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Τ
ο Μεταναστευτικό είναι πολύ μεγάλο θέμα με
γεωπολιτικές, οικονομικές, ευρωπαϊκές και
διμερείς προεκτάσεις. Και για αυτό, όπως
σας έχουμε επισημάνει και άλλες φορές στην

«Political», η ανάγνωσή του απαιτεί ψυχραιμία και κα-
χυποψία, γιατί σηκώνει πολλή «σπέκουλα», παίζονται
παιχνίδια από πολλές μεριές και η Ελλάδα είναι αναγ-
κασμένη να σηκώσει ασήκωτο βάρος, σχεδόν μόνη της
και συχνά πυκνά με τρικλοποδιές… 

Ένα ακόμα ύποπτο δημοσίευμα, γερμανικής προ-
έλευσης, εμφανίστηκε χθες, το οποίο βάζει στο μίξερ
τα πάντα που συμβαίνουν στην Ελλάδα, από τον τουρι-
σμό μέχρι τις υποκλοπές, για να καταλήξει στον τίτλο:
«Η πορεία της Ελλάδας προς τον αυταρχισμό». Στην
ουσία του, όμως, μένει στο Μεταναστευτικό, φέρνοντας
και πάλι μπροστά τα fake news των Τούρκων για τα
push backs, τους «σκλάβους μετανάστες», τις «απα-
γωγές» ανθρώπων από τις ελληνικές αρχές… Προφα-

νώς και ο Γερμανός συντάκτης τα έγραψε αυτά ατενί-
ζοντας τον Ρήνο ή τον Έλβα των συνόρων της καρολίγ-
γειας αυτοκρατορίας. Γιατί για να έχει κατέβει προς τα
μέρη μας, μάλλον αποκλείεται. Όπως και το να γνωρί-
ζει το τι ακριβώς συμβαίνει στην άλλη πλευρά του Αι-
γαίου, εκεί που το τουρκικό κράτος έχει στήσει κανονι-
κή φάμπρικα με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες
εδώ και χρόνια. 

Το δημοσίευμα θα είχε αξία αν δεν ήταν του «Der
Spiegel», του πασίγνωστου για τα ανθελληνικά του αι-
σθήματα γερμανικού περιοδικού. To «Der Spiegel» δεν
είναι και κανένα αξιόπιστο μέσο, παρά τις χιλιάδες ανα-
γνώστες του, αν κρίνει κανείς από την εύκολη υιοθέτη-
ση και διασπορά ψευδών ειδήσεων μέσα από τις σελί-
δες του, τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά. Τα χρόνια του
Μνημονίου πρωτοστάτησε στην ανθελληνική προπα-
γάνδα και «παρέλασαν» από τα πρωτοσέλιδά του τέρα-
τα που θα έκαναν ακόμα και τον… Γκέμπελς να κοκκι-

νίζει. Την ώρα που οι αυτοκτονίες λόγω οικονομικών
αδιεξόδων έπαιρναν τη μορφή επιδημίας στη χώρα
μας, την ώρα που οι Έλληνες θυσίαζαν εργασιακά δι-
καιώματα δεκαετιών προκειμένου να σωθεί το ευρω-
παϊκό όραμα -για όλους και όχι μόνο για εμάς- το πε-
ριοδικό έβγαινε με εξώφυλλα που έγραφαν πως οι Έλ-
ληνες είναι πλούσιοι που υποκρίνονται τους φτωχούς!
Παροιμιώδης, ωστόσο, ήταν και η δημοσιογραφική
επιτυχία του με την χρεοκοπία της Ελλάδας και την
έξοδο από το ευρώ, που τέσσερις φορές την προέβλε-
ψε, αλλά δεν την πέτυχε καμία…

Ποιο είναι το χειρότερο; Ότι το ανθελληνικό δη-
μοσίευμα του γερμανικού μέσου έσπευσαν ασμέ-
νως να υιοθετήσουν ο ΣΥΡΙΖΑ και τα φιλικά προς
αυτόν Μέσα. Μάλλον ξέχασαν τις εποχές που το
«Der Spiegel» εμφάνιζε τον Τσίπρα «γιουσουφάκι»
του Ερντογάν ή τον κορόιδευαν για τις συναντήσεις
του με τη Μέρκελ. 
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Σ
το ζήτημα των τηλεφωνικών πα-
ρακολουθήσεων από την ΕΥΠ
αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Κώ-
στας Καραμανλής που έχει πυ-

κνώσει το τελευταίο διάστημα τις δημό-
σιες παρεμβάσεις του. Ο πρώην πρωθυ-
πουργός μιλώντας στα Ανώγεια στην εκ-
δήλωση μνήμης για τον Ιωάννη Κεφαλο-
γιάννη με αφορμή την συμπλήρωση δέκα
ετών από τον θάνατο του υποστήριξε με-
ταξύ άλλων πως θα πρέπει να χυθεί άπλε-
το φως έτσι ώστε να μην υπάρξει καμία
σκιά στον δημόσιο βίο. 

«Η επίκληση του απορρήτου σε τέτοιες
περιπτώσεις υποτάσσεται στην ανάγκη
κάθαρσης του δημόσιου βίου. Όλα στο
φως λοιπόν και από εκεί και πέρα απαραί-
τητες και με διακομματική συνεργασία οι
διορθώσεις του θεσμικού καθεστώτος
που  διέπει και την άρση του τηλεφωνικού
απορρήτου αλλά και την εν γένει λειτουρ-
γία των μυστικών υπηρεσιών. Αυτά τα
στοιχειώδη για να αποτραπεί η περαιτέρω
απαξίωση των θεσμών». 

Ωστόσο χαρακτήρισε αδιανόητο η πα-
ρακολούθηση να έγινε με κυβερνητική
εντολή. «Το να προκλήθηκαν τα γεγονότα
αυτά από κυβερνητική πρωτοβουλία είναι
εκτός από αντιδημοκρατικό και παράνο-
μο, τόσο πέρα από κάθε όριο νοσηρής
φαντασίας και πολιτικής ανοησίας που εί-
ναι αδιανόητο». 

Ωστόσο στο Μαξίμου βλέποντας πως ο
ΣΥΡΙΖΑ αλλά και πρώην συνεργάτες του
Κώστα Καραμανλή επιχειρούσαν να εκ-
μεταλλευτούν τα όσα υποστήριξε ο πρώην
πρωθυπουργό, κυβερνητικές πηγές σχο-
λίαζαν πως «από την πρώτη στιγμή που με
πρωτοβουλία της κυβέρνησης ήρθε στο
φως η υπόθεση της επισύνδεσης του τη-
λεφώνου του κ. Ανδρουλάκη τονίστηκε ότι
υπάρχει ανάγκη να δοθούν πλήρεις απαν-
τήσεις, με σεβασμό των προβλέψεων του
νόμου για το απόρρητο και του κανονι-
σμού της Βουλής. Γι’ αυτό κινήθηκαν άμε-
σα όλες οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες
ενώ η υπόθεση ερευνάται και από τη Δι-
καιοσύνη» 

Αιχμές στην Ε.Ε.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρώην πρω-

θυπουργός στα ελληνοτουρκικά αλλά και
στην στάση της Ε.Ε. που απέναντι στον πό-
λεμο της Ουκρανίας  και την ενεργειακή
κρίση είναι «αποκαρδιωτική». 

Επίσης έκανε λόγο για εμφανές έλ-
λειμμα ηγεσίας στην Ευρώπη που δεν
μπορεί να διαχειριστεί τόσο σημαντικές
κρίσεις. «Το διεθνές σκηνικό έχει εισέλ-
θει σε φάση αβεβαιότητας και αποστα-
θεροποίησης. Η απαράδεκτη ρωσική ει-
σβολή στην Ουκρανία και η παράταση
του πολέμου εγκυμονεί σοβαρότατους

κινδύνους για τη διεθνή ειρήνη και
ευταξία.

Ήδη είναι παραπάνω από
εμφανής η πιθανότητα εντά-
σεων, ίσως και αναφλέξεων
και σε άλλες περιοχές του

κόσμου, όπως η Νοτιοανατο-
λική Ασία, λόγω Ταϊβάν, αλλά

και στα γειτονικά μας Βαλκάνια». 
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ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ 

Όλα στο φως

Κυβερνητικές πηγές: 
Καμία σκιά λέει από 
την αρχή ο πρωθυπουργός  
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Γράφει η Στέλλα Παπαμιχαήλ 

Κ
όντρα στον κανονισμό της Βουλής
(άρθρο 43Α) που προβλέπει ότι οι
συζητήσεις για τη δραστηριότητα
της ΕΥΠ είναι απόρρητες και πως

τα μέλη της δεσμεύονται να το τηρούν ακόμη
και μετά τη λήξη της θητείας τους, τάσσεται η
αντιπολίτευση, που χθες στη Διάσκεψη των
Προέδρων σύστησε κοινό μέτωπο για τους
όρους της σημερινής συνεδρίασης της Επι-
τροπής Θεσμών και Διαφάνειας. 

ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και ΜέΡΑ25 ζήτησαν
από κοινού να δοθούν στη δημοσιότητα τα
πρακτικά της συνεδρίασης και να απομονω-
θούν όσες αναφορές υπάρχουν στην εθνική
ασφάλεια, ενώ απορρίπτουν τη σύσταση του
προέδρου της Βουλής να αφήσουν εκτός της
συνεδρίασης τα κινητά τους τηλέφωνα, για να
μη γίνουν διαρροές. Τα κόμματα της αντιπολί-
τευσης υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει κάποι-
ος κανονισμός που να προβλέπει ότι δεν θα
πρέπει να έχουν μαζί τους τα κινητά τους τη-
λέφωνα και σημειώνουν ότι υπάρχουν και
άλλοι τρόποι διαρροών. 

Ζήτημα «αυτοπροστασίας της διαδικασίας»
έθεσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Κ. Τα-
σούλας, απευθύνοντας συστάσεις αυτοσυγ-
κράτησης στους εκπροσώπους των κομμά-

των να βοηθήσουν, προκειμένου να μην
υπάρξουν φαινόμενα απευθείας μετάδοσης
της απόρρητης διαδικασίας. Ο κ. Τασούλας
επικαλέστηκε το παράδειγμα της προηγού-
μενης συνεδρίασης με την ακρόαση του κ.
Δεμίρη, για την οποία υπήρξε, όπως είπε,
ηχητικό ντοκουμέντο απευθείας από τη συνε-
δρίαση σε live streaming.  

Στην πρόταση κομμάτων της αντιπολίτευ-
σης να δημοσιευθούν τα πρακτικά της συνε-
δρίασης, χωρίς όσα στοιχεία αφορούν στην
εθνική ασφάλεια και την άμυνα, ο κ. Τασού-
λας είπε ότι η συνεδρίαση είναι εξ ολοκλήρου
απόρρητη και πως από τον κανονισμό προ-
βλέπεται μόνο η έκδοση ενός «πορίσματος»,
δηλαδή ενός συμφωνηθέντος κειμένου εν εί-
δει συμπερασμάτων. Αυτή είναι η μόνη διέξο-
δος, ωστόσο (η συμφωνία σε ένα τέτοιο πόρι-
σμα) αποτελεί «εντυπωσιακή πρόκληση», εί-
πε ο κ. Τασούλας.

«Το να ξέρουμε αν ο Μητσοτάκης γνώριζε
αν παρακολουθείται ο Ανδρουλάκης είναι σο-
βαρό πολιτικό θέμα, αλλά δεν είναι απόρρη-
το», είπε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Γ. Κα-
τρούγκαλος και συμπλήρωσε «διαπιστώσαμε

αυτό που υποψιαζόμασταν, ότι η συνταγματι-
κή εκτροπή θα έχει συνέχεια». «Ζητήσαμε
από την αρχή με θεσμικό τρόπο να έρθουν
όλα στο φως», τόνισε η γραμματέας της ΚΟ
του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη, εκφράζον-
τας την αντίθεσή της με τη διαδικασία που θα
ακολουθηθεί αύριο και όχι την κατά μόνας
εξέταση των κληθέντων. «Τα ζητήματα παρα-
κολουθήσεων είναι σοβαρά θέματα. Σχετί-
ζονται άμεσα με τα δημοκρατικά δικαιώματα
του λαού, άρα δεν μπορεί να είναι απόρρητα.
Πρέπει να υπάρχει δημοσιοποίηση. Και όχι
επιλεκτική, για δημιουργία εντυπώσεων», εί-
πε ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανα-
σόπουλος, σχολιάζοντας ότι η σύσταση περί
κινητών είναι ψευτοδίλημμα, καθώς οι διαρ-
ροές γίνονται με πολλούς τρόπους. 

Σημειώνεται ότι προσκλήσεις για τη συνε-
δρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θε-
σμών και Διαφάνειας έχουν απευθυνθεί
στους:
� Χρήστο Ράμμο, πρόεδρο της Αρχής Δια-
σφάλισης του Απορρήτου των Επικοινω-
νιών, επίτιμο αντιπρόεδρο του Συμβουλίου
της Επικρατείας

� Γρηγόριο Δημητριάδη, τέως γενικό γραμ-
ματέα πρωθυπουργού
� εποπτεύουσα την Εθνική Υπηρεσία Πληρο-
φοριών, εισαγγελέα Εφετών Αθηνών κυρία
Βασιλική Βλάχου
� τέως διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πλη-
ροφοριών κ. Παναγιώτη Κοντολέοντα
� διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφο-
ριών κ. Θεμιστοκλή Δεμίρη
� εισαγγελέα Εφετών Αθηνών κ. Κωνσταντί-
νο Τζαβέλλα
� πρώην διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας
Πληροφοριών κ. Θεόδωρο Δραβίλλα 
� πρώην διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας
Πληροφοριών κ. Ιωάννη Ρουμπάτη.

Έχει επίσης προσκληθεί να παραστεί ο
υπουργός Επικρατείας Γεώργιος Γεραπετρίτης.

Νέο… live streaming τύπου
Πολάκη ζητούν τα κόμματα
της αντιπολίτευσης 

Στο κόκκινο βρίσκονται και στη Βουλή οι
σχέσεις ΠΑΣΟΚ – ΝΔ, με τους βουλευτές
της ελάσσονος αντιπολίτευσης να μην
χάνουν ευκαιρία να επιτεθούν στους κυ-
βερνητικούς για όλα τα ζητήματα. 

Ο Άδωνις Γεωργιάδης εμφανώς
εκνευρισμένος που ο βουλευτής του ΠΑ-
ΣΟΚ Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος αφιέ-
ρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας του στην Ολο-

μέλεια στο θέμα των υποκλοπών και όχι στο συ-
ζητούμενο νομοσχέδιο για τα Ναυπηγεία

Ελευσίνας, είπε χαρακτηριστικά: «Αυτά που
είπατε δεν ενδιαφέρουν τους εργαζόμε-
νους. Εμείς θα σώσουμε τους εργαζόμενους
και μόνοι μας». Κι ενώ καθόταν στο έδρανό

του κλείνοντας το μικρόφωνο, ακούστηκε να
λέει προς την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ: «Πάρτε 3%

να ησυχάσουμε. Άντε…Να τελειώνουμε».

Άμεσα αντέδρασε από το έδρανό της η κοινοβουλευτι-
κή εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου, η
οποία εκτός μικροφώνου, ακούστηκε να λέει «αυτό θα το
κρίνει ο ελληνικός λαός». Νωρίτερα, ο κ. Κωνσταντινό-
πουλος είχε πει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει εμπιστοσύνη πια
στη ΝΔ και απευθυνόμενος προς τον κ. Γεωργιάδη, πρό-
σθεσε: « Αν νομίζετε ότι εμείς φάγαμε τόσα χρόνια ξύλο
για να γίνουμε υπουργοί σας, μας έχετε ψυχολογήσει λά-
θος, πολύ λάθος».

Βεντέτα Άδωνι-ΠΑΣΟΚ για τις παρακολουθήσεις 

Μέτωπο κατά
των θεσμών
στην Επιτροπή…
Θεσμών  
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Α
ποφασισμένος να κάνει τα πάντα προκειμένου
να πέσει άπλετο φως στις αιτίες που οδήγησαν
την ΕΥΠ να παρακολουθήσει το τηλέφωνό του
εμφανίστηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης προαναγ-

γέλλοντας μάλιστα ότι θα πάει την υπόθεση στο Ευρωπαϊ-
κό Δικαστήριο Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων. «Αν ήμουν ο κ.
Μητσοτάκης και δεν είχα καμία ευθύνη, ξέρετε τι θα έκα-
να; Αν τύχαινε κάτι στη χώρα μου και ήμουν πρωθυπουρ-
γός, θα ζητούσα συγγνώμη και θα έκανα ό,τι έπρεπε για να
πιάσω αυτόν που χειρίζεται το Predator στην Ελλάδα», εί-
πε στο ρ/φ ΣΚΑΪ. 

Για ακόμη μια φορά επιχείρησε να υπογραμμίσει κυ-
βερνητικές αντιφάσεις περί της απροθυμίας του να ενη-
μερωθεί από την κυβέρνηση για την υπόθεση παρακολού-
θησής του από την ΕΥΠ. «Λέω με ευθύτητα στον ελληνικό
λαό ότι ουδέποτε καμία αρμόδια υπηρεσία έχει ζητήσει να

με ενημερώσει επισήμως. Το μόνο που έχει γίνει είναι ένα
μήνυμα στο κινητό μου, πριν αποπεμφθεί ο διοικητής της
ΕΥΠ. […] Εδώ μιλάμε για ερασιτεχνική προπαγάνδα. Θα
πάω στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των». Με έντονα επικριτικό ύφος αναφέρθηκε στη χθεσι-
νή παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ώστε
να μην κληθεί μαζί με τον δημοσιογράφο Θ. Κουκάκη στην
ακρόαση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου για τη χρήση του λογισμικού Predator
στην Ελλάδα, αλλά αντίθετα να προσκληθεί σε μελλοντική
συνεδρίαση με Καταλανούς ευρωβουλευτές και σημεί-
ωσε: «Τι λέει η ΝΔ τόσον καιρό; Ότι είναι νόμιμη η υπο-
κλοπή, διότι υπήρξε εθνικός κίνδυνος. Μάλιστα δύο βου-
λευτές της ΝΔ επιχείρησαν να με συγκρίνουν με τους Κα-
ταλανούς αυτονομιστές. Σε λίγο θα μου πουν ότι οργανώ-
νω την αυτονόμηση της Κρήτης!». 

Εκεί όμως που δεν κατάφερε να συγκρατήσει την οργή
του ήταν για την περιρρέουσα πολιτική ατμόσφαιρα: «Τα δι-
λήμματα ‘’Μητσοτάκης ή χάος’’ να τα πουλήσουν εκεί που
τα αγοράζουν. Προσωπικά δεν τα αγοράζω. Έχει πει κάτι ο
Κώστας Σημίτης. Τον κάθε πρωθυπουργό τον ψηφίζει ο ελ-
ληνικός λαός και είναι ένοικος του Μαξίμου. Δεν είναι
ιδιοκτήτης του Μαξίμου. Θα μάθουν, λοιπόν, να συμπερι-

φέρονται ως ένοικοι και όχι ως ιδιοκτήτες, εκβιάζοντας τον
ελληνικό λαό και καταπατώντας κάθε αίσθηση δημοσίου
συμφέροντος, ορθού λόγου και, βεβαίως, και κράτους δι-
καίου», επισήμανε, ενώ συμπλήρωσε: «Δεν θα μείνει ακυ-
βέρνητη η χώρα. Εγώ αγωνίζομαι για να είναι η παράταξή
μας ισχυρή και από την πρώτη Κυριακή να έχει σταθερότη-
τα, κυβέρνηση και όχι εκβιασμούς Τσίπρα - Μητσοτάκη». 

Στην συνέχεια επιχείρησε να βάλει στον πάγο τα σενά-
ρια για κοινό μέτωπο με τον ΣΥΡΙΖΑ. «Ο κ. Τσίπρας αξιο-
ποιεί αυτή τη νοσηρή υπόθεση, για να ξεπλύνει τις ευθύ-
νες μιας καταστροφικής διακυβέρνησης, αυτής με τον κ.
Καμμένο και με διάφορους άλλους, που πρωταγωνίστη-
σαν στην καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Που
έβαλαν διχαστικά διλήμματα στον ελληνικό λαό τύπου
‘’Μητσοτάκης ή χάος’’».

Να ξεφύγει από τη «μονοκαλλιέργεια»
των παρακολουθήσεων επιχειρεί ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Ενόψει ΔΕΘ, η Κουμουνδούρου επι-
χειρεί να επαναφέρει την οικονομία, την
ακρίβεια και τις αυξήσεις στα τιμολόγια
της ενέργειας στον επίκεντρο. 

«Οι ανακοινώσεις των προμηθευτών
για τις τιμές ρεύματος Σεπτεμβρίου
αποδεικνύουν τι σημαίνει “ακρίβεια
Μητσοτάκη”, αλλά και πόσο καταστρο-
φική και αδιέξοδη είναι η πολιτική της
κυβέρνησής του», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ,
σχολιάζοντας τις ιδιαίτερα αυξημένες

τιμές ηλεκτρικού ρεύματος, που ανα-
κοίνωσαν οι ενεργειακές εταιρείες για
τον Σεπτέμβριο. 

Στην αξιωματική αντιπολίτευση υπο-
στηρίζουν πως οι τιμές λιανικής έχουν
πλέον σκαρφαλώσει σε πρωτοφανή επί-
πεδα, ενσωματώνοντας εις διπλούν την
«τάχατες καταργημένη ρήτρα αναπρο-
σαρμογής», υποστηρίζοντας πως όλα τα
βάρη και το ρίσκο των προμηθευτών με-
ταφέρονται στους καταναλωτές.

«Πρόκειται για την άμεση συνέπεια της
πολιτικής “Φρανκενστάιν” που ακολού-
θησε η κυβέρνηση στην ενέργεια, με πρό-
χειρες, επικοινωνιακές, αποσπασματικές
και αντιεπιστημονικές ρυθμίσεις, για να
καλύψει τις βασικές της επιλογές, που
από το 2019 ήταν: το ξεπούλημα των ενερ-
γειακών φορέων, η εξάρτηση της χώρας
από το φυσικό αέριο και τα υπερκέρδη
των καθετοποιημένων παραγωγών». 

Η επίσημη θέση της Κουμουνδούρου

είναι πως η ΝΔ επιλέγει να φτωχοποιεί
σχεδόν όλα τα κοινωνικά στρώματα και να
γονατίζει την ελληνική επιχειρηματικότη-
τα με το ακραίο κόστος ενέργειας, «για να
κερδίζουν με ανισότιμους όρους λίγα επι-
χειρηματικά συμφέροντα και τα γαλάζια
παιδιά που διόρισε αναξιοκρατικά στους
ενεργειακούς φορείς». Στο ίδιο πλαίσιο
εμφανίζουν τη ΔΕΗ ως πρωταγωνιστή
στις αυξήσεις τιμών, κάτι που θα συνεχί-
σουν, για να το δικαιολογήσουν ως απότο-
κο «της εξαφάνισης του Δ από τη Δημόσια
Εταιρεία». 

Αποφασισμένος να πάει την υπόθεση 
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ 

ΣΥΡΙΖΑ: Στροφή στην οικονομία

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com

ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 

Δεν κάνω 
«παζάρια» με
τη Δημοκρατία 



Το σύγχρονο σκοπευτήριο στο Μαρκόπουλο με τις τέλειες υποδομές

για την εκπαίδευση των αστυνομικών και κυρίως των ΕΚΑΜ επισκέφτη-

κε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο ίδιος συ-

νεχάρη και τον Ανδρέα Δρακόπουλο, πρόεδρο του Ιδρύματος Σταύρος

Νιάρχος, καθώς χάρη στη δωρεά του ολοκληρώθηκε το μεγάλο σκοπευ-

τήριο-εκπαιδευτήριο. Μάλιστα, όπως μάθαμε, είναι σημείο αναφοράς

στα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Αμέσως μετά υπουργός

και λοιποί ανώτατοι αξιωματικοί παρακολούθησαν την εκπαίδευση των

ανδρών της ΕΚΑΜ που είναι εξαιρετικά δύσκολη και συγκρίνεται με αυ-

τή των ΛΟΚ. 
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Μαθαίνω ότι νόμιμα θα κινηθεί το υπουργείο Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής κατά δημοσιογράφου του
«Spiegel», καθώς ο τελευταίος μπήκε στη δομή των
38 μεταναστών επιδεικνύοντας όχι τη δημοσιογρα-
φική του ταυτότητα, αλλά «κάρτα διερμηνέα». Αλ-
λιώς, επειδή οι 38 είναι κρατούμενοι δεν θα μπορού-
σε να μπει σαν δημοσιογράφος. Όπως καταλαβαίνε-
τε, δεν δεχόμαστε μόνο υβριδικό πόλεμο από την
Τουρκία αλλά και από τα ξένα ΜΜΕ… 

ΑΞΙΖΕΙ…

Ένας Έλληνας πολιτικός που τε-
λευταία είχε συναντήσει και μιλή-
σει με τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ
ήταν ο πρώην κοινοτικός επίτροπος
Δημήτρης Αβραμόπουλος. Μάλι-
στα, ο ίδιος στα social media ανέ-
βασε και φωτογραφίες από τη συ-
νάντησή τους. Επαίνεσε, δε, τον ει-
ρηνικό ρόλο του τελευταίου ηγέτη
της ΕΣΣΔ, ο οποίος, όπως είπε, είχε
οραματιστεί μία νέα Ευρωατλαντι-
κή Ένωση από το Βανκούβερ μέχρι
το Βλαδιβοστόκ...

ΑΞΙΖΕΙ…Επίσκεψη στην Πόλη
του Ανδρέα Κατσανιώτη  

Σ
την Κωνσταντινούπολη βρίσκεται ο υφυπουργός Εξωτερικών Ανδρέας Κα-
τσανιώτης και πήγε να ελέγξει τις ζημιές που υπέστη το Ελληνικό Νοσοκο-
μείο Βαλουκλή μετά από καταστροφική φωτιά που έπιασε το κτίριο στις αρ-

χές Αυγούστου. Τα έργα αποκατάστασης θα χρηματοδοτηθούν από την ομογένεια,
τις αρχιεπισκοπές, αλλά ενδεχομένως και από το ελληνικό κράτος. Σε κάθε περί-
πτωση, το κτίριο θα αποκαταστασθεί σε κάνα εξάμηνο. Πάντως, ο κ. Κατσανιώτης
είχε συνάντηση και με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ενώ παρέστη και
στην πανηγυρική πατριαρχική και αρχιερατική θεία λειτουργία  επ’ ευκαιρία του
εορτασμού της Ινδίκτου. 

Παρακολουθήσεις 
για ψύλλου πήδημα 
επί ΣΥΡΙΖΑ  

Για να ξέρετε, η παρακολούθηση των κινητών
του Στέργιου Πιτσιόρλα, πρόεδρου του ΤΑΙΠΕΔ

και υφυπουργού Ανάπτυξης επί κυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και

του Σπύρου Σαγιά, γενικού
γραμματέα της κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,
όπως αποκαλύφτηκε
πριν λίγες μέρες, δεν

έγινε για λόγους εθνικής
ασφάλειας. Αλλά για λό-

γους οικονομικούς. Προφα-
νώς, όποιος έδωσε την εντολή, ήθελε να μάθει
τις σκέψεις των κυβερνητικών αξιωματούχων
του ΣΥΡΙΖΑ για τις αποκρατικοποιήσεις, εξαγο-
ρές ή επενδύσεις… Για να καταλάβετε, ότι επί
ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθούνταν τα τηλέφωνα για
«ψύλλου πήδημα» και όχι για εθνικούς λόγους
ασφάλειας… 

Το come back του Ζαββού 
Στα ψιλά πέρασε η τοποθέτηση του πρώην

υφυπουργού Οικονομικών και πρώην ευρωβου-

λευτή Γιώργου Ζαββού στη θέση του μη εκτελε-

στικού προέδρου του διοικητικού συμβουλίου

της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Ο Γιώρ-

γος Ζαββός συνέβαλε καίρια στη μείωση των

κόκκινων δανείων των τραπεζών με το λανσάρι-

σμα των Ηρακλής 1 &2 πετυχαίνοντας τον σκοπό

για τον οποίο τοποθετήθηκε στο υπουργείο. Όταν

έφυγε από την κυβέρνηση, έμεινε μία πικρία, η

οποία όμως φαίνεται να διορθώθηκε...

Ερώτηση για 
την αύξηση 
στον Βόσπορο   
Μετά το πρωτοσέλιδο της «Political»,
ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
κατέθεσαν από κοινού Ασημακοπούλου -
Βόζενμπεργκ για την
υπέρμετρη αύξη-
ση, από 7 Οκτω-
βρίου, των τε-
λών διέλευσης
του Βοσπόρου
σε ποσοστό
406%, εκ μέρους
της Τουρκίας. Ζητά-
νε από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή
να προβεί σε
ενέργειες για την
ad hoc αντιμετώπι-
ση της αδικαιολόγη-
της αυτής αύξησης στα
τέλη διέλευσης, αφενός για την προστα-
σία των ευρωπαϊκών πλοίων και αφετέ-
ρου για να αποκατασταθεί άμεσα η εύ-
ρυθμη λειτουργία του εμπορίου και της
ναυτιλίας, που αποτελεί αποκλειστική αρ-
μοδιότητα της ΕΕ. Ασχέτως της ερώτη-
σης, πάντως, η αύξηση αυτή ενισχύει γε-
ωπολιτικά τον Έβρο και, κυρίως, την Αλε-
ξανδρούπολη… 

Αντανακλαστική η απάντηση Πέτσα  
Άμεση ήταν η παρέμβαση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Στέλιου
Πέτσα στα όσα ανέφερε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κων-
σταντίνος Ζέρβας, σχετικά με την ανάγκη στήριξης
της Αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση του αυ-
ξημένου ενεργειακού κόστους. Με γρήγορα…
τηλεοπτικά αντανακλαστικά, ο Σ. Πέτσας υπεν-
θύμισε ότι ήδη φέτος έχει υπογράψει έκτακτες
χρηματοδοτήσεις ύψους 218 εκατ. ευρώ σε
όλους τους δήμους και τις περιφέρειες της χώ-
ρας, προκειμένου, αφενός, να απορροφηθούν οι
κραδασμοί στους προϋπολογισμούς τους από την αύξη-
ση των τιμών του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας και, αφετέ-
ρου, να στηριχθούν οι σχολικές επιτροπές για τη θέρμανση των παιδιών μας. 

Στο σκοπευτήριο Μαρκόπουλου ο Τάκης 



Στη Δικαιοσύνη επανέλαβε πως στέλνει την
υπόθεση του Έβρου ο Νότης Μηταράκης, ο
οποίος σε ανάρτησή του στο Twitter και σε
απάντηση της κριτικής που δέχτηκε για την
ομιλία του στη Βουλή ανέφερε πως «Τέσσερα
παιδιά δήλωσε η οικογένεια από τον Έβρο στο
ΕΔΔΑ (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου), τέσσερα διασώθηκαν από τις
ελληνικές αρχές, στα επίσημα στοιχεία δεν
υπάρχει αγνοούμενο παιδί». Αναλυτικά, η
ανάρτησή του αναφέρει: «Διαβάζω διάφορες
κριτικές της χθεσινής μου ομιλίας σε ιστοσε-
λίδες της αριστεράς, όμως όλες “ξεχνούν” το
πιο σημαντικό: Τέσσερα παιδιά δήλωσε η οικο-
γένεια από τον Έβρο στο ΕΔΔΑ (Ευρωπαϊκό Δι-
καστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου), τέσσε-
ρα διασώθηκαν από τις ελληνικές αρχές, στα
επίσημα στοιχεία δεν υπάρχει αγνοούμενο
παιδί. Η υπόθεση στη Δικαιοσύνη».

ΚΚεγκέρογλου για ΣΥΡΙΖΑ

Ο μόνος από το ΠΑΣΟΚ που πήρε θέση για το
γεγονός ότι το Κίνημα σέρνεται πίσω από τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ ήταν ο Βασίλης Κεγκέρογλου. «Προφανώς
βρήκε ευκαιρία ο κ. Τσίπρας να εκμεταλλευτεί το
θέμα προσπορίζοντας πολιτικά οφέλη, εμείς δεν
τον έχουμε διορίσει όμως συνήγορο», δήλωσε
σε ραδιοφωνική του συνέντευξη και πρόσθεσε:
«Μπορεί να κάνει τον συνήγορο στην αυλή του
δικαστηρίου, αλλά όχι μέσα, μέσα πρέπει ο ίδιος
να πεις ότι ο συνήγορός μου είναι ο τάδε. Δεν τον
έχουμε διορίσει συνήγορο, από εκεί και πέρα εί-
ναι ελεύθερος να λέει ό,τι θέλει και να υποστηρί-
ζει αυτά που θέλει».

Και παιδότοπος 
στο φεστιβάλ

Το Φεστιβάλ της Νεολαίας Σύριζα «Σπούτνικ
2022» με κεντρικό σύνθημα «Σε τροχιά ανατρο-
πής: ξαναγράφουμε με νότες
τη ζωή μας» θα ανοίξει τις
πύλες του στο Άλσος
Στρατού (Γουδή - πλη-
σίον Μετρό Κατεχάκη)
στις 9 Σεπτεμβρίου και θα
ολοκληρωθεί την Κυριακή
11 Σεπτεμβρίου με την ομιλία
του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξη Τσίπρα!
Όπως λένε στην ανακοίνωσή τους οι Συριζαίοι,
θα είναι μια «γιορτή με πολιτικές συζητήσεις,
εκδηλώσεις, εκθέσεις, αθλητικά δρώμενα,
workshops, παιδότοπο, μεταναστευτικές κου-
ζίνες από όλο τον κόσμο και, φυσικά, πολλές
συναυλίες στις δύο μουσικές σκηνές». Και
παιδότοπο θα τους βάλει ο πρόεδρος Αλέξης.
Εδώ ο Νίκος τους έβαλε πινγκ πονγκ… 

Π
ολλοί το διάβασαν, λίγοι το κατάλα-
βαν. Στο υπουργικό, ο κ. Μητσοτάκης
ζήτησε έναν διαφορετικό τρόπο λει-

τουργίας του κυβερνητικού οργάνου. 
Συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτάκης -όπως ανα-
φέρουν οι πληροφορίες- έθεσε το πολιτικό
πλαίσιο ως τις κάλπες λέγοντας ότι τους επό-
μενους εννέα μήνες μέχρι τις εκλογές, εκτός
από τη συζήτηση και την έγκριση των ν/σ που
αφορούν την υλοποίηση του κυβερνητικού
έργου, το υπουργικό συμβούλιο θα πρέπει να
λειτουργεί και
περισσότερο πο-
λιτικά. 
«Να αποτελέσει
δηλαδή ένα πο-
λιτικό κέντρο με
ανταλλαγή από-
ψεων για τα ζη-
τήματα της επι-
καιρότητας και
τον συντονισμό
του κυβερνητι-
κού έργου με τον
εκλογικό ορίζοντα του 2023». Να αποκτήσει
έναν ευρύτερο ρόλο «αντικαθιστώντας» το
περίφημο επιτελικό κράτος που μέχρι σήμε-
ρα έτρεχε την καθημερινότητα. Ζήτησε, μα-
θαίνω, από τους υπουργούς του να πυκνώ-
σουν τις εμφανίσεις τους στα media και να
προωθούν το μέχρι σήμερα κυβερνητικό έρ-
γο που έχει επιτευχθεί και όχι να αναλώνον-
ται σε χαοτικές συζητήσεις επί των παρακο-
λουθήσεων. 
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Ήθελαν να 
τον εκβιάσουν 
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υ H καθαρή απάντηση
Μηταράκη

Το μήνυμα
Μητσοτάκη 
στους υπουργούςΜια χαρά άρχισε να το

πουλάει ο πρόεδρος Νί-
κος το παραμύθι… Τώρα
βρήκε άλλο αφήγημα…
ότι δήθεν η κυβέρνηση τον
παρακολουθούσε μέσω ΕΥΠ
για να βρει κάτι εναντίον του και
να τον εκβιάσει. Αυτά μάλιστα τα είπε δημο-
σίως στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ. Για άλλη μια
φορά δεν απάντησε ουσιαστικά στο γιατί δεν
πάει να ενημερωθεί για τους λόγους της παρα-
κολουθήσεώς του… Ενδιαφέρον έχει, πάν-
τως, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης δεν θέλει να
ενημερωθεί υπηρεσιακά, γιατί είναι, λέει, πα-
ράνομο και την ίδια ώρα ζητά από τον πρωθυ-
πουργό να παρανομήσει και να πει δημοσίως ο
Μητσοτάκης τον λόγο… Αυτή την καταπληκτι-
κή σκέψη μόνο ο «κραταιός Νικόλας» μπορεί
να την κάνει… 

Στις Σέρρες μεταβαίνει σήμερα ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, στον τόπο των
Καραμανλήδων… Τυχαίο; Θα δει μια
σειρά από έργα υποδομής και θα κυ-
κλοφορήσει στην πόλη. Είναι η πρώ-
τη εξόρμηση του πρωθυπουργού με-
τά την Τήνο και όχι η τελευταία. Το
πρόγραμμα των περιοδειών του θα
είναι πολύ βαρύ και, όπως μαθαίνω,
έχει κατά νου να μεταβεί και στον
Έβρο να δει τι θα γίνει με τον φράχτη. 

ΑΞΙΖΕΙ…

Ο Νάσος ο ξεχασιάρης  
Υπέπεσε σε επική γκάφα ο αγαπητός κ. Νάσος

Ηλιόπουλος, εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο
οποίος έσπευσε να κατηγο-
ρήσει τον πρωθυπουρ-
γό Κυριάκο Μητσοτά-
κη που έθεσε θέμα
αποσταθεροποίησης
της χώρας από Πού-
τιν και Ερντογάν. Λη-
σμονεί προφανώς ο κ.
Ηλιόπουλος πως, όταν κυ-
βερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, την περίοδο της υπογραφής
της Συμφωνίας των Πρεσπών είχαν υποδείξει ως
υποκινητές των αντιδράσεων στο εσωτερικό της
χώρας μας τους Ρώσους! Ο Μητσοτάκης, λοιπόν,
σήμερα δεν κάνει τίποτα περισσότερο και τίποτα
λιγότερο από όσα είχε κάνει εκείνη την εποχή η
κυβέρνηση Τσίπρα.
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Παθαίνει και μαθαίνει
Π

ερίοδος έντονων όσο και σημαντικών παρασκηνιακών ζυμώσεων είναι αυτή
που διανύουμε για το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς στον απόηχο της εσωτερικής
αναστάτωσης, ελέω της υπόθεσης των παρακολουθήσεων, επιχειρείται

ανασύνταξη δυνάμεων σε όλα τα επίπεδα ενόψει του εκλογικού ραντεβού. Βασική
πτυχή της προεκλογικής στρατηγικής της Νέας Δημοκρατίας θα είναι η προβολή
ανά τομέα του κυβερνητικού έργου και συνακόλουθα η αντιπαραβολή του με τα πε-
πραγμένα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 

Στο πλαίσιο αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε κατά την προχθεσινή συνε-
δρίαση του υπουργικού συμβουλίου πως σύντομα θα γίνει ο απολογισμός τόσο στο
μέτωπο του τουρισμού, όσο και σε αυτό των πυρκαγιών από τους… αρμόδιους Βα-
σίλη Κικίλια και Χρήστο Στυλιανίδη. Υψηλόβαθμος κυβερνητικός αξιωματούχος δι-
είδε μία ενδιαφέρουσα πτυχή στην εν λόγω πρωθυπουργική πρωτοβουλία. «Η κυ-
βέρνηση αξιοποίησε την περσινή πικρή εμπειρία με τις πυρκαγιές και φέτος η δρά-
ση της Πολιτικής Προστασίας ήταν αποτελεσματικότερη. Τις ίδιες βελτιώσεις θα
δρομολογήσει και στη λειτουργία της ΕΥΠ στο φόντο της υπόθεσης των παρακολου-
θήσεων», έλεγε με νόημα η ίδια πηγή.

Έπαθε… ΣΥΡΙΖΑ και ο Γερουλάνος;  
Ο Παύλος θέλει να ασχοληθεί το δημοτικό συμβούλιο με τις πα-

ρακολουθήσεις… Από τη συνεδρίαση του δημοτικού συμ-
βουλίου της Αθήνας αποχώρησε η παράταξη «Αθήνα Είσαι
Εσύ» του Παύλου Γερουλάνου εις ένδειξη διαμαρτυρίας
για την άρνηση της παράταξης της πλειοψηφίας να μην
συζητηθεί το θέμα της παρακολούθησης του Νίκου 
Ανδρουλάκη. Η απόφαση της παράταξης του δημάρχου
Κώστα Μπακογιάννη να αρνηθεί ακόμα και τη συζήτηση του
θέματος, λέγοντας πως δεν αφορά τον δήμο της Αθήνας, οδήγησε
την παράταξη του Παύλου Γερουλάνου σε αποχώρηση από τη συνεδρίαση. Έλα Χρι-
στέ κι Απόστολε. Έπαθε ΣΥΡΙΖΑ και ο Γερουλάνος; Τότε να συνεδριάσουν για την
παρακολούθηση του Ανδρουλάκη και στο Σουφλί στον Έβρο, να πουν τις απόψεις
τους και οι εκεί δημοτικοί σύμβουλοι.

ΠΕΜΠΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΚΕΝΤΡΙ9

Η Μέρκελ για
τον «Γκόρμπι»
Στην απώλεια του Μιχαήλ Γκορμ-
πατσόφ που πέθανε σε ηλικία 91
ετών αναφέρθηκε η Άνγκελα Μέρ-
κελ. «Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, ο
τελευταίος ηγέτης της Σοβιετικής
Ένωσης που απεβίωσε χθες σε
ηλικία 91 ετών, έγραψε την Ιστορία
του κόσμου και άλλαξε τη ζωή μου
ριζικά. Δεν θα τον ξεχάσω ποτέ»,
δήλωσε η πρώην καγκελάριος της
Γερμανίας, η οποία μεγάλωσε στην
πρώην Ανατολική Γερμανία.
«Έδειξε με το παράδειγμά του πώς
ένας μόνο πολιτικός μπορεί να αλ-
λάξει τον κόσμο προς το καλύτε-
ρο», σημείωσε η πρώην καγκελά-
ριος. «Χωρίς το θάρρος του τελευ-
ταίου ηγέτη της ΕΣΣΔ, η ειρηνική
εξέγερση στην ΛΔΓ (Λαοκρατική
Δημοκρατία της Γερμανίας) δεν θα
ήταν δυνατή», υπογράμμισε η
Μέρκελ, η οποία έτυχε να τον συ-
ναντήσει το 1990, όταν ήταν δεξί
χέρι του Χέλμουτ Κολ.

Διαχωριστική
γραμμή 

Ενδιαφέρουσα βρήκαν πολλοί υπουρ-
γοί μία αποστροφή του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη κατά τη συνεδρίαση του υπουρ-
γικού συμβουλίου, η οποία, ως γνωστό,
εντάσσεται και αυτή στην προεκλογική
διάταξη μάχης και μετατρέπεται σε πο-
λιτικό κέντρο. 

Με τις κύριες προτάσεις του πρωθυ-
πουργού για πλαφόν στις διεθνείς τιμές
του φυσικού αερίου, αλλά και για την
αποσύνδεση της τιμής του φυσικού αερί-
ου από αυτήν του ηλεκτρικού ρεύματος
να βρίσκονται πλέον σε φάση δρομολό-
γησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο πρωθυ-
πουργός εκτίμησε ότι, παρά τις προφα-
νείς δυσκολίες, η διαχείριση της ενεργει-
ακής κρίσης θα αποδειχθεί ατού της κυ-
βέρνησης, καθώς η διαχειριστική της
επάρκεια έχει δοκιμαστεί επιτυχώς αρ-
κετές φορές την τελευταία 3ετία. Μάλι-
στα, ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε πως εν
μέσω πανδημίας κατεγράφη η μεγαλύτε-
ρη δημοσκοπική διαφορά Νέας Δημο-
κρατίας - ΣΥΡΙΖΑ. Εξ ου και η ντιρεκτίβα
να εφαρμοστεί το «μοντέλο πανδημίας»
και στην εν εξελίξει ενεργειακή κρίση…  

O Κρίτων δίνει τη… λύση 
Ο Κρίτων Αρσένης του ΜέΡΑ25 δίνει τη δική του λύση για την ακρί-
βεια. Ο άνθρωπος έχει γκρεμίσει το ίντερνετ. Γράφει λοιπόν: «Η δι-
κή μας απάντηση στην ακρίβεια: Ρεύμα, νερό, στέγη, παιδεία,
υγεία, 6ωρη 4ήμερη εργασία και βασικό εισόδημα για όλα. Κοινω-
νικοποίηση των εταιρειών ηλεκτρισμού, ύδρευσης, δημόσια στέγη
για όσους δεν έχουν αξιοπρεπή κατοικία, δημόσια οικολογικά, δη-
μοκρατικά, συμπεριληπτικά σχολεία». Λεφτά δεν μας είπε πού θα
βρει το κράτος να τα πληρώνει όλα αυτά. Εκτός κι αν κάνουμε το αν-
τίθετο της περεστρόικα, όλα σοβιέτ και τέλος. Αυτοί θα κάνουν ότι
μας πληρώνουν κι εμείς θα κάνουμε ότι δουλεύουμε… 
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A
νευ προηγουμένου κρίση στις
σχέσεις της Αθήνας με το ΝΑΤΟ
προκαλεί η προσβλητική και
ανιστόρητη ανάρτηση του Στρα-

τηγείου της Συμμαχικής Χερσαίας Διοίκη-
σης που συγχαίρει την Τουρκία για τη νίκη
της επί της Ελλάδας το 1922. 

Στο υπουργείο Εξωτερικών δεν πί-
στευαν στα μάτια τους με το tweet του
επίσημου λογαριασμού του NATO Allied
Land Command, που σημειωτέον έχει
την έδρα του στη Σμύρνη, με αφορμή την
εθνική εορτή της Τουρκίας. «Ευτυχισμέ-
νη ημέρα νίκης», έγραφε στα τουρκικά
και στη συνέχεια προσέθετε στα αγγλικά:
«Σήμερα συμπληρώνονται εκατό χρόνια
από την ανεξαρτησία της Τουρκίας. Συμ-
μετέχουμε με τους Τούρκους συμμά-
χους μας σε όλο το ΝΑΤΟ και πέραν αυ-
τού για να γιορτάσουμε τη νίκη τους και
την Ημέρα των Τουρκικών Ενόπλων Δυ-
νάμεων». Το νατοϊκό Στρατηγείο δεν πα-
ρέλειψε να αναφέρει και το τουρκικό
υπουργείο Άμυνας στην ανάρτησή του,
την οποία συμπλήρωνε μια φωτογραφία
με Τούρκους στρατιώτες να υψώνουν
την ημισέληνο, η οποία δεν μοιάζει να
προέρχεται από νατοϊκή αλλά εθνική
άσκηση της Τουρκίας.

Η είδηση έκανε τον γύρο του τουρκι-
κού Τύπου, με την Turk Press να επιση-
μαίνει ότι η 30ή Αυγούστου είναι η ημέρα
κατά την οποία η Άγκυρα γιορτάζει «τη
νίκη επί των συμμαχικών δυνάμεων και
των ελληνικών δυνάμεων εισβολής» και
είναι εθνική εορτή στην Τουρκία και τα
Κατεχόμενα.

Αυστηρό διάβημα
Η Αθήνα δεν έχασε χρόνο και προχώ-

ρησε άμεσα στην επίδοση αυστηρού δια-
βήματος διαμαρτυρίας, μέσω του πρέσβη
κ. Σπύρου Λαμπρίδη, προς τον γενικό
γραμματέα της Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμ-
περγκ. «Ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελ-
λάδας στο ΝΑΤΟ προέβη σε αυστηρό διά-
βημα διαμαρτυρίας προς τον γγ του ΝΑΤΟ,
τονίζοντας ότι η εν λόγω ανάρτηση πέρα
από άτοπη είναι και απαράδεκτη», αναφέ-
ρει η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτε-

ρικών και σημειώνει ότι οι ελληνικές
στρατιωτικές αρχές στο ΝΑΤΟ θα προβούν
σε ανάλογη παράσταση στο Ανώτατο
Στρατηγείο του ΝΑΤΟ (SHAPE). 

Η «γκάφα» του νατοϊκού Στρατηγείου
είναι τόσο μεγάλη που έχει προκαλέσει
τριγμούς στο εσωτερικό του, καθώς σύμ-
φωνα με καλά ενημερωμένες πηγές δεν
αντιδρά μόνο η Ελλάδα αλλά και άλλοι
σύμμαχοι που διαμηνύουν ότι «ενέργειες
όπως αυτή βλάπτουν τη συνοχή της Βο-
ρειοατλαντικής Συμμαχίας σε μια εξαιρε-

τικά δύσκολη στιγμή λόγω του πολέμου
της Ρωσίας στην Ουκρανία». Μάλιστα, αλ-
γεινή εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η
Διοίκηση Χερσαίων Δυνάμεων συγχαίρει
την Τουρκία για τη νίκη της επί ενός άλλου
μέλους του ΝΑΤΟ.

Η προσβλητική ενέργεια της Συμμαχίας φέρνει για μία
ακόμη φορά στο προσκήνιο την προβληματική ηγεσία του
ΝΑΤΟ. Ο Γενς Στόλτενμπεργκ ουκ ολίγες φορές έχει προ-
καλέσει αρνητικά σχόλια στην Ελλάδα για την πολιτική
ίσων αποστάσεων που τηρεί απέναντι στην Ελλάδα και
την Τουρκία αλλά και την απροκάλυπτη πολλές φορές
υποστήριξή του στον Ερντογάν. Όπως, για παράδειγμα,
τον Δεκέμβριο του 2020, όταν η Τουρκία «επαναστάτησε»
κατά των ΗΠΑ με το deal με τη Μόσχα για τους S-400 ή και
νωρίτερα, όταν προχώρησε μονομερώς σε στρατιωτική
επιχείρηση στη Βόρεια Συρία. «Η Τουρκία είναι σημαντι-
κός σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Ξέρω ότι υπάρχουν ανησυχίες
για διαφορετικά θέματα από κάποιες χώρες και εγώ έχω
εκφράσει τις ανησυχίες μου για τους S-400, για την κα-
τάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Συρία. Και τις
εξέφρασα και στην Άγκυρα, όταν την επισκέφθηκα…
Όμως η Τουρκία είναι σημαντική. Συνορεύει με τη Συρία
και έχει συμβάλει στην αντιμετώπιση του ISIS, των τζι-
χαντιστών. Επίσης, φιλοξενεί 4 εκατομμύρια πρόσφυγες,

τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων παγκοσμίως», είχε
καλύψει τότε τον φίλο του Ερντογάν. Αλλά και πρόσφατα,
στην εαρινή Σύνοδο, όπου ανέλαβε προσωπικά να περά-
σουν οι τουρκικές θέσεις στη διελκυστίνδα με τις σκαν-
διναβικές χώρες. 
Ο γενικός γραμματέας αρνείται εδώ και χρόνια να κατα-
δικάσει δημόσια την επιθετική συμπεριφορά της Άγκυ-
ρας, η οποία όχι μόνο εξυπηρετεί τους εχθρούς της Συμ-
μαχίας, όπως, για παράδειγμα, συμβαίνει με τις στενές
σχέσεις και τις δοσοληψίες που διατηρεί η Τουρκία με τη
Ρωσία, αλλά πολλές φορές θέτει σε κίνδυνο την ασφά-
λεια και τη σταθερότητα της Ανατολικής Πτέρυγας του
ΝΑΤΟ λόγω της πειρατικής πολιτικής της Άγκυρας στο
Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. 
Αντί λοιπόν να καταδικάσει τις απειλές και τις επιθετικές
ενέργειες απέναντι στην Ελλάδα και την Κυπριακή Δη-
μοκρατία, το ΝΑΤΟ επιβραβεύει την Τουρκία, δίνοντάς
της συγχαρητήρια για τη νίκη της το 1922 και την κατα-
στροφή της Σμύρνης.

Οργή για Στόλτενμπεργκ

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Ιταμή πρόκληση
του ΝΑΤΟ 
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Και νέο 
παραλήρημα
Ερντογάν  
Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, ο
Τούρκος πρόεδρος έβαλε στο «στό-
χαστρο» την Ελλάδα, με την ένταση
στις σχέσεις των δύο χωρών να απο-
τελεί πλέον βασικό «συστατικό» της
προεκλογικής του στρατηγικής. Ο
Ερντογάν μίλησε με απαξιωτικούς
χαρακτηρισμούς για την Ελλάδα και
τους Έλληνες πολιτικούς, λέγοντας
ότι «κατέστρεψαν τον εαυτό τους και
τη χώρα τους πριν από έναν αιώνα
και, δυστυχώς, βλέπουμε πως επι-
μένουν στο ίδιο λάθος και σήμερα».
Ο Τούρκος πρόεδρος ισχυρίστηκε
πως «η Ελλάδα δεν είναι ισάξιά μας,
δεν είναι συνομιλητής μας, ούτε σε
πολιτικό ούτε σε οικονομικό αλλά
ούτε και σε στρατιωτικό επίπεδο».
Ο Ερντογάν επανέλαβε και τις ψευ-
δείς κατηγορίες για τις «παρενοχλή-
σεις» των τουρκικών αεροσκαφών
από την ελληνική αεράμυνα, φανε-
ρώνοντας τον εκνευρισμό του για το
«πάγωμα» της προμήθειας νέων F-
16 από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εί-
ναι, άλλωστε, αγωνιώδης η προσπά-
θεια της Άγκυρας να βάλει στο ίδιο
«τσουβάλι» τις κυρώσεις από την
αγορά των ρωσικών S-400 και τον
αποκλεισμό της από το πρόγραμμα
των F-35 με την ύπαρξη των S-300
στο ελληνικό οπλοστάσιο, η οποία
έχει την έγκριση των ΗΠΑ και του
ΝΑΤΟ. 
Ο Τούρκος πρόεδρος, μάλιστα, υπο-
στήριξε ότι «εμείς ποτέ δεν θα χρη-
σιμοποιούσαμε τα F-35 και τους S-
400 στο ίδιο περιβάλλον, όπως άλλω-
στε υποσχεθήκαμε στους προμη-
θευτές μας. Όμως, κανείς δεν πρέ-
πει να αμφιβάλλει ότι η Ελλάδα, που
δεν έχει νομικά, ηθικά ή ανθρωπι-
στικά όρια, δεν θα διαπράξει αυτή
την επικίνδυνη ενέργεια». 
Πηγές από την Αθήνα, πάντως, σχο-
λιάζουν ότι «η επιτυχημένη στρατη-
γική της ομογένειας και των γερου-
σιαστών και βουλευτών του αμερι-
κανικού Κογκρέσου έχει προκαλέ-
σει παροξυσμό στην Τουρκία», η
οποία μπροστά στον κίνδυνο να δει
τον αεροπορικό της στόλο καθηλω-
μένο στο έδαφος, επιστρατεύει κάθε
απίθανο επιχείρημα για να αλλάξει
το εις βάρος της κλίμα. 

Fake news με τους S-300
για να «περάσει» τους S-400 
Σ

ε δεύτερη φύση έχει αναγάγει
την προπαγάνδα η Άγκυρα, που
εμμένει στα fake news για δήθεν
παρενόχληση των μαχητικών

της από τους ελληνικούς S-300 και τώρα
επιχειρεί να εμπλέξει και τους νατοϊκούς
συμμάχους στις ανήθικες πρακτικές της. 

Η τουρκική κυβέρνηση ετοιμάζεται να
παίξει όλα τα χαρτιά της, ώστε να εξα-
σφαλίσει την προμήθεια νέων μαχητι-
κών, και προκειμένου να το πετύχει, ρι-
σκάρει να χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας
απέναντι στο ΝΑΤΟ. Αυτό θα είναι το επα-
κόλουθο αν το τουρκικό υπουργείο Άμυ-
νας κάνει πράξη την «απειλή» ότι θα στεί-
λει σε όλα τα μέλη της Συμμαχίας στοι-
χεία και ίχνη από τα ραντάρ των αερο-
σκαφών που υποτίθεται ότι αποδει-
κνύουν πως στις 23 Αυγούστου «εγκλω-
βίστηκαν» από τα ραντάρ εντοπισμού και
καθοδήγησης πυραύλων του ελληνικού

αντιαεροπορικού συστήματος. 
Οι συνεργάτες του Ακάρ ισχυρίζονται,

μάλιστα, ότι διαθέτουν στοιχεία που δεί-
χνουν ότι από την αρχή της χρονιάς η Ελ-
λάδα παραβίασε 258 φορές τον τουρκικό
εναέριο χώρο και παρενόχλησε 158 φο-
ρές τα τουρκικά μαχητικά.

Έωλα επιχειρήματα
Η Αθήνα δεν φοβάται τις τουρκικές

απειλές, ενώ όπως επισημαίνουν ανώτα-
τοι αξιωματούχοι, αν η Άγκυρα δώσει
στοιχεία στο ΝΑΤΟ, «θα πυροβολήσει τα
πόδια της». Και αυτό διότι τα πραγματικά
δεδομένα από τον ακήρυχτο «πόλεμο»

στο Αιγαίο «καίνε» την Τουρκία. Σύμφω-
να λοιπόν με το ΓΕΕΘΑ, από τον Ιανουά-
ριο μέχρι τον Ιούλιο, τα τουρκικά αερο-
σκάφη έχουν παραβιάσει 4.734 φορές
τον ελληνικό εναέριο χώρο και πραγμα-
τοποίησαν 138 υπερπτήσεις πάνω από
ελληνικά νησιά. Τους πρώτους επτά μή-
νες του έτους, η Άγκυρα απογείωσε
1.385 μαχητικά και Μη Επανδρωμένα Αε-
ροσκάφη για να προβάλει τις παράνομες
διεκδικήσεις της, ενώ 114 από τους τουρ-
κικούς σχηματισμούς έφεραν όπλα. 

«Αν η Άγκυρα δώσει στοιχεία
στο ΝΑΤΟ, θα… πυροβολήσει
τα πόδια της», λέει η Αθήνα 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Ο «καφές της πρόκλησης» 
Θαυμάστε πρόσωπο σύγχρονου κράτους!

Φαίνεται πως ο Ερντογάν και οι Γκρίζοι Λύ-
κοι του έχουν καταφέρει να «μπολιάσουν»
μεγάλη μερίδα του τουρκικού λαού με μίσος
και φανατισμό εναντίον των Ελλήνων. Η φω-
τογραφία που δημοσίευσε το thracenews.gr
και με τίτλο «Η ξεφτίλα της Τουρκίας δεν
έχει όρια», από ανάρτηση Θρακιώτη, ο οποί-
ος βρέθηκε στη Σμύρνη για διακοπές, το
αποδεικνύει αδιάψευστα. 

Ιδιοκτήτης καφέ στη Σμύρνη είχε τη…

φαεινή ιδέα να «γιορτάσει» τα 100 χρόνια
από τη νίκη στο Ντουμπλουπινάρ βγάζον-
τας αυτοκόλλητα με τον Μουσταφά Κεμάλ
έφιππο και τη φράση «Geldikleri gibi gitti-
ler», που μεταφράζεται «όπως ήρθαν,
έφυγαν». Εννοείται πως οι συμπατριώτες
μας επέστρεψαν «τον καφέ της πρόκλη-
σης», όπως σημειώνει το thracenews,
όμως αυτό που μένει είναι το δηλητήριο με
το οποίο είναι ποτισμένο ένα μεγάλο πο-
σοστό των γειτόνων.
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Επόμενος σταθμός η άρση της «μεταπρογραμματικής παρακολούθησης»

E
πειτα από μια μακρά και επώδυνη δοκιμα-
σία δώδεκα ετών, ξεκίνησε επιτέλους μια
νέα περίοδος για τη χώρα μας και μια νέα

εποχή για την ελληνική οικονομία. Η περιπέτεια
της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας την πε-
ρίοδο 2010-2022, με την οκταετία των τριών μνη-
μονίων και την τετραετία της ενισχυμένης επο-
πτείας, άφησε στους Έλληνες ανεξίτηλα τα σημά-
δια της. Παρά τα λάθη της οικονομικής μας πολιτι-
κής, η σκληρή και εκδικητική τιμωρία των εταί-
ρων μας με προαπαιτούμενα, κουρέματα, capital
controls, κατάρρευση μισθών και συντάξεων,
ανεργία, φόρους, χρέη και λουκέτα καταχρέωσε
χιλιάδες ελληνικές οικογένειες και έκλεισαν
250.000 πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις. Δεν πιστεύω, λοιπόν, πως ο πόνος που προ-
κάλεσε αυτή η εφιαλτική μνημονιακή περίοδος
μπορεί να ξεχαστεί, ούτε γρήγορα ούτε εύκολα.
Ωστόσο, καλά θα κάνουμε να εκτιμήσουμε τον με-
γαλύτερο βαθμό της δημοσιονομικής ελευθερίας
που αποκτούμε και «να προσέχουμε για να έχου-
με» τη δυνατότητα άσκησης της δικής μας οικονο-
μικής πολιτικής. 

Άλλωστε, δεν φτάσαμε ακόμα στο τέλος της
διαδρομής, αφού τώρα ακολουθεί η περίοδος της
«μεταπρογραμματικής εποπτείας», υπό το χαλα-
ρό, όμως, καθεστώς εξάμηνης παρακολούθησης

PPS. Ο σταθμός της απόλυτης δημοσιονομικής
ελευθερίας θα επιτευχθεί όταν ανακτήσουμε την
επενδυτική βαθμίδα των ομολόγων μας και οι
αγορές θα είναι πλέον οι μόνοι ελεγκτές της ελλη-
νικής οικονομίας χωρίς την Κομισιόν και το ESM.
Η επιστροφή μας, λοιπόν, στην κανονικότητα, υπό
τις σημερινές υφεσιακές συνθήκες της ενεργει-
ακής και πληθωριστικής κρίσης στην ΕΕ, θα πάρει
κάποιους μήνες ακόμα. Στην πραγματικότητα,
όμως, η απόλυτη αποδέσμευσή μας και το κόψιμο
του μνημονιακού «ομφάλιου λώρου» εκτιμώνται
το 2058 με την αποπληρωμή του 75% του εξωτερι-
κού χρέους μας στις ευρωπαϊκές χώρες, τον ESM
και τον EFSF. Η επόμενη μέρα προϋποθέτει τη δι-
ευθέτηση 22 εκκρεμοτήτων μέχρι την τελευταία
έκθεση αξιολόγησης που θα εγκρίνει τον Νοέμ-
βριο το Eurogroup πριν από την τελευταία εκταμί-
ευση των 740 εκατ. ευρώ από τα ANFAs και SMPs,
καθώς και τη δεύτερη δόση των περίπου 2 δισ. ευ-
ρώ του Ταμείου Ανάκαμψης στο τέλος του χρόνου. 

Οι κυριότερες εκκρεμότητες είναι η παρουσία-
ση του προϋπολογισμού για το 2023, η εκκαθάρι-
ση όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημο-
σίου προς ιδιώτες, η πλήρης λειτουργία του πλη-
ροφοριακού συστήματος της ΑΑΔΕ, η συλλογή
του clawback, ο φορέας ακινήτων, η εφαρμογή
του συστήματος πρωτοβάθμιας περίθαλψης, οι

κεντρικές προμήθειες, το πλαίσιο αφερεγγυότη-
τας, η ανάκτηση των κρατικών εγγυήσεων, η βελ-
τίωση της λειτουργικότητας της δικαιοσύνης, η
ανάρτηση του κτηματολογίου και των δασικών
χαρτών, ο νομοθετικός εκσυγχρονισμός των κρα-
τικών επιχειρήσεων, η κωδικοποίηση της εργατι-
κής νομοθεσίας και οι ιδιωτικοποιήσεις οδικών
δικτύων και λιμένων. Οι χειρισμοί του οικονομι-
κού επιτελείου σε συνεργασία με τα αρμόδια
υπουργεία αναμένεται να ολοκληρωθούν νομο-
θετικά μέχρι τέλος Οκτωβρίου, αφού πολλές από
τις 22 εκκρεμότητες-ορόσημα έχουν ήδη δρομο-
λογηθεί στη Βουλή. Ουσιαστικά, με το τέλος της
ενισχυμένης εποπτείας άνοιξε ο δρόμος για την
επιστροφή της Ελλάδας στην οικονομική κανονι-
κότητα με χαλαρότερους δημοσιονομικούς ελέγ-
χους, με μεγαλύτερη οικονομική ανεξαρτησία,
αλλά και με μεγαλύτερη πολιτική ευθύνη. Ας ελ-
πίσουμε πως η συνέχεια θα μας αποζημιώσει με
τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
και λειτουργίας των τραπεζών, καθώς επίσης με
καλύτερες προοπτικές απασχόλησης και αύξησης
του ΑΕΠ. Ο επόμενος μεγάλος σταθμός της Ελλά-
δας που δεν πρέπει να καθυστερήσει είναι η άρση
της «μεταπρογραμματικής παρακολούθησης» και
μπορεί να επιτευχθεί γρηγορότερα μόνο με πολι-
τική υπευθυνότητα και σταθερότητα. 

Η
Θεσσαλονίκη υποδέχεται επιχειρηματικά
και αναπτυξιακά τάσεις και προτάσεις που
θα την οδηγήσουν με ασφάλεια στο μέλλον.

Η διοργάνωση της 86ης Διεθνούς  Έκθεσης Θεσ-
σαλονίκης ξεκινά το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου και
ολοκληρώνεται την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου, τη-
ρώντας πιστά τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της, με
τιμώμενη χώρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
(ΗΑΕ). Ο κ. Αναστάσιος Τζήκας, πρόεδρος της ΔΕΘ
- HELEXPO τόνισε ότι η τεχνολογία και οι επενδύ-
σεις θα βρεθούν στο επίκεντρο της συμμετοχής
των ΗΑΕ στο περίπτερο 13 της ΔΕΘ, όπου θα πα-
ρουσιάσουν τους πλέον αναπτυγμένους κλάδους
της οικονομίας τους, θα διερευνήσουν τα δυνητικά
πεδία συνεργασίας με τις ελληνικές επιχειρήσεις,
αλλά και τις προοπτικές σύσφιξης των δεσμών των
δύο χωρών.

Τα ΗΑΕ αποτελούν μια ομοσπονδία επτά εμιρά-
των, η οποία ιδρύθηκε το 1971. Με πρωτεύουσα το
Άμπου Ντάμπι και μεγαλύτερη πόλη το Ντουμπάι,
είναι ένα κομβικό, διεθνές εμπορικό και βιομηχα-
νικό κέντρο. Κατέχουν την έκτη θέση σε παγκόσμιο
επίπεδο στα γνωστά αποθέματα πετρελαίου, την
36η θέση ως προς τα αγοραστικά μεγέθη της οικο-
νομίας τους και ένα από τα υψηλότερα στον κόσμο
ανά κεφαλή ΑΕΠ, το οποίο καθορίζεται στα 46.584

δολάρια ΗΠΑ. Το πρώτο διεθνές εμπορικό εκθε-
σιακό γεγονός στην Ευρώπη, η Διεθνής Έκθεση
Θεσσαλονίκης, ανοίγει ορίζοντες στην παγκόσμια
αγορά, το μεταβαλλόμενο περιβάλλον στους τομείς
υγείας και ενέργειας, αλλά και τις καλπάζουσες
εξελίξεις στην τεχνολογία.

Η 86η ΔΕΘ, το μεγαλύτερο εκθεσιακό γεγονός
της χώρας, θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρου-
σία στο διεθνές εκθεσιακό κέντρο Θεσσαλονίκης
με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων υγειονο-
μικών πρωτοκόλλων.

Επιπλέον, επεσήμανε ο διευθύνων σύμβουλος
της ΔΕΘ - Helexpo κ. Κυριάκος Ποζρικίδης ότι
εστιάζει το ενδιαφέρον της στην περιφερειακή
ανάπτυξη, μέσα από το μοντέλο της κυκλικής οικο-
νομίας, προσκαλώντας να συμμετάσχουν επιμελη-
τήρια, επιχειρήσεις, αλλά και πρακτικές που ανα-
δεικνύουν το εύρος και τις εφαρμογές τους  στην
ελληνική αγορά.

Εμπλουτίζει τις εκθεσιακές της ενότητες με τα
πιο σύγχρονα προϊόντα, τις ψηφιακές υπηρεσίες,
τις ενεργειακές εναλλακτικές στην οικιακή χρήση
και την αυτοκίνηση, ενώ προετοιμάζει το καθιερω-
μένο HELEXPO forum -τη συνεδριακή πλατφόρμα
διαλόγου για όλα τα μεγάλα αναπτυξιακά και οικο-
νομικά ζητήματα της χώρας.

Με αφορμή τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική
Καταστροφή, θα παρουσιαστεί στην 86η Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης, ένα πρωτότυπο οπτικοα-
κουστικό θέαμα αφιερωμένο στην ιστορία της
«Μεγάλης Προσφυγιάς» προς τη μητέρα πατρίδα.

Μία προσομοίωση του μουσείου της Νέας Σμύρ-
νης Αθήνας θα υπάρχει στο περίπτερο 1, στα πλαί-
σια του ειδικού αφιερώματος.

Η κεντρική ιδέα του θεάματος, το οποίο λειτουρ-
γεί «σαν μια μηχανή του χρόνου», ταξιδεύει τον
επισκέπτη στην πρόσφατη ιστορία της χώρας, υπο-
στηρίζοντας το αφήγημα της «επιτυχίας» των ξε-
κληρισμένων βίαια από τις πατρογονικές τους
εστίες, που μεγαλούργησαν κι ανάστησαν την «και-
νούργια πατρίδα» και όχι του θρήνου για τις «αλη-
σμόνητες» πατρίδες.

Τα δεδομένα αλλάζουν και το νέο οικονομικό πε-
ριβάλλον που διαμορφώνεται, μετά από τη σύγ-
κρουση Ρωσίας - Ουκρανίας, απαιτεί συγκλίσεις
και συνεννόηση από τα πολιτικά κόμματα. Η ΔΕΘ
είναι το κίνητρο για αλλαγή πολιτικής και χάραξη
νέας πορείας. 

Η 86η ΔΕΘ είναι βήμα εκκίνησης και ανασύντα-
ξης. Η πόλη έχει μείνει πίσω και ίσως δοθεί η ευ-
καιρία να προχωρήσει πιο γρήγορα και να αναθεω-
ρήσει τους στόχους της.

Η 86η ΔΕΘ να αποτελέσει κίνητρο επανεκκίνησης και ανασύνταξης

του
Κωνσταντίνου 
Σ. Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος

του
Βασίλη
Κορκίδη

Πρόεδρος ΕΒΕΠ
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Τ
ο δικαίωμα στην εργασία, όπως κατοχυρώ-
νεται από την ελληνική και διεθνή έννομη
τάξη, είναι θεμελιώδες και αναφαίρετο για

τα άτομα με αναπηρία και το κοινωνικό κράτος
οφείλει να εγγυάται ότι ασκείται σε ίση βάση με τον
γενικό πληθυσμό. Ειδικότερα, η απρόσκοπτη πρό-
σβαση των ατόμων με αναπηρία στην απασχόληση,
την επαγγελματική κατάρτιση και τον επαγγελματι-
κό προσανατολισμό κατοχυρώνεται ρητά στο ελλη-
νικό Σύνταγμα, στο αρ.27 της Σύμβασης των Ηνω-
μένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με
Αναπηρία και στην οδηγία της ΕΕ 2000/78 για τη
διαμόρφωση γενικού ρυθμιστικού πλαισίου για
την καταπολέμηση των διακρίσεων και την εφαρ-
μογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης στον τομέα
της απασχόλησης. 

Δεδομένων όμως των κοινωνικών στερεοτύπων
για μειωμένη παραγωγικότητα, τα οποία παρά την
αλματώδη τεχνολογική πρόοδο σε μεγάλο βαθμό
διατηρούνται και στις μέρες μας, στα άτομα με
αναπηρία προσφέρονται συνήθως περιορισμένες
επαγγελματικές ευκαιρίες ανεξαρτήτως της ύπαρ-
ξης τυπικών και ουσιαστικών προσόντων.

Όπως διαπιστώνεται από τα ερευνητικά δεδομέ-
να που παρουσιάζονται από το Παρατηρητήριο Θε-
μάτων Αναπηρίας, ο δείκτης απασχόλησης των
ατόμων με σοβαρή αναπηρία στις ηλικίες 20-64
ετών είναι 24%, ενώ ο αντίστοιχος του γενικού πλη-
θυσμού ανέρχεται στο ποσοστό του 57,6%. Η επαγ-
γελματική ένταξη των ατόμων με αναπηρία αποτε-
λεί βασικό προαπαιτούμενο και για την κοινωνική
τους ένταξη και συμβάλλει ουσιωδώς στην ψυχο-
συναισθηματική τους εξέλιξη, την αυτονομία και

την κοινωνική τους κινητικότητα, ενώ αποδεικνύε-
ται εξίσου επωφελής και για το κοινωνικό σύνολο. 

Πέραν της θεσμικής κατοχύρωσης της απαγό-
ρευσης των άμεσων και έμμεσων διακρίσεων σε
βάρος των ατόμων με αναπηρία στην απασχόληση,
καθώς και των θετικών μέτρων δράσης, έχει ανα-
πτυχθεί επιπλέον ως πρακτικό αντίβαρο για την
εργασιακή ένταξη των ατόμων με αναπηρία ένα
πεδίο πρόσθετων μορφών απασχόλησης. Σε αυτό
το πλαίσιο, τα άτομα με αναπηρία μπορούν να απα-
σχοληθούν σε συνθήκες προστατευμένης ή υπο-
στηριζόμενης απασχόλησης, καθώς επίσης να με-
τάσχουν σε προγράμματα της ΔΥΠΑ (πρώην
ΟΑΕΔ), αλλά και να ιδρύσουν ή να εργαστούν σε
ΚΟΙΝΣΕΠ. 

Συγκεκριμένα, τα άτομα με αναπηρία που εργά-
ζονται σε καθεστώς προστατευμένης απασχόλη-
σης τοποθετούνται σε εργασιακό περιβάλλον που
προστατεύεται από τις συνθήκες που επικρατούν
στην ανοιχτή αγορά εργασίας, όπως είναι ο αντα-
γωνισμός, η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων και
τα εντατικά ωράρια. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι
εργαζόμενοι στα προστατευμένα εργαστήρια
(Sheltered Workshops) αμείβονται βάσει της
Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας,
ασφαλίζονται και συνταξιοδοτούνται. Στην υπο-
στηριζόμενη εργασία, τα άτομα με νοητική κυρίως
αναπηρία εκπαιδεύονται στα καθήκοντα μιας συγ-
κεκριμένης θέσης και με την απαιτούμενη συμ-
βουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση του προ-
πονητή εργασίας (job coach) τοποθετούνται στην
ανοιχτή αγορά εργασίας με ίσους όρους με τους
υπόλοιπους εργαζομένους. 

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις ενεργητικές πο-
λιτικές απασχόλησης για τα άτομα με αναπηρία, οι
οποίες σχεδιάζονται και υλοποιούνται μέσω της
ΔΥΠΑ. Στοχεύοντας στην περαιτέρω ενθάρρυνση
των εργοδοτών για την πρόσληψη ατόμων με ανα-
πηρία, αυξήσαμε στα αντίστοιχα προγράμματα οι-
κονομικής ενίσχυσης των εργοδοτών την επιχορή-
γηση για το μισθολογικό και μη μισθολογικό κό-
στος από το 70% σε 90%, με μέγιστο ποσό τα 800 ευ-
ρώ για πλήρη απασχόληση, από 700 που ήταν μέ-
χρι το 2020, και τα 400 ευρώ για μερική απασχόλη-
ση, από 350 που ήταν μέχρι το 2020. Στην κατεύ-
θυνση αυτήν εντάσσεται και το Πρόγραμμα Εργο-
νομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας, έτσι
ώστε οι εργοδότες που απασχολούν άτομα με ανα-
πηρία να προβαίνουν στις αναγκαίες εύλογες προ-
σαρμογές. 

Τα τελευταία χρόνια, σημαντικό ρόλο στην απα-
σχόληση των ατόμων με αναπηρία διαδραματίζουν
όλο και περισσότερο οι Κοινωνικές Συνεταιριστι-
κές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ), οι οποίες απευθύ-
νονται σε ευάλωτες ομάδες συμπεριλαμβανομέ-
νων των ατόμων με αναπηρία, έχουν ως αντικείμε-
νο την παραγωγή, προμήθεια και παροχή αγαθών
και υπηρεσιών γενικού συμφέροντος και καλύ-
πτουν ένα ευρύ φάσμα περιοχών ενδιαφέροντος,
όπως υγεία, εκπαίδευση, απασχόληση και συμ-
βουλευτική υποστήριξη για την προάσπιση ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων.

Στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα
των Ατόμων με Αναπηρία, το οποίο αντικατοπτρίζει
τη φιλοσοφία του δικαιωματικού μοντέλου προ-
σέγγισης της αναπηρίας, προβλέπονται μεταξύ άλ-
λων η αύξηση του ρυθμού κάλυψης των θέσεων
εργασίας, η ενσωμάτωση της διάστασης της ανα-
πηρίας σε όλες τις σχεδιαζόμενες πολιτικές της
ΔΥΠΑ, η θεσμοθέτηση της υποστηριζόμενης απα-
σχόλησης, η λήψη μέτρων για τη διασφάλιση των
αναγκαίων εύλογων προσαρμογών, η ανάπτυξη
δράσεων ενημέρωσης με σκοπό την εξάλειψη των
στερεοτύπων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία
κ.λπ. Ήδη έχει θεσπιστεί το νομοθετικό πλαίσιο για
την παροχή δυνατότητας για τηλεργασία με ειδική
μέριμνα για τους εργαζόμενους με αναπηρία που
τη χρειάζονται. 

Η ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία
στην απασχόληση συνιστά για την κυβέρνηση ση-
μαντική προτεραιότητα, διότι αποτελεί το «κλειδί»
για την άρση των εμποδίων και των διακρίσεων και
συντελεί στην ενεργή ένταξη των ατόμων με ανα-
πηρία σε μια κοινωνία σχεδιασμένη για όλους, χω-
ρίς φραγμούς και αποκλεισμούς. Η ενδυνάμωση
των ατόμων με αναπηρία με στόχο την εργασιακή
τους κινητικότητα μας δείχνει τον δρόμο για μια
κοινωνία συμπερίληψης και αποδοχής. 

Ενεργητικές πολιτικές εργασιακής ένταξης 
των ατόμων με αναπηρία

του
Γιώργου 
Σταμάτη

Γενικός Γραμματέας
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της
Φτώχειας



Την ανησυχία τους για την πρόθεση της Ινδίας να συμ-
μετάσχει σε στρατιωτικές ασκήσεις που διοργανώνει η
Ρωσία εξέφρασαν οι ΗΠΑ μέσω της εκπροσώπου του
Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιέρ. Ήδη η Μόσχα από τον πε-
ρασμένο μήνα είχε προαναγγείλει τη διεξαγωγή στρα-
τιωτικών ασκήσεων «Vostok» (Ανατολή) από τις 30 Αυ-
γούστου έως τις 5 Σεπτεμβρίου, εν μέσω του πολέμου
στην Ουκρανία. Όπως αναφέρεται από το κινεζικό

υπουργείο Άμυνας, στις ασκήσεις λαμβάνουν μέρος
στρατεύματα από τη Ρωσία, την Κίνα, την Ινδία, τη Λευκο-
ρωσία, τη Μογγολία, το Τατζικιστάν και άλλα κράτη.

Συνολικά «περισσότεροι από 50.000 στρατιωτικοί, πε-
ρισσότερα από 5.000 όπλα και στρατιωτικός εξοπλισμός,
ανάμεσά τους 140 αεροσκάφη και 60 πολεμικά και πλοία
γενικής υποστήριξης» θα κινητοποιηθούν, σύμφωνα με
την ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Η Καρίν Ζαν-Πιέρ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες
ανησυχούν για τη συμμετοχή οποιασδήποτε χώρας σε
στρατιωτικές ασκήσεις με τη Ρωσία, ενώ συνεχίζεται η
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Την ίδια ώρα, στην Ουά-
σιγκτον εντείνεται η ανησυχία για την περαιτέρω προσέγ-
γιση της Κίνας με τη Ρωσία, με τις ΗΠΑ να εκτιμούν ότι η
ισχυροποίηση των δεσμών τους δύναται να θέσει σε κίν-
δυνο την παγκόσμια ασφάλεια.

Η
Ρωσία επιρρίπτει ευθύνες στη
Δύση μετά το κλείσιμο της
στρόφιγγας του Nord Stream
1 από τη Gazprom για τρεις

μέρες. Τα ευρωπαϊκά κράτη δηλώνουν
προετοιμασμένα μπροστά στο κλείσιμο
του Nord Stream 1, όμως την ίδια ώρα η
Ρωσία πετάει το «μπαλάκι» στην Ευρώπη
και υποστηρίζει ότι παραμένει δεσμευμέ-
νη στις υποχρεώσεις της για την παροχή
φυσικού αερίου, αλλά δεν είναι σε θέση
να τις εκπληρώσει λόγω των οικονομικών
κυρώσεων που της έχουν επιβληθεί από
τη Δύση, όπως δήλωσε χθες ο εκπρόσω-
πος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. 

Η «γραμμή» του Κρεμλίνου σαφής, ενώ
επιβεβαιώνεται για ακόμα μία φορά, μετά
την ανακοίνωση της Gazprom για ανα-
στολή των παραδόσεων φυσικού αερίου
στην Ευρώπη μέσω του αγωγού Nord
Stream 1 εξαιτίας εργασιών συντήρησης.
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε
έναν σταθμό συμπίεσης του αγωγού που

συνδέει τα κοιτάσματα αερίου στη Σιβη-
ρία με τη βόρεια Γερμανία, από όπου εξά-
γεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Μέχρι πότε θα διαρκέσουν
οι εργασίες συντήρησης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ρωσι-
κής εταιρείας, οι εργασίες συντήρησης
είναι προγραμματισμένο να διαρκέσουν
ως τις 03:00 ώρα Ελλάδας τα ξημερώματα
του Σαββάτου. 

Η προσωρινή διακοπή αναμένεται να
διαρκέσει ως τις 04:00 τα ξημερώματα
του Σαββάτου ώρα Ελλάδας, ενώ η Gaz-
prom έχει μειώσει κατά 80% τις παραδό-
σεις φυσικού αερίου μέσω του Nord
Stream 1 τους τελευταίους μήνες.

Στο μεταξύ, υπέρ της σύνδεσης της Ιβη-
ρικής Χερσονήσου με το ευρωπαϊκό δί-
κτυο ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού
αερίου τάχθηκαν ο καγκελάριος Όλαφ
Σολτς και ο πρωθυπουργός της Ισπανίας
Πέδρο Σάντσεθ.

«Θα μπορούσαμε να καλύψουμε το 30%
των αναγκών της Ευρώπης σε υγροποι-
ημένο φυσικό αέριο», δήλωσε ο κ. Σάν-
τσεθ στο περιθώριο της συνάντησής του
με τον Γερμανό καγκελάριο.

Από τη μεριά του, ο Όλαφ Σολτς ανέ-
φερε πως «το κύριο καθήκον είναι η δη-
μιουργία ευρωπαϊκού δικτύου για όλα τα
είδη ενέργειας. Η περισσότερη δικτύω-
ση δημιουργεί και σταθερότερες κοινω-
νίες, οικονομίες, εταιρείες, πολίτες.
Όταν το κάνουμε, βοηθούμε όλοι ο ένας
τον άλλον».

ΝΝεκρό βρέφος
στην Ισπανία που
δέχτηκε «βόμβα»
από χαλάζι…
Την απώλεια ενός βρέφους, σοβα-
ρούς τραυματισμούς και υλικές ζη-
μιές στην πόλη Λα Μπιζμπάλ του
Ενπορδά, προκάλεσε μια ισχυρότα-
τη χαλαζόπτωση, η οποία ήταν η
σφοδρότερη που έχει καταγραφεί
στην Καταλονία εδώ και 20 χρόνια.
Ειδικότερα, την Τρίτη το χαλάζι που
έπληξε την Ισπανία είχε ως αποτέ-
λεσμα ένα μωρό 20 μηνών να χάσει
τη ζωή του μετά από πτώση στο κε-
φάλι του μιας μπάλας 10 εκατοστών.
Το βρέφος χτυπήθηκε λίγα λεπτά
μετά την έναρξη της χαλαζόπτωσης.
Διακομίστηκε ταχύτατα στο νοσο-
κομείο της Χιρόνα, όπου παρά τις
προσπάθειες του ιατρικού και νο-
σηλευτικού προσωπικού, έχασε τη
μάχη για τη ζωή.
Είκοσι οκτώ ακόμα άτομα χρειάστη-
καν ιατρική περίθαλψη, καθώς υπέ-
στησαν τραύματα στο κεφάλι ή κοψί-
ματα από τον πάγο και χρειάστηκαν
ράμματα. Ορισμένοι εξ αυτών έσπα-
σαν ακόμη και οστά κατά τη φονική
θεομηνία.
Η πιο θανατηφόρα γνωστή χαλαζό-
πτωση στην ιστορία έπληξε την ινδι-
κή πόλη Mορανταμπάντ το 1888, σκο-
τώνοντας σχεδόν 250 ανθρώπους με
χαλάζι σε μέγεθος πορτοκαλιού.

Κρεμλίνο: Η Δύση φταίει
που κλείνει η στρόφιγγα
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Η συμμετοχή της Ινδίας στις ρωσικές ασκήσεις προκαλεί την ανησυχία των ΗΠΑ

Σολτς και Σάντσεθ υπέρ 
της σύνδεσης της Ιβηρικής
Χερσονήσου με το ευρωπαϊκό
δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και
φυσικού αερίου

Επιμέλεια: Νικόλας Καμπάς-Κορωναίος
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Π
λήρης ημερών και πολιτικών συγκι-
νήσεων έφυγε την Τρίτη το βράδυ
από τη ζωή, στα 91 του χρόνια, ο τε-
λευταίος ηγέτης της Σοβιετικής

Ένωσης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, ρίχνοντας ορι-
στικά αυλαία στην ιστορική φάση του υπαρκτού
σοσιαλισμού για τη Ρωσία. Αν και ο ίδιος διετέ-
λεσε γενικός γραμματέας του ΚΚΣΕ μόλις έξι
χρόνια (1985-1991), η καθοριστική συμβολή του
στον πυρηνικό αφοπλισμό, στην εξομάλυνση
των αμερικανοσοβιετικών σχέσεων, αλλά και
στην εξωστρέφεια και τη χαλάρωση του κατα-
πιεστικού σοβιετικού καθεστώτος τον κατέστη-
σαν ιδιαίτερα δημοφιλή στις τάξεις εκατομμυ-
ρίων πολιτών ανά τον πλανήτη.

Παιδί αγροτικής οικογένειας από το Πριβόλνο-
γιε της Σταυρούπολης με μεικτή (ρωσική και ου-
κρανική) καταγωγή, ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ διέ-
νυσε με μεθοδικότητα και στοχοπροσήλωση την
απόσταση που χώριζε την αχανή σοβιετική κομ-
ματική βάση από τη γραφειοκρατική κορυφή του
Πολιτικού Γραφείου του ΚΚΣΕ, αποκτώντας για
πρώτη φορά κομματική ιδιότητα στην τοπική
Κομσομόλ, πάντα σταθερά προσανατολισμένος
στη γραμμή της αποσταλινοποίησης.

Στις υπόλοιπες σταθερές του βίου του μετρά
κανείς τη σχέση ζωής με τη σύζυγό του Ραΐσα Τι-
ταρένκο, με την οποία παντρεύτηκαν το 1953 όν-
τας αμφότεροι φοιτητές, με τον θάνατό της να
καταβάλλει ψυχικά τον πρώην ισχυρό ηγέτη τα
τελευταία χρόνια. Πρωτίστως, όμως, η ανάγκη
του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ να εκσυγχρονίσει το
σοβιετικό καθεστώς αποτέλεσε σημείο καμπής
για όλο το διεθνές σύστημα, σε βαθμό που τα μη-
νύματα ξένων ηγετών και προσωπικοτήτων για
την απώλειά του να κατακλύσουν το διαδίκτυο.

Διπλή πραγματικότητα
Μέχρι την τελευταία του μέρα, ο Μιχαήλ

Γκορμπατσόφ ζούσε σε μια διπλή πραγματικό-
τητα: Αγαπήθηκε και εξυμνήθηκε στην Ουάσιγ-
κτον, το Παρίσι και το Λονδίνο, αλλά υβρίστηκε
από μεγάλο αριθμό Ρώσων που δεν του συγχώ-
ρησαν ποτέ την αναταραχή που προκάλεσαν οι
μεταρρυθμίσεις του.

Η πολιτική του για την «γκλάσνοστ», δηλαδή,
το άνοιγμα, έδωσε στους Ρώσους προηγουμέ-
νως αδιανόητα επίπεδα ελευθερίας, αλλά για
πολλούς η διακυβέρνησή του θα μνημονεύεται
για τη δραματική πτώση του βιοτικού επιπέδου
που ακολούθησε.

Άλλοι, στοιχειωμένοι από τη σοβιετική νο-
σταλγία, είδαν τον Γκορμπατσόφ ως τον κατα-
στροφέα της αυτοκρατορίας τους και κατηγο-
ρούν τις πολιτικές του για την ενθάρρυνση των
εθνικιστών που πίεσαν με επιτυχία για ανεξαρ-
τησία στις βαλτικές δημοκρατίες της Εσθονίας,
της Λετονίας και της Λιθουανίας και αλλού στο
πρώην σοβιετικό μπλοκ.

Ο Γκορμπατσόφ δεν ήταν ποτέ τυφλός απέ-
ναντι στην κριτική, και ενώ πάντα υπερασπιζό-
ταν τα δημοκρατικά διαπιστευτήρια, συνειδητο-
ποίησε ότι πολλοί στη χώρα αναζητούσαν έναν

διαφορετικό τύπο ηγεσίας. «Ένας τσάρος πρέ-
πει να συμπεριφέρεται σαν τσάρος. Και αυτό δεν
ξέρω πώς να το κάνω», είπε κάποτε.

Η σχέση του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν παρέμενε
πάντα περίπλοκη. Σε ένα δοκίμιο που δημοσιεύ-
θηκε στο περιοδικό «Time» το 2016, ο Γκορμπα-
τσόφ επιτέθηκε στην απόφαση του Πούτιν να
διεκδικήσει μια τρίτη προεδρία, αποκαλώντας τις
πολιτικές του «εμπόδιο στην πρόοδο».

Σημαντικές ημερομηνίες
1985

11 Μαρτίου: Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, στα 54
του χρόνια, εκλέγεται επικεφαλής του Κομμου-
νιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης.

15 Οκτωβρίου: Παρουσιάζει το σχέδιό του για
την αναδιάρθρωση του οικονομικού και πολιτι-
κού συστήματος της ΕΣΣΔ, την «περεστρόικα»,
πρόταση του Λεονίντ Μπρέζνιεφ το 1979.

1986
26 Απριλίου: Έκρηξη στον πυρηνικό ηλε-

κτροπαραγωγικό σταθμό του Τσερνόμπιλ (Ου-
κρανία). Η τραγωδία αποκρύπτεται από την κυ-
βέρνηση για αρκετές ημέρες, κάτι που συμβάλ-
λει στη μόλυνση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώ-
πων από ραδιενέργεια.

23 Δεκεμβρίου: Επιστρέφει στη Μόσχα ο αν-
τιφρονών νομπελίστας ειρήνης Αντρέι Ζαχάροφ
έπειτα από επτά χρόνια εξαναγκαστικής εξο-
ρίας στο Γκόρκι (Νίζνι Νόβγκοροντ).

1989
12-15 Ιουνίου: Ο Γκορμπατσόφ, έπειτα από τη

θριαμβευτική υποδοχή του στη Βόννη (ΓΛΔ),
δηλώνει πως το Τείχος θα πέσει όταν «εξαφανι-
στούν οι συνθήκες που το γέννησαν».

7 Οκτωβρίου: Ο Γκορμπατσόφ, στο Ανατολικό
Βερολίνο, λέει ενώπιον του Ανατολικογερμανού
ηγέτη Έρικ Χόνεκερ πως «όποιος καθυστερεί
τιμωρείται από τη ζωή».

9 Νοεμβρίου: Το Τείχος πέφτει.

1990
15 Οκτωβρίου: Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ βρα-

βεύεται με το Νόμπελ Ειρήνης.

1991
12 Ιουνίου: Ο Μπόρις Γέλτσιν εκλέγεται πρό-

εδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
31 Ιουλίου: Υπογράφεται στη Μόσχα η συνθή-

κη START, η πρώτη συμφωνία για τη μείωση των
στρατηγικών πυρηνικών οπλοστασίων των ΗΠΑ
και της ΕΣΣΔ.

19-21 Αυγούστου: Αποτυχημένο πραξικόπη-
μα συντηρητικών εναντίον του Μιχαήλ Γκορμ-
πατσόφ, ο οποίος βρίσκεται στην Κριμαία. Η
απόπειρα αυτή οδηγεί στη διάλυση του Κομ-
μουνιστικού Κόμματος και επιταχύνει την απο-
σύνθεση της ΕΣΣΔ.

8 Δεκεμβρίου: Στο Μινσκ, οι πρόεδροι της
Ρωσίας, της Λευκορωσίας και της Ουκρανίας
διαπιστώνουν πως η Σοβιετική Ένωση «δεν
υπάρχει πλέον». 

«Έφυγε» ο τελευταίος τιμονιέρης 
της Σοβιετικής Ένωσης 
- Η καθοριστική συμβολή του 
στον πυρηνικό αφοπλισμό, 
στην εξομάλυνση 
των αμερικανοσοβιετικών 
σχέσεων και 
στη χαλάρωση 
του καταπιεστικού 
σοβιετικού καθεστώτος

Το παιδί
αγροτών που
έγινε ηγέτης
της ΕΣΣΔ

Μ Ι Χ Α Η Λ  Γ Κ Ο Ρ Μ Π Α Τ Σ Ο Φ
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Απείλησε να σκοτώσει 
τη γυναίκα του επειδή 
δεν του έδινε να 
βλέπει το κινητό της

Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογε-
νειακής βίας σημειώθηκε στον Βόλο,
καθώς μια γυναίκα κατήγγειλε τον
σύζυγό της για βία αλλά και για απει-
λή. Όσο κι αν φαίνεται απίστευτο, αι-
τία στάθηκε η απαγόρευση της
43χρονης στον κατά δύο χρόνια με-
γαλύτερο άνδρα της να δει το κινητό
της τηλέφωνο.

Η γυναίκα μετά τα όσα συνέβησαν,
απευθύνθηκε στις αστυνομικές αρ-
χές, οι οποίες με την αυτόφωρη δια-
δικασία συνέλαβαν τον σύζυγό της.
Ο κατηγορούμενος, αλβανικής υπη-
κοότητας, με τις κατηγορίες της εξύ-
βρισης, της απειλής και της απλής
σωματικής βλάβης οδηγήθηκε ενώ-
πιον του Τριμελούς Πλημμελειοδι-
κείου Βόλου, το οποίο του επέβαλε
ποινή φυλάκισης 18 μηνών με ανα-
στολή και με όρο εμφάνισης στο
Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματι-
κής διαδικασίας, αποκαλύφθηκε ότι
ο 45χρονος αλλοδαπός είχε απειλή-
σει τη σύζυγό του ότι θα την σκοτώ-
σει και θα έχει κι εκείνη την ίδια τύ-
χη με τις άλλες γυναίκες στην Ελλά-
δα που τις καθάρισαν οι άνδρες τους.
Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η
43χρονη στο δικαστήριο, όλα ξεκίνη-
σαν όταν ο σύζυγός της, με τον οποίο
τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένταση
στη σχέση τους, ζητούσε να βλέπει
συνεχώς το κινητό της τηλέφωνο.
Όταν αυτή το αρνήθηκε, τότε ο
45χρονος μπροστά στα μάτια του
19χρονου γιου τους άρχισε, όπως η
ίδια ισχυρίστηκε στους δικαστές, να
την βρίζει και να την απειλεί λέγον-
τάς της ότι θα την κάψει και θα την
σκοτώσει. Στη συνέχεια ο 45χρονος
την χτύπησε στο πρόσωπο, με αποτέ-
λεσμα η γυναίκα να ζαλίζεται για αρ-
κετή ώρα.

Σ
την πόλη όπου μεγάλωσε, αγά-
πησε και ονειρεύτηκε για πρώτη
φορά επέστρεψε η Θάλεια Κορ-
δομπάλου, η 20χρονη ναυτική

δόκιμος που άφησε την τελευταία της
πνοή κατά τη διάρκεια του πρώτου εκπαι-
δευτικού της ταξιδιού.

Οι δείκτες του ρολογιού έδειχναν λίγο
μετά τις τέσσερις και μισή χθες το μεση-
μέρι, όταν το C-130 που είχε απογειωθεί
λίγη ώρα νωρίτερα από την Ιταλία προσ-
γειωνόταν στο στρατιωτικό αεροδρόμιο
της Λάρισας που εδρεύει η 110η Πτέρυγα
Μάχης. Εντός του αεροσκάφους βρίσκον-
ταν η σορός της Θάλειας Κορδομπάλου,
αλλά και οι δύο γονείς της, οι οποίοι ταξί-
δεψαν στη Νάπολη όταν ενημερώθηκαν
για τη ραγδαία επιδείνωση της υγείας της
κόρης τους.

Η αυτοκινητοπομπή, μεταξύ της οποίας
βρισκόταν και η νεκροφόρα, κατευθύνθη-
κε προς τη συνοικία Παπασταύρου, όπου
βρίσκεται το σπίτι της αδικοχαμένης κο-
πέλας. Εκεί την περιμέναν ο αδερφός της,
στενοί συγγενείς της αλλά και φίλοι της.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμε-
ρα στη μία το μεσημέρι στον Μητροπολιτι-
κό ναό του Αγίου Αχιλλείου στη Λάρισα.
Στη μεγαλύτερη πόλη της Θεσσαλίας ανα-
μένεται να φτάσουν ο αρχηγός Γενικού

Επιτελείου Ναυτικού αντιναύαρχος Στυ-
λιανός Πετράκης, ο διοικητής της Σχολής
Ναυτικών Δοκίμων υποναύαρχος Ιωάν-
νης Πάττας, όπως επίσης και συμμαθητές
της 20χρονης Θάλειας από τη Σχολή. Πα-
ράλληλα, στις τελετές θα αποδοθούν οι
προβλεπόμενες τιμές από στρατιωτικά
αγήματα.

Το σενάριο της δηλητηρίασης
Την ίδια ώρα, πάντως, η οικογένεια της

Θάλειας αλλά και το Πολεμικό Ναυτικό
εξακολουθούν να μη γνωρίζουν τα ακριβή
αίτια του θανάτου της νεαρής κοπέλας. Κι
αυτό γιατί το πόρισμα της νεκροψίας - νε-
κροτομής που συντάσσουν οι Ιταλοί ια-
τροδικαστές δεν είναι ακόμα έτοιμο. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική
εξέταση ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τρί-
της και οι ελληνικές αρχές αναμένεται να
ενημερωθούν επισήμως με τα μεταφρα-
σμένα έγγραφα που θα φτάσουν από τη
γειτονική χώρα, μέσα στα επόμενα
24ωρα. Εκτός όμως από τη νεκροψία, πε-
ρισσότερες πληροφορίες για παράγοντες
που έκοψαν πρόωρα το νήμα της ζωής της
20χρονης θα δώσουν τα αποτελέσματα
των τοξικολογικών και των ιστολογικών
εξετάσεων, τα οποία θα είναι έτοιμα μέσα
στον επόμενο μήνα.

Το επικρατέστερο σενάριο γύρω από τα
αίτια θανάτου της Θάλειας Κορδομπάλου
θέλει την πρωτοετή σπουδάστρια να υπέ-
στη σοβαρή τροφική δηλητηρίαση. Σύμ-
φωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, όλες
οι έρευνες και οι υποψίες στρέφονται σε
ένα γεύμα της 20χρονης σε fast food στη
Λαγκουλέτ της Τυνησίας λίγο πριν το
πλοίο «Προμηθεύς» αποπλεύσει από την
αφρικανική πόλη με προορισμό τη Νάπο-
λη της Ιταλίας. Κι ενώ το πλοίο του Πολε-
μικού Ναυτικού βρισκόταν στα ανοιχτά
της Μεσογείου, η Θάλεια Κορδαμπάλου
άρχισε να μην αισθάνεται καλά και η κα-
τάσταση της υγείας της σημείωσε ραγδαία
επιδείνωση. Στις 23 Αυγούστου διακομί-
σθηκε σε νοσοκομείο της Νάπολης, όπου
κατέληξε δύο ημέρες αργότερα.

Έφτασε χθες η σορός 
της 20χρονης ναυτικής δοκίμου -
Οι αρχές περιμένουν
το αποτέλεσμα της νεκροψίας
από τους Ιταλούς γιατρούς και 
τις ιστολογικές και τοξικολογικές
που θα βγουν στον επόμενο μήνα 

Θα τραβήξει το… θρίλερ
με τις αιτίες θανάτου της



Σ
την προσαγωγή τριών ατόμων
προχώρησαν χθες οι αστυνομι-
κές αρχές της Ηλείας για την
υπόθεση bullying εις βάρος του

14χρονου, ο οποίος είχε μαρτυρήσει από
τους βασανιστές του. 

Μετά τη μήνυση που υπέβαλε ο πατέρας
του ανήλικου κατά τριών προσώπων, οι άν-
δρες της Ασφάλειας του Πύργου κατάφε-
ραν να τους εντοπίσουν. Ο ένας που διώκε-
ται για σωματική βλάβη απολογήθηκε και
αφέθηκε ελεύθερος, ενώ το άλλο άτομο
με την ίδια κατηγορία μέχρι αργά χθες το
βράδυ έδινε εξηγήσεις. Το τρίτο άτομο, το
οποίο οδηγήθηκε στα γραφεία της Ασφά-
λειας του Πύργου με την κατηγορία της
απειλής, ζήτησε και πήρε προθεσμία για
να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα.

Όπως αποκάλυψε ο 14χρονος, όλα ξεκί-
νησαν τον περασμένο Δεκέμβριο όταν
μπήκε φωτιά και βανδαλίστηκε το 4ο Γυ-
μνάσιο του Πύργου. Αρχικά κατηγορήθη-
καν για τις καταστροφές ο 14χρονος και
κάποιοι συμμαθητές του. Όταν όμως κλή-
θηκαν από τις αστυνομικές αρχές για να
καταθέσουν, κατονόμασαν ως υπευθύ-
νους των φθορών έναν 16χρονο, έναν
18χρονο και ένα ακόμα άτομο. Έτσι σχη-
ματίστηκε δικογραφία για τα μεγαλύτερα
άτομα, εκ των οποίων μόνο ο ένας ήταν
μαθητής του 4ου Γυμνασίου. Απειλώντας,
εκφοβίζοντας αλλά και χτυπώντας τον
14χρονο, οι δράστες του ζήτησαν να πάρει
πίσω τα όσα είχε αναφέρει, έτσι ώστε να
απαλλαχθούν από τις κατηγορίες στο δι-
καστήριο.

Του έριξαν χαστούκια
«Μου έλεγαν “τι βλακείες κάνεις”, και

ξεκίνησαν να με χτυπάνε. “Αν ακούσουμε
κάτι, θα έχεις χειρότερα μπλεξίματα”»,
ανέφερε στους αστυνομικούς ο ανήλικος
που περικυκλώθηκε έξω από την εκκλη-
σία του Πύργου και δέχτηκε χαστούκια
στο πρόσωπο και χτυπήματα στο σώμα.

Μάλιστα, οι θύτες ζήτησαν από τον ανή-
λικο να επισκεφτεί και πάλι τις αστυνομι-
κές αρχές και να καταθέσει ότι ήταν εκεί-

νος τελικά που είχε προκαλέσει τις κατα-
στροφές στο κτίριο του σχολείου. Στο βίν-
τεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου,
αποτυπώνεται μόνο η πρώτη επίθεση στον
14χρονο, καθώς ανάλογο περιστατικό συ-
νέβη και την περασμένη Παρασκευή.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Πύρ-
γου Παναγιώτης Αντωνακόπουλος κάνει
λόγο για συμμορία στην οποία συμμετέ-

χουν και ενήλικα άτομα. «Υπάρχει συνέ-
χεια σε αυτή τη δράση, με κορυφαία εκ-
δήλωση τον εμπρησμό του σχολείου και
την απειλή της τότε διευθύντριας», ανέ-
φερε σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Πύρ-
γου και τόνισε: «Είναι μια ομάδα δέκα
ατόμων, στην ανατολική πλευρά της πό-
λης. Απειλούν κόσμο, καταστρέφουν αυ-
τοκίνητα, μπαίνουν σε καταστήματα». 
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Πέντε γυναίκες αρεοπαγίτες επέλεξε το υπουργικό
συμβούλιο έπειτα από εισήγηση του υπουργού Δικαιο-
σύνης Κώστα Τσιάρα για τις θέσεις των αντιπροέδρων
του Ανώτατου Δικαστηρίου. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκ-
προσώπου, το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε την ει-
σήγηση του υπουργού Δικαιοσύνης για την πλήρωση
των πέντε θέσεων αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου, οι
οποίες κενώθηκαν στις 30 Ιουνίου 2022. 
Έτσι, οι πέντε γυναίκες που αναλαμβάνουν χρέη αντι-
προέδρου είναι οι Ελένη Φραγκάκη, Ζαμπέτα Στράτα,
Μαρία Μουλιανιτάκη, Μαριάνθη Παγουτέλη και Μυρ-
σίνη Παπαχίου.
Και οι πέντε συμμετέχουν στη σύνθεση του Ειδικού
Δικαστηρίου που θα δικάσει στις 19 Σεπτεμβρίου τους
Δημήτρη Παπαγγελόπουλο και Ελένη Τουλουπάκη.

Άρειος Πάγος: Πέντε
νέες αντιπρόεδροιΣε επιφυλακή βρίσκονται οι σεισμολόγοι και οι κά-

τοικοι του νησιού της Σάμου, μετά τη διπλή ισχυρή σει-
σμική δόνηση που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρ-
της στο νησί με διαφορά 14 λεπτών. Από το 2020, που
ξέσπασε ο μεγάλος σεισμός των 7 Ρίχτερ, οι κάτοικοι
του νησιού είναι συνηθισμένοι στις δονή-
σεις και για αυτό βρίσκονται πάντα σε
εγρήγορση, διατηρώντας ωστόσο την ψυ-
χραιμία τους.

Συγκεκριμένα, η πρώτη σεισμική δόνη-
ση των 4,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12.56,
νότια του Πυθαγορείου Σάμου, και έγινε αι-
σθητή και στα Δωδεκάνησα, ενώ 14 λεπτά
αργότερα εκδηλώθηκε η δεύτερη σεισμική δόνηση των
5,2 Ρίχτερ. Η δεύτερη σεισμική δόνηση, όπως τόνισε και
στην «Political» ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπου-
λος, δεν είναι μετασεισμός, καθώς το μέγεθός της είναι
μεγαλύτερο σε σχέση με την πρώτη με εστιακό βάθος 12
χιλιομέτρων. Οι δονήσεις δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς

το απόγευμα σημειώθηκε και νέα σεισμική δόνηση, 4,5
Ρίχτερ, ενώ οι σεισμολόγοι αναμένουν να εκδηλωθούν
και άλλοι μικρότεροι μετασεισμοί. «Αναμένουμε και άλ-
λους μικρότερους μετασεισμούς, ωστόσο, δεν είμαστε
βέβαιοι ότι ο 5,2 Ρίχτερ ήταν ο κύριος. Θα χρειαστούν

δύο με τρία 24ωρα για να απαντήσουμε με
σιγουριά», πρόσθεσε ο κ. Παπαδόπουλος.

Ο σεισμολόγος συνιστά την προσοχή των
κατοίκων, καθώς τα κτίρια στη Σάμο έχουν
υποστεί πολλές βλάβες και είναι ιδιαίτερα
ευάλωτα μετά τον μεγάλο σεισμό των 7 Ρί-
χτερ που είχε εκδηλωθεί στις 30 Οκτωβρί-
ου 2020. Το ευχάριστο της υπόθεσης είναι

ότι αυτή τη φορά δεν υπήρξαν υλικές ζημιές και τραυ-
ματισμοί, ενώ να υπενθυμίσουμε ότι το 2020 ο σεισμός
στη Σάμο ήταν φονικός με δύο νεκρά παιδιά στο Βαθύ.
«Οι δύο δονήσεις που έγιναν νότια του νησιού δεν συν-
δέονται με εκείνη του 2020, που είχε εκδηλωθεί στα
βόρεια», κατέληξε ο κ. Παπαδόπουλος.

Παπαδόπουλος: Ανησυχία για τα 5,2 Ρίχτερ στη Σάμο 

Στα χέρια της αστυνομίας
οι τρεις ανήλικοι νταήδες

Πύργος: Προσήχθησαν έπειτα
από μήνυση του πατέρα

14χρονου, ο οποίος τους
κατήγγειλε ως βασανιστές του,
για ξυλοδαρμό και εκφοβισμό



ΠΕΜΠΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΘΕΜΑ18

Τ
ην ικανοποίηση από την επιτυχία στις πανελλή-
νιες και τον ενθουσιασμό για τη φοιτητική ζωή
που ξεκινά, διαδέχονται η ανησυχία και το άγχος
για πολλούς πρωτοετείς φοιτητές και τις οικογέ-

νειές τους, που ταλανίζονται από το δυσβάσταχτο οικονο-
μικό βάρος των σπουδών και αιτούνται μία θέση στις φοι-
τητικές εστίες, ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν.

Φέτος αναμένεται μεγάλος αριθμός αιτήσεων στο Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για διαμονή στις
φοιτητικές εστίες, λόγω του ραγδαίου κύματος ακρίβειας,
με την αγωνία για το αν αρκούν τα δωμάτια να είναι πιο έν-
τονη από ποτέ.

«Περιμένουμε να κάνουν αίτηση πολλά άτομα συγκριτι-
κά με τα προηγούμενα χρόνια, γιατί έχουν ανέβει πολύ οι
τιμές των ενοικίων και του ρεύματος. Υπάρχουν πολλοί
φοιτητές, ειδικά αυτή την περίοδο, που δεν έχουν τα χρή-
ματα να νοικιάσουν και πραγματικά αν δεν βρουν ένα δω-
μάτιο σε φοιτητική εστία, δεν θα μπορέσουν να σπουδά-
σουν», αναφέρει στο ThessToday.gr ο πρόεδρος του Συλ-
λόγου Οικότροφων Φοιτητικών Εστιών Θεσσαλονίκης
(ΣΟΦΕΘ) Ιωάννης Μικές.

Χρονίζουν τα προβλήματα 
Την ίδια ώρα προσθέτει πως τα προβλήματα που προ-

κύπτουν στις εστίες λόγω παλαιότητας και έλλειψης ανα-
καίνισης είναι πολλαπλά. «Οι εστίες υπολειτουργούν για
πολλά χρόνια. Δεν υπάρχει αρκετό προσωπικό στη γραμ-
ματεία, δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό στην καθαριότη-
τα. Προκύπτουν συνέχεια βλάβες. Στις Γ’ εστίες χάλασαν
τα ασανσέρ και έκαναν έναν χρόνο να φτιαχτούν. Είναι πο-
λύ παλιά και χρειάζεται να αντικατασταθούν πλέον. Οι
φοιτητές και οι καθαρίστριες πήγαιναν μέχρι τον 8ο όρο-
φο με τα πόδια», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διαθέτει
τέσσερα κτίρια φοιτητικών εστιών. Τα κτίρια Α’, Β’ και Γ’
βρίσκονται στις Σαράντα Εκκλησιές, δίπλα από την πανε-
πιστημιούπολη και το κτίριο Δ’ κοντά στα Λαδάδικα. Ο κ.
Μικές επισημαίνει πως ένα πάγιο αίτημα του συλλόγου
είναι η δημιουργία νέων δωματίων, καθώς μόνον 1.200
φοιτητές του ΑΠΘ διαμένουν σε φοιτητικές εστίες.

«Πέρσι είχαν κάνει αίτηση για εστία 600 άτομα και πή-
ραν περίπου τα 250, ενώ πληρούσαν τα κριτήρια όλα. Μι-
λάμε για έναν “διαγωνισμό φτώχειας” για το ποιος θα μπει
σε εστία. Δεν υπάρχουν αρκετά δωμάτια».

Παράλληλα ανησυχία επικρατεί, σύμφωνα με τον πρό-
εδρο του ΣΟΦΕΘ, καθώς συζητείται το κλείσιμο της φοι-
τητικής λέσχης που σιτίζει τους οικότροφους των κτιρίων
Α’, Β’ και Γ’. Εάν γίνει αυτό, επισημαίνει πως αναμένεται
μεγάλη επιβάρυνση για την κεντρική φοιτητική λέσχη και
«εγείρεται το ερώτημα πώς θα μπορέσει να σιτίσει τόσο
μεγάλο αριθμό φοιτητών».

Στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ η διαχείριση των εστιών
Την οικονομική διαχείριση των φοιτητικών εστιών του

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έχει το
Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) με
έδρα την Αθήνα. Αυτή η απόσταση, σε συνδυασμό με τις

γραφειοκρατικές διαδικασίες, είναι που προκαλεί θέμα-
τα στην άμεση επίλυση των ζητημάτων υλικοτεχνικής
υποδομής, σύμφωνα με τον αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών
Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, καθηγητή Δημή-
τρη Κωβαίο.

«Είναι δύσκολο να διοικείται οικονομικά μια μονάδα
στη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα. Μέσα σε αυτές τις δυ-
σκολίες προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο», εξηγεί
ο ίδιος, προσθέτοντας πως, όσον αφορά τις αιτήσεις για
δωμάτια στις φοιτητικές εστίες, θέληση της πρυτανείας
είναι «όπως και πέρυσι να ικανοποιήσουμε όλες τις αι-
τήσεις στον βαθμό που αυτό θα είναι εφικτό». Σημει-
ώνεται πως η προθεσμία για την υποβολή τους λήγει
στις 5 Σεπτεμβρίου.

Διαδικασίες για ανακαίνιση των δωματίων 
Όσον αφορά τα δωμάτια, ο κ. Κωβαίος αναφέρει πως

έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την ανακαίνισή τους, η
οποία δεν είναι γνωστό ακόμη πότε θα ολοκληρωθεί.
«Μέχρι τότε, με τις υπάρχουσες δυνατότητες προσπαθού-
με να αντιμετωπίζουμε όλα τα προβλήματα με τον καλύτε-
ρο δυνατό τρόπο. Προβλήματα που έχουν οι φοιτητές στα
δωμάτια αντιμετωπίζονται άμεσα. Παρ’ όλα αυτά, οι υπο-
δομές και τα κτίρια είναι πολλών ετών. Έχουν μεγάλη
ιστορία και συνεπώς χρειάζονται ριζική ανακαίνιση. Αυτό
αναμένεται να γίνει στο προσεχές μέλλον».

Παράλληλα σημειώνει πως έχουν αναβαθμιστεί οι τα-
χύτητες του ίντερνετ, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγ-
κες των φοιτητών, ενώ επίσης ύστερα από πολλά χρόνια
επαναλειτούργησε ο ναός που βρίσκεται στις εστίες. Ο
συγκεκριμένος ναός «με τη βοήθεια της Μητροπόλεως
Θεσσαλονίκης ανακαινίστηκε και θα λειτουργεί κάθε Κυ-
ριακή. Είναι κάτι που πολλοί φοιτητές ήθελαν».

«Πολλοί δεν θα μπορέσουν να έρθουν 
για σπουδές», τονίζει ο πρόεδρος 
του Συλλόγου Οικότροφων Φοιτητικών
Εστιών Θεσσαλονίκης (ΣΟΦΕΘ) 
Ιωάννης Μικές

«Διαγωνισμός 
φτώχειας» 
για ένα δωμάτιο 
στις εστίες

Α Π Θ



Π
ροκαταρκτική εξέταση πα-
ρήγγειλε ο εισαγγελέας
Θεσσαλονίκης προκειμέ-
νου να διερευνηθούν οι

καταγγελίες του δημοσιογράφου Νί-
κου Ασλανίδη, ο οποίος ανέφερε ότι ο
98χρονος πατέρας του, που εισήχθη
σε κλινική του νοσοκομείου Παπαγε-
ωργίου, δέθηκε και ξυλοκοπήθηκε από το προσωπικό.
Συγκεκριμένα, ανέφεραν ότι τον ακινητοποίησαν στο
κρεβάτι δένοντας τα χέρια του και του προκάλεσαν μώ-
λωπες. Ο αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Γιάννης Μητσιό-
πουλος ζήτησε από τον πταισματοδίκη να διερευνηθεί
εάν έχουν τελεστεί τα αδικήματα της παράνομης κατα-

κράτησης και της παράνομης βίας, να
ερευνηθεί εάν έχει γίνει έκθεση
ελέγχου από τον αρμόδιο επιθεωρητή
και να προσκομισθεί και αν έχει δια-
ταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση για
το περιστατικό. Στο πλαίσιο της έρευ-
νας θα διερευνηθούν κι άλλα αδική-
ματα που ενδεχομένως να έχουν τε-

λεστεί, αφού πρώτα κληθεί να καταθέσει ο καταγγέλλων
δημοσιογράφος Νίκος Ασλανίδης. Το νοσοκομείο σε
ανακοίνωσή του ήδη έχει υποστηρίξει πως ο ηλικιωμένος
δεν ήταν συνεργάσιμος και για αυτό προχώρησαν σε αυτή
την κίνηση. Εκπρόσωποι του ιδρύματος θα κληθούν να
δώσουν εξηγήσεις στο πλαίσιο της προκαταρκτικής.

Η αγάπη του Θόδωρου Καράογλου για τον Ηρακλή
είναι μεγάλη. Άλλωστε δεν είναι λίγες οι φορές που
τον έχουμε δει στο γήπεδο και μάλιστα παρέα με τα
παιδιά του. Σήμερα, ωστόσο, διαπιστώσαμε πως ο
βουλευτής της Β’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ απολαμβάνει

τον πρωινό του καφέ και σε ανάλογη κούπα, και μάλι-
στα από τα χεράκια της συζύγου του, Γιώτας. Ανάρτη-
σε και σχετική φωτογραφία με ανάλογη λεζάντα
«Όταν λέω στη Γιώτα, θα ήθελα τον καφέ μου στην
κούπα του Ηρακλή!».

Ο πρωινός καφές του Θόδωρου Καράογλου με τον… Ηρακλή 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΝΔ: Συνεδρίασε 
η Διοικούσα 

Στα γραφεία της Διοικούσας Επι-
τροπής της ΝΔ, παρουσία του προ-
έδρου της Ζήση Ιωακείμοβιτς, συνε-
δρίασε το βράδυ της Δευτέρας η ΔΕ-
ΕΠ Α’ Θεσσαλονίκης με θέμα την
προετοιμασία της παρουσίας του
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτά-
κη στην 86η ΔΕΘ. Όπως χαρακτηρι-
στικά έγραψε ο Θοδωρής Μητράκας
(Πρόεδρος ΔΕΕΠ Α’ Θεσσαλονίκης),
«μια ιδιαίτερης σημασίας ΔΕΘ πα-
ρουσία του πρωθυπουργού Κ. Μη-
τσοτάκη είναι προ των πυλών… Η
ΔΕΕΠ Α’ Θεσσαλονίκης δεν χρει-
άστηκε να σηκώσει μανίκια, γιατί εί-
μαστε ακόμα με τα κοντομάνικα, αλλά
ξεκίνησε σήμερα τις ετοιμασίες....».

Παλιοί και νέοι 
ψάχνουν αφορμή

Άλλη μια φορά που οι γενιές συγ-
κρούονται στην πολιτική. Οι παλιοί
και οι νέοι. Στο ΠΑΣΟΚ περνούν τη
φάση που μια νέα γενιά ανέλαβε τα
ηνία και οι παλιότεροι προσπαθούν
να τους πατρονάρουν ως οι «σοφοί»
του κόμματος. Κάποιοι εκ των νέων
στο τοπικό ΠΑΣΟΚ νομίζουν, όμως,
ότι δεν πρέπει να δέχονται ούτε κρι-
τική, ούτε μια συμβουλή έστω. Και
αυτό φάνηκε και στη συνεδρίαση της
Δευτέρας (φωτό), όπου κάποιοι πα-
ρεξήγησαν μια πολύ εποικοδομητική
συζήτηση. Αφορμή ψάχνουν για να
μαλώνουν μάλλον...

Σε καραντίνα 
λόγω covid 
ο Ηλίας Ζάχαρης 

Θύμα του... κορονοϊού έπεσε και
ο Ηλίας Ζάχαρης. Ο επικεφαλής της
μείζονος αντιπολίτευσης και εκ νέ-
ου υποψήφιος δήμαρχος Νεάπολης
- Συκεών διαγνώστηκε θετικός και
τις επόμενες ημέρες θα παραμείνει
σε καραντίνα. Το θετικό είναι, όπως
έκανε γνωστό ο ίδιος, πως τα συμ-
πτώματα της νόσου είναι ήπια. Πε-
ραστικά, Ηλία!

Παρέμβαση εισαγγελέα για την καταγγελία 
κακοποίησης 98χρονου στο «Παπαγεωργίου»

Μετρό: Συνάντηση κορυφής 
για την πορεία των έργων    

Το Μετρό βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα ενόψει της
ΔΕΘ. Έτσι, τις επόμενες ημέρες αναμένονται στη Θεσ-
σαλονίκη οι υπουργοί Υποδομών και Μεταφορών Κώ-
στας Καραμανλής και Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, προ-
κειμένου να συναντηθούν με τον πρόεδρο της Αττικό
Μετρό ΑΕ Νίκο Ταχιάο και να δουν από κοντά την πο-
ρεία του έργου, ιδιαίτερα στους σταθμούς της Βενιζέ-
λου και της Αγίας Σοφίας.

Ετοιμάζει κάτι αθόρυβα
ο Νίκος Νυφούδης;
Τα γενέθλιά του
είχε την περασμέ-
νη εβδομάδα ο
επιχειρηματίας
και πρώην βου-
λευτής Νίκος Νυ-
φούδης. Στις ευ-
χές και στα τηλέ-
φωνα όλοι τον ρω-
τούσαν για τον
Δήμο Θεσσαλονί-
κης. Ο ίδιος κρα-
τάει κλειστά τα
χαρτιά του, όμως η
στήλη μαθαίνει ότι
κάτι ψήνεται που
μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες ακόμα και σε
αυτό το δημοτικό συμβούλιο.

Έπεσε στο τραπέζι 
το εξαγωγικό hub

Σύσκεψη φορέων συγκάλεσε τη Δευτέρα ο πρό-
εδρος του ΣΕΒΕ κ. Σίμος Διαμαντίδης για τη δημι-
ουργία του εξαγωγικού hub στη Θεσσαλονίκη. Σε
αυτή το «παρών» έδωσε και ο Σταύρος Καλαφάτης,
αλλά... μέσω zoom από την αίθουσα αναχωρήσεων
του αεροδρομίου Μακεδονία. Βλέπετε, ο υφυπουρ-
γός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας -
Θράκης έπρεπε να βρίσκεται στη Βουλή, καθώς
ήταν προγραμματισμένη η συζήτηση και η μυστική
ονομαστική ψηφοφορία για τη σύσταση Εξεταστι-
κής Επιτροπής για τις υποκλοπές.

Το εκλογικό πλάνο Ζέρβα  
Πρώτα η ανακοίνωση της παράταξης και μετά η

ανακοίνωση των ονομάτων των υποψηφίων που θα
κατέβουν μαζί του στις αυτοδιοικητικές εκλογές
του 2023. Με αυτό το πλάνο αναμένεται να πορευτεί
ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας.
Βέβαια, όλα θα πάνε με τη σειρά, αλλά και τον χρόνο
τους. Και σίγουρα θα είναι μετά τη ΔΕΘ.
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Σε ιδιώτη ο εσωτερικός έλεγχος 
του Δήμου Ναυπακτίας; 

«Προκλητική και απαράδεκτη» χαρακτηρίζει η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(ΠΟΕ-ΟΤΑ) την απόφαση του δημάρχου Ναυπακτίας για «ανά-
θεση σε ιδιώτη του εσωτερικού ελέγχου του δήμου». Σύμφωνα
με την ανακοίνωση, «η απόφαση αυτή εγείρει πολλά ερωτήματα,
υπονομεύει τον δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρε-
σιών του Δήμου Ναυπακτίας και δημιουργεί προηγούμενο ανά-
θεσης σε ιδιώτες αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών του δήμου».
Προσθέτουν, δε, ότι «έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανά-
θεσης αντί του ποσού των 14.880 ευρώ».

«Μείζον πρόβλημα για όλους τους δήμους της χώρας εξακολουθεί να είναι
το ενεργειακό κόστος. Ξεκάθαρα, δεν βγαίνει η εξίσωση με τίποτα, ούτε
στους δήμους ούτε στις ΔΕΥΑ, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν στηριχτεί
ουσιωδώς. Δυστυχώς, από τις μέχρι τώρα συναντήσεις της ΚΕΔΕ με τους
αρμοδίους, δεν είμαι σίγουρος ότι έχει γίνει κατανοητό το οικονομικό κενό
που αντιμετωπίζουμε», τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης
Παπαστεργίου σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Επικοινωνία 94FM. Σε
ό,τι αφορά τις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν για άμεση όσο και
για μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση του προβλήματος, ο κ. Παπαστεργίου
συνέστησε τη μείωση της κατανάλωσης όπου αυτό είναι εφικτό, ζήτησε να
νομοθετηθεί άμεσα η δυνατότητα σε όλους τους δήμους, και σε αυτούς
χωρίς πιστοληπτική ικανότητα, να προχωρήσουν σε σύναψη δανείων για
έργα εξοικονόμησης ενέργειας, να προχωρήσει γρήγορα το πρόγραμμα
«Ηλέκτρα» για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων με έξυπνα
συστήματα ενεργειακής διαχείρισης και να δοθεί η δυνατότητα στους
δήμους να προχωρήσουν σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Τι συμβαίνει στη Λαμία
με τους αντιδημάρχους;

Δεύτερη παραίτηση αντιδημάρχου στον Δήμο
Λαμιέων, μέσα σε λίγες ημέρες. Ο αντιδήμαρ-
χος Αθλητισμού, Εμπορίου και Επιχειρηματικό-
τητας Δημήτρης Κυρίτσης εγκατέλειψε τον θώ-
κο. Είχε προηγηθεί η παραίτηση της Αμαλίας
Ποντίκα από αντιδήμαρχος Τουριστικής Ανά-
πτυξης, Διεθνών Σχέσεων και Διαδημοτικής
Συνεργασίας, Ψηφιακής Μετάβασης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης. Ο κ. Κυρίτσης επι-
καλείται προσωπικούς και μόνον λόγους, και
ζητάει από τον δήμαρχο «να την κάνει άμεσα
αποδεκτή», ενώ διαβεβαιώνει πως «θα συνεχί-
σω να προσφέρω από τη θέση του δημοτικού
συμβούλου μέχρι το τέλος της θητείας μου». Ο
δήμαρχος Λαμιέων Θύμιος Καραΐσκος έκανε
αποδεκτή την παραίτηση.

Δωρεάν
κινηματογραφικές
βραδιές

Για ακόμη μία χρονιά πραγματοποιούνται,
με τη στήριξη της Περιφέρειας Αττικής, οι δω-
ρεάν κινηματογραφικές βραδιές για μικρούς
και μεγάλους στο Πεδίον του Άρεως. Στο
υπαίθριο θέατρο «Αλίκη» οι πολίτες της Αθή-
νας έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν
προβολές κλασικών ταινιών του παγκόσμιου
κινηματογράφου, αλλά και προβολές για τους
μικρούς φίλους. Οι προβολές έχουν ήδη ξεκι-
νήσει από τις 28 Αυγούστου και θα διαρκέ-
σουν μέχρι και τις 9 Σεπτεμβρίου, ενώ η είσο-
δος είναι ελεύθερη για το κοινό. 

!
Εγκρίθηκε από ΕΕ το νέο ΠΕΠ
Στερεάς Ελλάδας 2021-2027

Μεταξύ των πρώτων
περιφερειακών προ-
γραμμάτων της περιό-
δου 2021-2027, τα οποία
έτυχαν έγκρισης από
την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή, είναι το επιχειρησια-
κό πρόγραμμα «Στερεά
Ελλάδα 2021-2027». Ο
συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχε-
ται σε 426,066 εκατ. ευρώ. Το νέο πρόγραμμα είναι αυξη-
μένο κατά 233 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο
της περιόδου 2014-2020. Θα δοθούν:
� 180 εκατ. ευρώ για οδικούς άξονες, υποδομές ύδρευ-
σης-αποχέτευσης, αντιπλημμυρικά έργα, εκπαίδευση,
υγεία και πολιτισμό, τουρισμό.
� 108 εκατ. ευρώ για δράσεις Κοινωνικού Ταμείου με
στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων των ευπαθών-
ευάλωτων συμπολιτών μας.
� 76 εκατ. ευρώ για αστική ανάπτυξη και ολοκληρωμέ-
νες χωρικές επενδύσεις (ΟΧΕ).
� 54 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας
και της καινοτομίας. 
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ΚΕΔΕ: Πώς θα αντιμετωπιστεί η ενεργειακή κρίση
Γράφουν: Γιάννης Παργινός, Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα
βορειοανατολικά της Αθήνας, ανα-
μένεται μεγάλη «αναταραχή» μόλις

βγουν τα τελικά αποτελέσματα για τις
εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς; Μια

πρώτη εκτίμηση που κάνουν στελέχη της αντιπολί-
τευσης είναι ότι θα μείνουν εκτός πάνω από 100
παιδιά και αν αναλογιστούμε τον «πόλεμο» που
έχει προηγηθεί επειδή ο δήμαρχος έκλεισε έναν
παιδικό σταθμό, το φθινόπωρο αναμένεται… «πο-
λύ ζωηρό»! 

Στήριξη για τα σχολεία  
Ποσό συνολικού ύψους 28 εκατ. ευρώ κατανέμεται σε

όλους τους δήμους για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών
των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης. Από το υπουργείο Εσωτερικών διευκρινίζεται ότι για την
κατανομή του χρηματικού ποσού λήφθηκαν υπόψη δεδομέ-
να του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη σχολι-
κή χρονιά 2020-2021, που αφορούν τον αριθμό των μαθητών,
τον αριθμό των σχολείων και τον αριθμό των τμημάτων ανά
κλιματική ζώνη, ενώ συνεκτιμήθηκε και η υλοποίηση του θε-
σμού του σχολικού τροχονόμου.
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Μ
ε την προσθήκη επιπλέ-
ον 70.000 δικαιούχων θα
κλείσει το πρόγραμμα
«Ανακυκλώνω-Αλλάζω

Συσκευή», ανεβάζοντας τον συνολικό
αριθμό των ωφελούμενων στους

220.000, ενώ είναι ανοιχτό το ενδεχό-
μενο διεύρυνσης, με τη διάθεση επι-
πλέον πόρων για την κάλυψη της σχε-
τικής επιδότησης. 

Σύμφωνα με τα πρώτα ανεπίσημα
στοιχεία του υπουργείου Περιβάλλον-
τος και Ενέργειας, έχει εξαργυρωθεί ή
δεσμευτεί το 25% των επιταγών του
προγράμματος (περίπου 75.000) για
την αντικατάσταση παλαιών ενεργο-
βόρων κλιματιστικών, ψυγείων και
καταψυκτών. 

Σημειώνεται ότι με βάση τον αρχικό
προϋπολογισμό του προγράμματος θα
διατεθούν 151,4 εκατ. ευρώ για 151.410
δικαιούχους, οι οποίοι θα λάβουν
290.640 επιταγές. Το 61% των δικαιού-
χων ανήκουν στις λεγόμενες «ευπα-
θείς ομάδες» (άτομα με αναπηρία, μο-
νογονεϊκές οικογένειες, τρίτεκνοι,
πολύτεκνοι). Επιπλέον, αξιοσημείωτο
είναι το γεγονός ότι το 60% των δι-
καιούχων αγοράζει οικονομικές συ-
σκευές, κάτι που σημαίνει ότι ένα ση-
μαντικό μέρος της αξίας των επιταγών
δεν εξαργυρώνεται στο κατάστημα και
συνεπώς επανεντάσσεται στο πρό-
γραμμα, αυξάνοντας τον αριθμό των
δυνάμει δικαιούχων. 

Τα επτά SOS του προγράμματος,
που πρέπει να έχουν υπ’ όψιν τους οι
ωφελούμενοι, είναι τα εξής:

1Κάθε αίτηση περιλαμβάνει αθροι-
στικά 1-3 συσκευές προς επιχορή-
γηση. Ο δικαιούχος μπορεί να αγο-
ράσει έως δύο κλιματιστικά, ένα
ψυγείο και έναν καταψύκτη. 

2Κάθε επιταγή αντιστοιχεί σε μία
συσκευή και ο κάθε δικαιούχος

μπορεί να λάβει έως τρεις επιτα-
γές. 

3Με την κατάθεση της επιταγής
στον έμπορο, ο καταναλωτής κα-

λύπτει ένα μέρος της τιμής του
προϊόντος, ίσο με την αξία της, ενώ
τα υπόλοιπα χρήματα πρέπει να τα
καλύψει με δική του δαπάνη.

4Μέχρι σήμερα έχουν δεσμευθεί
ή εξαργυρωθεί σε εμπορικά κα-

ταστήματα περισσότερες επιταγές
για ψυγεία. Το ποσοστό πλησιάζει
το 50%, ενώ ακολουθούν τα κλιμα-
τιστικά με 41% και οι καταψύκτες
με 9%. Για ανακύκλωση έχουν
αποσυρθεί περίπου 31.000 συ-
σκευές. 

5Το ανώτατο ποσό επιχορήγησης
ανά συσκευή εξαρτάται από την

κατηγορία του προϊόντος και τον
ΦΠΑ, καθώς σε ορισμένες πε-
ριοχές της χώρας, όπως στα νη-
σιά, ο συντελεστής είναι κάτω
από το 24%. 

6Το ποσοστό επιχορήγησης κυ-
μαίνεται από 30% έως 50%, ανά-

λογα με την εισοδηματική κατη-

γορία στην οποία ανήκει ο δι-
καιούχος. 

7Η καταληκτική ημερομηνία για
αγορές είναι η Παρασκευή 16 Σε-

πτεμβρίου, ενώ η παράδοση της
συσκευής προς ανακύκλωση
πρέπει να γίνει από τον ιδιώτη, το
αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Έως αύριο στις 15.00 μετά το μεσημέρι θα πρέπει
να αποστείλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις οι
επιχειρήσεις, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν με
πρόστιμο, λόγω μη καταβολής των δόσεων του φό-
ρου για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Το υπουρ-
γείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων, μετά την αποκατάσταση της λειτουργίας της
εφαρμογής δηλώσεων φόρου εισοδήματος νομικών
προσώπων 2021, δίνουν τη δυνατότητα υποβολής
αυτών των δηλώσεων και καταβολής του φόρου ή
των δύο πρώτων δόσεων χωρίς την επιβολή κυρώ-
σεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής. Το
υπουργείο και η ΑΑΔΕ επισημαίνουν τα εξής τέσσε-

ρα σημεία της σχετικής διαδικασίας: 
� Τα νομικά πρόσωπα που μέχρι τις 30/8/2022 δεν
είχαν υποβάλει αρχική ή τροποποιητική δήλωση,
μπορούν να την υποβάλουν εμπρόθεσμα μέχρι την
Παρασκευή 2/9/2022 και ώρα 15.00.
� Ο φόρος που θα προκύψει από τις δηλώσεις αυτές,
μπορεί να καταβληθεί χωρίς κυρώσεις και τόκους
εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι την Παρασκευή
2/9/2022.
� Ο φόρος αυτός πρέπει να καταβληθεί αποκλειστι-
κά μέσω web banking και όχι μέσω κάρτας ή συστή-
ματος πληρωμών IRIS.
� Για τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος νομικών

προσώπων που υποβλήθηκαν έως και τις 30/8/2022,
ο φόρος καταβλήθηκε εμπρόθεσμα μέχρι χθες,
31/8/2022.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην κοινή ανακοί-
νωση του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ,
έως προχθές το βράδυ είχαν υποβληθεί 98.867 δη-
λώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και
15.559 δηλώσεις φόρου εισοδήματος νομικών προ-
σώπων. Συνολικά, οι εμπρόθεσμες δηλώσεις φόρου
εισοδήματος φυσικών προσώπων ανήλθαν σε
6.399.973, ξεπερνώντας το περσινό ρεκόρ των
6.385.896 δηλώσεων, και οι δηλώσεις φόρου εισο-
δήματος νομικών προσώπων ανήλθαν σε 284.165.

Τα 7 SOS και 
οι ημερομηνίες-κλειδιά 
για την έκπτωση 

ΥΠΟΙΚ: Δηλώσεις και πληρωμή φόρου χωρίς πρόστιμο έως αύριο στις 15.00

Στους 220.000 οι δικαιούχοι
για το «Αλλάζω Συσκευή»

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης



Δ
εν ισχύει η παραγραφή
χρεών προς τον ΕΦΚΑ,
εφόσον υπάρχει ειδοποί-
ηση από τον φορέα για την

αναζήτηση οφειλών, όπως διευκρινί-
ζει το υπουργείο Εργασίας. Σύμφωνα
με όσα αναφέρονται σε ενημερωτικό
σημείωμα για τις διατάξεις του νέου
ασφαλιστικού νομοσχεδίου, μειώνε-
ται ο χρόνος που έχει στη διάθεσή του
ο ΕΦΚΑ για να βεβαιώσει και να ει-
σπράξει απαιτήσεις από μη καταβλη-
θείσες ασφαλιστικές εισφορές σε 10
χρόνια, από 20 χρόνια που είναι σή-
μερα. Εάν η απαίτηση δεν βεβαιωθεί
μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα,
παραγράφεται, ενώ από την
01/01/2027 ως χρόνος παραγραφής
ορίζεται η πενταετία. Οι μισθωτοί δεν
θίγονται από την παραγραφή οφει-
λών του εργοδότη και αναγνωρίζον-
ται οι παραγεγραμμένες οφειλές. 

Αυτοαπασχολούμενοι
Οι αυτοαπασχολούμενοι θα μπο-

ρούν να καταβάλουν τις οφειλές τους,
παρά την παραγραφή, εφόσον το επι-
θυμούν, προκειμένου να αναγνωρί-
σουν ως ασφαλιστικό χρόνο το διά-
στημα που παραγράφηκε. Επιπλέον,
λαμβάνεται ειδική μέριμνα για όσους

οφειλέτες ρύθμισαν χρέη πέραν της
δεκαετίας, ώστε να μην αδικηθούν,
παρότι ήταν συνεπείς. Σημειώνεται ότι
η παραγραφή διακόπτεται κάθε φορά
που ο ασφαλισμένος ειδοποιείται ότι
οφείλει ασφαλιστικές εισφορές.

Σε μια τέτοια περίπτωση, η δεκαε-
τία ξεκινά εκ νέου από την ειδοποί-
ηση. Στις περιπτώσεις αυτές και μετά
από αίτηση του ενδιαφερόμενου, το
παραγεγραμμένο ποσό αφαιρείται
από τη ρύθμιση και τα ποσά που
έχουν καταβληθεί καλύπτουν την
υπόλοιπη οφειλή. 

Παραδείγματα
Για παράδειγμα, αυτοαπασχολού-

μενος που υποβάλλει αίτηση συντα-
ξιοδότησης το 2022 οφείλει εισφο-
ρές για τα έτη 2002-2011, τις οποίες ο
ΕΦΚΑ δεν του έχει καταλογίσει μέχρι
τη στιγμή της αίτησης. Οι εισφορές
αυτές αφορούν διάστημα πέραν της
δεκαετίας και άρα είναι παραγεγραμ-

μένες. Έστω ότι, για να θεμελιώσει
συνταξιοδοτικό δικαίωμα, ο αυτοα-
πασχολούμενος χρειάζεται ακόμη 5
χρόνια ενσήμων. Τότε έχει τη δυνατό-
τητα να πληρώσει τα 5 από τα 10 πα-
ραγεγραμμένα χρόνια, ώστε να τα
αναγνωρίσει ως ασφαλιστικό χρόνο.

Αντιθέτως, εάν ο ΕΦΚΑ είχε προβεί
σε κοινοποίηση προς τον ασφαλισμέ-
νο της βεβαίωσης οφειλής των εν λό-
γω εισφορών εντός δεκαετίας από τη
γένεσή της (γεγονός που διακόπτει
τον χρόνο παραγραφής), τότε ο
ασφαλισμένος οφείλει το σύνολο των
εισφορών.

Σε άλλο παράδειγμα, έστω ότι το
2019 βεβαιώθηκε και στη συνέχεια
με αίτηση του ασφαλισμένου ρυθμί-
στηκε οφειλή του 2008, πέραν της δε-
καετίας. Ο οφειλέτης αυτός μπορεί να
ζητήσει τη διακοπή της ρύθμισης και
τη διαγραφή της υπόλοιπης οφειλής.
Αν συνεχίσει να πληρώνει, τότε θα
του αναγνωριστεί ο ασφαλιστικός
χρόνος που αντιστοιχεί στην οφειλή,
όταν θα εκδοθεί η σύνταξη. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Γ. Στουρνάρας: 
Το 2024 η... ήττα 
του πληθωρισμού  

Στο τέλος του 2024 θα είναι ορατή η...
ήττα του πληθωρισμού, ο οποίος, ωστό-
σο, στην παρούσα φάση εξελίσσεται σε
Λερναία Ύδρα. Αυτό επεσήμανε σε οι-
κονομικό φόρουμ, παρουσία κεντρικών
τραπεζιτών, ο διοικητής της Τραπέζης
Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος
εξέφρασε τον προβληματισμό του για
τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης
στη γιγάντωση του «τέρατος», το οποίο
τροφοδοτεί την άνοδο των επιτοκίων. 

Ο κ. Στουρνάρας τόνισε ότι «η Ευρω-
παϊκή Κεντρική Τράπεζα παραμένει
αποφασισμένη να αφανίσει τη Λερναία
Ύδρα του υψηλού πληθωρισμού», προ-
σθέτοντας ότι για τον λόγο αυτόν η ΕΚΤ
ανέπτυξε ένα νέο εργαλείο, το ΤΡΙ, το
οποίο θα επιτρέψει όχι μόνο να αντιμε-
τωπιστεί δραστικά ο πληθωρισμός, αλ-
λά και να αποτραπούν τυχόν απειλές
κατακερματισμού. 

Σύμφωνα με τον κεντρικό τραπεζίτη
της χώρας μας, η άνοδος των επιτοκίων
μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό εργα-
λείο για τη διατήρηση της σταθερότητας
των τιμών, αν και, όπως αναγνώρισε, «οι
διαταραχές που πλήττουν την οικονο-
μία προέρχονται από την πλευρά της
ζήτησης». Ταυτόχρονα, υπογράμμισε
τις διαταραχές που έπληξαν την Ευρω-
ζώνη, επισημαίνοντας ότι αυτές προέρ-
χονται από την πλευρά της προσφοράς,
«η οποία έχει πολλά κεφάλια, σαν τη
Λερναία Ύδρα». 

Σύμφωνα με τον κ. Στουρνάρα, οι
υψηλότερες τιμές της ενέργειας έπλη-
ξαν τη ζώνη του ευρώ πολύ σφοδρότερα
από ό,τι τις ΗΠΑ, που έχουν πολύ μικρό-
τερη εξάρτηση από τις εισαγωγές ενέρ-
γειας. Παράλληλα, με την άρση των πε-
ριοριστικών μέτρων για την αναχαίτιση
των κυμάτων της πανδημίας ενισχύθη-
κε η ζήτηση, ιδίως στον τομέα των υπη-
ρεσιών, η οποία κατά τη διάρκεια της
πανδημίας είχε συσσωρευθεί λόγω
αναβολής δαπανών, με αποτέλεσμα να
διευρυνθούν και να ενταθούν οι ανοδι-
κές πιέσεις στις τιμές.

ΠΕΜΠΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ22
Ο

ΙΚ
Ο

Ν
Ο

Μ
ΙΑ

Τι ισχύει και τι διευκρινίζει
το υπουργείο Εργασίας 

Πότε (δεν) διαγράφονται
τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Τ
ην «τεχνογνωσία» Ελλάδας
και Ισπανίας εξετάζει να
αξιοποιήσει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, επιχειρώντας μια

άμεση -δεδομένων των επειγουσών
αναγκών- απάντηση στην ενεργει-
ακή κρίση που «δείχνει τα δόντια
της» σε ευρωπαϊκά νοικοκυριά και
επιχειρήσεις. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρό-
θεση της Κομισιόν είναι το νέο μον-
τέλο να συνδυάζει την επιβολή πλα-
φόν στο αέριο που προορίζεται για
ηλεκτροπαραγωγή, κατά το πρότυπο
που έχει εφαρμοστεί σε Ισπανία και
Πορτογαλία, και την απόκτηση των
εσόδων από τα κράτη-μέλη μέσω
συστήματος παρακράτησης των υπε-
ρεσόδων ανάλογου αυτού που ισχύει
στην Ελλάδα. 

Σε αυτή την κατεύθυνση, χθες, ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας Κώστας Σκρέκας απέστειλε επι-
στολή στους Ευρωπαίους ομολόγους

του, παρουσιάζοντας: 
� Τον ελληνικό μηχανισμό ανάκτησης
υπερεσόδων από τις εταιρείες παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
� Τα χρήματα που έχει ανακτήσει η
Ελλάδα τις πρώτες 55 ημέρες της
εφαρμογής του μηχανισμού.
� Την ελληνική πρόταση για έναν μό-
νιμο ευρωπαϊκό μηχανισμό που απο-
συνδέει τις τιμές φυσικού αερίου από
αυτές του ρεύματος.

«Η Ελλάδα διαδραματίζει αποφασι-
στικό ρόλο με συγκεκριμένες προτά-
σεις για μια κοινή ευρωπαϊκή απάντη-
ση στην αντιμετώπιση της διεθνούς
ενεργειακής κρίσης», σημείωσε μέσω
Twitter ο κ. Σκρέκας.

Ο υπουργός Ενέργειας και Περι-
βάλλοντος εξήγησε μιλώντας στο
Open ότι οι ελληνικές προτάσεις στην
ΕΕ περιλαμβάνονται σε επιστολή από
την ομάδα Gas Coordination Group
της Κομισιόν, στην οποία συμμετέ-
χουν ρυθμιστές από όλες τις χώρες
της ΕΕ. Η ομάδα ζητεί από τις 27 χώ-
ρες να σχολιάσουν ποιο μέτρο είναι

καταλληλότερο να εφαρμοστεί στην
Ευρώπη.

Άμεσα αποτελέσματα 
Σύμφωνα πάντως με αναλυτές της

αγοράς, ο ελληνικός μηχανισμός μπο-
ρεί όχι απλώς να αποτελέσει πρότυπο
για ανάλογες πρωτοβουλίες από άλλα
κράτη-μέλη, αλλά να εφαρμοστεί σε
πανευρωπαϊκή κλίμακα -συνδυαζό-
μενος με την επίσης πανευρωπαϊκή
εφαρμογή ενός πλαφόν στο φυσικό
αέριο που επεξεργάζεται ήδη η Κομι-
σιόν. Και αυτό γιατί θα έχει άμεσα
αποτελέσματα, χωρίς η ενεργοποίησή
του να επηρεάζεται από τις ιδιαιτερό-
τητες του ενεργειακού μείγματος κά-
θε χώρας.

Όσον αφορά το πλαφόν στο αέριο, οι
ίδιοι αναλυτές εκτιμούν ότι η πιο πρό-
σφορη φόρμουλα είναι το ισπανικό
μοντέλο, δηλαδή η αποζημίωση των
εισαγωγέων για τη διαφορά ανάμεσα
στην τιμή προμήθειας και το πλαφόν.
Όπως προσθέτουν, το σχήμα αυτό δύ-
σκολα θα μπορούσε να υλοποιηθεί

κεντρικά, αφού κάτι τέτοιο θα ήταν πε-
ρίπλοκο και χρονοβόρο.

Αντίθετα, η πιο άμεση λύση θα ήταν
να εφαρμοστεί από κάθε κράτος-μέ-
λος στην αγορά του, στη βάση της ενι-
αίας πανευρωπαϊκής μέγιστης τιμής
που θα καθορισθεί. Μάλιστα, σε μια
τέτοια περίπτωση, κάθε κράτος-μέλος
θα μπορούσε να αξιοποιήσει για τις
επιδοτήσεις στο αέριο τις χρηματορο-
ές από τις παρακρατήσεις των υπερε-
σόδων των ηλεκτροπαραγωγών. 

Στόχος της να συνδυάζει 
την επιβολή πλαφόν στο αέριο
που προορίζεται για
ηλεκτροπαραγωγή και 
την απόκτηση των εσόδων 
από τα κράτη-μέλη μέσω
συστήματος παρακράτησης
των υπερεσόδων 

Με τον λιγνίτη να έχει πλέον επιστρέψει για τα κα-
λά σε κεντρική θέση στο ενεργειακό μείγμα της χώ-
ρας και την «Πτολεμαΐδα 5» να ετοιμάζεται ώστε να
λειτουργήσει κανονικά ήδη από τον Δεκέμβριο, οι
ανάγκες για την εκσκαφή νέων ποσοτήτων του πάλαι
ποτέ θεωρούμενου «μαύρου χρυσού» της Δυτικής
Μακεδονίας έχουν αυξηθεί κατακόρυφα.

Στις αυλές της νέας μονάδας της ΔΕΗ ήδη συγκεν-
τρώνονται εδώ και λίγες εβδομάδες οι πρώτες ποσό-
τητες λιγνίτη, καθώς η μονάδα αναμένεται να τεθεί
σε δοκιμαστική λειτουργία περί τα μέσα Σεπτεμβρί-

ου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της εταιρείας.
Όπως έχει γίνει γνωστό, το καύσιμο θα φτάνει στη
μονάδα μέσω ταινιοδρόμων από το ορυχείο Μαυρο-
πηγής και το Νότιο Πεδίο, που δίνουν καύσιμο και
για τον ΑΗΣ Μελίτης. Εξ ου και η ΔΕΗ έχει προκηρύ-
ξει μεγάλο διαγωνισμό για τη μετακίνηση άγονων
εδαφών και την εξόρυξη λιγνίτη, ενώ ο σχεδιασμός
της εταιρείας προβλέπει και τη διάνοιξη νέων σημεί-
ων για την εξόρυξη λιγνίτη και στο Νότιο Πεδίο.

Ο διαγωνισμός, ο συνολικός προϋπολογισμός για
τον οποίο εκτιμάται από τη ΔΕΗ στα 6,575 εκατ. ευ-

ρώ, έχει ως αντικείμενο την έγκαιρη, έντεχνη, άρτια,
οικονομική και ασφαλή εκτέλεση του έργου: «Εκ-
σκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρω-
ση 6,25χ106 κυβ. μ. στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού
κοιτάσματος από την περιοχή ΟΔΠ3 του Ορυχείου
Μαυροπηγής - Πλήρης κάλυψη της εργολαβίας από
πλευράς βοηθητικών μηχανημάτων». Η διακίνηση
(εκσκαφή-φόρτωση, μεταφορά και απόθεση-διά-
στρωση) των υλικών αποτελεί το κύριο αντικείμενο
του έργου. 

Μ. ΜΑΣΤ.

Στο φουλ τα «σκαφτικά» για να γεμίσουν οι αυλές της «Πτολεμαΐδας 5»

Με το ελληνικό
μοντέλο απαντά
στην ενεργειακή
κρίση η Κομισιόν 
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Της Ρεγγίνας Σαβούρδου 

Δ
υναμικό come back κάνει η
πρωτεύουσα της Ελλάδας
τη φετινή τουριστική σεζόν,
σύμφωνα με τα όσα συζή-

τησε ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης
Κικίλιας σε κατ’ ιδίαν συνάντηση που
είχε με επιχειρηματίες και εργαζόμε-
νους στον κλάδο.

Οι άνθρωποι που δραστηριοποιούν-
ται στην εστίαση γύρω από το ιστορικό
κέντρο της πρωτεύουσας εξέφρασαν
την ικανοποίησή τους για τη μεγάλη
αύξηση του τζίρου τους από το ισχυρό
τουριστικό ρεύμα του φετινού καλο-
καιριού, ενώ παράλληλα εξέπεμψαν
μήνυμα αισιοδοξίας πως η σεζόν θα
διαρκέσει μέχρι τα τέλη του 2022.

Παρά τις αλλεπάλληλες δυσκολίες
με την ενεργειακή κρίση, τον πληθω-
ρισμό, τον πόλεμο στην καρδιά της
Ευρώπης και όλα τα γεγονότα που δη-
μιουργούν ένα δύσκολο κλίμα διε-
θνώς, η Αθήνα δείχνει τις δυνατότητες
και τη δυναμική της.

«Τα έσοδα από τον τουρισμό θα εί-
ναι πάνω από τα 18,2 δισ. ευρώ που
ήταν το 2019», δήλωσε ο αρμόδιος
υπουργός Βασίλης Κικίλιας σε συ-

νέντευξη που παραχώρησε σε τηλεο-
πτικό σταθμό.

«Στην καρδιά της εμπορικής ζωής
της Αθήνας, τα έσοδα από τον τουρι-
σμό στηρίζουν τους εργαζόμενους
στον κλάδο, στηρίζουν την ελληνική
επιχείρηση, από το καφέ, το εστιατό-
ριο, το μίνι μάρκετ, μέχρι και τον
φούρνο», υπογράμμισε ο κος Κικί-
λιας.

Αύξηση ζήτησης στο AirBnb
Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας

AirDNA, η ζήτηση για AirBnb με βά-
ση τις κρατήσεις που έχουν γίνει για
τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σε-
πτέμβριο καταγράφει αύξηση 26,5%

σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα
του 2019 σε πανελλαδικό επίπεδο,
ενώ σε ό,τι αφορά την κρουαζιέρα
αναμένονται συνολικά περίπου 5.000
προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων στη
χώρα μας.

Ο υπουργός Τουρισμού ανακοίνωσε
σειρά ταξιδιών ξεκινώντας, πριν τη
ΔΕΘ, από τη Γερμανία και μετά την Αυ-
στρία, τη Γαλλία, τη Σουηδία, την Αγ-
γλία, με στόχο, όπως είπε, «να προ-
σελκύσουμε ως χώρα τους Βορειοευ-
ρωπαίους, ώστε να επεκτείνουμε επι-
πλέον τη σεζόν, να δημιουργήσουμε
νέα έσοδα και παράλληλα οι ίδιοι να
περάσουν στη χώρα μας ένα μεσογει-
ακό, γλυκό χειμώνα, πιο ωραία και πιο

οικονομικά», τόνισε ο Βασίλης Κικί-
λιας εντείνοντας τις ήδη πολλαπλές
ενέργειες ώστε ο τουρισμός για τη
χώρα μας να καταστεί βιώσιμος. 

Η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη
απαιτεί τη συμμετοχή όλων των σχε-
τικών κοινωνικών εταίρων, που είναι
άρτια πληροφορημένοι ώστε να εξα-
σφαλίζεται ευρεία συμμετοχή και
συναίνεση.

ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ διαχωρίζονται και ανασυγκρο-
τούνται με σαφή διάκριση των αρμοδιοτήτων τους,
σύμφωνα με το νομοσχέδιο που παρουσίασαν οι
Κώστας Καραμανλής και Γιώργος Καραγιάννης κατά
τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου.

Στις βασικές αρχές του σχεδίου νόμου προβλέπε-
ται ο διαχωρισμός των δύο εταιρειών και το σύνολο
των μετοχών της ΕΡΓΟΣΕ μεταβιβάζονται στο ελλη-
νικό Δημόσιο.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα έχει
την εποπτεία των δύο εταιρειών και μέσω του Εθνι-
κού Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών θα καθο-
ρίζει τον μακροχρόνιο σχεδιασμό των έργων, ενώ
παράλληλα θα είναι υπεύθυνο για τη θέσπιση πλαι-
σίου εταιρικής διακυβέρνησης των εταιρειών.

Η υλοποίηση του σχεδιασμού θα παρακολουθείται
μέσω ετήσιων συμβάσεων απόδοσης ως προς την
επίτευξη των στόχων και οι αμοιβές των προέδρων
και διευθυνόντων συμβούλων θα εξαρτώνται από
την επίτευξη των στόχων αυτών.

Η εκλογή και η σύνθεση των διοικήσεων θα είναι
αποκλειστική αρμοδιότητα του υπουργείου, με βάση

τον νόμο για το Επιτελικό Κράτος. Για την επιλογή
των διοικήσεων θα συγκροτείται ειδική Επιτροπή, η
οποία θα απαρτίζεται από τουλάχιστον τρία μέλη, εκ-
προσώπους του υπουργείου, της ΕΕΣΥΠ και έναν
ανεξάρτητο αξιολογητή με διεθνή εμπειρία σε θέμα-
τα ανθρώπινου δυναμικού.

Ο ΟΣΕ, ως διαχειριστής υποδομής, θα αναλάβει τη
διαχείριση της σιδηροδρομικής υποδομής και όλων
των εργασιών που απαιτούνται για το σιδηροδρομικό
δίκτυο σε λειτουργία, ενώ η ΕΡΓΟΣΕ, ως διαχειρί-
στρια έργων, θα επικεντρωθεί στην ανάληψη νέων
έργων σιδηροδρομικής υποδομής εκτός του εν λει-
τουργία δικτύου, όπως νέες χαράξεις και επεκτάσεις
υφιστάμενου δικτύου.

Ρ.Σ.

Σύμφωνα με τον Βασίλη
Κικίλια θα ξεπεράσει το προ
τριετίας ποσό των 18,2 δισ. 

Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου για την αναδιάρθρωση ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ

Το ρεκόρ εσόδων
του 2019 σπάει
ο τουρισμός…
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Τ
ον Οκτώβριο, η Αγορά Μοδιά-
νο γίνεται το ζωντανό ορόσημο
της Θεσσαλονίκης, όπως ξεκί-
νησε από τον ιδρυτή της, τον

Έλι Μοδιάνο, το 1922 και συνεχίζει σή-
μερα ο Όμιλος Fais. Εκατό χρόνια μετά,
η επαναλειτουργία της Αγοράς Μοδιά-
νο σηματοδοτεί τη δημιουργία μίας νέ-
ας γαστρονομικής σκηνής στη Θεσσα-
λονίκη! Προϊόντα από όλο τον κόσμο
και μοναδικές γεύσεις θα είναι διαθέ-
σιμα κάτω από μία στέγη, σε έναν χώρο
υψηλής αισθητικής, που σέβεται την
ιστορία του, αλλά βλέπει στο μέλλον. 

Η Wise Greece είναι μία από τις επτά
μη κερδοσκοπικές παγκοσμίως, που
το 2020 βραβεύτηκαν από τα Ηνωμένα
Έθνη και την Παγκόσμια Τράπεζα για το κοινωνικό τους
έργο. Εδώ και σχεδόν μία δεκαετία, προωθεί τα προϊόντα
των μικρών Ελλήνων παραγωγών και με το κέρδος από
την πώλησή τους προσφέρει εκατοντάδες τόνους τρόφι-
μα σε Ιδρύματα της χώρας που έχουν μεγάλη ανάγκη. 

Τον Οκτώβριο θα εγκαινιαστεί το δεύτερο κατά σειρά

κατάστημα «Wise Greece» στην Αγορά Μοδιάνο, ένα
Παντοπωλείο ελληνικών προϊόντων από 100 μικρούς πα-
ραγωγούς της χώρας μας και μάλιστα για καλό σκοπό,
αφού θα προσφέρονται τρόφιμα πρώτης ανάγκης σε
Ιδρύματα της Βόρειας Ελλάδας που υποστηρίζουν κυ-
ρίως οικογένειες, παιδιά, ΑμεΑ και ηλικιωμένους. 

Η «Κρητικός» εξαγόρασε τους
Συνεργαζόμενους Παντοπώλες

Η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός ενισχύει σημαντικά
την παρουσία της σε Βόρεια Ελλάδα και
Κρήτη, επεκτείνοντας το δίκτυό της με την
εξαγορά του ομίλου σούπερ μάρκετ Συνερ-
γαζόμενοι Παντοπώλες ΑΕ, επιβεβαιώνον-
τας το σχετικό ρεπορτάζ του capital.gr και
την ένταξη στο δυναμικό της των 52 εταιρι-
κών καταστημάτων του ομίλου, αλλά και τη
διαχείριση των εμπορικών σημάτων Ελληνι-
κά Μάρκετ, Πρόοδος Μάρκετ, Ήλιος Μάρ-
κετ και Γρήγορα, μαζί με το ευρύτατο δίκτυο
των 300 καταστημάτων τους. 

Premia: Στα €217,4 εκατ. 
η συνολική αξία 
του χαρτοφυλακίου

Σε δημοσιοποίηση της Κατάστασης Επεν-
δύσεων με ημερομηνία 30.06.2022 προχώ-
ρησε η Premia Properties. Η Premia Prop-
erties εντός του 1ου εξαμήνου του 2022
πραγματοποίησε τρεις επενδύσεις, δύο στον
τομέα των εξυπηρετούμενων διαμερισμά-
των και μία σε ακίνητα κοινωνικού χαρακτή-
ρα (σχολείο). Tην 30ή Ιουνίου 2022, το χαρ-
τοφυλάκιο του Ομίλου περιλαμβάνει 30 ακί-
νητα συνολικής επιφάνειας 289 χιλ. τ.μ. και
η συνολική εύλογη αξία του ανέρχεται σε
€217,4 εκατ. Τα κέρδη από την αναπροσαρ-
μογή των ακινήτων του ομίλου σε εύλογες
αξίες, για το 1ο εξάμηνο 2022, ανήλθαν σε €
6,5 εκατ.

Αlpha: Με 5,158% στα δικαιώματα
ψήφου η Reggeborgh

Η Alpha Υπηρεσιών & Συμμετοχών -κατό-
πιν σχετικής γνωστοποίησης της Reggeborgh
Invest B.V. την 30.08.2022- ανακοίνωσε σή-
μερα ότι η τελευταία κατέχει άμεσα κατά την
29.08.2022, 121.077.535 δικαιώματα ψήφου,
που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,158%, επί του
συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εται-
ρείας. Η κίνηση της Reggeborgh αποτελεί
ψήφο εμπιστοσύνης προς την ελληνική οικο-
νομία, καθώς και πρόθεση παραμονής στην
Ελλάδα.

Τη διανομή μερίσματος κερδών χρήσης 2021
€29.820.000, δηλαδή μέρισμα €0,28 ανά μετοχή μεικτό,
αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
ΕΥΔΑΠ. Σημειώνεται ότι το ποσό μερίσματος των 0,28 ευρώ
υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% σύμφωνα με το άρθρο
24 του Ν. 4646/2019 (όπως ισχύει σήμερα), ήτοι 0,014 ευρώ
ανά μετοχή, και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό πο-
σό 0,266 ευρώ ανά μετοχή. Όπως αναφέρει η εταιρεία σε
σχετική ανακοίνωση, την 30ή Αυγούστου 2022, ημέρα Τρί-
τη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα και συνεδρίασε έγκυρα η

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση
μέσω τηλεδιάσκεψης και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Στρατηγική συνεργασία της Wise Greece 
με την Αγορά Μοδιάνο

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

ΕΥΔΑΠ: Τη διανομή μερίσματος €0,28 αποφάσισε η ΓΣ

Στα 7,9 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών του
ομίλου της Motor Oil Hellas στο πρώτο εξάμηνο του έτους,
έναντι πωλήσεων 4,156 δισ. ευρώ το ίδιο διάστημα του
2021. Τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 932 εκατ. ευρώ έναντι
251 εκατ. το 2021, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA στα 698
εκατ. ευρώ από 173 εκατ. ευρώ το 2021. Τα κέρδη μετά από
φόρους ανήλθαν στα 686 εκατ. ευρώ από 121 εκατ. ευρώ
πέρυσι, ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη μετά από φόρους
ανήλθαν σε 503 εκατ. ευρώ από 60 εκατ. ευρώ πέρυσι. Οι
επενδύσεις του εξαμήνου ανήλθαν σε 261 εκατ. ευρώ, ενώ
το καθαρό χρέος μειώθηκε στο 1,407 δισ. ευρώ από 1,450 δισ. ευρώ στα τέλη του 2021. Ο όμιλος επωφελήθηκε από την
άνοδο του πετρελαίου και την ισοτιμία ευρώ - δολαρίου.

Έκρηξη κερδοφορίας για τη Motor Oil το πρώτο εξάμηνο



ΠΕΜΠΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL SPORTS26
Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Η
δίμετρη νεολαία της Ευρώπης από σήμερα

έως και τις 18 Σεπτεμβρίου έχει συνάντηση

κορυφής στο μπάσκετ. Αρχίζει το Eu-

robasket 2022, τελείως διαφορετικό από τα

άλλα, καθότι σε αυτή τη διοργάνωση θα φορέσουν φα-

νέλα όχι απλώς δυο αστέρες του ΝΒΑ, αλλά δυο MVP!

Πρόκειται για τον δικό μας τον Γιάννη Αντετοκούνμπο,

δυο φορές σερί, και τον Σέρβο Νίκολα Γιόκιτς. Εκεί θα

είναι και το τρομερό παιδί του ΝΒΑ, ο Σλοβένος Λούκα

Ντόντσιτς, με τον συμπατριώτη του Ντράγκιτς, εκεί και

οι Γάλλοι Κομπέρ, Φουρνιέ, Καμπαρό, οι Λιθουανοί

Σαμπόνις και Βαλαντσιούνας, οι Κροάτες Σάριτς και

Μπογκντάνοβιτς. Σύνολο, 36 ΝΒΑερς!

Εκεί θα είναι, φυσικά, και όλη η αφρόκρεμα όσων

αγωνίζονται στις ευρωπαϊκές ομάδες. Άπαντες, εγ-

γύηση ποιότητας και απόλαυσης. Η Ελλάδα κάνει

ντεμπούτο αύριο, Πέμπτη, κόντρα στην Κροατία.

Για πρώτη φορά το Eurobasket θα διεξαχθεί σε

τέσσερις πόλεις της Ευρώπης. Στο Μιλάνο, όπου θα

παίξει η Εθνική μας ομάδα, στην Πράγα, την Κολονία

και την Τιφλίδα. Όπως βλέπετε στο πανόραμα, οι 24

ομάδες της τελικής φάσης του τουρνουά έχουν χω-

ριστεί σε τέσσερις ομίλους των έξι. Από κάθε όμιλο

θα προκριθούν οι τέσσερις πρώτες ομάδες και θα

διασταυρωθούν μεταξύ τους στη φάση των «16». Οι

διασταυρώσεις των ομίλων Α, Β, Γ και Δ έχουν ως

εξής: Β2-Α3, Α1-Β4, Β1-Α4, Α2-Β3, Γ1-Δ4, Δ2-Γ3,

Γ2-Δ3, Δ1-Γ4. Όλα τα επόμενα ματς της φάσης των

«16» θα γίνουν στο Βερολίνο. Αυτήν την κούπα, λοι-

πόν, ποιος θα την πάρει; Σε ψηφοφορία μεταξύ των

μπασκετανθρώπων και του κόσμου, η Ελλάδα συγ-

κέντρωσε το 15,2% των ψήφων, ενώ η Γαλλία και η

Σλοβενία ισοψηφούν στην πρώτη θέση με 30,4%, με

τη Σερβία να είναι τέταρτη με 12,7%, στις εκτιμήσεις

πριν από το πρώτο τζάμπολ. Ο δε Γιάννης Αντετο-

κούνμπο θεωρείται το δεύτερο φαβορί για το βραβείο

του MVP του Eurobasket 2022, πίσω από τον Λούκα

Ντόντσιτς της Εθνικής Σλοβενίας.

Αντίθετα, ο Δημήτρης Ιτούδης ψηφίστηκε ως ο κο-

ρυφαίος προπονητής που θα δώσει το «παρών» στη

διοργάνωση του Σεπτεμβρίου, πάνω από τον Τούρκο

Αταμάν της πρωταθλήτριας Ευρώπης Εφές και τους

υπόλοιπους τεχνικούς. Όλα τα ματς θα μεταδοθούν

από την ΕΡΤ1, την ΕΡΤ3 και το ERTflix.

Τζάμπολ σήμερα με 36 παίκτες 
να προέρχονται από το μεγαλύτερο

πρωτάθλημα του κόσμου - Αύριο 
η Ελλάδα με Κροατία

Το σημερινό πρόγραμμα

14.30 .........................................Ισπανία - Βουλγαρία 
15.30 ............................................Βοσνία - Ουγγαρία 
17.15 ................................... Τουρκία - Μαυροβούνιο 
18.15 .......................................Σλοβενία - Λιθουανία 
20.00.............................................. Βέλγιο - Γεωργία 
21.30 .............................................Γαλλία - Γερμανία 

Α’ Όμιλος
Γεωργία
Τουρκία
Ισπανία

Μαυροβούνιο
Βέλγιο

Βουλγαρία

Β’ Όμιλος
Γερμανία
Λιθουανία

Γαλλία
Σλοβενία
Ουγγαρία
Βοσνία

Γ’ Όμιλος
Ιταλία

Εσθονία
Ελλάδα
Κροατία

Ουκρανία
Μ. Βρετανία

Δ’ Όμιλος
Τσεχία

Πολωνία
Σερβία

Φινλανδία
Ισραήλ

Ολλανδία

Eurobasket made in USA



Μ
ε αποκλεισμό
αορίστου χρό-
νου τιμωρήθη-
κε ο διαιτητής

Δημήτρης Καραντώνης από
τον Άγγλο αρχιδιαιτητή Στέ-
φεν Μπένετ, για το ακυρωθέν
γκολ του Αστέρα Τρίπολης
στο ματς με τον Ολυμπιακό.
Στην ανακοίνωσή της η Κεν-
τρική Επιτροπή Διαιτησίας
(ΚΕΔ) δικαιολογεί την από-
φασή της αυτή υποστηρίζον-
τας πως ο Καραντώνης χρει-
άζεται περισσότερη… εκπαί-
δευση. Είναι τόσα χρόνια δι-
αιτητής και πρέπει να κάνει κι
άλλα μαθήματα, εντατικά, μάλλον, για να επανέλθει. Ένα
είναι το σίγουρο. Ο Καραντώνης είναι η σύγχρονη Ιφιγέ-
νεια, που θυσιάστηκε στον βωμό ενός σάπιου συστήμα-
τος, προς παραδειγματισμό των υπολοίπων.

Στη 2η αγωνιστική, δικαιολογημένα παράπονα είχε ο
Ατρόμητος από τον Τζήλο στο ματς με τον ΠΑΟΚ και ο
Ιωνικός από τον Ζαμπάλα στο ματς με τον Λεβαδειακό.

Όμως αυτούς δεν τους άγγιξε ο Άγγλος αρχιδιαιτητής.
Όσον αφορά την «επίσκεψη» Μαρινάκη, με την ιδιότητα
του προέδρου της ΕΠΟ στο γραφείο του προέδρου της
ομοσπονδίας Τάκη Μπαλτάκου, σοβαρή είδηση δεν
υπήρξε, παρά μόνο επισημάνσεις ότι πρέπει να καλυ-
τερεύσει η διαιτησία. Όλοι αυτό τονίζουν, αλλά ουδείς
το εννοεί.

Η Ιφιγένεια της… Τρίπολης Νοκ άουτ από την Εθνική 
ο Παυλίδης

Σοκ για τον διεθνή Έλληνα σέντερ φορ της ολ-
λανδικής Άλκμααρ Βαγγέλη Παυλίδη. Αποκόμι-
σε ένα πρόβλημα στον αστράγαλο στο ματς με
την Καμπούρ και θα μείνει εκτός δράσης για του-
λάχιστον έναν μήνα. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα
παίξει στο Conference League, ενώ δεν αναμέ-
νεται να είναι διαθέσιμος ούτε για τα παιχνίδια
της Εθνικής Ελλάδας με την Κύπρο (24/9) και τη
Βόρεια Ιρλανδία (27/9)..

Στη Χαλ του Ιλιτζαλί 
ο Πέλκας

Στη Χαλ, της οποίας ιδιοκτήτης είναι ο γνωστός
Τούρκος εμπνευστής των τηλεριάλιτι Ατζούν Ιλι-
τζαλί, υπέγραψε για έναν χρόνο, δανεικός από τη
Φενέρμπαχτσε, ο διεθνής Έλληνας άσος Δημή-
τρης Πέλκας. Προχθές πήγε με το νέο του αφεν-
τικό στο Λονδίνο, όπου παρακολούθησε τον αγώ-
να-ήττα 3-1 της Χαλ από την ΚΠΡ για το πρωτά-
θλημα της Championship.

Στο Μιλάνο 
με τέσσερις παίκτες

Με 14 παίκτες ταξίδεψε η Εθνική μπάσκετ στο
Μιλάνο για το Eurobasket. Στην αποστολή είναι:
Καλάθης, Σλούκας, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Κώ-
στας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο,
Λαρεντζάκης, Ντόρσεϊ, Λούντζης, Μποχωρίδης,
Παπαπέτρου, Αγραβάνης, Κασελάκης, Πανανικο-
λάου, Παπαγιάννης. Θα κοπούν δυο, αν είναι καλά
ο Παπαγιάννης με τον Παπαπέτρου.

Ένας αθώος πανηγυρισμός
κόρης με τον πατέρα της

Η 16χρονη Τσέχα τενίστρια νίκησε την Αγγλίδα
Γουότσον στο US Open και έτρεξε να πανηγυρί-
σει με τον πατέρα της. Αυτός ο πανηγυρισμός σή-
κωσε θύελλα αντιδράσεων στη Βρετανία από την
«Daily Mail», που θεώρησε απαράδεκτο τον πα-
νηγυρισμό και τον συνδύασε με τις… γυναικο-
κτονίες, τους βιασμούς κ.λπ. «Ανάρμοστο ν’ αγ-
γίζεις τον πισινό ενός 16χρονου κοριτσιού»,
έγραψε η εφημερίδα. 

ΑΕΚ: Ποιος Μπαλοτέλι, Φαν Φέερτ ο στόχος
Στην ΑΕΚ προτάθηκε ο… τρελο-Μπαλοτέλι, διεθνής Ιταλός
φορ, αλλά απορρίφθηκε πάραυτα. Τεράστια κλάση, αφού έχει
παίξει σε Μίλαν, Ίντερ, Μάντσεστερ Σίτι κ.λπ., αλλά λίγο μυα-
λό, έως ελάχιστο. Στόχος της Ένωσης παραμένει ο Ολλανδός
σέντερ φορ του Βόλου, Τόμας φαν Φέερτ. Τα εγκαίνια της
«ΟΠΑΠ Arena - Αγιά Σοφιά» θα γίνουν στις 30 Σεπτεμβρίου.
Καθυστέρησαν μετά τις ζημιές που προκάλεσαν οι οπαδοί της
στον αγωνιστικό χώρο.

Πήρε Πεπ Μπιέλ 
ο Ολυμπιακός

Μεγάλη μεταγραφική επιτυχία του Ολυμπιακού που απέκτησε από την Κοπεγχάγη (που έχει ήδη
προκριθεί στους ομίλους του Champions League) τον 25χρονο Ισπανό μέσο Πεπ Μπιέλ. Την
περασμένη σεζόν είχε σκοράρει και στα δυο ματς εναντίον του ΠΑΟΚ για το Conference League.
Ο Ολυμπιακός κινείται και για αριστερό μπακ και στόχος είναι ο Τόνι Λάτο της Βαλένθια.

SPORTS
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα 

Δάρδα

«Ε
χω μαγευτεί! Είναι από τα ωραι-
ότερα κείμενα που έχω διαβά-
σει!», εξομολογήθηκε στο Insta-
gram η Χάρις Αλεξίου αναφερό-

μενη στο βιβλίο του Φώτη Κόντογλου «Το Αϊβαλί,
η πατρίδα μου», προϊδεάζοντας το κοινό για όλα
όσα θα διαδραματιστούν σε λίγες ημέρες στο Δη-
μοτικό Θέατρο Πειραιά!

Η σημαντική ερμηνεύτρια ετοιμάζει την επι-
στροφή της στο σανίδι σε συνεργασία με την Όλια
Λαζαρίδου, παρουσιάζοντας θεατρικοποιημένα
αποσπάσματα από τα αυτοβιογραφικά διηγήματα
του εξαιρετικού εικαστικού, στα πλαίσια ενός
αφιερώματος για την επέτειο των 100 χρόνων από
τη Μικρασιατική Καταστροφή. 

Η πρεμιέρα στις 9 Σεπτεμβρίου, για 14 παρα-
στάσεις, με τη συμμετοχή μελών της ορχήστρας
«Εστουδιαντίνα» Νέας Ιωνίας. Το έργο -υπό μορ-
φή θεατρικού αναλογίου- σχεδιάστηκε από τις

Όλια Λαζαρίδου, Αμαλία Μουτούση και Δάφνη
Ρόκου και πρωτοπαρουσιάστηκε το 2018 με σκο-
πό την οικονομική ενίσχυση της μονάδας ανα-
κουφιστικής φροντίδας «Γαλιλαία».

«Το Αϊβαλί, η πατρίδα μου» 
Ο ζωγράφος και ποιητής Φώτης Κόντογλου

(1895-1965), αντιπροσωπευτικός της γενιάς του
'30, αναπολεί και καταγράφει μαρτυρίες ανθρώ-
πων και ιστορίες από την ιδιαίτερη πατρίδα του, το
Αϊβαλί. Εκεί που γεννήθηκε και έζησε μέχρι και τα
17 του χρόνια. Μέσα από την προσωπική του
γλώσσα αναζητά την αυθεντική ελληνικότητα κι
αφήνει να ξεφύγει μέσα από τις λέξεις και το ύφος
του ένας βαθύς αναστεναγμός για εκείνα τα σκο-
τεινά χρόνια του Διωγμού και της Καταστροφής.

Ο εικαστικός με τρυφερά λόγια αναπολεί τα νε-
ανικά του χρόνια στην όμορφη πόλη που είναι
κρυμμένη κάπου εκεί μες στα μπουγάζια και τις

ακρογιαλιές της βλογημένης Ανατολής. Θρηνών-
τας την απώλειά της, μετά τη Μικρασιατική Κατα-
στροφή και τον ερχομό του στην Ελλάδα, μιλάει
νοσταλγικά για τους «αρχαίους ανθρώπους» της,
διηγείται με αυθόρμητη ειλικρίνεια τις προσωπι-
κές ιστορίες τους, πότε για αγίους, πότε για
απλοϊκούς ξωμάχους, μα κάποτε και για κακούρ-
γους και ληστές.

«Στης Ανατολής τα μέρη βρίσκεται ένα μπου-
γάζι κλεισμένο ολοτρόγυρα σαν να ‘ναι ένας κό-
σμος χωρισμένος από τον άλλο κόσμο, εκεί πέρα
βρίσκεται μια πλάση της φαντασίας γεμάτη ειρή-
νη και αγαλλίαση, όλα είναι μικρά και καθαρο-
γραμμένα σαν να ’ναι ζωγραφισμένα με το πινέ-
λο. Με ένα λόγο, όλα είναι σαν ψεύτικα παιχνίδια
της φαντασίας, γιατί είναι τόσο όμορφα και τέτοια
ευφροσύνη αισθάνεται ο άνθρωπος όπου μπαίνει
σε τούτο το μέρος, ώστε αν πει πως ο παράδεισος
δε θα ’ναι ομορφότερος δε λέγει κανένα ψέμα...».

Η Χαρούλα επιστρέφει
στο θεατρικό σανίδι!



Ξενοδόχος ο ηθοποιός!

Στον τουρισμό επένδυσε επιχειρηματικά ο
Αλέξανδρος Λογοθέτης. Ο τηλεοπτικός γιατρός
της σειράς «Το Νησί» αγόρασε ένα εγκαταλε-
λειμμένο παραδοσιακό οίκημα έξω από τα Χα-
νιά, με σκοπό -όπως αποκάλυψε στο διαδί-
κτυο- να το μετατρέψει σε ξενοδοχείο, συνδυά-
ζοντας διακοπές με bussiness: «Κάθε φορά
που φεύγω από την Κρήτη με πιάνει μελαγχο-
λία, αλλά αυτή τη φορά είμαι αισιόδοξος, γιατί
ένα μεγάλο έργο ζωντανεύει. Καλώς ήρθατε
στο Musafir μας, ένα μέρος για χαλάρωση και
εξερεύνηση, έναν απομονωμένο παράδεισο
κοντά στην πόλη των Χανίων».

Κορμάρα στα 54!

Καλοκαιρινή απόδραση στο Ναύπλιο για την
Ευρυδίκη και τον σύζυγό της Μπομπ Κατσιώνη!
Το αγαπημένο ζευγάρι, σ' ένα μικρό διάλειμμα
από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, επέ-
λεξε το κοσμικό θέρετρο για ολιγοήμερες δια-
κοπές, μπάνια και βραδινή διασκέδαση, με την
τραγουδίστρια να φωτογραφίζεται με μαύρο
μπικίνι αποκαλύπτοντας το καλογυμνασμένο
κορμί της: «Ο Αύγουστος είναι ο μήνας μας τα
τελευταία 7 χρόνια. Ξεχειλίζει από χρώματα και
χαμόγελα. Φέτος μας βρίσκει στο πανέμορφο
Ναύπλιο», σχολίασε στο Ιnstagram.

Σε καραντίνα κατ’ οίκον βρί-
σκεται η Εβελίνα Νικόλιζα μετά
τις ονειρικές διακοπές της στο
εξωτικό Μπαλί. Η κόρη της Μπέ-
συς Αργυράκη ταξίδεψε στην
Ινδονησία με τις φίλες της, αλλά
στην επιστροφή η τραγουδίστρια
-όπως ανακοίνωσε- διαγνώ-
σθηκε θετική στον κορονοϊό.
Βέβαια, μέχρι την πρεμιέρα της
εκπομπής «Καλύτερα δεν γίνε-
ται» -προγραμματισμένη για τις
10 Σεπτεμβρίου- η συνεργάτιδα
της Ναταλίας Γερμανού θα είναι
περδίκι!

Θετική 
στον κορονοϊό

Η
διάσημη σχεδιάστρια μόδας Μαίρη Κατράντζου και ο σύ-
ζυγός της Μάριος Πολίτης βάφτισαν τον μονάκριβo γιο
τους στην «Αρχόντισσα του Αργοσαρωνικού»! Το μυστή-
ριο τελέστηκε χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου

Νικόλαου στις Σπέτσες, έναν χρόνο μετά τον παραμυθένιο γάμο του
ζευγαριού στο νησί, ενώ ο νεαρός πήρε το όνομα Μιχάλης. Οι εκατό
καλεσμένοι ήταν στην πλειονότητά τους αριστοκράτες και γαλαζο-
αίματοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αφού η δημιουργός και ο
διακεκριμένος καθηγητής Νευρολογίας διαμένουν μόνιμα στο
Λονδίνο. Νονοί του νεοφώτιστου ήταν ο πρίγκιπας Παύλος Γλύξμ-
πουργκ με τη σύζυγό του Μαρί Σαντάλ, η «χρυσή» κληρονόμος Ευ-
γενία Νιάρχου και η σχεδιάστρια κοσμημάτων Sabine Getty. Το
«παρών», όπως αναφέρουν πληροφορίες, έδωσαν ο πρίγκιπας Νι-
κόλαος με την Τατιάνα Μπλάτνικ και ο πρίγκιπας Φίλιππος με την
billionaire σύζυγό του Νίνα Φλορ.

Το φιλί της αγάπης
Υπέροχες οικογενειακές στιγμές στα Χανιά για την Μαρία Ηλιά-
κη, τον σύζυγό της Στέλιο Μανουσάκη και την μονάκριβή τους
Κατερίνα. Το ζευγάρι διαμένει στο πατρικό σπίτι του γυναικολό-
γου, απολαμβάνοντας ηρεμία αλλά και βραδινές βόλτες στο πα-
λιό λιμάνι της πόλης. Σε μια από τις εξόδους τους, η παρουσιά-
στρια ανάρτησε φωτογραφία τη στιγμή που ο αγαπημένος της
έσκυψε και της έδωσε ένα τρυφερό φιλί στο μάγουλο!

Μαγεμένη η Φιλαρέτη Κομνηνού από τις
ομορφιές της νορβηγικής πρωτεύουσας, το
Όσλο. Η ηθοποιός βρίσκεται στη σκανδιναβι-
κή πόλη και καθημερινά δημοσιεύει στο In-
stagram φωτογραφίες από τις εξορμήσεις
της, με πιο αναπάντεχη τη συνάντησή της με
ένα τρολ! «Τα τρολ είναι μαγικά πλάσματα
της σκανδιναβικής μυθολογίας, που βάζουν
σε μπελάδες τους ανθρώπους. Από τα τρολ,
λένε, βγήκε και το γνωστό τρολάρισμα!»,
ανέφερε χαριτολογώντας.

ΠΕΜΠΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
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Χλιδάτη βάφτιση στις Σπέτσες!

Παρέα με ένα τρολ!



Σ
την Ελλάδα, αν ο καιρός το επιτρέπει, τα
μπάνια στη θάλασσα συνεχίζονται μέχρι
και τον Οκτώβριο. Ωστόσο κάποια αντη-
λιακά προκαλούν αυξημένη ευαισθησία

του δέρματος και σε ένα ποσοστό ανθρώπων κά-
ποια συστατικά που περιέχουν γίνονται αιτία από-
κτησης αυξημένης ή ασυνήθιστης αντίδρασης
όταν το δέρμα εκτίθεται στις ακτίνες του ήλιου.

«Σκοπός των αντηλιακών είναι να προστα-
τεύουν το δέρμα μας από τις βλαβερές συνέπειες
της ηλιακής ακτινοβολίας και να ελαχιστοποιούν
τις βλάβες που μπορεί να προκληθούν όταν είμα-
στε αναγκασμένοι να βγούμε στον ήλιο, δεδομέ-
νου ότι η εσκεμμένη και άμεση έκθεση στον ήλιο
πρέπει να αποφεύγεται. 

Για την επιλογή τους εστιάζουμε σχεδόν απο-
κλειστικά στον δείκτη προστασίας (SPF), αφού
όσο υψηλότερος είναι τόσο μεγαλύτερη προστα-
σία από τις ακτίνες UVB παρέχει. Το δεύτερο που
προσέχουμε είναι αν πρόκειται για αντηλιακό ευ-
ρέος φάσματος, εάν δηλαδή προστατεύει τόσο
από τις ακτίνες UVA όσο και από τις ακτίνες UVB. 

Σχεδόν ποτέ κανείς, όμως, δεν προσέχει τα
συστατικά που περιέχουν, παρότι όλοι μας, ανε-
ξάρτητα από τον τύπο δέρματός μας, είναι πιθα-
νό να αναπτύξουμε φωτοευαισθησία από αυτά,
αυξάνοντας τις πιθανότητες μόνιμων βλαβών
αλλά και εμφάνισης καρκίνου του δέρματος»,
μας εξηγεί ο δερματολόγος-αφροδισιολόγος δρ

Χρήστος Στάμου.  Το συστατικό που κατηγορείται
συχνότερα για πρόκληση φωτοευαισθησίας είναι
το PABA (παρα-αμινοβενζοϊκό οξύ), και τα παρά-
γωγα αυτού, η επαφή του οποίου με το δέρμα
μπορεί να προκαλέσει κοκκίνισμα και ερεθισμό. 

Το Parsol MCX καθιστά τα αντηλιακά αδιάβρο-
χα, αλλά σε ορισμένους ανθρώπους είναι πιθανό
να γίνει αιτία αλλεργικών αντιδράσεων. Εξίσου
ένοχες είναι και οι βενζοφαινόνες, οι οποίες προ-
στίθενται στα αντηλιακά για να απορροφώνται οι
ακτίνες UVB. Από αυτήν την οικογένεια η βενζο-
φαινόνη-3 έχει την ιδιότητα να δεσμεύει και τη
UVA II ακτινοβολία και σε μεγάλο ποσοστό χρη-
στών αντηλιακών προϊόντων είναι υπεύθυνη για
την εμφάνιση φωτοευαισθησίας. 

Πιθανή, αλλά σπάνια, είναι και η αλλεργική αν-
τίδραση στα σαλικυλικά, ουσίες που χρησιμοποι-
ούνται ως απορροφητές της ακτινοβολίας UVB. Η
φωτοευαισθησία δεν είναι, ωστόσο, μόνο αποτέ-
λεσμα της χρήσης αντηλιακών που περιέχουν τα
συγκεκριμένα συστατικά.
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kpapakosto@yahoo.gr

Για την επιλογή τους εστιάζουμε
σχεδόν αποκλειστικά 
στον δείκτη προστασίας (SPF)

Φάρμακα και
καλλυντικά 
Υπάρχουν φάρμακα και καλλυντικά που
έχει διαπιστωθεί ότι δύνανται να επιφέ-
ρουν αυτή τη διαταραχή στο δέρμα. Αρκετά
από τα φάρμακα αυτά είναι ευρείας χρή-
σης, όπως αντιβιοτικά, αντιισταμινικά που
χορηγούνται για την αντιμετώπιση αλλερ-
γιών, στατίνες για τον έλεγχο της χοληστε-
ρίνης, αντικαταθλιπτικά, αντιμυκητιασικά,
διουρητικά, αντιδιαβητικά, μη στεροειδή
αντιφλεγμονώδη, ψωραλένια κ.ά. Αρνητι-
κή αλληλεπίδραση με τον ήλιο μπορεί να
επιφέρουν και ορισμένα συστατικά που
περιέχονται σε απορρυπαντικά, σαμπουάν,
σαπούνια κ.ά. Μερικά από αυτά είναι οι ρε-
τινόλες, το γλυκολικό οξύ ή το υπεροξείδιο
του βενζοϋλίου και η βιταμίνη C. «Η συχνό-
τερη αντίδραση ονομάζεται φωτοτοξική
και τα συμπτώματα στο δέρμα που έχει έρ-
θει σε άμεση επαφή με τις ακτίνες του ήλι-
ου είναι ερυθρότητα και ευαισθησία παρό-
μοια με αυτή του ηλιακού εγκαύματος, ή
εξάνθημα. Μπορεί να παρουσιαστούν λίγα
λεπτά ή μερικές ώρες αργότερα», καταλή-
γει ο κ. Στάμου.

Φωτοευαισθησία
από αντηλιακά δρ Χρήστος Στάμου,

δερματολόγος-αφροδισιολόγος 



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)
Μια πολύ καλή μέρα για εσάς, όπου θα βρεθείτε

κοντά στα αγαπημένα σας πρόσωπα, θα πάρετε

απαντήσεις που περιμένατε, αλλά και θα φροντίσε-

τε τις επαγγελματικές σας ανησυχίες. Ξεκινά για

εσάς ένας μήνας που θα φροντίσει πολύ ενεργά τις

καθημερινές σας εκκρεμότητες.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Ο Σεπτέμβριος ήρθε για εσάς με καλύτερες συνθή-

κες ύστερα από έναν αφιλόξενο Αύγουστο, που

μάλλον ήθελε να δοκιμάσει τις αντοχές σας. Έτσι

σήμερα απολαύστε κάποιες αγοραστικές σας στιγ-

μές, που θα σας δώσουν το παραπάνω των προσ-

δοκιών σας.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς τους Διδύμους, το φθινόπωρο ξεκινά με

δυνατές αποφάσεις, κυρίως για όσους ανήκετε

στο πρώτο δεκαήμερο. Θα υπάρξουν πολλές ευ-

καιρίες να αναδείξετε τα πνευματικά σας ταλέντα

και να κάνετε πολύ καλές συμφωνίες.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Έντονες συναισθηματικές καταστάσεις εξελίσ-

σονται αυτό το διάστημα και συνεχίζουν να ξε-

διπλώνονται οι στρατηγικές σας, που όσο πιο

κρυφές είναι τόσο πιο επιτυχημένες θα απο-

δειχθούν.

Λέων
(23/7-22/8)
Η επικοινωνία με τους άλλους θα σας βοηθήσει να

αναπτύξετε τα ταλέντα σας, να προγραμματίσετε το

επόμενο διάστημα και να βρεθείτε με άτομα που θα

σας ενεργοποιήσουν σε θέματα που σας αφορούν.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η περίοδος των γενεθλίων σας είναι αρκετά έντο-

νη, εφόσον όλο αυτό το διάστημα θα βρίσκεται ο

Άρης στο ζώδιο των Διδύμων. Εγρήγορση, λοιπόν,

επαγγελματική και έξυπνες κινήσεις είναι το ση-

μερινό μήνυμα για εσάς, όπου θα φέρετε εις πέ-

ρας κάθε σας στόχο.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Καλή η μέρα για εσάς, καθώς η επικοινωνία σας θα

βοηθήσει να επιτευχθούν προσωπικοί και πνευμα-

τικοί σας στόχοι. Ο Ερμής στο δικό σας ζώδιο, για

τους γεννημένους 29- 30/9, είναι μια βέβαιη νίκη

πάνω σε νομικά και άλλα θέματα.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για εσάς τους Σκορπιούς, η Σελήνη στο δικό σας ζώ-

διο σας κάνει περισσότερο συναισθηματικούς, με έν-

τονες επιθυμίες και πάθη, κυρίως για εσάς του πρώ-

του δεκαημέρου, λόγω και του Άρη στο όγδοο ηλιακό

σας σπίτι.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Σήμερα θα ασχοληθείτε έντονα με την προσωπική

σας ζωή, θα σκεφτείτε περισσότερο τα πράγματα

και τα πρόσωπα που έχουν ουσία στη ζωή σας, ενώ

θα υπάρξουν εξελίξεις στο φιλικό σας περιβάλλον..

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Το φθινόπωρο κάνει την είσοδό του με καλά γεγο-

νότα, πολλές επαγγελματικές συζητήσεις, αλλά και

μια τάση να βλέπετε το καλοκαιράκι ενεργό στην

καθημερινότητά σας. Ένας συνδυασμός εργασίας

με μεγαλύτερα διαλείμματα ξεκούρασης ή άθλη-

σης θα βοηθήσει αρκετά την ψυχολογία σας.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Για εσάς του πρώτου δεκαημέρου, τα νέα θα είναι

υπέροχα, εφόσον δεν θα σταματήσει κανείς και τί-

ποτα τις αποφάσεις σας, που μάλιστα είναι πάρα

πολύ στοχευμένες. Για εσάς του δεύτερου δεκαη-

μέρου είναι η στιγμή των αποφάσεων, ό,τι και αν

σημαίνει αυτό. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για εσάς τους Ιχθύς, τα πράγματα είναι αρκετά πο-

λύπλοκα αυτό το διάστημα. Είστε αρκετά προβλη-

ματισμένοι με τα γεγονότα που συμβαίνουν στην

προσωπική σας ζωή, αλλά και στο οικογενειακό

σας περιβάλλον, που ευτυχώς σήμερα, πρωτομη-

νιά, μια ανάσα θα την πάρετε. 
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ΟΣεπτέμβριος ξεκινά με έντονη
τάση για επικοινωνία, όπου οι
ειδήσεις και τα γεγονότα θα είναι
αριθμητικά τόσα πολλά, που στο

τέλος της μέρας θα μας έχει μείνει η
αναστάτωση των εξελίξεων. Βέβαια εδώ
θα πω ότι τα φώτα, Ήλιος και Σελήνη,
ισορροπούν, οπότε και οι σχέσεις έχουν μια
τάση διπλωματίας και ενότητας, μετά τις
δύσκολες όψεις που δέχτηκε η Αφροδίτη
στο τέλος του Αυγούστου.



O
ταν εξελέγη πρόεδρος των ΗΠΑ ο
Ντόναλτ Τραμπ, διεθνή ΜΜΕ ανέ-
λυαν -μεταξύ άλλων- την ουσιαστική
επιρροή της Μόσχας στο αποτέλε-

σμα της αμερικανικής κάλπης. Ήταν, δηλαδή,
σαφής και προφανής ο στόχος του Πούτιν να
παρεμβαίνει υπέρ προσώπων και ηγετικών
σχημάτων αρεστών στη ρωσική πολιτική και να
διευκολύνει τον εξοβελισμό των μη αρεστών.

Στην ΕΕ, οι πρώτες παρενέργειες έχουν ήδη
καταγραφεί και είναι σοβαρές. Στη Γαλλία, πχ, ο
Μακρόν στις πρόσφατες προεδρικές εκλογές
κατήγγειλε ευθέως τη Μόσχα για παρεμβάσεις.
Εν συνεχεία, στη Γερμανία, η απουσία της επί
δεκαετίες οικονομικής συνοδοιπόρου του Ρώ-
σου προέδρου Άνγκελα Μέρκελ προκαλεί σο-
βαρούς τριγμούς στην πιο σοβαρή οικονομία
της Γηραιάς Ηπείρου, εξαιτίας της ενεργειακής
κρίσης. Στη Βρετανία, καταγράφηκαν σημαντι-
κές ρωσικές παρεμβάσεις υπέρ της παραίτη-
σης του Τζόνσον, ο οποίος εξαρχής είχε ταχθεί
κατά του πολέμου στην Ουκρανία. Περίπου το
ίδιο συνέβη και στην Ιταλία, με το τράβηγμα του
χαλιού στον Μάριο Ντράγκι από τον λαϊκισμό
που είχε ταχθεί υπέρ Πούτιν και την άνοδο, κατά
πάσα βεβαιότητα, του νεοφασισμού στην Ιταλία
στις επικείμενες εκλογές. Ακόμα, όμως, και οι
έντονες αντιδράσεις εναντίον της Φινλανδής
πρωθυπουργού για τη συμμετοχή της σε ένα
απλό πάρτι, κατά πολλούς, έχουν ως αφετηρία
τη Μόσχα, λόγω της πορείας τής χώρας της
προς το ΝΑΤΟ. 

Η ρωσική σκιά πέφτει βαριά πάνω από τις πε-
ρισσότερες, αν όχι όλες τις ευρωπαϊκές κυβερ-
νήσεις. Η Μόσχα εκβιάζει στυγνά τις χώρες της

Γηραιάς Ηπείρου, κραδαίνοντας την απειλή του
ολοκληρωτικού κλεισίματος της στρόφιγγας
του ρωσικού φυσικού αερίου. 

Προς ώρας, την ανοιγοκλείνει, ανεβάζοντας
πυρετό στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά που νιώ-
θουν στον σβέρκο τους την ανάσα του κινδύνου
να ξεχάσουν μέσα σε έναν χειμώνα όσα είχαν
μάθει να θεωρούν δεδομένα και κατεκτημένα:
Ένα ανεκτό επίπεδο διαβίωσης, με ανθρώπινες
συνθήκες καθημερινότητας, άνετη πρόσβαση
στο ζεστό νερό, τις κατάλληλες θερμοκρασίες
περιβάλλοντος και την επάρκεια τροφίμων και
γενικότερων καταναλωτικών αγαθών.

Δεν κλείνει, βεβαίως, τελείως τις στρόφιγγες,
διότι αυτό θα προκαλούσε σημαντικές οικονο-
μικές απώλειες, αλλά τις ανοιγοκλείνει, υπο-
βάλλοντας κυβερνήσεις και λαούς στο μαρτύ-
ριο της σταγόνας και σε μια άνευ προηγουμέ-
νου αύξηση των τιμών στην ενέργεια, στην κα-
τανάλωση, στις υπηρεσίες.

Ο φόβος, όμως, έχει ήδη απλωθεί παντού.
Η Βρετανία, η οποία σε παλαιότερες δεκαε-

τίες υπήρξε μοντέλο φθηνής ενέργειας, σκέ-
φτεται τώρα να επιστρέψει στην κρατικοποίηση
των εταιρειών ενέργειας για να αναχαιτίσει τις
υψηλές τιμές. 

Η Γαλλία προετοιμάζεται ταχύτατα για το τέ-
λος της ανεμελιάς και της αφθονίας.

Και η Γερμανία, η χώρα που ως «επικεφα-
λής» του ευρωπαϊκού Βορρά έλυνε κι έδενε για
δεκαετίες, ορίζοντας τις μοίρες όλων ημών των
υπολοίπων Ευρωπαίων, τώρα βρίσκεται αδύνα-
μη και μοιραία υποταγμένη στην ενεργειακή
κρίση. Περισσότερο από όλους.

Με σημαντική καθυστέρηση, η οποία εν πολ-

λοίς οφείλεται στην άρνηση της Γερμανίας και
των δορυφόρων της για κοινή ευρωπαϊκή δια-
χείριση, η ΕΕ αποφάσισε να σκύψει στα σοβαρά
πάνω από το πρόβλημα και να αναζητήσει συγ-
κλίσεις.

Το πρώτο σήμα δόθηκε από την πρόεδρο της
Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία
προανήγγειλε αλλαγές στο μέχρι σήμερα ενερ-
γειακό μοντέλο. 

Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι τι
θα κάνει η ΕΕ. Αν, δηλαδή, θα τερματιστεί το
υφιστάμενο μοντέλο λειτουργίας των χρηματι-
στηρίων ενέργειας στην ΕΕ, το οποίο σχεδιά-
στηκε σε άλλες εποχές και για την εξυπηρέτηση
άλλων αναγκών και στόχων. Αν θα ενισχυθεί και
πριμοδοτηθεί στην πράξη η λογική των ανανεώ-
σιμων πηγών ενέργειας. Και το κυριότερο: Αν
θα μπει ή όχι πλαφόν στις τιμές χονδρικής
(ισχύει κατ’ εξαίρεση σε Ισπανία και Πορτογα-
λία), όπως ζητά ο ευρωπαϊκός Νότος, προεξάρ-
χοντος του Έλληνα πρωθυπουργού Κ. Μητσο-
τάκη, σχεδόν από την έναρξη του πολέμου. 

Ο τόσο υποτιμημένος και συκοφαντημένος
από τον Βορρά ευρωπαϊκός Νότος ζητά με έν-
ταση εδώ και μήνες -έγκαιρα, δηλαδή- να επι-
βληθεί ανώτατο όριο τιμών σε όλη την Ευρώπη.
Αυτή θα ήταν μια θεμελιώδης μεταρρύθμιση
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η ώρα της κρίσης φτάνει. Αν δεν ορθώσει
άμεσα «φράγμα», τα απόνερα της ενεργειακής
ακρίβειας δεν θα πνίξουν μόνο τους λαούς, αλ-
λά και τις ηγεσίες τους. 

Και τότε, θα έχει επιτευχθεί σε τεράστιο βαθ-
μό ο προφανής στόχος της ρωσικής ηγεσίας να
διαλύσει την Ευρώπη. 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Τα ρούβλια απειλούν την Ευρώπη 

Η ρωσική σκιά
πέφτει βαριά
πάνω από 
τις περισσότερες, 
αν όχι όλες 
τις ευρωπαϊκές
κυβερνήσεις




