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Ο
πρώτος γύρος της πολιτικής αναμέτρη-
σης με φόντο τη Θεσσαλονίκη ολοκλη-
ρώθηκε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μί-
λησε στο Βελλίδειο, έδωσε την καθιε-

ρωμένη συνέντευξη, ανακοίνωσε μέτρα στήριξης
και τον οικονομικό σχεδιασμό και έστειλε με σα-
φήνεια τα πολιτικά μηνύματά του προς όλες τις
μεριές.

Και τώρα είναι η σειρά της αντιπολίτευσης. Πρώ-
τα ο Νίκος Ανδρουλάκης, την Τετάρτη και την Πέμ-
πτη, και μετά ο Αλέξης Τσίπρας το προσεχές Σαβ-
βατοκύριακο θα ανέβουν στη Θεσσαλονίκη, θα
επισκεφτούν τα περίπτερα της ΔΕΘ, θα συνομιλή-
σουν με τοπικούς φορείς και παράγοντες της αγο-
ράς, θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους για την
οικονομία, την ανάπτυξη, την απασχόληση και τις
επενδύσεις και θα απαντήσουν στις ερωτήσεις των
δημοσιογράφων επί παντός επιστητού.

Υπήρχε ένα παλιό πολιτικό κλισέ που έλεγε πως
η ΔΕΘ είναι η... χαρά του αρχηγού της αξιωματικής
αντιπολίτευσης. «Μπορεί να υποσχεθεί τα πάντα
και να μη δώσει τίποτα (αφού δεν είναι κυβέρνηση)
και όταν “αλλάξουν τα πράγματα” οι υποσχέσεις
του δεσμεύουν αυτούς που τις δέχτηκαν και όχι
αυτόν που τις έδινε». Είναι όμως έτσι τα πράγματα
τώρα; Μπορείς να... τάξεις τα πάντα και να μη δώ-
σεις τίποτα σε μια υποψιασμένη κοινωνία, όπως
είναι η ελληνική, με τη δεκαετή κρίση και τον βρα-
χνά των μνημονίων, που οφείλονται σε ένα μεγάλο
βαθμό στην πλειοδοσία παροχών; Είναι υπεύθυνο
να ανέβει ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης και να πουν
ότι ο Κυρ. Μητσοτάκης έδωσε λίγα;

Στη Χαριλάου Τρικούπη υπάρχει μεν το βεβαρη-
μένο παρελθόν, είναι όμως πολύ μακρινό και η
ιστορική σύνδεση του σημερινού ΠΑΣΟΚ με το τό-
τε έχει ιδιαιτερότητες. Στην Κουμουνδούρου, από

την άλλη, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η κυβερ-
νητική εμπειρία της «πρώτης φοράς Αριστερά» εί-
ναι νωπή στους πολίτες, όπως και οι ανεκπλήρω-
τες υποσχέσεις του Προγράμματος Θεσσαλονίκη
με τα δωρεάν ρεύματα, τις επιστροφές των δώρων
και τις διαγραφές χρεών. Και για αυτό ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός,
έστω και αν μπαίνει στον πειρασμό να εξαγγείλει
«λαγούς με πετραχήλια» οριζόντια στους πολίτες,
καθώς οι ανάγκες είναι μεγάλες και αυξημένες για
όλους. Ο διάδοχός του στην πρωθυπουργία έδωσε
ένα μετρημένο πακέτο ύψους 5,5 δισ. ευρώ, δημο-
σιοποιώντας παράλληλα το πόθεν για την υλοποί-
ησή του. Αν ξεφύγει έστω και λίγο στα νούμερα και
«θολώσει» τα νερά σχετικά με την πηγή των χρη-
μάτων, θα αρχίσει η «καζούρα». Και δεν τον... παίρ-
νει για μια ακόμη ακοστολόγητη, μη ρεαλιστική
πρόταση τη δεδομένη στιγμή.
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Τ
ην έναρξη μιας παρατεταμένης
προεκλογικής περιόδου κήρυξε ο
πρωθυπουργός από το βήμα της
86ης ΔΕΘ, θέτοντας μια σειρά από

εκλογικά διλήμματα αλλά και περιγράφον-
τας τα σχέδιά του για την επόμενη τετραε-
τία. Παράλληλα όμως έθεσε και τους σοβα-
ρούς κινδύνους που θα υπάρξουν από το
σύστημα της απλής αναλογικής με το οποίο
θα διεξαχθούν οι εκλογές στο τέλος της
άνοιξης του 2023.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το δήλωσε χω-
ρίς περιστροφές. «Το δίλημμα των εκλογών
είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, αυτό καταλα-
βαίνουν οι πολίτες», διεμήνυσε από τη συ-
νέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ, ενώ πριν από μία
μέρα είχε επισημάνει πως «στις επόμενες
εκλογές εκλέγουμε κυβέρνηση αλλά και
κυβερνήτη». Με μετατροπή των επικείμε-
νων εκλογών σε μονομαχία των δύο μοι-
άζει η κορωνίδα της «γαλάζιας» πολιτικής
στρατηγικής, καθώς στο Μέγαρο Μαξίμου
εκτιμούν πως η καταφανής υπεροχή του
πρωθυπουργού έναντι του προέδρου του
ΣΥΡΙΖΑ σε όλους τους κρίσιμους δείκτες
βάσει των ευρημάτων όλων ανεξαιρέτως
των δημοσκοπήσεων μεγαλώνει την… πα-
ράσταση νίκης της Νέας Δημοκρατίας. Το
Μέγαρο Μαξίμου θα προβάλλει ολοένα και
συχνότερα εφεξής την αντίστιξη «αξιοπι-
στία vs εξαπάτηση», επιχειρώντας να το
«φορέσει» στο δίπολο «Μητσοτάκης ή Τσί-
πρας». Την ίδια ώρα η κόντρα των δύο εξυ-
πηρετεί τη ΝΔ, καθώς περιορίζει σε ρόλο…
κομπάρσου το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρου-
λάκη, επιχειρώντας να το... αφαιμάξει πολι-
τικά στον δρόμο προς τις κάλπες.

Με τα... μάτια στον κεντρώο χώρο
Η πλαγιοκόπηση του Νίκου Ανδρουλάκη

και η συνεπής επιχείρηση του Μεγάρου
Μαξίμου να τον ταυτίσει με τον ΣΥΡΙΖΑ, κάτι
που παγιώνεται ως συνειδητή επιλογή μετά
την αποκάλυψη της νόμιμης επισύνδεσης
του κινητού τηλεφώνου του προέδρου του
ΠΑΣΟΚ, στοχεύουν στο να διατηρηθεί ο
Κυριάκος Μητσοτάκης ως επικυρίαρχος
στην κρίσιμη εκλογική δεξαμενή του Κέν-
τρου. Παρεμφερής και η συνεχής υπόμνη-
ση των έργων και ημερών της προηγούμε-
νης διακυβέρνησης προκειμένου να ενερ-
γοποιηθούν εν υπνώσει αυτή την ώρα πολι-
τικές δυνάμεις που συγκρότησαν από κοι-
νού το «αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο» το 2019, χα-
ρίζοντας στον Κυριάκο Μητσοτάκη μια άνε-
τη αυτοδυναμία. Καθόλου τυχαία εξάλλου

η αναφορά του πρωθυπουργού περί πολιτι-
κής τερατογένεσης, που συνόδευσε την πι-
θανότητα σχηματισμού κυβέρνησης από
την πρώτη Κυριακή αποτελούμενη από τον
ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το ΜέΡΑ25 και το ΚΚΕ,
ακόμη και αν η ΝΔ είναι πρώτο κόμμα. Στο
πλαίσιο αυτό, από το κυβερνητικό στρατό-
πεδο επισημαίνουν με νόημα ότι η Κυριακή
της απλής αναλογικής είναι κρισιμότητα,
καθώς θα στρώσει εκτός συγκλονιστικού
απροόπτου το έδαφος για την τελική ανα-
μέτρηση των επαναληπτικών εκλογών.

Επιθετική άμυνα
Η διευθέτηση της... εκκρεμότητας του

εκλογικού νόμου προσφέρει στον Κυριάκο
Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του την ευ-
χέρεια να προσηλωθούν στην απρόσκοπτη
προώθηση του κυβερνητικού έργου. Εξάλ-
λου, το Μέγαρο Μαξίμου ποντάρει πολλά
στη σύγκριση ανά τομέα τού κυβερνητικού
έργου της παρούσας διακυβέρνησης και
εκείνου της προηγουμένης των ΣΥΡΙΖΑ-
ΝΕΛ, καθώς εκτιμά πως η απόσταση είναι

χαώδης, κάτι που, όπως λέγεται, αποτυπώ-
νεται σε όλες ανεξαιρέτως τις μετρήσεις.
Στο πλαίσιο αυτό, οι επόμενοι μήνες θα
«σημαδευτούν» από ακόμη ένα μπαράζ νο-
μοσχεδίων -ήδη τα πρώτα για τη διοίκηση
των ΔΕΚΟ, του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ παίρ-
νουν τις επόμενες εβδομάδες τον δρόμο
για τη Βουλή- ώστε οι προεκλογικοί μήνες
που ακολουθούν να μην επηρεάσουν, όσο
βεβαίως αυτό είναι δυνατόν, τη μεσοπρό-
θεσμη, πολύ θετική προοπτική της ελληνι-
κής οικονομίας, καθώς δεν υπάρχει περι-
θώριο να χαθεί το «στοίχημα» του Ταμείου
Ανάκαμψης.

Η όλη παρουσία του πρωθυπουργού το
προηγούμενο διήμερο στη Θεσσαλονίκη
κατέστησε σαφές πως το Μέγαρο Μαξίμου
εννοεί την πολιτική υποβάθμιση της υπό-
θεσης των παρακολουθήσεων. Καίτοι, σύμ-
φωνα με τις πληροφορίες της «Political», οι
τελευταίες δημοσκοπήσεις δεν καταγρά-
φουν σημαντική φθορά της Νέας Δημο-
κρατίας, η αγωνιώδης προσπάθεια της αν-
τιπολίτευσης να κρατήσει το θέμα «ζωντα-

νό» εκτιμάται ότι στόχο έχει να πλήξει την
εικόνα του πρωθυπουργού και της κυβέρ-
νησης κατ’ επέκταση σε ένα κεντρώο κατά
βάση ακροατήριο, που επενδύει πολλά στη
θεσμική αξιοπιστία και ακεραιότητα.

Αν δεν προκύψουν νέα δεδομένα στην
εν λόγω υπόθεση, η κυβέρνηση θα παρα-
πέμπει σχεδόν μονότονα στις εν εξελίξει
διαδικασίες ελέγχου σε Δικαιοσύνη και
Βουλή, επιμένοντας στη γραμμή «όλα στο
φως» αλλά και σε αυτήν ότι οι επίσημες
ελληνικές Αρχές ουδεμία σχέση έχουν με
κακόβουλα και παράνομα λογισμικά τύ-
που Predator. 
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mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Ο οδικός χάρτης του 
Μαξίμου μέχρι τις κάλπες

Πλαγιοκόπηση
του Νίκου Ανδρουλάκη 
και πρέσινγκ στο Κέντρο 
η στρατηγική της ΝΔ



Η
κλιμάκωση της τουρκικής προ-
κλητικότητας αλλά και οι επι-
πτώσεις της στην ευστάθεια της
Ανατολικής Μεσογείου βρέθη-

καν στο μενού της κατ’ ίδιαν συνάντησης
και μετέπειτα του δείπνου εργασίας μετά
των συζύγων τους ανάμεσα στον Κυριάκο
Μητσοτάκη και τον Εμανουέλ Μακρόν
χθες στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

Οι τοποθετήσεις του Γάλλου προέδρου
όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα
αλλά και η πρόσφατη επίσκεψη της Γαλ-
λίδας υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα
μαρτυρούν ότι το κοινό μέτωπο Αθήνας -
Παρισιού κατά του τουρκικού αναθεωρη-
τισμού είναι ζωντανό και ισχυρό. Και αυ-
τό αποδείχτηκε από τα λόγια του Γάλλου
προέδρου: «Στηρίζουμε πλήρως την κυ-
ριαρχία της Ελλάδας και το λέω με μεγά-
λη σαφήνεια. Η εταιρική σχέση δεν θα
επιτρέψει ταραχές στην Ανατολική Με-
σόγειο».

Μόλις προχθές εξάλλου ο Έλληνας
πρωθυπουργός είχε δηλώσει ανοιχτός σε
μια συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο
Ταγίπ Ερντογάν, θέλοντας να δείξει στη
διεθνή κοινότητα ότι η Αθήνα δεν είναι
αυτή που ανατινάζει τις γέφυρες επικοι-
νωνίας. «Αυτούς που απειλούν ότι θα έρ-
θουν βράδυ εμείς τους περιμένουμε στο
φως της μέρας», ήταν το ξεκάθαρο μήνυ-
μα του Μητσοτάκη, ο οποίος αναφέρθηκε
στους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας - Γαλ-
λίας: «Οι κρίκοι της ιστορίας και του πολι-

τισμού που μας ενώνουν πληθαίνουν συ-
νεχώς. Σφυρηλατούνται πλέον σε πολλά
επίπεδα, σε μεγάλες πολιτικές επιλογές
στην καθημερινότητα αλλά και στην αντι-
μετώπιση των φυσικών καταστροφών.
Πέρσι το Παρίσι μάς βοήθησε καθοριστι-
κά στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών και
φέτος ήταν η σειρά μας να δείξουμε την
αλληλεγγύη μας».

Στο ενεργειακό μέτωπο οι δύο ηγέτες
επιχείρησαν να συντονίσουν τις πρωτο-

βουλίες τους ενόψει των κρίσιμων ευ-
ρωπαϊκών ραντεβού σε Πράγα και
Βρυξέλλες στις αρχές και τα μέσα
Οκτωβρίου. 

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πη-
γές, παρά τις επιμέρους τεχνικές διά-
φορες τους, Αθήνα και Παρίσι τάσσον-
ται υπέρ μιας στιβαρής και αποτελεσμα-
τικής απάντησης στον ρωσικό εκβιασμό
που εκτοξεύει διεθνώς την τιμή του φυ-
σικού αερίου. Οι δύο ηγέτες αναφέρθη-

καν και στο ζήτημα της Ουκρανίας, κυ-
ρίως στο κομμάτι που αφορά την επισι-
τιστική κρίση. 
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Με τον Εμανουέλ Μακρόν
συναντήθηκε στο Ελιζέ 
ο πρωθυπουργός 

Δείπνο με μενού τις εξελίξεις στη ΝΔ
Το δείπνο ανάμεσα στον Κώστα Καραμανλή και τον Αν-

τώνη Σαμαρά το Σάββατο το βράδυ αμέσως μετά την ομι-
λία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελλίδειο Συνεδριακό
Κέντρο ήταν ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν έντονα
μεταξύ των «γαλάζιων» στελεχών στη Θεσσαλονίκη. Η το-
ποθέτηση του Κώστα Καραμανλή για το ζήτημα των παρα-
κολουθήσεων έχει δημιουργήσει απόσταση στις σχέσεις
του με το Μαξίμου, παρά τις διαρροές που υπήρξαν περί
του αντιθέτου από τις δύο πλευρές. Άλλωστε, η εικόνα του
πρώην πρωθυπουργού κατά την ομιλία του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη ουσιαστικά επιβεβαίωσε την απόσταση που
υπάρχει ανάμεσα στους δύο άντρες. Ο Κώστα Καραμαν-
λής απέφυγε αυτήν τη φορά τα γέλια και τα πειράγματα
που είχαμε συνηθίσει σε ανάλογες παρουσίες του στη
ΔΕΘ, ενώ η χειραψία που αντάλλαξε με τον πρωθυπουργό
φάνηκε να είναι τυπική.

Στον αντίποδα, οι σχέσεις μεταξύ του Κώστα Καραμαν-

λή και του Αντώνη Σαμαρά βρίσκονται σε πολύ καλό επί-
πεδο, με αποτέλεσμα να δειπνήσουν σε μια ιστορική ψα-
ροταβέρνα, τον «Βράχο», που βρίσκεται στην Καλαμαριά
και τη γνωρίζουν και οι δύο αρκετά καλά. Όπως είναι λο-

γικό, ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν είναι οι εξελί-
ξεις στη ΝΔ μετά τις αποκαλύψεις για τις τηλεφωνικές
παρακολουθήσεις από την ΕΥΠ, οι εξελίξεις στα Ελληνο-
τουρκικά και βεβαίως οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη στη ΔΕΘ. Ωστόσο, καμία από τις δύο πλευρές δεν
θέλησε να πει το παραμικρό για το αποτέλεσμα αυτής της
συνάντησης. Το μόνο που ειπώθηκε είναι πως έγινε σε
πολύ καλό κλίμα, άλλωστε είχαμε καιρό να πληροφορη-
θούμε για συνάντηση μεταξύ των δύο πρώην πρωθυ-
πουργών, πόσω μάλλον στη Θεσσαλονίκη.

Εκτός όμως από το δείπνο κορυφής στην Καλαμαριά,
αρκετά σχόλια πυροδότησε και η συζήτηση που είχε ο
Ευάγγελος Μεϊμαράκης με τον Κώστα Καραμανλή. Οι δυο
τους κάθισαν δίπλα δίπλα και τα είπαν για λίγη ώρα χαμη-
λόφωνα προτού μπει ο πρωθυπουργός στο Βελλίδειο Συ-
νεδριακό Κέντρο για την ομιλία του. 

Σ. Σταθ. 

Στην ίδια γραμμή 
για άμυνα - ενέργεια 

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος
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Στα 350 ευρώ το επίδομα θέρμανσης
Π

αρεμβάσεις σε έξι πυλώνες με
στόχο τη στήριξη του συνόλου της
κοινωνίας ανακοίνωσε το υπουρ-
γείο Οικονομικών, εξειδικεύοντας

τα νέα μέτρα που προανήγγειλε ο πρωθυ-
πουργός από το βήμα της ΔΕΘ.

Όσον αφορά το επίδομα θέρμανσης, αυξά-
νονται τα εισοδηματικά κριτήρια, καλύπτον-
τας συνολικά 1,3 εκατ. πολίτες. Συγκεκριμέ-
να, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομι-
κών Χρήστος Σταϊκούρας, αυξάνεται σε
16.000 ευρώ από 14.000 ευρώ που ίσχυε
πέρσι το εισόδημα για τον άγαμο και σε
24.000 ευρώ από 20.000 ευρώ για τον έγγα-
μο, προσαυξανόμενα κατά 3.000 ευρώ για το
κάθε παιδί.

Παράλληλα, το ποσό βάσης για τον υπολο-
γισμό με βάση τις βαθμοημέρες αυξάνεται
στα 350 ευρώ από 300 ευρώ πέρσι.

Παράλληλα διπλάσιο θα είναι το επίδομα
για τους δικαιούχους που θα καταναλώσουν
για πρώτη φορά φέτος πετρέλαιο ή υγραέριο
ή άλλες μορφές καυσίμου, πλην φυσικού αε-
ρίου, με το ποσό της βαθμοημέρας να ορίζε-
ται στα 700 ευρώ. Επίσης, έρχεται οριζόντια
μείωση 25 λεπτά το λίτρο στην αντλία για το
πετρέλαιο θέρμανσης.

Επιταγή ακρίβειας
Αναφορικά με την επιταγή ακρίβειας, που

θα χορηγηθεί τον Δεκέμβριο, επιβεβαιώθη-
κε το ρεπορτάζ της «P», καθώς αυξάνεται το
εισοδηματικό όριο για τους συνταξιούχους.

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Σταϊκούρας, θα δο-
θεί εφάπαξ ενίσχυση 250 ευρώ σε ευάλωτα
νοικοκυριά. Δικαιούχοι είναι:
� 1 εκατ. συνταξιούχοι, με μηνιαίο εισόδημα
έως 800 ευρώ, έναντι 600 ευρώ τον Απρίλιο
� 35.000 ανασφάλιστοι υπερήλικες του
ΟΠΕΚΑ 
� 172.000 δικαιούχοι επιδόματος ΑμεΑ.

Επιπλέον, 225.000 δικαιούχοι ελάχιστου
εγγυημένου εισοδήματος θα δουν διπλή δό-
ση τον Δεκέμβριο και 800.000 δικαιούχοι
επιδόματος παιδιών/ΟΠΕΚΑ θα δουν 1,5 επι-
πλέον μηνιαία δόση. Συνολικά, συνεπώς, δι-
καιούχοι του μέτρου είναι 2,3 εκατ. πολίτες
και το κόστος ανέρχεται στα 496 εκατ. ευρώ.
�Πρόγραμμα «Ανακυκλώνω - Αλλάζω συ-
σκευή»: Αυξάνεται κατά 200.000 ο αριθμός
των δικαιούχων του προγράμματος με συνο-
λικό επιπλέον κόστος 140 εκατ. ευρώ.

� Επιδότηση Αγροτών: Αφορά 250.000
αγρότες ώστε να καλυφθεί μέρος του αυξη-
μένου κόστους λιπασμάτων. Το κονδύλι
ανέρχεται στα 60 εκατ. ευρώ.
� Επιδότηση Κτηνοτρόφων: Αφορά 50.000
κτηνοτρόφους για τις αυξημένες τιμές στις
ζωοτροφές, με συνολικό κόστος 89 εκατ. ευρώ.
� Μειωμένος ΦΠΑ: Επεκτείνεται έως τον
Ιούνιο του 2023 ο μειωμένος ΦΠΑ στις συγ-
κοινωνίες, στον καφέ και στα μη αλκοολούχα
ποτά. Το ίδιο θα ισχύσει στον Πολιτισμό και
στον Τουρισμό, στα γυμναστήρια και στις
σχολές χορού.
� Φωτοβολταϊκά: Εγκατάσταση φωτοβολ-
ταϊκών πάνελ, εξασφαλίζοντας τον αναγκαίο
χώρο στο δίκτυο.
� Οικοδομή ΦΠΑ: Σε αναστολή παραμένει
και ο ΦΠΑ 24% στις νέες οικοδομές μέχρι τα
τέλη του 2024.
�Κατώτατος μισθός: Νέα ή 3η στη σειρά αύ-
ξηση του κατώτατου μισθού, που θα ξεκινή-
σει την 1η Μαΐου του 2023. Εφαρμογή από
τον Μάιο.
�Μονιμοποίηση μείωσης ασφαλιστικών ει-
σφορών: Το μέτρο της μονιμοποίησης των
εισφορών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες επη-
ρεάζει το διαθέσιμο εισόδημα 2,3 εκατ. ερ-
γαζομένων.
�Εισφορά Αλληλεγγύης: Μόνιμη κατάργη-
ση της εισφοράς αλληλεγγύης. Το μέτρο θα

περιλάβει και τους δημοσίους υπαλλήλους
και συνταξιούχους.
� Τέλος Επιτηδεύματος: Απαλλαγή από το
τέλος επιτηδεύματος για επαγγελματίες και
μικρές επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα
έως 2 εκατ. ετησίως, που αυξάνουν τον μέσο
όρο πλήρους απασχόλησης εργαζομένων
κατά ελάχιστο για 3/12 σε ετήσια βάση. Πρό-
κειται για μόνιμο μέτρο.
�Συμβάσεις: Όσες επιχειρήσεις έχουν πο-
σοστό μερικής απασχόλησης άνω του 50%
για συμβάσεις εργαζομένων που συνάφθη-
καν πριν την 10η Σεπτεμβρίου και μετατρα-
πούν σε πλήρους απασχόλησης, απαλλάσ-
σονται για ένα έτος από το 40% των ασφαλι-
στικών εισφορών για τον εν λόγω εργαζόμε-
νο.
�Επίδομα μητρότητας: Επέκταση επιδόμα-
τος μητρότητας από 6 σε 9 μήνες από το
2023.
�Εισφορά: Κατάργηση ειδικής εισφοράς 1%
υπέρ του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλ-
λήλων.
�Ένοπλες Δυνάμεις: Άμεση διευθέτηση μέ-
ρους των πάγιων μισθολογικών αιτημάτων
των Ενόπλων Δυνάμεων.
� Μισθολόγιο ΕΣΥ: Αναμόρφωση του ειδι-
κού μισθολογίου των γιατρών του ΕΣΥ, με αύ-
ξηση του βασικού μισθού και των επιδομά-
των ευθύνης.

�Μισθολόγιο Δημοσίων Υπαλλήλων: Ανα-
μόρφωση του μισθολογίου σχεδόν 600.000
δημοσίων υπαλλήλων. Με έμφαση στους χα-
μηλόμισθους, αλλά και τη στήριξη όσων κα-
τέχουν θέσεις ευθύνης.
� Συντάξεις: Αύξηση κύριων συντάξεων το
2013. Αφορά 1,5 εκατ. συνταξιούχους με χα-
μηλή ή μηδενική προσωπική διαφορά.
� Φοιτητικό επίδομα: Αυξάνεται από τα
1.000 το φοιτητικό επίδομα στέγασης στα
1.500 ευρώ.
� Στέγη: Ξεκινά αμέσως η ανέγερση 8.150
θέσεων σε πέντε σύγχρονες Φοιτητικές
Εστίες στα Πανεπιστήμια Κρήτης, Θεσσα-
λίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θράκης και Δυτι-
κής Αττικής. Οι χώροι έχουν ήδη καθοριστεί
και τα έργα θα γίνουν με ΣΔΙΤ. Θεσμοθετείται
επίσης για τα δημόσια οικόπεδα και κτίρια η
«κοινωνική αντιπαροχή».

Αύξηση 6% στους
συνταξιούχους - Στα 0,25
ευρώ/λίτρο η παρέμβαση 
στην αντλία για το πετρέλαιο
θέρμανσης 

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 250 € ΣΕ 2 ,3  ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ
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Δ
ιευκρινίσεις για τη μόνιμη κα-
τάργηση της εισφοράς αλληλεγ-
γύης στον δημόσιο τομέα που
αυξάνει διαθέσιμο εισόδημα 1,2

εκατ. εργαζομένων, έκανε ο υφυπουργός
Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος
κατά την ενημέρωση για την εξειδίκευση
των μέτρων που εξήγγειλε το Σάββατο ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ.

Συγκεκριμένα, από το 2023 καταργείται
για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο και
τους συνταξιούχους με ετήσια εισοδήματα
πάνω από 12.000 ευρώ και έτσι οι καθαρές
αποδοχές τους αυξάνονται από 22 ευρώ και
έως και πάνω από 676 ευρώ τον χρόνο.

Σύμφωνα με τα παραδείγματα που δόθη-
καν, ωφελημένοι θα είναι οι δημόσιοι υπάλ-
ληλοι και συνταξιούχοι που λαμβάνουν ετή-
σια ποσά αποδοχών μεταξύ 14.000 ευρώ και
50.000 ευρώ. Για τους συγκεκριμένους, οι
αυξήσεις των αποδοχών θα κυμαίνονται από
3,67 έως 170 ευρώ σε μηνιαία βάση ή από 44
έως 2.000 ευρώ σε ετήσια βάση.

«Εκατοντάδες χιλιάδες υπάλληλοι του Δη-
μοσίου και συνταξιούχοι θα δουν αύξηση
στις αποδοχές τους μετά την κατάργηση της
εισφοράς αλληλεγγύης, που ανακοίνωσε ο

πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ», δήλωσε χαρα-
κτηριστικά. Οι κερδισμένοι από την κατάργη-
ση της εισφοράς αλληλεγγύης αύξηση, οι
οποίοι θα δουν σημαντική αύξηση στις απο-
δοχές τους, είναι:
�Πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι.
�Δημόσιοι λειτουργοί, δηλαδή οι στρατιωτι-
κοί, οι αστυνομικοί, οι πυροσβέστες, οι λιμε-
νικοί, οι δικαστικοί, οι ιατροί του ΕΣΥ, οι πα-
νεπιστημιακοί, οι ερευνητές και οι λοιποί
δημόσιοι λειτουργοί.
�Συνταξιούχοι όλων των Ταμείων.
� Μέλη της κυβέρνησης, οι βουλευτές, οι
γενικοί και ειδικοί γραμματείς, οι περιφε-
ρειάρχες, οι δήμαρχοι και τα στελέχη των
επιχειρήσεων και των οργανισμών του δη-
μόσιου τομέα.
Παραδείγματα:
� Για εισόδημα 13.000, δηλαδή για καθαρές
μηνιαίες αποδοχές 1.083 ευρώ, το ετήσιο
όφελος θα είναι 22 ευρώ τον χρόνο ή 1,83

ευρώ τον μήνα.
� Για εισόδημα 15.000 ευρώ η 1.250 ευρώ
τον μήνα το όφελος θα είναι 66 ευρώ τον
χρόνο ή 5,5 ευρώ τον μήνα.
� Για εισόδημα 18.000 ευρώ ή 1.500 ευρώ
τον μήνα το ετήσιο κέρδος θα είναι 132 ευρώ
και το μηνιαίο 11 ευρώ.
� Για εισόδημα 20.000 ευρώ ή αποδοχές
1.666 ευρώ το όφελος ανέρχεται σε 176 και
14,6 ευρώ αντίστοιχα.
� Για εισόδημα 25.000 ευρώ τον χρόνο ή
2.083 ευρώ τον μήνα το ετήσιο όφελος θα εί-
ναι 426 ευρώ και το μηνιαίο 35,5 ευρώ.
� Για ετήσιο εισόδημα 27.000 ευρώ ή 2.250
ευρώ τον μήνα η καθαρή αύξηση διαμορφώ-
νεται σε 526 ευρώ τον χρόνο η 43,8 ευρώ τον
μήνα.
� Για εισόδημα 30.000 ευρώ ή καθαρές μη-
νιαίες αποδοχές 2.500 ευρώ το κέρδος είναι
676 ευρώ τον χρόνο η 56,3 ευρώ τον μήνα.

Να θυμίσουμε πως τα μέτρα που ανακοί-
νωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης από το βήμα της ΔΕΘ ανέρχονται σε 5,5
δισ. ευρώ. Τα 3,65 δισ. αφορούν σε μόνιμα
μέτρα, όπως μειώσεις φόρων και ασφαλιστι-
κών εισφορών, αλλά και αυξήσεις σε μι-
σθούς και συντάξεις.

Διπλάσια επιδότηση
σε όσους «γυρίσουν
την πλάτη» στο αέριο

Κίνητρα για τη μετάβαση μακριά
από το φυσικό αέριο δίνει η κυ-
βέρνηση, επιδοτώντας διπλά
όσους επιλέξουν ως βασικό καύ-
σιμο θέρμανσης το πετρέλαιο.

Ο Χρήστος Σταϊκούρας ανακοί-
νωσε επιδότηση 25 λεπτών το λί-
τρο στο πετρέλαιο θέρμανσης
στην αντλία και διπλασιασμό του
επιδόματος θέρμανσης, με την τι-
μή αναφοράς των 350 ευρώ, με το
ποσό να φτάνει τα 700 ευρώ σε συ-
νάρτηση με τους συντελεστές ανά
βαθμοημέρες, όταν αντικαθίστα-
ται η θέρμανση από ηλεκτρικό με
πετρέλαιο.

Διευκρινίσεις για το θέμα έδω-
σε ο αναπληρωτής υπουργός Οι-
κονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης
για τους νέους δικαιούχους που
αντί για ηλεκτρικό ρεύμα θα επι-
λέξουν θέρμανση με πετρέλαιο:
θα δοθεί επιδότηση διπλάσια, ήτοι
αυξημένη κατά 100%. «Αντί για 350
ευρώ θα λάβουν 700 ευρώ», ανέ-
φερε ο κ. Σκυλακάκης.

«Ο λόγος που το κάνουμε αυτό
είναι πως αυτοί που χρησιμοποι-
ούν ηλεκτρισμό για θέρμανση κα-
ταναλώνουν ως βασικό καύσιμο το
φυσικό αέριο», είπε.

Ωστόσο, το οικονομικό επιτελείο
της κυβέρνησης δεν ήταν σε θέση
να διευκρινίσει το τι θα γίνει με την
επιδότηση στην τιμή του φυσικού
αερίου, στην οποία αναφέρθηκε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη
χθεσινή καθιερωμένη συνέντευξη
Τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το
επικρατέστερο σενάριο προβλέπει
επιδότηση της αύξησης έως 50%
για τους χρήστες φυσικού αερίου,
σε μια περίοδο που η τιμή του
καυσίμου έχει αυξηθεί 10 φορές
από πέρσι.

Ποιους αφορά η κατάργηση 
και πόσα… κερδίζουν

Ε Ι Σ Φ Ο Ρ Α  Α Λ Λ Η Λ Ε Γ Γ Υ Η Σ

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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Το πάρτι 
στο Μαμαλούκα 
και τα 80s 

Ένα άλλο πάρτι που τράβηξε κόσμο
ήταν αυτό που έγινε την Παρασκευή με
τους Οννεδίτες στο μπαρ Μαμαλούκα,
κοντά στα Λαδάδικα. Εκεί θα έλεγε κα-
νείς μαζεύτηκε, εκτός από εκατοντάδες

νέους της ΝΔ, η μεγάλη
ομάδα του Κωστή

Χατζηδάκη αλλά
και ο ίδιος. Είδαμε
(και πάλι) τον
Γιάννη Οικονόμου,

τη Σοφία Ζαχαράκη,
τη γυναίκα του Κωστή,

Πόπη Καλαϊτζή, την αδερ-
φή της Μαρίνα Καλαϊτζή, τη Μαίη Ζαννή,
τον Ορφέα Γεωργίου και πολλούς άλ-
λους. Χαρακτηριστική ήταν η μουσική
από τα ελληνικά 80s και 90s με τραγού-
δια της Πωλίνας, της Αλέξιας, της Μαν-
τώς, της Καίτης Γαρμπή αλλά και του Λά-
κη Τζορντανέλι και του αείμνηστου Ρόμ-
περτ Ουίλιαμς… 

Το πάρτι Φίστα και η αφιέρωση 
στη Νατάσα και τον… πρόεδρο 

Τα πάρτι στη φετινή ΔΕΘ ήταν πολλά, αλλά αυτό που μας έμεινε ήταν το πάρτι του
Δημήτρη Φίστα, γνωστού μουσικού παραγωγού και τραγουδιστή, στο κλαμπ Party-
toura. Το πάρτι έγινε το Σάββατο βράδυ, ήταν υπαίθριο στο Πα-
λατάκι και εκεί είδαμε πολλούς υπουργούς και βουλευτές
της Νέας Δημοκρατίας, όπως τον Γιάννη Πλακιωτάκη, τον
Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, τον Γιάννη Οικονόμου, τον Μιχά-
λη Παπαδόπουλο και άλλους πολλούς. Εκεί και ο τρα-
γουδιστής Κώστας Αργυρός που είπε 2-3 τραγούδια.
Όμως, μία κυρία τράβηξε τα βλέμματα, ήταν η Νατάσα
Παζαΐτη, που είχε έρθει στο πάρτι μαζί με τον υιό της Αλέ-
ξανδρο. Νατάσα και υιός διασκέδασαν, ενώ ο κ. Φίστας, φί-
λος της οικογένειας, έκανε προσωπική αφιέρωση στη Νατάσα
το τραγούδι «Σπουδαίοι Άνθρωποι» του Κώστα Χατζή. Αμέσως μετά
έκανε και μία αφιέρωση για τον πρόεδρο… Όλοι κατάλαβαν ότι εννοούσε τον πρώην
πρόεδρο της ΝΔ, Κώστα Καραμανλή, ο οποίος εκείνη την ώρα συνέτρωγε με τον Αν-
τώνη Σαμαρά στην Καλαμαριά… 

Κατά τις βόλτες μας στην πλα-
τεία Αριστοτέλους διαπιστώσα-
με πόσο αγαπητοί στο κοινό της
Θεσσαλονίκης είναι κάποιοι
Αθηναίοι βουλευτές. Για παρά-
δειγμα, ο Γιώργος Κουμουτσά-
κος κάθισε σε ένα από τα καφέ
της πλατείας και έκανε σημει-
ώσεις για το βιβλίο του και χαι-
ρετήθηκε με πολλούς περαστι-
κούς. Άνθρωπος της επαφής ο
Γιώργος, είναι αγαπητός για τις
σκληρές θέσεις του στα Ελλη-
νοτουρκικά, αλλά και για το βι-
βλίο του που περιέγραφε την
εποποιία τη μικρασιατική κατα-
στροφή. Έχει το κοινό του, λοι-
πόν… 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ… 

Ξενυχτισμένος 
διαρκώς ο Τσούνης 

Ένα θα πω. Ο πιο δραστήριος πολιτικός
παράγοντας στη ΔΕΘ ήταν Ελληνοαμερικάνος.

Φυσικά, μιλάμε για τον πρέσβη των ΗΠΑ, τον Ελληνοαμερικά-
νο Τζορτζ Τσούνη, ο οποίος στην πρώτη του Έκθεση Θεσσα-
λονίκης δεν έβαλε… ποπό κάτω. Τον είδαμε σε όλα τα πάρτι
που έγιναν. Και στου Δ. Φίστα και σε ένα άλλο γνωστού επιχει-
ρηματία, αλλά και στα μπουζούκια, πρώτο τραπέζι πίστα στο
κέντρο Vogue στον Nίκο Οικονομόπουλο στις 4 το πρωί Σαβ-
βάτου μαζί με τη γυναίκα του και ένα φίλο του, εργαζόμενο
στην πρεσβεία, όπως μάθαμε… 

Ο Ζέρβας και 
οι γυναίκες του… 

Στη Θεσσαλονίκη διοργανώθηκε ένα
γεύμα της ΜΚΟ Women Act, της Μαίης
Ζαννή και της Μαρίνας Καλατζή, στο οποίο
προσήλθαν όλες οι γυναίκες υπουργοί,
υφυπουργοί και βουλευτές. Είδαμε τη Μί-
να Γκάγκα, τη Μαρία Συρεγγέλα, τη Δόμνα
Μιχαηλίδου, τη Ζέττα Μακρή, τη Σοφία Ζα-
χαράκη, την Έλενα Ράπτη, την Μαρία Αν-
τωνίου, τη Μαρία Καραγιάννη, αντιδήμαρ-
χο Θεσσαλονίκης, τη διπλωμάτη Κατερίνα
Τσαπικίδου, την επιχειρηματία Χριστίνα
Καραμίχου, την ιατρό Πόπη Καλατζή και
στη μέση ο δήμαρχος της Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνος Ζέρβας. Τυχερός ο δήμαρ-
χος ανάμεσα σε τόσες γυναίκες. Πέρασμα,
πάντως, στην εκδήλωση έκανε και ο παν-
ταχού παρών Τζορτζ Τσούνης που ζήλεψε
τη δόξα του δημάρχου…   

Eπίτιμη δημότισσα
Χάλκης η ΠτΔ  

Επίτιμη δημότισσα της Χάλκης ανα-
κηρύχθηκε την Κυριακή η Πρόεδρος
της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαρο-
πούλου, η οποία εξήρε τις προσπάθειες
της δημοτικής αρχής και των τοπικών
φορέων για ενεργειακή αυτονομία και
προστασία του περιβάλλοντος.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο
πλαίσιο της επίσκεψής της στη Χάλκη
υπογράμμισε την ιδιαίτερη χαρά της που
επισκέπτεται για δεύτερη φορά μέσα σε
λίγους μόνο μήνες την περιοχή.

Παράλληλα, δήλωσε συγκινημένη
που από σήμερα είναι δημότισσα της
Χάλκης, της αρχοντικής πατρίδας δύο
ηρώων της νεότερης ιστορίας μας, του
πρώτου νεκρού αξιωματικού του Ελλη-
νοϊταλικού Πολέμου υπολοχαγού Αλέ-
ξανδρου Διάκου και του λοχαγού Διογέ-
νη Φανουράκη.

Τα δύο πρωτοκλασάτα εστιατόρια 

Εντυπωσιακή η προσέλευση
Σχετικά με τη φετινή ΔΕΘ μπορώ να πω με βεβαιότητα, μιλώντας και με στελέχη και

ανθρώπους της αγοράς, ότι ήταν από τις πιο μαζικές αποβάσεις που έκανε η ΝΔ στη
Θεσσαλονίκη από εποχής ακμής Καραμανλή. Τα στελέχη δεν άφησαν πάρτι για πάρτι,
κυβερνητικοί κατέκλυσαν τα παραλιακά μαγαζιά της οδού Νίκης, τα ακριβά εστιατόρια
και οι ψαροταβέρνες γέμισαν από επιχειρηματίες, όπως και τα Λαδάδικα από τα απλά
στελέχη. Όσο για τα ξενοδοχεία, ούτε δωμάτιο για δείγμα. Ωστόσο, το κλίμα που πήρα-
με ήταν ότι περίμεναν από τον πρωθυπουργό να αλλάξει τον εκλογικό νόμο για να σι-
γουρέψει την αυτοδυναμία στις εκλογές. Παρόλ’ αυτά, έκριναν τη συνολική του παρου-
σία εξαιρετική, με ένα πακέτο μέτρων που απευθύνεται σε όλους και η εκτίμηση είναι
ότι θα φανεί και στις δημοσκοπήσεις η θετική παρουσία του στην 86η ΔΕΘ. 

Δύο πρωτοκλασάτα εστιατόρια βρέθηκαν στο επίκεντρο της ΔΕΘ, καθώς δέχτηκαν
υψηλούς προσκεκλημένους, υπουργούς και επιχειρηματικό κόσμο. Το πρώτο είναι
το Clochard, στο οποίο δείπνησαν πολλοί υπουργοί όπως: Βαρβιτσιώτης, Κεραμέως,
Πλεύρης, Πικραμμένος, Πλακιωτάκης, Μαρινάκης κ.ά. Εκεί πήγε και ο Σαμαράς μετά
το γεύμα με τον Καραμανλή, για να πιει ένα ποτήρι κρασί. Απέναντι από το Clochard
ήταν το μπαρ Arc, το οποίο επισκέφτηκε ο Κ. Μητσοτάκης το βράδυ της Παρασκευής
και ήταν τίγκα στους νεολαίους. Το δεύτερο μαγαζί που είναι καινούριο και τράβηξε
κόσμο ήταν το Dachristo, το οποίο είναι και εστιατόριο αλλά έχει μέσα και deli-
catessen με εξεζητημένα προϊόντα, κρασιά κτλ. Εκεί είδαμε, επίσης, τον αναπληρω-
τή υπουργό Ανάπτυξης Ν. Παπαθανάση, τον Παπαδόπουλο, τον Τσακλόγλου αλλά και
αρκετούς επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην πόλη. 



Απανωτά είναι τα ραπίσματα της Ζωής Κων-
σταντοπούλου στον πρόεδρο Αλέξη. «Ο ίδιος
ο Τσίπρας επιχείρησε να με επηρεάσει, επι-
καλούμενος παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, που
μάλιστα θέλησε να μου δείξει», τόνισε η επι-
κεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας. Η παρα-
κολούθηση, όπως αναφέρεται στη συνέντευ-
ξη, «αφορούσε κρατούμενο, ο οποίος, υποτί-
θεται, σχεδίαζε να φάει έναν Συριζαίο. Τότε
είχα αρνηθεί να δω τις υποτιθέμενες απομα-
γνητοφωνήσεις».

ΟΟ εκνευρισμός του ΚΚΕ  
Στα κάγκελα, μαθαίνω, είναι στον Περισσό
διότι ο πρωθυπουργός τούς συμπεριέλαβε
έστω και ως πόλο ανοχής σε μια κυβέρνηση
με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ. Για αυτό και η ανακοί-
νωση του ΚΚΕ κάνει λόγο για ανυπόστατα σε-
νάρια κυβερνήσεων συνεργασίας, καταλή-
γοντας στο ότι είναι πιο πιθανό να συνεργαστεί
η ΝΔ με τα κόμματα αυτά - με ή χωρίς τον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη. Μάλιστα, στελέχη του Πε-
ρισσού λένε χαρακτηριστικά ότι τέτοια πράγ-
ματα δεν τα σκέφτονται ούτε για αστείο και
δεν τα σκέφτηκαν ποτέ ούτε το 2015, όταν
υπήρχε ρεύμα υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ…

O
ταν οι παρεμβάσεις των πολιτικών
είναι εύστοχες πρέπει να τις επι-
σημαίνεις. Διάβαζα, για παρά-
δειγμα, ένα άρθρο της Άννας Δια-

μαντοπούλου, πρώην υπουργού του ΠΑ-
ΣΟΚ, στην «Καθημερινή», η οποία μεταξύ
άλλων έγραψε: «Στην πολιτική οι καταστά-
σεις είναι δύσκολες, πολύ δύσκολες ή πάρα
πολύ δύσκολες». Έχει άδικο; Όχι βεβαίως.
Και τελείωσε το άρθρο της με την εξής επι-
σήμανση: «Πιστεύω ότι οι ηγέτες που θα
επιβληθούν είναι αυτοί που θα προσελκύ-
σουν τους ψηφοφόρους του Κέντρου. Είναι
οι ηγέτες που θα πείσουν ότι γνωρίζουν,
προτείνουν, αλλά κυρίως είναι πρόθυμοι για
ειλικρινή και με όρους συνεργασία. Είναι
δηλαδή οι ηγέτες που θα απευθυνθούν και
στα μη κομματικά ακροατήρια». To the point
η κυρία Διαμαντοπούλου.
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Περί εκλογικού νόμου 
Αυτός πάντως
που στενοχω-
ρήθηκε με την
απόφαση του
Κυριάκου Μη-
τσοτάκη να μην
αλλάξει ο
εκλογικός νό-
μος είναι ο
Αλέξης Τσί-
πρας, ο οποίος
έτσι κι αλλιώς
δεν πιστεύει
ούτε ο ίδιος το παραμύθι που διακινεί ότι το
κόμμα του θα αναδειχτεί πρώτο στις εκλο-
γές. Αφήστε δε που αυτή η πολιτική τερα-
τογένεση που ονειρεύεται με Βαρουφάκη
ενοχλεί αφάνταστα τους σκληροπυρηνι-
κούς της Κουμουνδούρου. Οι εκλογές φέρ-
νουν όλο και πιο κοντά τον ΣΥΡΙΖΑ σε συρ-
ρίκνωση και πολυδιάσπαση και τον ίδιο τον
Αλέξη σε πολιτική αποστρατεία.

Ντόρα με Τσούνη,
Σκυλακάκη
Το γεύμα Τσούνη, Ντόρας και Σκυλακάκη
σε γνωστό εστιατόριο της Θεσσαλονίκης
μετά την ομιλία του πρωθυπουργού είχε ως
κύριο μενού τα ελληνοτουρκικά. Η Ντόρα
Μπακογιάννη έφαγε με τον νέο πρέσβη
Τζορτζ Τσούνη και στην παρέα ήταν και ο
Θόδωρος Σκυλακάκης, αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών, αλλά και ο Κώστας
Φραγκογιάννης, υφυπουργός Οικονομικής
Διπλωματίας. 

Η δυσαρέσκεια Δένδια…  
Για να ξέρετε, τελικά δεν έγινε κοινή συνέν-

τευξη Τύπου στο Βελιγράδι
μετά τη συνάντηση του
υπουργού Εξωτερι-
κών Νίκου Δένδια με
τον Σέρβο ομόλογό
του Νίκολα Σελάκο-
βιτς. Ο Δένδιας δεν
είναι κάνα παιδάκι
χθεσινό και έχει αντιλη-
φθεί πολύ καλά τα υπόγεια
παιχνίδια που παίζουν οι Σέρβοι με τον Ερντο-
γάν. Φρόντισε λοιπόν με αυτό τον τρόπο να δεί-
ξει τη δυσαρέσκειά του… 

Σας το είχα ξαναγράψει σε ανύποπτο χρόνο
από αυτήν τη στήλη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
«επαναφέρει» ως βασικό του αντίπαλο τον
Αλέξη Τσίπρα και υποβαθμίζει την παρουσία
του Ανδρουλάκη, θέλοντας να δείξει ότι η ψή-
φος στο ΠΑΣΟΚ είναι -επί της ουσίας- μια χα-
μένη ψήφος. 

ΑΞΙΖΕΙ…
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Η εμμονή με 
τις καρέκλες 
και ο... Ανδρέας

Ένας φίλος του παλαιού, ορθόδο-
ξου ΠΑΣΟΚ μού υπενθύμισε μια
φράση που είπε ο πρόεδρος Νίκος ο
«κραταιός» μιλώντας την περασμέ-
νη εβδομάδα στον ΑΝΤ1 και η οποία
βεβαίως μου διέφυγε, δεν πρόλαβα
να τη ακούσω… Τι είπε λοιπόν ο κ.
Ανδρουλάκης στον ΑΝΤ1; «Θα δεχ-
θώ τώρα εγώ ως αρχηγός του ΠΑ-
ΣΟΚ, που κάθομαι στην καρέκλα
του μεγάλου μας ιδρυτή Ανδρέα
Παπανδρέου, να μπω στο παιχνίδι
της οικογένειας Μητσοτάκη “έλα
στο τμήμα για να σε ενημερώσουμε
για την υπόθεσή σου”;». Ώπα, Νίκο,
ηρέμησε. Με τον Ανδρέα δεν έχεις
καμία απολύτως σχέση. Και, δεύτε-
ρον, αυτή την εμμονή με τις καρέ-
κλες να την κοιτάξεις, σύντροφε. Θα
σου βγει σε κακό.

Ο Μητσοτάκης και
τα μικρόφωνα...

Μετά τη φράση που χρησιμο-
ποίησε περί «πολιτικής τερατο-
γένεσης», σχολιάζοντας πιθανή
συνεργασία των κομμάτων της
αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης και ενώ κάποια στιγμή
υπήρξε δυσλειτουργία στα μι-
κρόφωνα που χρησιμοποιούσαν
οι δημοσιογράφοι για τις ερωτή-
σεις, σχολίασε αστειευόμενος:
«Βλέπω ότι έχουμε και... μικρο-
φωνική τερατογένεση».

Η συνάντηση της Μαρέβας στη Θεσσαλονίκη
Με γυναίκες αστυνομικούς συναντήθηκε στη Θεσσαλονίκη η Μαρέβα
Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη. Η σύζυγος του πρωθυπουργού εξέφρασε το δικό
της «ευχαριστώ» στις γυναίκες της Ελληνικής Αστυνομίας με ανάρτησή της
στο Instagram. 
H Μαρέβα Γκραμπόφσκι βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο με
αφορμή την ομιλία και τη συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στο
πλαίσιο της 86ης ΔΕΘ. Αναρτώντας μια φωτογραφία με γυναίκες αστυνομι-
κούς στο πλευρό της, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι έγραψε στη λεζάντα της: «Ένα
μεγάλο ευχαριστώ στις γυναίκες της Ελληνικής Αστυνομίας που βρίσκονται
στην πρώτη γραμμή της μάχης. Η συνεισφορά τους στην ασφάλεια όλων μας
είναι ανεκτίμητη».

Ο δήθεν δημοσιογράφος,
ο δήθεν εκδότης 
και οι... παρακάμερες

Κ
άποια στιγμή αυτό το γαϊτανάκι με ορισμένους δήθεν δημοσιογράφους, δήθεν διευθυν-
τές και δήθεν εκδότες που επί σειρά ετών τούς τάιζε το κόμμα και έτρωγαν με δέκα κου-
τάλια και επί ΣΥΡΙΖΑ αλλά και επί ΝΔ πρέπει να σταματήσει… Εγώ κάποιους από αυτούς
τους λέω δημοσιογραφικά απορρίμματα. Ένας που ξέρω και μου ήρθε πρόσφατα στον

νου καταδικάστηκε επί ΝΔ, τον έσωσε μετά ο ΣΥΡΙΖΑ από το να πάει φυλακή, ήρθε ξανά στα πράγ-
ματα με ΝΔ και τώρα το... ξαναγυρνάει Συριζαίος. Απίστευτος τύπος που τόσα χρόνια κάνει «πα-
ρακάμερα» και ό,τι μαθαίνει από την Πειραιώς το μεταφέρει στην Κουμουνδούρου… Σας είχα
γράψει μάλιστα μέσα στον Αύγουστο ότι ο τύπος που εδώ και τρία χρόνια «δαγκώνει» έναν σοβαρό
επιχειρηματία στον οποίο είχε υποσχεθεί λαγούς με πετραχήλια, ενώ ετοιμάζεται να ρουφήξει και
άλλον καναλάρχη (από αντίπαλο κανάλι) κάνοντας τον… σπουδαίο παρουσιαστή! Ακόμη δεν έμα-
θα αν έκλεισε στο κανάλι και τι θα κάνει με τον μέχρι σήμερα εργοδότη του, ο οποίος τον έχει και
διευθυντή! Μη με ρωτήσετε ποιος φροντίζει να του βρίσκει δουλειές τόσα χρόνια. Δεν θα σας
απαντήσω. 

Φωτιές έχει βάλει στη «γα-
λάζια» πολυκατοικία το δεί-
πνο που είχαν στη ΔΕΘ ο Αν-
τώνης Σαμαράς και ο Κώ-
στας Καραμανλής. Μετά την
ομιλία του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη στη ΔΕΘ το Σάββατο
το βράδυ, Κ. Καραμανλής
και Αντ. Σαμαράς δείπνησαν
στο εστιατόριο «Βράχος».
Το τι γράφεται και λέγεται
γύρω από αυτήν τη συνάντη-
ση το φαντάζεστε… παρά το
γεγονός ότι δεν υπάρχει ρε-
πορτάζ για το τι είπαν οι δύο
άντρες. Το μόνο σίγουρο 
είναι ότι στον «Βράχο» έχει
καλές γαρίδες!

!Στη Θεσσαλονίκη, όπως έμαθα, οι υπουργοί Στέλιος Πέτσας και Κώστας Σκρέκας
με τις γυναίκες τους ήταν αχώριστη παρέα. Οι δύο υπουργοί είναι φίλοι, είναι φίλες
και οι γυναίκες τους, ενώ είχαν στοιχηματίσει και οι δύο ότι ο πρωθυπουργός δεν
θα αλλάξει τον εκλογικό νόμο… 

LOCK



Α
λγεινή εντύπωση έχουν προκαλέ-
σει στο ΠΑΣΟΚ όσα ακούστηκαν
από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ και
δεν κρύβουν την οργή τους. Έμ-

πειρα κομματικά στελέχη της Χαριλάου Τρι-
κούπη, αποκωδικοποιώντας τα λόγια του κ.
Μητσοτάκη, βλέπουν μια πρόθεση «διάβρω-
σης» τόσο για το ΠΑΣΟΚ όσο και για τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ και για αυτό, όπως λένε, προσπαθούν να
δημιουργήσουν πλασματικές εντυπώσεις
στην κοινή γνώμη, ότι υπάρχει δήθεν ένα κοι-
νό μέτωπο με την Κουμουνδούρου.

«Είναι σαφές ότι πρόκειται για στρατηγική
επιλογή του Μεγάρου Μαξίμου», υποστήριξε ο
εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Δ. Μάντζος μι-
λώντας στον Alpha9.89 και πρόσθεσε: «Με
αφορμή την πρόσφατη υπόθεση των παρακο-
λουθήσεων και της παραβίασης του κράτους
δικαίου αλλά και όλες τις δικές μας αντιπολι-
τευτικές απόψεις στα οικονομικά και κοινωνι-
κά ζητήματα. Όποτε, δηλαδή, δεν είμαστε αρε-
στοί στον κ. Μητσοτάκη, γινόμαστε αίφνης
συμπλήρωμα στον κ. Τσίπρα. Όπως ήμασταν
πριν από ενάμιση μήνα το “συμπλήρωμα της
Νέας Δημοκρατίας”, όταν οι επιλογές μας δεν
ήταν αρεστές στον κ. Τσίπρα. Όλο αυτό το κάνει
ο κ. Μητσοτάκης γιατί διαισθάνεται την ήττα,
διαισθάνεται την αποκαθήλωση του επιτελικού
του κράτους. Αλλά αυτό το οποίο πρέπει να λά-
βει ως μήνυμα -και θα το λάβει και στις εκλο-

γές- είναι ότι κανείς αλαζονικός κυβερνήτης
δεν μπορεί να επιβάλει στον λαό πώς θα ψηφί-
σει, ούτε στην παράταξή μας πώς θα κινηθεί».

Το power game
Ψύχραιμοι πολιτικοί παρατηρητές θεωρούν

ότι είναι σε εξέλιξη ένα πολιτικό power game
που θα κορυφώνεται σταδιακά μέχρι την προ-
κήρυξη των εκλογών. Στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι
ο στόχος της ΝΔ είναι να καλλιεργήσει σπέρ-
ματα αμφισβήτησης κυρίως στην πλευρά των
αναποφάσιστων ψηφοφόρων με μια σειρά
κρίσιμων διλημμάτων και κινδυνολογίας για
την επόμενη μέρα της χώρας. Επιδιώκουν,
όπως λένε, με φόντο μια ρητορική περί πολιτι-
κής ανευθυνότητας να βάλουν τα κόμματα της
αντιπολίτευσης στο ίδιο καλάθι, προτάσσον-
τας ταυτόχρονα τη ΝΔ ως τη μόνη πολιτική δύ-
ναμη που μπορεί να κρατήσει σταθερά το πη-
δάλιο της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, διόλου τυχαία ήταν και η
κριτική επισήμανση από τον κ. Μάντζο λίγες
ώρες μετά την αυλαία της επίσκεψης του πρω-
θυπουργού στη Θεσσαλονίκη: «Δεν είμαστε μια
αποικία όπου ο κυβερνήτης διατάσσει και επι-
βάλλει. Αλλά μια ώριμη δημοκρατία με ένα ώρι-
μο εκλογικό σώμα που ακούει, συγκρίνει, κρίνει
και ψηφίζει. Και θεωρούμε ότι η αλαζονεία και
ο καθεστωτισμός, αυτή η αίσθηση ιδιοκτησίας
της πολιτικής εξουσίας θα τιμωρηθούν από το
εκλογικό σώμα όταν έρθουν οι εκλογές».

Στο μεταξύ, δεν κρύβουν τη δυσφορία τους
για την προσπάθεια συγκάλυψης, όπως λένε,
που γίνεται για την υπόθεση της υποκλοπής
του Νίκου Ανδρουλάκη. «Σηκώνοντας το γάν-
τι», ο γραμματέας της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας
Σπυρόπουλος υποστήριξε σε ιδιαίτερα υψη-

λούς τόνους πως «ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται
σε αποδρομή, σε πολιτικό vertigo. Είναι απί-
στευτα αυτά που ακούσαμε στη ΔΕΘ. Προσπα-
θεί να καλύψει ένα τεράστιο σκάνδαλο δημο-
κρατίας, το οποίο απασχολεί και τον διεθνή
Τύπο». Χθες ο κ. Ανδρουλάκης πραγματοποί-
ησε παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρω-
κοινοβουλίου σε Ειδική Συνεδρίαση με θέμα
«Παρακολουθήσεις και κατασκοπευτικό λο-
γισμικό Predator στην Ελλάδα».

Βλέπουν συμψηφισμό 
με τις παρακολουθήσεις επί ΣΥΡΙΖΑ

Ωστόσο, με μεγάλη προσοχή παρακολου-
θούν τις διαρροές διαβαθμισμένων πληροφο-
ριών και εγγράφων της ΕΥΠ, που βλέπουν συ-
χνά-πυκνά το φως της δημοσιότητας και αφο-
ρούν τη δραστηριότητα της υπηρεσίας κατά τη
διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Όπως
λένε στελέχη του κόμματος σε κατ’ ιδίαν συ-
ζητήσεις τους, πρόκειται για «καραμπινάτη»
προσπάθεια συμψηφισμού. Αποδίδουν την
ενορχήστρωση αυτών των διαρροών σε «βα-
θύ λαρύγγι» με σκοπό αφενός να υποβαθμι-
στεί ένα μείζον θέμα παραβίασης δημοκρατι-
κών δικαιωμάτων, αφετέρου να ευτελιστεί το
θέμα στα μάτια της κοινής γνώμης υπό το πρί-
σμα μιας λογικής «όλοι τα ίδια κάνουν». Ταυ-
τόχρονα όμως δεν κρύβουν την ανησυχία
τους για τον κίνδυνο πολυδιάσπασης της ΕΥΠ
σε «κέντρα και παράκεντρα» με συνέπεια τον
αποπροσανατολισμό της σε μια πολύ κρίσιμη
περίοδο. Ενδεικτικό του κλίματος που επι-
κρατεί στο ΠΑΣΟΚ περί της θεσμικής λειτουρ-
γίας της ΕΥΠ είναι οι 7 προτάσεις που παρου-
σίασε χθες ο Χάρης Καστανίδης στο πλαίσιο
του σχετικού νομοσχεδίου που εξετάζεται

στη Βουλή, μεταξύ των οποίων:
�Η διάταξη του αρμόδιου για την ΕΥΠ εισαγ-
γελέα, όταν πρόκειται να αρθεί το απόρρητο
των επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφα-
λείας, πρέπει να υποβάλλεται και να εγκρίνε-
ται από τριμελές δικαστικό συμβούλιο εφετών
και όχι από τον εισαγγελέα εφετών.
�Προκειμένου να αρθεί το απόρρητο των επι-
κοινωνιών βουλευτή ή ευρωβουλευτή, απαι-
τείται, εκτός της απόφασης του τριμελούς δι-
καστικού συμβουλίου εφετών, η σύμφωνη
γνώμη του προέδρου της Βουλής και του προ-
έδρου της ΑΔΑΕ.
�Ο διορισμός του διοικητή της ΕΥΠ πρέπει να
γίνεται ύστερα από διατύπωση θετικής γνώ-
μης των 3/5 των μελών της Επιτροπής Θε-
σμών και Διαφάνειας και όχι της απλής κυ-
βερνητικής πλειοψηφίας.
�Η εισαγγελική διάταξη και το βούλευμα του
τριμελούς δικαστικού συμβουλίου γνωστο-
ποιούνται αμέσως στον πρόεδρο της ΑΔΑΕ. Η
γνωστοποίηση περιλαμβάνει και την αιτιολο-
γία της άρσης του απορρήτου σε περίπτωση
λόγου εθνικής ασφάλειας.
�Η ΑΔΑΕ έχει τη διακριτική ευχέρεια να ενη-
μερώνει τους θιγέντες, εφόσον αποδειχθεί ότι
δεν υπάρχει οποιαδήποτε εμπλοκή τους σε
γεγονότα που αφορούν τους λόγους παρακο-
λούθησης.
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«Επιχειρούν να μας βάλουν
στο ίδιο καλάθι με
την Κουμουνδούρου», 
λένε στο ΚΙΝΑΛ

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com

ΠΑΣΟΚ: Βλέπουν 
απόπειρα «διάβρωσης»



Στη Βουλή μεταφέρεται και σήμερα η ένταση της υπόθε-
σης των υποκλοπών, καθώς στην Ολομέλεια ψηφίζεται το
νομοσχέδιο με τις δύο βασικές αλλαγές που έχει επιφέρει
η κυβέρνηση για την ΕΥΠ, δηλαδή το διπλό φίλτρο με τις
εισαγγελικές υπογραφές και τον διορισμό του διοικητή με
τη σύμφωνη γνώμη της Βουλής.

Κατά τη συζήτηση πάντως στην αρμόδια Επιτροπή, ο
υπουργός Επικρατείας Γ. Γεραπετρίτης αναγνώρισε ότι οι
δύο αλλαγές είναι μεν αναγκαίες, αλλά δεν είναι ακόμη
επαρκείς και δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνηση θα επαναξιο-
λογήσει όλες τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για την ορ-
θή λειτουργία της ΕΥΠ, αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες
της Εξεταστικής Επιτροπής. Προανήγγειλε, δε, νομοθετι-
κή πρωτοβουλία που μπορεί να φτάνει μέχρι την καθολική
απαγόρευση στην εμπορία κακόβουλων λογισμικών, προ-

κειμένου να αντιμετωπιστεί η συγκεκριμένη γάγγραινα.
«Θέλω να υπογραμμίσω πως άλλο πράγμα το ζήτημα των
νόμιμων παρακολουθήσεων που γίνονται με τις εγγυήσεις
του νόμου και άλλο ζήτημα οι παρακολουθήσεις με κακό-
βουλα λογισμικά», είπε χαρακτηριστικά. 

Σήμερα το κατώφλι της Εξεταστικής Επιτροπής θα πε-
ράσουν οι δύο πρώην διοικητές Θ. Δραβίλλας επί κυβέρ-
νησης Σαμαρά και Γιάννης Ρουμπάτης επί κυβέρνησης
Τσίπρα. Οι τόνοι ανέβηκαν, όταν ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ
Χρήστος Σπίρτζης επιτέθηκε στη ΝΔ ότι έχει μετατρέψει
την ΕΥΠ σε παρακρατικό παραμάγαζο, χαρακτηρίζοντας
κουρελόχαρτο την ΠΝΠ. Συνέδεσε, δε, τη λειτουργία του
κακόβουλου λογισμικού Predator με την κυβέρνηση,
αποστροφή που είχε ως αποτέλεσμα την έντονη αντίδραση
του βουλευτή της ΝΔ Ανδρέα Κουτσούμπα, που του φώνα-

ζε από τα έδρανα να ανακαλέσει. Χαρακτηριστικός είναι ο
διάλογος από τα πρακτικά: 
ΧΧ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Αν δεν σας αρέσουν αυτά που λέω, να βγείτε
έξω. Ντροπή σας και το ξαναλέω. Ντροπή σας.
ΑΝ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Να ανακαλέσει, τι είμαστε; Ντροπή
δική σας.
Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Είστε ωτακουστές και όχι μόνο…
ΑΝ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Σε ποιον μιλάς; Σε ποιον;
Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Μέχρι εδώ! Παίζετε με τους θεσμούς. Ως εδώ!

Επτά προτάσεις για την ορθή λειτουργία της ΕΥΠ κατέ-
θεσε ο Χάρης Καστανίδης, μεταξύ αυτών ο διορισμός του
διοικητή της ΕΥΠ να γίνεται ύστερα από διατύπωση θετι-
κής γνώμης των 3/5 των μελών της Επιτροπής Θεσμών
και Διαφάνειας και όχι της απλής κυβερνητικής πλει-
οψηφίας. 
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Ο
ι εξαγγελίες του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη από το βή-
μα της 86ης ΔΕΘ αλλά και η μεγά-
λη προσέλευση του κόσμου στο

Φεστιβάλ της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ «φύση-
ξαν» αέρα αισιοδοξίας στα στελέχη και τα μέ-
λη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης. Ωστόσο η εικόνα αμαυρώθηκε από το
υβριστικό σύνθημα κατά του πρωθυπουργού,
σε παράσταση-μέρος του Φεστιβάλ, συγκεν-
τρώνοντας πάνω της αρνητική δημοσιότητα. 

Πολύ ικανοποιημένα δηλώνουν τα στελέχη
του ΣΥΡΙΖΑ από τη μεγάλη προσέλευση του
κόσμου στο τριήμερο Φεστιβάλ της νεολαίας
του κόμματος, το Φεστιβάλ Σπούτνικ. 

Κατά την ομιλία του στο Φεστιβάλ, ο Αλέ-
ξης Τσίπρας έστειλε το μήνυμα στον Κυριάκο
Μητσοτάκη πως τελείωσε ως πρωθυπουρ-
γός, ενώ χαρακτήρισε «τέρατα αυτούς που
βιάζουν τη δημοκρατία, αυτά που γέννησε και
εξέθρεψε ο πρωθυπουργός. Κ. Μητσοτάκη

των υποκλοπών και του παρακράτους, τελει-
ώσατε», είπε χαρακτηριστικά. 

Εκχυδαϊσμός της σάτιρας 
Το κακό για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι πως η συμμε-

τοχή, τα μηνύματα και η γενικότερη παρουσία
του κόμματος πήγαν… «περίπατο» όταν δη-
μοσιοποιήθηκε χυδαιότητα κατά του Κυριά-
κου Μητσοτάκη, η οποία «σκέπασε» όλο το
Φεστιβάλ. Σε παράσταση του «Τσολιά» της
γνωστής «Ελληνοφρένειας» στο πλαίσιο του
Φεστιβάλ, προβλήθηκε στην κεντρική οθόνη
φωτογραφία του Πούτιν και από κάτω υβρι-
στικό μήνυμα κατά του Κ. Μητσοτάκη γραμ-
μένο στα κυριλλικά. Η αποκάλυψη προκάλε-
σε θύελλα, με τη Νέα Δημοκρατία να προχω-
ρά σε σκληρή ανακοίνωση κατά του ΣΥΡΙΖΑ:
«Σήμερα αποδεικνύεται με τον πιο κατηγο-
ρηματικό τρόπο ότι βρίσκεται πίσω από τα πιο
χυδαία συνθήματα του διαδικτύου», σημει-
ώνεται στην ανακοίνωση της Πειραιώς, ενώ

εκατοντάδες ήταν τα αρνητικά σχόλια και στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Πυρά για συντάξεις και τερατογένεση  
Πηγές της Κουμουνδούρου μιλώντας στην

«Political» είπαν πως «ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης υπέπεσε μόνος του σε δύο πολύ σοβαρά
σφάλματα, γεγονός που έδωσε στον ΣΥΡΙΖΑ
το βήμα να αποκαταστήσει την αλήθεια και να
δικαιωθεί, αλλά και στον κόσμο να καταλάβει
πως η κυβέρνηση τρέμει το αποτέλεσμα των
επικείμενων εθνικών εκλογών».

Το πρώτο έχει να κάνει με τις αυξήσεις
στις συντάξεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως ο
πρωθυπουργός υπέπεσε σε προπαγάνδα,
αφού το 2017 η κυβέρνηση του Αλέξη Τσί-
πρα ήταν αυτή που με ρύθμιση δρομολόγη-
σε τις αυξήσεις στις συντάξεις το 2023:
«Όπως και με το τέλος των μνημονιακών
δεσμεύσεων, έτσι και με τις συντάξεις, η ΝΔ
λέει στον κόσμο ότι είναι δικές της πρωτο-

βουλίες. Και τα δύο είναι αποτέλεσμα της
πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ». 

Το δεύτερο σφάλμα, κατά την αξιωματική
αντιπολίτευση, είναι η στηλίτευση της απλής
αναλογικής: «Δεν δίστασε να χαρακτηρίσει
πολιτική τερατογένεση το αποτέλεσμα της
απλής αναλογικής. Δηλαδή, το εκλογικό απο-
τέλεσμα της πιο δημοκρατικής έκφρασης του
λαού. Ξέρουν ότι θα χάσουν τις εκλογές, ο κό-
σμος τούς αποδοκιμάζει παντού πια», τονί-
ζουν οι ίδιες πηγές. 

Προεόρτια στην Εξεταστική με Δραβίλλα - Ρουμπάτη

Αναθάρρησε στο Φεστιβάλ Νεολαίας

Θύελλα αντιδράσεων
προκάλεσε το εμετικό
σύνθημα κατά 
του πρωθυπουργού 

ΣΥΡΙΖΑ
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Η
αλήθεια είναι ότι από το 2009 οι κρίσεις είναι
πλέον μέρος της κανονικότητας. Πρώτα η οικο-
νομική κρίση, μετά η κρίση αξιών, μετά η υγει-

ονομική, τώρα η ενεργειακή και ένας θεός ξέρει τι άλλο
να περιμένουμε. Από τη φτωχοποίηση στην αμφισβή-
τηση, στην επιβράδυνση και μετά στην αδυναμία ή, αν
θέλετε, στη φτωχοποίηση και πάλι.

Όλες αυτές οι κρίσεις, όπως είναι αναμενόμενο, εμ-
περιέχουν αχαρτογράφητες διαδρομές, πρωτόγνωρες
καταστάσεις, δοκιμασίες αντοχής, βίαιες αναπροσαρ-
μογές και crash test άνευ προηγουμένων για όλους,
για τις επιχειρήσεις, αλλά και για τα νοικοκυριά.

Και όλα αυτά γίνονται χειρότερα, αν αναλογισθούμε
την ταχύτητα που όλα συμβαίνουν. Βέβαια στην περί-
πτωση της πανδημίας, είχαμε μια απότομη παύση ή
τουλάχιστον επιβράδυνση των ρυθμών, από όπως τους
ξέραμε πριν από αυτήν.

Και σαν η ζωή να ήξερε τους ρυθμούς που θα ακο-
λουθούσαν μετά την πανδημία και μας έκανε ένα διάλ-
λειμα, για να πάρουμε μια ανάσα.

Οι αλλαγές που ζούμε είναι μεγάλες και αντιστρό-
φως ανάλογοι είναι οι χρόνοι που απαιτούνται για να γί-
νονται. Απότομες, αλλά όχι απρόβλεπτες, λοιπόν, οι αλ-
λαγές στην προσφορά και τη ζήτηση, στις καταναλωτι-
κές συνήθειες, στα κανάλια διανομής, στα συστήματα,
στην τεχνολογία, στην επικοινωνία, στη νοοτροπία και
την ψυχολογία των ανθρώπων και η λίστα δεν έχει τέ-
λος.

Και παράλληλα βλέπουμε μια κοινωνία που τρέχει
για να προλαβαίνει τις εξελίξεις και να προσαρμόζεται
αναλόγως. Και πρέπει να προσαρμόζεται, γιατί δεν έχει
και άλλη επιλογή. 

Και ένα πολιτικό σύστημα που καλείται να λύνει γρί-
φους και που στην πλειοψηφία του είναι κατώτερο των
περιστάσεων, μιας και επιδίδεται σε μικροκομματικές

αντιπαραθέσεις και μόνο. Η ουσία απουσιάζει «σχε-
δόν» από όλους και αυτό το «σχεδόν» είναι η μόνη μας
ελπίδα για το μέλλον. Μάλλον όμως οι περισσότεροι
φροντίζουν για να σώσουν την παρτίδα και όχι την πα-
τρίδα τελικά.

Το πολιτικό σύστημα είναι εκεί για να βελτιώνει τη
ζωή του ανθρώπου, να ορίζει τους κανόνες συνύπαρ-
ξης που χρειάζονται οι οργανωμένες κοινωνίες και όλα
αυτά χωρίς να υποθηκεύει το μέλλον του. Πόσο δύσκο-
λο ακούγεται αυτό από μόνο του στις μέρες μας.

Από τη μία η αντίσταση στον δημοσιονομικό εκτρο-
χιασμό και από την άλλη η πλήρης υποστήριξη του βιο-
τικού επιπέδου των πολιτών με ό,τι κόστος αυτό συνε-
πάγεται. 

Ούτε η κοινωνία πρέπει να γονατίσει, αλλά ούτε και
να εκτροχιαστούν τα δημοσιονομικά της χώρας, επίσης
με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Προφανώς η καλύτερη λύση είναι κάπου στη μέση,
όπως σχεδόν πάντα συμβαίνει, άλλωστε.

Ο όρος «βελτίωση του επιπέδου ζωής», ως προς το
σημείο αναφοράς και σύγκρισης, έχει δύο χρήσεις,
δύο αναγνώσεις.

Υπάρχει η «βελτίωση» όταν το σημείο αναφοράς και
σύγκρισης είναι το άμεσο παρελθόν. Υπάρχει και η
«βελτίωση» όταν το σημείο αναφοράς και σύγκρισης
είναι η κατάσταση που θα ζούσαμε, αν δεν υπήρχε απο-
λύτως καμία πολιτική παρέμβαση.

Αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, πρέπει να κρίνουμε
τη βελτίωση και με τις δύο μεθόδους.

Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό περιβάλλον η μαγική λέ-
ξη είναι η «προσαρμογή» και από ό,τι φαίνεται θα μας
ακολουθεί για πάντα. Και επειδή εκ των πραγμάτων η
κάθε προσαρμογή ακολουθεί την προηγούμενη, χρη-
σιμοποιούμε τον όρο «αναπροσαρμογή».

Η ταχύτητα που αλλάζουν όλα γύρω μας και η αδυνα-

μία αναπροσαρμογής επιχειρήσεων και οργανισμών
στα καινούρια δεδομένα είναι και ο μεγαλύτερος κίν-
δυνος και ίσως ο πιο σοβαρός παράγοντας επιχειρημα-
τικού ρίσκου σήμερα.

Η γνώση, η ικανότητα, η δυνατότητα και η θέληση τα-
χείας αναπροσαρμογής με τις συνθήκες του περιβάλ-
λοντος είναι πλέον συνθήκες αναγκαίες για τη βιωσι-
μότητα όχι μόνο των επιχειρήσεων, αλλά και των νοικο-
κυριών. 

Κάποτε η δυνατότητα ταχείας αναπροσαρμογής ήταν
ένα πλεονέκτημα, σήμερα είναι αναγκαιότητα και υπο-
χρεωτική συνθήκη ούτε καν για την ανάπτυξη, αλλά για
την επιβίωση.

Αναπροσαρμογές στα πάντα, λοιπόν, από εχθές.
�Στα συστήματα πληροφόρησης και διοίκησης 
�στην οργανωτική δομή
�στον τρόπο διοίκησης
�στην κουλτούρα και νοοτροπία των εργαζομένων
�στις εμπορικές πολιτικές και πρακτικές 
�στις σχέσεις με τους συνεργάτες
�στη συνολική στρατηγική

Χρειάζονται οι απαιτούμενες αλλαγές κάθε φορά
που αλλάζει κάτι στο περιβάλλον μας.

Οι διοικητικές αποφάσεις πρέπει να είναι γρήγορες,
ψύχραιμες, γενναίες, αλλά και τεκμηριωμένες ταυτό-
χρονα. Οι αποφάσεις που θα βασίζονται μόνο στην αί-
σθηση που έχουμε για τη δουλειά και στο ένστικτό μας
θα είναι ανεπαρκείς, θα τολμούσα να πω επικίνδυνες,
και μόνο από τύχη θα καταλήγουν στα σωστά αποτελέ-
σματα.

Είναι παράξενες οι εποχές και δεν συγχωρούν λάθη.
Χρειάζεται γνώση, ικανότητα και θέληση για να γίνον-
ται τα πράγματα σωστά. 

Ο διάβολος πλέον πράγματι κρύβεται στις λεπτομέ-
ρειες και αυτές είναι που θα κάνουν και τη διαφορά.

Α
ς ξεκινήσουμε λέγοντας πως υπάρχουν περι-
πτώσεις γονέων,οι οποίοι είναι πεπεισμένοι
πως η εκδήλωση παθολογικών συμπεριφορών

που αφορούν τη φροντίδα των παιδιών τους είναι λογι-
κή και σε φυσιολογικά πλαίσια.
Θα αναφερθούμε πιο αναλυτικά στην υπερφροντίδα,
εφόσον αποτελεί τη μορφή κακοποίησης που είναι λι-
γότερο γνωστή, αλλά και εκείνη που αποτελεί ταμπού
ως προς την αναγνώρισή της.
Όταν το παιδί θεωρείται ως ιδιοκτησία για την εκπλή-
ρωση ορισμένων σκοπών, η ζωτική του ανάπτυξη υφί-
σταται βίαιη διακοπή. Οι περισσότεροι γονείς που
ασκούν σωματική βία, γνωρίζουν πως αποτελεί μια
μορφή κακοποίησης. Όταν όμως αφορά την υπερ-
φροντίδα, πολύ συχνά οι γονείς δεν γνωρίζουν τη βία
που ασκούν, συχνά μάλιστα πιστεύουν ότι ενεργούν για
το καλό των παιδιών τους και κατά λάθος μπορούν να
προκαλέσουν μεγαλύτερη ζημιά. Παραθέτω τέτοιου
είδους συμπεριφορές, οι οποίες μας είναι γνώριμες.
Για παράδειγμα, ένα παιδί έξι ετών στο οποίο η μητέρα

χορηγεί μόνο αλεσμένη τροφή ή καθαρισμένα τρόφιμα
(Η στάση των γονέων θα ήταν σωστή, εάν το παιδί βρι-
σκόταν σε διαφορετικό αναπτυξιακό στάδιο).
Σπάνια οι ανάγκες του παιδιού στα πρώτα χρόνια της
ζωής είναι σε απόλυτη αρμονία με τις συνήθειες των
ενηλίκων (για παράδειγμα, ο ρυθμός του ύπνου του
παιδιού σπάνια συμπίπτει με τις ανάγκες και τους ρυθ-
μούς της ζωής των γονέων). Μερικοί γονείς δεν μπο-
ρούν να δουν στο παιδί τους έναν ανήλικο που χρειάζε-
ται επαρκή και προστατευμένη ανάπτυξη. Συχνά υπάρ-
χουν συγκρούσεις μεταξύ των αιτημάτων του παιδιού
και των δεσμεύσεων των γονέων, οι οποίοι απαιτούν
από αυτό μια πρώιμη αυτονομία στον έλεγχο του σφιγ-
κτήρα, τις κινητικές δεξιότητες και τους ρυθμούς δια-
τροφής.
Επιπλέον, όταν οι γονείς απαιτούν από τα παιδιά τους να
αποδίδουν καλύτερα από τον μέσο όρο ή τις δυνατότη-
τες του παιδιού και θέλουν το παιδί τους να είναι το κα-
λύτερο σε κάθε δραστηριότητα που αναλαμβάνει. Αυτά
τα παιδιά είναι πάντα γεμάτα δεσμεύσεις (σχολείο,

αθλητισμός, αγγλικά, πιάνο), έχουν μεγάλη ανταγωνι-
στικότητα και δεν μπορούν να επιτύχουν καλή κοινωνι-
κοποίηση με τους συνομηλίκους τους. Η κατάσταση γί-
νεται ακόμη πιο σοβαρή, όταν το παιδί παρουσιάζει
σωματικές ή ψυχολογικές δυσκολίες που εμβαθύνουν
τον διαχωρισμό μεταξύ του εξιδανικευμένου παιδιού
από τον γονέα και του πραγματικού παιδιού.
Δυστυχώς, πολλές φορές τα όρια μεταξύ υπερβολικής
φροντίδας και παθολογίας της φροντίδας είναι δυσδιά-
κριτα. Τις περισσότερες φορές υπάρχει μεγάλη συγκά-
λυψη από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας και τους
συγγενείς, με αποτέλεσμα να παγιώνονται οι κακοποι-
ητικές συμπεριφορές ή ακόμα και να ενισχύονται.
Η ενημέρωση και η σωστή αντιμετώπιση του φαινο-
μένου αποτελούν κοινωνική ευθύνη, μιας και τα δι-
καιώματα των παιδιών προστατεύονται από τη νομο-
θεσία σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι σημαντικό να θυ-
μόμαστε ότι τα παιδιά δεν είναι κτήμα μας, ενώ δεν
θα έπρεπε να αποτελούν δοχεία για τις ανεκπλήρω-
τες φαντασιώσεις μας.

Από τη μία κρίση στην άλλη, όλα αλλάζουν

του
Κώστα 
Αγγελάκη

www.pro-visions.eu,
www.costasagge-
lakis.com

της
Ιφιγένειας
Θεοχαρίδη

Ψυχολόγος
MSc Σχολική

Ψυχολόγος
MSc Διαταραχές

Άγχους και Φοβίας

Η υπερφροντίδα ως μορφή κακοποίησης
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Τον τελευταίο καιρό η εγκληματικότητα, έστω μιας μει-
οψηφίας της νεολαίας μας, παρουσιάζει έξαρση και
τούτο φυσικό είναι να απασχολεί και να προβληματίζει

όλους μας. Το καίριο ερώτημα είναι πώς η φιλειρηνική και
ήπια ελληνική κοινωνία παράγει αυτές τις ακρότητες. Η νεο-
λαία μας, καλώς εχόντων των πραγμάτων, ξέρει να προοδεύει
και πολλές φορές να μεγαλουργεί. Είναι ευφυής, είναι δυνα-
μική και αξιοθαύμαστη, όπως αποδείχτηκε διά μέσου των αι-
ώνων, ξεπερνώντας κάθε εμπόδιο και δυσκολία οποιασδή-
ποτε μορφής και μεγέθους. 

Μια νεολαία με βαθιά πατριωτική συνείδηση και απαρά-
μιλλο θάρρος και λεβεντιά, όπως το έχει αποδείξει σε πάμ-
πολλες περιπτώσεις της μακραίωνης, ταραχώδους και ένδο-
ξης ιστορικής μας διαδρομής. Μια νεολαία νοικοκύρηδων,
επιχειρηματιών, επιστημόνων και γενικότερα διακεκριμένων
πολιτών γιατί να συμπεριφέρεται ως ανεύθυνος ταραξίας και
παραβάτης; 

Τι έφταιξε λοιπόν και μετατράπηκε η ξεχωριστή αυτή νεο-
λαία μας σε ταραξία, ακόμη και σε εγκληματία κοινού ποινι-
κού δικαίου; Τι ήταν αυτό που την εξοστράκισε από τον δρόμο
της λεβεντιάς και της νομιμότητας; Δεν είναι δυνατόν να
επέλθει μια τέτοια μεταβολή επί τα χείρω χωρίς κάποιο λόγο,
κάποια βασική αιτία, ικανή να αναπλάσει μια ώριμη ισορρο-
πημένη νεολαία.

Έχουμε λοιπόν υποχρέωση όλοι να το ερευνήσουμε και να
αποκαλύψουμε τις γενεσιουργές αιτίες αυτού του κατήφο-
ρου, χωρίς φόβο και πάθος, που λέει και η Εκκλησία μας, για
να επαναφέρουμε στην οδό της προόδου και προκοπής την
παρεκτραπείσα νεολαία μας. 

Χρειάζεται μια νηφάλια όσο και ειλικρινής διερεύνηση των
τελευταίων δεκαετιών, διότι η στρέβλωση των αξιών και αρ-
χών μιας νεολαίας απαιτεί αρκετό χρόνο συνεχούς και συνε-
πούς προσπάθειας για να έχει αποτελέσματα. Η καταστροφι-
κή αυτή προσπάθεια στηρίζεται στην έντεχνη εκτροπή της λε-
βεντιάς και της ζωντάνιας της νεολαίας μας, διότι χωρίς τα
χαρακτηριστικά αυτά το όποιο αποτέλεσμα θα ήταν άνευ ου-

σιαστικής στρεβλωτικής αξίας, ικανό να δημιουργήσει προ-
βλήματα στην ελληνική κοινωνία, όπως είναι ο βαθύτερος
σκοπός των ανθελλήνων ιδεοληπτικών εχθρών της κοινω-
νίας μας.

Η καλλιέργεια και η μόρφωση αποτελούν τους κυματο-
θραύστες αλλοιώσεως των αρχών και αξιών μιας νεολαίας,
καθώς και την αποτροπή της επιρροής και προτροπής της
σε έκνομες και αντικοινωνικές πράξεις και ενέργειες.
Επομένως, η έλλειψη καλής και αποδοτικής παιδείας είναι
η γενεσιουργός αιτία και ροπή προς την αταξία, την ανομία,
ακόμη και στο έγκλημα. Συγχωρήστε μου να επισημάνω
ότι στην προσπάθεια αυτή πρωταγωνιστικό ρόλο διαδρα-
ματίζουν η λεγόμενη Αριστερά και οι εξτρεμιστικές παρα-
φυάδες της. 

Η λεγόμενη «ηγεμονία της Αριστεράς» στην ελληνική κοι-
νωνία, ως υπόλειμμα του αποθανόντος κομμουνισμού, έχει
τη μεγαλύτερη ευθύνη αυτής της εκτροπής της νεολαίας μας.
Η εκρίζωση λοιπόν αυτής της ηγεμονίας είναι πρώτιστο κα-
θήκον τόσο της κυβέρνησης όσο και της κοινωνίας και δη των
νουνεχών πολιτών. Αυτήν τη ματαιότητα, που ωθείται, οφείλει
να αντιληφθεί η ζωηρή μας νεολαία, όπως το επισήμανε ο με-
γάλος Αϊνστάιν, ότι «ο ορισμός της ηλιθιότητας είναι το να επι-
χειρείς για δεύτερη φορά το ίδιο πείραμα ελπίζοντας να έχει
διαφορετικό αποτέλεσμα».

Η Παιδεία λοιπόν και η σωστή μάθηση της ιστορίας μας θα
αποτελέσουν τη λυδία λίθο πάνω στην οποία θα συντριβεί κά-
θε ανθελληνική και αντικοινωνική προσπάθεια των όποιων
ανόητων, ασυνείδητων ή και παρασυρμένων, παράσιτων της
κοινωνίας μας. «Όλβιος εστίν ιστορίης έσχεν μάθησιν», έχει
πει ο τραγικός μας ποιητής Ευριπίδης. Μόνο με μια σωστή και
αποτελεσματική Παιδεία, δηλαδή με μια αναμορφωμένη
Παιδεία, με τη σωστή διαπαιδαγώγηση και διδαχή της ιστο-
ρίας μας, η νεολαία μας θα επανέλθει στον ίσιο δρόμο. Διότι
τώρα η Παιδεία μας νοσεί, όπως έχω σημειώσει στο ομώνυμο
άρθρο μου, και είναι αδήριτη ανάγκη να αναμορφωθεί. 

Το υπουργείο Παιδείας έχει πλέον τον λόγο και την ευθύνη

να βρει τρόπο και μέσο αναμόρφωσης της Παιδείας έτσι ώστε
να εμπνεύσει και να εμφυσήσει στους δασκάλους-καθηγη-
τές μας την εν υπνώσει υψιπετή έννοια του «λειτουργού»
ώστε: πρώτον, να διδάξουν στη νεολαία μας αρχές, αξίες και
ιδανικά της ελληνικής ιστορίας και κουλτούρας, στις οποίες
στηρίζεται όλος ο παγκόσμιος πολιτισμός, και δεύτερον, να
αποβάλει ως ξένο σώμα κάθε προσπάθεια αλλοιώσεως του
ελληνικού πνεύματος και παραδόσεών μας, της ευταξίας και
τον σεβασμό των κανόνων της δημοκρατίας.

Η εδραιωμένη εδώ και σαράντα χρόνια επικράτηση της θε-
ωρίας της ήσσονος προσπάθειας και του εύκολου κέρδους -
αν όχι να τα θέλουμε όλα έτοιμα δικά μας- μέσα από ιδεολη-
ψίες και ουτοπικές θεωρίες αιθεροβατών καθιστά την ανα-
μόρφωση της Παιδείας πολύ δύσκολη, αν όχι αδύνατη. Τούτο
διότι η κακή νοσούσα Παιδεία, η απαιδευσία, έχει καταστεί
χιονοστιβάδα που χειροτερεύει την κατάσταση επειδή οι
απαίδευτοι διδάσκαλοι, προερχόμενοι από μια νοσούσα Παι-
δεία, παρέχουν κατ’ ανάγκη ελλιπή ή λάθος Παιδεία στους
μαθητές τους. Έτσι κάθε νέα γενιά είναι χειρότερη από την
προηγούμενη, χωρίς επιμέρους ευθύνες πλέον. 

Το μυστικό είναι, αφού εντοπίστηκε πλέον το αίτιον, να
βρεθεί τρόπος να ξυπνήσει μέσα στον κάθε δάσκαλο καθη-
γητή, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το υψηλό αίσθημα και
την ευθύνη του λειτουργού. Έτσι ο καθηγητής δάσκαλος πρέ-
πει να λειτουργήσει πλέον ως γνήσιος λειτουργός, οδηγών-
τας τη νέα γενιά στην οδό της ατομικής και κοινωνικής ευθύ-
νης, στην κοινωνία της προόδου και της δημιουργίας. 

Έτσι η ζωντάνια, η ευφυΐα και η δραστηριότητα της νεολαί-
ας μας να μεταβληθούν σε δημιουργικότητα, πρόοδο και πα-
ραγωγή, αντί η λεβεντιά τους αυτή να εκτονώνεται στην ατα-
ξία και εγκληματικότητα. 

Ως πρόεδρος της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Γονέων
και Κηδεμόνων (ΑΣΓΜΕ), για δεκαπέντε χρόνια που έχω ζή-
σει από κοντά τα θέματα και τα προβλήματα της Παιδείας, έχω
κάνει σχετικές προτάσεις στο υπουργείο Παιδείας με την
προσδοκία να προσεχθούν.

Η εγκληματικότητα της νεολαίας μας

Οι πολιτικές ατάκες τείνουν πολλές φορές να δη-
μιουργήσουν για ένα πολιτικό κόμμα ή πρόσωπο
έναν νέο «πολιτικό λόγο», για κάποιους «νεωτε-

ρικό», για άλλους «ανώριμο», αλλά για τους περισσότε-
ρους «έξυπνο»!

Η χρήση πρωτότυπων και ασυνήθιστων φράσεων,
που άλλοτε συνδυάζουν τη σφοδρή αντίδραση με το κα-
τεστημένο και άλλοτε κινούνται στο επίπεδο της πραγ-
ματικής πολιτικής, δημιουργεί εντυπώσεις που ξεχωρί-
ζουν. Οι πολίτες έχουν βαρεθεί τον ξύλινο πολιτικό λόγο
των πολιτικών, που δεν πείθει, δεν ξεχωρίζει και οδηγεί
σε αντίθετα αποτελέσματα από τα προσδοκώμενα. Στον
οδηγό Πολιτικής Επικοινωνίας «Ευ-Πολιτεύεσθαι, με
τα 333+1 tips», θα βρείτε τον λόγο που θα διευρύνει το
ακροατήριό σας και θα δώσει την ανθρώπινη διάσταση
στον λόγο σας. Η τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα είναι
στο φόρτε της και είναι η ώρα που ο έξυπνος πολιτικός
θα αφήσει το στίγμα του με μια φράση που θα «γράψει»,
θα αφήσει το αποτύπωμά της. Επωφεληθείτε από την
προσφορά του Οδηγού Ευ-Πολιτεύεσθαι για τους ανα-
γνώστες της «Political».

1. Μετά τη Μεταπολίτευση έχει παρατηρηθεί ότι οι
περισσότεροι ψηφοφόροι στην κάλπη ψάχνουν να

βρουν να ψηφίσουν το μικρότερο κακό έναντι του μεγα-
λύτερου κακού. 

2.Πώς μπορούν να πιάσουν τον παλμό των ηλικιακών
ομάδων κάτω των 40 ετών, όταν οι άνθρωποι που συ-
σκέπτονται είναι πάνω από 20 χρόνια μεγαλύτεροι σε
ηλικία από τους σαραντάρηδες...

3. Σημασία δεν έχει πόσο μεγάλη είναι η προεκλογι-
κή περίοδος. Σημασία έχει πώς χρησιμοποιείται ο χρό-
νος της. Πάντα ο χρόνος της προεκλογικής περιόδου εί-
ναι σχετικός.

4. Οι πιο συνηθισμένες λέξεις σε κάθε επικήδειο πο-
λιτικού προσώπου είναι «δυσαναπλήρωτο κενό» και
«σπουδαία παρακαταθήκη».

5. «Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο». Η γνωστή φρά-
ση του Φ. Ντοστογιέφσκι φαίνεται ότι συγκίνησε και
τους ψηφοφόρους του συντηρητικού κόμματος της
Βρετανίας και έδωσαν τη θέση τού άλλοτε κραταιού
Μπόρις Τζόνσον σε μια γυναίκα. Η Λιζ Τρας αναλαμβά-
νει να βγάλει τα «κάστανα από τη φωτιά» παραλαμβά-
νοντας μια χώρα σε ενεργειακή και οικονομική κρίση. 

6. Το παλαιό σύνθημα ενός πρώην υπουργού Οικονο-
μικών, ότι «η Ελλάδα είναι θωρακισμένη στην ενέρ-
γεια», το «ματιάσανε» και θα πληρώσουμε ακριβά τον

χειμώνα που έρχεται.
7. Κάποτε θα πρέπει να θυμίσουμε στον άρπαγα γεί-

τονά μας, ο οποίος συνεχώς εκτοξεύει απειλές, τη φρά-
ση του Λεωνίδα «Μολών Λαβέ». 

8. Η αλλαγή του εκλογικού νόμου θα είναι, λένε, θε-
σμικό ατόπημα. Και είναι αυτό πιο σημαντικό για έναν
ηγέτη από την ταλαιπωρία της αστάθειας μιας ολόκλη-
ρης κοινωνίας; Ο τύπος θα κερδίσει την ουσία; 

9. Στις εκλογές, όπως και στις μάχες, τα όπλα κοιτά-
ζουν τον αντίπαλο και όχι τον συμπολεμιστή. 

10. Σε θεμελιώδη ερωτήματα επιβίωσης, αν αφήσου-
με τους πολιτικούς να αποφασίσουν, δεν είναι βέβαιο
ότι τα αποτελέσματα θα μας αρέσουν.

11.Το όνομα ενός κόμματος δεν είναι μόνο λογότυπο,
είναι φίλτρο εμπιστοσύνης για τους πολίτες.

Περισσότερα Tips θα βρείτε στον Οδηγό Πολιτικής
Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι» 333+1 tips και μόνο
για τους αναγνώστες της ψηφιακής εφημερίδας «Politi-
cal» διατίθεται στην προνομιακή τιμή των 10 ευρώ από
15. Επωφεληθείτε! Για παραγγελίες και περισσότερες
διευκρινίσεις επικοινωνήστε στο email gram-
mateia@nkmediagroup.gr ή στα τηλέφωνα
2109568066-6932266217. 

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

του
Νίκου 
Αναγνωστάτου

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



Η
τουρκική προκλητικότητα
και οι εμπρηστικές δηλώ-
σεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερν-
τογάν, o οποίος έφτασε στο

σημείο να απειλήσει με εισβολή στα ελ-
ληνικά νησιά, βρέθηκαν στο επίκεντρο
της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε
ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας
με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Σαμέχ
Σούκρι.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν αναλυτι-
κά για την κλιμάκωση της έντασης στην
Ανατολική Μεσόγειο και τις προβοκά-
τσιες που επιχειρεί να στήσει η Άγκυρα
και επιβεβαίωσαν το άριστο επίπεδο των
διμερών σχέσεων αλλά και την ισχυρή
αμυντική συμμαχία. 

Άλλωστε, Αθήνα και Κάιρο βρίσκονται
διαρκώς σε ανοιχτή γραμμή, καθώς η
Αίγυπτος ανήκει στον άξονα των ελληνι-
κών συμμαχιών με σταθερή στρατιωτική
και διπλωματική παρουσία στην ευρύτε-
ρη περιοχή. 

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, Ελλάδα και
Αίγυπτος σχεδιάζουν ήδη την επόμενη
πολυεθνική άσκηση «Μέδουσα» αλλά
και σειρά διμερών συνεκπαιδεύσεων
κάνοντας προβολή ισχύος στη θαλάσσια
περιοχή που επιχειρεί να βάλει στο «μά-
τι» η Τουρκία, ενώ σε διπλωματικό επί-
πεδο Αθήνα και Κάιρο ενισχύουν τη συ-
νεργασία τους με νέα πρωτόκολλα και
συμφωνίες συνεργασίας που ακολου-
θούν τη συμφωνία για την οριοθέτηση
Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης που
υπέγραψαν οι δύο υπουργοί Εξωτερι-
κών το 2020.

Νωρίτερα ο Νίκος Δένδιας είχε συ-
νάντηση και με τον Αμερικανό πρέσβη
Τζορτζ Τσούνη, με τη στρατηγική συνερ-
γασία των δύο χωρών να βρίσκεται στο
επίκεντρο. Στο τραπέζι μπήκαν, σύμφω-
να με πληροφορίες, και τα Ελληνοτουρ-
κικά, συγκεκριμένα η ένταση που καλ-
λιεργεί η τουρκική πλευρά αλλά και οι
εξελίξεις στη Λιβύη. 

Προκαλεί η Τουρκία
Η Άγκυρα εμμένει στους υψηλούς τό-

νους, με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου να
προβαίνει σε νέες εμπρηστικές δηλώ-
σεις λίγες ώρες μετά το «γιοκ» του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη στα τουρκικά νταηλί-

κια. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών
απείλησε με επανάληψη των γεγονότων
του 1922, λέγοντας πως «ο Έλληνας έχει
ακόμη φαγούρα» και προειδοποίησε
πως «αν ξεκινήσουν μια περιπέτεια για
λογαριασμό άλλων, θα υποστούν τις συ-
νέπειες, όπως συνέβη και στο παρελ-
θόν».

Την ίδια ώρα, ο φιλοκυβερνητικός Τύ-
πος στην Τουρκία χαρακτήριζε «ψευ-
τονταή» τον Έλληνα πρωθυπουργό, ενώ
έστρεφε τα βέλη του και εναντίον των
Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και της Γαλ-
λίας με αφορμή τη συνάντηση του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη με τον Εμανουέλ
Μακρόν. Μάλιστα, ανέφεραν ότι στην
επικείμενη ομιλία του στη Γενική Συνέ-
λευση των Ηνωμένων Εθνών ο Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν «θα θέσει τις προβοκά-
τσιες της Ελλάδας» και θα ισχυριστεί
μπροστά στα κράτη-μέλη ότι «η υπομο-
νή της Τουρκίας έχει τελειώσει».

Στο κρεσέντο προκλητικότητας συμ-
μετείχε και ο ακροδεξιός κυβερνητικός
εταίρος του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπα-
χτσελί. Ο πολιτικός ηγέτης των Γκρίζων
Λύκων είπε πως «η κυβέρνηση της Ελ-
λάδας θα πρέπει να σταματήσει να μπλέ-
κεται στα πόδια της Τουρκίας», ενώ έθε-
σε και πάλι ζήτημα κυριαρχίας των νη-
σιών. «Τα νησιά στα οποία βρίσκεται πα-
ράνομα και άδικα η Ελλάδα είναι δι-
καιωματικά δικά μας.

Ας μη μας εκνευρίζουν, μη δοκιμά-
ζουν την υπομονή μας. Αν θέλουν να πέ-
σουν και πάλι στη θάλασσα, ας μας το
πουν και θα τους ρίξουμε με τη βοήθεια
του Θεού», είπε στο παραλήρημά του ο
Μπαχτσελί.

Σε επιφυλακή
Η Αθήνα παρακολουθεί με προσοχή

τη νέα έξαρση επιθετικότητας της Άγκυ-
ρας, αποδίδοντας σε μεγάλο βαθμό την
εμπρηστική ρητορική στις επερχόμενες
εκλογές. 

Άλλωστε, ο κυβερνητικός εταίρος του
Ερντογάν δείχνει να μένει εκτός σχήμα-
τος και τόσο ο Τούρκος πρόεδρος όσο
και οι ηγέτες της αντιπολίτευσης σπεύ-
δουν να πλειοδοτήσουν στην ένταση,
βάζοντας στο στόχαστρό τους το εθνικι-
στικό ακροατήριο.  
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Διαδοχικές επαφές Δένδια 
με Κάιρο και Τσούνη για 
την τουρκική προκλητικότητα

Στα... σκοινιά
η Άγκυρα



Σ
την εποχή της «Οχιάς» μπήκε η Πο-
λεμική Αεροπορία, που παρέλαβε
χθες τα δύο πρώτα F-16 Viper, τα πιο
σύγχρονα F-16 του κόσμου. Αμέσως

μετά την επίσημη τελετή παραλαβής που
πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της
ΕΑΒ, τα «νέα» μαχητικά πέταξαν για τη βάση
τους, την 115 Πτέρυγα Μάχης στην Κρήτη, για
να ενταχθούν στο δυναμικό της 343 Πολεμι-
κής Μοίρας «Αστέρι».

Οι «Οχιές» της Πολεμικής Αεροπορίας
είναι εξοπλισμένες με ραντάρ ηλεκτρονι-
κής σάρωσης AESA, ανάλογο με αυτό που
χρησιμοποιούν τα μαχητικά 5ης γενιάς,
υπερσύγχρονο υπολογιστή μάχης, νέες
οθόνες πολλαπλών λειτουργιών στο πιλο-
τήριο, αναβαθμισμένο σύστημα αυτοπρο-
στασίας, νέο σύστημα ηλεκτρονικού πο-
λέμου και λειτουργία αποφυγής πρό-
σκρουσης.

Με πιο φαρμακερό... δηλητήριο
Το «δηλητήριο» των Viper γίνεται ακόμη

πιο «φαρμακερό», καθώς μπορούν να ενσω-
ματώσουν όλα τα όπλα νέας τεχνολογίας, ενώ
μέσω του Link 16 έχουν τη δυνατότητα να αν-
ταλλάσσουν πληροφορίες με τα Rafale, τις
φρεγάτες Belharra και σε λίγα χρόνια με τα
F-35, δημιουργώντας μια ενιαία τακτική ει-
κόνα του πεδίου της μάχης.

Είναι ξεκάθαρο ότι με την προσθήκη των
Viper η Πολεμική Αεροπορία εξασφαλίζει το
απόλυτο επιχειρησιακό πλεονέκτημα τόσο
στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
«Είναι τα πιο σύγχρονα αεροπλάνα F-16 στον
κόσμο», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυ-

νας, τονίζοντας ότι «αυξάνουν την ισχύ της
Πολεμικής Αεροπορίας», ενώ ο αρχηγός ΓΕ-
ΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, επι-
σήμανε ότι με την προσθήκη των αναβαθμι-
σμένων μαχητικών «οι Ένοπλες Δυνάμεις
προστατεύουν τα κυριαρχικά δικαιώματα, την
εθνική ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραι-
ότητα έναντι κάθε επιβουλέα».

«Είναι ο ήχος της Ελευθερίας», τόνισε ο
αρχηγός ΓΕΑ, αντιπτέραρχος Θεμιστοκλής
Μπουρολιάς, αναφερόμενος στον ήχο από
τους κινητήρες των δύο F-16 Viper που αμέ-
σως μετά την τελετή παραλαβής τροχοδρό-
μησαν και πέταξαν για την 115 ΠΜ. Η Πολε-
μική Αεροπορία θα παραλάβει συνολικά 83
F-16V μέχρι το 2027. 
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Παρελήφθησαν τα δύο πρώτα
F-16 Viper, τα πιο
υπερσύγχρονα όπλα της
Πολεμικής Αεροπορίας

Στον ουρανό οι «Οχιές», 
ο εφιάλτης των Τούρκων 

Προχωράει η ποινή της κοινωνικής εργασίας
Την ενεργοποίηση του θεσμού της Κοινωφελούς

Εργασίας, όταν αυτή επιβάλλεται ως κύρια ή εναλ-
λακτική ποινή για αξιόποινες πράξεις υπό την ισχύ
του νέου Ποινικού Κώδικα, ανακοίνωσε ο
υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας.

Στον χαιρετισμό του κατά τη διάρκεια
της εκδήλωσης του υπουργείου Δικαιο-
σύνης για την αναβάθμιση των Υπηρε-
σιών Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνι-
κής Αρωγής, που χρηματοδοτείται από
πόρους του ΕΣΠΑ, o κ. Τσιάρας ανέφερε:
«Έχουμε κάνει σημαντικά βήματα για την καταστο-
λή της εγκληματικότητας με τις τροποποιήσεις των
Ποινικού Κώδικα. Αυτό το πλαίσιο συμπληρώνεται
με δράσεις στην κατεύθυνση της πρόληψης, με την

αναβάθμιση των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων
και Κοινωνικής Αρωγής, οι οποίες θα εποπτεύουν
τις διαδικασίες της Κοινωφελούς Εργασίας, η έκτι-

ση της οποίας ενεργοποιείται άμεσα ως κύρια
ή εναλλακτική ποινή, όπως είχαμε δε-

σμευτεί».
Μάλιστα, ο υπουργός σημείωσε ότι

έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης και αναμένεται το

επόμενο διάστημα να τεθεί σε εφαρμογή.
Ως προς την προστασία της ανηλικότητας, ο κ.

Τσιάρας ανέφερε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης
έχει ήδη κάνει σημαντικά βήματα με την πολύτιμη
συνεισφορά του υφυπουργού Δικαιοσύνης Γιώρ-
γου Κώτσηρα. 

Κλείνει τα φώτα η Βουλή!
Με μέτρο θα γίνεται εφεξής ο φωτισμός της Βουλής λόγω της ενεργειακής

κρίσης. Με απόφαση του προέδρου Κώστα Τασούλα διακόπτεται ο φωτισμός
στην πρόσοψη και τις λοιπές πλευρές του κτιρίου της Βουλής και θα παραμείνει
μόνο ο περιμετρικός φωτισμός ασφαλείας του κτιρίου.

Ταυτόχρονα, είναι σε εξέλιξη το πρόγραμ-
μα ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου με
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά
36%. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2019 και βρί-
σκεται σε φάση ολοκλήρωσης όσον αφορά τα
συστήματα θέρμανσης-ψύξης του κτιρίου
και του ηλεκτροφωτισμού με την εγκατάστα-
ση νέων φωτιστικών σωμάτων χαμηλής

ενεργειακής κατανάλωσης στο εσωτερικό του κτιρίου της Βουλής. Έχουν επί-
σης ολοκληρωθεί οι μελέτες για την αντικατάσταση του εξωτερικού φωτισμού
και το έργο αναμένεται να είναι έτοιμο εντός του 2023, ενώ ολοκληρώθηκε η
αντικατάσταση των ξύλινων κουφωμάτων με νέα ενεργειακά κουφώματα. 



«Τ
ο σκάνδαλο των υποκλοπών ήταν
απαραίτητη προϋπόθεση για να
μπορεί να κυβερνήσει το καθε-
στώς Μητσοτάκη», μας δηλώνει

αβίαστα η Θεανώ Φωτίου, εκφράζοντας ταυτόχρο-
να την πεποίθηση πως «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα κερδίσει
τις εκλογές». Στη ΔΕΘ «ο Αλέξης Τσίπρας θα εξαγ-
γείλει ένα τολμηρό και ρεαλιστικό σχέδιο για προ-
στασία της κοινωνίας και θωράκιση της δημοκρα-
τίας». «Θα είναι η βάση για την προοδευτική διακυ-
βέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», ξεκαθαρίζει η
κυρία Φωτίου. 

Κρίνετε πως το σκάνδαλο των υποκλοπών μπορεί να
οδηγήσει σε εκλογές;
Βρισκόμαστε σε διαρκή εκλογική ετοιμότητα. Θα εί-

ναι μια σκληρή μάχη, την οποία όμως θα κερδίσουμε. Ο
κ. Μητσοτάκης οδηγείται σε εκλογές εξαιτίας της ακρί-
βειας, της ενεργειακής φτώχειας και του πληθωρισμού,
δηλαδή ζητημάτων της οικονομίας που φτωχοποιούν
ραγδαία την κοινωνική πλειοψηφία. 

Παρά ταύτα επαίρεται ότι διέθεσε στην κοινωνία 40
δισ. αυτά τα τρία χρόνια. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη
διασπάθιση δημόσιου χρήματος που κατέληξε στα χέ-
ρια ημετέρων, καναλαρχών, παραγωγών και παρόχων
ενέργειας, τραπεζιτών και μεγαλοεπιχειρηματιών. Αυ-
τή η διασπάθιση δημόσιου χρήματος απαιτεί τον πλήρη
έλεγχο πολιτικών αντιπάλων, οικονομικών παραγόν-
των, δημοσιογράφων, ακόμα και κρατικών υπαλλήλων. 

Άρα το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν προέκυψε εν
κενώ, αλλά ως απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί
να κυβερνήσει το καθεστώς Μητσοτάκη. Τώρα που
αποκαλύπτεται, λειτουργεί ως επιταχυντής των πολιτι-
κών εξελίξεων.

Η ενεργειακή κρίση πολλαπλασιάζει τα οικονομικά
προβλήματα. Tο δημόσιο χρέος είναι τεράστιο και το
κόστος δανεισμού επίσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι έτοι-
μος να διεκδικήσει εξουσία και να κυβερνήσει;
Ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019 κατάφερε να βγάλει τη χώρα σε ένα

ξέφωτο, από τη χρεοκοπία στην οποία είχε οδηγηθεί. Το
2018 βγήκαμε από τα μνημόνια και παραδώσαμε πλεό-
νασμα 37 δισ. και ρυθμισμένο χρέος. Διαθέτουμε, λοι-
πόν, την εμπειρία, ώστε να ανταποκριθούμε στη δύσκο-
λη σημερινή οικονομική συγκυρία, στην οποία μας
οδήγησαν τα τρία χρόνια κυβέρνησης Μητσοτάκη, με
δημοσιονομικό έλλειμμα αντί του πλεονάσματος που
παραδώσαμε, με αύξηση του δημόσιου χρέους και με
εκτόξευση του επιτοκίου δανεισμού στο 4,2%, που θέτει
σε κίνδυνο την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας. 

Εμείς θα αξιοποιήσουμε τους πόρους του Ταμείου
Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ, αθροιστικά ένα ιλιγγιώδες
ποσό 72 δισ. που μπορεί να συγκριθεί μόνο με το Σχέδιο
Μάρσαλ, για να αλλάξουμε το αναπτυξιακό μοντέλο της
χώρας και να πετύχουμε την ανάπτυξη της οικονομίας
προς όφελος της κοινωνίας και όχι των ολιγαρχών.

Θα εγγυηθούμε την παραγωγική ανασυγκρότηση,
την προστασία του μισθού και των εισοδημάτων από τον

πληθωρισμό και την ακρίβεια.

Σε μια από τις πιο δύσκολες οικονομικά συγκυρίες
για τα νοικοκυριά, πάνω από 84.000 παιδιά μένουν
εκτός παιδικών σταθμών και ΚΔΑΠ. Εσείς τι περισ-
σότερο θα πράττατε;
H κυβέρνηση άφησε ένα στα τρία παιδιά με πλήρεις

αιτήσεις εκτός βρεφονηπιακών σταθμών και ΚΔΑΠ
(84.200, ποσοστό 33,12%), αποδεικνύοντας για μία ακό-
μη φορά τη δυσανεξία απέναντι στην έννοια ενός ισχυ-
ρού δημόσιου κοινωνικού κράτους. 

Από τα 53.700 vouchers για βρεφικούς σταθμούς,
σχεδόν τα μισά είναι χωρίς αντίκρισμα, διότι δεν υπάρ-
χουν αντίστοιχες θέσεις σε βρεφικούς σταθμούς. Επί-
σης, φέτος δόθηκαν σχεδόν 9.000 vouchers για ΚΔΑ-
ΠΑμεΑ, εν γνώσει της κυβέρνησης ότι οι θέσεις είναι
μόνον 4.500, όσες και το 2019. 

Το 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε voucher σε όλα τα παιδιά με
πλήρεις φακέλους, διότι έβαλε στο πρόγραμμα 280
εκατ. ευρώ. Θα δίναμε, λοιπόν, voucher σε όλα τα παι-
διά με πλήρεις φακέλους όπως κάναμε το 2019 και θα
ενισχύαμε τους δήμους για να αυξήσουν τις θέσεις των
βρεφονηπιακών όπως κάναμε το 2018.

Στην πατρίδα μας η στέγη είναι ήδη ακριβή και δυ-
σεύρετη και έρχεται και επισιτιστική κρίση. Τι πρό-
γραμμα έχετε για αυτό;
Ένα στα δύο νοικοκυριά στην Ελλάδα σήμερα βρί-

σκεται σε στεγαστική κρίση (δηλαδή, οι δαπάνες του για
στέγη ξεπερνούν το 40% των εσόδων του). Επιπλέον, τα
ελληνικά νοικοκυριά έχουν να αντιμετωπίσουν την
ενεργειακή και την επισιτιστική κρίση.

Οι προτάσεις μας για τη στεγαστική κρίση είναι υλο-
ποιήσιμες και κοστολογημένες. Συγκεκριμένα: Κατάρ-
γηση του πτωχευτικού νόμου του κ. Μητσοτάκη που
επιχειρεί να εκποιήσει τις περιουσίες των συμπολιτών
μας. Έλεγχος της βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb) και
της «φούσκας» ακινήτων. Προστασία του δικαιώματος
των νέων σε αυτόνομη και ανεξάρτητη ζωή με επιδότη-
ση ενοικίου ή δανείου σε 400.000 νέους και νέες 25-44
ετών από 140 ευρώ τον μήνα για το ένα άτομο, έως 350
ευρώ τον μήνα για ζευγάρι με δύο παιδιά. Δημιουργία
Τράπεζας Στέγης από το μεγάλο απόθεμα ιδιωτικών
κατοικιών και διαμερισμάτων που θα τα διαθέσουν οι
ιδιοκτήτες τους για 3, 5 ή 8 χρόνια προς ενοικίαση, χάρη
σε ένα ελκυστικό πακέτο κινήτρων που θα τους δοθεί
από το κράτος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει λειάνει τις σχέσεις του με όμο-
ρους χώρους για μια προοδευτική διακυβέρνηση;
Η χώρα έχει ανάγκη μια νέα αρχή. Η κοινοβουλευτι-

κή αυτοδυναμία της ΝΔ οδήγησε στην ασυδοσία και
έχει καταστροφικές συνέπειες για τη δημοκρατία και
την οικονομία. Σήμερα επιχειρεί αλλαγή για δεύτερη
φορά του εκλογικού νόμου. Είναι κίνηση απελπισίας
και παραδοχή ότι τα ποσοστά του πέφτουν, παρά τις δη-
μοσκοπήσεις που του δίνουν προβάδισμα 5-6%. Ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΠΣ, παρά την πεποίθηση ότι θα είναι πρώτο κόμμα,
πιστεύει σταθερά στις κυβερνήσεις συνεργασίας. Στη
ΔΕΘ ο Αλέξης Τσίπρας θα εξαγγείλει ένα τολμηρό και
ρεαλιστικό σχέδιο για την προστασία της κοινωνίας και
τη θωράκιση της δημοκρατίας. Αυτό το σχέδιο θα είναι
η βάση για την προοδευτική διακυβέρνηση με κορμό
τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.Θ
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Επιχείρηση ανακατάληψης των εδαφών της έχει ξε-
κινήσει η Ουκρανία, η οποία κατάφερε να πάρει πάλι
πίσω τεράστιες εκτάσεις άνω των 2.500 τετραγωνικών
χιλιομέτρων στα βορειοανατολικά, εν μέσω αναφορών
περί πανικόβλητων Ρώσων στρατιωτών που παρατούν
άρματα μάχης, όπλα και εφόδια στην περιφέρεια του
Χαρκόβου.

Εξοργισμένος από τη συντριπτική ήττα των δυνάμεων
στην Ανατολική Ουκρανία φέρεται ο Πούτιν, ο οποίος

απέπεμψε στρατηγό, τον οποίο διόρισε εκεί πριν από
μόλις 16 μέρες, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι
ανακοίνωσε θριαμβευτικά ότι «σπάσαμε τις ρωσικές
γραμμές άμυνας έπειτα από 200 μέρες πολέμου».

Οι στρατηγικές κινήσεις-ματ της Ουκρανίας τής έδω-
σαν σημαντική υπεροχή και άλλαξαν το σκηνικό στη
σκακιέρα του πολέμου, εξηγούν αναλυτές, λέγοντας
στον βρετανικό «Guardian» ότι μέσα σε μόλις πέντε μέ-
ρες οι ουκρανικές δυνάμεις κατέλαβαν περισσότερο

έδαφος απ’ όσο έχουν καταφέρει οι Ρώσοι σε όλες τις
επιχειρήσεις από τον Απρίλιο. Απελευθερώνονται εδά-
φη στα ανατολικά, ενώ ο στρατός του Πούτιν είχε συγ-
κεντρώσει τη μεγαλύτερη δύναμη εισβολής στον Νότο.
Σύμφωνα με το BBC, κατά την οπισθοχώρησή της η Ρω-
σία έπληξε ουκρανικές υποδομές προκαλώντας εκτε-
ταμένες διακοπές ρεύματος, με τις περιοχές Χάρκοβο
και Ντονέτσκ να είναι μεταξύ εκείνων που υπέστησαν
blackout.

Μ
ε ουρές χιλιάδων Βρετανών
που περίμεναν για να απο-
χαιρετίσουν τη «βασίλισσα
του αιώνα» ξεκίνησε χθες το

απόγευμα από το Εδιμβούργο της Σκω-
τίας το πάνδημο λαϊκό προσκύνημα της
σορού της Ελισάβετ Β’, το οποίο θα ολο-
κληρωθεί στο Λονδίνο την ερχόμενη
Δευτέρα με την κηδεία της μακροβιότε-
ρης μονάρχου στην ιστορία της χώρας.

Πλήθος κόσμου είχε κατακλύσει την
οδό Royal Mile του Εδιμβούργου, όπου
άνθρωποι όλων των ηλικιών περίμεναν
κατά μήκος των μεταλλικών φραγμών
έξω από τον καθεδρικό ναό του Σεντ
Τζάιλς για να αποτίσουν φόρο τιμής στη
μονάρχη που πέθανε σε ηλικία 96 ετών,
την περασμένη Πέμπτη, στο κάστρο
Μπαλμόραλ στη Σκωτία.

Νωρίτερα χθες στην ιστορική, πρώτη
ομιλία του ενώπιον της Βουλής των Κοι-
νοτήτων ο 73χρονος νέος βασιλιάς Κά-
ρολος Γ’ δήλωσε, κάνοντας προσπάθεια
να συγκρατήσει τα δάκρυά του, ότι «νιώ-
θει το βάρος της Ιστορίας» και δεσμεύτη-
κε να ακολουθήσει το παράδειγμα της
μητέρας του με την ίδια «αίσθηση του κα-
θήκοντος, χωρίς υστεροβουλία».

Η ομιλία του Καρόλου έγινε στο Γουε-
στμίνστερ Χολ, το παλαιότερο κτίριο στο
κοινοβουλευτικό συγκρότημα, όπου
ακούστηκε έπειτα από 70 χρόνια ο εθνι-
κός ύμνος «Ο Θεός σώζοι τον βασιλέα»
αντί «για τη βασίλισσα» και όπου θα εκτε-
θεί σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της
Ελισάβετ Β’ μέχρι την κηδεία της.

Θα μεταφερθεί στο Λονδίνο
Σήμερα το απόγευμα η σορός της Ελι-

σάβετ θα μεταφερθεί στο Λονδίνο με αε-
ροσκάφος της RAF. Θα οδηγηθεί στο πα-

λάτι του Μπάκιγχαμ, όπου θα παραμείνει
για μία νύχτα, μέχρι το φέρετρο να μετα-
φερθεί με στρατιωτικές τιμές στην ειδική
αίθουσα του Γουεστμίνστερ, όπου θα πα-
ραμείνει για τέσσερις μέρες σε λαϊκό
προσκύνημα.

Η προσέλευση του κόσμου στο Λονδίνο
προβλέπεται να είναι τόσο μεγάλη ώστε
ήδη έχει υπάρξει επίσημη προειδοποίηση
πως όσοι παρευρεθούν θα χρειαστεί να
περιμένουν όρθιοι για πολλές ώρες, ακό-
μη και να διανυκτερεύσουν εκεί, με ιδιαί-
τερα αυστηρούς κανόνες ασφαλείας.

Όσοι μείνουν κοντά στο παλάτι
του Γουεστμίνστερ δικαιούνται να έχουν
αυστηρά μια μικρή τσάντα. Θα οφείλουν
να κάνουν ησυχία, να είναι ευπρεπώς εν-
δεδυμένοι και να έχουν τα κινητά τους
κλειστά. Θα απαγορεύονται επίσης η φω-

τογράφιση και η μαγνητοσκόπηση.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και

δεκάδες ηγέτες ξένων κρατών θα μετα-
βούν στο Λονδίνο για την κηδεία, που
αναμένεται να κοστίσει στο βρετανικό
δημόσιο 2 δισ. στερλίνες.

ΣΣουηδία: Η συμμαχία
Δεξιάς/Ακροδεξιάς 
έτοιμη να γιορτάσει 
τη νίκη στις εκλογές
Εν αναμονή της ανακοίνωσης των τελι-
κών αποτελεσμάτων αύριο, η συμμαχία
Δεξιάς/Ακροδεξιάς ετοιμάζεται να πανη-
γυρίσει την κατάκτηση της εξουσίας στη
Σουηδία. Οι κάλπες της περασμένης Κυ-
ριακής αποκτούν ιστορικό χαρακτήρα,
καθώς ποτέ μέχρι τώρα η παραδοσιακή
Δεξιά δεν έχει κυβερνήσει με άμεση στή-
ριξη της Ακροδεξιάς. Η συντηρητική
συμμαχία συγκεντρώνει το 49,7% των ψή-
φων, έναντι του 48,8% του κεντροαριστε-
ρού μπλοκ τής απερχόμενης πρωθυπουρ-
γού Μαγκνταλένα Άντερσον. Μεγάλος νι-
κητής είναι το ακροδεξιό αντιμετανα-
στευτικό κόμμα Σουηδοί Δημοκράτες
(SD), με επικεφαλής τον 43χρονο Τζίμι
Άκεσον, ο οποίος με 20,7% γίνεται ρυθμι-
στής των πολιτικών εξελίξεων.
Το μεταναστευτικό και η έξαρση της εγ-
κληματικότητας έδωσαν μεγάλη ώθηση
στο SD. Μαζί με την άνοδο των τιμών στα
καύσιμα και την ηλεκτρική ενέργεια,
ήταν τα θέματα που κυριάρχησαν στην
προεκλογική εκστρατεία. Η νέα σουηδική
κυβέρνηση θα κληθεί να ολοκληρώσει τη
διαδικασία ένταξης στο ΝΑΤΟ, ενώ η χώ-
ρα αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρω-
παϊκής Ένωσης την 1η Ιανουαρίου, με
τους πολίτες να παραμένουν έντονα ευ-
ρωσκεπτικιστές.

Όλη η Βρετανία στο λαϊκό 
προσκύνημα της Ελισάβετ
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Χιλιάδες κόσμου αποτίνουν
φόρο τιμής στη βασίλισσα 
- Προειδοποίηση ότι ίσως
χρειαστεί να περιμένουν 
όρθιοι για πολλές ώρες,
ακόμη και να 
διανυκτερεύσουν



Μ
ε πέντε καινοτομίες, εστια-
σμένες στην καλλιέργεια
σύγχρονων δεξιοτήτων και
την εξασφάλιση περισσότε-

ρων εφοδίων στους μαθητές, αλλά και
στην αναβάθμιση του εργασιακού περι-
βάλλοντος για τους εκπαιδευτικούς, ξεκί-
νησε χθες η νέα σχολική χρονιά. Η υπουρ-
γός Παιδείας και Θρησκευμάτων μίλησε
στο ΑΠΕ για τις αλλαγές αυτές.

Την προηγούμενη εβδομάδα και ενόψει
της έναρξης της νέας σχολικής και ακαδη-
μαϊκής χρονιάς το υπουργείο Παιδείας με
κεντρικό σύνθημα «Όλα πιο νωρίς» ανα-
κοίνωσε το πρόγραμμα των πανελλαδικών
εξετάσεων, τις ημερομηνίες κλήρωσης
Πειραματικών και εξετάσεων Προτύπων
και άλλα ορόσημα της σχολικής χρονιάς
«από σεβασμό στην εκπαιδευτική κοινό-
τητα συνολικά, για την καλύτερη οργάνω-
ση της σχολικής και ακαδημαϊκής χρο-
νιάς», όπως διευκρίνισε η κ. Κεραμέως.

Σε ό,τι αφορά τις αλλαγές, που από σή-
μερα τίθενται σε εφαρμογή στα σχολεία, η
υπουργός Παιδείας επισήμανε ότι αυτές
ξεκινούν από το πολυτιμότερο συστατικό
του εκπαιδευτικού συστήματος, το αν-
θρώπινο δυναμικό της. «Ξεκινάμε με τους
περισσότερους εκπαιδευτικούς όλων των
τελευταίων ετών», υπογράμμισε, διευκρι-
νίζοντας ότι 8.600 νεοδιορισθέντες εκπαι-
δευτικοί -σε σύνολο 25.000 νέων μόνιμων
εκπαιδευτικών της διετίας- προστίθενται
στο ανθρώπινο δυναμικό της εκπαίδευ-
σης και σε αυτούς προστίθενται και
32.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, προ-
κειμένου να καλυφθούν ανάγκες στα
αστικά κέντρα και μέχρι τις πιο απομα-
κρυσμένες περιοχές της χώρας.

Εμβληματική αλλαγή για τη φετινή χρο-
νιά χαρακτήρισε τη διεύρυνση του ωραρί-
ου του ολοήμερου προγράμματος των
σχολείων, που μέχρι πέρσι ολοκληρωνό-

ταν στις 4 μμ και πλέον θα τελειώνει στις
5.30. Το μέτρο θα εφαρμοστεί φέτος στο
50% των ολοήμερων τμημάτων της χώρας
και, όπως εξήγησε η υπουργός, έχει δύο
στόχους, «πρώτος είναι η ουσια-
στική αναβάθμιση του παρε-
χόμενου εκπαιδευτικού έρ-
γου, γιατί το νέο ολοήμερο
θα έχει νέες δημιουργικές
δράσεις, ρητορική, εικαστι-
κά, ομίλους, χορούς μοντέρ-
νους και παραδοσιακούς
κ.ά.» και δεύτερος στόχος «είναι
η στήριξη των εργαζόμενων γονέων, οι
οποίοι θα μπορούν πλέον να φεύγουν πιο
αργά από την εργασία τους με το διευρυ-
μένο ολοήμερο».

Οι εκπαιδευτικοί όμιλοι
και οι μέντορες…

Η τρίτη καινοτομία που εισάγεται φέτος
στα σχολεία της χώρας αφορά τους εκπαι-

δευτικούς ομίλους, που έως τώρα λει-
τουργούσαν στα Πειραματικά και Πρότυ-
πα σχολεία και πλέον θα είναι σε όλα τα
σχολεία της χώρας, μετά το πέρας του

ωρολογίου προγράμματος, ενώ η
τέταρτη καινοτομία είναι οι μέν-

τορες, οι οποίοι είναι εκπαι-
δευτικοί με μεγαλύτερη εμ-
πειρία και προϋπηρεσία και
θα κληθούν να καθοδηγή-

σουν τους νεότερους εκπαι-
δευτικούς.

Η πέμπτη καινοτομία αφορά στα
ψηφιακά εργαλεία, τα οποία θα έλθουν

να προστεθούν στον εξοπλισμό των σχο-
λείων. «Διαδραστικοί πίνακες προγραμ-
ματίζεται να εγκατασταθούν κατά τη διάρ-
κεια της σχολικής χρονιάς σε όλα τα τμή-
ματα Λυκείων, Γυμνασίων, Ε’ και Στ’ Δη-
μοτικού και 177.000 σετ ρομποτικής, τα
οποία επίσης αναμένεται μέσω Ταμείου
Ανάκαμψης να ξεκινήσουν να εγκαθί-

στανται στα σχολεία της χώρας μας, δεδο-
μένου μάλιστα ότι η ρομποτική πλέον έχει
ενταχθεί στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρό-
γραμμα μέσω εργαστηρίων δεξιοτήτων»,
διευκρίνισε η υπουργός.

Υπογράμμισε, δε, ότι «αυτές είναι μερι-
κές μόνο από τις καινοτομίες, οι οποίες έρ-
χονται και προστίθενται σε αυτές που δρο-
μολογήσαμε τα προηγούμενα χρόνια,
όπως το νηπιαγωγείο από την ηλικία των 4
ετών, η επέκταση δηλαδή του υποχρεωτι-
κού νηπιαγωγείου κατά ένα έτος, οι δρα-
στηριότητες στα αγγλικά από το νηπιαγω-
γείο, οι οριζόντιες επιμορφώσεις εκπαι-
δευτικών, τα 166 νέα προγράμματα σπου-
δών, τα εργαστήρια δεξιοτήτων, η αξιολό-
γηση», συνεπώς «σημαντικές αλλαγές συ-
νεχίζονται και τη φετινή χρονιά και πάντοτε
στόχος μας είναι να δώσουμε περισσότερα
και καλύτερα εφόδια στα παιδιά μας». 

Για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευ-
τικές ανάγκες η υπουργός υπενθύμισε
πως «έχουν διοριστεί 6.000 εκπαιδευτικοί
σε ειδικά σχολεία ειδικής αγωγής και εκ-
παίδευσης, ετοιμάζεται ειδικό εκπαιδευ-
τικό υλικό προσβάσιμο σε άτομα με ανα-
πηρία και άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες, ενώ υπάρχουν πολλές δράσεις
και ψηφιακές μέσα και από το Ταμείο
Ανάκαμψης για την ενίσχυση του προ-
γράμματος των ειδικών σχολείων».
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Η υπουργός Παιδείας Νίκη
Κεραμέως αναφέρθηκε 
στις μεγάλες φετινές αλλαγές,
χαρακτηρίζοντας
«εμβληματική» τη διεύρυνση
του ωραρίου του ολοήμερου
προγράμματος ως τις 5.30 

«Κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για
την ασφάλεια των μαθητών». Με αυτό το μή-
νυμα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τά-
κης Θεοδωρικάκος ευχήθηκε «καλή σχολική
χρονιά» στους μαθητές που επέστρεψαν στα
σχολεία τους μετά τις καλοκαιρινές διακοπές.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι από τις πρώτες
πρωινές ώρες της Δευτέρας επί ποδός βρί-
σκονταν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τρο-
χαίας Αττικής πραγματοποιώντας ελέγχους
σε σχολικά λεωφορεία (σ.σ.: 42 σημεία σε

κεντρικούς οδικούς άξονες), βεβαιώνοντας
72 παραβάσεις, εκ των οποίων οι πε-
ρισσότερες για ταχογράφο. Μάλι-
στα, σε 1.711 περιπτώσεις σε όλη
τη χώρα βεβαιώθηκαν συνολικά
179 τροχαίες παραβάσεις. Πα-
ράλληλα, σε 74 σχολεία της Αττι-
κής αστυνομικοί της Τροχαίας κατά
την προσέλευση των μαθητών για την κα-
θιερωμένη τελετή αγιασμού διένειμαν φυλ-
λάδια με συμβουλές οδικής ασφάλειας, κυ-

κλοφοριακής αγωγής και ασφαλούς πλοήγη-
σης στο διαδίκτυο. «Είμαστε δίπλα στα

παιδιά μας. Το υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία
κάνουμε ό,τι περνάει απ’ το χέρι μας
για την ασφάλειά τους, για να ενημε-

ρώνονται για τους κινδύνους του δια-
δικτύου, για να αποκτούν γνώσεις και

συμπεριφορές οδικής ασφάλειας», σημεί-
ωσε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδωρικάκος. 

Παπ.

Οι πέντε μεγάλες τομές στα σχολεία

Τάκης Θεοδωρικάκος: «Είμαστε δίπλα στα παιδιά μας...» 
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Δεκατριάχρονος 
μετέφερε 
μετανάστες με το ΙΧ
της… θείας του (!) 
Μόλις 13 χρόνων φέρεται ότι
είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου
που το απόγευμα του Σαββάτου
έπεσε πάνω στις προστατευτι-
κές μπάρες του δρόμου στην
περιοχή του Ωραιοκάστρου, την
ώρα που στο εσωτερικό του εί-
χαν επιβιβαστεί τρεις πρόσφυ-
γες από τη Συρία. Αυτό αποκά-
λυψε, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, η 17χρονη συνοδηγός του
οχήματος, η οποία συνελήφθη
ύστερα από την καταδίωξη της
αστυνομίας. Από τη σύγκρουση
του αυτοκινήτου διακομίστηκε
στο νοσοκομείο τραυματισμέ-
νος ένας εκ των διακινούμε-
νων μεταναστών. Η ανήλικη
στη χθεσινή της απολογία ενώ-
πιον του ανακριτή περιέγραψε
τι συνέβη και ισχυρίστηκε ότι ο
13χρονος φίλος της είχε πάρει
το αυτοκίνητο της θείας του για
να βγουν έξω, όταν βρέθηκαν
με αγνώστους Πακιστανούς, οι
οποίοι τους πρότειναν να παρα-
λάβουν έναντι 350 ευρώ τους
πρόσφυγες από την Καβάλα για
να τους μεταφέρουν μέχρι τη
Θεσσαλονίκη. Η ανήλικη ισχυ-
ρίστηκε ότι δεν γνώριζε πως
αυτό ήταν παράνομο. Μετά την
απολογία της στον ανακριτή, με
σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα,
αφέθηκε ελεύθερη με τον όρο
να τεθεί υπό επιτήρηση από
κοινωνικό λειτουργό - επιμε-
λητή ανηλίκων.

Γ
ια ένα σενάριο πρωτοφανούς εγκλη-
ματικής φρικαλεότητας, το οποίο η
Ρούλα Πισπιρίγκου έθεσε σε εφαρ-
μογή προκειμένου να εκδικηθεί τον

εν διαστάσει σύζυγό της, κάνει λόγο ο εισαγγε-
λέας στην πρότασή του προς το δικαστικό συμ-
βούλιο, με την οποία ζητάει την παραπομπή της
33χρονης σε δίκη για τον θάνατο της Τζωρτζίνας.

Ο ανώτατος δικαστικός λειτουργός ζητάει να
δικαστεί η Ρούλα Πισπιρίγκου όχι μόνο για την
ανθρωποκτονία του 9χρονου παιδιού της στο νο-
σοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», αλλά και
για την απόπειρα της δολοφονίας του στο Καρα-
μανδάνειο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τα όσα περιγράφει στην πρότασή
του ο εισαγγελέας, η κτητική εμμονή της Ρούλας
Πισπιρίγκου προς τον σύζυγό της αλλά και οι
εξωσυζυγικές του σχέσεις την ώθησαν στη δο-
λοφονία της Τζωρτζίνας, στην οποία ο πατέρας
της Μάνος Δασκαλάκης είχε ιδιαίτερη αδυνα-
μία.

Όπως περιγράφεται στην εισαγγελική πρότα-
ση, η Ρούλα Πισπιρίγκου προσπάθησε να αφαι-
ρέσει τη ζωή της Τζωρτζίνας για πρώτη φορά
στις 8 Απριλίου του 2021, δεκαοκτώ ημέρες μετά
τον θάνατο της μόλις έξι μηνών κόρης Ίριδας.
Εκείνη τη μέρα η Τζωρτζίνα μεταφέρεται στο
Καραμανδάνειο νοσοκομείο της Πάτρας. Η Ρού-
λα Πισπιρίγκου, όπως αναφέρει ο εισαγγελέας,
ισχυρίστηκε ότι το 8,5 ετών τότε παιδί της εμφά-
νισε απώλεια συνείδησης και σπασμούς. 

Πώς έδωσε την κεταμίνη
Το ιατρικό προσωπικό, παρότι δεν πείσθηκε,

για προληπτικούς λόγους και εξαιτίας της επιμο-
νής της μητέρας αποφασίζει να προχωρήσει
στην εισαγωγή του. Στις επτά παρά δέκα το από-
γευμα της 11ης Απριλίου η Ρούλα Πισπιρίγκου
αφαίρει τη συσκευή του ρινικού οξυγόνου και το
οξύμετρο δακτύλου και αποφράσσει με τα χέρια
της τη μύτη και το στόμα του παιδιού. Αν και η
Τζωρτζίνα είχε υποστεί ανακοπή, οι γιατροί κα-
τάφεραν να την επαναφέρουν, ωστόσο η ανήλικη
έμεινε τετραπληγική.

Στις 29 Ιανουαρίου του 2022 κι ενώ η Τζωρτζί-
να νοσηλευόταν στο Αγλαΐα Κυριακού, η Ρούλα
Πισπιρίγκου προμηθεύτηκε από άγνωστο διακι-
νητή την κεταμίνη. 

Μόνη της στο δωμάτιο μαζί με την 9χρονη κό-
ρη αποφάσισε να προχωρήσει στη δολοφονία
της. Όπως αναφέρει ο εισαγγελέας, γύρω στις
δύο το μεσημέρι χορήγησε με σύριγγα την κετα-
μίνη στην κόρη της και ενεργοποίησε τη σίγαση
του ήχου της συσκευής του οξύμετρου. Σχεδόν
μισή ώρα αργότερα κι ενώ το παιδί ψυχορρα-
γούσε, η 33χρονη μητέρα ζήτησε από τους νο-
σηλευτές βοήθεια. Ωστόσο ήταν πολύ αργά.

Ε Ι Σ Α Γ Γ Ε Λ E Α Σ  Γ Ι Α  Π Ι Σ Π Ι Ρ I Γ Κ Ο Υ :

«Αποπειράθηκε
να δολοφονήσει
την Τζωρτζίνα…»

Τι αναφέρει ο δικαστικός λειτουργός
στην πρότασή του, στην οποία 
ζητά να παραπεμφθεί σε δίκη 
η 33χρονη μητέρα 
των τριών παιδιών

Τούρκοι διακινητές
απείλησαν 
με όπλο άνδρες
του Λιμενικού
Δεν έχουν τέλος οι προκλήσεις
των Τούρκων διακινητών παρά-
νομων μεταναστών, με το Λιμενι-
κό στη Ρόδο να συλλαμβάνει και
να οδηγεί ενώπιον της Δικαιοσύ-
νης έναν 35χρονο κι έναν 21χρο-
νο. Μάλιστα, κατά την επιχείρηση
για τη σύλληψή του, ο 35χρονος
δεν δίστασε να βγάλει όπλο και
να σημαδέψει τους λιμενικούς,
που απάντησαν με προειδοποι-
ητικά πυρά στον αέρα. 
Το περιστατικό συνέβη νωρίς το
πρωί της Παρασκευής (9/9), όταν
το Λιμενικό Σώμα ειδοποιήθηκε
ότι ύποπτο σκάφος πλέει με με-
γάλη ταχύτητα εντός των ελληνι-
κών χωρικών υδάτων, προερχό-
μενο από παραλιακή περιοχή του
Φετιγιέ της Τουρκίας με κατεύ-
θυνση τη θαλάσσια περιοχή της
Καλλιθέας στη Ρόδο. Ελάχιστα
λεπτά αργότερα το ΛΣ εντόπισε
το ταχύπλοο κοντά σε βραχώδη
ακτή να αποβιβάζει μετανάστες,
χωρίς να έχουν μαζί τους ούτε
σωσίβια. Άμεσα οι δύο διακινη-
τές άρχισαν να σπρώχνουν με τη
βία τους παράνομους μετανά-
στες για να κατεβούν κακήν κα-
κώς, προκειμένου να διαφύγουν
από το περιπολικό σκάφος του
Λιμενικού, επιχειρώντας μάλιστα
να το εμβολίσει. 
Όταν οι Τούρκοι εγκλωβίστηκαν,
ο 35χρονος διακινητής έβγαλε
όπλο και σημάδευσε το πλήρωμα
του περιπολικού σκάφους, με
τους λιμενικούς να ρίχνουν προ-
ειδοποιητικές βολές στον αέρα.
Οι δύο Τούρκοι επιχείρησαν να
διαφύγουν πηδώντας στα βρά-
χια, αλλά τελικά βρέθηκαν με
χειροπέδες. Είχαν μεταφέρει συ-
νολικά 9 παράνομους μετανά-
στες, λαμβάνοντας το ποσό των
6.000 ευρώ, όπως προέκυψε από
τις καταθέσεις. 

Παπ.
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«Ο
ι ναυτικοί μας είναι καλά.
Μιλούν καθημερινά πλέον
με τις οικογένειές τους.
Είναι θέμα χρόνου να γυ-

ρίσουν πίσω, σύμφωνα με τα όσα μαθαί-
νουμε. Είναι όλοι καλά στην υγεία τους». 

Ο Γιώργος Αϊλαμάκης, ξάδερφος του
ενός εκ των Ελλήνων ναυτικών που παρα-
μένουν στο Ιράν, μετά το ρεσάλτο των
«Φρουρών της Επανάστασης» στα δύο ελ-
ληνικά δεξαμενόπλοια στις 27 Μαΐου, πε-
ριγράφει στην «Political» τις δύσκολες
στιγμές που έχουν βιώσει τους τελευταί-
ους τρεις μήνες μακριά από τα αγαπημένα
τους πρόσωπα. Μετά από εκτεταμένες
επαφές του υπουργείου Εξωτερικών και
του υπουργείου Ναυτιλίας, ο δρόμος για
την επιστροφή των ναυτικών πίσω στην
Ελλάδα και κοντά στις οικογένειές τους
έχει ανοίξει.

Όπως λένε στην «Political» ανώτατες
πηγές του υπουργείου Ναυτιλίας, τις τε-
λευταίες ημέρες ένα ελληνικό κλιμάκιο
επισκέφθηκε το Ιράν για να κάνει εκτετα-
μένες διαπραγματεύσεις. Μετά από πο-
λύωρες διαβουλεύσεις η ιρανική πλευρά
δέχτηκε το ελληνικό αίτημα για αντικατά-
σταση των δύο πληρωμάτων. Η αρχή του
τέλους της πολύμηνης κράτησης των Ελ-
λήνων ναυτικών θα γίνει με τον Έλληνα
ανθυποπλοίαρχο του πλοίου «Prudent
Warrior», στον οποίο μέχρι χθες επρόκει-
το να χορηγηθεί η σχετική βίζα, ενώ σειρά
θα έπαιρναν και οι υπόλοιποι ναυτικοί. Στο
δεύτερο πλοίο «Delta Poseidon», στο
οποίο ο αριθμός των Ελλήνων είναι 9 άτο-
μα, η αντικατάσταση θα γίνει τις επόμενες
ημέρες και στην επιστροφή θα είναι το σύ-
νολο του ελληνικού πληρώματος. Οι ίδιες
πληροφορίες λένε πως ένας από τους Έλ-
ληνες δεν επιθυμεί να εγκαταλείψει το
ένα από τα δύο πλοία.

«Μιλάνε με τις οικογένειές τους»
«Τους επέτρεψαν πλέον να μιλάνε κα-

θημερινά με τις οικογένειές τους. Βελτιώ-

θηκαν οι συνθήκες διαβίωσης. Υπήρχε
όμως μία ένταση ψυχολογική στα παιδιά
εδώ και 90 ημέρες. Έμειναν τρεις μήνες
μακριά από το σπίτι τους. Αυτό το πράγμα
πρέπει να τελειώσει όσο το δυνατόν γρη-
γορότερα. Γνωρίζουμε ότι είναι στα τελει-
ώματα και ότι θα γυρίσουν άμεσα. Δεν μας
έχουν πει μέρα ακόμη. Και εμείς περιμέ-
νουμε. Σκεφτείτε πόσο δύσκολο ήταν για
όλους εμάς που ήμασταν μακριά τους»,

μας είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Αϊλα-
μάκης, ξάδερφος του ενός εκ των Ελλή-
νων ναυτικών που παραμένουν στο Ιράν.

Σημειωτέον δε ότι το ρεσάλτο στα δύο
ελληνικά δεξαμενόπλοια πραγματοποι-
ήθηκε μετά τη δέσμευση του πλοίου
«Lana» με σημαία Ιράν, το οποίο μετέφε-
ρε 104.000 τόνους ιρανικό πετρέλαιο και
τον περασμένο Απρίλιο είχε οδηγηθεί με
τη βοήθεια ρυμουλκού στην Κάρυστο

λόγω μηχανικής βλάβης. Τότε το πλοίο
είχε κρατηθεί από τις ελληνικές αρχές
στα ανοικτά της Καρύστου, κατόπιν αιτή-
ματος δικαστικής συνδρομής του αμερι-
κανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, με το
αιτιολογικό ότι είχε φορτωθεί από το
Ιράν κατά παράβαση του εμπάργκο που
έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες
στην Τεχεράνη.

Το παρασκήνιο επιστροφής
των ναυτικών από το Ιράν

Πώς έγιναν 
οι διαπραγματεύσεις από 
το ελληνικό κλιμάκιο, πότε 
θα γυρίσουν στη χώρα 
- Τι λένε οι συγγενείς τους 
για τις δύσκολες ώρες που
πέρασαν στην ομηρία

Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό ότι η 55χρονη
γυναίκα από την Κομοτηνή, την οποία ο 62χρονος σύζυγός
της περιέλουσε με βενζίνη και της έβαλε φωτιά, έχει εγ-
καύματα (και) τρίτου βαθμού, οι ελπίδες δεν ήταν με το μέ-
ρος της. Δυστυχώς, οι εκτιμήσεις των γιατρών επιβεβαι-
ώθηκαν και η εν λόγω γυναίκα έρχεται να προστεθεί στην
ατελείωτη λίστα των γυναικοκτονιών, με τον 62χρονο να

κρατείται και να κατηγορείται πλέον για ανθρωποκτονία. Ο
ίδιος, θέλοντας ίσως να ελαφρύνει τη θέση του, αφού έβα-
λε φωτιά στην 55χρονη (σ.σ.: η οποία αντιμετώπιζε και κι-
νητικά προβλήματα) στη συνέχεια... μετάνιωσε και έσβησε
τις φλόγες, που όμως είχαν προλάβει να κάνουν μη ανα-
στρέψιμη βλάβη στον οργανισμό της. Κάπως έτσι, με έναν
εφιαλτικό τρόπο, μετά από αρκετές ημέρες στην Εντατική

και μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, η 55χρονη γυναίκα κα-
τέληξε, καθώς ο οργανισμός της δεν μπόρεσε να αντέξει.
Ο καθ’ ομολογίαν δράστης προανακριτικά έκανε λόγο για
«έγκλημα πάθους», υποστηρίζοντας ότι προέβη στη φρι-
κιαστική πράξη, επειδή η σύζυγός του του είπε πως έχει
βρει άλλον άνδρα και θέλει να χωρίσουν.

Παπ.

Κομοτηνή: Μετάνιωσε αργά ο συζυγοκτόνος - Έσβησε η 55χρονη που πυρπόλησε

του 
Μίλτου Σακελλάρη



Ένας ανήλικος παίκτης
της Κ17 του ΠΑΟΚ τραυμα-
τίστηκε το βράδυ της Κυ-
ριακής έπειτα από επεισό-
διο που σημειώθηκε κοντά
στην κεντρική πλατεία
Ευόσμου στη Θεσσαλονί-
κη. Ειδικότερα, περίπου
στις 21.15 η ΕΛΑΣ ειδοποι-
ήθηκε για επεισόδιο στην
οδό Παύλου Μελά. Άμεσα
αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, ωστόσο εκεί βρήκαν
μόνο τον 16χρονο παίκτη ελαφρά τραυματισμένο. Στο ση-
μείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε

τον ανήλικο στο Ιπποκρά-
τειο Νοσοκομείο και λίγο
αργότερα πήρε εξιτήριο.
Παράλληλα, αστυνομικοί
που είχαν παραμείνει στο
σημείο διεξάγοντας έρευ-
νες προχώρησαν σε πέντε
προσαγωγές, ωστόσο δεν
προέκυψε κάτι σε βάρος
τους και στη συνέχεια απο-
χώρησαν. Να σημειωθεί ότι

μάρτυρες υποστηρίζουν πως το περιστατικό σημειώθηκε
λόγω οπαδικών διαφορών. Την προανάκριση για το περι-
στατικό έχει αναλάβει το ΑΤ Ευόσμου.

Μπορεί η συνέντευξη να κράτησε τρεις ώρες, όμως
ερώτηση καθαρού αθλητικού περιεχομένου δεν υπήρ-
ξε, παρά μόνο η αναφορά του πρωθυπουργού για τον
Βραζιλιάνο παίκτη Μαρσέλο και αυτό για λόγο εντοπι-
σμού. Τι εννοούμε; Δόθηκε ο λόγος σε δημοσιογράφο

τον οποίο ο πρωθυπουργός προσπαθούσε να εντοπίσει
μέσα στην αίθουσα. 

Ο πρώτος είπε «εδώ στα αριστερά σας», προσπαθών-
τας να τον βοηθήσει, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να
απαντά: «Εκεί που θα παίζει ο Μαρσέλο».

Ο Κυριάκος και ο Μαρσέλο που «βρέθηκε» στη… ΔΕΘ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Και θέλει και
μπορεί η Γούλα

Ασταμάτητη αποδεικνύεται η Καλυ-
ψώ Γούλα! Και όπως φάνηκε, τίποτα
δεν μπορεί να την κρατήσει μακριά
από τις υποχρεώσεις που έχει ως γενι-
κή γραμματέας Δημογραφικής και Οι-
κογενειακής Πολιτικής και Ισότητας.
Έτσι, παρά το ατύχημα και την τοποθέ-
τηση γύψου στο πόδι, επιστρατεύτη-
καν από πατερίτσες μέχρι και αναπη-
ρικό αμαξίδιο για να μπορέσει να δώ-
σει το «παρών» σε όλες τις προγραμ-
ματισμένες εκδηλώσεις της 86ης ΔΕΘ.
Εδώ ισχύει η εξής φράση: «Δεν υπάρ-
χει “δεν μπορώ”, υπάρχει “δεν θέλω”».

Τζέντλεμαν
στο ραντεβού του

Δέκα λεπτά πριν από την ώρα
έναρξης της προγραμματισμένης
συνέντευξης Τύπου έφτασε στον
χώρο του «Ιωάννης Βελλίδης» ο
Κυριάκος Μητσοτάκης. «Άγγλος,
κύριε πρωθυπουργέ», του είπα-
με οι δημοσιογράφοι και εκείνος
κοιτώντας το ρολόι ανταπάντησε:
«Όχι μόνο Άγγλος, ήρθα δέκα λε-
πτά νωρίτερα». Στη συνέχεια χα-
μογελαστός έκανε μια μικρή
βόλτα στον χώρο και πήρε θέση
περιμένοντας η ώρα να φτάσει 1.

Όταν ο... Λεκά 
συναντήθηκε
με τον Λεπά!

Μια απρόσμενη συνάντηση με
τον... Λευτέρη Πανταζή είχε ο πρό-
εδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Θεσσαλονίκης Πέτρος Λεκάκης την
παραμονή των εγκαινίων της 86ης
ΔΕΘ. Την ώρα που ο γνωστός τρα-
γουδιστής βρισκόταν στο κέντρο
της πόλης, ο πρόεδρος περνούσε
τυχαία με το αυτοκίνητο του δήμου
από το σημείο και η συνάντηση
ήταν αστραπιαία. Μάλιστα, μαθαί-
νουμε ότι ο Λεπά έλαβε και κράτη-
σε την κάρτα με τα τηλέφωνα επι-
κοινωνίας του κ. Λεκάκη!

Νέο θύμα οπαδικής βίας στον Εύοσμο 
με τραυματισμό παίκτη της Κ17 του ΠΑΟΚ 

Δεν τον περίμενε κανείς από 
τον ΠΑΟΚ και πήγε… Εμιράτα

Την έχει μάθει την Έκθεση ο Κυριάκος Μητσοτάκης
και κάθε χρόνο όλο και πιο ξεκούραστα κάνει την
τρίωρη βόλτα του. Φέτος έγινε θέμα στα πηγαδάκια ότι
δεν πέρασε από όλες τις ομάδες. Προτού πάει στην
Πυροσβεστική, έγινε επίτιμο μέλος του Ηρακλή με μια
τιμητική πλακέτα, αλλά πέραν τούτου ουδέν. Και άντε,
το περίπτερο του Άρη δεν ήταν στον δρόμο του. Από
τον ΠΑΟΚ πέρασε από μπροστά, αλλά κανείς δεν τον
περίμενε. Μάλιστα, γύρισε το κεφάλι του αναμένοντας
να κάνει μια στάση, αλλά προσπέρασε και μπήκε στο
περίπτερο των Εμιράτων. 

Τα 57 κεράκια της Σπυράκη
Εν μέσω υποχρεώσε-
ων γιόρτασε τα γενέ-
θλιά της η Μαρία Σπυ-
ράκη. Βλέπετε, η συγ-
κεκριμένη μέρα συνέ-
πεσε με την παρουσία
του πρωθυπουργού
στη Θεσσαλονίκη για
την 86η ΔΕΘ. Ωστόσο, η
ευρωβουλευτής της
ΝΔ δεν παρέλειψε να
ευχαριστήσει τους
διαδικτυακούς της φί-
λους ποστάροντας μια
φωτογραφία της, η
οποία συνοδευόταν από τη λεζάντα: «Τα 57 είναι
ωραία. Έχουν εμπειρίες, ωριμότητα, δύναμη και
κέφι, κάτι σαν δεύτερη νιότη. Σας ευχαριστώ πο-
λύ πολύ για τις ευχές σας. Υγεία και δύναμη για
όλους μας».

Θέλουν 1.500 στο Βελλίδειο
Πολύ μεγάλη κινητοποίηση σε όλη τη Βόρεια Ελ-

λάδα για την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Βελ-
λίδειο το βράδυ της Τετάρτης. Τα τηλέφωνα και οι
συναντήσεις των συντονιστικών είναι συνεχείς με
στόχο να γεμίσει ολόκληρη η αίθουσα. «Θέλουμε
1.500 άτομα, θα είναι μια μεγαλειώδης ομιλία ενός
μελλοντικού πρωθυπουργού», έλεγε στη στήλη
κομματικό στέλεχος. Πέρα από κομματικά στελέχη
της Βόρειας Ελλάδος που θα έρθουν στη Θεσσαλο-
νίκη, το «παρών» θα δώσει και σύσσωμη η κοινο-
βουλευτική ομάδα. 

Δεν άνοιξε ρουθούνι
Τα εύσημα στην αστυνομική ηγεσία για την πιο

ήρεμη ΔΕΘ των τελευταίων ετών. Το επιχειρησιακό
σχέδιο με 4.000 αστυνομικούς και διμοιρίες μέσα
στο ΑΠΘ στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, κάνοντας
τον Τάκη Θεοδωρικάκο να χαμογελά από ευτυχία.
Άλλο ένα παράσημο... 
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Το αίτημα για αναστολή επιβολής του τέλους ταφής μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
επαναφέρει η ΚΕΔΕ, ενώ παράλληλα αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να προβεί σε
κάθε νόμιμη και δικαστική ενέργεια για την προάσπιση των συμφερόντων των
δήμων. Συγκεκριμένα, η ΚΕΔΕ ζητά την αναστολή του μέτρου μέχρι τις 31
Δεκεμβρίου 2023, τη δίκαιη και αναλογική επιβάρυνση του τέλους ταφής, όταν
αρχίσει να εφαρμόζεται, και την κατάλληλη τροποποίηση του σχετικού θεσμικού
πλαισίου, με την καθιέρωση ισχυρών κινήτρων για τους φορείς που επιτυγχάνουν
αντίστοιχες μειώσεις στην ταφή αποβλήτων.
Ακόμη, ζητά η διαχείριση των χρημάτων που θα προέρχονται από την επιβολή του
«τέλους ταφής» να περιέλθει και να ασκείται αποκλειστικά από την Αυτοδιοίκηση,
χωρίς την παρεμβολή άλλων οργάνων ή φορέων του κράτους. Σε αντίθετη
περίπτωση, η ΚΕΔΕ θα προβεί σε κάθε νόμιμη και δικαστική ενέργεια για την
προάσπιση των συμφερόντων των δήμων. 

Ξάνθη

Καταγγελίες 
για «fake news» 

«Fake news» χαρακτηρίζει ο δήμαρχος Ξάνθης Μανώλης
Τσέπελης τους ισχυρισμούς του ΣΥΡΙΖΑ, ότι συναντήθηκε
«με τους υποψήφιους μουφτήδες και τον Τούρκο πρόξενο».

Ο δήμαρχος κάνει λόγο για μια «φανταστική ιστορία», η
οποία ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα. Υπενθυμί-
ζεται ότι η επίμαχη αναφορά περιλαμβάνεται σε ανακοίνωση
της τοπικής οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ μετά και την πολιτική
κόντρα που έχει ξεσπάσει για τις δηλώσεις Μπαράν περί
τουρκικής μειονότητας (που στη συνέχεια ανακάλεσε).

Το μεγάλο ατόπημα στο οποίο υπέπεσε διαδίδοντάς το «εί-
ναι άθλιο, μίζερο -αυτό το δειλό ψέμα- και τον καλώ να ζητή-
σει συγγνώμη από την τοπική κοινωνία για την αναταραχή,
την οποία επιχειρεί -ελαφρά τη καρδία- να προκαλέσει»,
επισημαίνει ο δήμαρχος.

Η ΓΓ Ενέργειας 
στον Δήμο Εορδαίας   

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Εορδαίας
και ειδικότερα την τηλεθέρμανση της Πτολεμαΐδας, ως
συνέπεια της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης, συζήτησε
ο δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς με τη γενική γραμμα-
τέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Αλεξάνδρα
Σδούκου, που περιοδεύει στην περιοχή.

Η κ. Σδούκου σημείωσε ότι η περιοχή της Δυτικής Μα-
κεδονίας θα σηκώσει το βάρος της ασφαλούς ενεργειακής
τροφοδοσίας της χώρας τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται
λόγω της ενεργειακής κρίσης, τονίζοντας πως «η περιοχή
της Δυτικής Μακεδονίας είναι η καρδιά του ενεργειακού
σχεδιασμού της κυβέρνησης, στην προσπάθεια δρομολό-
γησης ενός αναπτυξιακού πλάνου, το οποίο θα δώσει νέες
θέσεις εργασίας μέσα από καινούργιες δραστηριότητες
στην κατεύθυνση της Πράσινης Μετάβασης».

!
Για τα προβλήματα του Ιονίου
Κράτσα, Πέτσας, Πατούλης

Παρουσίαση του προγράμματος λειτουργίας του
ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων έκανε η περιφερειάρχης Ρόδη

Κράτσα-Τσαγκαρο-
πούλου στον ανα-
πληρωτή υπουργό
Εσωτερικών Στέλιο
Πέτσα, ζητώντας τη
στήριξή του για την
αντιμετώπιση των
οικονομικών βαρών

που μεταφέρθηκαν στον ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων από τον
ΣΥΔΙΣΑ του πρώην ενιαίου Δήμου Κέρκυρας, αλλά και
με τη μη καταβολή των υποχρεώσεων από δήμους - μέ-
λη του ΦοΔΣΑ. Ο υπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή
του για τη μέχρι σήμερα πορεία του ΦοΔΣΑ Ιονίων Νή-
σων, παρατήρησε, όμως, ότι απαιτείται η συνεπής οικο-
νομική συμβολή κατά τον νόμο απ’ όλα τα μέλη των φο-
ρέων για τη μη δημιουργία νέων βαρών, αλλά και για την
ανάπτυξη του φορέα.

Η περιφερειάρχης αντάλλαξε απόψεις και με τον πε-
ριφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη για τη διαχείριση
απορριμμάτων, των ευκαιριών χρηματοδότησης και τη
συνεργασία περιφερειών και δήμων.
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ΚΕΔΕ: Ζητά αναστολή επιβολής
του τέλους ταφής απορριμμάτων

Γράφουν: Γιάννης Παργινός, Δημήτρης Δημακόπουλος

Ποιοι δήμαρχοι της Αττικής (είναι
παραπάνω από ένας) γκρίνιαζαν

για τις εξαγγελίες της κυβέρνησης
όσον αφορά τις «κυρώσεις» για την μη

εξοικονόμηση ενέργειας; Για να βοηθήσουμε, εί-
ναι από αυτούς που έχουν αλλάξει εδώ και καιρό
τα φωτιστικά τους με Led εξασφαλίζοντας μεγά-
λη οικονομία για τα ταμεία τους και τώρα ανησυ-
χούν πως δεν θα τους είναι εύκολο να πετύχουν
τους στόχους…

Εξοικονόμηση ενέργειας έως 
και 60% στην Περιφέρεια Αττικής  

Η Περιφέρεια Αττικής δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα
στην προστασία του Περιβάλλοντος και λαμβάνοντας
υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την
ενεργειακή κρίση, εντατικοποιεί δράσεις όπως η
ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών υποδομών και η
αντικατάσταση των υφιστάμενων ενεργοβόρων φωτι-
στικών νατρίου με φωτιστικά σώματα Led. Όπως επι-
σημαίνει ο περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης, σε
πολλές περιπτώσεις οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει
ή προγραμματίζονται συμβάλλουν στην εξοικονόμη-
ση ενέργειας, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις ξε-
περνά το 60%. Επιπλέον στο Περιφερειακό Πρόγραμ-
μα Αττική 2021-2027 υπάρχει πρόβλεψη για σχετικές
δράσεις προϋπολογισμού πάνω από 160 εκατ. ευρώ. 

Καφέ απορριμματοφόρα 
και κάδοι στο Περιστέρι  

Με την παράδοση στον Δήμο Περιστερίου τεσσά-
ρων απορριμματοφόρων συλλογής στερεών αποβλή-
των, 550 καφέ κάδων ειδικής ανακύκλωσης και παλε-
τών κομπόστ συνεχίζεται
με εντατικούς ρυθμούς ο
κύκλος διανομής ειδικού
εξοπλισμού συλλογής βι-
οαποβλήτων και ανακυ-
κλώσιμων υλικών από
την Περιφέρεια σε δή-
μους της Αττικής. Τον
εξοπλισμό παρέλαβε από
τον περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη ο δήμαρ-
χος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης, ο οποίος
επισήμανε πως «για να λειτουργήσουμε τον καφέ κά-
δο με τον σωστό τρόπο, βοήθησε ο περιφερειάρχης.
Δημόσια θέλω να τον ευχαριστήσω, καθώς χωρίς τη
σημαντική βοήθειά του δεν θα είχαμε πετύχει αυτά
που έχουμε πετύχει».
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Μ
όνιμα υπό τον φόβο της
πλήρους διακοπής του ρω-
σικού φυσικού αερίου σε
όλη την Ευρώπη τελούν οι

αρμόδιοι φορείς για την ενεργειακή
επάρκεια, επιλέγοντας να «τρέξουν»
όλες τις βαθμίδες σεναρίων για την κα-
λύτερη δυνατή προετοιμασία ενόψει
του χειμώνα.

Στη δύσκολη «εξίσωση» έχουν πλέον
προστεθεί όλοι οι αγωγοί που μεταφέ-
ρουν ρωσικό αέριο και καταλήγουν σε
ευρωπαϊκό έδαφος, όπως ο τουρκικός
διάδρομος (Turk Stream), που αν και
μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιάσει
«ανωμαλίες» στη λειτουργία τους,
ωστόσο δεν πρόκειται να εξαιρεθούν σε
ένα γενικό κλείσιμο της στρόφιγγας,
σενάριο που βρίσκεται πλέον μόνιμα
στο τραπέζι.

Αρμόδια στελέχη που συμμετέχουν
στην Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων εξη-
γούν ότι εδώ και μερικές εβδομάδες
έχουν πυκνώσει τις ασκήσεις προσο-
μοίωσης των συστημάτων ηλεκτρικής
ενέργειας και φυσικού αερίου απέναντι
στην ενεργειακή ανεπάρκεια που θα
προκαλέσει μια απόφαση της Μόσχας
να κλείσει όλες τις διόδους μεταφοράς
του καυσίμου της Gazprom.

Τα τεστ, λένε οι πληροφορίες, περι-
λαμβάνουν μεταξύ άλλων τις ταχύτατες
κινήσεις για κλείσιμο επιπλέον φορ-
τίων LNG προκειμένου να υποκαταστα-
θούν οι ποσότητες του ρωσικού αερίου,
ενώ ο πρόεδρος της ΡΑΕ Αθανάσιος Δα-
γούμας, μιλώντας την Κυριακή στο
ΟΤ FORUM, δεν απέκλεισε το ενδεχόμε-
νο ακόμη και της εξασφάλισης και δεύ-
τερου δεξαμενόπλοιου LNG που θα αγ-
κυροβολήσει δίπλα στο υφιστάμενο της
Ρεβυθούσας.

Στα τεστ περιλαμβάνονται επίσης και
εκείνα για την εκ περιτροπής ηλεκτρο-
δότηση των καταναλωτών ρεύματος,

καθώς αν διακοπεί το ρωσικό αέριο, το
ενεργειακό σύστημα θα λειτουργεί στα
όριά του. Οι συνθήκες που θα διαμορ-
φωθούν θα είναι χαμηλής προσφοράς
ενέργειας στη χώρα μας, ενώ αβέβαιη
θα είναι -ανάλογα με το χρονικό διάστη-
μα του κλεισίματος της στρόφιγγας- και
η εύρεση ποσοτήτων LNG.

Ρεύμα και αέριο με το... δελτίο;
Αρμόδιες πηγές θεωρούν πως η κυ-

βέρνηση το αμέσως επόμενο διάστημα
θα πρέπει να εντάξει στις δημόσιες ανα-
φορές των στελεχών της τόσο την ανάγ-
κη εξοικονόμησης ενέργειας όσο και
της σοβαρής πιθανότητας το ηλεκτρικό
ρεύμα και το φυσικό αέριο να παρέχον-
ται με το δελτίο… Ως προς το τελευταίο
σενάριο, ο πρόεδρος της ΡΑΕ από το
ΟΤ FORUM υποστήριξε πως δεν πρό-

κειται να φτάσουμε σε αυτή τη λύση.
Μιλώντας σε εκδήλωση της ΡΑΕ, στο

πλαίσιο της 86ης Διεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης, ο υπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας
αναφέρθηκε εκτενώς στα μέτρα θωρά-
κισης του ενεργειακού συστήματος που
έχει λάβει η ελληνική κυβέρνηση, ση-
μειώνοντας μεταξύ άλλων πως «η Ελ-
λάδα ήταν μπροστά» στη λήψη μέτρων
που σήμερα «ακούει» όλη η Ευρώπη:
«Πρέπει να αδράξουμε την ευκαιρία να
αναδειχτεί σε επίπεδο Ευρώπης ως
κόμβος μεταφοράς φυσικού αερίου και
πράσινης ενέργειας. Θα επενδύσουμε
τεράστια ποσά την επόμενη δεκαετία
στην εξοικονόμηση ενέργειας».

Για τη δυνατότητα αποθήκευσης ση-
μείωσε πως «με τη νέα πλωτή δεξαμενή
μπορούμε να υποδεχόμαστε ταυτόχρο-

να δύο πλοία υγροποιημένου φυσικού
αερίου και αυξήσαμε έτσι στις 15 μέρες
την αποθηκευτική ικανότητα. Ελπίζου-
με μέχρι το τέλος του μήνα να λειτουρ-
γήσει και εμπορικά ο αγωγός IGB, κάτι
που θα βοηθήσει τη Βουλγαρία, και θα
αξιοποιήσουμε τις νέες υποδομές, το
FSRU Αλεξανδρούπολης και Κορίνθου.
Παράλληλα αυξήσαμε και τη διείσδυση
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας». 

O Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονί-
κης (ΟΣΕΘ) προχώρησε ένα βήμα παραπέρα στη δια-
δικασία ωρίμανσης του έργου του υπουργείου Μετα-
φορών για την προμήθεια ηλεκτροκίνητων «πράσι-
νων» λεωφορείων. Όρισε, με την υπογραφή σχετικών
συμβάσεων, ειδικούς συμβούλους για τον τελικό
προσδιορισμό της απαιτούμενης ηλεκτρικής ισχύος
αλλά και τη διαμόρφωση του κατάλληλου δικτύου των
γραμμών, στις οποίες θα «τρέξουν» νέα σύγχρονα
ηλεκτροκίνητα λεωφορεία, με δική του χρηματοδότη-
ση ύψους 60.000 ευρώ.

Η επίτευξη των εταιρικών στόχων στους τομείς της

κινητικότητας και εξυπηρέτησης που έχει θέσει ο ΟΣΕΘ
συμπληρώνουν τον σχεδιασμό για τη βιώσιμη κινη-
τικότητα των επόμενων ετών στη Θεσσαλονίκη.
Στο πλαίσιο της προώθησης της ηλεκτροκίνη-
σης και της εξέλιξής της σε ρόλο πρωταγωνι-
στή, το υπουργείο Μεταφορών διαμορφώνει
και ένα επαρκές νομοθετικό πλαίσιο ώστε η
χώρα μας να συμβαδίσει με τις τεχνολογικές
εξελίξεις. Το επόμενο σημαντικό βήμα έγινε και
αφορά τους τεχνίτες ηλεκτροκίνησης, μια νέα επαγ-
γελματική κατηγορία, για τους οποίους διαμορφώνεται
το κατάλληλο πλαίσιο ώστε να εκπαιδευτούν επαρκώς

και να πιστοποιηθούν. Σύμφωνα με τα στοιχεία, στην
αγορά των αμιγώς ηλεκτροκίνητων οχημάτων από

μόλις 404 ταξινομήσεις το 2019 φτάσαμε στις
3.594 το 2021, ενώ και το 2022 έως και τις
πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου κατεγρά-
φησαν 2.992 νέες ταξινομήσεις. «Η τάση δι-
είσδυσης της ηλεκτροκίνησης συνεχίζεται

παρά τις πρωτοφανείς δυσκολίες που παρα-
τηρούνται τον τελευταίο χρόνο διεθνώς στην

αυτοκινητοβιομηχανία», σημείωσε ο υφυπουργός
Μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος.

Ρεγγίνα Σαβούρδου

Σε συνεχή τεστ για 
τις αντοχές του ηλεκτρικού
συστήματος η Ομάδα
Διαχείρισης Κρίσεων 
- Σκρέκας: «Η Ελλάδα 
ήταν μπροστά»

Το επόμενο βήμα στην ηλεκτροκίνηση από τον OΣΕΘ - Φέρνει «πράσινα» λεωφορεία

Αυξάνεται ο φόβος για 
ενεργειακή ανεπάρκεια 
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Τ
ο νέο τεχνολογικό πάρκο 4ης
γενιάς -760 στρεμμάτων- που
θα δημιουργηθεί στην Ανατολι-
κή Θεσσαλονίκη, ένα από τα

μεγαλύτερα κέντρα καινοτομίας και τε-
χνολογίας στην Ευρώπη, σύμφωνα με
τον Άδωνι Γεωργιάδη, «θα αλλάξει εντε-
λώς τη μοίρα της Θεσσαλονίκης και σε
έναν μεγάλο βαθμό και της Ελλάδας». 

«Χάρη στo Thess INTEC η Θεσσαλονί-
κη θα μπορέσει να προσελκύσει χρήμα-
τα, ανθρώπινο δυναμικό και ιδέες που
θα αλλάξουν την πόλη και θα την οδηγή-
σουν στο να είναι πρωταγωνίστρια στον
21ο αιώνα», υπογράμμισε χαρακτηρι-
στικά ο υπουργός Ανάπτυξης.

Συμμετέχοντας σε ειδική εκδήλωση
που πραγματοποιήθηκε στους χώρους
του υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων στην 86η ΔΕΘ με θέμα το
Thess INTEC, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι
αισθάνεται περηφάνια που συνέβαλε
ώστε να γίνει πραγματικότητα, ενώ ευ-
χαρίστησε τον πρόεδρο του Thess IN-
TEC Νίκο Ευθυμιάδη που τον έκανε
τμήμα της ιστορίας του έργου.

Υπενθυμίζοντας ότι ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε το
έργο στην πρώτη του ομιλία στη ΔΕΘ το
2019, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων τόνισε ότι «τρία χρόνια μετά την
εξαγγελία του πρωθυπουργού το Thess
INTEC είναι ήδη πραγματικότητα».

Τα 35 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης
«Στα τρία αυτά χρόνια, σε συνεργα-

σία με το υπουργείο Οικονομικών, λύ-
σαμε όλα τα εκκρεμή γραφειοκρατικά
ζητήματα, παραχωρήσαμε τον χώρο,
ένα από τα ωραιότερα οικόπεδα που
μπορεί να βρει κανείς στην Ελλάδα,
πάνω στη θάλασσα, δίπλα στο αερο-
δρόμιο. Ήδη το κράτος ολοκλήρωσε
όλες τις πολεοδομικές αδειοδοτήσεις,
το οικόπεδο είναι έτοιμο για το χτίσιμο
των κτιρίων και ενέταξε το Thess IN-
TEC στο Ταμείο Ανάκαμψης του
υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων και της Γενικής Γραμματείας Βιομη-
χανίας με ένα μεγάλο ποσό ύψους 35
εκατ. ευρώ», είπε ο κ. Γεωργιάδης, ση-
μειώνοντας ότι τα υπόλοιπα κεφάλαια
θα μπουν από την αγορά, από τις εται-
ρείες που ήδη έχουν δηλώσει συμμε-
τοχή στο Thess INTEC.

«Το Thess INTEC, εκτός της εικόνας
της καινοτομίας και της έρευνας και της
σύνδεσης της έρευνας με την αγορά,
είναι από μόνο του για τα ελληνικά δε-
δομένα μια καινοτομία, επειδή είναι η
απόλυτη σύμπραξη δημόσιου και  ιδιω-
τικού τομέα με σκοπό το επιχειρείν με

τρόπο που δεν έχει γίνει ποτέ ξανά μέ-
χρι σήμερα στην Ελλάδα», τόνισε και
πρόσθεσε ότι είναι εξαιρετικά υπερή-
φανος που επί θητείας του η Θεσσαλο-
νίκη μπόρεσε να προσελκύσει τα τε-
λευταία τρία χρόνια μεγάλες επενδύ-
σεις στον τομέα της υψηλής τεχνολο-
γίας και της υψηλής εξειδίκευσης.

Πότε αρχίζουν οι εκσκαφές
«Μια σειρά εταιρειών έχουν ήδη επι-

λέξει τη Θεσσαλονίκη, έχουν δημιουρ-
γήσει θέσεις εργασίας, έχουν συμβάλει
στο brain gain και έχουν προσελκύσει
ανθρώπους από άλλες χώρες στη Θεσ-
σαλονίκη. Αυτή η μεγέθυνση της οικο-
νομίας και αυτή η κατεύθυνση της πό-
λης θα πολλαπλασιαστούν εις το άπειρο
με το Thess INTEC», εκτίμησε.

«Είμαστε εδώ για να ανακοινώσουμε

την ένταξη του Thess INTEC επισήμως
και ονομαστικώς στο Ταμείο Ανάκαμ-
ψης με μια χρηματική ενίσχυση της τά-
ξης των 35 εκατ. ευρώ», τόνισε η γενική
γραμματέας Βιομηχανίας Θέμις Ευτυ-
χίδου. «Μέχρι το τέλος της χρονιάς
αναμένεται το Προεδρικό Διάταγμα
ώστε τον Μάρτιο να αρχίσουν οι εκσκα-
φές», είπε ο πρόεδρος του Thess IN-
TEC Νίκος Ευθυμιάδης, τονίζοντας ότι
σε δύο χρόνια θα εργάζονται 1.000 άτο-
μα μέσα στο πάρκο.

Χαρακτηρίζοντας το Thess INTEC
επιταχυντή της μεταφοράς τεχνολογίας
στην Ελλάδα, ανέφερε ότι είναι ένα μο-
ναδικό μοντέλο που για πρώτη φορά
εφαρμόζεται στην Ελλάδα, με την ιδιω-
τική πρωτοβουλία να προσελκύει τον
δημόσιο τομέα και να συνεργάζεται
στενά μαζί του (Αλεξάνδρεια Ζώνη Και-

νοτομίας, Δήμος Θερμαϊκού, πανεπι-
στήμια).

«Στόχος του Thess INTEC είναι η σύν-
δεση της επιχειρηματικότητας, της ακα-
δημαϊκής κοινότητας και της Πολιτεί-
ας», επισήμανε διευκρινίζοντας ότι δύο
χρόνια πριν από την έναρξη του έργου
συμμετέχουν ήδη η ακαδημαϊκή κοινό-
τητα με τρία εργαστήρια, η ερευνητική
κοινότητα με πέντε ινστιτούτα και 75
επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει ότι θέ-
λουν να εγκατασταθούν στο πάρκο. 

Στην εκδήλωση παρόντες ήταν εκ-
πρόσωποι του Τεχνολογικού Πάρκου
Beer Sheva του Ισραήλ, που θα συμμε-
τάσχει στο Thess INTEC.

Όλα όσα είπε ο Άδωνις
Γεωργιάδης για το
τεχνολογικό πάρκο που
παρουσιάστηκε σε
εκδήλωση του υπουργείου
Ανάπτυξης στην 86η ΔΕΘ -
Σε δύο χρόνια θα έχει 1.000
εργαζομένους 

«Αλλάζει τη μοίρα
της Θεσσαλονίκης
το Thess INTEC»
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O
RINA, διεθνής οργανισμός επιθεώρησης, πιστοποί-
ησης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, σε συ-
νεργασία με την τεχνική εταιρεία ΑΣΠΡΟΦΟΣ, η οποία

έχει ηγετικό ρόλο στον χώρο των τεχνικών μελετών και ευρύ-
τατη εμπειρία στις υποδομές ενέργειας, υπέγραψαν σύμβαση
παροχής υπηρεσιών ως Σύμβουλοι Διαχείρισης Έργου (Pro-
ject Management Consultancy - PMC) για το Ανεξάρτητο Σύ-
στημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης, το οποίο
αναπτύσσεται από την ελληνική εταιρεία Gastrade ΑΕ, με με-
τόχους την κυρία Ελμίνα Κοπελούζου, καθώς και τις εταιρείες
GasLog Cyprus Investments Ltd, ΔΕΠΑ Εμπορίας ΑΕ, Bul-

gartransgaz EAD και ΔΕΣΦΑ ΑΕ. Το έργο θα προσφέρει και θα
ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και τη διαφοροποίηση
στην προμήθεια φυσικού αερίου στην περιοχή της Νοτιοανα-
τολικής Ευρώπης. Περιλαμβάνει έναν πλωτό τερματικό σταθ-
μό αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυ-
σικού αερίου (FSRU) και έναν αγωγό μήκους 28 χιλιομέτρων,
ο οποίος θα συνδέει την πλωτή μονάδα με το Εθνικό Σύστημα
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ). Το FSRU θα έχει δυ-
νατότητα αποθήκευσης 153.500 κυβικών μέτρων, με ονομα-
στική παροχή αερίου 625.000 κυβικά μέτρα ανά ώρα, το οποίο
αντιστοιχεί σε 5,5 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως.

Sunlight: Επενδύσεις 
€100 εκατ. 

Η Sunlight Group ανακοινώνει την αύξη-
ση της παραγωγικής δυναμικότητας μπατα-
ριών μολύβδου-οξέος σε 9GWh ετησίως. Οι
επενδύσεις ανέρχονται σε €100 εκατ. και
ενισχύουν την παραγωγή της εταιρείας, η
οποία αναμένεται να υπερβεί τον αρχικό
στόχο των 5,3GWh και να καθιερώσει τη
Sunlight ως τον μεγαλύτερο παραγωγό μπα-
ταριών έλξης μολύβδου-οξέος παγκο-
σμίως.

Μέρισμα €0,2186 
μοιράζει η ΕΥΑΘ

Τη μετεξέλιξη της ΕΥΑΘ σε μια σύγχρονη
ΔΕΚΟ με διευρυμένες δραστηριότητες, που
«παρακολουθούν» τα καίρια ζητήματα περι-
βάλλοντος κι εξοικονόμησης ενέργειας,
επικύρωσε με τις αποφάσεις της η σημερινή
ετήσια τακτική γενική συνέλευση, αποφασί-
ζοντας επιπλέον διανομή μερίσματος
€0,2186 ανά μετοχή για τη χρήση του 2021.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική
ανακοίνωση, η ΓΣ ενέκρινε τροποποιήσεις
του καταστατικού της εταιρείας για την
εναρμόνισή του με τις απαιτήσεις του νομο-
θετικού πλαισίου, αλλά και την προσθήκη
νέων δραστηριοτήτων.

United: Επενδύσεις 
2 δισ. στην Ελλάδα

Το σχέδιο της United Group να υλοποι-
ήσει επενδύσεις ύψους 2 δισεκατομμυ-
ρίων ευρώ στην Ελλάδα έως το 2027 για την
αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών υπο-
δομών νέας τεχνολογίας παρουσίασαν στον
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εκπρό-
σωποι του ομίλου, κατά τη διάρκεια συνάν-
τησης που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο
Μαξίμου.

Το επενδυτικό σχέδιο της United Group
προβλέπει την εγκατάσταση δικτύου οπτι-
κών ινών 10 Gigabit, που θα καλύπτει 4,5
εκατομμύρια ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 ο Όμιλος Σαράντη
παρουσίασε σημαντική δυναμική αύξησης των πωλή-
σεων εν μέσω σημαντικών πληθωριστικών πιέσεων
που οξύνθηκαν λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, σύμ-
φωνα με σχετική ανακοίνωση. Οι ενοποιημένες πωλή-
σεις του Ομίλου κατά το α’ εξάμηνο του 2022 ανήλθαν σε
€213,48 εκατ. από €195,24 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2021,
παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 9,34%, αποτέ-
λεσμα αύξησης σε αξία και όγκο πωλήσεων. Τα EBITDA
μειώθηκαν κατά 9,60%, στα €22,58 εκατ. κατά το α’ εξά-
μηνο του 2022 από €24,98 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2021
και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στο 10,58%.

Σε RINA και ΑΣΠΡΟΦΟΣ η σύμβαση 
για το FSRU στην Αλεξανδρούπολη

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

Η Intracom ενημερώνει ότι η επαναληπτική συνεδρίαση
της από 21.07.2022 έκτακτης γενικής συνέλευσης, η οποία
πραγματοποιήθηκε στις 27.07.2022, αποφάσισε τη μείωση
του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των
€10.032.000 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής
της εταιρείας κατά €0,12, δηλ. από €1,00 σε €0,88 και επι-
στροφή/καταβολή του εν λόγω ποσού στους μετόχους της
εταιρείας. Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο
της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των €73.568.000,00, διαι-
ρούμενο σε 83.600.000 κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώμα-
τος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,88, η καθεμία.

Σαράντης: Αυξημένες οι πωλήσεις στο εξάμηνο

Intracom: Επιστροφή κεφαλαίου €0,12/μετοχή
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Σ
ήμερα είναι η μεγάλη μέρα για την Εθνική
μπάσκετ, μέχρι την επόμενη. Στο Βερολίνο
και στον δρόμο για τον τελικό θ’ αντιμετωπί-
σει την οικοδέσποινα Γερμανία σε νοκ άουτ

παιχνίδι στο Eurobasket στη φάση των «8», αλλά με
μειονέκτημα… 24 ωρών ξεκούρασης. Οι Γερμανοί
έπαιξαν το περασμένο Σάββατο κι απέκλεισαν το
Μαυροβούνιο και η Ελλάδα την Κυριακή. Ποιος έφτια-
ξε το πρόγραμμα των πιθανοτήτων να φτάσει η Γερμα-
νία μέχρι τους «8» και να κερδίσει μία ημέρα παραπά-
νω ξεκούρασης; Και γιατί δεν μιλάει κανένας; 

Αφού δεν μιλάει κανένας, περιμένουμε να μιλήσουν
ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα άλλα παιδιά στο γήπε-
δο και σε «εχθρικό» περιβάλλον. 

Στη φάση των «16», η Ελλάδα απέκλεισε την Τσεχία
94-88, ο Γιάννης ήταν… αμίλητος στο πρώτο μέρος με
τέσσερις, μόλις, πόντους, αλλά μίλησε στο δεύτερο
και πέτυχε 23. «Φτάσαμε την Ελλάδα στα όριά της»,
δήλωσε ο Τεχνικός των Τσέχων Γκίνζμπουργκ. Στις
δηλώσεις τους οι παίκτες της Εθνικής κράτησαν και
πάλι χαμηλούς τόνους και δεν το πανηγύρισαν. Ίσως
γιατί περιμένουν μια και καλή στο τέλος. Διότι μετά τον
αποκλεισμό της Σερβίας, η Ελλάδα δίνεται… πρωτο-
δεύτερο φαβορί με τη Σλοβενία για την κατάκτηση του
χρυσού μεταλλίου.

Η Εθνική έχει μέταλλο, αλλά κι οι Γερμανοί διαθέ-

τουν ψηλά κορμιά και NBAερς, όπως ο Βάγκνερ, που
είναι αμφίβολος και ο Σρέντερ. Δεν φοβίζουν μεν, αλ-
λά παίζουν και στην έδρα τους, δε. Η καλή Εθνική ομά-
δα τους κερδίζει άνετα, αν βέβαια και η διαιτησία στα-
θεί στο ύψος της. Διότι σ’ αυτό το τουρνουά οι διαιτη-
τές έκαναν «εγκληματικά» λάθη. Αν η Εθνική μας πε-
ράσει τους Γερμανούς, θα βρεθεί αντιμέτωπη με τον
νικητή του ζευγαριού Ισπανίας - Φινλανδίας. 

Στα αξιοσημείωτα της φάσης των «16» η ήττα - απο-
κλεισμός της Σερβίας 94-86 από την Ιταλία που ήταν
χωρίς προπονητή στον πάγκο, καθώς αποβλήθηκε ο
Πατσέκο.

Τα δεκάλεπτα: 20-20, 41-45, 63-67, 94-88
Ελλάδα (Ιτούδης): Αγραβάνης, Γ. Αντετοκούνμπο 27

(2τρ., 10ριμπ., 5ασ.), Θ. Αντετοκούνμπο, Καλάθης 14
(3τρ., 5ριμπ., 6ασ.), Ντόρσεϊ 6 (1), Λαρεντζάκης 8 (2),
Παπαγιάννης 8 (5ριμπ.), Παπανικολάου 8 (1τρ.,
7ριμπ.), Παπαπέτρου 13 (2), Σλούκας 10 (1τρ.)

Στους «16»
Γερμανία - Μαυροβούνιο 85-79

Ισπανία - Λιθουανία 102-94

Σλοβενία - Βέλγιο 88-72

Τουρκία - Γαλλία 86-87

Ελλάδα - Τσεχία 94-88

Φινλανδία - Κροατία 94-86

Ουκρανία - Πολώνια 86-94

Σερβία - Ιταλία 86-94

Στους «8»
Σήμερα

Ισπανία - Φινλανδία 18:15 

Γερμανία - Ελλάδα 21:30 

Αύριο, Τετάρτη
Γαλλία - Ιταλία 18:15

Σλοβενία - Πολωνία 21:30

Ελλάδα - Γερμανία απόψε στο
Βερολίνο στους «8» Eurobasket, 
μία ημέρα παραπάνω ξεκούρασης 
οι οικοδεσπότες

«Σκανδαλάκι» 
24 ωρών



Σ
το θέατρο του παραλό-
γου που παίζεται ειδι-
κά από φέτος στο ελ-

ληνικό ποδόσφαιρο, ο Πανα-
θηναϊκός ήταν ο μεγάλος νι-
κητής του ντέρμπι με την
ΑΕΚ (2-1) στη Λεωφόρο με
ανατροπή και δύο πέναλτι
των Αϊτόρ και Σπόραρ. Η ΑΕΚ
διαμαρτύρεται για τον κατα-
λογισμό τους από τον Βούλ-
γαρο διαιτητή Καμπάκοφ. Ο
Ολυμπιακός απώλεσε δύο
βαθμούς στο «Καραϊσκά-
κης» από τον Βόλο (1-1) και
έβγαλε ανακοίνωση με την
οποία χαρακτηρίζει «σπεί-
ρα» την ΕΠΟ, τον πρόεδρό
της Τάκη Μπαλτάκο και τον Άγγλο αρχιδιαιτητή Μπέ-
νετ, ο οποίος όρισε τον Φωτιά. Τονίζει ακόμη ότι δεν
θα δεχτεί Έλληνα διαιτητή στα παιχνίδια του. Φυσικά
ουδείς ασχολήθηκε με το πανέμορφο παιχνίδι στο
ντέρμπι, ούτε με την εκπληκτική εμφάνιση του

Ολυμπιακού στο δεύτερο μέρος. Τα άλλα αποτελέ-
σματα: Ιωνικός - Ατρόμητος 1-4, ΟΦΗ - Παναιτωλι-
κός 1-2, Αστέρας Τρ. - Άρης 0-2, ΠΑΣ Γιάννινα - Λε-
βαδειακός 2-1. Ο Παναθηναϊκός είναι η μόνη ομάδα
με το απόλυτο (τέσσερις νίκες).

Το θέατροτου παραλόγου «Προστατεύουν 
τον Αντετοκούνμπο»

Επίθεση στη FIBA έκανε ο Τύπος στην Τσεχία
μετά την ήττα (94-88) της εθνικής τους από την
Ελλάδα στο Eurobasket. Τονίζει ότι οι διαιτητές
σεβάστηκαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο γιατί η
διοργάνωση δεν ήθελε να τον... χάσει μετά την
απώλεια του Γιόκιτς και τον αποκλεισμό της Σερ-
βίας. Επισημαίνουν ακόμη ότι η Τσεχία εκτέλεσε
μόλις 9 ελεύθερες βολές στο αντίπαλο καλάθι,
ενώ η Ελλάδα 29. Παρέλειψαν να αναφερθούν,
βέβαια, στο «ξύλο» που έπαιζαν στην άμυνα οι
συμπατριώτες τους.

Πάρντιου ο νέος 
τεχνικός του Άρη

Ο Άγγλος Άλαν Πάρντι-
ου είναι ο νέος προπονη-
τής του Άρη. Πολύ γνω-
στό όνομα στον χώρο του
ποδοσφαίρου και... gen-
tleman, όπως αναφέ-
ρουν τα δημοσιεύματα. Ο
Πάρντιου έχει θητεία σε
πολύ καλές ομάδες στην
Αγγλία, όπως η Τσάρλτον,
η Σαουθάμπτον, η Νιούκαστλ και η Κρίσταλ Πά-
λας. Τελευταίος του σταθμός ήταν η ΤΣΣΚΑ Σό-
φιας. 

Η επιστροφή 
του Λεβαντόφσκι

Το μεγάλο ματς Μπάγερν - Μπαρτσελόνα ξε-
χωρίζει απόψε στους ομίλους του Champions
League. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι επιστρέφει στο
Μόναχο με τη φανέλα της Μπάρτσα. Τα άλλα παι-
χνίδια: Σπόρτιγκ Λισαβόνας - Τότεναμ, Λίβερ-
πουλ - Άγιαξ, Λεβερκούζεν - Ατλέτικο Μαδρίτης,
Βικτόρια Πλζεν - Ίντερ, Πόρτο - Κλαμπ Μπριζ,
Μαρσέιγ - Άιντραχτ. Αύριο, Τετάρτη: Γιουβέν-
τους - Μπενφίκα, Μάντσεστερ Σίτι - Ντόρτμουντ,
Ρεάλ Μαδρίτης - Λειψία, Τσέλσι - Σάλ-
τσμπουργκ, Μίλαν - Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Σαχτάρ -
Σέλτικ, Κοπεγχάγη - Σεβίλλη. 

Γιάννης όπως Λεμπρόν
Ο Γερμανός διεθνής Γερμανός μπασκετμπολί-

στας Ντένις Σρέντερ έκανε δηλώσεις ενόψει του
σημερινού αγώνα Γερμανία - Ελλάδα: «Ο Γιάννης
είναι όπως ο Λεμπρόν Τζέιμς. Αυτοί οι παίκτες θα
κάνουν το παιχνίδι τους ό,τι κι αν γίνει. Εσύ
απλώς θα πρέπει να περιορίσεις τους άλλους. Το
να σταματήσεις τον Γιάννη είναι σχεδόν αδύνατο.
Πρέπει να παίξουμε σκληρά και να βγάλουμε
άμυνες».

Ο Ολυμπιακός μιλάει με Κασάμι
«Ψήνεται» η επιστροφή του διεθνούς Ελβετού μέσου
Παϊτίμ Κασάμι στον Ολυμπιακό. Ο αλβανικής καταγωγής
Κασάμι, 30 ετών, ο οποίος φόρεσε και παλιά τη φανέλα
της ομάδας του Πειραιά και πρόσφατα έγινε viral λόγω
της σχέσης του με την κόρη του Σίλβιο Μπερλουσκόνι,
έμεινε ελεύθερος από τη Βασιλεία. Στη διετή του θητεία
εκεί είχε 79 συμμετοχές, 19 γκολ και 9 ασίστ.

Διαφώνησαν 
οι «καθηγητές»

Στο σαθρό τοπίο του ελληνικού ποδοσφαίρου σιγοντάρουν χρόνια τώρα και οι
«τηλεκριτικοί», οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται «καθηγητές διαιτησίας». Ο Βαρούχας στην
ΕΡΤ δήλωσε ότι σωστά δόθηκαν και τα δύο πέναλτι στον Παναθηναϊκό. Συμφώνησε και ο
Σπάθας στο Mega. Ο Κάκος στο Open αποφάνθηκε ότι ήταν ένα από τα δύο, το πρώτο. 
Και οι νεολαίοι «σκοτώνονται» στα social media. 

SPORTS
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα 

Δάρδα

Τ
ο ονειρεμένο νησί των Κυκλάδων, η Πά-
ρος, επιλέχθηκε από το Netflix για τα γυ-
ρίσματα του Αμερικανικού love story με
τίτλο «One day».

Η σειρά θα διαδραματιστεί με φόντο τις αιγαιοπελαγί-
τικες ομορφιές της Χώρας αλλά και των γραφικών
χωριών, ενώ ο δήμος και οι κάτοικοι βρίσκονται σε
αναβρασμό για την υποδοχή των κινηματογραφικών
συνεργείων που αναμένονται στα μέσα Σεπτεμβρίου.
Το κοσμοπολίτικο νησί θα μετατραπεί για 10 ημέρες
(24 Σεπτεμβρίου - 4 Οκτωβρίου) σ’ ένα ατελείωτο κι-
νηματογραφικό στούντιο με αφίξεις διάσημων χολι-
γουντιανών πρωταγωνιστών, ενώ αρκετοί από τους
νησιώτες θα συμμετέχουν στα γυρίσματα, αφού η ελ-
ληνική εταιρεία παραγωγής «Faliro House» αναζητεί
άτομα ως βοηθητικούς ηθοποιούς επί πληρωμή.
Η νέα φιλόδοξη δραματική σειρά της καλιφορνέζικης
πλατφόρμας με τη βραβευμένη Nicole Taylor επικε-

φαλής της συγγραφικής ομάδας και την Ambika Mod
στον πρωταγωνιστικό ρόλο είναι βασισμένη στο best
seller του David Nicholls κι αφορά την ιστορία δύο
συμφοιτητών του Dexter Mayhew και της Emma
Morley. Γνωρίζονται τη βραδιά της αποφοίτησής τους
από το πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου στις 15 Ιουλίου
του 1988. Εντελώς διαφορετικοί μεταξύ τους -εκείνος
δημοφιλές πλουσιόπαιδο, εκείνη αριστούχος ασχη-
μόπαπο- αποφασίζουν να κρατήσουν τη σχέση τους
πλατωνική και να παραμείνουν φίλοι. Μία φιλία που
γιορτάζουν κάθε χρόνο, την ίδια ημέρα, στις 15 Ιουλί-
ου. Όπου και να τους έχουν οδηγήσει οι ζωές τους,
αυτή την ημέρα συναντιούνται και διηγούνται τις εξε-
λίξεις τους. Σ’ ένα διάστημα 20 χρόνων, αλλάζουν, με-
ταμορφώνονται, επανεκτιμούν και συνειδητοποιούν
ότι οι μεγαλύτεροι έρωτες μπορεί να προκύψουν με
τον καλύτερό σου φίλο. 
Το βιβλίο έγινε ταινία το 2011 με πρωταγωνιστές τους

Αν Χάθαγουεϊ και Τζιμ Στέρτζες, σημειώνοντας τερά-
στια εισπρακτική επιτυχία.

Μήπως είσαι εσύ το επόμενο αστέρι;
Το Netflix αναζητά άτομα όλων των ηλικιών για να παί-
ξουν στη νέα σειρά. Σχετικά «Casting call» έχουν τοιχο-
κολληθεί σε Πάρο και Αντίπαρο, αναφέροντας: «Ζη-
τούνται άτομα όλων των ηλικιών που επιθυμούν να γί-
νουν μέρος αυτής της εμπειρίας ως βοηθητικοί ηθοποι-
οί επί πληρωμή. Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν
στην Πάρο από 24 Σεπτεμβρίου έως 4 Οκτωβρίου. Οι εν-
διαφερόμενοι πρέπει να στείλουν δύο πρόσφατες φω-
τογραφίες (1 πρόσωπο - 1 ολόσωμη) μαζί με το ονοματε-
πώνυμο, το τηλέφωνο και τις εξής πληροφορίες: Γυναί-
κες: Ύψος, περιφέρεια στήθους και γοφών, μέγεθος
φορέματος και παπουτσιού. Άντρες: Ύψος, περιφέρεια
θώρακα και μέσης, μέγεθος παντελονιού και παπουτσι-
ού. Όλα αυτά στο mail onedayextras@gmail.com».

Στην Πάρο 
τα γυρίσματα 
σειράς 
του Netflix



Και το όνομα αυτής,
Μαριέττα

Τη μονάκριβη κορούλα τους βάφτισαν η Όλγα
Φαρμάκη και ο Σπύρος Μαντόπουλος! Το μυστήριο
τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο
Καβούρι, με νονούς την αδερφή του μοντέλου Γω-
γώ Φαρμάκη και τον Γιώργο Παντελίδη. Η νεοφώτι-
στη πήρε το όνομα Μαριέττα και ήταν μια κούκλα
στα ροζ μαρτυρικά, σε ίδιο σχέδιο και χρώμα με το
αέρινο φόρεμα της διάσημης μαμάς της. Ακολού-
θησε δεξίωση για τους προσκεκλημένους, που ευ-
χήθηκαν στο ζευγάρι τα καλύτερα!

Χόρεψε τον Ησαΐα

Νυφούλα ντύθηκε την Κυριακή η πρωταθλή-
τρια του kick boxing Αθηνά Ευμορφιάδη! Η
πρώην παίκτρια του «Survivor» και ο σύντρο-
φός της Γιάννης Μαυροκορδάτος ανέβηκαν τα
σκαλιά της εκκλησίας σε μια ρομαντική τελετή
παρουσία συγγενών, φίλων αλλά και συμπαι-
κτών της από το ριάλιτι επιβίωσης, όπως η Ευ-
ρυδίκη Παπαδοπούλου. Ανήμερα του γάμου
της, η μελαχρινή αθλήτρια πόζαρε με λευκή με-
ταξωτή ρόμπα κι ένα ποτήρι φυσικό χυμό πορ-
τοκάλι στο χέρι, σχολιάζοντας με ενθουσιασμό:
«Εγώ το ζω πάντως!».

Ο κύβος ερρίφθη:«Πρωΐαν
σε είδον» θα λέγεται το πρωινό
μαγκαζίνο που θα παρουσιάσει
φέτος στην ΕΡΤ1 ο Φώτης Σερ-
γουλόπουλος με την Τζένη Με-
λιτά. Ο ηθοποιός, που μέχρι πέ-
ρυσι συμμετείχε στο καστ της
καθημερινής σειράς «Χαιρέτα
μου τον πλάτανο», ανακοίνωσε
τον τίτλο της εκπομπής στο In-
stagram ποζάροντας χαμογε-
λαστός στο πλευρό της συμπα-
ρουσιάστριάς του με φόντο το
Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρα-
σκευής.

Βρήκαν τίτλο!

Γ
αμήλιες προετοιμασίες για την Κωνσταντίνα Σπυροπού-
λου και τον αγαπημένο της Bασίλη Σταθοκωστόπουλο. Το
ευτυχισμένο ζευγάρι φημολογείται πως θα παντρευτεί
κοντά στα Χριστούγεννα -λίγο πριν από την άφιξη του

πρώτου παιδιού τους- σε στενό οικογενειακό κύκλο, με την εγκυ-
μονούσα Ροδίτισσα να έχει αναλάβει τις λεπτομέρειες του γάμου.
Μετά το καλοκαιρινό κρυφτό με τους παπαράτσι, η μέλλουσα μαμά
που έκρυβε επιμελώς τη φουσκωμένη κοιλίτσα της, τελικά παρα-
δέχτηκε πως περιμένει τον πελαργό, αναφέροντας μεταξύ άλλων
στη μακροσκελή ανάρτησή της στο Instagram: «Δεν υπάρχει γυναί-
κα που να μη θέλει να το φωνάξει τόσο δυνατά και να γιορτάσει με
τη χαρά της! Χρειάζεται όμως χρόνο, να προετοιμαστεί για αυτή την
αλλαγή, να αισθανθεί έτοιμη να το μοιραστεί, δεν το κρύβει, απλά
φοβάται, είναι τόσο εύθραυστο, το κρατά σαν φυλαχτό».

ΤΤον θέλει σαν τρελή!
Πασίγνωστη παρουσιάστρια έχει πάθει μεγάλο έρωτα με γοητευτι-
κό νεαρό ηθοποιό που κατέκτησε τις καρδιές των τηλεθεατών μέ-
σα από τον ρόλο του σε πολύ επιτυχημένη σειρά. Ωστόσο, η άρνησή
του να καθίσει στον καναπέ της εκπομπή της ήταν το πικρό ποτήρι
που την κέρασε τις προηγούμενες σεζόν. Εκείνη δεν το βάζει κά-
τω, γιατί και φέτος τον έχει ζητήσει καλεσμένο από το κανάλι του!

Και μαμά και κορμάρα η Νάντια Μπουλέ! Η
παρουσιάστρια του «Dot» βρίσκεται (ακόμα)
σε mood διακοπών απολαμβάνοντας τις τε-
λευταίες βουτιές στη θάλασσα! Ποζάροντας
με μαύρο ολόσωμο μαγιό σε μια καταπράσινη
όαση, η γλυκιά μαμά εντυπωσίασε το διαδί-
κτυο με την καλλίγραμμη σιλουέτα της, ενώ
απέδωσε την άρνηση να αποχωριστεί το καλο-
καίρι στη Μητέρα-Φύση, σχολιάζοντας στη
λεζάντα της φωτογραφίας: «Nature calling»!
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Γάμος και γεννητούρια 
τα Χριστούγεννα

Τελευταίες βουτιές



Τ
α σχολεία άνοιξαν και τα παιδιά καλό θα
είναι να καταναλώνουν υγιεινά σνακ στα
διαλείμματά τους. «Έρευνες έχουν δεί-
ξει ότι η υγιεινή διατροφή, εκτός από

τον σημαντικό ρόλο που έχει στην ανάπτυξη και
την υγεία του παιδιού, επηρεάζει σημαντικά τις
σχολικές επιδόσεις και την πρόοδό του. Ένα σω-
στό πρόγραμμα διατροφής που θα βοηθήσει απο-
τελεσματικά τα παιδιά στο σχολείο, θα πρέπει να
περιλαμβάνει οπωσδήποτε και σε σταθερή βάση
πρωτεΐνες, ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, βιταμίνες, μέ-
ταλλα, ιχνοστοιχεία και υδατάνθρακες», επιση-
μαίνει ο κ. Κάρολος Παπαλαζάρου, Διατροφολό-
γος - Διαιτολόγος, ο οποίος μας δίνει χρήσιμα πα-
ραδείγματα για ισορροπημένα γεύματα. 

Οι υδατάνθρακες από τροφές όπως τα δημητρια-
κά, τα φρούτα, τα λαχανικά και τα όσπρια που είναι
πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, τροφοδοτούν τον
εγκέφαλο με μια σταθερή παροχή ενέργειας, γεγο-
νός που διευκολύνει τη μάθηση. 

Είναι πολύ σημαντικό να περιέχονται στο πρωινό
του παιδιού τρόφιμα με υδατάνθρακες και πλούσια
σε φυτικές ίνες. Ένα παράδειγμα ισορροπημένου
πρωινού για τα παιδιά στο σπίτι είναι: 1 ποτήρι χυ-
μός πορτοκάλι, 1 αυγό και μία φέτα ψωμί ολικής
άλεσης με ταχίνι και μέλι, ενώ μια εύκολη λύση για
θρεπτικό σνακ στο σχολείο είναι η μπανάνα. Οι
πρωτεΐνες είναι στοιχεία απαραίτητα για τη δομή
των κυττάρων, την ανάπτυξη και την ανάπλαση των

ιστών, την καλή λειτουργία και τη θωράκιση του
ανοσοποιητικού συστήματος, αλλά και την ενδυνά-
μωση του νευρικού συστήματος ενός παιδιού. 

Στο εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του παιδιού
πρέπει να περιέχονται πρωτεΐνες υψηλής βιολογι-
κής αξίας, που βρίσκονται σε τρόφιμα όπως το αυ-
γό και το κρέας. Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα είναι ση-
μαντικά σε όλα τα στάδια της ζωής, γιατί βοηθούν
στη διατήρηση της υγείας της καρδιάς, επηρεάζουν
θετικά την εγκεφαλική λειτουργία και τη γνωστική
ανάπτυξη και διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην
υγεία των ματιών. Οι καλύτερες πηγές ωμέγα-3 λι-

παρών οξέων είναι τα λιπαρά ψάρια, όπως ο σολο-
μός, το σκουμπρί και οι σαρδέλες. Μια επιλογή για
γεύμα στο σχολείο είναι ένα σάντουιτς σολομού ή
τόνου με αβοκάντο και άλλα λαχανικά.

Η διατροφή των παιδιών θα πρέπει να είναι πλή-
ρης σε μέταλλα, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Ιδιαιτέ-
ρως σημαντική για την ανάπτυξή τους είναι η επαρ-
κής πρόσληψη ασβεστίου, ψευδαργύρου και σιδή-
ρου. Γι’ αυτό πρέπει να ακολουθούν ένα πρόγραμ-
μα διατροφής που θα περιέχει γαλακτοκομικά προ-
ϊόντα, λαχανικά και φρούτα, σε καθημερινή βάση.
Είναι εξαιρετικά σημαντικό για τα παιδιά να παρα-
μένουν καλά ενυδατωμένα, για να αποτρέπεται η
κόπωση και να διατηρείται υψηλό το επίπεδο συγ-
κέντρωσής τους. Η σωστή ενυδάτωση μπορεί επί-
σης να τα βοηθήσει να διατηρήσουν ένα υγιές βά-
ρος. Η καλύτερη λύση για ενυδάτωση είναι το νερό
και οι φυσικοί χυμοί από φρέσκα φρούτα. 
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Στο εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής
πρέπει να περιέχονται πρωτεΐνες
υψηλής βιολογικής αξίας, 
που βρίσκονται σε τρόφιμα 
όπως το αυγό και το κρέας

Προσοχή στα έτοιμα
«Τα έτοιμα σνακ -δυστυχώς- αποτελούν
διατροφική παγίδα, διότι περιέχουν πολλά
πρόσθετα συστατικά, αλλά και ζάχαρη ή
αλάτι. Επειδή όμως δεν υπάρχει πάντα ο
χρόνος προετοιμασίας γεύματος για το σχο-
λείο, μια καλή λύση για έτοιμο σνακ είναι
μια μπάρα βρώμης με μέλι και ξηρούς καρ-
πούς, που θα την επιλέξουν οι γονείς, αφού
πρώτα ελέγξουν τη διατροφική της ετικέτα
αναφορικά με τα πρόσθετα συστατικά και
την ποσότητα σακχάρων που περιέχει», κα-
ταλήγει ο κ. Παπαλαζάρου.

Υγιεινά σνακ για το σχολείο
Κάρολος Παπαλαζάρου,
Διατροφολόγος - Διαιτολόγος



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς η μέρα έχει μία έντονη και
ενοχλητική ανατροπή, έως το μεσημέρι, σε θέ-
ματα που αφορούν τους οικονομικούς σας πό-
ρους. Προσοχή, λοιπόν, σε κάθε κίνηση που
αφορά ρίσκο οικονομικό, αλλά και συναισθη-
ματικό.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Σήμερα θα πρέπει να προσέξετε κάποιες συναι-
σθηματικές σας υποθέσεις, εφόσον θα χρει-
αστεί να εξηγήσετε σε κάποιο πρόσωπο τον λό-
γο της απομάκρυνσής σας από κοντά του.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Σήμερα εντοπίστε τα σωστά και τα λάθη που
κάνετε σε επαγγελματικές σας υποθέσεις, αλ-
λά και σε συμφωνίες. Είναι η στιγμή που πρέ-
πει να δείτε χαλαρά κάποια πράγματα, χωρίς
να πάρετε αποφάσεις.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς τους Καρκίνους σήμερα θα ανα-
ρωτηθείτε αν έχετε πράξει σωστά σε μία
υπόθεσή σας. Ίσως επίσης να απομακρυν-
θείτε από ένα φιλικό σας πρόσωπο ή να
βρεθείτε σε συζητήσεις με άτομα από το
παρελθόν, που δεν θα καταλήξουν σε ου-
σιαστικό αποτέλεσμα.  

Λέων
(23/7-22/8)
Εσείς οι Λέοντες θα βρεθείτε σήμερα σε άβο-
λη στιγμή, όπου θα πρέπει να αντιμετωπίσετε
ένα παλιό επαγγελματικό θέμα, που μάλλον
δεν σας βοηθά σε τίποτα να το ξαναφέρνετε
στην επιφάνεια.  

Παρθένος
(23/8-22/9)
Παλιές υποθέσεις βγαίνουν στην επιφά-

νεια, όπου θα πρέπει να τις αντιμετωπίσετε

με θάρρος και να κλείσουν οριστικά την

πόρτα τους στην καθημερινότητά σας. Από

την άλλη, ένα οικονομικό ποσόν που θα σας

δοθεί θα βοηθήσει στις τρέχουσες υποχρε-

ώσεις σας.    

Ζυγός
(23/9-23/10)
Σήμερα μέχρι το μεσημέρι θα έχετε μία έντονη
αντιπαράθεση, που θα αφορά οικονομικά θέμα-
τα και όχι μόνο. Ίσως σε όλο αυτό να εμπλακεί
ένα πολύ αγαπημένο σας πρόσωπο και εσείς κα-
λείστε να κρατήσετε τις ισορροπίες.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η Σελήνη λίγο πριν περάσει στο διαμετρικά απέ-
ναντι ζώδιο από το δικό σας, τον Ταύρο, θα δημι-
ουργήσει αρκετά έντονες καταστάσεις στην εργα-
σία και την υγεία σας. Ίσως να πρέπει να αλλά-
ξουν κάποια πράγματα, για να προχωρήσετε
στους δύο αυτούς τομείς.  

Τοξότης
(22/11-21/12)
Αν κάτι δεν σας ταιριάζει, απλά μην ασχολείστε
μαζί του. Είστε γεμάτοι με ανασφάλειες λόγω
κάποιων προσώπων και είναι άδικο να ενισχύε-
τε τη δύναμή τους, ενώ μπορείτε απλά να τους
γυρίσετε την πλάτη.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Είναι η στιγμή που το παρελθόν θα κάνει για κά-
ποιο λόγο την εμφάνισή του. Αν και ο χρόνος της
δύσκολης αναφοράς σε δυσάρεστα γεγονότα
του παρελθόντος θα είναι σύντομος, θα νιώσετε
πίκρα και καλό είναι να γνωρίζετε ότι μετά το
μεσημέρι θα είστε αρκετά καλύτερα.  

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Σήμερα καλό είναι να μην ψάχνετε απαντήσεις
σε θέματα που σας απασχολούν, γιατί μία απο-
γοήτευση θα τη νιώσετε. Ίσως μάλιστα κάποια
έγραφα που θα πέσουν στα χέρια σας να σας
στενοχωρήσουν.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για εσάς τους Ιχθύς κυρίως του τελευταίου δε-
καημέρου, οι οικονομικές κινήσεις σας θα
πρέπει να διακατέχονται από καλό προγραμ-
ματισμό. Μην αφήσετε τους άλλους να σας εκ-
μεταλλευτούν, αλλά το ίδιο ισχύει και για εσάς,
διότι αν θα εκμεταλλευτείτε μία κατάσταση, θα
γίνει αργότερα γνωστή και θα βλάψει την κοι-
νωνική σας εικόνα.
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ΗΣελήνη σήμερα μας δυσκολεύει
αρκετά με την κενή της πορεία,
από τις 06.52 έως τις 13.39 ώρα
Ελλάδος. Αυτό σημαίνει ότι τις

συγκεκριμένες ώρες είναι απαγορευτικό να
κάνουμε νέα σημαντικά ξεκινήματα. Βέβαια
μπορούμε να κλείσουμε οριστικά κάποιες
εκκρεμότητές μας, αλλά με τον Ερμή σε
ανάδρομη πορεία θα χρειαστεί να
συζητήσουμε και να διαπραγματευτούμε
υποθέσεις που βρίσκονται σε αναμονή.  



Τ
ο πολιτικό «ταμείο» της ΔΕΘ έβγαλε
πλεόνασμα για τον πρωθυπουργό Κ.
Μητσοτάκη, ο οποίος όχι μόνο παρου-
σίασε ένα γενναιόδωρο, για τη δύσκο-

λη εποχή που διανύουμε, πακέτο μέτρων στήρι-
ξης, αλλά ταυτόχρονα επιβεβαίωσε ότι παραμέ-
νει αταλάντευτος στις αρχές με τις οποίες δε-
σμεύτηκε να ασκεί την εξουσία, όταν την πρω-
τοανέλαβε πριν από τρία και πλέον χρόνια. 

Δεν μπήκε στον πειρασμό να προχωρήσει σε
μία νέα αλλαγή του εκλογικού νόμου, παρότι τα
επιχειρήματα που όλες τις προηγούμενες μέρες
είχαν αναπτύξει κορυφαία «γαλάζια» στελέχη
ήταν περισσότερο από «στέρεα». Κι όμως… Ο κ.
Μητσοτάκης επέλεξε να παραμείνει θεσμικός
έως το τέλος. Όπως λίγους μήνες νωρίτερα είπε
ηχηρό «όχι» στις εισηγήσεις πολλών στελεχών
και συνεργατών του για άμεση προσφυγή στις
κάλπες, προκειμένου να έχει νωπή εντολή για
να διαχειριστεί τα πολυεπίπεδα προβλήματα
που θα φέρει ο φετινός χειμώνας. 

«Εγώ δεν είμαι κωλοτούμπας», είπε ο πρω-
θυπουργός και έδωσε το σήμα για μια μακρά,
σκληρή προεκλογική μάχη με τα κόμματα της
αντιπολίτευσης και πρωτίστως με τον ΣΥΡΙΖΑ
και τον αρχηγό του Αλ. Τσίπρα, τον οποίο ανέ-
δειξε ως τον βασικό του αντίπαλο. 

Η μάχη, αν και πολύμηνη, είναι πλέον απολύ-
τως ξεκάθαρη τόσο ως προς τους κανόνες διε-
ξαγωγής της όσο και ως προς το διακύβευμα. 

Με περισσότερο ή λιγότερο ευνοϊκό εκλογικό

νόμο, οι ψηφοφόροι θα κληθούν να επιλέξουν
ποια κυβέρνηση και κυρίως ποιος πρωθυπουρ-
γός θα τους κυβερνήσει την επόμενη τετραετία. 

Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι. Η ΝΔ, στις δεύτε-
ρες κάλπες που θα ακολουθήσουν την πρώτη
αναμέτρηση με την απλή αναλογική, δεν θα
μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση, αν δεν έχει
εξασφαλίσει αυτοδυναμία. Το ΠΑΣΟΚ του κ.
Ανδρουλάκη έχει κλείσει ήδη ερμητικά την
πόρτα, ενώ η Ελληνική Λύση του κ. Βελόπου-
λου δεν αποτελεί «λύση», διότι κανένα από τα
δύο μέρη δεν επιθυμεί τη συγκατοίκηση στα
κυβερνητικά έδρανα.

Μοιραία, η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης
-αν δεν έχει βγει αυτοδύναμο το πρώτο κόμμα-
θα περάσει στα χέρια του κ. Αλ. Τσίπρα, ο οποί-
ος θα επιχειρήσει να συγκροτήσει μία κυβέρνη-
ση «προοδευτικών δυνάμεων», όπως έχει ήδη
προαναγγείλει. Σε αυτή την περίπτωση, είναι
κυρίως ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος με τη στάση
του θα κρίνει τις εξελίξεις. Αν δεχθεί (μέχρι
στιγμής κλείνει, αλλά όχι ερμητικά, την πόρτα),
τότε ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ θα απευθυνθεί και
στον προκαταβολικά πρόθυμο Γ. Βαρουφάκη
(αν έχει μπει στη Βουλή). Σε αυτό το υποθετικό
σενάριο θα προκύψει η πολιτική «τερατογένε-
ση», την οποία περιέγραψε ο πρωθυπουργός
από τη Θεσσαλονίκη, με το πρώτο κόμμα να
οδηγείται στα έδρανα της αντιπολίτευσης και τα
κυβερνητικά έδρανα να καταλαμβάνει μία συμ-
μαχία δυνάμεων, οι δύο εκ των οποίων δοκιμά-

στηκαν και αποδοκιμάστηκαν.
Και έχει απόλυτο δίκιο ο κ. Μητσοτάκης, όταν

κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την πρώτη
κάλπη, της απλής αναλογικής. Οι λιγότερο φα-
νατισμένοι ψηφοφόροι της κεντροδεξιάς, αυ-
τοί που αισθάνονται και ελαφρώς δυσαρεστη-
μένοι, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να
διακινδυνεύσουν την πορεία της χώρας, μπο-
ρεί να εκλάβουν την πρώτη αναμέτρηση ως ευ-
καιρία να διαμαρτυρηθούν καθήμενοι στον κα-
ναπέ τους ή ρίχνοντας «τυφλά βόλια». Θα πρά-
ξουν, ωστόσο, μέγα λάθος, διότι θα είναι σαν να
χαρίζουν τις πρώτες εκλογές «λάφυρο» στους
αντιπάλους. 

Οι επόμενοι μήνες θα είναι δύσκολοι. Η κυ-
βέρνηση, όπως απέδειξε και στη ΔΕΘ, θα κάνει
το παν δυνατόν για να στηρίξει τους πολίτες.
Ταυτοχρόνως, ο πρωθυπουργός θα συνεχίσει
τη μάχη στη διεθνή και ευρωπαϊκή σκηνή για τη
διαρκή αναβάθμιση της εικόνας και των συμμα-
χιών της χώρας, θωρακίζοντας ταυτόχρονα την
άμυνά μας έναντι κάθε εξωτερικής επιβουλής. 

Σε αυτά τα πεδία θα αναμετρηθούν οι κ.κ.
Μητσοτάκης και Τσίπρας. Ο δεύτερος ποντάρει
μέχρι στιγμής τα πάντα στην υπόθεση των πα-
ρακολουθήσεων, που αν και σημαντική για την
ποιότητα της δημοκρατίας, δύσκολα θα πρωτο-
στατήσει στην ιεράρχηση των ψηφοφόρων. Ο
πρώτος, ο πρωθυπουργός, στην ανάπτυξη της
οικονομίας και τις οικονομικές παροχές και τα
εύλογα διλήμματα κυβερνησιμότητας. 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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ΔΕΘ με πλεονάσματα και διλήμματα 

«Εγώ δεν είμαι
κωλοτούμπας»,
είπε 
ο πρωθυπουργός
και έδωσε 
το σήμα για μια
μακρά, σκληρή
προεκλογική
μάχη με 
τα κόμματα της
αντιπολίτευσης


