω
ένδειξη για τις παρα-
κολουθήσεις ή για προ-
σωπική της παρακο-
λούθηση και δεν είχε
καταγγείλει την κυ-
βέρνηση για εντολή
παρακολούθησής
της. Αλλά, προσέξτε,
θυμάται ότι την επο-
χή που ήταν στέλεχος
του ΚΚΕ γνώριζε πως η
ΕΥΠ παρακολουθεί τα πο-
λιτικά πρόσωπα που έχουν κεν-
τρικό ενδιαφέρον. 

Γελάει και το παρδαλό κατσίκι, δηλαδή…
Ο δε κ. Γιάννης Πανούσης, που έλεγε στο
παρελθόν ότι δεν θα επιστρέψει στο πανε-
πιστήμιο, καθώς φοβάται για τη ζωή του, λέ-
ει τώρα ότι δεν τον παρακολουθούσε η ΕΥΠ.
«Δεν μπορώ να γυρίσω στο πανεπιστήμιο,
θα με σκοτώσουν», έλεγε όταν παραιτήθηκε
ο κ. Πανούσης σε βουλευτή της ΝΔ, ο οποί-
ος τον είχε ρωτήσει αν θα επέστρεφε στην
πανεπιστημιακή του έδρα. 

Σήμερα λέει άλλα: «Δεν έχει υποπέσει
ποτέ σε γνώση μου ότι με παρακολουθεί κά-
ποιος. Η ΕΥΠ παρακολουθούσε κάποιους
έγκλειστους που ανήκαν σε εγκληματικές
ομάδες οι οποίοι απειλούσαν τη ζωή μου.
Εγώ κατήγγειλα ότι υπήρχαν ομάδες που με
απειλούν».

ΟΟ Τέλλογλου προσπαθεί
να τα μαζέψει…

Ο δημοσιογράφος που πριν από λίγες ημέ-
ρες έλεγε ότι παρακολουθούταν ο Μητσοτά-
κης επί ΣΥΡΙΖΑ, τώρα προσπαθεί να τα μαζέ-
ψει (διότι προφανώς έπεσαν σχετικά τηλεφω-
νήματα) και καλεί τον πρωθυπουργό να μην
κάνει -λέει- συμψηφισμούς στη Βουλή για τις
παρακολουθήσεις και τη δράση των μυστικών
υπηρεσιών. Βρε τον Τάσο… Με ανάρτησή του
πριν ακόμη τελειώσει την πρωτολογία του ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κ. Τέλλογλου ανέ-
φερε: «Ο συμψηφισμός δεν βοηθάει την κυ-
βέρνηση, την εξομοιώνει με ό,τι προηγήθηκε.
Το θέμα σήμερα δεν είναι τι γινόταν το 2018 ή
το 2015, το θέμα είναι ποιος και πώς έλεγξε
την ΕΥΠ τα τελευταία τρία χρόνια». 

Αχ, αυτός ο πρόεδρος της Βουλής, την
έριξε τη «μαχαιριά» του στον Κατρίνη. Θέ-
λω να πιστεύω ότι δεν το έκαμε
εσκεμμένα… Μόλις τελεί-
ωσε την ομιλία του ο επι-
κεφαλής της ΚΟ του
ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τα-
σούλας φρόντισε να
καλωσορίσει τον Αν-
δρέα Λοβέρδο, άρτι
αφιχθέντα από το Κίεβο.
«Καλώς ήρθες, Ανδρέα Λοβέρ-
δο, από την πραγματική εμπόλεμη ζώνη»,
του είπε ο πρόεδρος της Βουλής, αγνοών-
τας τον καταϊδρωμένο από την ομιλία του
Μιχάλη Κατρίνη. Ο οποίος, όπως μαθαίνω,
ήταν έξαλλος διότι, όταν ανέβηκε στο βή-
μα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφυγε από
την αίθουσα.

Ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του ανέ-
φερε τρεις φορές ότι μέσα στην Επιτροπή
Θεσμών ο Γεραπετρίτης
έλεγε ψέματα. Όταν
όμως ο υπουργός
Επικρατείας του
είπε ότι  αν δεν
ανακαλέσει θα
κινηθεί νομικά,
ο πρόεδρος Αλέ-
ξης το… έστριψε
το νόμισμα και άρ-
χισε να δικαιολογεί-
ται και να λέει ότι
ψέματα έλεγε ο
Κοντολέων. Μά-
λιστα, ο Γιώρ-
γος Γεραπετρί-
της απευθύνθη-
κε και στον Γιώρ-
γο Κατρούγκαλο:
«Γιώργο, πες στον
αρχηγό σου αν εγώ είπα
μέσα στην επιτροπή αυτά τα πράγματα».
Μούγγα ο Τσίπρας και ο Κατρούγκαλος.
Νωρίτερα ο Τσίπρας είχε αναφέρει στην
ομιλία του: «Όταν ο κ. Γεραπετρίτης, ο κ.
Πιερρακάκης ήρθαν εδώ με Κοντολέοντα
στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας
και έλεγαν ψέματα σε διαδοχικές ερωτή-
σεις ότι δήθεν δεν υπάρχει ανάμειξη ΕΥΠ
στην παρακολούθηση Ανδρουλάκη, εν
αγνοία τους το έκαναν;».

Τι ξέρει 
ο Ανδρουλάκης; 
Επειδή η υποκρισία σε αυτό τον τόπο περισ-
σεύει, πρέπει να πούμε ορισμένες αλήθειες.
Προχθές, στην ομιλία του στην ΚΟ του ΠΑ-
ΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης πέταξε μια
«βόμβα» στην οποία δεν έδωσε κανείς καμία
σημασία.
Τι είπε, λοιπόν, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ; «Στις
21 Σεπτεμβρίου συμπληρώνεται ένας χρόνος
από την αποστολή στο κινητό μου του μολυ-
σμένου μηνύματος. Ρωτώ δημοσίως: Έχει
ελεγχθεί το ίχνος στην κεραία κινητής τηλε-
φωνίας που άφησε ο τη-
λεφωνικός αριθμός
της γυναίκας που
χρησιμοποιήθηκε
το τηλέφωνό της
για να σταλεί το
μήνυμα-δόλωμα;
Αυτό το στοιχείο θα
χαθεί σε μερικές μέ-
ρες όπως λένε οι ειδικοί.
Οφείλετε να το γνωρίζετε για να δράσετε τα-
χύτατα. Δεν χρειάζεται να χαθεί ένα πολύ
κρίσιμο στοιχείο σε αυτήν την υπόθεση». Αυ-
τό πού το έμαθε ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος
υποτίθεται ότι δεν ξέρει γιατί τον παρακο-
λουθούσε η ΕΥΠ; Αφού έχει πλήρη άγνοια
για την παρακολούθησή του από το Predator,
πώς έμαθε για μια γυναίκα που έστειλε το
μολυσμένο SMS; Τελικά ξέρει ή δεν ξέρει
γιατί τον παρακολουθούσαν; Και αν ξέρει,
γιατί δεν βγαίνει δημοσίως να τα πει; 
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Η «μαχαιριά» του Τασούλα
στον Μιχάλη

Ο Γεραπετρίτης τον έβαλε
στη θέση του

Φοβερά πράγματα…

Οι εμφανίσεις Κυρανάκη
Για να ξέρετε: Ένας εκ των βουλευτών της

ΝΔ που έχει επανέλθει δυναμικά στο προ-
σκήνιο είναι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Τις
τελευταίες μέρες έχει επανέλθει στα τηλεο-
πτικά πάνελ με μπαράζ εμφανί-
σεων, υποστηρίζοντας την
κυβέρνηση στο πολύ
δύσκολο θέμα των
παρακολουθήσεων.
Δεν είναι η πρώτη
φορά που το κάνει,
έχει βγει μπροστά και
σε άλλες δύσκολες στιγ-
μές ο Κυρανάκης. Δεν είναι
από αυτούς που κάνουν πίσω και βεβαίως
δεν είναι ισαποστάκιας. Οι εμφανίσεις δεν εί-
ναι τυχαίες και έχουν το «πράσινο φως» του
Μαξίμου. Το βασικό του προτέρημα είναι ότι
μπορεί να είναι επιθετικός τόσο όσο χρειάζε-
ται, χωρίς να χάνει το μέτρο.
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Οι δημοσκοπήσεις για τον «σουλτάνο»

Ο
ι δημοσκοπήσεις που έρχονται από την Τουρκία εξηγούν με απόλυτη σα-
φήνεια τις επιθετικές κορόνες του Ταγίπ Ερντογάν εναντίον της Ελλάδας.
Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις; Ότι η συμμαχία που αντιπολιτεύεται τον

Ερντογάν προηγείται και με διαφορά, όμως, δεν μπορεί να εξασφαλίσει το 50%.
Σύμφωνα, λοιπόν, με στοιχεία που δημοσιεύτηκαν από έρευνα που έγινε τον Αύ-
γουστο από την εταιρεία ORC, η Συμμαχία του Έθνους (Millet İttifakı), η οποία
έγινε μεταξύ τεσσάρων κομμάτων της αντιπολίτευσης, συγκεκριμένα του Ρε-
πουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, του Καλού Κόμματος, του Κόμματος της Ευ-
τυχίας και του Δημοκρατικού Κόμματος των Λαών, προηγείται με ποσοστό 46,2%
της Συμμαχίας του Λαού (Cumhur İttifakı) η οποία συνήφθη μεταξύ του Κόμμα-
τος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης και του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης και η
οποία εξασφαλίζει 33,4%. Στην ερώτηση «Ποιο κόμμα θα ψηφίζατε αν διενερ-
γούνταν εκλογές στην Τουρκία αυτή την Κυριακή;», οι συμμετέχοντες απάντησαν
ως εξής: Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης: 27,3% - Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό
Κόμμα: 25,1% - Καλό Κόμμα: 21,1% - Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών: 7,2% - Κόμμα
Εθνικιστικής Δράσης: 6,1% - Άλλα: 14,2%.
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Δημοσιογράφος
ξεσπά κατά 
του Φάουτσι
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η έκρη-
ξη οργής γνωστής Αμερικανίδας δημο-
σιογράφου κατά του κορυφαίου λοιμω-
ξιολόγου των ΗΠΑ, Άντονι Φάουτσι.
Όλα συνέβησαν στη διάρκεια podcast,
όπου η Μέγκιν Κέλι μιλά με απρεπέ-
στατους χαρακτηρισμούς για τον επι-
στήμονα. Η Κέλι, συγκεκριμένα, εξορ-

γίστηκε με τη δήλωση Φά-
ουτσι σύμφωνα με την

οποία «θα σκεφτό-
ταν» να καταθέσει
στο Κογκρέσο εάν
οι Ρεπουμπλικάνοι
τον καλούσαν μετά

τις ενδιάμεσες
εκλογές του Νοεμβρί-

ου. «Ακούγεται σαν να
απαντά σε πρόσκληση σε απογευματι-
νό τσάι», σχολίασε η Κέλι. «“Θα το σκε-
φτώ”. Άντε γ…, δρ Φάουτσι. Δεν μπο-
ρείς να πεις αν θα πας. Λαμβάνεις κλή-
τευση του Κογκρέσου, εμφανίζεσαι»,
είπε μεταξύ άλλων η Κέλι.

Η Λαγκάρντ
διαβάζει Όμηρο

Η «σιδηρά κυρία» της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας έδωσε συνέν-
τευξη στη γαλλική «Madame Fi-
garo». «Ακούω και διαβάζω πάρα
πολλά, ακόμα και σε τομείς με τους
οποίους είμαι λιγότερο εξοικειωμέ-
νη», είπε εκφράζοντας την απογοή-
τευσή της για το γεγονός ότι σήμερα ο
καθένας επικεντρώνεται όλο και πε-
ρισσότερο στο δικό του πεδίο εξειδί-
κευσης. «Ένας από τους γιους μου
έχει έντονο ενδιαφέρον για την αρχι-
τεκτονική του διαστήματος -τώρα
μου στέλνει πολλά μηνύματα για τη-
λεσκόπια, οπότε διαβάζω και εξετά-
ζω πράγματα σχετικά με αυτό. Και
όταν ο άλλος μου γιος, που έχει δύο
εστιατόρια στο Παρίσι, μου λέει για τα
προβλήματά του σχετικά με τη λει-
τουργία ή τη διαχείριση ανθρώπινου
δυναμικού, ακούω και μαθαίνω», εί-
πε και αποκάλυψε: «Ξαναδιαβάζω
τόσο τον “Οδυσσέα” του Τζέιμς Τζόις,
που μου δόθηκε από τον Ιρλανδό
πρόεδρο του Eurogroup Πασκάλ
Ντόναχιου, όσο και την “Οδύσσεια”
του Ομήρου». Κάτι είναι και αυτό… 

Επίτιμος διδάκτορας ο Μόσιαλος 
Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διορ-

γανώνει τελετή αναγόρευσης του καθηγητή Ηλία Μόσια-
λου σε επίτιμο διδάκτορα την Τετάρτη 31 Αυγούστου
2022 και ώρα 19.30, στο αμφιθέατρο «Ιπποκράτης» του
Τμήματος Ιατρικής στη ΒΙΟΠΟΛΗ Λάρισας. Ο καθηγητής
Μόσιαλος θα τιμηθεί για την προσφορά του στην επιστήμη
της Διοίκησης και Πολιτικής της Υγείας, τη συνεισφορά του
στην αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, η οποία έχει ανα-
γνωριστεί τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως, καθώς επίσης και για την εξαί-
ρετη ακαδημαϊκή διδασκαλία και έρευνα, λαμβάνοντας τον τιμητικό ακαδημαϊκό
τίτλο του επίτιμου διδάκτορα.

Πανεπιστημιακή Aστυνομία: Τώρα κάθεται και περιμένει 
Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έτρεξε να ολοκληρώσει τόσο τις προσλήψεις όσο και την εκπαίδευση των νέ-

ων ειδικών φρουρών που θα στελεχώσουν την Πανεπιστημιακή Αστυνομία, αφού σήκωσε και το φορτίο της πολιτι-

κής αντιπαράθεσης, και τελικά καθυστερούν οι πρυτανικές αρχές… Αυτό διαπιστώθηκε στη συνάντηση που είχε ο

αρχηγός της ΕΛΑΣ αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Σκούμας με τους πρυτάνεις του ΕΚΠΑ, του ΕΜΠ, του Οικονομικού

Πανεπιστημίου Αθηνών και του ΑΠΘ, των τεσσάρων μεγάλων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας. Σύμφωνα,

μάλιστα, με πληροφορίες, ζητήθηκε από τους πρυτάνεις των ΑΕΙ να επισπεύσουν τις διαδικασίες, καθώς μόνο το

ΑΠΘ, για παράδειγμα, έχει ξεκινήσει την τοποθέτηση τουρνικέ για την ελεγχόμενη είσοδο στο κτίριο της διοίκησης.

Φαίνεται πως στο Αριστοτέλειο ήταν τέτοιας έκτασης το πρόβλημα, που δεν χωρούσαν αναβολές και κωλυσιεργίες.

Είναι και ο πρύτανης Ν. Παπαϊωάννου, από τους μεγαλύτερους υπέρμαχους της φρούρησης των ανώτατων εκπαι-

δευτικών ιδρυμάτων, που έπαιξε τον ρόλο του.



Η
ευρωβουλευτής της ΝΔ Άννα Μι-
σέλ Ασημακοπούλου μιλώντας
στην «Political» εκτιμά ότι η υπό-
θεση των παρακολουθήσεων δεν

μπορεί να επηρεάσει αρνητικά στην Ευρώπη
τα άλλα σημαντικά θέματα που αφορούν την
Ελλάδα και είναι απολύτως βέβαιη πως, όταν
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, όλα θα έρ-
θουν στο φως. Παράλληλα η κυρία Ασημα-
κοπούλου τονίζει ότι οι εκλογές είναι ακόμη
μακριά, αλλά κυρίως γιατί αυτή την περίοδο
οι Έλληνες ενδιαφέρονται και ανησυχούν
όχι για τις εκλογές και τις μετεκλογικές συ-
νεργασίες, αλλά για τον πραγματικά δύσκο-
λο χειμώνα.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης σας κα-
τηγορούν για συγκάλυψη στην υπόθεση
των παρακολουθήσεων και αξιώνουν
από τον πρωθυπουργό να δώσει εξηγή-
σεις για τη νόμιμη επισύνδεση στο κινη-
τό τηλέφωνο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
Τι απαντάτε;
Η αλήθεια είναι ότι τα κόμματα της αντι-

πολίτευσης από την πρώτη στιγμή, δυστυ-
χώς, προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν το
ευαίσθητο αυτό θέμα για μικροκομματικό
όφελος. Αυτό που πραγματικά συμβαίνει,
όμως, είναι ακριβώς το αντίθετο από μια
προσπάθεια συγκάλυψης. Ο πρωθυπουρ-
γός και η κυβέρνηση κράτησαν μια σαφή
στάση αποκάλυψης όλων των γεγονότων
και των παραμέτρων της υπόθεσης. Ο ίδιος
ο πρωθυπουργός μίλησε ευθέως και άμεσα
για όλα και έδωσε τις απαντήσεις και τις
εξηγήσεις που έπρεπε. Επίσης, στην ολο-
μέλεια της Βουλής απάντησε ακόμη πιο
αναλυτικά σε όλα τα ερωτήματα που του τέ-
θηκαν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Οι πολίτες έβγαλαν, πιστεύω, τα συμπερά-
σματά τους. Πλέον, αφού ολοκληρωθούν οι
δρομολογημένες διαδικασίες στην αρμό-
δια Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της
Βουλής, αλλά και στην Εξεταστική Επιτρο-
πή, όλα θα έρθουν στο φως. Αυτό που επί-
σης θα πρέπει να γίνει είναι η αντιπολίτευ-
ση, και κυρίως η αξιωματική, να σταματή-
σει την εργαλειοποίηση αυτού του θέματος
και να το αντιμετωπίσει με τη σοβαρότητα
που του αρμόζει.
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«Προτεραιότητά μας 
να κρατήσουμε
την Ελλάδα ψηλά»

«Η κυβέρνηση 
το μεταναστευτικό
ζήτημα το χειρίζεται
με σοβαρότητα,
ευθύνη και
αποτελεσματικότητα.
Με σεβασμό στο
διεθνές δίκαιο 
και στο δίκαιο της
Ελλάδας, αλλά και
προσήλωση στις
ανθρωπιστικές
αξίες»



Μετά τις πολιτικές αναταράξεις για την
υπόθεση των παρακολουθήσεων, εκτι-
μάτε πως μια ενδεχόμενη μετεκλογική
σύμπραξη ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία
και ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να θεωρείται απί-
θανη;
Δεν είναι κατάλληλη περίοδος να συζη-

τάμε για τυχόν μετεκλογικές συνεργασίες,
γιατί οι εκλογές είναι ακόμη μακριά, αλλά
κυρίως γιατί αυτή την περίοδο οι Έλληνες
ενδιαφέρονται και ανησυχούν όχι για τις
εκλογές και τις μετεκλογικές συνεργασίες,
αλλά για τον πραγματικά δύσκολο χειμώνα
που έρχεται και περιμένουν από την εκλεγ-
μένη κυβέρνηση να αντιμετωπίσει αποτε-
λεσματικά και αυτή τη δύσκολη κατάσταση.
Αυτή θα πρέπει να είναι και αυτή είναι η
πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης,
που εξακολουθεί να απολαμβάνει την εμ-
πιστοσύνη της κοινής γνώμης, όλα αυτά τα
τρία χρόνια, παρά τις τόσες δυσκολίες. Να
απαλύνει και να αντιμετωπίσει αποτελε-
σματικά τις επιπτώσεις στα ελληνικά νοικο-
κυριά ενός δύσκολου, όπως είπα, χειμώνα
που έχουμε μπροστά μας. Τα υπόλοιπα
έπονται.

Ποιος είναι ο αντίκτυπος της υπόθεσης
των παρακολουθήσεων στην Ευρώπη
και εν προκειμένω σε επίπεδο Ευρω-
κοινοβουλίου; Ανησυχείτε ότι η αρνη-
τική δημοσιότητα των ημερών μπορεί
να επηρεάσει δυσμενώς την τύχη άλ-
λων σημαντικών θεμάτων, όπως το Με-
ταναστευτικό, αλλά και τα Ελληνο-
τουρκικά;
Όπως σας είπα ήδη, η διερεύνηση και η

πραγματική εικόνα της υπόθεσης δεν
έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και αποτυπω-
θεί. Αυτό θα γίνει όταν θα ολοκληρωθούν
όλες οι διαδικασίες στις αρμόδιες επιτρο-
πές της Βουλής. Στην Ευρώπη, όπως είναι
φυσικό, βρίσκονται σε κατάσταση αναμο-
νής μέχρι να γίνει αυτό. Σήμερα, όπως
όλοι γνωρίζουμε, υπάρχει πράγματι κά-
ποιας μορφής αρνητική δημοσιότητα, λό-
γω της διάστασης που έχει λάβει το θέμα
στην Ελλάδα, με ευθύνη της αντιπολίτευ-
σης. Προφανώς και κάτι τέτοιο δεν μπορεί
να επηρεάσει δυσμενώς άλλα σημαντικά
θέματα για την Ελλάδα, γιατί όλοι στην Ευ-
ρώπη γνωρίζουν ποια είναι η Ελλάδα σή-
μερα και πόσα καταφέρνει σε όλους τους
τομείς, αλλά και τι κυβέρνηση έχει. Αυτή η
πραγματική εικόνα, για μια Ελλάδα που
πηγαίνει σταθερά μπροστά, δεν μπορεί να
αλλάξει επειδή η αντιπολίτευση προσπα-
θεί να πλήξει το κύρος της και να φθείρει
την κυβέρνηση. Εμείς, ως ευρωομάδα,
δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να επη-
ρεάσει αυτή τη θετική πορεία και την προ-
σπάθεια όλων μας επί τρία χρόνια. Προτε-

ραιότητά μας είναι και θα είναι να κρατή-
σουμε την Ελλάδα ψηλά.

Παρά το ξέφρενο ράλι των διεθνών τι-
μών του φυσικού αερίου, η ΕΕ κωλυ-
σιεργεί και δεν φαίνεται, προς ώρας
τουλάχιστον, διατεθειμένη να λάβει
δραστικά μέτρα για τη συγκράτηση των
άνευ προηγουμένου ενεργειακών ανα-
τιμήσεων. Θεωρείτε πως τα δεδομένα θα
αλλάξουν ενόψει και του χειμώνα;
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-

κης, αλλά και όλοι εμείς, από την πρώτη
στιγμή είχαμε τη σταθερή θέση ότι ένα τέ-
τοιο σημαντικό πρόβλημα θα έπρεπε να αν-
τιμετωπιστεί στο πλαίσιο μιας πανευρωπαϊ-
κής στρατηγικής. Δυστυχώς, η ΕΕ δεν έδει-
ξε τα ανακλαστικά που έπρεπε και δεν

υπήρξε τόσο τολμηρή στις αποφάσεις της
όσο θα μπορούσε. Τα δεδομένα συνεχώς
αλλάζουν και, όπως ήδη ανέφερα, ο χειμώ-
νας που είναι μπροστά μας θα είναι ένας
δύσκολος χειμώνας για όλη την Ευρώπη.
Τα πρόσφατα μηνύματα από Γαλλία και Γερ-
μανία θα πρέπει να γίνουν ηχηρά καμπανά-
κια για το τι έχει να αντιμετωπίσει συνολικά
η Ευρώπη τον χειμώνα. Αυτή τη φορά, έστω
και καθυστερημένα, ελπίζω τα ανακλαστι-
κά της ΕΕ να λειτουργήσουν όπως πρέπει
και να λάβει τις αποφάσεις που πρέπει.
Όλοι μας θα προσπαθήσουμε για αυτό.
Παρ’ όλα αυτά, για εμάς στην Ελλάδα τα
πράγματα θα είναι σίγουρα καλύτερα, γιατί
με τις αποφάσεις και τα μέτρα της κυβέρ-
νησης οι επιπτώσεις ήταν, και θα είναι και

στο μέλλον, πολύ ηπιότερες. Σας θυμίζω
μόνον ότι το μέτρο των 2 δισ., ως βοήθημα
στις ελληνικές οικογένειες για την ενεργει-
ακή κρίση, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο, είναι
το μεγαλύτερο βοήθημα όχι στην Ευρώπη,
αλλά σε όλον τον κόσμο.

Σας ανησυχεί η εντεινόμενη, εσχά-
τως, τουρκική προκλητικότητα με
αιχμή το Μεταναστευτικό; Πώς αντι-
δρά η χώρα μας;
Το νέο ζητούμενο από την Τουρκία, η

οποία βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο,
με ό,τι αυτό συνεπάγεται, είναι να συκο-
φαντήσει την Ελλάδα με διαφόρους τρό-
πους, ώστε να την «εκθέσει», όπως έκθετη
και απομονωμένη είναι πλέον η ίδια, διε-
θνώς. Για εσωτερική κατανάλωση, χρησι-
μοποιεί τις προκλήσεις, τις παράνομες
ενέργειες, τους ανιστόρητους ισχυρισμούς
και την αναθεωρητικότητα. Για την κοινή
γνώμη, εκτός Τουρκίας, δημιουργεί και
αναπαράγει fake news για την Ελλάδα, με
σκοπό να πλήξει το γόητρό της και την ανα-
βαθμισμένη διεθνώς θέση της. Έτσι βγαί-
νουν δήθεν ειδήσεις περί pushbacks, περί
δήθεν βύθισης σκαφών με μετανάστες στο
Αιγαίο και κατόπιν διάσωσής τους από την
Τουρκία κ.λπ. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσε-
ται και η πρόσφατη ιστορία του Έβρου, με
σκοπό ίσως και κάποιο θερμό επεισόδιο. Η
Ελλάδα έχει δώσει απαντήσεις και δείγμα-
τα γραφής, πολλές φορές, τόσο για τη θω-
ράκιση και τη φύλαξη των συνόρων της όσο
και για την εφαρμογή των διεθνών κανόνων
δικαίου, αλλά και για την ευαισθησία και
τον ανθρωπισμό που αντιμετωπίζει πρό-
σφυγες και μετανάστες. Αυτό, λοιπόν, που
έχει σημασία να γνωρίζουν οι Έλληνες και
οι Ελληνίδες είναι ότι η κυβέρνηση το μετα-
ναστευτικό ζήτημα το χειρίζεται με σοβα-
ρότητα, ευθύνη και αποτελεσματικότητα.
Με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στο δί-
καιο της Ελλάδας, αλλά και προσήλωση
στις ανθρωπιστικές αξίες.

* Η Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου είναι
οικονομολόγος, νομικός και βουλευτής

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με το
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Είναι

αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς
Εμπορίου (INTA), μέλος της Επιτροπής

Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
(ECON), μέλος της Επιτροπής

Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των
Καταναλωτών (IMCO), μέλος της

Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
(AFET) και μέλος της Επιτροπής

Προϋπολογισμών (BUDG).
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«Η πραγματική εικόνα, για μια Ελλάδα που πηγαίνει
σταθερά μπροστά, δεν μπορεί να αλλάξει επειδή η
αντιπολίτευση προσπαθεί να πλήξει το κύρος της και
να φθείρει την κυβέρνηση. Εμείς, ως ευρωομάδα,
δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να επηρεάσει αυτή
τη θετική πορεία και την προσπάθεια όλων μας»
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Ο Χρήστος Τριαντόπουλος, υφυπουργός
στον πρωθυπουργό, αρμόδιος για θέμα-
τα κρατικής αρωγής και αποκατάστασης

από φυσικές καταστροφές είναι ένας ακούρα-
στος εργάτης της πολιτικής. Οι φίλοι του τον χα-
ρακτηρίζουν με τις λέξεις: πραγματιστής, αλη-
θομανής και μετρημένος.

Γεννήθηκε στη Λάρισα, αλλά είναι βέρος Βο-
λιώτης. Πήγε στο 12ο δημοτικό σχολείο Βόλου
(πρόσφατα μάλιστα συνάντησε τυχαία για πρώτη
φορά μετά από τόσα χρόνια τη δασκάλα του) και
στο 6ο Γυμνάσιο Βόλου. Στη συνέχεια η οικογέ-
νειά του μετακόμισε στη Νέα Αγχίαλο και απο-
φοίτησε από το Λύκειο της περιοχής. 

Ο πατέρας του, Σαρακατσάνος, κατάγονταν
από τη Νέα Αγχίαλο και ήταν το χωριό που πήγαι-
ναν συνέχεια. Η μητέρα του Βολιώτισσα με μέ-
ρος της καταγωγής της από το Κεραμίδι (Πηλίου)
και ο παππούς της (Σπύρος Κοπάλης) ήταν Μα-
κεδονομάχος, β’ οπλαρχηγός με τον Π. Μελά. Ο
πατέρας του για πολλά χρόνια ήταν έμπορος και
τα τελευταία αρκετά χρόνια διατηρούσε καφε-
κοπτείο. Εκεί ήταν και η πρώτη εμπλοκή του
Χρήστου Τριαντόπουλου με την εργασία, καθώς
δούλευε στο καφεκοπτείο. Πλέον το διαχειρίζε-
ται ο αδερφός του. 

Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες (ΒΑ) στο
Πανεπιστήμιο Κρήτης και ολοκλήρωσε το μετα-
πτυχιακό του στις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς
Σπουδές (MSc) από τη Σχολή Οικονομικών και
Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έπειτα, έλα-
βε διδακτορικό τίτλο σπουδών (PhD) από το Οι-
κονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών πάνω στην Πο-
λιτική Οικονομία των χρηματοπιστωτικών συ-
στημάτων και της εποπτείας, έχοντας πραγματο-
ποιήσει μέρος των διδακτορικών του σπουδών
με υποτροφία στο London School of Economics.

Από μικρός είχε χόμπι το ποδόσφαιρο και εί-
ναι φανατικός Ολυμπιακός. Μπάσκετ έπαιζε
στην τοπική ομάδα της Νέας Αγχιάλου («Προφή-
της Ηλίας») χωρίς βέβαια να είναι Αντετοκούνμ-
πο... Αγαπάει πολύ τη μουσική και την καλή πα-
ρέα με φίλους. Ακόμα διατηρεί τους παιδικούς
του φίλους. Μια στενή παρέα 5-6 φίλων από το
Λύκειο έχει παραμείνει -με τις οικογένειες πλέ-
ον (και τις κουμπαριές)- ενωμένη και συνεχίζει.
Αν και τα τελευταία χρόνια δεν βρίσκονται τόσο
συχνά όσο στο παρελθόν. Οι παιδικοί του φίλοι
του γκρινιάζουν, αλλά καταλαβαίνουν. 

Η κοσμοθεωρία του περικλείεται στην πρό-
ταση: «Να πορεύεσαι με ειλικρίνεια, καθαρό-
τητα και εργατικότητα, χωρίς να αμελήσεις
ποτέ από πού ξεκίνησες, αλλά και να μην κά-
νεις πίσω προς αυτό που έχεις χαράξει να
φτάσεις ή κάνεις».

«Μην αμελείς ποτέ 
από πού ξεκίνησες»

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Χρήστος Τριαντόπουλος: 
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Μ
ε την πολιτική έμπλεξε μάλλον τυχαία. Η οικο-
γένειά του δεν είχε ιδιαίτερη εμπλοκή με την
ενεργό πολιτική σκηνή. Ένας θείος του, ωστό-

σο, ήταν βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία μέχρι τη δε-
καετία του 1980, το όνομά του Κώστας Πρίντζος. 

Έτυχε να έχει καθηγητή τον Χρ. Σταϊκούρα στις μετα-
πτυχιακές του σπουδές και κάποια στιγμή του πρότεινε να
συνεργαστεί μαζί του, όταν έγινε βουλευτής. Και έτσι βρέ-
θηκε κοντά στην πολιτική. 

Πριν δεν είχε κάποια άλλη συνδικαλιστική, φοιτητική
εμπλοκή. Βέβαια, θα έλεγε κανείς ότι είναι ένας τεχνο-
κράτης της πολιτικής, αναλαμβάνει projects και τα υλο-
ποιεί με απόλυτη επιτυχία. Κάποια στιγμή θεώρησε πως
για όλα αυτά που -ως τεχνοκράτης- πίστευε ότι πρέπει να
αλλάξουν, έπρεπε να προσπαθήσει πιο ενεργά και συστη-
ματικά. 

Είναι βαθιά προσηλωμένος στην πεποίθηση ότι μόνο
μέσα από την πολιτική μπορείς να αλλάξεις τα κακώς κεί-
μενα. «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν και είναι ο ηγέτης
που έχει ως προτεραιότητα αυτές τις αλλαγές. Οπότε,
αποφάσισα να τον ακολουθήσω στην πολιτική», λέει σε
όσους τον ρωτούν. 

Στην πολιτική δεν έχει προλάβει να κάνει ακόμα δυνα-
τές φιλίες, αλλά, όπως συνηθίζει να λέει, ένας από τους
στόχους του είναι να κρατήσει φίλους και μετά την περίο-
δο της εμπλοκής στην πολιτική. Αυτό θα είναι για τον ίδιο
μία μεγάλη επιτυχία.

Στον ελεύθερο χρόνο του προτιμάει να ξεκουράζεται
στη βεράντα του πατρικού του σπιτιού στη Νέα Αγχίαλο
και να ακούει μουσική.

Η μουσική συνοδεύει όλη την ημέρα του και ιδιαίτερα
όταν εργάζεται! Ακούει μανιωδώς heavy metal και παρα-

κολουθεί τις εξελίξεις της συγκεκριμένης μουσικής σκη-
νής μαζεύοντας ακόμη και βινύλια. Λατρεύει την οικογέ-
νειά του, την σύζυγό του Βάλια και τις κόρες του Νεφέλη
10 ετών και Δανάη 7 ετών. 

Τον εκνευρίζει ότι ποτέ δεν προλαβαίνει να κάνει όσα
θέλει στον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο που έχει… Αγαπάει
την ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Μαγνησία, και κάνει ό,τι
μπορεί για να συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της πε-
ριοχής. 

Είναι προσγειωμένος και έχει ως βασικό στόχο να αν-
ταποκριθεί στο δύσκολο έργο που του έχει αναθέσει ο
πρωθυπουργός για να αλλάξουν τα κακώς κείμενα. Παρά
την ενασχόλησή του με την πολιτική, δεν επέλεξε ποτέ την
ανούσια αυτοπροβολή. Η ζωή του έχει άγνωστες πτυχές,
αλλά όχι κρυφές. Προτιμάει να είναι χρήσιμος για τον τό-
πο μας και όχι πρόσκαιρα διάσημος.

Ο Σταϊκούρας και το heavy metal
Στο δημοτικό σχολείο, πιτσιρικάς

Λάτρης της heavy metal 
μουσικής, δεν το κρύβει…

Ο Χρήστος Τριαντόπουλος δίπλα στην Εύβοια
από την πρώτη στιγμή των καταστροφών

Με την οικογένειά του έξω από το Μέγαρο Μαξίμου
Η εμπιστοσύνη του Κ. Μητσοτάκη 
στο πρόσωπό του είναι απόλυτη

Με τον πατέρα του και τον αδερφό του
σε πολύ παλιό στιγμιότυπο

Στο χωριό
της 
γιαγιάς
του 
που
βρίσκει
ηρεμία
και
γαλήνη

Με ένα σακίδιο στον ώμο σπεύδει αμέσως 
όπου τον χρειάζεται ο τόπος
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Α
πάντηση στις προκλητικές κορόνες και τις
απειλές της Άγκυρας έδωσε ο Νίκος Δέν-
διας από το Ζάγκρεμπ της Κροατίας, τονί-
ζοντας ότι η Ελλάδα «δεν παρασύρεται σε

κλιμάκωση και δεν επιδιώκει ρητορική όξυνση».

Ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ακόμη ότι
γνώμονας της Ελλάδας παραμένει το Διεθνές Δίκαιο,
το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, οι ευρωπαϊκές
αξίες, η ειρήνη και η σταθερότητα, ενώ μετά τις νέες
επιθετικές δηλώσεις του Χουλουσί Ακάρ έσπευσε να
ξεκαθαρίσει ότι «δεν πρόκειται εμείς να διολισθή-
σουμε προκαλούμενοι σε μια ρητορική όξυνση, δεν
μας αφορούν αυτά τα πράγματα. Ανήκουν σε άλλους
αιώνες, σε άλλες εποχές, σε αντιλήψεις αυτοκρατο-
ριών που δεν μας αγγίζουν». 

Νέες απειλές
Είχε προηγηθεί το εθνικιστικό παραλήρημα του
Τούρκου υπουργού Άμυνας με αφορμή την επέτειο
της μάχης του Ματζικέρτ και τα 100 χρόνια από τη Μι-
κρασιατική Καταστροφή. «Αυτές τις μέρες που γιορ-
τάζουμε τα 100 χρόνια από τη μεγάλη νίκη, λέμε με
σαφή και ξεκάθαρο τρόπο στην Ελλάδα ότι δεν έχετε
καταλάβει πόσο επώδυνο ήταν το τίμημα της περιπέ-
τειας που ξεκινήσατε πριν από έναν αιώνα», ανέφερε
ο Ακάρ, εξαπολύοντας νέες απειλές. «Σας συνιστού-
με ανεπιφύλακτα να μάθετε από την ιστορία και να
αποφύγετε νέες περιπέτειες που θα οδηγήσουν σε
απογοήτευση». 
Ο Ακάρ δεν παρέλειψε να επαναφέρει και τις ανυ-

πόστατες αξιώσεις της Άγκυρας για την αποστρατιω-
τικοποίηση των ελληνικών νησιών. «Λέμε ότι έχετε
τρεις χιλιάδες νησιά, αλλά παρ’ όλα αυτά έρχεστε κά-
τω από τη μύτη μας. Στρατιωτικοποιείτε τα νησιά,
διεκδικώντας δέκα ναυτικά μίλια εναέριου χώρου
παρά τα έξι ναυτικά μίλια χωρικών υδάτων και λέτε ότι

εμείς είμαστε επεκτατικοί», είπε ο Τούρκος υπουρ-
γός Άμυνας. 
Νερό στον μύλο της έντασης έριξε και ο Τούρκος

αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι με νέες εμπρηστικές δη-
λώσεις κατά της Αθήνας. «Ο Έλληνας όπως στο πα-
ρελθόν, έτσι και σήμερα, δεν έχει θάρρος. Όσοι επο-
φθαλμιούν και βάζουν στο στόχαστρό τους τη δημο-
κρατία, τη σταθερότητα και τα συμφέροντα της Τουρ-
κίας, γνωρίζουν άραγε τις επιπτώσεις; Θα τους ρίξου-
με στη θάλασσα, όπως κάναμε στον αγώνα της ανε-
ξαρτησίας μας», είπε ο Οκτάι. 
Τον τόνο της επιθετικής ρητορικής φρόντισε να δώ-

σει ο ίδιος ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος, με
αφορμή τις επιχειρήσεις του τουρκικού στρατού στη
Συρία, ισχυρίστηκε ότι «ένα βράδυ μπορεί να έρθου-
με ξαφνικά στη Βόρεια Συρία όπως και οπουδήποτε
αλλού». 

«Θερμός» χειμώνας
Στην Αθήνα επικρατεί η εκτίμηση ότι το νέο εθνικι-

στικό κρεσέντο της Άγκυρας είναι μια πρόγευση μόνο
των όσων θα ακολουθήσουν στην επέτειο της Μικρα-

σιατικής Καταστροφής αλλά και ενδεικτικό του κλί-
ματος που θα επικρατήσει στα Ελληνοτουρκικά μέχρι
τις προεδρικές εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν.
Θεωρείται σίγουρο πως η Άγκυρα θα συντηρήσει τους
υψηλούς τόνους τόσο σε ρητορικό επίπεδο όσο ενδε-
χομένως και επί του πεδίου, με τον Ερντογάν να επι-
διώκει τη συσπείρωση του ακραίου εθνικιστικού
ακροατηρίου, καθώς η δημοφιλία του υποχωρεί εξαι-
τίας των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η
οικονομία. 
Η ελληνική πλευρά συνεχίζει την προσπάθεια διε-

θνοποίησης της τουρκικής προκλητικότητας, με τον
υπουργό Εξωτερικών να ενημερώνει τους συναδέλ-
φους του που συμμετέχουν στο ετήσιο Συνέδριο Πρέ-
σβεων, Γενικών Προξένων και Στρατιωτικών Ακολού-
θων της Κροατίας. Παράλληλα, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ με-
ταβαίνει στην Αίγυπτο με σκοπό την ενίσχυση της δι-
μερούς στρατιωτικής συνεργασίας, στον απόηχο, μά-
λιστα, της επιτυχημένης συμμετοχής των ελληνικών
Ειδικών Δυνάμεων στην άσκηση «Hercules 22». 
Επιστολή στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών

Άντονι Μπλίνκεν έστειλαν 18 μέλη της Βουλής των
Αντιπροσώπων, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία
τους για την προμήθεια από την Τουρκία μίας ακόμη
συστοιχίας ρωσικών πυραύλων S-400. Στην επιστο-
λή γίνεται λόγος για «κατάφωρη παραβίαση της
αμερικανικής νομοθεσίας», ενώ οι βουλευτές προ-
ειδοποιούν για τους κινδύνους ασφαλείας που ελ-
λοχεύουν από την ταυτόχρονη παρουσία αναβαθμι-
σμένων F-16 με τους ρωσικούς αντιαεροπορικούς
πυραύλους S-400. 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Στο… 
χρονοντούλαπο
το παραλήρημα 
της Άγκυρας 



«Η
κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η
κυβέρνηση της κοινωνικής λεη-
λασίας, των παρακολουθήσεων
και του αυταρχισμού», δηλώνει ο

Παναγιώτης Ρήγας, μέλος του ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ,
και θεωρεί «την άμεση απομάκρυνσή της βασική
και αναγκαία προϋπόθεση για να ανασάνουν η δη-
μοκρατία και η κοινωνία».

Ο πρώην υπουργός κρίνει ότι «χρειάζεται προοδευτι-
κή αλλαγή και νέα προοδευτική πλειοψηφία, με τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΠΣ πρώτο κόμμα». Εκφράζει, δε, την πεποίθηση
πως «μια μεγάλη κοινωνική και πολιτική συμμαχία εί-
ναι πλέον “τέκνο της ανάγκης κι ώριμο τέκνο της ορ-
γής”», ενθυμούμενος τον ποιητή μας Κώστα Βάρναλη.

Πιστεύετε πως η εξέλιξη με τις υποκλοπές μπορεί
να οδηγήσει σε παραίτηση τον πρωθυπουργό, όπως
ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ;
Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης, με όλα αυ-

τά που έχουν αποκαλυφθεί, ο πρωθυπουργός θα είχε
παραιτηθεί. Αυτό οφείλει να πράξει ο κ. Μητσοτάκης
και να οδηγηθούμε στη λαϊκή ετυμηγορία.

Διατηρώ τις επιφυλάξεις μου για το αν θα το πράξει
οικειοθελώς. Μέχρι σήμερα κυβερνά με αδιαφάνεια
και αυταρχισμό, με ακρωτηριασμό της ενημέρωσης και
της ελευθεροτυπίας, με ψέματα, με απευθείας αναθέ-
σεις, με νομοθετικές επιλογές που εξυπηρετούν τα
συμφέροντα κολλητών και φίλων σε βάρος της κοινω-
νικής πλειοψηφίας, με χειρισμούς που θέτουν σε δια-
κινδύνευση τα εθνικά μας συμφέροντα, χωρίς ενσυναί-
σθηση του ρόλου του σε ένα κράτος δικαίου. Ο κ. Μη-
τσοτάκης δημιούργησε ένα αδίστακτο καθεστώς με μα-
φιόζικες παρακολουθήσεις πολιτικών, παραβιάζει το
Σύνταγμα, λειτουργεί πλέον όχι μόνο ως διευθύνων
σύμβουλος ανώνυμης εταιρείας, αλλά και ως επικεφα-
λής παρακρατικού μηχανισμού. Όταν ένας κυβερνήτης
λειτουργεί με απολυταρχικές μεθόδους, θα επιδιώξει
να διατηρηθεί στην εξουσία, αδιαφορώντας αν τσαλα-
κώνει τους δημοκρατικούς θεσμούς.

Σε περίπτωση παραίτησης του πρωθυπουργού, κρί-
νετε πως αρκεί η αντικατάστασή του από το κόμμα
του ή επιβάλλονται πλέον οι εκλογές;
Την απόλυτη ευθύνη, πολιτική και όχι μόνο, για το

σκάνδαλο των παρακολουθήσεων την έχει ο κ. Μητσο-
τάκης. Το επιτελικό παρακράτος με εγκέφαλο τον κ.
Μητσοτάκη έχει τη στήριξη της ηγεσίας της ΝΔ σε όλες
τις πολιτικές επιλογές. Η ΝΔ είναι υπεύθυνη για τη δρα-
ματική κατάσταση που βιώνει σήμερα η συντριπτική
πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας ως αποτέλεσμα
των πολιτικών επιλογών της που:
�αυξάνουν τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και
τις ανισότητες
� καλύπτουν και ενισχύουν το πάρτι των καρτέλ στην
ενέργεια, εις βάρος νοικοκυριών και μικρομεσαίων
επιχειρήσεων
�αρνούνται να μειώσουν βασικούς φόρους στα καύσι-
μα και τα τρόφιμα
�στραγγίζουν το εισόδημα των πολιτών εισπράττοντας

φορολογικά υπερέσοδα εκμεταλλευόμενοι τις ακραίες
ανατιμήσεις.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση της κοι-
νωνικής λεηλασίας, των παρακολουθήσεων και του αυ-
ταρχισμού. Η άμεση απομάκρυνσή της είναι η βασική
και αναγκαία προϋπόθεση για να ανασάνουν η δημο-
κρατία και η κοινωνία.

Υπάρχουν και σενάρια κυβέρνησης εκ προσωπικο-
τήτων και πολλοί προαλείφονται για τον ρόλο του
«Έλληνα Ντράγκι». Πώς τα ερμηνεύετε;
Καθώς καταρρέει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το δυ-

σώδες σύστημα που ευθύνεται για τη χρεοκοπία της
χώρας θέλει και σήμερα να λεηλατήσει τα κονδύλια του
Ταμείου Ανάκαμψης, να εφαρμόσει το σχέδιο Πισσαρί-
δη και εντέλει για άλλη μία φορά να διαλύσει τον παρα-
γωγικό ιστό της χώρας. Επιθυμούν να φύγει ο Μητσο-
τάκης αλλά να μην έρθει ο Τσίπρας. Στη δημοκρατία δεν
υπάρχουν αδιέξοδα. Μόνη λύση οι εκλογές, για να
απαλλαγεί η χώρα από την πιο επικίνδυνη κυβέρνηση
που έχει υπάρξει.

Ο δημοκρατικός και προοδευτικός κόσμος θα δώσει
τη λύση. Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία θα είναι ο
καταλύτης στη διαμόρφωση κυβέρνησης που θα υπε-
ρασπισθεί τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα δικαιώ-
ματα και την ασφάλεια του πολίτη, θα διαμορφώσει
τους όρους για την παραγωγική ανασυγκρότηση της
χώρας, θα στηρίξει το κοινωνικό κράτος και θα υπερα-
σπισθεί τα εθνικά συμφέροντα της χώρας.

Οι εξελίξεις με τις υποκλοπές έφεραν πολιτικά κον-
τά το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κρίνετε
πως μπήκαν τα θεμέλια της προοδευτικής διακυ-
βέρνησης;
Ψηφίσαμε την απλή αναλογική, που αποδεικνύει ότι

η σκέψη μας είναι και σε κυβερνήσεις προγραμματι-

κών συνεργασιών. Χρειάζεται προοδευτική αλλαγή και
νέα προοδευτική πλειοψηφία με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ισχυρό
και πρώτο κόμμα. Τα θεμέλια της προοδευτικής διακυ-
βέρνησης και των συνεργασιών διαμορφώνονται με τις
προγραμματικές συγκλίσεις που προσδίδουν έτσι αξιο-
πιστία στη συνεργασία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία με τις προτάσεις
που έχει καταθέσει έχει διαμορφώσει ένα συνεκτικό
εναλλακτικό σχέδιο, μια εναλλακτική στρατηγική που
περιγράφει τα προβλήματα και τις λύσεις που αντιστοι-
χούν στις ανάγκες της περιόδου. Η νέα ηγεσία του ΠΑ-
ΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ νομίζω πως πλέον έχει αντιληφθεί ότι οι
πολιτικές της ΝΔ έχουν οδηγήσει σε κοινωνική κατα-
στροφή, και ταυτόχρονα ο κ. Μητσοτάκης είναι ο ιθύ-
νων νους της δημοκρατικής εκτροπής.

Η παράταξή σας είναι έτοιμη να κυβερνήσει και δη
μια Ελλάδα σε δύσκολη εποχή και με πολλά προ-
βλήματα;
Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία έχει την ωριμότη-

τα και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό για να εφαρμόσει
μια πολιτική που θα στηρίξει το σύνολο της κοινωνίας.

Όσα ψέματα και να επιστρατεύσουν, δεν μπορούν να
αλλάξουν το γεγονός ότι η λήξη του καθεστώτος ενι-
σχυμένης εποπτείας ήταν προκαθορισμένη για φέτος
το καλοκαίρι ήδη από το καλοκαίρι του 2018, επί διακυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με την έξοδο της χώρας από τα μνη-
μόνια και την απόφαση για τη ρύθμιση του χρέους.

Στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη που τρώει από τα
έτοιμα, η φτώχεια αυξάνεται ξανά, καταγράφονται
διαρκώς αρνητικά ρεκόρ στην ακρίβεια και για την
πλειονότητα των πολιτών ο μήνας δεν βγαίνει.

Χρησιμοποιώντας τα λόγια του ποιητή μας Κώστα
Βάρναλη, σήμερα μια μεγάλη κοινωνική και πολιτική
συμμαχία είναι πλέον «τέκνο της ανάγκης κι ώριμο τέ-
κνο της οργής». Π
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«Επιτελικό παρακράτος με
εγκέφαλο τον Μητσοτάκη»
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Νότη Μαριά

Καθηγητής 
Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης, πρόεδρος
του κόμματος 
Ελλάδα 
- Ο άλλος δρόμος,
πρώην 
ευρωβουλευτής
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Άμεσα μέτρα για να μπει φρένο στα σχέδια του 
Ερντογάν για εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού 
Κ

αθώς ο Ερντογάν εντείνει την υβριδική του επί-
θεση κατά της Πατρίδας μας εργαλειοποιώντας
για άλλη μια φορά το μεταναστευτικό, η κυβέρ-

νηση με τις αποφάσεις του ΚΥΣΕΑ το μόνο που έκανε
ήταν να δρομολογήσει την επέκταση του υφιστάμενου
φράκτη στον Έβρο και την περαιτέρω ενίσχυση της φύ-
λαξης των ελληνικών συνόρων. Σημειωτέον ότι ο φρά-
κτης στον Έβρο σήμερα έχει μήκος 37 χιλιόμετρα. Έτσι,
στο επόμενο διάστημα θα κατασκευαστεί νέος φράκτης
80 επιπλέον χιλιομέτρων (https://www.kathimerini.gr
20/8/2022) και θα προσληφθούν και νέοι συνοριοφύλα-
κες. Και όλα αυτά την ώρα που, όπως ενημέρωσε αρμο-
δίως ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδω-
ρικάκος, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος μηνός 25.000
μετανάστες επιχείρησαν να εισέλθουν παράνομα στη
χώρα (https://www.naftemporiki.gr 24/8/2022).

Ταυτόχρονα εντείνονται και οι μεταναστευτικές πιέ-
σεις στα νησιά του Αιγαίου, με τον Ερντογάν μάλιστα να
λέει ότι η Τουρκία δήθεν έσωσε 41.000 μετανάστες στο
Αιγαίο, οι οποίοι δεν κατάφεραν να φτάσουν στην Ελλά-
δα (https://www.protothema.gr 22/4/2022). Το ερώτη-
μα, βέβαια, είναι πώς κατάφεραν οι χιλιάδες αυτοί μετα-
νάστες να επιβιβαστούν από τα τουρκικά παράλια σε
λέμβους με κατεύθυνση τα νησιά του Αιγαίου, την ώρα
που στην αστυνομοκρατούμενη Τουρκία «δεν περνάει
κουνούπι» χωρίς την έγκριση της τουρκικής στρατοχω-
ροφυλακής και των υπόλοιπων τουρκικών δυνάμεων
ασφαλείας. Στην ουσία ο Ερντογάν με τη δήλωσή του αυ-
τή ομολογεί ότι το ίδιο το τουρκικό κράτος «με την αρω-
γή» των τουρκικών δουλεμπορικών κυκλωμάτων προ-
ωθεί προς την Ελλάδα χιλιάδες παράνομους μετανάστες.

Όμως, η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από
τον Ερντογάν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με τον
φράκτη στον Έβρο και με την εντατικοποίηση της φύλα-
ξης των ελληνικών συνόρων. Αντίθετα, η Αθήνα οφείλει
να διαμορφώσει ένα συνεκτικό σχέδιο δράσης για το με-
ταναστευτικό, το οποίο θα μπορούσε να περιλαμβάνει:

1. Θέσπιση επιπλέον ευρωπαϊκών μέτρων για τη με-
τεγκατάσταση στις άλλες χώρες της ΕΕ όχι μόνο των

ασυνόδευτων ανήλικων, αλλά και όλων των υπολοίπων
αιτούντων άσυλο.

2. Άμεση επίδοση των αποφάσεων χορήγησης ασύλου
σε όσους οι αιτήσεις τους έγιναν δεκτές και εφοδιασμός
τους με τα ταξιδιωτικά έγγραφα που δικαιούνται, προ-
κειμένου να πάνε στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που επιθυμούν, κυρίως στη Γερμανία.

3. Ελληνική πρωτοβουλία σε επίπεδο ΕΕ ώστε τα hot-
spots να λειτουργούν πλέον στην Τουρκία, όπου η Ευρω-
παϊκή Υπηρεσία Ασύλου να δέχεται και να εξετάζει τις
αιτήσεις παροχής διεθνούς προστασίας που θα υποβάλ-
λουν οι ενδιαφερόμενοι.

4. Μέχρις ότου υλοποιηθεί η παραπάνω πρόταση, η
εξέταση των αιτήσεων ασύλου να γίνεται στις πρεσβείες
και στα προξενεία της Ελλάδας.

5. Ανάληψη δράσης της Frontex εντός των χωρικών
υδάτων της Τουρκίας για την πάταξη των κυκλωμάτων
των διακινητών. 

6. Επαναπροωθήσεις παρανόμων μεταναστών από
Ελλάδα προς Τουρκία και άλλες τρίτες χώρες υπό την αι-
γίδα και ευθύνη της Frontex. Η παροχή κάθε μορφής
κονδυλίων της ΕΕ και τελωνειακών και εμπορικών διευ-
κολύνσεων προς την Τουρκία και άλλες τρίτες χώρες να
γίνεται υπό την αίρεση αποδοχής εκ μέρους τους των
παραπάνω επαναπροωθήσεων.

7. Η αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ στις διάφορες ανα-
πτυσσόμενες χώρες να συνδυαστεί με την εκ μέρους
τους ανάληψη της υποχρέωσης να αναλάβουν τη φιλο-
ξενία των ομοθρήσκων και των ομοεθνών τους, οι οποίοι
έχουν παρανόμως καταφύγει στην Ελλάδα και σε άλλες
χώρες της ΕΕ.

Επιπλέον, η Αθήνα οφείλει να θέσει και το ΝΑΤΟ προ
των ευθυνών του, καθώς η εμπλοκή του στο Αφγανιστάν
είχε και έχει άμεση σχέση με τον αυξημένο αριθμό προ-
σφύγων που συρρέουν στην Τουρκία και εν συνεχεία
επιχειρούν να περάσουν στην Ελλάδα. Για τον λόγο αυ-
τόν η κυβέρνηση θα πρέπει να αναλάβει ανάλογες δι-
πλωματικές πρωτοβουλίες και σε επίπεδο ΝΑΤΟ. Έτσι:

1. Θα πρέπει άμεσα να ζητήσει τη δίκαιη κατανομή των

προσφυγικών ροών ανάμεσα σε όλες τις χώρες του ΝΑ-
ΤΟ, απαιτώντας να θεσμοθετηθεί ρήτρα κατανομής των
Αφγανών προσφύγων με βάση την έκταση, τον πληθυ-
σμό, το ΑΕΠ και την ανεργία κάθε χώρας του ΝΑΤΟ, σε
συνδυασμό και με τον βαθμό εμπλοκής της κάθε χώρας
στην εισβολή και κατοχή στο Αφγανιστάν. 

Ο 30 χώρες του ΝΑΤΟ έχουν πληθυσμό ένα δισεκα-
τομμύριο κατοίκους και συνολικό ΑΕΠ, το 2019, λίγο πά-
νω από 39 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία του ίδιου
του ΝΑΤΟ τον Μάρτιο 2021. Επομένως, η αναλογία για τη
χώρα μας είναι κάτι λιγότερο από το 1% και σε αυτό το πο-
σοστό κατανομής θα πρέπει να σταθούμε χωρίς καμία
υποχώρηση. 

2. Να ζητήσουμε λειτουργία hot-spots στις γειτονικές
με το Αφγανιστάν χώρες που διατηρούν οικονομικές
σχέσεις με την ΕΕ, όπως είναι το Πακιστάν, το Ουζμπεκι-
στάν, το Τατζικιστάν και το Τουρκμενιστάν, καθώς επίσης
και σε μη συνορεύουσες χώρες, όπως είναι η Τουρκία, η
Ιορδανία και ο Λίβανος, όπου τόσο η Ευρωπαϊκή Υπηρε-
σία Ασύλου όσο και οι αντίστοιχες υπηρεσίες ασύλου
των ΗΠΑ, της Βρετανίας, του Καναδά και των άλλων χω-
ρών του ΝΑΤΟ να δέχονται και να εξετάζουν τις αιτήσεις
παροχής διεθνούς προστασίας που θα υποβάλλουν οι
ενδιαφερόμενοι.

3. Επιπλέον, η εξέταση των αιτήσεων ασύλου να γίνε-
ται και στις πρεσβείες των κρατών του ΝΑΤΟ στις παρα-
πάνω χώρες, μέχρις ότου ιδρυθούν εκεί τα hot-spots.

4. Η παροχή κάθε μορφής κονδυλίων της ΕΕ και τελω-
νειακών και εμπορικών διευκολύνσεων προς Πακιστάν,
Τουρκία και τις άλλες ως άνω τρίτες χώρες να γίνεται
υπό την αίρεση αποδοχής εκ μέρους τους της ίδρυσης
στην επικράτειά τους των παραπάνω hot-spots.

5. Τέλος, οι υπόλοιπες χώρες των G-20, όπως η Ιαπω-
νία και η Νότιος Κορέα που είχαν στενές οικονομικές
σχέσεις με το προηγούμενο καθεστώς της Καμπούλ
(www.dw.com 17/8/2021) αλλά και η Κίνα, η Ρωσία και η
Ινδία που φιλοδοξούν να διαδραματίσουν ρόλο στο Αφ-
γανιστάν, πρέπει επίσης να αναλάβουν τις ευθύνες τους
φιλοξενώντας και αυτές Αφγανούς πρόσφυγες.

Ε
νώ πολλοί άνθρωποι είναι εθισμένοι στις ειδή-
σεις, επιδιώκοντας να μένουν καλά ενημερωμέ-
νοι και να παρακολουθούν τακτικά όλες τις ειδή-

σεις, καλές και κακές, κάποιοι έχουν αναπτύξει μια ενα-
σχόληση ή σχεδόν εμμονή μόνο με αρνητικές ειδήσεις,
σύμφωνα με έρευνες. 

Για μερικούς ανθρώπους αυτό έχει γίνει μια ψυχαναγ-
καστική και προβληματική συμπεριφορά, κατά μήκος των
γραμμών των εθισμών στα παιχνίδια και στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης. Ωστόσο, ο καταναγκασμός των αρνητι-
κών ειδήσεων είναι ακόμη πιο προβληματικός, επισημαί-
νουν οι ερευνητές, επειδή επικεντρώνεται συνεχώς σε
απειλητικά και επικίνδυνα ζητήματα και γεγονότα, κρα-
τώντας μερικούς ανθρώπους παγιδευμένους σε μια πολύ
σκοτεινή και συχνά απελπιστική ψυχική κατάσταση.

Τα άτομα σε αυτή την κατάσταση, εκτός από το ότι αι-
σθάνονται άγχος, αποσπάται συνεχώς η προσοχή τους
από την εργασία ή άλλα σημαντικά ζητήματα. Μπορεί επί-

σης να εκδηλώσουν και κάποια κοινά σωματικά συμπτώ-
ματα άγχους, όπως γαστρεντερικές δυσκολίες, γενικευ-
μένο σωματικό πόνο και κόπωση. Επιπλέον, κάποιοι εκ-
δηλώνουν εμμονή, σε σημείο που επηρεάζει τις διαπρο-
σωπικές τους σχέσεις, καταλήγουν να αισθάνονται αυξη-
μένη ανησυχία και να αναπτύσσουν προβλήματα ύπνου.
Όσο πιο προβληματική είναι η κατανάλωση των ειδήσεων
για ένα άτομο, τόσο μεγαλύτερα είναι τα προβλήματα ψυ-
χικής και σωματικής υγείας που αντιμετωπίζει.

Αν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δυσκολεύουν την
αποφυγή κακών ειδήσεων, οι ερευνητές αναγνωρίζουν
ότι είναι δουλειά τους να αναφέρουν οποιαδήποτε είδη-
ση, καλή ή κακή, που θα τραβήξει την προσοχή των ανα-
γνωστών τους. Έτσι συντηρείται η βιομηχανία ειδήσεων.
Και, φυσικά, τα τελευταία δύο χρόνια έφεραν μαζί τους
μια συντριπτική ποσότητα κακών ειδήσεων, όπως μια
πανδημία, πολλαπλοί μαζικοί πυροβολισμοί, ανεξέλεγ-
κτες πυρκαγιές, πολιτικές αναταραχές, διακρίσεις, οικο-

νομική δυσπραγία και μαζικές διαμαρτυρίες. Δεν υπήρ-
χε τρόπος να παρακολουθήσει κανείς τις ειδήσεις χωρίς
να βομβαρδιστεί με αμφιλεγόμενα και αρνητικά γεγονό-
τα. Όπως κάθε άλλος κλάδος, τα ειδησεογραφικά μέσα
αντιμετωπίζουν τον δικό τους ανταγωνισμό και οικονο-
μικές πιέσεις, αναγκάζοντας ουσιαστικά τους δημοσιο-
γράφους να αντλούν τις πιο ενδιαφέρουσες και ενημε-
ρωμένες ειδήσεις το συντομότερο δυνατό.

Όσοι αναγνωρίζουν και κατανοούν τη ζημιά που προκα-
λεί ένας καταναγκασμός αρνητικών ειδήσεων στην ψυχι-
κή και σωματική τους υγεία, μπορούν να αποφασίσουν να
σταματήσουν να ακολουθούν τις αρνητικές ειδήσεις σχε-
δόν εξ ολοκλήρου ή τουλάχιστον να μειώνουν τον χρόνο
που αφιερώνεται στην παρακολούθηση προβληματικών
ειδήσεων. Ο στόχος για όσους έχουν υπερβολική εμμονή
είναι να αναπτύξουν με κάποιον τρόπο μια πιο υγιή σχέση
με τις ειδήσεις περιορίζοντας την ανάγκη να βρίσκονται
στην κορυφή των τελευταίων εξελίξεων κάθε στιγμή. 

της
Νάνσυς 
Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 
του Reggio 
Thessaloniki

Είσαι εθισμένος σε αρνητικές ειδήσεις;
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Α
ναντίρρητα, παρακολουθούμε σχεδόν καθημερινά
τη συγκεκαλυμμένη αγωνία της Γερμανίας για τα
αποθέματα φυσικού της αερίου και γενικότερα την

ενεργειακή της επάρκεια, αφού πρόκειται για ένα εξαιρετικά
ενεργοβόρο κράτος, το οποίο θα αντιμετωπίσει, όπως φαίνε-
ται, μία πρώιμη θρυαλλίδα της ρωσικής οργής.

Αρκετές θεωρίες διαδέχονται η μία την άλλη, κάνοντας λό-
γο περί ενός τυχόν ευρύτερου ρωσικού σχεδίου, άρτια οργα-
νωμένου, για διαβαθμισμένη αποσταθεροποίηση υπό διάφο-
ρες υβριδικές μορφές, ακόμη και επικοινωνιακές, σε διαδο-
χικά διάφορα κράτη της Ευρώπης.

Γεγονός είναι, βέβαια, ότι αν παρατηρήσουμε -έστω και
μακροσκοπικά- το τελευταίο χρονικό διάστημα, η Γηραιά
Ήπειρος κατακλύζεται από ραγδαίες πολιτικές και κοινωνι-
κές εξελίξεις, όπως εν παραδείγματι η παραίτηση Ντράγκι, η
διαρροή προσωπικών στιγμών της Φινλανδής πρωθυπουρ-
γού, το ζήτημα των επισυνδέσεων στη χώρα μας, η στοχευμέ-
νη απομείωση της ροής φυσικού αερίου στη Γερμανία κ.λπ.

Πολλές φορές έχουμε ακούσει τη φράση «η ιστορία επα-
ναλαμβάνεται», όμως έχουμε σκεφθεί ότι αυτό μπορεί να μην
είναι μία κλασική επωδός, αλλά μία πραγματικότητα άρρηκτα
συνδεδεμένη με τη διαδρομή του ρου της ανθρώπινης δρά-
σης στον χρόνο;

Ο Ε.Χ. Καρ στο εμβληματικό του βιβλίο «Τι είναι η ιστορία»
γράφει: «Ένας λόγος που η ιστορία σπάνια επαναλαμβάνεται
σε λαούς με ιστορική συνείδηση είναι πως τα dramatis per-
sonae έχουν ενημερωθεί στη δεύτερη πράξη για τη λύση της
πρώτης και η δράση τους αυτή επηρεάζεται από τη γνώση. Οι
Μπολσεβίκοι γνώριζαν πως η Γαλλική Επανάσταση είχε κα-
ταλήξει σ’ έναν Ναπολέοντα και φοβόνταν πως η δική τους
επανάσταση θα κατέληγε με τον ίδιο τρόπο».

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν το 2008 έδωσε δείγματα των προθέσε-
ών του όταν εισέβαλε στη Γεωργία και αποθρασυμένος, ίσως
από τη μαλθακή αντιμετώπιση της Ευρώπης, κλιμάκωσε το
2014 την επιθετικότητά του προσαρτώντας τη χερσόνησο της
Κριμαίας. Η Ευρώπη της Άνγκελα Μέρκελ τότε αντέδρασε με
κυρώσεις που ελάχιστα ακούμπησαν το καθεστώς Πούτιν.
Απεναντίας, οι δουλειές της Γερμανίας με τη Ρωσία λάμβα-
ναν χώρα ιδιαζόντως ικανοποιητικά με τέρψη των ρωσικών
ενεργειακών κολοσσών.

Σήμερα, μετά τα σκληρά πακέτα κυρώσεων στη Ρωσία της

ΕΕ, η ναυαρχίδα δύναμη της Ευρώπης, που ακούει στο όνομα
Γερμανία, ίσως είναι ένα βήμα πριν βρεθεί πάλι ολομέτωπη
με το ισχυρό ρωσικό ψύχος, όπως στο παρελθόν.

Ο Πούτιν έχει δείξει πως δεν κάνει τίποτα τυχαία και μάλι-
στα πέρα από θεωρητικούς οραματιστές της ανασύστασης
της ισχυρής τσαρικής αυτοκρατορίας που έχει δίπλα του, τα
οποία το στρατιωτικό επιτελείο του φροντίζει να υλοποιεί,
αναλύει στενά τα ιστορικά γεγονότα και, όπως βλέπουμε, δεν
αφήνει τίποτα αναπάντητο, μήπως όμως και αναδρομικά;

Βυθισμένη στην εσωτερική ραστώνη του ανεπτυγμένου
βιοτικού της επιπέδου, η Γερμανία με αξιοσημείωτο ρεκόρ
στην υπερκατανάλωση αγαθών δείχνει να «σπαρταρά» στη
«δαμόκλειο σπάθη» που κρέμεται πάνω της από τον ενερ-
γειακό ρωσικό στραγγαλισμό της. Πρόκειται  μήπως για
μία σύγχρονη απάντηση της Ρωσίας στην «Eπιχείρηση
Μπαρμπαρόσα»; 

H «Eπιχείρηση Μπαρμπαρόσα» (γερμανικά Unternehmen
Barbarossa) ονομάστηκε το σχέδιο επίθεσης και εισβολής
της Γερμανίας στη Σοβιετική Ένωση. Η εκτέλεση του σχεδίου
ξεκίνησε την Κυριακή 22 Ιουνίου 1941, παραβιάζοντας το
Σύμφωνο μη επιθέσεως Μολότοφ - Ρίμπεντροπ. Έλαβε το
όνομά της από τον αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτο-
κρατορίας, Φρειδερίκο Μπαρμπαρόσα, θέτοντας σε εφαρμο-
γή τον ιδεολογικό στόχο της Γερμανίας να κατακτήσει τη δυτι-
κή Σοβιετική Ένωση για να την εποικίσει με Γερμανούς, στο
πλαίσιο της δημιουργίας του γερμανικού ζωτικού χώρου με
μαζική εξόντωση υπολοίπων λαών. 

Μετά τη σοβιετική κατάκτηση της Βεσσαραβίας και της
Βόρειας Μπουκοβίνας, η γερμανική ανώτατη διοίκηση άρχι-
σε να σχεδιάζει εισβολή στη Σοβιετική Ένωση τον Ιούλιο του
1940 (με την κωδική ονομασία Επιχείρηση Otto). Κατά τη
διάρκεια της επιχείρησης, πάνω από 3,8 εκατομμύρια μέλη
του προσωπικού των δυνάμεων του Άξονα -η μεγαλύτερη
δύναμη εισβολής στην ιστορία του πολέμου- εισέβαλαν στη
δυτική Σοβιετική Ένωση κατά μήκος ενός μετώπου 2.900 χι-
λιομέτρων με 600.000 μηχανοκίνητα οχήματα και πάνω από
600.000 άλογα για μη πολεμικές επιχειρήσεις.

Η επιχείρηση άνοιξε το Ανατολικό Μέτωπο, στο οποίο δε-
σμεύτηκαν περισσότερες δυνάμεις από οποιοδήποτε άλλο
θέατρο πολέμου στην ιστορία. Η περιοχή είδε μερικές από
τις μεγαλύτερες μάχες στον κόσμο, τις πιο φρικτές φρικαλε-

ότητες και τις μεγαλύτερες απώλειες (για τις σοβιετικές δυ-
νάμεις και τις δυνάμεις του Άξονα) και όλα αυτά επηρέασαν
την εξέλιξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και την ιστορία του
20ού αιώνα. 

Η αποτυχία της επιχείρησης Μπαρμπαρόσα ανέτρεψε τις
τύχες της ναζιστικής Γερμανίας. Παρά κάποιες πρώιμες
επιτυχίες της Γερμανίας, η γερμανική προώθηση σταμάτη-
σε με τη Μάχη της Μόσχας στα τέλη του 1941 και η επακό-
λουθη χειμερινή σοβιετική αντεπίθεση ώθησε τους Γερμα-
νούς περίπου 250 χλμ. πίσω. Οι Γερμανοί περίμεναν με σι-
γουριά μια γρήγορη κατάρρευση της σοβιετικής αντίστα-
σης, όπως στην Πολωνία, αλλά ο Κόκκινος Στρατός απορ-
ρόφησε τα ισχυρότερα πλήγματα της γερμανικής Βέρμαχτ
και την εξώθησε σε έναν πόλεμο φθοράς, για τον οποίο οι
Γερμανοί ήταν απροετοίμαστοι δεδομένου και του σκληρού
ρωσικού χειμώνα, ο οποίος επέφερε καθοριστικό πλήγμα,
και οι μειωμένες δυνάμεις της Βέρμαχτ δεν μπορούσαν
πλέον να επιτεθούν κατά μήκος ολόκληρου του Ανατολικού
Μετώπου, που είχε ως αποτέλεσμα την υποχώρηση της
Βέρμαχτ και την κατάρρευσή της.

Η Ρωσία δείχνει να τιμά την ιστορική της μνήμη, μία τακτι-
κή που φαίνεται να ενστερνίζεται και η γείτονα χώρα, που
λειτουργεί σαν εκκρεμές ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση, εν
γνώσει της δύναμης του οικοπέδου της, αφού, όπως μπορεί
να παρατηρήσει κανείς, Ρωσία και Τουρκία «σχεδιάζουν»,
«υλοποιούν», «ονοματοδοτούν» με βάση τη γνώση της ιστο-
ριογραφίας τους και των εθνικών τους συμβόλων.

Ας μην υποτιμούμε τη δύναμη των συμβόλων και των ιστο-
ρικών επικλήσεων στη διεθνή σκακιέρα του διδύμου Ρωσίας
- Τουρκίας, καθώς μέρα με τη μέρα βαθαίνει η γεωπολιτική
«γάγγραινα» της Ευρώπης, που δείχνει να ασφυκτιά ανάμεσα
στο δίπολο Αμερικής - Ρωσίας, με την τελευταία να προσμε-
τρά και ευρύτερη ασιατική στήριξη. Η Γερμανία και συνακό-
λουθα η Ευρώπη απορροφά οριακά τους κραδασμούς με λυ-
δία λίθο της γεωπολιτικής της αντοχής να αναμένεται να απο-
τελέσει η πρόκληση του επερχόμενου «ρωσικού χειμώνα».

Δυστυχώς, όποιος δεν γνωρίζει την ιστορία του, είναι κα-
ταδικασμένος να την ξαναζήσει, ενώ άλλωστε, όπως εύστοχα
ο Τζορτζ Όργουελ είχε παρατηρήσει, «όποιος ελέγχει το πα-
ρελθόν, ελέγχει το μέλλον και όποιος ελέγχει το παρόν, ελέγ-
χει το παρελθόν».

Τ
ο 2021 ήταν μια χρονιά που άρχισαν να βγαίνουν στην
επιφάνεια αλλεπάλληλα ειδεχθή εγκλήματα, κατά
βάση με θύματα γυναίκες, είτε πρόκειται για δολοφο-

νίες είτε για εγκλήματα σεξουαλικού περιεχομένου (βια-
σμοί, σεξουαλικές παρενοχλήσεις, revenge porn videos…).
Προφανώς γυναικοκτονίες, παρενοχλήσεις και βιασμοί συ-
νέβαιναν πάντα, όμως τραβήξαμε το «χαλάκι» κι όλα πλέον
έγιναν πιο ορατά.

Ο βιασμός είναι το πιο βίαιο σεξουαλικό έγκλημα και ανή-
κει στη σφαίρα της σκοτεινής εγκληματικότητας, δηλαδή στα
εγκλήματα εκείνα που δεν φτάνουν ποτέ στη γνώση της αστυ-
νομίας. Υπολογίζεται ότι από τους βιασμούς που διαπράττον-
ται, καταγγέλλεται περίπου το 8%.

Τα εγκλήματα σεξουαλικής φύσης στιγματίζουν το θύμα
πολύ περισσότερο από τον θύτη, εγκλωβίζοντας το θύμα σε
συναισθήματα ντροπής, ενοχής, φόβου και απελπισίας, που
συνήθως το ακινητοποιούν και δεν προβαίνει καν σε κάποια

προσπάθεια για καταγγελία και απονομή δικαιοσύνης. Η από-
δοση ευθυνών στο ίδιο το θύμα, το συνθλίβει. Αν μάλιστα ο
θύτης έχει κύρος και εξουσία, κοινώς δύναμη και χρήματα, το
θύμα μπορεί να εκφοβιστεί, ώστε να μην καταφύγει σε μήνυ-
ση. Επιπρόσθετα, η κοινωνικο-οικονομική θέση του θύτη
μπορεί να τον βοηθήσει, ώστε να αποσιωπηθεί η καταγγελία ή
να βρει έναν πολύ καλό δικηγόρο.

Όπως διδάσκονται οι κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές,
με τον ίδιο τρόπο μαθαίνονται και εφαρμόζονται και οι παρεκ-
κλίνουσες σεξουαλικές πρακτικές. Και ένας άνθρωπος που
μεγαλώνει με αυτόν τον τρόπο, δυσκολεύεται να καταλάβει ότι
αυτό δεν είναι σωστό και φυσιολογικό να συμβαίνει. 

Επίσης, παιδιά με ιστορικό παραμέλησης ή εγκατάλειψης
συχνά αναπτύσσουν δυσλειτουργικούς δεσμούς προσκόλλη-
σης με τα πρώτα σημαντικά πρόσωπα της ζωής τους (γονείς ή
άλλοι φροντιστές), που συντηρούνται και στην ενήλικη ζωή
τους και εκδηλώνονται στον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται με

τους άλλους. Το σεξ χρησιμοποιείται σαν μέσο επιβολής της
ανδρικής κυριαρχίας κι εξουσίας. «Έχω έναν άνθρωπο στο
έλεός μου. Επιβάλλομαι. Έχω εγώ τον έλεγχο. Είμαι παντοδύ-
ναμος. Αισθάνομαι “κάποιος”. Δίνω στο θύμα μου και συμβο-
λικά σε όλες τις γυναίκες αυτό που πιστεύω ότι αξίζουν. Τιμω-
ρία, ταπείνωση, εξευτελισμό. Προβάλλω στο πρόσωπό τους
τις δικές μου αδυναμίες και δύσκολες στιγμές. Τις φορές που
υπήρξα εγώ μικρός, αδύναμος, ανίκανος και απροστάτευτος.
Στρέφω τον θυμό που έχω για τον δικό μου θύτη, αλλά και τον
θυμό που έχω για τον ίδιο μου τον εαυτό, επειδή εγώ δεν αντέ-
δρασα όταν με χειρίστηκαν/κακοποίησαν/εκμεταλλεύτηκαν
σε κάποιον άλλο».

Αυτές οι αναπαραστάσεις πηγάζουν είτε αμιγώς από τη
σχέση που είχαν αναπτύξει οι ίδιοι με τη μητέρα τους, την
οποία βλέπουν στο πρόσωπο άλλων γυναικών και γι’ αυτό θέ-
λουν να τις «τιμωρήσουν» και να τις καθυποτάξουν, είτε πηγά-
ζουν από πατριαρχικές αντιλήψεις.
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Ο
Στέφανος Ξεκαλάκης, μέλος
του ΠΣ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και
πρώην γραμματέας του κόμ-
ματος, μιλά με σκληρή γλώσ-

σα για όλους όσοι εμπλέκονται στην τη-
λεφωνική υποκλοπή του Νίκου Αν-
δρουλάκη και θεωρεί ότι ο πρωθυ-
πουργός «είναι ο πολιτικός υπεύθυνος
και στη συνείδηση της ελληνικής κοι-
νωνίας ο ενορχηστρωτής του σκανδά-
λου των υποκλοπών, γι’ αυτό και δεν θα
το ξεπεράσει, όποιο επικοινωνιακό τέ-
χνασμα κι αν μεταχειριστεί». Ξεκαθα-
ρίζει με ευκρίνεια την προσπάθεια που
επιχειρείται περί προσέγγισης με τον
ΣΥΡΙΖΑ και εκτιμά πως «το δίλημμα της
πολιτικής σταθερότητας που επιστρα-
τεύει ο πρωθυπουργός είναι εντελώς
τεχνητό». 

Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση και ο
πρωθυπουργός με τη «ρελάνς» της
ΔΕΘ θα μπορέσουν να ξεπεράσουν
το πλήγμα που έχουν δεχτεί από την
υπόθεση των υποκλοπών;
Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πολιτικός

υπεύθυνος και στη συνείδηση της ελ-
ληνικής κοινωνίας ο ενορχηστρωτής
του σκανδάλου των υποκλοπών, γι’ αυ-
τό και δεν θα το ξεπεράσει, όποιο επι-
κοινωνιακό τέχνασμα κι αν μεταχειρι-
στεί. Η σύγκριση της διακυβέρνησης
του κ. Μητσοτάκη δεν θα γίνει, όπως θα
επιθυμούσε, με βάση την ανεπιτυχή
διακυβέρνηση του κ. Τσίπρα. Θα γίνει
σύμφωνα με το επίπεδο βελτίωσης της
καθημερινότητας του πολίτη. Σύμφωνα
με τον βαθμό ανέλιξης του βιοτικού
επιπέδου της ελληνικής κοινωνίας.
Συγκριτικά με τον βαθμό αρνητικής

επιρροής που είχαν στις ζωές μας η
υγειονομική και ενεργειακή κρίση σε
σχέση με τις αντίστοιχες επιπτώσεις
στους πολίτες των άλλων ευρωπαϊκών
κρατών. Σε όλα τα ανωτέρω η κυβέρνη-
ση απέδειξε ότι είναι πολύ κατώτερη
των περιστάσεων και ως τέτοια θα κρι-
θεί την ώρα της κάλπης.

Γιατί, κατά τη γνώμη σας, η κυβέρ-
νηση δεν δίνει δημόσια, όπως ζητάει
ο κ. Ανδρουλάκης, τις αιτίες που
οδήγησαν στη νόμιμη επισύνδεση
των τηλεφωνικών του κλήσεων; 
Δεν υπάρχει καμία «νόμιμη» επισύν-

δεση. Υπάρχει παράνομη υποκλοπή
του τηλεφώνου του Νίκου Ανδρουλά-
κη, η οποία συντελέστηκε από την ΕΥΠ,
της οποίας, κατ’ επιλογήν, προΐσταται ο
πρωθυπουργός της χώρας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης. Μια υποκλοπή, η οποία
διενεργήθηκε χρονικά μετά την αποτυ-
χημένη παγίδευση του κινητού του
προέδρου μας από το παράνομο λογι-
σμικό Predator. Εμείς έχουμε ζητήσει
να δοθούν στη δημοσιότητα οι λόγοι για
τους οποίους η ΕΥΠ, δηλαδή το Μέγαρο
Μαξίμου, στόχευσε τον Νίκο Ανδρου-
λάκη. Αν αυτό πραγματοποιηθεί, τότε η
ελληνική κοινωνία θα μπορέσει να κρί-
νει αν ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι
«απειλή» για την εθνική ασφάλεια ή αν
ο κ. Μητσοτάκης λειτουργεί με όρους
σκοτεινού παρελθόντος, εφευρίσκον-

τας εσωτερικούς εχθρούς, για να πα-
ρακολουθεί τους πολιτικούς του αντι-
πάλους. Μέχρι τότε, η προσπάθεια του
πρωθυπουργού να αποκρύψει την αλή-
θεια, μας οδηγεί, εύλογα, στο συμπέ-
ρασμα ότι αποτελεί παράγοντα περαι-
τέρω υποβάθμισης του δημοκρατικού
μας πολιτεύματος.

Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από
τη διερεύνηση της υπόθεσης;
Είναι ίδιες με αυτές του κάθε δημο-

κράτη πολίτη. Η πλήρης διαλεύκανση
του σκανδάλου των υποκλοπών, η από-
δοση πολιτικών και ποινικών ευθυνών
για το σύνολο των εμπλεκόμενων προ-
σώπων και η δημιουργία ασφαλιστικών
δικλίδων για τη θωράκιση της δημο-
κρατίας μας και της ιδιωτικότητας κάθε
Έλληνα πολίτη.

Εκτιμάτε ότι η υπόθεση των υποκλο-
πών σάς έφερε πιο κοντά με τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ;
Το σκάνδαλο των υποκλοπών μάς έφε-

ρε δίπλα σε κάθε πολίτη με δημοκρατικές
ευαισθησίες. Κοντά σε κάθε δημόσιο λει-
τουργό που φοβάται ότι μπορεί να αποτε-
λέσει τον επόμενο στόχο. 

Στην προσπάθεια αναβάθμισης της
ποιότητας της δημοκρατίας μας, δεν
χωράνε σκέψεις με γνώμονα το μι-
κροκομματικό συμφέρον. Η χώρα
δεν αντέχει άλλες θεσμικές εκτρο-
πές. Όσα έχουμε ζήσει στο πρόσφατο
παρελθόν, στα οποία, μεταξύ άλλων,
συγκαταλέγονται το δημοψήφισμα-
καρικατούρα και η απόπειρα πλή-
ρους χειραγώγησης των ΜΜΕ, μέχρι
το σημερινό σκάνδαλο των υποκλο-

πών, θέτουν προ των ευθυνών τους
όλα τα μέλη του ελληνικού Κοινο-
βουλίου και κάθε ενεργό πολίτη. Δεν
είναι τυχαίο ότι οι κορυφαίοι συνταγ-
ματολόγοι της χώρας μας έχουν
ασκήσει δριμεία κριτική στον πρωθυ-
πουργό καλώντας τον να παραιτηθεί.
Μέσα από αυτή τη ζοφερή αποκάλυ-
ψη δικαιώνεται πλήρως και η θέση
του προέδρου μας ότι λύσεις για τη
ζωή μας δεν μπορούν να δοθούν ούτε
από τον κ. Τσίπρα, ούτε από τον κ.
Μητσοτάκη, γιατί η υποβάθμισή της
οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στη δική
τους διακυβέρνηση. 

Πώς αντιμετωπίζει το κόμμα σας τα
σενάρια πολιτικής αστάθειας;
Το δίλημμα της πολιτικής σταθερότη-

τας που επιστρατεύει ο πρωθυπουργός
είναι εντελώς τεχνητό. Ο κ. Μητσοτά-
κης ταυτίζει την πολιτική σταθερότητα
με την αυτοδυναμία του κόμματός του.
Γι’ αυτό άλλωστε και ο ίδιος έχει, εξ αρ-
χής, εκφράσει τη βούλησή του να οδη-
γήσει τη χώρα σε δεύτερες εκλογές. Τι
είδους σταθερότητα υπάρχει στις ζωές
μας σήμερα, όπου ο κ. Μητσοτάκης εί-
ναι αυτοδύναμος; Ποια η συμβολή της
διακυβέρνησής του στη θεσμική στα-
θερότητα του τόπου; 

Το ΠΑΣΟΚ έχει ως στόχο να διώξει
την ανασφάλεια και να ξαναγεννήσει
την ελπίδα στους Έλληνες. Η αντιμετώ-
πιση των προβλημάτων των πολιτών
και η διαμόρφωση συνθηκών βιώσιμου
παρόντος και ευοίωνου μέλλοντος
αποτελούν παράγοντες που οικοδο-
μούν την κοινωνική ειρήνη και εδραι-
ώνουν την πολιτική σταθερότητα.
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μέλος ΠΣ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

«Η χώρα δεν 
αντέχει άλλες 

θεσμικές 
εκτροπές»

στον
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos@gmail.com 

Στέφανος Ξεκαλάκης
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Επιμέλεια: Νικόλας Καμπάς-Κορωναίος

Δ
ύο νέους αντιδραστήρες έξω
από τη Βουδαπέστη θα κατα-
σκευάσει η Ρωσία, έπειτα από
χορήγηση άδειας από τη Ρυθ-

μιστική Αρχή Πυρηνικής Ενέργειας της
Ουγγαρίας. Συγκεκριμένα, οι δύο αντιδρα-
στήρες θα κατασκευαστούν από τη ρωσική
Rosatom στον πυρηνικό σταθμό του Πακς,
βάσει συμφωνίας που υπεγράφη το 2014
μεταξύ της Βουδαπέστης και της Μόσχας.

Με την απόφαση που δημοσιεύθηκε
στον ιστότοπό της, η ουγγρική Αρχή Πυρη-
νικής Ενέργειας αναφέρει ότι το ρωσικής
κατασκευής εργοστάσιο των δύο γιγαβάτ
στο Πακς μπορεί να επεκταθεί με δύο νέ-
ους αντιδραστήρες, ενώ αναμένονται και
οι επόμενες άδειες που απαιτούνται.

Το εν λόγω εργοστάσιο, που είναι 100 χι-
λιόμετρα έξω από τη Βουδαπέστη, διαθέτει
σήμερα τέσσερις μικρούς αντιδραστήρες
ρωσικής κατασκευής με συνδυασμένη ισχύ
περίπου 2.000 μεγαβάτ, οι οποίοι άρχισαν
να λειτουργούν μεταξύ 1982 και 1987. 

Η Ρωσία θα δώσει στην Ουγγαρία κρατικό
δάνειο 10 δισεκατομμυρίων ευρώ για το νέο
έργο, ενώ το συνολικό κόστος των εργασιών
θα ανέλθει σε 12,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών
Πέτερ Σιγιάρτο, η κατασκευή των δύο νέων
αντιδραστήρων εξυπηρετεί τα στρατηγικά

σχέδια της Ουγγαρίας. Το έργο θα πραγμα-
τοποιηθεί με απευθείας ανάθεση στη Ro-
satom και ήδη αποτελεί μία ακόμη από-
δειξη των ιδιαίτερων δεσμών της Βουδα-
πέστης με τη Μόσχα.

Ζαπορίζια: Εκτός λειτουργίας 
οι δύο τελευταίοι σταθμοί 

Εκτός λειτουργίας τέθηκαν οι δύο τε-
λευταίοι αντιδραστήρες του πυρηνικού
σταθμού της Ζαπορίζια, μετά τη βλάβη που
προκλήθηκε από πυρκαγιά. Όπως ανακοί-
νωσε η Κρατική Εταιρεία Πυρηνικής Ενέρ-
γειας της Ουκρανίας, Energoatom, πυρ-
καγιές σε κοιλώματα τέφρας από ένα ερ-
γοστάσιο άνθρακα που βρίσκεται κοντά
στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια προ-
κάλεσαν βλάβη σε εναέρια καλώδια. Η
Energoatom δήλωσε επίσης πως τα συ-
στήματα ασφαλείας του σταθμού λειτουρ-
γούν κανονικά και διεξάγονται εργασίες,
προκειμένου να επανασυνδεθεί ένας από
τους αντιδραστήρες με το δίκτυο.

Ένα μεγάλο ζήτημα για την Ουκρανία εί-
ναι να αντέξει τον χειμώνα που έρχεται και
για να τα καταφέρει, θέλει να συγκεντρώ-
σει απόθεμα 19 δισεκατομμυρίων κυβικών
μέτρων (bcm) φυσικού αερίου.

«Η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με
τον δυσκολότερο χειμώνα της σύγχρονης

ιστορίας της, αλλά θα καταφέρει να πετύ-
χει τον στόχο που έχει θέσει η κυβέρνη-
ση», ανέφερε ο υπουργός Ενέργειας της
χώρας Χέρμαν Γκαλουστσένκο.

Το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται στην
Ουκρανία κυρίως για τη θέρμανση των
σπιτιών, με τα αποθέματα να φτάνουν ήδη
τα 12 bcm και την κυβέρνηση να αναζητά
ακόμα 7 bcm, ώστε να είναι εντός του σχε-
διασμού. 

Πάντως, η εποχή που ξεκινά συνήθως η
λειτουργία των κεντρικών θερμάνσεων εί-
ναι στα μέσα Οκτωβρίου. Το Κίεβο είναι
προετοιμασμένο για κάθε περίπτωση,
όπως δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός, ακό-
μα και για αυτή που η Ρωσία σταματήσει να
μεταφέρει φυσικό αέριο μέσω των εδα-
φών της Ουκρανίας. 

Moderna: Κατέθεσε 
μήνυση κατά 
Pfizer/BioNTech για 
το εμβόλιο κορονοϊού

Η εταιρεία Moderna κατέθεσε
μήνυση εις βάρος της Pfizer για
παραβίαση πατέντας σε ό,τι αφορά
το εμβόλιο κατά της Covid-19, σύμ-
φωνα με ανακοίνωση της εταιρεί-
ας. Η Moderna ισχυρίζεται ότι οι
εταιρείες Pfizer/BioNTech αντέ-
γραψαν την τεχνολογία mRNA που
η εταιρεία είχε αναπτύξει χρόνια
πριν από την πανδημία.

«Καταθέτουμε αυτές τις αγωγές
για να προστατεύσουμε την καινοτό-
μο πλατφόρμα τεχνολογίας mRNA
στην οποία πρωτοστατήσαμε, επεν-
δύσαμε δισεκατομμύρια δολάρια στη
δημιουργία της και κατοχυρώσαμε
με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κατά τη
δεκαετία που προηγήθηκε της παν-
δημίας Covid-19», δήλωσε ο διευθύ-
νων σύμβουλος της Moderna, Στε-
φάν Μπανσέλ.

«Αυτή η πλατφόρμα, την οποία ξε-
κινήσαμε να κατασκευάζουμε το
2010, μαζί με την κατοχυρωμένη με
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εργασία μας
για τους κορονοϊούς το 2015 και το
2016, μας επέτρεψε να παραγάγουμε
ένα ασφαλές και εξαιρετικά αποτε-
λεσματικό εμβόλιο για την Covid-19
σε χρόνο ρεκόρ μετά το χτύπημα της
πανδημίας. Καθώς εργαζόμαστε για
την καταπολέμηση των προκλήσεων
στην υγεία, η Moderna χρησιμοποιεί
την τεχνολογική μας πλατφόρμα
mRNA για να αναπτύξει φάρμακα
που θα μπορούσαν να θεραπεύσουν
και να αποτρέψουν μολυσματικές
ασθένειες όπως η γρίπη και ο HIV,
καθώς και αυτοάνοσες και καρδιαγ-
γειακές παθήσεις και σπάνιες μορ-
φές καρκίνου», πρόσθεσε.

«Πιστεύουμε ότι η Pfizer και η
BioNTech αντέγραψαν παράνομα τις
εφευρέσεις της Moderna και συνέ-
χισαν να τις χρησιμοποιούν χωρίς
άδεια», δήλωσε η επικεφαλής νομι-
κή διευθύντρια της Moderna, Σάνον
Θίεμ Κλίνγκερ. 

Φτιάχνει αντιδραστήρες
στην Ουγγαρία ο Πούτιν

Το έργο θα κοστίσει 12,5 εκατ.
στους Ρώσους και θα 
κατασκευαστεί έξω από τη
Βουδαπέστη - «Ο δυσκολότε-
ρος χειμώνας της ζωής μας»,
λέει  ο υπουργός Ενέργειας
της Ουκρανίας
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Απαντήσεις στο λιμάνι της Τυνησίας ψάχνουν
για τον θάνατο της 19χρονης ναυτικής δοκίμου

Το ενδεχόμενο της δηλητηρίασης συγκεντρώνει όλο και περισσότερες πιθανό-
τητες για τον αιφνίδιο θάνατο της 19χρονης ναυτικής δοκίμου Θάλειας Κ., καθώς
η αδικοχαμένη κοπέλα μαζί με άλλους ναυτικούς δόκιμους της σχολής κατέβηκε
για φαγητό στο λιμάνι της Λαγ-
κουλέτ στην Τυνησία. Εκεί ψά-
χνουν απαντήσεις Ιταλοί και Έλ-
ληνες γιατροί που ταξίδεψαν μέ-
χρι το νοσοκομείο της Νάπολι
στην Ιταλία.

Αναλυτικά, η 19χρονη φαίνεται
πως πήγε για φαγητό και αναψυ-
κτικό σε γνωστή αλυσίδα φαστ
φουντ, ενώ ακόμη δύο ναυτικοί
δόκιμοι που συμμετείχαν στη
συγκεκριμένη έξοδο (σ.σ.: είχαν
δέσει στο λιμάνι η φρεγάτα
«Κουντουριώτης» και το πλοίο
γενικής υποστήριξης «Προμηθέ-
ας») ανέβασαν πυρετό αλλά εί-
χαν πιο ήπια συμπτώματα. Προ-
ληπτικά, όμως, κρίθηκε σκόπιμο
από την ηγεσία του ΠΝ να νοση-
λευτούν. Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η 19χρονη παρουσίασε συμ-
πτώματα κορονοϊού κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και για τέσσερις πέντε ημέρες
(σ.σ.: μέχρι να βγει αρνητικό το τεστ της) ήταν σε απομόνωση. Αν και τα συμπτώ-
ματα από την Covid-19 ήταν αρκετά ήπια, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο το σοκ
από τον κορονοϊό να επηρέασε το ανοσοποιητικό της και να έριξε τις άμυνες του
οργανισμού της.

Να σημειώσουμε, τέλος, ότι η 19χρονη Θάλεια Κ. κατέρρευσε μέσα σε λιγότε-
ρες από 48 ώρες (σ.σ.: από την ώρα που εντοπίστηκε εμπύρετη). Η κηδεία της θα
γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα της στη Λάρισα.

Κ. ΠΑΠ.

Σ
ε τραγωδία παραλίγο να εξελιχθεί το
απερίσκεπτο παιχνίδι πρόκλησης μιας
παρέας τεσσάρων παιδιών (σ.σ.: ηλι-
κίας 14 έως και 17 ετών) στο Αλεποχώ-

ρι, τα οποία γύρω στις 02.00 τα ξημερώματα
της Παρασκευής (26/8) πήδηξαν τον μαντρό-
τοιχο της μονοκατοικίας ενός 70χρονου και
ήρθαν αντιμέτωπα με το… κυνηγετικό του
όπλο. 

Ο ηλικιωμένος άνδρας, για τον οποίον ακού-
γεται ότι έχει προκαλέσει διάφορα προβλήμα-
τα στην περιοχή, στη θέα των τεσσάρων παι-
διών πήρε την καραμπίνα και πυροβόλησε
προς το μέρος τους. Το αποτέλεσμα ήταν δύο
εξ αυτών να τραυματιστούν από σκάγια και να
χρειαστεί να διακομιστούν σε νοσοκομεία των
Αθηνών (σ.σ.: Γενικό Κρατικό Νικαίας και Παί-
δων), προκειμένου να τους παρασχεθεί ιατρο-
νοσηλευτική περίθαλψη. Ο λόγος για έναν
16χρονο και έναν 14χρονο, με το μικρότερο

παιδί της παρέας να έχει και τον μεγαλύτερο
τραυματισμό, καθώς θα χρειαστεί να υποβλη-
θεί σε μικροχειρουργικές επεμβάσεις για να
αφαιρεθούν τα σκάγια. «Έχει πολλά σκάγια
πάνω του, πρέπει να καθαριστεί. Βγήκε ο κύ-
ριος με την καραμπίνα και χτύπησε τα παιδιά.
Αν ο κύριος αυτός έχει την τρέλα του, καλώς να

τιμωρηθεί», είπε για το περιστατικό η μητέρα
του 14χρονου.

Είπε πως ήθελε να τα τρομάξει
Ο 70χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στην

Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής,
υποστηρίζοντας αρχικά ότι νόμιζε πως ήταν

κλέφτες, για αυτό και πυροβόλησε. Στη συνέ-
χεια, όμως, φέρεται να ανασκεύασε προανα-
κριτικά και να είπε ότι τα παιδιά έρχονταν συ-
χνά πυκνά στον περίβολο και την αυλή του σπι-
τιού του και του έκαναν ζημιές πετώντας πέ-
τρες, για αυτό και επιχείρησε να τα τρομάξει με
τον πυροβολισμό. Σε βάρος του σχηματίστηκε
δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας,
οδηγήθηκε σε εισαγγελέα και ανακριτή, ενώ
έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη
(30/8). Η παρέα των τεσσάρων παιδιών παρα-
θέριζε σε συγγενικά πρόσωπα στο Αλεποχώρι,
ενώ ο 70χρονος διαμένει μόνιμα εκεί, σε ένα
σπίτι που προσομοιάζει με πύργο. Κάτοικοι της
περιοχής χαρακτηρίζουν τον ηλικιωμένο ως
κλειστό χαρακτήρα, που έχει μαλώσει με κά-
ποιους κατά το παρελθόν. 

Ποινική δίωξη για απόπειρα
ανθρωποκτονίας σε 70χρονο
συνταξιούχο εργολάβο 
στο Αλεποχώρι 

Πυροβόλησε 4 
παιδιά που μπήκαν
στην αυλή του

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Της Ραφαέλας Παπαγεωργίου

Τ
α ακραία καιρικά φαινόμενα από
ό,τι φαίνεται καλά κρατούν και επι-
μένουν να πλήττουν την Ελλάδα, τη
στιγμή που οι ειδικοί δείχνουν ιδιαί-

τερα προβληματισμένοι όχι μόνο για την εμ-
φάνιση των ακραίων αυτών φαινομένων εν
μέσω Αυγούστου, αλλά κυρίως για τη μεγάλη
διάρκειά τους και τις μελλοντικές καταστρο-
φικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Όπως, μάλιστα, αποκάλυψε σε σχετική συ-
νέντευξη ο μετεωρολόγος και διδάκτωρ του
ΑΠΘ Μιχάλης Σιούτας (ένθετη φωτό), δεν εί-
ναι συνηθισμένο για την εποχή αυτή να έχου-
με τόσο εκτεταμένα και έντονα φαινόμενα,
με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες,
που να παρουσιάζουν και τόσο μεγάλη διάρ-
κεια. «Μπουρίνια και βροχοπτώσεις είχαμε
και θα έχουμε πάντα τον Αύγουστο, αλλά όχι
με τέτοια μεγάλη διάρκεια. Η συνήθης διάρ-
κεια υπολογίζεται στις δύο με τέσσερις ημέ-
ρες, ενώ σήμερα παρατηρούμε ότι η κακο-
καιρία διαρκεί από επτά έως και οκτώ ημέ-
ρες, κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό, που μπορεί
να αποδοθεί στην κλιματική αλλαγή», υπο-
γράμμισε ο κ. Σιούτας.

«Χειρότερα στο μέλλον»
Ειδικότερα, πρόκειται για ένα πολύ ισχυ-

ρό κύμα καταιγίδων, βροχοπτώσεων και χα-
λαζοπτώσεων με έντονα πλημμυρικά φαινό-
μενα στις περισσότερες περιοχές της Ελλά-
δας -ακόμη και σε περιοχές που δεν έχουμε
συνηθίσει τέτοια φαινόμενα- το οποίο ξεκί-
νησε από τα νοτιοανατολικά και κινήθηκε
προς τα βορειοδυτικά. Αυτό, όμως, που προ-
καλεί εντύπωση στους μετεωρολόγους είναι
η παρατεταμένη διάρκεια της συγκεκριμέ-
νης κακοκαιρίας, η οποία παρατηρείται εδώ
και μία εβδομάδα. Βέβαια, οι βροχές και οι
καταιγίδες αναμένεται να περιοριστούν από
σήμερα, Σάββατο, και ιδιαίτερα την Κυρια-
κή, με τον καιρό να βελτιώνεται αρκετά από
τη Δευτέρα και τη θερμοκρασία να φτάνει
έως και τους 34 βαθμούς. «Αυτό που είναι
ανησυχητικό είναι η διάρκεια, η ένταση και η
έκταση των φαινομένων, που αποτελούν
ισχυρές ενδείξεις για κλιματικές αλλαγές,
ενώ στο μέλλον πρόκειται να είναι και πιο
ισχυρά και να εξαπλώνονται σε περισσότε-
ρες περιοχές», τόνισε ο μετεωρολόγος και
διδάκτωρ του ΑΠΘ.

Αναφορικά με τους παράγοντες που οδή-
γησαν στην εκδήλωση αυτής της έντονης κα-
κοκαιρίας, ο κ. Σιούτας αναφέρθηκε στον
κλιματικό παράγοντα, για τον οποίο έγινε λό-
γος παραπάνω, αλλά και στις καταστροφές
και στις ζημιές που προκαλούνται από τα έν-
τονα καιρικά φαινόμενα. Αναλυτικότερα, οι
πλημμύρες σε διάφορες περιοχές με ορμητι-
κά νερά οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στον
ανθρώπινο παράγοντα και στην αλλοίωση του
φυσικού περιβάλλοντος, καθώς με την τσι-
μεντοποίηση και την άναρχη επέκταση των
οικιστικών περιοχών, το νερό δεν βρίσκει
διεξόδους απορροής και για αυτό είναι έντο-
να τα πλημμυρικά φαινόμενα. Άλλος ένας λό-
γος που συμβάλλει στην ύπαρξη έντονων
βροχοπτώσεων είναι η αποψίλωση των δα-
σών, αλλά και η εποίκηση περιοχών χαμηλού
υψομέτρου ή περιοχών που συχνά πλημμύ-
ριζαν, με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται το φυ-
σικό δίκτυο απορροής των υδάτων. Όλα αυτά
συγκαταλέγονται στις λανθασμένες ανθρώ-
πινες ενέργειες, που συνδράμουν στην εκδή-
λωση τέτοιων έντονων καιρικών φαινομένων. 

«Καταστροφικές συνέπειες»
Ο μετεωρολόγος αναφέρθηκε και στο μέλ-

λον, το οποίο προβλέπεται δυσοίωνο από τις
επιπτώσεις της έντονης κλιματικής αλλαγής.
Αυτό θα συμβεί, αφενός, γιατί τα καιρικά φαι-
νόμενα αυξάνονται σε ένταση και συχνότητα
και πρόκειται να επηρεάσουν ολοένα και πε-
ρισσότερες περιοχές. Αφετέρου, οι ζημιές και
οι καταστροφικές συνέπειες θα είναι αυξανό-
μενες, κάτι το οποίο προβλέπεται από τα κλι-
ματικά μοντέλα για τις επόμενες δεκαετίες.
«Είναι πολύ πιθανό οι αλλαγές που προβλέ-
πονται από τα κλιματικά μοντέλα να έρθουν
πιο γρήγορα, καθώς η κλιματική αλλαγή είναι
επιταχυνόμενη. Αντί, δηλαδή, οι μεγάλες αλ-
λαγές να έρθουν σε τριάντα με πενήντα χρό-
νια, μπορεί να έρθουν και σε δέκα με είκοσι
χρόνια, κάτι που απευχόμαστε και είναι ιδιαί-
τερα καταστροφικό», κατέληξε ο κ. Σιούτας.

Ο μετεωρολόγος και διδάκτωρ
του ΑΠΘ Μιχάλης Σιούτας εξηγεί
τα ακραία καιρικά φαινόμενα
που χτύπησαν τις τελευταίες
ημέρες τη χώρα

Η κλιματική αλλαγή και
οι ανθρώπινες ευθύνες



Τήλος

Λιμενικός επιτέθηκε 
στη δήμαρχο

Ασύλληπτο επεισόδιο σημειώθηκε προχθές στην ακριτική Τή-
λο με αρνητικό πρωταγωνιστή λιμενικό που υπηρετεί στο νησί
και έχει επανειλημμένως δημιουργήσει προβλήματα με την
ανάρμοστη συμπεριφορά του. Εμβρόντητοι κάτοικοι και επισκέ-
πτες παρακολουθούσαν έξω από το δημαρχείο τον λιμενικό σαν
μαινόμενο ταύρο να επιτίθεται φραστικά στη δήμαρχο Τήλου
Μαρία Καμμά-Αλειφέρη και να τη «στολίζει» με ακατονόμαστες
και προσβλητικές εκφράσεις, όπως «σίχαμα» και «σκουπίδι».
«Να σας πάρουν οι Τούρκοι να ησυχάσουμε» , φώναζε ο παλικα-
ράς λιμενικός. Η δήμαρχος, μετά το απρόσμενο περιστατικό, με-
τέβη στον λιμενικό σταθμό, όπου κατέθεσε αναφορά για την επί-
θεση που δέχτηκε. 

Κοζάνη

Αποχωρήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις
αλλάζουν τους συσχετισμούς

Οι ισορροπίες και οι πολιτικοί συσχετισμοί στο ΔΣ άλλαξαν ρι-
ζικά. Δεύτερη δύναμη στο δημοτικό συμβούλιο αναδεικνύεται
πλέον το μπλοκ των ανεξάρτητων συμβούλων, μετά την οριστική
αποχώρηση των Γιάννη Ιωαννίδη και Κώστα Κουρού από την
παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης «Κοζάνη - Τόπος να
ζεις». Οι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι είναι πλέον επτά,
φτάνοντας σε αριθμητική δύναμη τις παρατάξεις Κουζιάκη και
Μιχαηλίδη, οι οποίοι μετρούν από δύο απώλειες.

Οι δυο απανωτές χρυσές επιτυχίες της Αντιγόνης
Ντρισμπιώτη στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου
στο Μόναχο, όπου κατέκτησε δύο χρυσά μετάλλια στο
βάδην, συγκλόνισαν ολόκληρη την Ελλάδα. Δεν θα
μπορούσαν να αφήσουν ασυγκίνητη την πόλη της και τους
συνδημότες της. Ο δήμαρχος Καρδίτσας Βασίλης Τσιάκος
έριξε την πρόταση στην προχθεσινή συνεδρίαση του
δημοτικού συμβουλίου να δοθεί το όνομα της χρυσής
αθλήτριας στο δημοτικό στάδιο της πόλης. Ήδη, ορίστηκε
ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου σήμερα,
Σάββατο 27 Αυγούστου, για την τυπική λήψη της απόφασης.
Θα ακολουθήσει και η συνεδρίαση του ΔΣ του ΔΟΠΑΚ, που
έχει και την τυπική αρμοδιότητα να λάβει την οριστική
απόφαση. Στη τυπική διαδικασία, συμφωνούν όλα τα μέλη
του δημοτικού συμβουλίου και όλοι οι Καρδιτσιώτες.

Νότια Κέρκυρα

Στον εισαγγελέα 
ο πρόεδρος του ΔΣ 
με καταγγελίες

Στον εισαγγελέα δηλώνει ότι θα προσφύ-
γει ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου
Νότιας Κέρκυρας Κώστας Καββαδίας, με
βαριές αναφορές κατά της δημοτικής αρ-
χής και του δημάρχου Κώστα Λέσση. Συγ-
κεκριμένα ο πρόεδρος του ΔΣ καταγγέλλει:
«Από τον δήμαρχο και την ηγετική ομάδα
της πλειοψηφίας περίμενα θετική στάση
και συμπεριφορά, ώστε ο στόχος της διορ-
θωτικής πορείας του δήμου για ανάπτυξη
και δημιουργία να υλοποιηθεί. Αντ’ αυτού,
μετ’ εκπλήξεως, βρέθηκα στο μέσο ανάρ-
μοστων επιθετικών συμπεριφορών του ίδι-
ου του δημάρχου και ιδιαίτερα του αντιδη-
μάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, του δημοτι-
κού συμβούλου και προέδρου της διαχεί-
ρισης της λίμνης Κορισσίων και του αντι-
δημάρχου Σωκράτη Ανδριώτη. Αποκορύ-
φωση της ανεπίτρεπτης και αντιθεσμικής
αυτής συμπεριφοράς είναι να αφαιρέσουν
την κλειδαριά από το γραφείο μου, ως προ-
έδρου του δημοτικού συμβουλίου, και να
απομονώσουν έναν χώρο σημαντικής λει-
τουργίας του δημοτικού συμβουλίου».

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Κύθηρα

Μουσείο Μετεωρολογίας 
ο παλαιός μετεωρολογικός
σταθμός

Στον Δήμο Κυθήρων παραχωρήθηκαν, ως προς τη
χρήση τους, η έκταση και το κτίριο του παλαιού μετεω-
ρολογικού σταθμού της Χώρας, στη θέση Μύλος, για διά-
στημα 15 ετών (καταρχάς), από το Ταμείο Αεροπορικής
Άμυνας. Όπως επισημαίνει ο δήμος, πρόκειται για μια
σημαντική εξέλιξη, που επισφραγίζει τις προσπάθειες
σχεδόν επτά ετών, καθώς για πρώτη φορά ζητήθηκε ο
χώρος το έτος 2015, με επιστολή του δημάρχου στην τότε
πολιτική ηγεσία του υπουργείου Άμυνας, χωρίς όμως
ουσιαστική ανταπόκριση. «Το Ταμείο Αεροπορικής Άμυ-
νας αποδέχθηκε τη νομικά τεκμηριωμένη πρόταση της
δημοτικής αρχής για τη δημιουργία Πρότυπου Μουσείου
Μετεωρολογίας και την εν γένει αξιοποίηση του χώρου»,
επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση. Ο Δήμος Κυθή-
ρων θα αναλάβει το κόστος εκπόνησης των σχετικών με-
λετών και τη συντήρηση του κτιρίου, της ανάπλασης του
περιβάλλοντος χώρου και της δημιουργίας Πρότυπου
Μουσείου Μετεωρολογίας σε συνεργασία με την ΕΜΥ.
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Καρδίτσα

Το δημοτικό στάδιο «βαφτίζεται» «Αντιγόνη Nτρισμπιώτη»



Σ
ε ισχυρό σύμμαχο στην προάσπιση
της οδικής ασφάλειας στους δρό-
μους της Αττικής αναδεικνύεται η

λειτουργία του τετραψήφιου αριθμού
1544, μιας καινοτόμου δράσης της Περι-
φέρειας Αττικής και του Κέντρου Διαχείρι-
σης Κυκλοφορίας, μέσω της οποίας οι πο-
λίτες αναφέρουν άμεσα τυχόν προβλήμα-
τα που αντιμετωπίζουν στο οδικό δίκτυο
της περιφέρειας.

Ήδη, το τηλεφωνικό κέντρο του 1544, το
οποίο λειτουργεί όλο το 24ωρο, από την
αρχή της ενεργοποίησής του στα μέσα
Απριλίου έως και σήμερα έχει καταγράψει
1.059 αναφορές - αιτήματα πολιτών, από τα
οποία έχουν διεκπεραιωθεί τα 775, ενώ τα
251 ήταν εκτός αρμοδιότητας της Περιφέ-
ρειας και δρομολογήθηκαν προς τους αρ-

μόδιους φορείς για την επίλυσή τους.
Τα αιτήματα-αναφορές αφορούν έκτα-

κτα συμβάντα, φθορές και βλάβες που
συμβαίνουν στους κεντρικούς οδικούς
άξονες του λεκανοπεδίου της Αττικής,
ενώ ένας ολόκληρος μηχανισμός διαχεί-
ρισης και διεκπεραίωσης των αιτημάτων
βρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση, ώστε
να γίνεται άμεσα η προώθηση των αναφο-
ρών στις αρμόδιες υπηρεσίες και στα
εξειδικευμένα συνεργεία της Περιφέρει-
ας Αττικής.

«Αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες και
ενδυναμώνουμε την άμεση επικοινωνία
της περιφέρειας με τους χρήστες του οδι-
κού δικτύου αρμοδιότητάς της», επιση-
μαίνει ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος
Πατούλης.

Στην προηγούμενη
διοίκηση οι ευθύνες
για τους Ρομά
Χαλανδρίου 

«Οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις
για τους Ρομά στο Χαλάνδρι θα γίνουν
με ολοκληρωμένο σχέδιο και εξα-
σφαλισμένη χρηματοδότηση από το
νέο πρόγραμμα “Αττική 2021-2027”»,
ξεκαθαρίζει ο περιφερειάρχης Αττι-
κής Γιώργος Πατούλης, απαντώντας
σε σχετική επιστολή του δημάρχου
Χαλανδρίου Σίμου Ρούσσου. 

Επιπλέον, ο περιφερειάρχης καλεί
τον δήμαρχο «να αναζητήσει αλλού
ευθύνες, στις άστοχες ενέργειες για
τη μη απομάκρυνση του καταυλισμού
των Ρομά από τα όρια του δήμου».

Παράλληλα, ο κ. Πατούλης υπενθυ-
μίζει ότι η προηγούμενη διοίκηση
πράγματι εξέδωσε «Πιλοτικό σχέδιο
για την κοινωνική ένταξη των Ρομά»
της Περιφέρειας Αττικής, τον Μάρτιο
του 2019, πέντε ολόκληρα χρόνια με-
τά την έναρξη του ΕΣΠΑ 2014-2020, το
οποίο «η νέα διοίκηση ενέκρινε χω-
ρίς καμία αλλαγή».

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

ΤΤο τέλος
παρεπιδημούντων   
Ρύθμιση της αγοράς της βραχυχρό-
νιας μίσθωσης ακινήτων ζητούν οι δή-
μαρχοι, καθώς βλέπουν πως οι δήμοι
χάνουν έσοδα από το τέλος παρεπιδη-
μούντων, που δεν αποδίδουν οι ιδιο-
κτήτες των ακινήτων στους δήμους. Το
ζήτημα τέθηκε στην τελευταία συνε-
δρίαση της ΚΕΔΕ, με τους δημάρχους
να εντοπίζουν ότι πρόκειται για μια
σημαντική πηγή εσόδων, από την
οποία μόνο το κράτος εισπράττει μέσω
του ΦΠΑ και οι δήμοι επωμίζονται το
κόστος της δημόσιας καθαριότητας
και της αποκομιδής απορριμμάτων.
«Δεν εισπράττουμε απολύτως τίποτα!
Η λειτουργία της βραχυχρόνιας μί-
σθωσης είναι μια μεγάλη επιβάρυνση,
γιατί την τουριστική περίοδο παρατη-
ρούμε αυξημένο όγκο απορριμμάτων
και το κόστος το επωμίζεται ο δήμος»,
σχολίασε η δήμαρχος Κεντρικής Κέρ-
κυρας Μερόπη Υδραίου.

Το ενεργειακό
κόστος εκτινάσσει
τις δημοτικές
δαπάνες
Σε μείζον ζήτημα για τους ΟΤΑ
αναδεικνύεται η εκτίναξη του
ενεργειακού κόστους, με αποτέ-
λεσμα να πολλαπλασιάζονται πα-
ράλληλα και τα λειτουργικά έξοδα
των δήμων, των Δημοτικών Επι-
χειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέ-
τευσης (ΔΕΥΑ) και των σχολείων.
«Η τιμή του ρεύματος πλέον μας
μοιράζει εγκεφαλικά», είπε χαρα-
κτηριστικά ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ
Δημήτρης Παπαστεργίου κατά την
προχθεσινή συνεδρίαση του ΔΣ,
υπογραμμίζοντας ότι «πλέον η
εξίσωση μεταξύ των εσόδων και
των δαπανών λόγω αύξησης ενερ-
γειακού κόστους δεν βγαίνει».
Ακόμη τόνισε: «Μπορεί η κυβέρ-
νηση να έδωσε επιδότηση ρεύμα-
τος, αλλά αυτό δεν αφορά όσους
καταναλώνουν άνω των 35Kwh,
πράγμα που αποκλείει τους δή-
μους, τα σχολεία, τις ΔΕΥΑ και τα
αντλιοστάσια».

Κακοκαιρία 
και φεστιβάλ
Λόγω της συνεχιζόμενης κακοκαι-
ρίας, η οποία επηρεάζει και περιο-
χές της Αττικής, το πρόγραμμα του
1ου Φεστιβάλ που διοργανώνει η
Περιφέρεια Αττικής για τους πολί-
τες της στο Μητροπολιτικό Πάρκο
«Αντώνης Τρίτσης» τροποποιείται.
Συγκεκριμένα, η έναρξη που είχε
προγραμματιστεί χθες, Παρα-
σκευή, μεταφέρθηκε σήμερα, Σάβ-
βατο 27 Αυγούστου, και η παράστα-
ση της Παρασκευής 26 Αυγούστου
θα γίνει στις 2 Σεπτεμβρίου. 

Σε εμβληματικό κτίριο του Μεσοπολέμου το ΜΙΔΑ
Σε ένα εμβληματικό κτίριο του

Μεσοπολέμου στην οδό Ηπείρου θα
στεγαστεί το νεοσύστατο Μορφωτι-
κό Ίδρυμα του Δήμου Αθηναίων
(ΜΙΔΑ), μετά την αποδοχή της δω-
ρεάς Ηλία Γ. Μπίρη από τον δήμαρ-
χο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη.
Το ΜΙΔΑ συστήθηκε με απόφαση
του δημάρχου, ώστε να λειτουργή-
σει ως θεματοφύλακας της ιστορικής και αρχειακής μνήμης του πρώτου δήμου που συστή-
θηκε, πριν από σχεδόν δύο αιώνες, στη χώρα. Σε μια λιτή τελετή στο δημαρχιακό μέγαρο,
υπογράφηκε η πράξη δωρεάς από τον δωρητή αρχιτέκτονα Ηλία Γ. Μπίρη και τον πρόεδρο
του Μορφωτικού Ιδρύματος του Δήμου Αθηναίων και πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου
Ελευθέριο Σκιαδά, παρουσία του δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη.
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Σε λειτουργία ο 1544
για οδική βοήθεια 
στην Αττική
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24 ΒΑΣIΛΗΣ ΦΟΥΡΛHΣ 
Ο διορατικός και 
πεισματάρης 
επιχειρηματίας

Ε
να νέο μοντέλο πληρωμής επιδομάτων
από ΔΥΠΑ και ΟΠΕΚΑ είναι στα σκαριά
για το 2023, καθώς η εμπειρία έδειξε
ότι τέτοιες αλλαγές μπορεί να «περπα-

τήσουν», όπως συνέβη με το Fuel Pass. Πρόκει-
ται για ένα σχέδιο που πρώτη πρότεινε η Επιτρο-
πή Πισσαρίδη και το οποίο φαίνεται να παίρνει
σάρκα και οστά, χωρίς να αποκλείεται οι ανακοι-
νώσεις να γίνουν ακόμα και στη ΔΕΘ.

Βασική διαφορά
Η βασική διαφορά θα είναι ότι η πληρωμή των

επιδομάτων θα γίνεται με άυλη προπληρωμένη
κάρτα, όπως συμβαίνει τώρα με το μισό Ελάχιστο
Εγγυημένο Εισόδημα, καθώς το άλλο μισό κατα-
βάλλεται σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

Στόχος του νέου σχεδίου είναι τα χρήματα να
καταλήγουν με τη λογική του «όσα πρέπει, σε αυ-
τούς που πρέπει, ακριβώς για ό,τι πρέπει».

Το σύστημα της άυλης προπληρωμένης κάρτας
θα επιτρέπει παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία
στο ύψος των επιδομάτων που θα μπορούν να δί-
νονται, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σε οριζόν-
τιες επιδοτήσεις που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα,
όπως η επιταγή ακρίβειας.

Για την ώρα, το επικρατέστερο επίδομα που
αναμένεται να ενταχθεί στο σύστημα της πληρω-

μής με άυλη προπληρωμένη κάρτα είναι αυτό για
τη γέννα. Πρόκειται για το Επίδομα Γέννησης των
2.000 ευρώ που έχει τεθεί σε εφαρμογή από την
1η Ιανουαρίου 2020, ώστε τα χρήματα να πηγαί-
νουν για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών
του νεογέννητου και όχι να υπάρχει η δυνατότητα
άμεσης ανάληψης και ενδεχόμενης χρήσης των
χρημάτων για κάλυψη άλλων αναγκών.

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, αν προκριθεί η κα-
θολική εφαρμογή του νέου συστήματος πληρω-
μών, αυτό να αφορά και άλλα επιδόματα όπως:
�Επίδομα παιδιού
�Προνοιακά αναπηρικά επιδόματα
� Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλι-
στων Υπερηλίκων
�Επιδόματα της Αγροτικής Εστίας
�Επίδομα ανεργίας.

Για τους ανέργους
Σημαντικές αλλαγές έρχονται το φθινόπωρο

για τους εγγεγραμμένους ανέργους της ΔΥΠΑ

(πρώην ΟΑΕΔ), σε εφαρμογή του νόμου «Δουλει-
ές Ξανά» που ψηφίστηκε τον Απρίλιο.

Συγκεκριμένα θεσπίζεται για πρώτη φορά ένα
νέο επίδομα, που αντιστοιχεί στο 50% του επιδό-
ματος ανεργίας και το λαμβάνουν όσοι επιδοτού-
μενοι άνεργοι βρίσκουν δουλειά πριν λήξει η πε-
ρίοδος επιδότησής τους. Επίσης παρέχεται για
πρώτη φορά ένα ειδικό επίδομα ύψους 300 ευρώ
στους μακροχρόνια (πάνω από 5 χρόνια) ανέρ-
γους που καταρτίζουν Ψηφιακό Σχέδιο Δράσης,
το οποίο οδηγεί σε εύρεση εργασίας το ταχύτερο
δυνατό. Το επίδομα αυτό δίνεται εφόσον ο άνερ-
γος δεν λαμβάνει κάποια από τις παροχές, ενώ η
παροχή αυτή χορηγείται μόνο μία φορά. Παράλ-
ληλα, προβλέπεται διαγραφή ανέργων από το
Μητρώο Ανέργων για δύο χρόνια και διακοπή του
επιδόματος ανεργίας έπειτα από τρεις αρνήσεις
κατάλληλων θέσεων εργασίας, όπως επίσης δια-
γραφή από το μητρώο για έξι μήνες και διακοπή
του επιδόματος ανεργίας για άρνηση συμμετοχής
σε δράση κατάρτισης.

Σε ισχύ από το φθινόπωρο δύο 
νέα επιδόματα για τους ανέργους 
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Με προπληρωμένες κάρτες
τα επιδόματα ΔΥΠΑ, ΟΠΕΚΑ



Σ
υνεχίζεται το μπαράζ επιχειρη-
ματικών συμφωνιών στην ελλη-
νική αγορά, με τους κλάδους της
ενέργειας, των κατασκευών, των

ακινήτων, του λιανεμπορίου και των τρο-
φίμων να βρίσκονται στο επίκεντρο. 

Η ανακοίνωση στις αρχές της εβδομά-
δας της εξαγοράς της WATT+VOLT από
τον όμιλο Mytilineos έναντι 36 εκατ. ευρώ,
που καθιστά πλέον τη θυγατρική του Pro-
tergia έναν ολοκληρωμένο πάροχο ενέρ-
γειας με ενιαίο μερίδιο αγοράς κοντά στο
10%, έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η αγορά
βρίσκεται σε φάση αναδιάταξης. 

Για την ολοκλήρωση του deal εκκρε-
μούν ακόμη κάποιες διαδικασίες, καθώς
και οι εγκρίσεις των αρμόδιων αρχών,
ενώ όταν ολοκληρωθεί, το νέο σχήμα θα
διαθέτει 550.000 πελάτες και σχεδόν 100
καταστήματα, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται
σημαντικά η παρουσία στην ηλεκτροκίνη-
ση με 516 σημεία φόρτισης ανά την επι-
κράτεια.

Η ποιότητα της WATT+VOLT και η εν
γένει εντυπωσιακή της πορεία από το
2011 όταν και ιδρύθηκε έως σήμερα,
έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επιλογή. Μο-
λονότι είναι μια εταιρεία χωρίς δική της
παραγωγή ενέργειας, εντούτοις μέσω
καινοτόμων ιδεών και πρακτικών την
ανέδειξε σε πολύ σημαντικό παίκτη της
αγοράς απέναντι σε ιδιώτες παρόχους με
σημαντική παραγωγική βάση. Άλλωστε, η
Mytilineos θα κρατήσει και θα εντάξει το
στελεχιακό δυναμικό, υπό τον CEO της
WATT+VOLT Τάσο Παπαναγιώτου στη Δι-
εύθυνση Λιανικής Ηλεκτρικής Ενέργειας
& Φυσικού Αερίου του ομίλου.

Η WATT+VOLT διαθέτει μέσω fran-
chise 85 καταστήματα λιανικής στην Ελ-
λάδα, αποτελώντας το μεγαλύτερο δίκτυο
καταστημάτων ενέργειας, τόσο στην Αθή-
να όσο και στην επαρχία, έχοντας δηλαδή
μια καλή διασπορά και διείσδυση σε δι-
ευρυμένο πελατολόγιο. Όπως τόνισε με
αφορμή τη συμφωνία ο πρόεδρος και δι-
ευθύνων σύμβουλος της Mytilineos,
Ευάγγελος Μυτιληναίος, «μέσω αυτής
της εξαγοράς ενισχύουμε και μεγεθύ-
νουμε ακόμα περισσότερο το αποτύπωμά

μας στην αγορά, όπου η εταιρεία μας
προσδοκά να δημιουργήσει το “Utility of
the Future”, τον πλέον ολοκληρωμένο
πάροχο ενέργειας της νέας εποχής».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και δι-
ευθύνων σύμβουλος της WΑΤΤ+VOLT,
Τάσος Παπαναγιώτου, δήλωσε μεταξύ
άλλων πως «η συναλλαγή αυτή δημιουρ-
γεί τις κατάλληλες συνθήκες για τη δια-
μόρφωση του μεγαλύτερου, με διαφορά
πλέον, ιδιωτικού φορέα στην Ελλάδα στον
τομέα της λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας
και φυσικού αερίου».

Πληθώρα συμφωνιών 
Το deal της Mytilineos με τη

WATT+VOLT έρχεται να προστεθεί σε
πληθώρα άλλων επιχειρηματιών συμφω-
νιών που έχουν γίνει εντός του τρέχοντος
έτους. Στην παρούσα φάση «τρέχουν» δύο
δημόσιες προτάσεις. Συγκεκριμένα υπέ-
βαλε η Ideal Συμμετοχών έχει υποβάλει
προαιρετική δημόσια πρόταση προς τους
μετόχους της Byte, προσφέροντας για κά-

θε μετοχή ποσό ύψους €2,10 σε μετρητά,
πλέον 0,397590 νέες κοινές ονομαστικές
μετοχές του προτείνοντος (σύνολο 3,495
ευρώ). Επίσης δημόσια πρόταση για την
απόκτηση του συνόλου των μετοχών της
Reds/Καμπάς κατέθεσε ο ολλανδικός
όμιλος Reggeborgh. Η πρόταση είναι
υποχρεωτική από τον νόμο, δεδομένου ότι
το ολλανδικό γκρουπ απέκτησε το 46,15%
της Ελλάκτωρ και μέσω αυτής ελέγχει
πλέον και την Reds/Καμπάς.

Εν τω μεταξύ τον Ιούλιο είχαμε δύο νέ-
ες εισαγωγές στο ΧΑ στον κλάδο ακινή-
των, της Μπλε Κέδρος και της Dimand.
Επιπλέον, τον προηγούμενο μήνα πραγ-
ματοποιήθηκε εξαγορά της Intrakat από
τους εφοπλιστές Μπάκο - Καϋμενάκη και
η εξαγορά πάρκων ισχύος 55,2MW από
τα ΕΛΠΕ που ανήκαν στον όμιλο Κοπε-
λούζου. Τον Ιούνιο η ΔΕΗ προχώρησε
στην εξαγορά του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ
της Voltera από τον όμιλο AVAX και έναν
μήνα νωρίτερα η Motor Oil εξαγόρασε το
30% του μετοχικού κεφαλαίου της Ελλά-

κτωρ και το 75% της ΕΛΤΕΧ Άνεμος. 
Kινητικότητα παρατηρείται και στον

κλάδο των σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με
πληροφορίες, η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός προ-
χωρά στην εξαγορά του ομίλου σούπερ
μάρκετ Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες. Η
συμφωνία αφορά την απόκτηση περί των
50 ιδιόκτητων καταστημάτων που έχει
στην ιδιοκτησία του ο όμιλος Συνεργαζό-
μενοι Παντοπώλες, αλλά και τη διαχείρι-
ση των εμπορικών σημάτων Ήλιος, Πρό-
οδος και Ελληνικά Μάρκετ, τα οποία λει-
τουργούν υπό το καθεστώς του franchise
και πρόκειται για ένα ευρύ δίκτυο που με-
τρά περισσότερα από 300 καταστήματα
υπό αυτό το μοντέλο.
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Μπαράζ επιχειρηματικών συμφωνιών



της Ρεγγίνας Σαβούρδου

Τ
ις ταξιδιωτικές εισπράξεις, την
εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνη-
ση και το ταξιδιωτικό ισοζύγιο
πληρωμών παρουσίασε η Τρά-

πεζα της Ελλάδος για τον μήνα Ιούνιο
αλλά και για το πρώτο εξάμηνο του
έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δη-
μοσιοποίησε η ΤτΕ, αναφέρεται πλεόνα-
σμα 2.416.100.000 ευρώ τον Ιούνιο του
2022, ενώ τον αντίστοιχο μήνα του 2019
παρουσιάστηκε πλεόνασμα
2.362.900.000 ευρώ, σημειώνοντας ο
φετινός Ιούνιος αύξηση κατά
53.200.000 ευρώ και σε ποσοστό 2,25%.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου
2022 καταγράφηκε πλεόνασμα
4.191.900.000 ευρώ έναντι της περιόδου
του 2019 που είχε καταγράψει
4.077.100.000 ευρώ πλεόνασμα, σημει-
ώνοντας το πρώτο εξάμηνο του έτους
αύξηση σε ποσοστό 2,7%. Οι ταξιδιωτι-
κές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 224,5%
τον Ιούνιο του 2022 και κατά 329,3% την
περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022 σε
σχέση με τις αντίστοιχες περιόδους του
2021. Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση
αυξήθηκε κατά 241,5% τον Ιούνιο του
2022 και κατά 360,8% την περίοδο Ια-
νουαρίου-Ιουνίου 2022 σε σχέση με τις
αντίστοιχες περιόδους του 2021. 

Εκρηκτική άνοδος παντού
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία,

το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Ιούνιο του
2022 εμφάνισε πλεόνασμα
2.416.100.000 ευρώ, έναντι πλεονάσμα-
τος 705.500.000 ευρώ τον αντίστοιχο μή-
να του 2021. 

Ειδικότερα, αύξηση κατά 224,5% κατέ-
γραψαν τον Ιούνιο του 2022 οι ταξιδιωτι-
κές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθη-
καν στα 2.617.600.000 ευρώ, έναντι
806.700.000 ευρώ τον αντίστοιχο μήνα
του 2021, ενώ αύξηση κατά 99,1% παρα-
τηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρω-
μές. Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου
2022, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε
πλεόνασμα 4.191.900.000 ευρώ, έναντι
πλεονάσματος 868.600.000 ευρώ την
αντίστοιχη περίοδο του 2021. 

Αύξηση κατά 3.932.300.000 ευρώ ή
329,3% παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές ει-
σπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν
στα 5.126.300.000 ευρώ, ενώ αύξηση
κατά 609.000.000 ευρώ ή 187,2% παρα-
τηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρω-
μές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα
934.400.000 ευρώ. Οι καθαρές εισπρά-
ξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπη-
ρεσιών αντιστάθμισαν κατά 23,4% το έλ-
λειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέ-
βαλαν κατά 67,6% στο σύνολο των καθα-
ρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Πάνω από 3,5 εκατ. ταξιδιώτες 
Τον Ιούνιο του 2022 οι ταξιδιωτικές ει-

σπράξεις αυξήθηκαν κατά 224,5% σε

σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του
2021. Αναλυτικότερα, αύξηση κατά
179,5% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κα-
τοίκους των χωρών της ΕΕ, οι οποίες
διαμορφώθηκαν στο 1.566.400.000 ευ-
ρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους
των χωρών εκτός της ΕΕ αυξήθηκαν κα-
τά 321,8%. Η άνοδος των εισπράξεων
από κατοίκους των χωρών της ΕΕ ήταν
αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξε-
ων από κατοίκους των χωρών της ζώνης
του ευρώ κατά 184,9%, καθώς και των ει-
σπράξεων από κατοίκους των χωρών
της ΕΕ εκτός της ζώνης του ευρώ κατά
160,8%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα
326.700.000 ευρώ. Την περίοδο Ιανουα-
ρίου-Ιουνίου 2022, οι ταξιδιωτικές ει-
σπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά
329,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη
περίοδο του 2021 και διαμορφώθηκαν
στα 5.126.300.000 ευρώ. 

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση
τον Ιούνιο του 2022 διαμορφώθηκε σε
3.649.400.000 ταξιδιώτες, αυξημένη
κατά 241,5% σε σύγκριση με τον αντί-
στοιχο μήνα του 2021. 
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Οι εισπράξεις της
ταξιδιωτικής κίνησης 
το ίδιο διάστημα
αυξήθηκαν κατά 224,5% 
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Στα 2,4 δισ. το πλεόνασμα τον Ιούνιο



Η
ταν το 2001, όταν ο νεαρός Έλληνας επι-
χειρηματίας συναντιόταν στη Στοκχόλμη
με τον ιδρυτή του παγκόσμιου κολοσσού
της IKEA, Ingvar Kamprad. O Σουηδός

άκουγε με αδιάφορο ύφος τον 41χρονο Έλληνα, ο
οποίος του εξηγούσε πως ταξιδεύει σε όλο τον κό-
σμο αναζητώντας μια καλή συμφωνία για την οικο-
γενειακή επιχείρηση. « Ίσως να την ξέρετε την επι-
χείρησή μας, τον Όμιλο Φουρλή», του είπε ο Βασί-
λης Φουρλής.

Του πρότεινε να αναλάβει το άνοιγμα των IKEA
στην Ελλάδα. O Kamprad του είπε ένα μεγάλο «όχι»
και του ζήτησε να φύγει. O Βασίλης Φουρλής, όμως,
δεν το έβαλε κάτω. Συνέχισε να πηγαίνει στο γρα-
φείο του Σουηδού, καθώς είχε αποφασίσει να τον
πείσει για το τεράστιο project.

Ο επίμονος Έλληνας κατάφερε να αποσπάσει το
πολυπόθητο «ναι» από τον Kamprad και στα εγκαί-
νια του πρώτου ελληνικού IKEA, λίγους μήνες μετά
την αρχική γνωριμία τους, θα υπάρχει τέτοια κοσμο-
συρροή που θα επιστρατευτεί η αστυνομία. Το ίδιο
και το 2004, στα εγκαίνια του IKEA στο «Ελευθέριος
Βενιζέλος».

Τα χρόνια περνούν και ο Βασίλης Φουρλής συνε-
χίζει να ενδυναμώνει την επιχείρησή του, η οποία το
2020 βρίσκεται αντιμέτωπη με την πανδημία και τα

lockdowns, ενώ φέτος με την αύξηση του ενεργει-
ακού κόστους. Με το γνώριμο, ψύχραιμο ύφος του,
το επιτηδευμένα χαλαρό ντύσιμό του (συνήθως ένα
λευκό πουκάμισο με ένα σκούρο σακάκι), περιγρά-
φει τις δυσκολίες, σημειώνοντας πως μέσω συγκε-
κριμένων κινήσεων γίνεται προσπάθεια να καταστεί
ο όμιλος ανθεκτικός στις τρέχουσες συνθήκες και να
εδραιώσει την ηγετική του θέση στην αγορά.

«Την τελευταία διετία κληθήκαμε να αντιμετωπί-
σουμε μια σειρά από προκλήσεις, με κυρίαρχη την
περίοδο των lockdowns, αλλά και τους περιορι-
σμούς στο σύνολο της αγοράς λόγω πανδημίας.
Ακολούθησε η ενεργειακή κρίση και τα προβλήματα
στην εφοδιαστική αλυσίδα, με αποκορύφωμα τον
πόλεμο στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις του, οι
οποίες παραμένουν ορατές και πιθανόν να επιφυ-
λάσσουν και περαιτέρω εκπλήξεις», επεσήμανε ο κ.
Φουρλής. 

Χαμηλών τόνων και διορατικός
Αυτό είναι και το μεγάλο ατού του Βασίλη Φουρλή.

Αναγνωρίζει πως δεν τα ξέρει όλα. Για αυτό και εμπι-
στεύθηκε θέσεις-κλειδιά σε επαγγελματίες μάνα-
τζερ, παρότι και ο ίδιος είναι απόφοιτος των Πανεπι-
στημίων της Βοστόνης, της Καλιφόρνιας και του
Γούστερ (με σπουδές στην Οικονομία και τη Διοίκη-
ση Επιχειρήσεων).

Κρατά χαμηλούς τόνους και πάντα προετοιμάζεται
για την επόμενη μέρα, έχοντας στον νου του το worst
case scenario, προχωρώντας σε επιχειρηματικά
ανοίγματα τον όμιλο, τον οποίο διαχειρίζεται ως
προσωπικό στοίχημα. 

Και φροντίζει πάντα να παίρνει τα μέτρα του. Για

αυτό αποεπένδυσε εγκαίρως από επενδύσεις που
είχε κάνει, όπως έκανε με το «χρυσό» deal της πώ-
λησης της αλυσίδας Κωτσόβολος στον βρετανικό
κολοσσό Dixons, έναντι 70 εκατ. ευρώ, καθώς θεω-
ρούσε ότι o κλάδος θα δεχόταν σοβαρά πλήγματα.
Αλλά και με έναν διαφορετικό τρόπο ελίχθηκε για να
επιβιώσει και να βγει ισχυρότερος από την κρίση
που χτύπησε την Ελλάδα από το 2008.

Η επιχείρησή του, που μετρά ήδη 70 χρόνια ζωής
και ξεκίνησε από τον πατέρα του Στέλιο και τους θεί-
ους του Αναστάσιο, Ιωάννη και Ηλία, σε ένα υπόγειο
της οδού Σανταρόζα, πουλώντας τρανζίστορ και
απορροφητήρες, σήμερα, υπό την καθοδήγηση της
δεύτερης γενιάς (στην πρώτη βαθμίδα διοίκησης εί-
ναι ο Βασίλης Φουρλής και τα ξαδέρφια του), έχει γί-
νει μία από τις ισχυρότερες στη χώρα.

Εκτός από τον Βασίλη Φουρλή, ο οποίος έχει τη
γενική επιστασία του ομίλου, στη διοίκηση συμμετέ-
χουν η αδελφή του Λήδα, η Δάφνη και ο Αλέξανδρος
Φουρλής. O τελευταίος, γιος του Ηλία Φουρλή, είναι
ο μικρότερος όλων και κατέχει τη θέση του διευθύ-
νοντος συμβούλου στην Ευρωηλεκτρική AE που με-
τονομάστηκε σε Fourlis Trade.
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Από το υπόγειο στη Σανταρόζα, 
στην επιχείρηση-ηγέτιδα στον κλάδο
του λιανεμπορίου - Η επιτυχημένη
συνταγή αντιμετώπισης των κρίσεων 

Ο διορατικός 
και πεισματάρης 
επιχειρηματίας

ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΟΥΡΛΗΣ
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ριακές διακυμάνσεις στη ζώνη των 880-890 μο-
νάδων καταγράφονται στο ελληνικό χρηματιστή-
ριο, το οποίο ψάχνει στηρίγματα για να υπερκε-

ράσει τις 900 μονάδες. Πάντως, σημαντικές ρευστοποι-
ήσεις κάτω από την περιοχή των 880-890 δεν βγαίνουν,
οι πωλητές δεν κυριαρχούν σχεδόν καθ’ όλη την έως
τώρα πορεία του Αυγούστου. Από την άλλη πλευρά, για
μια πειστική υπέρβαση των 900 μονάδων και κίνηση
προς την περιοχή των 920 ή 930 μονάδων θα απαιτηθεί
αύξηση των συναλλαγών, δηλαδή «φρέσκο» χρήμα που
πρέπει να εισρεύσει στην αγορά. Διαφορετικά, με 50-60
εκατ. ευρώ τζίρο είναι δύσκολη μια τέτοια πειστική

υπέρβαση. Τεχνικά η πρώτη αντίσταση τίθεται στις 900-
910 μονάδες και ακολουθούν οι 920 και οι 950 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 885-880 μονάδες και
ακολουθούν οι 868 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200), οι
840 μονάδες και η βασική στήριξη των 800 μονάδων. Η
διάσπαση τους οδηγεί στις 780-770 μονάδες και ακο-
λουθούν οι 750, οι 725, οι 700 και οι 680 μονάδες. Ο τρα-
πεζικός δείκτης έκλεισε στις 589 μονάδες με πρώτη αν-
τίσταση τις 600-610 μονάδες και ακολουθούν οι 620 μο-
νάδες. Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 580 μονάδες
και ακολουθούν οι 550 μονάδες, οι 500, οι 480 και οι
450 μονάδες.

Συμμετοχή της «Ελληνικά
Γαλακτοκομεία» 
στην «Κουρούσιης»

Την υπογραφή συμφωνίας για τη συμμε-
τοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της ιστορι-
κής βιομηχανίας γαλακτοκομικών προϊόν-
των «Κουρούσιης» στην Κύπρο ανακοίνωσε
η εταιρεία «Ελληνικά Γαλακτοκομεία ΑΕ». Η
συμφωνία περιλαμβάνει την εξαγορά ποσο-
στού 49% του μετοχικού κεφαλαίου της
«Κουρούσιης», με δικαίωμα διοίκησης και
πρόβλεψη για την εξαγορά των υπολοίπων
μετοχών σε δεύτερο χρόνο. Σημειώνεται ότι
η συμφωνία πραγματοποιήθηκε μεταξύ της
«Ν.Θ. Κουρούσιης Λίμιτεδ» και της θυγατρι-
κής της «Ελληνικά Γαλακτοκομεία» «Olym-
pus Foods (Cyprus) Ltd». Αποτελεί συνέ-
χεια της επιτυχημένης εμπορικής δραστη-
ριότητας της «Ελληνικά Γαλακτοκομεία»
στην αγορά της Κύπρου αλλά και της έναρ-
ξης της κατασκευής του νέου υπερσύγχρο-
νου εργοστασίου χαλουμιού στη Λευκωσία.

Elbisco: Πτωτικά 
ο τζίρος το 2021

Πτώση του κύκλου εργασιών κατά 7,1%
στα €113,37 εκατ. κατέγραψε η Elbisco το
2021. Τα EBITDA υποχώρησαν κατά 35,8%,
στα €7 εκατ., ενώ στην τελική γραμμή του
ισολογισμού εμφάνισε ζημιές προ φόρων
€3,381 εκατ. από ζημιές €108 χιλ. το 2020. Η
Elbisco στο πρώτο τετράμηνο του 2022 προ-
χώρησε σε νέες ανατιμήσεις στα προϊόντα
της, προκειμένου να καλύψει ένα μέρος της
τεράστιας αύξησης του κόστους παραγωγής
της και παράλληλα να διατηρήσει το μερίδιό
της στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά. Οι
νέες ανατιμήσεις χάρισαν στην εταιρεία αύ-
ξηση του τζίρου κατά 3,7% στη συγκεκριμέ-
νη περίοδο. Ωστόσο, όπως αναφέρει η διοί-
κηση, «η αύξηση των τιμών σε συνδυασμό
με τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των
καταναλωτών κάνει την εξίσωση πάρα πολύ
δύσκολη».

Με εκτίναξη της κερδοφορίας τους ολοκλή-
ρωσαν τα ΕΛΠΕ το δεύτερο τρίμηνο του έτους, με
φόντο την αύξηση στα διεθνή περιθώρια διύλι-
σης και την αυξημένη ζήτηση στην ελληνική
αγορά λόγω τουρισμού. Ειδικότερα, η «Ελληνικά
Πετρέλαια Συμμετοχών ΑΕ» ανακοίνωσε ότι τα
συγκρίσιμα κέρδη EBITDA της στο β’ τρίμηνο
διαμορφώθηκαν σε €535 εκατ., σε σχέση με €79

εκατ. για το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021, ενώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €367 εκατ. Σε ό,τι αφορά τα
δημοσιευμένα κατά ΔΠΧΑ κέρδη EBITDA, ανήλθαν στα €738 εκατ., με τα αντίστοιχα καθαρά κέρδη να διαμορφώ-
νονται στα €526 εκατ., καθώς ευνοήθηκαν από την επίδραση των υψηλών διεθνών τιμών του πετρελαίου και της
ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου στην αποτίμηση των σταθερών αποθεμάτων που τηρούνται.

Ψάχνει στηρίγματα το χρηματιστήριο
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με ανακοίνωσή της
προς το επενδυτικό κοινό υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε πληροφορία
ή εξέλιξη αφορά τις δραστηριότητες της τράπεζας και εκδίδεται από
την ίδια αποτελεί μοναδική αξιόπιστη και έγκυρη πηγή πληροφόρη-
σης. Η Τράπεζα ανέφερε ότι «παραμένει προσηλωμένη στην τήρηση
των προϋποθέσεων και απαιτήσεων που προβλέπονται στο νομοκανο-
νιστικό πλαίσιο και στην πάγια τακτική της για άμεση ενημέρωση του
επενδυτικού κοινού, με εγκυρότητα και υπευθυνότητα, για οποιαδή-
ποτε εξέλιξη αφορά είτε τις οργανογραμματικές της δομές είτε τις
δραστηριότητές της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθε-
σία και τις σχετικές αποφάσεις των οργάνων της Τράπεζας».

ΕΛΠΕ: Εκτίναξη κερδοφορίας στα 535 εκατ. ευρώ

Attica Bank: Προσηλωμένοι στο νομοκανονιστικό πλαίσιο



«Το κανάλι της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

ΕΕπανερχόμαστε με ανανεωμένο
πρόγραμμα... sstay ttuned!



Ευρωκοινοβούλιο: 
«Η επαγγελματική αξία 
των υποψηφίων προς
εργασία θα πρέπει να
παραμείνει 
το βασικό κριτήριο 
στις διαδικασίες επιλογής, 
οι οποίες θα πρέπει 
να είναι διαφανείς»

Τ
α τελευταία χρόνια η ενέργεια,
με τον έναν ή τον άλλον τρόπο,
πρωταγωνιστεί και θα συνεχί-
σει να συμβαίνει αυτό, όχι μόνο

λόγω της κλιματικής κρίσης και της
πανδημίας αλλά και εξαιτίας των εξελί-
ξεων στο μέτωπο του πολέμου στην
Ουκρανία. Μιλάμε όμως για ενέργεια,
αλλά σπανίως για τους ανθρώπους που
εργάζονται στον κλάδο αυτόν. Και ακό-
μα σπανιότερα για τις γυναίκες που
απασχολούνται στον χώρο και για το μι-
σθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων.
Από τη στήλη αυτή, είχαμε αφιερώσει
τον περασμένο Απρίλιο ένα θέμα για
την ανεργία των γυναικών και τις ανισό-
τητες σε βάρος τους σε σχέση με τους
άντρες στις επιχειρήσεις – κυρίως στον
ενεργειακό τομέα.

Σήμερα επανερχόμαστε: Στις αρχές
του καλοκαιριού, το Συμβούλιο (υπουρ-
γών) της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο, μετά από σχεδόν δέκα χρό-
νια… διαβουλεύσεων, κατέληξαν σε
πολιτική συμφωνία για την προώθηση
πιο ισόρροπης εκπροσώπησης γυναι-
κών και ανδρών στα διοικητικά συμβού-
λια των εισηγμένων εταιρειών. (Οι
υπουργοί Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων κατέληξαν σε κοινή θέση

τον περασμένο Μάρτιο.) Με την οδηγία
«γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια»
επιδιώκεται μέχρι το 2026 (αντί τον Δε-
κέμβριο του 2027, όπως ζητούσε το
Συμβούλιο) οι εισηγμένες εταιρείες να
καλύπτουν με γυναίκες τουλάχιστον το
40% των θέσεων μη εκτελεστικών διοι-
κητικών στελεχών ή το 33 % των θέσε-
ων μη εκτελεστικών και εκτελεστικών
διοικητικών στελεχών. Τα κράτη-μέλη
θα πρέπει να εφαρμόσουν την οδηγία
δύο έτη μετά την έκδοσή της. 

«Οι γυναίκες αποτελούν περίπου το
60% των νέων αποφοίτων πανεπιστη-
μίων στην ΕΕ. Ωστόσο, υπο-εκπροσω-
πούνται σε μεγάλο βαθμό σε θέσεις λή-

ψης οικονομικών αποφάσεων, ιδίως δε
στα ανώτερα κλιμάκια». Στην Ελλάδα,
το ποσοστό συμμετοχής των εργαζόμε-
νων γυναικών σε επιχειρήσεις είναι
7,3%, ενώ υπάρχουν χώρες όπου το
ποσοστό πέφτει στο 2%. Σήμερα, μόνο
το 30,6% των μελών των διοικητικών
συμβουλίων στις μεγαλύτερες εισηγμέ-
νες εταιρείες της ΕΕ είναι γυναίκες, με
σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρα-
τών-μελών (από 45,3% στη Γαλλία έως
8,5% στην Κύπρο).

Διερεύνηση αιτίων
Σε πολλές χώρες της Ευρώπης έχου-

με, σύμφωνα με νέα στοιχεία του Διε-

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

Μεγάλες οι διαφορές στον ιστορικά
«ανδροκρατούμενο» ενεργειακό τομέα μεταξύ
εργαζομένων των δύο φύλων. Με την οδηγία
«γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια», επιδιώκεται
μέχρι το 2026 οι εισηγμένες εταιρείες να
καλύπτουν με γυναίκες τουλάχιστον το 40% των
θέσεων μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών 
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«Μισθολογικό 
χάσμα» στην ΕΕ 
σε βάρος 
γυναικών



θνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ),
που επικαλείται και τον ΟΟΣΑ, «ένα γε-
νικώς αυξανόμενο μισθολογικό χάσμα
μεταξύ των φύλων, με την ηλικία τόσο
για τις ενεργειακές όσο και για τις μη
ενεργειακές επιχειρήσεις, μεταξύ εργα-
ζομένων ηλικίας 40 ετών και κάτω.
Ωστόσο, στον ενεργειακό τομέα το μι-
σθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύ-
λων συνεχίζει να αυξάνεται με την ηλι-
κία, μέχρι σχεδόν την ηλικία των 50
ετών – οι μισθοί για τις γυναίκες υπαλ-
λήλους είναι σχεδόν 30% χαμηλότεροι
από τους άνδρες».

Στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από
επιχειρήσεις σε Αυστρία (2000-
2018), Γαλλία (2002-2018), Γερμα-
νία (2002-2018), Πορτογαλία (2002-
2017) και Ισπανία (2006-2018) κατα-
δεικνύουν ότι στον «ανδροκρατούμε-
νο ιστορικά» τομέα της ενέργειας «τα
ζητήματα που σχετίζονται με τις δια-
πραγματεύσεις και τον καθορισμό των
μισθών προέρχονται κυρίως από τους
κανόνες φύλου και τις προκαταλήψεις
τόσο των εργοδοτών όσο και των ερ-
γαζομένων!».

Εξετάζοντας την πλευρά του εργοδό-
τη, φαίνεται ότι ενώ «οι γυναίκες και οι
άνδρες είναι εξίσου πιθανό να ζητή-
σουν αύξηση, οι άνδρες είναι πιο πιθα-
νό να επιτύχουν με το αίτημά τους ακό-
μη και όταν ελέγχονται οι βασικοί παρά-
γοντες, όπως η εκπαίδευση, η θητεία
και ο τύπος της σύμβασης. Αυτές οι
εξηγήσεις ισχύουν για ολόκληρο το ερ-
γατικό δυναμικό, επομένως αξίζει να
διερευνηθεί», τονίζει ο ΙΕΑ, «γιατί τέ-
τοια ζητήματα μπορεί να είναι πιο εμ-
φανή στον ενεργειακό τομέα σε σύγκρι-
ση με τον μη ενεργειακό τομέα».

Έλλειψη διαφάνειας
Σε άλλη έρευνα που πραγματοποι-

ήθηκε το 2021 από την Υπηρεσία Πυ-
ρηνικής Ενέργειας, σε δείγμα εργαζο-
μένων γυναικών (περισσότερων από
8.000) παγκοσμίως στον τομέα αυ-
τόν, έγινε ακόμα πιο φανερό ότι τα
«βασικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν
οι γυναίκες στον κλάδο είναι η έλλει-
ψη διαφάνειας και δικαιοσύνης στις
αμοιβές, η σεξουαλική παρενόχληση
στον χώρο εργασίας, η έλλειψη γυ-
ναικείων προτύπων και η απουσία μέ-
τρων που θα βοηθήσουν στην ισορρο-
πία μεταξύ επαγγελματικής και προ-
σωπικής ζωής, ιδίως όσον αφορά την
εγκυμοσύνη και τα οικογενειακά κα-
θήκοντα. 

Όλα τα εμπόδια εντοπίστηκαν ότι
έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις μισθολο-
γικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων
και στην πορεία σταδιοδρομίας. Αυτά
τα ευρήματα συγκλίνουν με εκείνα άλ-
λων επαγγελματικών τομέων. Τα εμπό-

δια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες
στον ενεργειακό τομέα είναι παρόμοια
με αυτά που αντιμετωπίζουν σε άλλους
κλάδους της οικονομίας». 

Σημαντική διαφορά
Κατά μέσο όρο, υπάρχουν 76% λιγό-

τερες γυναίκες από τους άνδρες που
εργάζονται στον ενεργειακό τομέα, μια
σημαντική διαφορά από το ποσοστό 8%
που παρατηρείται στο συνολικό εργατι-
κό δυναμικό, σύμφωνα με στοιχεία του
2018 από 29 χώρες (22 μέλη του ΙΕΑ). 

Το μέσο μισθολογικό χάσμα μεταξύ
των δύο φύλων που εξαρτάται από τις
δεξιότητες στον ενεργειακό τομέα με-
ταξύ αυτών των χωρών είναι περίπου -
15%, που σημαίνει ότι οι γυναίκες που
εργάζονται στον τομέα κερδίζουν 15%
λιγότερα από τους άνδρες, ακόμη και
όταν ελέγχεται το επίπεδο δεξιοτήτων.
Ο μη ενεργειακός τομέας έχει ελα-
φρώς μικρότερο μισθολογικό χάσμα -
13% (ΙΕΑ). 

Εκπροσώπηση φύλων
Οι ευρωβουλευτές έχουν ζητήσει

ότι η «επαγγελματική αξία των υπο-

ψηφίων (προς εργασία) θα πρέπει να
παραμείνει το βασικό κριτήριο στις
διαδικασίες επιλογής, οι οποίες θα
πρέπει να είναι διαφανείς, στο πλαί-
σιο της συμφωνίας που επετεύχθη.
Οι εισηγμένες εταιρείες θα υποχρε-
ούνται: Να ενημερώνουν τις αρμό-
διες αρχές μία φορά τον χρόνο σχετι-
κά με την εκπροσώπηση των φύλων
στα διοικητικά τους συμβούλια και,
αν δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι, να
αναφέρουν τον τρόπο με τον οποίο
σχεδιάζουν να τους επιτύχουν. Οι
πληροφορίες αυτές θα πρέπει να εί-
ναι δημόσιες και εύκολα προσβάσι-
μες στον διαδικτυακό τόπο κάθε εται-
ρείας. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρή-
σεις με λιγότερους από 250 εργαζο-
μένους θα εξαιρούνται από το πεδίο
εφαρμογής της οδηγίας».

Το Ευρωκοινοβούλιο κατόρθωσε και
πέρασε να συμπεριληφθούν «συγκεκρι-
μένα μέτρα επιβολής κυρώσεων, όπως
για παράδειγμα πρόστιμα, και την ακύ-
ρωση (από δικαστική αρχή) της επιλο-
γής μελών του διοικητικού συμβουλίου
για εταιρείες που παραβιάζουν τις εθνι-
κές διατάξεις που θα θεσπιστούν σύμ-
φωνα με την οδηγία».
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Κατάρριψη
παλαιών 
ταμπού
Κατερίνα Σάρδη, country
manager και διευθύνουσα
Σύμβουλος της Energean
στην Ελλάδα: Η σημασία του
ενεργειακού τομέα στην
ανάπτυξη κοινωνιών και οι-
κονομιών ήταν ανέκαθεν
καθοριστική, και η τρέχουσα
κρίση καθιστά αυτή την
πραγματικότητα σαφή σε
όλους μας. Καθώς ο τομέας
εξελίσσεται, προκύπτουν
συνεχώς νέες προοπτικές
ανάπτυξης, νέα πεδία δρα-
στηριότητας και ευκαιρίες
απασχόλησης, και αυτό φυ-
σικά λειτουργεί θετικά και
για το γυναικείο φύλο, το
οποίο είχε συχνά δυσκολία
πρόσβασης σε πιο παραδο-
σιακές θέσεις, όπως λ.χ. σε
πιο τεχνικές ειδικότητες.
Δεν είναι προφανώς τυχαίο
ότι στον όμιλο της Energean
η παρουσία γυναικών στο
μάνατζμεντ διευρύνεται συ-
νεχώς, ενώ είμαστε ένας
από τους λίγους ενεργει-
ακούς ομίλους διεθνώς με
πρόεδρο γυναίκα στο διοι-
κητικό συμβούλιο της En-
ergean PLC, την Κάρεν Σί-
μον. Και στην Ελλάδα βλέ-
πουμε όλο και πιο συχνά γυ-
ναίκες σε διευθυντικές θέ-
σεις-κλειδιά σε σημαντικές
ενεργειακές επιχειρήσεις. Η
εξέλιξη και διεύρυνση του
ενεργειακού τομέα καταρρί-
πτει τα παλαιά ταμπού – άλ-
λωστε, η γυναικεία ενέρ-
γεια είναι απαραίτητη στα
πλέον απαιτητικά εργασιακά
περιβάλλοντα! 
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Διαμαρτύρονται οι χρήστες του Instagram για τις αλλαγές…
Δυσαρέσκεια έχει προκαλέσει ανάμεσα στους χρήστες

του Instagram η νέα προσέγγιση στην ταξινόμηση περιε-
χομένου που έχει εισαγάγει η εταιρεία. Η πλατφόρμα έχει
επιλέξει μια εναλλακτική προσέγγιση όσον αφορά τη ροή
της αρχικής σελίδας του εκάστοτε χρήστη, μια προσέγγιση
που είναι παρόμοια με εκείνη του TikTok. 

Πριν από λίγους μήνες, ο διευθύνων σύμβουλος της
Meta Μαρκ Ζούκερμπεργκ επισήμανε τις επερχόμενες
αλλαγές στον τρόπο ταξινόμησης περιεχομένου στις ρο-
ές των χρηστών στις πλατφόρμες που βρίσκονται υπό τη
Μeta, σύμφωνα με την οποία θα εμφανίζεται περιεχόμε-
νο στη ροή ακόμα και αν το εν λόγω περιεχόμενο δεν δη-
μοσιεύτηκε από έναν φίλο ή κάποιον που ακολουθεί ο
χρήστης. 

Η αλλαγή είναι εμφανής στο Instagram, όπου η ροή
πλέον κυριαρχείται από ξένες δημοσιεύσεις, κυρίως βιν-
τεοκλίπ σύντομης μορφής, δηλαδή από προφίλ που δεν
ακολουθεί ο χρήστης, κάνοντας δυσκολότερο το να παρα-
κολουθεί το περιεχόμενο που έχει πραγματικά επιλέξει,
με το να ακολουθήσει έναν χρήστη της πλατφόρμας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η προσέγγιση ήταν το συ-
στατικό επιτυχίας για το TikTok. Πολλοί, όμως, χρήστες
του Instagram είναι δυσαρεστημένοι με αυτή την αλλαγή.
Υπογραμμίζεται ότι σχεδόν 100.000 έχουν ήδη υπογρά-
ψει petition στο Change.org ζητώντας από το Instagram
να γυρίσει στην πρότερη κατάσταση. Πάνω σε αυτό τοπο-
θετήθηκε και η Kylie Jenner, η οποία σε ανάρτησή της
αναφέρει χαρακτηριστικά: «Κάντε ξανά το Instagram In-
stagram. Σταματήστε την προσπάθεια να γίνετε TikTok.
Θέλω απλώς να βλέπω χαριτωμένες φωτογραφίες των
φίλων μου».

Σε κάθε περίπτωση, ίσως αυτά έχουν μικρή σημασία για
εμάς, εάν επιβεβαιωθούν όσα λέγονται για τέλος των
Facebook και Instagram στις χώρες της ΕΕ.

Η
Nova-Wind άνοιξε τον κόσμο της ΕΟΝ σε
όλους. Από την Τρίτη 23 Αυγούστου και για
επτά ολόκληρες ημέρες, μέχρι και τη Δευ-

τέρα 29 Αυγούστου, δίνει την ευκαιρία σε όποιον
επιθυμεί να παρακολουθήσει τους δύο αγώνες της
Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ, με τον Δημήτρη Ιτούδη
στον πάγκο, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τα υπό-
λοιπα αστέρια της «επίσημης αγαπημένης» στη
σύνθεσή της, για τη δεύτερη προκριματική φάση
του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023 της FIBA. Πέρα
από τον πρώτο αγώνα με τη Σερβία που είχαν την
ευκαιρία ήδη να παρακολουθήσουν στις 25/8, μπο-
ρούν τώρα με την εγγραφή τους να παρακολουθή-
σουν και τον αγώνα με το Βέλγιο στις 28/8 (20.00,
Novasports4 & Novasports News). Παράλληλα,
όσοι αποκτήσουν δωρεάν πρόσβαση θα απολαύ-
σουν μέσα από την ΕΟΝ όλο το πλούσιο premium

αθλητικό περιεχόμενο με περισσότερους από 3.500
αγώνες από 40 και πλέον κορυφαίες διοργανώσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να μπουν στο
eon.nova.gr και να συμπληρώσουν τη φόρμα εγ-
γραφής. Στη συνέχεια θα τους σταλούν οι οδηγίες
σύνδεσης αλλά και τα username και password στο
κινητό και email που θα έχουν δηλώσει στη φόρμα.
Τέλος, ακολουθώντας τις οδηγίες, θα μπορέσουν να
έχουν πρόσβαση και να απολαύσουν συναρπαστικό
αθλητικό περιεχόμενο από την ΕΟΝ.

Το φιλόδοξο σχέδιο για να επιβληθεί στους ανταγωνιστές της στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκάλυψε η TikTok, την ώρα που οι
διαφημιστικές της δραστηριότητες παγκοσμίως επεκτείνονται. Αυτό
περιλαμβάνει την παροχή του «πιο ασφαλούς» διαφημιστικού περι-
βάλλοντος μεταξύ των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, στο-
χεύοντας τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και εξελίσσοντας τον
τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες
για να αγοράσουν προϊόντα και υπηρεσίες. 

Το TikTok έχει πλέον περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο
ενεργούς καθημερινούς χρήστες -αν και, στο περιθώριο της παρουσίασης, προέβλεψε ότι μια μέρα θα ξεπερά-
σει τους αντιπάλους του- και περιέγραψε πώς η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης σχεδιάζει να ανέβει εμπορι-
κά. Παράλληλα, εκτιμάται ότι η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης θα μπορούσε να αποφέρει έσοδα 12 δισεκα-
τομμυρίων δολαρίων φέτος, τα οποία θα είναι τριπλάσια από αυτά του 2021.

Δωρεάν πρόσβαση 
στην ΕΟΝ για 
μία εβδομάδα

� Η Gen Z αποτελεί τον μεγαλύτερο χρήστη των social me-
dia. Το Snapchat, το TikTok και το Instagram είναι οι κύ-

ριες πλατφόρμες όπου η Gen Z ξοδεύει το μεγαλύτερο μέρος
του χρόνου της και οι διαφημίσεις του TikTok αποτελούν ένα
καλό σημείο εκκίνησης για τους επαγγελματίες του μάρκε-
τινγκ που θέλουν να αξιοποιήσουν αυτήν την τάση. Στην πραγ-
ματικότητα, και οι τρεις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δι-
κτύωσης αποτελούν σημαντικά μέσα προσέγγισης καταναλω-
τών όλων των ηλικιών.

� Η πρώτη BMW M3 Touring
στην ιστορία συνδυάζει τις

εκρηκτικές επιδόσεις και τον
έντονα σπορ χαρακτήρα της Μ3
με την πρακτικότητα του στέι-
σον αμαξώματος. Προφανώς
κινείται από τον γνωστό 3λιτρο
εξακύλινδρο σε σειρά κινητήρα
M TwinPower Turbo που στέλνει ισχύ 510 ίππων και ροπή 650
Nm στους τέσσερις τροχούς μέσω οκτατάχυτου αυτόματου
κιβωτίου M Steptronic με Drivelogic και σύστημα τετρακίνη-
σης M xDrive. 

� Η Adidas βρίσκεται σε αναζήτηση CEO μετά την από κοι-
νού απόφαση του διοικητικού συμβούλιου και του Κάσπερ

Ρόρστεντ για τερματισμό της συνεργασίας τους. Η εταιρεία
ανέφερε ότι ο Ρόρστεντ θα παραμείνει CEO έως ότου διοριστεί
διάδοχος, για να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση. Η θέση μία
και οι… μνηστήρες πολλοί.

� Από την Πέμπτη 25/8 μπορεί κανείς να βρει σε όλα τα κατα-
στήματα Lidl της Ελλάδας προϊόντα μαγειρικής, ψυγείου,

μαναβικής και όχι μόνο, σε χαμηλές τιμές και XXL συσκευα-
σίες.

� Περισσότεροι από 750.000 οικιακοί και εταιρικοί συνδρο-
μητές COSMOTE σε περιοχές που δεν έχει φτάσει ακόμη η

οπτική ίνα μέχρι το σπίτι και την επιχείρηση, θα δουν τις ταχύ-
τητες του σταθερού ευρυζωνικού ίντερνετ να αναβαθμίζονται
δωρεάν στην αμέσως επόμενη εμπορικά διαθέσιμη ταχύτητα,
μέσα στο 2022, σύμφωνα με την COSMOTE. 

Πώς το TikTok θέλει να γίνει το Νο 1 στα social 

Mικρά - μικρά

Επιμέλεια: Νικόλας Καμπάς-Κορωναίος
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ΜΙΚΡΑ... ΜΙΚΡΑ... 

Μ
ε ένα εντυπωσιακό βίντεο -μονοπλάνο που έχει
γυριστεί στο σύνολό του από drone- συστήνεται
στο κοινό και επισήμως πλέον το EΡΤΝΕWS. Το

νέο, αποκλειστικά ενημερωτικό κανάλι της ΕΡΤ θα κάνει
πρεμιέρα στις 5 Σεπτεμβρίου, ενώ από τις 19 Σεπτεμβρίου
οι τηλεθεατές θα μπορούν να το παρακολουθούν στις
πρώτες θέσεις του τηλεκοντρόλ τους σε υψηλή ευκρίνεια
(HD). Παράλληλα, θα αρχίσει η μετάδοσή του και από τις
συνδρομητικές πλατφόρμες, Cosmote και Nova. 

Το ΕΡΤNEWS θα προσφέρει αδιάλειπτη ενημέρωση
όλο το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, ενώ στις και-
νοτομίες που εισάγει είναι το λεγόμενο L Banner. Πρό-

κειται για ένα ειδησεογραφικό εργαλείο που σχεδιάστηκε
από την ΕΡΤ, σε συνεργασία με την ιρλανδική δημόσια τη-
λεόραση. Οι ειδήσεις θα εμφανίζονται και γραπτώς (στο
κάτω και στο δεξί μέρος της οθόνης), προκειμένου να
έχουν συνεχή ενημέρωση και οι τηλεθεατές με προβλή-
ματα ακοής. 

Μία ακόμη καινοτομία του νέου ενημερωτικού καναλι-
ού της δημόσιας τηλεόρασης είναι η στρατηγική συνερ-
γασία του ΕΡΤNEWS με το διεθνές δίκτυο Euronews, τις
ειδήσεις του οποίου θα μεταδίδει τέσσερις φορές την
ημέρα, και συγκεκριμένα στις 13.00, στις 16.00, στις 19.00
και στις 22.00. 

Επιβεβαιώνοντας το τηλεοπτικό ρεπορτάζ των τε-
λευταίων εβδομάδων, ο ΑΝΤ1 ανακοίνωσε την
επανέναρξη της συνεργασίας του με τη Δούκισ-
σα Νομικού. Η ανακοίνωση αναφέρει μεταξύ
άλλων: «Η Δούκισσα Νομικού θα συναντήσει
και πάλι τους τηλεθεατές, μέσα από την ψυχα-
γωγική ζώνη του καναλιού. Η αγαπημένη παρου-
σιάστρια θα γράψει με τη θετική της ενέργεια, αλλά

και τη σύγχρονη ματιά της, το νέο κεφάλαιο της επι-
τυχημένης τηλεοπτικής της πορείας στον ΑΝΤ1». 

Η Δούκισσα Νομικού γνωρίζουμε πως θα βρί-
σκεται στο «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα.
Ωστόσο, στην ανακοίνωση αποφεύγεται να γίνει
συγκεκριμένη αναφορά στο πόστο της παρου-

σιάστριας, γεγονός που αφήνει αρκετά ενδεχό-
μενα ανοιχτά. 

Δυσαρέσκεια Δεϊμέζη με ΣΚΑΪ, 
ανοίγει την πόρτα της εξόδου 

Φαίνεται πως οι αποχω-
ρήσεις δημοσιογράφων

από τον ενημερωτικό
τομέα του ΣΚΑΪ μάλλον
δεν έχουν ολοκληρω-
θεί. Επόμενος στη λί-

στα είναι ο Μάρκος Δεϊ-
μέζης, ο οποίος έπειτα

από πολυετή συνεργασία με το
κανάλι του Φαλήρου βλέπει τη Λένα Φλυτζάνη -
όπως λένε οι πληροφορίες- να του παίρνει από τα
χέρια την παρουσίαση των μεσημεριανών δελτίων
του Σαββατοκύριακου. Οι ιθύνοντες προορίζουν
τον δημοσιογράφο για τα δελτία της νοηματικής,
αλλά εκείνος βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με άλ-
λα κανάλια. 

�Πριν καν βγει στον αέρα η νέα σύνθεση σε
πρωινή ενημερωτική εκπομπή μεγάλου

ιδιωτικού καναλιού, δημιουργήθηκε το πρώτο
ρήγμα μεταξύ των παρουσιαστών. Το πρόβλη-
μα προέκυψε όταν ο ένας από τους τρεις πα-
ρουσιαστές ζήτησε να έχει και αυτός δική του
κάμερα και όχι διπλό πλάνο με τη συνάδελφό
του. Αυτό, όπως μαθαίνουμε, προκάλεσε τη
δυσαρέσκεια του κεντρικού παρουσιαστή.
Παρ’ όλα αυτά, του έγινε η χάρη και οι κάμερες
ξαναστήθηκαν από την αρχή. Ή περνάει ο λό-
γος του ή δεν περνάει…  

�Στις 5 Σεπτεμβρίου κάνει πρεμιέ-
ρα η Ελένη Μενεγάκη, νωρίτερα

από οποιαδήποτε άλλη χρονιά. Ο ανταγω-
νισμός φέτος αναμένεται να είναι ιδιαίτε-
ρα έντονος και η «βασίλισσα» δεν έχει
σκοπό να αφήσει τους αντιπάλους της να
κάνουν μόνοι τους παιχνίδι στην αρένα.
Στο πάνελ της εκπομπής θα έχουμε και
μια νέα προσθήκη, καθώς στην ομάδα
εντάχθηκε και η Νάνσυ Νικολαΐδου.  

� Έπειτα από αναζήτηση πολλών εβδομά-
δων έκλεισε η ομάδα των συντελεστών της

νέας ψυχαγωγικής πρότασης του Star. Να ση-
μειώσουμε πως, σε σχέση με την περυσινή σε-
ζόν, μόνο το όνομα της εκπομπής θα παραμεί-
νει το ίδιο, «Breakfast @ Star». Έτσι, δίπλα

στους βασικούς παρουσιαστές Ελένη Χατζί-
δου και Ετεοκλή Παύλου θα βρίσκονται οι δη-
μοσιογράφοι Μαίρη Αργυριάδου και Λιλή Πυ-
ράκη, η αστρολόγος Άση Μπήλιου, ο «Mas-
terChef» Σταύρος Βαρθαλίτης και σε ρόλο-έκ-
πληξη η ταλαντούχα ηθοποιός Ελένη Καστάνη. 

�Με το δεξί έκαναν πρεμιέρα οι
ενημερωτικές εκπομπές του

MEGA που βγήκαν στον αέρα μεσοβδό-
μαδα. Ο Νίκος Ευαγγελάτος κινήθηκε
πάνω από το 20%, ενώ ο Ιορδάνης Χασα-
πόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη άγγιξαν
ακόμα και το 29,8%. 

� Από τις 5 Σεπτεμβρίου ο Αντώνης Σρόιτερ
επιστρέφει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων

του Alpha, αλλά δεν θα είναι μόνος. Μαζί του
θα βρίσκονται τρεις αναλυτές. Ο Σταύρος Θε-
οδωράκης θα αναλύει τις σημαντικότερες
εξελίξεις, ο Κώστας Παναγόπουλος, διευθύ-
νων σύμβουλος της ALCO, θα καταγράφει
την επίδρασή τους στην κοινωνία και η Λώρα
Ιωάννου θα παρουσιάζει όλο το πολιτικό
προσκήνιο και παρασκήνιο. 

Ο Στέλιος Μάινας επιστρέφει 
στην TV μέσα από τον «Σασμό» 

Ο καταξιωμένος ηθοποιός, ο οποίος έχει
συνδέσει το όνομά του με μεγάλες τηλε-

οπτικές επιτυχίες όπως «Το νησί»,
επιστρέφει στις οθόνες μας. Ο Στέ-
λιος Μάινας θα είναι ο Παύλος Βρου-
λάκης, ο πρώτος ξάδελφος του Μάρ-
κου Βρουλάκη, στη δημοφιλή σειρά

του Alpha «Σασμός». Είκοσι χρόνια
μετά τη φυγή του από το χωριό επιστρέ-

φει σε μια τραγική στιγμή για τους Βρουλά-
κηδες και διψά να εκδικηθεί τους Σταματάκηδες, καθώς εξαιτίας
τους η οικογένειά του θρηνεί ακόμη ένα μέλος, τον Άγγελο. Η πα-
ρουσία του χαροποιεί τη γιαγιά Ειρήνη και τη Μαρίνα, αλλά τρομο-
κρατεί την Καλλιόπη. Ο παπα-Μιχάλης θα προσπαθήσει να τον πεί-
σει να φύγει ξανά, αλλά ο Παύλος θα έχει μια άγρια σύγκρουση με
τον Μαθιό και είναι έτοιμος για όλα. 

Επιμέλεια: Γιώργος Σκρομπόλας

Η Δούκισσα Νομικού ξανά στον ΑΝΤ1 

Kάνει πρεμιέρα με καινοτομίες 
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Κίμωλο

Αποστολή - φωτορεπορτάζ: Ίων Κεχαγιόγλου

Ο Γιάννης Βάβουλης, επιχειρηματίας στην Κίμωλο με εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων All ways Car Rentals, 
μας ξεναγεί προς την περιοχή του κάστρου αλλά και σε άλλα όμορφα μέρη, όπως το Σκιάδι.

Το πανέμορφο 
Χωριό, πρωτεύουσα

του νησιού

Μια παρέα χαρούμενων κατοίκων
μάς ξεναγεί στη μικρή, ασημένια
πινελιά του Αιγαίου

Η «Political» σας ταξιδεύει στη μαγευτική

Ο δήμαρχος 
Κώστας Βεντούρης  

Ο οδηγός μας Γιάννης Βάβουλης

Καλώς ήρχατε στην Κίμωλο.
Ναι, ναι, καλά διαβάσατε…
καλώς ήρχατε…

E
τσι σας καλωσορίζουν στην τοπική
ντοπιολαλιά της Κιμώλου. Ένα νησί πα-
ράδεισος, που για όποιον δεν το έχει
επισκεφτεί, είναι μοναδική ευκαιρία,

αλλά και για όποιον το έχει επισκεφτεί, ασφαλώς
και θα επιστρέφει…

Μια παρέα χαρούμενων κατοίκων μάς ξεναγεί
στη μικρή, ασημένια πινελιά του Αιγαίου, την Κί-
μωλο. Ο φιλόξενος δήμαρχος Κώστας Βεντού-
ρης (δήμαρχος από το 2014), ο Γιάννης Βάβου-
λης, μοναδικός ενοικιαστής αυτοκινήτων μπρο-
στά στο λιμάνι, ο απίστευτος 28χρονος σεφ Αυ-
γουστής Γαλανός με το πανοραμικό «Μελτέμι»
του, εστιατόριο πέρα από κάθε προσδοκία, αλλά
και ο 83χρονος Πολυδεύκης Ράμφος μάς ξενα-
γούν στο μαγικό νησί τους. Την Κίμωλο. 
Είναι αναμφισβήτητα από τα γραφικότερα νησιά
της πατρίδας μας. Αποτελείται από μικρούς οικι-
σμούς που κατοικούνται κυρίως το καλοκαίρι,
ενώ τον χειμώνα έχει ελάχιστους κατοίκους, 820
μόνιμοι κάτοικοι (απογραφή 2021). Η Ψάθη στο
λιμάνι, η Γούπα, του Καρά με τις μοναδικές πλά-

κες, τα Πράσσα με την σπουδαία αμμουδιά, η
Αλυκή, η Μπονάτσα και η ξακουστή για το ηλιο-
βασίλεμά της παραλία της Μαυροσπηλιάς. Είναι
από τους πρώτους παραδοσιακούς οικισμούς
που συναντά ο επισκέπτης. 

Οι δύο οικισμοί της πρωτεύουσας
Η Κίμωλος από τα αρχαία χρόνια ήταν «μονόπο-
λις». Έτσι και σήμερα, έχει ένα μόνο Χωριό (και
όχι Χώρα, όπως επιμένουν κάποιοι να το ονομά-
ζουν, επηρεασμένοι από άλλα νησιά).
Η πρωτεύουσα του νησιού, το Χωριό, αποτελεί-
ται από δύο οικισμούς, το Μέσα και το Έξω Κά-
στρο. Χτισμένο γύρω από τον αρχικό πυρήνα
του μεσαιωνικού κάστρου (13ος αι.), το Μέσα
Κάστρο διατηρεί όλα τα στοιχεία της κυκλαδίτι-
κης αρχιτεκτονικής και διαθέτει μοναδική γρα-
φικότητα. Τα σπίτια σχημάτιζαν το εξωτερικό
τείχος του και είχαν παράθυρα-πολεμίστρες.
Το Έξω Κάστρο χτίστηκε τον 17ο αι. και επεκτά-
θηκε γύρω από το Μέσα Κάστρο. Αυτό έχει κτί-
σματα τετράγωνα και λιτά, σε αντίθεση με τα
κτίσματα του Μέσα Κάστρου, που τα χαρακτη-
ρίζουν οι θόλοι και οι καμάρες.
Η Κίμωλος ανήκει στο σύμπλεγμα των δυτικών
Κυκλάδων και βρίσκεται δίπλα στη Μήλο. Παρά
τη μικρή της έκταση, διαθέτει ατελείωτες ομορ-
φιές. 



ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΘΕΜΑ35

Στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού, στα δυτικά του υψώματος Σκλά-
βος, υπάρχει ένα τεράστιο πέτρινο μανιτάρι που οι κάτοικοι το ονομά-
ζουν Σκιάδι. Ένα μνημείο της φύσης, που βρίσκεται στη μέση ενός
γυμνού πλατώματος με υπέροχη θέα, αγκαλιάζει τις νοτιοδυτικές και
δυτικές ακτές του νησιού (Ελληνικά, Μαυροσπηλιά, Αθηνιάς) κι ένα
μεγάλο μέρος της Μήλου. 
«Το Σκιάδι οφείλει τη δημιουργία του στα διαφορετικά πετρώματα
που το αποτελούν και στους ισχυρούς ανέμους που φυσούν στην πε-
ριοχή. Το πιο μαλακό πέτρωμα που βρίσκεται στη βάση προσβάλλεται
και διαβρώνεται από τον άνεμο που μεταφέρει σκόνη ή κόκκους άμ-
μου. Αποτέλεσμα αυτής της διεργασίας, που ονομάζεται απορρίνηση,
είναι η βάση να τρώγεται και να στενεύει συνεχώς, ενώ η κορυφή,
που είναι πιο σκληρή, παραμένει σχεδόν άθικτη. Βέβαια θα σας πάω
και προς τις ιαματικές πηγές», μας λέει ο κ. Βάβουλης.

Σύμφωνα με την παράδοση, πρώτος μυθικός οικιστής της υπήρξε ο Κίμωλος (σύζυγος της Σίδης, κόρης
του Ταύρου), στον οποίο οφείλει το όνομά της η Κίμωλος. Καθαρά ηφαιστειογενές νησί, με μοναδική

ποικιλία πετρωμάτων, μεταξύ των οποίων και η κιμωλία, η γνωστή μας από
τους μαυροπίνακες. Έτσι το νησί έδωσε το όνομά του σε αυτό το λευκό πέ-
τρωμα των παιδικών μας χρόνων…
Φημίζεται για τις υπέροχες παραλίες με ψιλή αμμουδιά και βότσαλο σε
γραφικούς μικρούς όρμους. Οι μόνιμοι κάτοικοι στον μικρό παράδεισό

τους ασχολούνται με τη γεωργία, την κτηνοτροφία ή το ψάρεμα, ζουν μοναδικές ήρεμες στιγμές ανάμε-
σα σε γιαλό, σε θάλασσα και σε… άσπρο, που είναι και το κύριο χρώμα της Κιμώλου.

Πώς πήρε 
το όνομά της

Ένα μνημείο της φύσης

Σκιάδι

Ένα νησί σαν παραμύθι
Η Κίμωλος βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο των Κυκλάδων. Απέχει 87
ναυτικά μίλια από το λιμάνι του Πειραιά, με το οποίο συνδέεται μέσω
συμβατικών και ταχύπλοων πλοίων. Η απόσταση καλύπτεται σε 4,5 έως
7,5 ώρες, ανάλογα με το δρομολόγιο, αφού το καράβι πριν φτάσει στην
Κίμωλο θα πιάσει Κύθνο, Σέριφο, Σίφνο και ίσως Μήλο. Το πλησιέστερο
νησί με κοντινότερη απόσταση τα 900 μέτρα είναι η Μήλος. Τα δύο νησιά,
Κίμωλος - Μήλος, συνδέονται καθημερινά με πολλά δρομολόγια, με

ανοικτού τύπου φέρι μποτ,
οικολογικό παρακαλώ πο-
λύ, με μηδενικό σχεδόν
αποτύπωμα άνθρακα, αυ-
τόνομο ηλεκτρικά με φω-
τοβολταϊκά πάνελ και με
την ονομασία «Οσία Με-
θοδία» ιδιοκτησίας του
καπτάν Μανώλη Γαλανού.
Εκτός από τα 10 δρομολό-
για την ημέρα, η διασύν-
δεση των δύο νησιών γί-
νεται και με παραδοσια-
κά καΐκια και ταχύπλοο
ταξί, με αφετηρία την

Ψάθη, το λιμάνι της Κιμώλου, και κατάληξη τα Πολλώνια (Απολλωνία)
της Μήλου και με επιστροφή. Χρόνος ταξιδιού, ανάλογα με το σκάφος,
από 10 έως 25 λεπτά. Εκτός από το ταξίδι με πλοίο στην κοντινή Μήλο,
υπάρχει και το αεροδρόμιο της Μήλου. Ακόμα υπάρχει «εσωτερικό»
δρομολόγιο πλοίου διασύνδεσης αρκετών νησιών των Κυκλάδων, με 2-3
προσεγγίσεις την εβδομάδα στην Κίμωλο.

Παραλίες 
που κόβουν 
την ανάσα

Η Κίμωλος είναι στην πραγματι-
κότητα μία μικρογραφία των Κυ-
κλάδων, η οποία περιλαμβάνει
όλα εκείνα που συναντάμε στους
πιο δημοφιλείς προορισμούς του
συμπλέγματος: Λευκά πετρόκτι-
στα σοκάκια, παραλίες που κό-
βουν την ανάσα, σαν από παρα-
μύθι, αλλά και ντόπιους που θα
σας προσφέρουν αυθεντική φι-
λοξενία.
Ο δήμαρχος, αεικίνητος, τρέχει
πάνω-κάτω προσπαθώντας για
το καλύτερο, φιλόξενος και
απλός, με το τζόκεϊ μόνιμα στο
κεφάλι, αλλά και αξύριστος: «Δεν
ξυρίζομαι, γιατί εμείς τηρούμε
τις παραδόσεις εδώ, έχουμε πέν-
θος, βλέπεις… Θέλει πολλή δου-
λειά το νησί, το παλεύουμε
όμως… Στόχος μας τώρα είναι οι
δύο μεγάλοι δρόμοι, ο ένας προς
την παραλία Πράσσα και ο άλλος
από την άλλη πλευρά προς Μαυ-
ρoσπηλιά, μοναδικοί προορισμοί
για μπάνιο και όχι μόνο».
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ(1 αγωνιστική)
ΑΕΚ.............................3
Άρης............................3
Ατρόμητος ..................3
Ολυμπιακός................3
Παναθηναϊκός............3
ΠΑΟΚ..........................3
Αστέρας Τρ..................1
Βόλος..........................1
Ιωνικός .......................0
Παναιτωλικός.............0
ΟΦΗ ............................0
ΠΑΣ Γιάννινα ..............0
Λεβαδειακός ..............0
Λαμία ..........................0
�Δεν υπολογίζεται το χθεσινόματς Ιωνικός - Λεβαδειακός.Το αποτέλεσμα στην ιστοσελί-δα paraskhnio.gr.

Σ
τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος της

Super League 1 το focus πέφτει στην Τρί-

πολη και στο Ηράκλειο, καθώς Αστέρας

Τρίπολης - Ολυμπιακός και ΟΦΗ - Παναθη-

ναϊκός είναι τα ματς που κεντρίζουν το ενδιαφέρον.

Περισσότερο αυτό της Τρίπολης, καθότι ο πρω-

ταθλητής Ολυμπιακός, κουρασμένος από

την υπερπροσπάθεια να προκριθεί

εις βάρος του Απόλλωνα Λεμεσού

(1-1 κανονικός αγώνας και πα-

ράταση, 3-1 στα πέναλτι), θα

πρέπει να παρουσιαστεί ακμαίος

κόντρα στους γηπεδούχους, που

προέρχονται από μεγαλειώδη εμφά-

νιση και ισοπαλία 3-3 με τον Βόλο στο

Πανθεσσαλικό. Παρότι άλλαξε ο προ-

πονητής και τη θέση του Πέδρο Μαρτίνς

κατέλαβε ο Κάρλος Κορμπεράν, ο Ολυμ-

πιακός δεν πείθει. Πούλησε και τον Μαντί

Καμαρά στη Ρόμα του Μουρίνιο, έχει και ση-

μαντικές απουσίες, δύσκολα τα πράγματα.

Στο Ηράκλειο, ο κυπελλούχος Παναθηναϊ-

κός, που και αυτός πούλησε ένα εκλεκτό του

στέλεχος, τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο, στη

Σπόρτινγκ Λισαβόνας με 4,5 εκατ. ευρώ, νίκησε

μεν 1-0 τον Ιωνικό στην πρεμιέρα, αλλά δεν έπεισε,

νωρίς είναι ακόμα, εξάλλου. Ο ΟΦΗ προφανώς και

έχει στόχο να αποφύγει δεύτερη σερί ήττα, μετά το

3-1 από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. 

Ο ΠΑΟΚ για δεύτερο σερί ματς θα παίξει στην

Τούμπα, κόντρα στον Ατρόμητο. Νίκησε 1-0 τον Πα-

ναιτωλικό στην πρεμιέρα, αλλά φανέρωσε έντονα τα

σημάδια του αποκλεισμού από τη Λέφσκι στο Con-

ference League. Του λείπει το «δεκάρι», ο Λουτσέ-

σκου το φωνάζει, μάλλον θα του λύσει το πρόβλημα

ο Πάολο Φερνάντες του Βόλου. Η δε ΑΕΚ, μετά την

εύκολη νίκη της 3-0 στη Λαμία, υποδέχεται τον Βό-

λο στη Ριζούπολη, καθότι δεν είναι έτοιμη, ακόμα, η

«OPAP Arena - Αγιά Σοφιά». Ο έτερος των Big-5

Άρης, μετά το 3-0 επί του Λεβαδειακού, πάει στο

Αγρίνιο να συναντήσει τον Παναιτωλικό.

Το πλήρες πρόγραμμα

Σήμερα, Σάββατο: ΠΑΣ Γιάννινα - Λαμία (20.00,

Cosmote TV), ΑΕΚ - Βόλος (21.30, Cosmote TV). Αύ-

ριο, Κυριακή: Παναιτωλικός - Άρης (19.00, Cosmote

TV), ΟΦΗ - Παναθηναϊκός (21.00, Cosmote TV), ΠΑ-

ΟΚ - Ατρόμητος (21.45, Nova). Δευτέρα: Αστέρας Τρ.

- Ολυμπιακός (19.00, Nova).

Αστέρας Τρίπολης - Ολυμπιακός 
και ΟΦΗ - Παναθηναϊκός τα σπουδαιότερα
ματς της 2ης αγωνιστικής

Επικίνδυνες αποστολές
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Μ
ε την Καραμπάχ από το
Αζερμπαϊτζάν, τη γερμανική
Φράιμπουργκ και τη γαλλι-
κή Ναντ κληρώθηκε ο

Ολυμπιακός στους ομίλους του Europa
League. Δύσκολη κλήρωση για τους
«ερυθρόλευκους», που δεν βρίσκονται
και στο καλύτερο φεγγάρι τους αυτή την
περίοδο. Και το κακό γι’ αυτούς είναι ότι
οι αγώνες στους ομίλους ξεκινούν στις 8
Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνονται στις 3
Νοεμβρίου. Οι πρώτοι των ομίλων προ-
κρίνονται απευθείας στους «16» του Eu-
ropa League, ενώ οι δεύτεροι θα παί-
ξουν στον ενδιάμεσο γύρο με εκείνους
που θα αποκλειστούν από το Champions
League. Όσοι τερματίσουν στην τρίτη
θέση, θα συνεχίσουν στο Conference
League, παίζοντας με εκείνους που τερ-
μάτισαν δεύτεροι στον όμιλό τους (στο
Conference). «Στόχος μας είναι να τερ-
ματίσουμε στην πρώτη θέση», ήταν οι
δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπια-
κού Κάρλος Κορμπεράν.

Η Καραμπάχ είναι μία ομάδα που έχει λε-
φτά, να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Παίζει
φουλ επιθετικό ποδόσφαιρο και τα καλύτε-
ρα αποτελέσματα τα παίρνει εκτός έδρας. Η
Φράιμπουργκ, με ολοκαίνουργιο γήπεδο,

χαρακτηρίστηκε ομάδα-«μοντέλο» της
Μπουντεσλίγκα κι αυτό τα λέει όλα. Τερμά-
τισε στην 5η θέση του πρωταθλήματος κι
αυτό τα λέει όλα. Θα έχει και αρκετά παιχνί-
δια στα πόδια της, επίσης θα είναι δύσκολες
οι αναμετρήσεις για τον Ολυμπιακό, όπως
και για την Ναντ, που κατέκτησε το κύπελλο
Γαλλίας την περασμένη σεζόν. Η Ναντ ξε-
φούρνισε τρία μεγάλα ονόματα του παγκο-
σμίου ποδοσφαίρου, όπως τον τεχνικό δι-
ευθυντή του Ολυμπιακού Κριστιάν Καρεμ-
πέ, τον προπονητή της εθνικής Γαλλίας
Ντιντέ Ντασάμπ και τον Μαρσέλ Ντεσαγί. 

Στο Champions League η κληρωτίδα είχε
κέφια κι έβγαλε σ’ έναν όμιλο την Μπάγερν,
την Μπαρτσελόνα και την Ίντερ. Σ’ έναν άλ-
λον όμιλο θα βρεθούν αντιμέτωπες η Παρί
Σεν Ζερμέν και η Γιουβέντους. Οι αγώνες
ξεκινούν 1, 2 Σεπτεμβρίου και τελειώνουν
13, 14 Νοεμβρίου.

Οι όμιλοι στο Europa League
1ος: Άρσεναλ, Αϊντχόφεν, 
Μπόντο/Γκλιμτ, Ζυρίχη
2ος: Ντινάμο Κιέβου, Ρεν, 
Φενέρμπαχτσε, ΑΕΚ Λάρνακας
3ος: Ρόμα, Λουντογκόρετς, 
Μπέτις, Ελσίνκι

4ος: Μπράγκα, Μάλμε, Ουνιόν Βερολίνου,
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
5ος: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Σοσιεδάδ,
Σέριφ Τιρασπόλ, Ομόνοια
6ος: Λάτσιο, Φέγενορντ, Μίντιλαντ, Στουρμ
Γκρατς
7ος: Ολυμπιακός, Καραμπάx,
Φράιμπουργκ, Ναντ
8ος: Ερυθρός Αστέρας, Μονακό,
Φερεντσβάρος, Τραμπζονσπόρ

Οι όμιλοι στο Champions League
1ος: Άγιαξ, Λίβερπουλ, Νάπολι, Ρέιντζερς
2ος: Πόρτο, Ατλέτικο Μαδρίτης,
Λεβερκούζεν, Κλαμπ Μπριζ
3ος: Μπάγερν Μονάχου, Μπαρτσελόνα,
Ίντερ, Βικτόρια Πλζεν
4ος: Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Τότεναμ,
Σπόρτινγκ, Μαρσέιγ
5ος: Μίλαν, Τσέλσι, Ζάλτσμπουργκ,
Ντινάμο Ζάγκρεμπ
6ος: Ρεάλ Μαδρίτης, Λειψία, Σαχτάρ
Ντόνετσκ, Σέλτικ
7ος: Μάντσεστερ Σίτι, Σεβίλλη,
Ντόρτμουντ, Κοπεγχάγη
8ος: Παρί Σεν Ζερμέν, Γιουβέντους,
Μπενφίκα, Μακάμπι Χάιφα

Οι όμιλοι στο Conference League
1ος: Μπασακσεχίρ, Φιορεντίνα, Χαρτς,
RFS Ρίγα
2ος: Γουέστ Χαμ, Στεάουα, Άντερλεχτ,
Σίλκεμποργκ
3ος: Βιγιαρεάλ, Χάποελ Μπερ Σεβά,
Αούστρια Βιέννης, Λεχ Πόζναν
4ος: Παρτίζαν, Κολωνία, Νις, Σλοβάτσκο
5ος: Άλκμααρ, Απόλλων Λεμεσού,
Βαντούζ, Ντνίπρο
6ος: Γάνδη, Μόλντε, Σάμροκ Ρόβερς,
Τζουργκάρντεν
7ος: Σλάβια Πράγας, Κλουζ, Σίβασπορ,
Μπαλκάνι
8ος: Βασιλεία, Σλόβαν Μπρατισλάβας,
Ζαλγκίρις, Πιούνικ

Europa League: Με την
Καραμπάχ από το
Αζερμπαϊτζάν, τη γερμανική
Φράιμπουργκ και τη γαλλική
Ναντ κληρώθηκαν 
οι «ερυθρόλευκοι» 

Δύσκολη κλήρωση, γιατί 
ο Ολυμπιακός είναι «εύκολος»
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Σε περιζήτητη «νύφη» αναδείχθηκε η Mercedes-Benz Hellas από τη στιγμή που
γνωστοποιήθηκε ότι το γερμανικό εργοστάσιο θα πουλήσει τη θυγατρική που έχει
στην Ελλάδα, καθώς οι «μνηστήρες» ήταν πολλοί και διέθεταν οι περισσότεροι πα-
χυλά πορτοφόλια!

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Political», οι ξένες εταιρείες που συμμετείχαν
στον διαγωνισμό πώλησης της γερμανικής θυγατρικής στην Ελλάδα ήταν έξι, ενώ
από την εγχώρια αγορά δύο όμιλοι προσπάθησαν να αποκτήσουν τη Mercedes-
Benz Hellas.

Το τίμημα απόκτησης της θυγατρικής του γερμανικού εργοστασίου στην Ελλάδα
υπολογίζεται ότι άγγιξε τα 100 εκατ. ευρώ. 

Οι δύο ελληνικοί όμιλοι που θα συμμετείχαν στον διαγωνισμό απόκτησης της
Mercedes-Benz Hellas ήταν ο Όμιλος Βασιλάκη και ο Όμιλος Πετρόπουλος, οι
οποίοι όμως αποχώρησαν νωρίς από τη διαδικασία.

Από τους ξένους ομίλους την υψηλότερη προσφορά είχε καταθέσει η ελβετική
Emil Frey, η οποία και απέκτησε τη θυγατρική της Mercedes-Benz στην Ελλάδα και
έχει ετήσια έσοδα 13,5 δισ. ευρώ!

Ο δεύτερος «μνηστήρας» ονομάζονταν Penske Automotive Europe με έσοδα πά-
νω από 7,9 δισ. ευρώ.

Ο τρίτος «μνηστήρας» ονομάζεται Pendragon και τα έσοδά του υπολογίζονται σε
πάνω από 5,2 δισ. ευρώ.

Ο τέταρτος «μνηστήρας» είναι γνώριμος στην Ελλάδα καθώς είναι η Inchcape και
τα έσοδά της ξεπερνούν τα 4,6 δισ. ευρώ.

Ο πέμπτος μνηστήρας προέρχεται από την Ελβετία και ονομάζεται AMAG και τα
έσοδά της υπολογίζονται σε πάνω από 3,9 δισ. ευρώ.

Ο έκτος και τελευταίος «μνηστήρας» είναι η αυστριακή εταιρεία Pappas Holdings
και τα έσοδά της ξεπερνούν το 1,7 δισ. ευρώ.
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Αυτοί ήταν οι 8 «μνηστήρες» της Mercedes-Benz Hellas

Δοκιμάζουμε το Fiat 500e 3+1 
με 118 ίππους

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής

Τ
ο Fiat 500 αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσι-
μα μοντέλα της αυτοκίνησης, υπάρχοντας από
το 1957, και παράλληλα ίσως το πιο σημαντικό
μοντέλο της ιταλικής φίρμας.

Το 2020 το 500αράκι αποτέλεσε και πάλι ένα μοντέ-
λο-ορόσημο, καθώς είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό
που λανσαρίστηκε στις αγορές, παράλληλα φυσικά με
τη συμβατική του έκδοση, η οποία εξακολουθεί να πα-
ράγεται κανονικά.

Η νέα γενιά του δημοφιλούς Fiat 500, πέραν του μο-
ναδικού στιλ, απέκτησε και πρακτικότητα, καθώς στο
500e 3+1 έχει τοποθετηθεί μία μισή πόρτα που ανοίγει
με ανάποδη φορά, ώστε να μπορούν οι πίσω επιβάτες να
εισέρχονται στην καμπίνα πολύ πιο εύκολα!

Το κόστος απόκτησης του Fiat 500e 3+1 κυμαίνεται
σε περίπου 33.000 ευρώ, ενώ η τιμή του μειώνεται κατά
8.000 ευρώ αν κάποιος αιτηθεί στο πρόγραμμα «Κινού-
μαι Ηλεκτρικά 2», με αποτέλεσμα η τελική τιμή απόκτη-
σης να περιορίζεται στις 25.000 ευρώ. Το 500e 3+1 κα-
λύπτεται από 5 χρόνια ή 200.000 χλμ εργοστασιακής εγ-
γύησης με αντίστοιχης διάρκειας δωρεάν υπηρεσία
οδικής βοήθειας, ενώ η εγγύηση της μεγάλης μπατα-
ρίας φτάνει έως τα 8 χρόνια ή τα 160.000 χλμ.

Το Fiat 500e 3+1 διατηρεί όλα εκείνα τα μοναδικά χα-
ρακτηριστικά που διαθέτει το ιταλικό μοντέλο, ενώ η
προσθήκη της τρίτης πόρτας δεν έχει επηρεάσει καθό-
λου τις διαστάσεις ούτε και την υπόλοιπη σχεδίαση του
αμαξώματος. Αντίθετα, η τρίτη πόρτα προκάλεσε ένα

επιπλέον άνοιγμα για τον ήλιο στους πίσω επιβάτες και
γενικότερα περισσότερη φωτεινότητα στην καμπίνα.

Το ρετρό του στιλ διατηρείται, κάνοντας ωστόσο σαφή
τη διαφορετικότητά του από τις συμβατικές εκδόσεις,
με νέα στοιχεία, όπως οι προβολείς LED, η πιο κλειστή
μάσκα και τα φλας-βέλη στα φτερά. Η πιο ενδιαφέρου-
σα διαφοροποίηση, ωστόσο, είναι ο λογότυπος «500»
που δεσπόζει στη μάσκα αντί του εμβλήματος της Fiat.

Το πίσω μέρος είναι πιο στρογγυλεμένο και εκεί τα
φώτα σχηματίζουν το γράμμα Ε όταν φωτίζονται για να
τονίσουν την ηλεκτρική φύση του μοντέλου.

Hitech εσωτερικό
Εντελώς καινούργιο, από την άλλη, είναι το προφίλ

της καμπίνας. Ο διάκοσμος αλλάζει ριζικά με το νέο
ταμπλό οριζόντιας σχεδίασης και τον νέο ψηφιακό πί-
νακα οργάνων που δίνει hi-tech αέρα.

Στην κορυφή του ταμπλό συναντάμε τη widescreen
οθόνη των 10,25 ιντσών του συστήματος Uconnect5 με
τα σύγχρονα γραφικά και τα ζωηρά χρώματα, ενώ υπάρ-
χει και δυνατότητα ασύρματης φόρτισης για smart-
phone αντίστοιχης τεχνολογίας.

Ο οδηγός ενημερώνεται από έναν ψηφιακό πίνακα
οργάνων με έγχρωμη οθόνη 7 ιντσών που απεικονίζει
πληθώρα πληροφοριών και ρυθμίσεων, μέχρι και τον
χάρτη του πλοηγού.

Στις καινοτομίες περιλαμβάνεται η ύπαρξη μπουτόν
αντί χειρολαβής, για να ανοίξετε την πόρτα.

Το 500e 3+1 χρησιμοποιεί έναν ηλεκτροκινητήρα
απόδοσης 118 ίππων με 220 Nm ροπής, ο οποίος συν-
δυάζεται με μπαταρία 42 kWh, η οποία υπόσχεται αυτο-
νομία 275 χλμ. Το 500e 3+1 διαθέτει 3 οδηγικά προφίλ
τα οποία ελέγχουν και την ανάκτηση ενέργειας. Τέλος,
για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας χρειάζονται 15
ώρες και 15 λεπτά από απλή οικιακή πρίζα (2,3 kW), 4
ώρες και 15 λεπτά με Wallbox 11 KW, ενώ με ταχυφορτι-
στή 85 kW η φόρτιση του 80% της μπαταρίας γίνεται σε
35 λεπτά.

Ευχάριστο και οικονομικό
Στον δρόμο, το 500e 3+1 πρέπει να αντιμετωπίζεται

από τον οδηγό ως ένα όχημα πόλης και να φροντίζει να
εκμεταλλεύεται τα πλεονεκτήματά του. Η ανάρτησή του
είναι σχετικά σφιχτή και το βάρος του οχήματος γίνεται
αισθητό. Εντός πόλης θα κινηθεί με ευκολία και ησυχία,
ενώ η φόρτιση της μπαταρίας στο σπίτι είναι εξαιρετικά
οικονομική. Η ύπαρξη κάμερας οπισθοπορίας κάνει τη
διαδικασία παρκαρίσματος παιχνιδάκι ακόμη και για
έναν άπειρο οδηγό.

Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, το 500e 3+1 πραγματικά
θα εκπλήξει τον οδηγό και τους επιβάτες του με την κο-
ρυφαία οδική συμπεριφορά του.

Στον αυτοκινητόδρομο, το ιταλικό μοντέλο κινείται με
άνεση και ασφάλεια, ωστόσο, ο οδηγός μπορεί να κινη-
θεί με ανώτερη ταχύτητα τα 150 χλμ/ώρα για ευνόητους
λόγους που έχουν να κάνουν με την αυτονομία.
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Η ώρα του
αποχαιρετισμού

Τέλος οι διακοπές για την Τζένη Μπότση! Η
πρωταγωνίστρια επέστρεψε από την Ικαρία στην
Αθήνα αποχαιρετώντας το αγαπημένο της νησί
με μια συγκινητική ανάρτηση! «Με ένα πλατύ,
ήρεμο και γαλήνιο χαμόγελο, αλλά και με δά-
κρυα στα μάτια αποχαιρετώ για άλλη μια χρονιά
την Ικαριά μου! Και αν γεμίζουν δάκρυα τα μάτια
μου, όσο γράφω, είναι γιατί αισθάνομαι την τύχη
να με πνίγει. Τύχη γιατί γυρνάω κάθε χρόνο στη
σταθερά μου, ενώ δημιουργώ αναμνήσεις ζωής
και για την Αλίκη!».

Επέστρεψε ο Γρηγόρης 

Στο πάνελ της εκπομπής «Super Κατερίνα»

επιστρέφει από τη νέα σεζόν ο Γρηγόρης

Γκουντάρας μετά από προσωπική απαίτηση

της Κατερίνας Καινούργιου! Η οικοδέσποινα

του Alpha αποκάλυψε τα καλά νέα στο Insta-

gram ποζάροντας με χαμόγελο επιτυχίας στο

πλευρό του δημοσιογράφου: «Σ’ αγαπώ και

μου έλειψες, καιρός, λοιπόν, να ξανασυναντη-

θούμε και τηλεοπτικά. Ανυπομονώ, λοιπόν, φι-

λαράκι μου κι είμαι σίγουρη πως η χρονιά για

την ομαδάρα μας θα είναι ακόμα πιο… super»,

έγραψε η παρουσιάστρια.

«Ρούπι» δεν κάνει η Αμαλία
Κωστοπούλου χωρίς τον Jaxi της.
Η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού
και του Πέτρου Κωστόπουλου
υιοθέτησε έναν αδέσποτο σκυλά-
κο με τον οποίο ταξίδεψαν σε θέ-
ση business class από την Αμερι-
κή στην Ελλάδα, προκειμένου να
μην τον αποχωριστεί. Η ίδια μοι-
ράστηκε φωτογραφίες από το
υπερατλαντικό ταξίδι τους αλλά
και την καμπίνα του αεροσκά-
φους όπου μοιράστηκαν την ίδια
θέση!

Πουθενά χωρίς
τον Jaxi

H
φαεινή ιδέα του Νίκου Ορφανού να πετάξει το μαγιό και
να κολυμπήσει τσίτσιδος σε απόμερη παραλία της Καλο-
γριάς (Πελοπόννησος) παραλίγο να του κοστίσει πολύ
ακριβά. Θαυμαστές του έσπευσαν να τον χαιρετίσουν, φέ-

ροντάς τον σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση, όπως περιέγραψε με χιού-
μορ στη σελίδα του: «Νοικιάζεις ένα ποδηλατάκι, ανοίγεσαι στα
ανοιχτά, οι λουόμενοι μακριά κουκίδες και σκέφτεσαι: μου αξίζει λί-
γη ελευθερία! Βγάζεις το μαγιό διακριτικά, το αφήνεις στο πλεούμε-
νο και βουτάς στα γαλανά νερά. Με το που πας ν’ ανέβεις, ξεμυτάνε
δεκάδες supιτζήδες, ποδηλάτες του αλμυρού νερού, έφηβοι, κορα-
σίδες λογιών και θαυμασταί: καλέ, εσείς δεν είστε ο ηθοποιός; Ω να
σου γαρνίρω, μένεις στη θάλασσα καμουφλαριστί, ενώ η παρέα γε-
λάει και σου πετάει το μαγιό σαν σωσίβιο. Ανεβαίνεις ξανά, έχοντας
σώσει τη δημόσια αξιοπρέπειά σου και κάνεις πετάλι μέχρι την κον-
τινότερη ακτή»!

Σε ταβερνάκι στην Επίδαυρο
Η χολιγουντιανή σταρ Σάντρα Μπούλοκ βρίσκεται στη χώρα
μας απολαμβάνοντας χλιδάτες διακοπές σε υπέροχα θέρετρα
της Πελοποννήσου! Η διάσημη πρωταγωνίστρια εθεάθη στα
μέσα της εβδομάδας να τρώει με την παρέα της σε παραδοσια-
κό ταβερνάκι της Παλαιάς Επιδαύρου, δοκιμάζοντας γίδα βρα-
στή και ιμάμ μπαϊλντί. Μάλιστα οι πελάτες, αν και την αναγνώ-
ρισαν, προτίμησαν να μην την ενοχλήσουν, κάτι που η ίδια εκτί-
μησε ιδιαίτερα!

Ένα σπάνιο ενσταντανέ από τον λαμπερό
γάμο της Σοφίας Αλιμπέρτη με τον Γιάννη Πά-
ριο ανάρτησε στο Instagram ο δημοσιογρά-
φος Χρήστος Κωνσταντίνου. Το ζευγάρι παν-
τρεύτηκε το 1986 στην Πάρο και η φωτογρα-
φία τραβήχτηκε τη στιγμή που οι νεόνυμφοι
έκοβαν την πολυώροφη γαμήλια τούρτα. Η
ηθοποιός και ο ερμηνευτής μετά από δώδεκα
χρόνια έγγαμου βίου πήραν διαζύγιο το 1998,
αλλά διατηρούν μέχρι και σήμερα εξαιρετι-
κές σχέσεις.
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Τον τσάκωσαν...
ολόγυμνο

Γαμήλιο throwback



Ε
ίναι σημαντικό ο πολίτης να γνωρίζει
τι σημαίνει να φροντίζει την υγεία του,
να του παρέχονται οι βέλτιστες υπη-
ρεσίες υγείας και παράλληλα να απο-

λαμβάνει μια εξατομικευμένη φροντίδα βάσει
των αναγκών του.

Στην προσωποποιημένη φροντίδα (ΠΦ), γνω-
στή και ως προσωποκεντρική ή ασθενοκεντρική,
έχει δοθεί από τον ΠΟΥ ο ορισμός: «Η ενδυνάμω-
ση του πληθυσμού να αναλάβει την ευθύνη της
υγείας του και όχι τον ρόλο του παθητικού αποδέ-
κτη των υπηρεσιών υγείας». Για την κατανόηση
της προσωποποιημένης φροντίδας, θα πρέπει να
γνωρίζουμε τις έννοιες της «υγιούς γήρανσης»,
αποτέλεσμα της εκρηκτικής αύξησης του πληθυ-
σμού >60, άρα και την αύξηση του ποσοστού των
ανθρώπων με χρόνια νοσήματα. Το 50% των αν-
θρώπων >60 ετών παρουσιάζουν τουλάχιστον
τρία νοσήματα.

Τα 2/3 των πόρων των υπηρεσιών υγείας απορ-
ροφώνται από άτομα με πολλαπλή νοσηρότητα,
γεγονός που έχει συνέπειες στην ποιότητα της
ζωής τους. Φέτος με την πανδημία μάθαμε τον
όρο συννοσηρότητα, δηλαδή τη συνύπαρξη δυο
νόσων ή καταστάσεων στον ίδιο ασθενή με κά-
ποια αιτιολογική συνάφεια με παθοφυσιολογική
βάση (Stress & λειτουργία των διαφόρων συστη-
μάτων), ή τη συνύπαρξη καταστάσεων με κάποια
αλληλεπίδραση (ψυχικές συνέπειες μιας σωματι-
κής νόσου). Ο όρος αυτός θα πρέπει να διακριθεί
από την πολυνοσηρότητα, που ορίζεται ως ο κάθε
συνδυασμός μιας χρόνιας νόσου με τουλάχιστον
μία άλλη οξεία ή χρόνια νόσο, συσχετιζόμενη ή
μη, με βιοψυχοκοινωνικό ή σωματικό παράγοντα
κινδύνου. 

«Σύμφωνα με τον ορισμό της ΠΦ, η διαχείριση
αυτών των πολύπλοκων καταστάσεων εστιάζει
στις διαφορετικές ανάγκες του κάθε ασθενούς.
Έτσι, αναγνωρίζονται τα δικαιώματά τους για την
ενεργό συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων,
την επιλογή θεραπείας, την προστασία προσωπι-
κών δεδομένων, αλλά και την ισότιμη πρόσβαση
στις δομές υγείας. Επομένως, εκτός των βιολογι-

κών χαρακτηριστικών της νόσου που εστιαζόταν
στο παλαιού τύπου πατερναλιστικό μοντέλο ιατρι-
κής (συστάσεις) και τις εξελίξεις του (οδηγίες και
πρωτόκολλα), περάσαμε σε ένα περιβάλλον με
αλλαγές εστιασμένες στον ασθενή, στην αλλαγή
της φιλοσοφίας διαχείρισης των αναγκών και όχι
των συμπτωμάτων. 

Η οικονομική κρίση, η πρόσβαση των υγειονο-
μικών και των ασθενών στις νέες τεχνολογίες, η
εξ αποστάσεως παρακολούθηση κ.λπ. οδήγησαν
στην έγκυρη, υπεύθυνη ενημέρωση των ασθενών
για τις επιλογές που αφορούν την κατάστασή τους
(τις υπάρχουσες θεραπευτικές δυνατότητες, συ-
νυπολογισμό του κίνδυνου, την επιβάρυνση, το
όφελος, την πρόγνωση)», αναφέρει η κ. Στέλλα
Αργυριάδου, διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης,
Ιατρός, τ. Δ/ντρια ΕΣΥ, Υπεύθυνη ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α Χρυ-
σούπολη - Καβάλα. 

Η πραγματοποίηση αυτού του μοντέλου απαιτεί
εκπαιδευμένους στην ΠΦΥ επαγγελματίες υγείας
που συν-λειτουργούν δημιουργώντας έτσι την
ομάδα υγείας.
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Εκτός των βιολογικών
χαρακτηριστικών της νόσου
περάσαμε στην αλλαγή 
της φιλοσοφίας διαχείρισης 
των αναγκών του ασθενούς 
και όχι των συμπτωμάτων

Υγεία και ποιότητα ζωής 
Η επαφή με τον ασθενή μιας μονάδας Προ-
σωποιημένης Φροντίδας από την ομάδα
υγείας σημαίνει: μελέτη του προβλήματος,
προγραμματισμός σχεδίου δράσης, ανά-
θεση - καταμερισμός εργασίας, προτεραι-
ότητες, μέγιστη αξιοποίηση των γνώσεων
για την επίλυση του προβλήματος. Οι υπη-
ρεσίες παρέχονται και κατ’ οίκον ή στο
οποιοδήποτε περιβάλλον του ασθενούς
και εστιάζουν στην ανακούφιση του πόνου,
του συναισθηματικού φορτίου, στην παρα-
κίνηση για ενεργό συμμετοχή της οικογέ-
νειας και του κοινωνικού δικτύου (φροντι-
στές, ευρύτερο εργασιακό περιβάλλον,
κοινότητα) και γενικότερα στο πλαίσιο που
ζουν και αλληλοεπιδρούν οι ασθενείς. Με-
λέτες έδειξαν ότι πληθυσμοί που απολαμ-
βάνουν υπηρεσίες ΠΦ είναι πιο ικανοποι-
ημένοι, αναρρώνουν γρηγορότερα, με λι-
γότερες διαγνωστικές δοκιμασίες και οι
δεσμοί τους με την ομάδα συμβάλλουν στη
συμμόρφωσή τους στην πρόληψη.

Προσωποποιημένη φροντίδα

Στέλλα Αργυριάδου, Διδάκτωρ
Πανεπιστημίου Κρήτης, Ιατρός,
τ Δ/ντρια ΕΣΥ, Υπεύθυνη
ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α Χρυσούπολη -
Καβάλα



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)
Η Νέα Σελήνη στην Παρθένο ανοίγει τα κεφάλαια «ερ-
γασία» και «υγεία». Οργανώστε τον χρόνο σας σωστά
και γίνετε παραγωγικοί, ακόμη και με την έντονη πα-
ρουσία του Άρη προς το καινούργιο φεγγάρι. Επίσης,
μην είστε πολύ ενθουσιώδεις και παρορμητικοί, γιατί
κάποιες παγίδες δεν φαίνονται από την αρχή.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Αυτό το νέο φεγγάρι είναι πολύ θετικό προς εσάς, κυ-
ρίως για την προσωπική σας ζωή. Η εμπλοκή τού Άρη
θα σας κάνει σπάταλους, αλλά για προσωπική ευχαρί-
στηση και χαρά που προσφέρετε στα αγαπημένα σας
πρόσωπα. Για εσάς των πρώτων ημερών, πολύ πιθανόν
να υπάρξει ένα νέο ξεκίνημα στην προσωπική σας ζωή. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η Νέα Σελήνη στο τέταρτο ηλιακό σας σπίτι, κυρίως για
εσάς των πρώτων ημερών, σας δημιουργεί την επιτα-
κτική ανάγκη να βάλετε οργάνωση στην οικογένειά
σας, να κάνετε μια νέα αρχή, που θα καθορίσει τις σχέ-
σεις σας με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Κάθε νέα αρ-
χή, είτε επαγγελματική είτε συναισθηματική, φροντί-
στε να γίνει πριν από τις 9/9.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η Νέα Σελήνη φέρνει την κίνηση στην καθημερινότητά
σας. Η επικοινωνία γίνεται εντονότερη και διεκδικείτε
ό,τι νιώθετε ότι σας έχουν στερήσει. Ασχοληθείτε με
γραφειοκρατικά θέματα, αλλά και οργανωθείτε έως τις
9/9, οπότε ο Ερμής θα γίνει ανάδρομος.

Λέων
(23/7-22/8)
Τα οικονομικά σας θα σας απασχολήσουν έντονα, εφό-
σον το νέο φεγγάρι θα βρεθεί στον τομέα αυτό. Ίσως να
βάλετε μια τάξη στα έσοδα και τα έξοδά σας, για να
νιώθετε πιο ασφαλείς στο μέλλον. Ένας κίνδυνος που
παραμονεύει είναι η κακή σας κρίση στις τρέχουσες
ανάγκες σας, ενώ τις εντάσεις με τους άλλους καλό εί-
ναι να τις περιορίσετε.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η Νέα Σελήνη στο δικό σας ζώδιο είναι κατάλληλη για να
ξεκινήσετε κάτι που επιθυμείτε στη ζωή σας. Όλες οι νέες
τάσεις ευνοούνται και ακόμη και κάτω από πίεση, εσείς θα
έχετε έντονη μαχητικότητα να κερδίσετε ό,τι σας ανήκει.
Οι εντάσεις, παρ’ όλα αυτά, δεν θα λείψουν και μάλλον
πρέπει να κρατήσετε στη ζωή σας ό,τι πραγματικά αξίζει,
για να μη νιώθετε απομονωμένοι μέσα σε πολύ κόσμο.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η Νέα Σελήνη στο δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι είναι
μια δύσκολη υπόθεση για εσάς. Αφορά το ασυνείδητο,
τη φαντασία, τη διαίσθηση, ό,τι μας ταλαιπωρεί και
μας κάνει πιο δυνατούς. Έτσι, το νέο ξεκίνημα στον
σκοτεινό αυτό τόπο του ωροσκοπίου σας θα ρίξει φως
στους φόβους σας, κάνοντας την περίοδο αυτή αρκετά
αφιλόξενη.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η Νέα Σελήνη στην Παρθένο θα σας κάνει πιο κοινωνι-
κούς, ενώ για εσάς του πρώτου δεκαημέρου οι φιλίες
και γενικότερα οι συνεργασίες μέσω κοινών αντιλήψεων
και ομαδικότητας θα σας δώσουν ώθηση για να ανοίξετε
τα φτερά σας. Προσοχή σε οικονομικές δοσοληψίες με
πρόσωπα που δεν εμπιστεύεστε.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η Νέα Σελήνη στην Παρθένο επηρεάζει την καριέρα
σας και τη γενικότερη εικόνα σας. Η επιρροή της δεν
σταματά μόνο σε αυτό, αλλά επειδή εμπλέκεται ο
Άρης, καθιστά σαφές ότι στα προβλήματα των σχέ-
σεων και συνεργασιών τα πράγματα δεν θα κουκου-
λωθούν, αλλά θα απαιτήσουν εδώ και τώρα λύσεις. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Είναι μια πολύ καλή Νέα Σελήνη για το δικό σας γήινο
ζώδιο, όπου θα ασχοληθείτε με σπουδές, ταξίδια, νο-
μικές υποθέσεις και νέους μακρόχρονους στόχους.
Εκείνο που θα πρέπει να προσέξετε είναι το έντονο άγ-
χος, που θα δημιουργηθεί από την πίεση να τα καταφέ-
ρετε όλα, ενώ θα προκαλέσετε το αντίθετο αποτέλε-
σμα, αν ακολουθήσετε αυτή την τακτική. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Οικονομικά ζητήματα θα σας απασχολήσουν έντονα με
τη Νέα Σελήνη. Μπορεί να κάνετε νέες συμφωνίες, αλ-
λά και να επανεξετάσετε παλαιότερους διακανονι-
σμούς για οφειλές σας. Προσοχή σε κάθε νέα αγορά,
ενώ είναι απαγορευτικό να κάνετε νέα συμβόλαια από
9/9 έως 1/10.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Απέναντι από το δικό σας ζώδιο θα πραγματοποιηθεί
η Νέα Σελήνη, φέρνοντας νέα πρόσωπα και κατα-
στάσεις που αφορούν την προσωπική σας ζωή, νομι-
κές υποθέσεις και γενικότερα τις σημαντικές σας
σχέσεις. Σε όλα αυτά θα υπάρχει μια εριστική διάθε-
ση από τους άλλους, που θα σας κουράσει και θα σας
εξαντλήσει. 
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Τ ο Σάββατο 27/8 θα
πραγματοποιηθεί η Νέα
Σελήνη στο ζώδιο της
Παρθένου. Αυτό το φεγγάρι, αν

και πιέζεται από το τετράγωνο του
Άρη, μας δίνει αποφασιστικότητα και
ενέργεια, πείσμα και σθένος για να
είμαστε οργανωμένοι και παραγωγικοί.
Η Νέα Σελήνη θα αποτελέσει την αρχή
μιας αλλαγής στην καθημερινότητά
μας, που θα πρέπει να την
οριοθετήσουμε έως τις 9/9, όταν ο
Ερμής θα γυρίσει φαινομενικά σε
ανάδρομη πορεία.



Η
σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης -
αξιωματικής αντιπολίτευσης στη
Βουλή αποτελεί προάγγελο του τι
πρόκειται να ζήσουμε στην πορεία

προς τις εκλογές.
Η πόλωση είναι το πεδίο στο οποίο φαίνεται

ότι επενδύει, πλέον, ο ΣΥΡΙΖΑ, ελπίζοντας ότι
έτσι θα ξεφύγει από το δημοσκοπικό τέλμα στο
οποίο έχει περιπέσει εδώ και τρία χρόνια.

Ο κ. Τσίπρας γνωρίζει ότι κινείται εν μέσω
δύο αντιπάλων: του κ. Μητσοτάκη και του κ. Αν-
δρουλάκη. 

Ο μεν κ. Μητσοτάκης στις εκλογές θα έχει το
μειονέκτημα της εύλογης κυβερνητικής φθο-
ράς, αν και πολλοί είναι εκείνοι που, ακόμα και
σήμερα, μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης
των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, πι-
στεύουν ότι το ζήτημα είναι ήσσονος σημασίας
σε σχέση με την επιτυχημένη διαχείριση των
αλλεπάλληλων κρίσεων που έχει κάνει κατά την
πρωθυπουργική του θητεία ο κ. Μητσοτάκης. 

Από την άλλη, ο κ. Τσίπρας έχει τον κ. Αν-
δρουλάκη, ο οποίος είναι ένα πρόσωπο φρέσκο
στην εσωτερική πολιτική σκηνή, νέος και πλέον,
μετά την περιπέτεια με τις παρακολουθήσεις,
αρκετά συμπαθής στην Κεντροαριστερά.

Στον «διμέτωπο» που έχει στην πορεία προς
τις εκλογές, ο κ. Τσίπρας είναι εμφανές ότι επέ-
λεξε την τακτική της πόλωσης για συγκεκριμέ-
νους λόγους.

Καταρχάς, μέσα από την πόλωση καλύπτει
την προγραμματική του ένδεια. Τρία χρόνια
στην αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καταθέ-
σει καμία υλοποιήσιμη πρόταση. 

Οι προτροπές του αρχηγού του προς τον πρω-

θυπουργό κατά τη διάρκεια της πανδημίας για
να δώσει προκαταβολικά χρήματα στους επαγ-
γελματίες και πολίτες, χωρίς να υπάρχει η ανα-
γκαία γνώση πόσο θα διαρκέσει η πανδημία, εί-
ναι ενδεικτικές του λαϊκισμού του.

Από την άλλη, η πόλωση έχει αποδειχθεί
ιστορικά ότι ευνοεί τα δύο μεγάλα κόμματα. Το
ΠΑΣΟΚ απέχει ακόμα από τον ΣΥΡΙΖΑ και η
υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων
έδωσε τη δυνατότητα στον κ. Τσίπρα να βρει
έδαφος, ώστε να ασκήσει αντιπολίτευση και να
πάρει επάνω του την υπόθεση της… «προστα-
σίας» των θεσμών. Ακόμα και την πρόταση Εξε-
ταστικής που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, χωρίς τη
στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε τον απαιτούμενο
αριθμό υπογραφών για να την καταθέσει. 

Η εικόνα που δίνει προς τα έξω ο κ. Τσί-
πρας, παρότι λειτουργεί ως πολιτικός ξενι-
στής, επιχειρώντας να «κλέψει» πολιτικά τον
κ. Ανδρουλάκη εκμεταλλευόμενος ένα ζήτη-
μα που ανέδειξε ο ίδιος, είναι ότι έχει θέσει
υπό την προστασία του το ΠΑΣΟΚ. Προς το
ΠΑΣΟΚ συμπεριφέρεται ως ο… μεγάλος
αδελφός που προσπαθεί να το προστατεύσει
από την κακιά Δεξιά! 

Η όξυνση την οποία έχει επιλέξει μοιραία
οδηγεί τους ψηφοφόρους που εύκολα εντυπω-
σιάζονται ή που είναι ακόμα αναποφάσιστοι
προς τα δύο μεγάλα κόμματα. Πολύ περισσότε-
ρο αφού ο κ. Ανδρουλάκης του δίνει αυτό το δι-
καίωμα με τους χειρισμούς που κάνει. 

Η εμμονή του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ να αρνεί-
ται την ενημέρωση για να του εξηγήσει ο διοι-
κητής της ΕΥΠ τους λόγους για τους οποίους
αποφασίστηκε η παρακολούθησή του δίνει το

δικαίωμα σε εκείνους που το επιθυμούν να δια-
τηρηθεί η πολιτική «σκόνη» γύρω από την υπό-
θεση. 

Παράλληλα, είναι βέβαιο ότι ο κ. Μητσοτάκης
δεν θα εγκαταλείψει την προσπάθεια διεμβόλι-
σης του χώρου του Κέντρου, καθώς εκεί θα
παιχθεί, έστω και στις δεύτερες εκλογές, το
παιχνίδι της αυτοδυναμίας, παρότι, όπως όλα
δείχνουν, ο πρόεδρος της ΝΔ θα αρχίσει να δεί-
χνει περισσότερο ενδιαφέρον και προς το κόμ-
μα του, το οποίο ορισμένα στελέχη του υποστη-
ρίζουν ότι έχει παραμελήσει. 

Ο κ. Ανδρουλάκης βλέπει την τακτική Τσίπρα
και παρασύρεται στο παιχνίδι της πόλωσης, κά-
νοντας τον δικό του… διμέτωπο, προς τη ΝΔ και
στον ΣΥΡΙΖΑ. 

Εδώ, όμως, υπάρχει μία διαφορά. Ο κ. Τσί-
πρας, όσο και αν σηκώσει τους τόνους, δεν έχει
μπροστά του το δίλημμα της εθνικής ανάγκης
να μετάσχει, πιθανόν, σε μια κυβέρνηση συνερ-
γασίας με το πρώτο κόμμα που αναμφίβολα θα
είναι η ΝΔ. Ο κ. Ανδρουλάκης, όμως, θα πρέπει
να έχει υπ’ όψιν του ότι η αντιπολίτευση προς
την κυβέρνηση πρέπει να έχει δομικό χαρακτή-
ρα και όχι χαρακτήρα ρήξης. Και τούτο γιατί
ίσως η βούληση του λαού τον οδηγήσει σε ένα
τεράστιο δίλημμα να στηρίξει άλλο κόμμα για
τον σχηματισμό κυβέρνησης. 

Χρειάζεται, λοιπόν, προσοχή. Δεν πρέπει να
πετροβολά τον ουρανό. Γιατί οι πέτρες γυρίζουν
πίσω… 

Ο κ. Ανδρουλάκης πρέπει να καταλάβει ότι η
ΝΔ δεν τον ήθελε όμηρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει πολιτι-
κά όμηρο το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό είναι εμφανές σε
κάθε ψύχραιμο παρατηρητή. 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Ο πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ βλέπει την
τακτική Τσίπρα και
παρασύρεται στο
παιχνίδι της
πόλωσης

Ένας όμηρος! - Η περίπτωση
Ανδρουλάκη


