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Χ
θες τα ξημερώματα αναζωπυρώθηκε
μια ακόμη εστία έντασης στη γειτονιά
μας. Αζέροι και Αρμένιοι συγκρούστη-
καν εν όπλοις, προφανώς σε μια από-

πειρα εκμετάλλευσης της συγκυρίας από πλευράς
Μπακού ώστε να αποκομίσει όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερα εδαφικά κέρδη στη συνοριακή γραμμή
των δύο χωρών.

Μπακού και Ερεβάν έχουν εμπλακεί κατ’ επα-
νάληψη στρατιωτικά τα τελευταία 30 χρόνια. Ο
πόλεμος για το Ναγκόρνο Καραμπάχ το μακρινό
1993 έληξε με την πλάστιγγα να γέρνει στην
πλευρά της Αρμενίας, η οποία κόντρα σε κάθε
πρόβλεψη κέρδισε διαφιλονικούμενα εδάφη
στην περιοχή, με κατοίκους αρμενικής καταγω-
γής να σχηματίζουν τη -μη αναγνωρισμένη- Δη-
μοκρατία του Αρτσάχ. Στο πιο κοντινό 2020 το
Αζερμπαϊτζάν επιτέθηκε και ανακατέλαβε ση-

μαντικής έκτασης θύλακες των αυτόνομων πε-
ριοχών, κερδίζοντας κατά κράτος τον αρμενικό
στρατό και οδηγώντας τη σύγκρουση σε μια δυ-
σμενή συνθήκη για το Ερεβάν. Και τότε είχε επι-
σημανθεί ο ρόλος της Μόσχας -παραδοσιακά
διατηρεί καλές σχέσεις και με τις δύο πρώην σο-
βιετικές δημοκρατίες- όπως και αυτός της Τουρ-
κίας υπέρ του Αζερμπαϊτζάν.

Ο «παντοτινός» Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλ-
χάμ Αλίγεφ είχε φροντίσει στα χρόνια που διαδέ-
χτηκαν την ταπεινωτική ήττα του 1993 να ενισχύ-
σει και να εκσυγχρονίσει τις ένοπλες δυνάμεις
(και με ρωσικής αλλά και με δυτικής κατασκευής
οπλικά συστήματα) αλλά και να κινηθεί διπλωμα-
τικά εξασφαλίζοντας την ενεργητική ουδετερότη-
τα του Πούτιν υπέρ του και την ενεργή συμμετοχή
των Τούρκων στην εμπλοκή. Drones, όπλα αλλά
και πληροφορίες ήρθαν από την «αδερφή» Τουρ-

κία και η τετράμηνη σύρραξη είχε δεδομένο απο-
τέλεσμα.

Στο παρόν και παραμονές της εισβολής στην
Ουκρανία, ο Αλίγεφ βρέθηκε στη Μόσχα, όπου
συναντήθηκε με τον Πούτιν και υπέγραψε νέες
συμφωνίες, που εκτείνονται από την ενέργεια
και τις τεχνολογίες μέχρι την άμυνα και την
ασφάλεια, χωρίς πολλές λεπτομέρειες να έχουν
γίνει γνωστές. Για τις σχέσεις του με τον Ερντο-
γάν δεν χρειάζονται και πολλές εξηγήσεις. Χέρι
χέρι πήγαιναν και πηγαίνουν οι δύο «αιώνιοι
Πρόεδροι».

Η ουσία είναι πως ηχούν πολυβόλα και πέφτουν
πύραυλοι ακόμη και σε αμάχους εδώ κοντά μας,
με εμπλοκή όλων των γνωστών «ταραξιών» της πε-
ριοχής, την ώρα που η ΕΕ, ο ΟΗΕ και οι ΗΠΑ, συνι-
στώντας ψυχραιμία και τα συνήθη γνωστά, αγορά-
ζουν αγρόν για ακόμη μια φορά.
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Ο θεσμικός δρόμος
του Μητσοτάκη
Η

παρουσία του πρωθυπουργού στη Θεσ-
σαλονίκη το προηγούμενο Σαββατοκύ-
ριακο περιείχε ορισμένα στοιχεία, όπως
την αυτοκριτική και την ανάδειξη του θε-

σμικού του ρόλου, που μπορεί να φαντάζουν αυτο-
νόητα, ωστόσο δεν υπήρχαν σε προηγούμενες κυ-
βερνήσεις, ακόμα και σε αυτές που στην εξουσία
ήταν η ΝΔ. 

Άλλωστε, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τη
διακυβέρνηση της χώρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης
επιχείρησε να σπάσει ορισμένες στρεβλές παραδό-
σεις που επικρατούσαν στο πολιτικό σκηνικό. Παρά
τις πρωτοφανείς κρίσεις που εξακολουθεί να αντι-
μετωπίζει, κατάφερε να κάνει πράξη τα όσα είχε δε-
σμευτεί προεκλογικά. Μείωση φόρων, αύξηση απα-
σχόλησης, δημιουργία ψηφιακού κράτους, προσέλ-
κυση επενδύσεων, μείωση ασφαλιστικών εισφορών
και αύξηση του κατώτατου μισθού είναι μερικές από
τις προεκλογικές εξαγγελίες του πρωθυπουργού
που έκανε πράξη, την ώρα που η κυβέρνηση ανα-
κοίνωνε μέτρα στήριξης για εργαζόμενους και επι-
χειρήσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ανά-
λογες κινήσεις εξακολουθούν να γίνονται αυτή την
περίοδο από την κυβέρνηση για την αναχαίτηση της
ακρίβειας που έχει προκληθεί σε μεγάλο βαθμό από
την ενεργειακή κρίση. Αυτό όμως δεν σημαίνει σε
καμιά περίπτωση πως δεν θα ολοκληρωθεί το κυ-
βερνητικό έργο και πως οι μεταρρυθμίσεις δεν θα
υλοποιηθούν.

Διπλή ευκαιρία
Η επιλογή του πρωθυπουργού να μην αλλάξει τον

εκλογικό νόμο για δεύτερη φορά, παρά τις εισηγή-
σεις υπουργών και βουλευτών, δείχνει τις ορισμέ-
νες από τις αρχές που επιθυμεί να αποκτήσει κάθε
φορά το πολιτικό σύστημα. Η αλλαγή του συστήμα-
τος ενδεχομένως και να βόλευε τη ΝΔ λόγω της
φθοράς που έχει υποστεί από την υπόθεση των τη-
λεφωνικών παρακολουθήσεων, ωστόσο ο ίδιος το
αρνήθηκε, το ίδιο έπραξε και λίγους μήνες νωρίτε-
ρα, όταν πάλι είχε δεχθεί ανάλογες εισηγήσεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μόλις ανέλαβε το τιμόνι
της χώρας, είχε ξεκαθαρίσει προς κάθε κατεύθυνση
πως θα εξαντλήσει την τετραετία. Έκλεισε τα αυτιά

του στις «εκλογικές σειρήνες» που υπήρξαν μετά την
επιτυχημένη απομάκρυνση μεταναστών και Τούρ-
κων από τον Έβρο, αλλά και ύστερα από τη θετική αν-
τιμετώπιση του πρώτου κύματος της πανδημίας, όταν
οι δημοσκοπήσεις έδειχναν διψήφιο ποσοστό διαφο-
ράς, το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούσε
ακόμα και τις 15 μονάδες. Παρά το γεγονός πως του
δόθηκε δύο φορές η ευκαιρία να «κάψει» την απλή
αναλογική, ο ίδιος αρνήθηκε να ακολουθήσει αυτόν
τον δρόμο, καθώς ήταν απέναντι στον θεσμικό του ρό-
λο αλλά και στα όσα πιστεύει. «Έχω δεσμευτεί ότι θα
εξαντλήσουμε την τετραετία, διότι αυτό θεωρώ ότι εί-
ναι θεσμικά σωστό και επιβεβλημένο», είχε πει χα-
ρακτηριστικά σε παλαιότερη συνέντευξη.

Μία ακόμη παράδοση που δείχνει να σπάει ο πρω-
θυπουργός είναι οι εκλογικοί ανασχηματισμοί, κάτι
που συνέβαινε σχεδόν πάντα όταν η εκάστοτε κυ-
βέρνηση έμπαινε στον τελευταίο χρόνο της θητείας
της, προκειμένου να πάρουν χαρτοφυλάκιο ορισμέ-
νοι βουλευτές σε εκλογικές περιφέρειες που το κυ-
βερνών κόμμα δεν συγκέντρωνε υψηλά ποσοστά.
«Σας ταιριάζει αυτή η λογική σε αυτά τα οποία ξέρετε
για εμένα;», είχε απαντήσει χαρακτηριστικά ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης όταν ρωτήθηκε πριν από μερι-
κούς μήνες για το αν θα προχωρήσει πριν από τις
κάλπες σε αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, δεί-
χνοντας πως δεν πιστεύει στους εκλογικούς ανασχη-
ματισμούς, κάτι το οποίο επανέλαβε και στη ΔΕΘ.

Αυτοκριτική
Επίσης «στα ψιλά» πέρασε και η αυτοκριτική που

έκανε ο πρωθυπουργός τόσο στην ομιλία του όσο και
στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Θεσσα-
λονίκη. Είναι κάτι που ο Κυριάκος Μητσοτάκης συ-
νηθίζει να κάνει, επιλέγοντας να βγαίνει μπροστά σε
κάθε δύσκολη κυβερνητική στιγμή, όπως έπραξε και
στην υπόθεση των υποκλοπών αναλαμβάνοντας την
πολιτική ευθύνη. «Τα αμέτρητα λάθη των αντιπάλων
μας δεν κάνουν ελαφρύτερα τα δικά μας. Λάθη,
όμως, που δεν διστάζουμε να παραδεχθούμε και που
δίνουμε μάχη ώστε να μετατρέπονται σε διδάγματα
που θα οδηγούν τελικά στην υπέρβασή τους», είπε
χαρακτηριστικά. Βουλευτές της ΝΔ τονίζουν πως ο
Κυριάκος Μητσοτάκης είναι από τους ελάχιστους
πρωθυπουργούς που δεν φοβάται να αναγνωρίσει
δημόσια τα λάθη του και μέσα από αυτά να προσπα-
θεί να γίνεται καλύτερος, όπως συνέβη με την παν-
δημία, αλλά και με τις πυρκαγιές φέτος το καλοκαίρι,
όπου δεν επαναλήφθηκαν τα περσινά σφάλματα που
υπήρξαν στον συντονισμό.

Γράφει 
ο Σωτήρης 
Σταθόπουλος 

O πρωθυπουργός σπάει
στρεβλές παραδόσεις που

επικρατούσαν στο πολιτικό
σκηνικό για δεκαετίες 
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Μ
πορεί η σεζόν να είναι προ-
εκλογική -με ό,τι αυτό συνε-
πάγεται για την… οπτική και
την εύλογη έμφαση που δίδει

το Μέγαρο Μαξίμου στην εσωτερική επι-
καιρότητα-, ωστόσο η διεθνής αναταραχή
ελέω της συνεχιζόμενης ρωσικής εισβο-
λής στην Ουκρανία, η συνεπακόλουθη
εκτόξευση των διεθνών τιμών του φυσι-
κού αερίου, αλλά και η ασυνήθιστη τις τε-
λευταίες 10ετίες επιθετικότητα της Τουρ-
κίας δεν επιτρέπουν στον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη να ομφαλοσκοπεί. 

Πολλώ μάλλον εν μέσω ζωηρών ευρω-
παϊκών παρασκηνιακών διεργασιών στις
Βρυξέλλες, προκειμένου να εξουδετερω-
θεί η «νάρκη Πούτιν», που εργαλειοποιεί
τις ενεργειακές τιμές για να πυροδοτήσει
κοινωνική αναταραχή στην Ευρώπη και
ιδίως σε χώρες που έχουν μπροστά τους
εκλογικές αναμετρήσεις. 

Stop στον Πούτιν  
Η συνάντηση Μητσοτάκη - Μακρόν στο

Ελυζέ το βράδυ της Δευτέρας δεν ήταν
από αυτές που εξαντλούνται στο photo
opportunity. Τουναντίον. Η «Political» εί-
ναι σε θέση να γνωρίζει πως η μακρά συ-
ζήτηση των δύο ηγετών κάλυψε όλη την
ανοιχτή βεντάλια των επίκαιρων διεθνών
και περιφερειακών ζητημάτων, με κεντρι-
κό αυτό της αγωνιώδους πλέον προσπά-
θειας της Ευρώπης να αντιτάξει μία ρεαλι-
στική όσο και πειστική για τις αγορές της
και τις κοινωνίες της απάντηση στον εξό-
φθαλμο ρωσικό εκβιασμό. 

Σύμπνοια
Προ της συνάντησης κυβερνητικές πη-

γές προϊδέαζαν πως ο Έλληνας πρωθυ-
πουργός και ο Γάλλος πρόεδρος βρίσκον-
ται στην… ίδια σελίδα ως προς την ανάγκη
ενεργοποίησης μιας πανευρωπαϊκής λύ-
σης στο επείγον ζήτημα της συγκράτησης
των άνευ προηγουμένου υψηλών τιμών
του φυσικού αερίου, αλλά και σε εκείνα
της διασφάλισης της ενεργειακής επάρ-
κειας και του επίκαιρου ζητούμενου της
διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας.
Μετά το πέρας του ραντεβού τα ίδια πρό-
σωπα εντοπίζουν σύμπνοια σε ό,τι αφορά
την προσέγγιση Αθήνας και Παρισιού, κα-

θώς ο Εμανουέλ Μακρόν αντιλαμβάνεται
τον κίνδυνο να «πυροβολήσει η Ευρώπη
τα πόδια της» επιμένοντας εμμονικά στην
επιβολή πλαφόν στο ρωσικό φυσικό αέ-
ριο. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Polit-
ical», οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συν-
τονίσουν τις πρωτοβουλίες τους και ενό-
ψει των κρίσιμων ευρωπαϊκών ραντεβού,
αρχής γενομένης από την Πράγα το διή-
μερο 6-7 Οκτωβρίου και την άτυπη Σύνο-
δο Κορυφής της ΕΕ και κατόπιν από το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών
στις 20-21 Οκτωβρίου. Είναι σαφές πως

στο μεσοδιάστημα ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης θα έχει αλλεπάλληλες διαβουλεύσεις
τόσο με Ευρωπαίους ηγέτες, όσο και με τη
θεσμική ηγεσία της ΕΕ. Ο Έλληνας πρω-
θυπουργός έχει από τον περασμένο Μάρ-
τιο καταθέσει πρόταση 6 σημείων, όπου
εισηγείται την επιβολή πλαφόν στη διεθνή
τιμή του φυσικού αερίου, αλλά και την
αποσύνδεση της τιμής του φυσικού αερί-
ου από αυτήν του ηλεκτρικού ρεύματος,
ενώ η Αθήνα επιμένει πως δεν υπάρχει
πλέον η πολυτέλεια περαιτέρω αναβλητι-
κότητας.

Η αυστηρή προειδοποίηση του Γάλλου
πρόεδρου προς τον Ταγίπ Ερντογάν ότι
το Παρίσι μέσω της συμφωνίας αμυντι-
κής συνεργασίας που έχει υπογράψει με
την Ελλάδα δεν θα επιτρέψει αναταραχή
στην Ανατολική Μεσόγειο είναι δηλωτι-
κή της ανησυχίας που έχει καταλάβει τις
δυτικές πρωτεύουσες για τον επιθετικό
παροξυσμό που διακατέχει, ρητορικά
τουλάχιστον, την τουρκική ηγεσία. Τόσο
το Παρίσι όσο όμως και η Ουάσιγκτον
δεν φέρονται διατεθειμένες να ανεχ-
θούν ακόμη μία εστία, και μάλιστα ενδο-
συμμαχικής, έντασης στην Ανατολική
Μεσόγειο και, σύμφωνα με αξιόπιστες
πηγές με τις οποίες συνομιλεί η «Politi-
cal», έχουν διαμηνύσει στην Άγκυρα
πως επείγει η αποκλιμάκωση της έντα-
σης και η σταδιακή επαναφορά σε…
mood διαλόγου. Σε αυτό το πλαίσιο θα
πρέπει να ιδωθεί και η προ ολίγων ημε-
ρών πρόσκληση - πρόκληση του Κυριά-
κου Μητσοτάκη, που δήλωσε ανοιχτός
σε μία συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν,
επιχειρώντας ωστόσο να προκαταλάβει
το πλαίσιο αυτής εντάσσοντάς το στο
κοινοτικό κεκτημένο και το Διεθνές Δί-
καιο. Μένει να αποσαφηνιστεί κατά πό-
σον ο Τούρκος πρόεδρος θα απαντήσει
θετικά σε ενδεχόμενη πρόσκληση των
Βρυξελλών να παρευρεθεί στην άτυπη
Σύνοδο της ΕΕ στην Πράγα στις αρχές
Οκτωβρίου. 

Και νέα μηνύματα από τη Νέα Υόρκη 
Σε κάθε περίπτωση, ο Κυριάκος Μητσο-

τάκης αναμένεται να έχει σημαντικές
επαφές και κατά την 4ήμερη παραμονή
του στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της Γενι-
κής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών,
όπου θα απευθυνθεί στο Σώμα τη μεθεπό-
μενη Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου. Και σε
αυτές αναμένεται να προειδοποιήσει για
την ευθεία απειλή κατά της σταθερότητας
και των δυτικών αξιών που αντιπροσω-
πεύει ο τουρκικός αναθεωρητισμός, ο
οποίος έρχεται ως… ουρά της βίαιης επι-
χείρησης της Ρωσίας να επαναχαράξει
παρανόμως τα μεταπολεμικά σύνορα στην
ευρωπαϊκή ήπειρο.

Ουσιαστική επιβεβαίωση 
του στρατηγικού χαρακτήρα
του άξονα Ελλάδας 
- Γαλλίας μετά το τετ α τετ
Μητσοτάκη με Μακρόν

Τείχος απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος
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«Ε
κτός ορίων» ο Νίκος Αν-
δρουλάκης, ταύτισε στο
Ευρωκοινοβούλιο τον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη με τον...

Ταγίπ Ερντογάν και τον Βλαντίμιρ Πούτιν,
σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο για τα εθνικά
μας ζητήματα. 

«Ως πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ θα παραμείνω
ευρωβουλευτής για να υπερασπίζομαι τα
εθνικά θέματα», είχε δηλώσει σε ανύπο-
πτο χρόνο ο νυν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
όταν βρισκόταν στην αφετηρία της κούρ-
σας διαδοχής του Κινήματος. Ήταν τότε
που ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριζε ότι
δεν πρόκειται να παραιτηθεί από ευρω-
βουλευτής -όχι για τη μεγάλη μισθοδοσία
και τις απολαβές αλλά- προκειμένου να
δίνει μάχες για τη χώρα του στο Ευρωκοι-
νοβούλιο. Αν σήμερα ξαναδιαβάσει με ψυ-
χραιμία την προχθεσινή του παρέμβαση
στην Ευρωβουλή με φόντο τις τηλεφωνι-
κές υποκλοπές, στη χειρότερη περίπτωση
θα ήθελε να αφαιρέσει κάποιες φράσεις. 

Όσα είπε στην Ολομέλεια του Ευρωκοι-
νοβουλίου ξεπέρασαν κατά πολύ τα όρια
της πολιτικής αντιπαράθεσης και βεβαίως
τον άτυπο κανόνα που επιβάλλει ότι εκτός
συνόρων οι πολιτικές διαφορές πρέπει να
μπαίνουν στην άκρη. Ο κ. Ανδρουλάκης
στην προσπάθεια να βρει το δίκιο του στην
ουσία το έχασε. Μιλώντας μπροστά σε
όλους τους ευρωβουλευτές επέκρινε δρι-
μύτατα όχι τον Έλληνα πρωθυπουργό,
όπως επεδίωκε, αλλά ουσιαστικά την ίδια

τη χώρα του. Με τη στάση του αυτή, αν μη
τι άλλο, επιβεβαίωσε άθελά του την κυ-
βερνητική επιχειρηματολογία για εργα-
λειοποίηση μιας υπόθεσης που ο πρωθυ-
πουργός παραδέχτηκε ότι ήταν σφάλμα.

Από εκεί και πέρα όμως η έντονη διε-
θνοποίηση αυτού του ζητήματος, σε συν-
δυασμό με δημοσιεύματα που διασύρουν
τη χώρα, ως μέσο πίεσης προς την κυβέρ-
νηση δημιουργεί ένα κλίμα καχυποψίας
για την Ελλάδα και ρίχνει νερό στον μύλο
της κακεντρέχειας. Το περιεχόμενο της
ομιλίας του ήταν προσανατολισμένο αυ-
στηρά στις ευθύνες της κυβέρνησης και
ειδικά του Κυριάκου Μητσοτάκη, παρου-
σιάζοντας μια εικόνα που έκανε την Ελλά-
δα να θυμίζει ούτε λίγο ούτε πολύ... Κο-
λομβία της Ευρώπης.

Το κομματικό συμφέρον 
υπεράνω της Ελλάδας

«Ο στόχος τους, η αυτονομία της παρά-
ταξης», είπε με έμφαση ο κ. Ανδρουλάκης
και πρόσθεσε: «Ο πρωθυπουργός με κά-
λεσε και χθες (σ.σ.: προχθές) να πάω να
ενημερωθώ από την ΕΥΠ για τους τυπι-
κούς λόγους που με παρακολουθούσαν.
Με καλεί όμως να κάνω κάτι που έγινε πα-
ράνομο με νόμο της κυβέρνησής του. Μά-
λιστα, όπως μαθαίνουμε, ο φάκελός μου
καταστράφηκε την ίδια μέρα που ενημε-
ρώθηκε η ανεξάρτητη αρχή για την καταγ-
γελία μου. Γιατί άραγε; Ο ελληνικός λαός
πρέπει να μάθει την αλήθεια με νόμιμο και

διαφανή τρόπο». Ακούγοντας κάποιος αυ-
τά τα λόγια στην Ολομέλεια του Ευρωκοι-
νοβουλίου από τον αρχηγό του τρίτου ελ-
ληνικού κόμματος, τι εικόνα θα σχημάτιζε
για αυτήν τη χώρα και το πολιτικό της σύ-
στημα; Σίγουρα όχι τη καλύτερη!

Αν και από την αρχή της παρέμβασής
του ο κ. Ανδρουλάκης επιχείρησε να ξεκα-
θαρίσει ότι δεν πρόκειται για προσωπική
υπόθεση αλλά για ένα ζήτημα διαφάνειας
και δημοκρατίας, τελικά όσα είπε παρέ-
πεμπαν περισσότερο σε μια ανάγκη για
προσωπική του δικαίωση. Και είναι θλιβε-
ρό αυτά τα πράγματα να τα λέει ένας πολι-
τικός που βλέπει τον εαυτό του ως δυνάμει
πρωθυπουργό (όπως λένε δεξιά και αρι-
στερά οι συνεργάτες του) ή ως πόλο εξου-
σίας σε μια κυβέρνηση συνεργασίας.

Οι αναφορές σε Πούτιν και Ερντογάν
Το σημείο της ομιλίας του όμως που

προκάλεσε αλγεινή εντύπωση, σε σημείο
μάλιστα που αγγίζει την πολιτική εμπά-
θεια, ήταν το άτυχο υπονοούμενο με το
οποίο προσπάθησε -χωρίς όμως να κα-
τονομάσει- να ταυτίσει την κυβερνητική
πολιτική με τις τακτικές Ερντογάν και
Πούτιν. «Βρισκόμαστε σε μια πολύ δύ-
σκολη περίοδο για την Ευρώπη. Αυταρχι-
κοί ηγέτες υπονομεύουν ευθέως, όπως ο
Πούτιν και ο Ερντογάν, το κοινό μας μέλ-
λον και τη φιλελεύθερη δημοκρατία και
κάποιοι δυστυχώς, ενώ τους καταδικά-
ζουν, μιμούνται πρακτικές τους. Ο έλεγ-

χος των μέσων ενημέρωσης, η παγίδευ-
ση των πολιτικών αντιπάλων και η εργα-
λειοποίηση της δικαιοσύνης δεν έχουν
θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν
είναι ευρωπαϊκός τρόπος ζωής. Αυτό δεν
είναι κράτος δικαίου», κατέληξε υιοθε-
τώντας πλήρως τη γραμμή Τσίπρα.

Εν κατακλείδι, ο Νίκος Ανδρουλάκης
έχει κάθε δικαίωμα να νιώθει οργισμένος
και να ζητεί δικαίωση από τη βάναυση πα-
ραβίαση του ιδιωτικού του βίου. Οφείλει
ωστόσο εκ της θέσεώς του να λειτουργεί
πολιτικά και όχι... πολακικά. Οι επικλή-
σεις του στο κράτος δικαίου θα πρέπει να
αποτελούν πυξίδα για τις κινήσεις του έτσι
ώστε οι ενέργειές του για να λάμψει η
αλήθεια να επικεντρώνονται στην ουσία
και όχι στις εντυπώσεις. Αν μη τι άλλο, η
ελληνική Πολιτεία έχει τους τρόπους, τις
άμυνες και τα ανακλαστικά για να αντιμε-
τωπίσει τέτοια φαινόμενα, έστω και αργά.
Δεν χρειάζεται τα στραβά και τα ανάποδά
μας να τα κάνουμε σούσουρο και να γινό-
μαστε οι «ρόμπες» της Ευρώπης. Ούτως ή
άλλως, στη δημοκρατία δεν υπάρχουν
αδιέξοδα...

O πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
οφείλει να λειτουργεί
πολιτικά και όχι... πολακικά

O Ανδρουλάκης
εκθέτει τη χώρα
διεθνώς

ΝΔ: Πίεση μέσω... Σκουρλέτη 
για την τερατογένεση
Στο «πουσάρισμα» Σκουρλέτη στη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ-ΜέΡΑ25, την οποία ο πρώην υπουργός περιέγραψεως «βαθιά πολιτική ανάγκη», στοχεύει η Νέα Δημοκρατία,στο πλαίσιο της πίεσης που ασκεί στον Νίκο Ανδρουλάκησχετικά με το πόσο κοντά έχει έρθει με τον Αλέξη Τσίπρα.«Ο κ. Σκουρλέτης χαρακτήρισε ως “αναγκαίο για τη χώρα”το σενάριο που περιέγραψε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ γιατο ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης μετά την κάλπητης απλής αναλογικής με τη συμμετοχή του κ. Βαρουφάκη,του ΚΚΕ και του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Βαρουφάκης έχει ήδη τοπο-θετηθεί θετικά, αν είναι να ξαναπιάσουν το νήμα εκεί που τοάφησαν το 2015. Το πόσο αναγκαίο είναι αυτό για τη χώρα τοθυμούνται με φρίκη οι Έλληνες. Αναμένουμε με ενδιαφέ-ρον την τοποθέτηση του κ. Ανδρουλάκη για το πόσο ανα-γκαία θεωρεί τη συγκυβέρνηση με τον κ. Τσίπρα και τον κ.Βαρουφάκη», αναφέρει χαρακτηριστικά η ΝΔ.Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ πυροδότησετις αντιδράσεις δηλώνοντας: «Αυτό που ο κ. Μητσοτάκηςονομάζει τερατογένεση είναι η άλλη αντίληψη. Δηλαδήποια; Κυβερνήσεις συνεργασίας σε μια σαφή, ορατή, προ-γραμματική βάση. Είναι μια βαθιά πολιτική ανάγκη. Αυτή ηαναγκαιότητα προκύπτει αν κανείς αξιολογήσει την κυβερ-νητική πολιτική. Τα συγκεκριμένα μέτρα που έχει πάρει, τιςεπιπτώσεις τους».
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Πολύωρη ήταν η κατάθεση του πρώην διοικη-
τή της ΕΥΠ επί κυβέρνησης Σαμαρά, του Θεό-
δωρου Δραβίλλα, ο οποίος κατέθετε για πε-
ρισσότερες από πέντε ώρες στην Εξετα-
στική Επιτροπή της Βουλής που ερευνά το
ζήτημα της παρακολούθησης του κινητού
του Νίκου Ανδρουλάκη, βάζοντας τέλος
στις πληροφορίες ότι επί δικής του θητείας
παρακολουθούνταν πολιτικά στελέχη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επικαλούμενος τη
δική του εμπειρία ο κ. Δραβίλλας χαρακτήρισε νόμιμη την
επισύνδεση του κινητού του Νίκου Ανδρουλάκη, καθώς έφε-
ρε τις απαραίτητες υπογραφές των υπηρεσιακών στελεχών
και της εισαγγελέως της ΕΥΠ. Παράλληλα, ο πρώην διοικητής
υποστήριξε ότι επί δικής του θητείας δεν παρακολουθούνταν
ούτε πολιτικοί ούτε ευρωβουλευτές, ενώ διέψευσε ότι παρα-
κολουθούσαν τα μετέπειτα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Σπύρο Σαγιά
και Στέργιο Πιτσιόρλα.

Φέρεται να ανέφερε ότι και ο ίδιος ως διοικητής,
όπως κατέθεσε και ο τέως διοικητής Παναγιώτης

Κοντολέων, δεν ενημέρωνε ποτέ τον πολιτικό
του προϊστάμενο για θέματα εθνικής ασφά-
λειας, παρά μόνο για τα αποτελέσματα της
έρευνας και εφόσον πρόκυπτε από αυτήν κά-
τι. Αναφορικά με την καταστροφή υλικού ο κ.

Δραβίλλας φέρεται να είπε πως η διαδικασία εί-
ναι τυπική, ότι συνέβαινε και επί ημερών του και

πως ο ευρωπαϊκός μέσος όρος τήρησης αρχείων είναι
έως τρεις μήνες, ενώ για την Ελλάδα η περίοδος αυξάνει από 6
έως 9 μήνες. Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, ο κ. Δραβίλλας
φέρεται να είπε πως η καταστροφή εγγραφών και στοιχείων
παρακολούθησης είναι μια πολύπλοκη διαδικασία και πως
δεν μπορεί να γίνει από λάθος ή τυχαία. Ο πρώην διοικητής της
ΕΥΠ, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να
κατέθεσε πως επί της θητείας του παρακολουθήθηκε ο επεν-
δυτής από το Κατάρ που ήθελε να επενδύσει στην Οξυά, ωστό-

σο για να συμβεί αυτό είχε προηγηθεί αίτημα της Αρχής Κατα-
πολέμησης Νομιμοποίησης Βρόμικου Χρήματος. Τέλος, ο κ.
Δραβίλλας φέρεται να είπε πως το καθεστώς εχεμύθειας
αφορά και τον ίδιο και πως θα μπορούσε να επικαλεστεί το
απόρρητο, αν το έκρινε απαραίτητο. 

Ο έτερος διοικητής της ΕΥΠ επί ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Ρουμπάτης
αναμένεται να καταθέσει σήμερα στις 10 το πρωί. 

Κατά την αρχή της συνεδρίασης ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε στο τραπέ-
ζι και πάλι διαδικαστικά προσκόμματα, επαναφέροντας το ζή-
τημα του απορρήτου των μαρτύρων, πρόταση με την οποία
συμφώνησε και το ΠΑΣΟΚ, η οποία ωστόσο απορρίφθηκε
από την πλειοψηφία. Το βασικό επιχείρημα είναι πως το
απόρρητο δεν διαχωρίζεται από το καθήκον εχεμύθειας που
ο κάθε ειδικός νόμος ορίζει. «Γαλάζιοι» βουλευτές μάλιστα
σχολίαζαν πως η επαναφορά του θέματος αυτού από τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ έχει στόχο τη δημιουργία κωλυσιεργίας στο έργο της
Επιτροπής και παράλληλα το εφαλτήριο για ενδεχόμενη απο-
χώρηση από την εξέταση μαρτύρων.

Δραβίλλας: «Δεν παρακολουθούσαμε Σαγιά, Πιτσιόρλα»

Ε
κτός τόπου και χρόνου αλλά και εντελώς
αντίθετη από τις κυβερνητικές δεσμεύ-
σεις μπορεί να χαρακτηριστεί η δήλωση
του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών

Στέλιου Πέτσα, ο οποίος σε ερώτηση για την ενερ-
γειακή κρίση και την ακρίβεια υποστήριξε ότι
«όποιος αρνείται να προσαρμοστεί δυστυχώς πεθαί-
νει».

Δήλωση που, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε θύελ-
λα αντιδράσεων και ήρθε λίγες ώρες μετά τις εξαγ-
γελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη
ΔΕΘ για το «πακέτο» 21 μέτρων στήριξης των πολι-
τών και τη δέσμευση ότι κανείς δεν θα μείνει απρο-
στάτευτος ενόψει του χειμώνα.

Καλεσμένος σε εκπομπή του ΑΝΤ1, ο κ. Πέτσας,
κληθείς να σχολιάσει αν θα υπάρξει επιδότηση για
τη μετατροπή καυστήρων από φυσικό αέριο σε πε-
τρέλαιο, ανέφερε: «Η τιμή του φυσικού αερίου έχει
αυξηθεί 1.200%. Και λέμε ότι αν έχετε τη δυνατότητα
να μετακινηθείτε σε κάτι άλλο που είναι φθηνότερο
και κοστίζει λιγότερο σε εσάς και τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό, να σας βοηθήσουμε» και στη συνέχεια
έριξε τη βόμβα: «Νομίζω ότι το βασικό ζητούμενο σε

αυτές τις περιπτώσεις είναι να δείχνουμε προσαρ-
μογή. Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί δυστυχώς
πεθαίνει».

Η κυνική -το λιγότερο- δήλωση Πέτσα ήταν «βού-
τυρο στο ψωμί» του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος διά του εκπρο-
σώπου του Νάσου Ηλιόπουλου επιτέθηκε στην κυ-
βέρνηση, επισημαίνοντας ότι «ο κ. Πέτσας ανακοί-
νωσε το κυβερνητικό δόγμα για τον επικείμενο δύ-
σκολο χειμώνα: “όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαί-
νει”».

Επιχειρώντας πάντως μετά τον σάλο που προκλή-
θηκε να ανασκευάσει, με ανάρτησή του στο Twitter ο
κ. Πέτσας έκανε λόγο για αποσπασματική προβολή
μιας φράσης που διαστρεβλώνει την αλήθεια. «Ανα-
φερόμουν στην προσαρμοστικότητα του ανθρώπου
ιστορικά, ενώ στο σήμερα στην προσαρμοστικότητα
όλων μας για να αντιμετωπίσουμε τεράστιες προ-
κλήσεις όπως η πανδημία, ο πόλεμος στην Ουκρανία
και η ενεργειακή κρίση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όποια και αν ήταν η πρόθεση του κ. Πέτσα, το σί-
γουρο είναι ότι πρόκειται για μια ατυχή δήλωση, η
οποία προκαλεί επικοινωνιακή (και όχι μόνο) ζημιά
στην κυβέρνηση.

«Όποιος αρνείται 
να προσαρμοστεί

πεθαίνει»

Θύελλα αντιδράσεων 
για τον κυνικό Πέτσα, 
ο οποίος έδωσε πάσα 
στον ΣΥΡΙΖΑ και μετά
προσπαθούσε 
να ανασκευάσει 
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Οφείλουμε πάντως να του το αναγνωρίσουμε του Τάκη Θεοδωρικάκου.
Δύο χρονιές που έγινε η ΔΕΘ επί τη δικιάς του θητείας, δεν άνοιξε μύ-
τη στην πόλη και η παρουσία της αστυνομίας ήταν αισθητή ακόμη και
σε γειτονιές. Μόνο πέρυσι μισή μολότοφ έπεσε, αλλά τίποτα το ιδιαίτε-
ρο. Φέτος δεν έγινε ούτε μία σοβαρή πορεία... 

Α
Ξ
ΙΖ
Ε
Ι…

Ακούγεται όλο και περισσό-
τερο το όνομα του Αλκιβιάδη
Στεφανή, ο οποίος κατάγεται
από την Αγιάσο Λέσβου, για
να πάρει το «γαλάζιο» χρί-

σμα για την Περιφέρεια Βορεί-
ου Αιγαίου. 

Την Πέμπτη 
θα δούμε τους
φίλους του Πούτιν

Tην Πέμπτη στην Ολομέλεια της
Βουλής κάποιοι θα αναμετρηθούν με
την αλήθεια και την πραγματικότητα.
Ο Νίκος Δένδιας φέρνει ως επισπεύ-
σουσα την κύρωση της συμφωνίας
προσχώρησης της Σουηδίας και της
Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Εκεί λοιπόν θα
δούμε ποιοι βουλευτές από τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ, την Ελληνική Λύση του Βελόπου-
λου και το ΜέΡΑ25 θα ψηφίσουν
υπέρ και ποιοι θα παίξουν το παιχνίδι
του Πούτιν στην Ελλάδα ψηφίζοντας
«όχι». Όσο για το ΚΚΕ, μην έχετε κα-
μία αυταπάτη ποιον υπηρετεί και τι θα
ψηφίσει… 

Μου είπαν
μια ιστορία

για έναν
πρώην υπουργό, τη
φίλη του γυμνάστρια
και την πρώην του
που έχει μαγαζί κον-
τά στον Λευκό Πύρ-
γο... Ειλικρινά, τα
gossip της πόλης εί-
ναι αξεπέραστα. 

Μαθαίνω ότι το ταξίδι του
υπουργού Εξωτερικών Νί-
κου Δένδια στη Νέα Υόρκη,
στο πλαίσιο της Γενικής Συ-
νέλευσης των Ηνωμένων
Εθνών, θα είναι γεμάτο με
συναντήσεις του με άλλους
ΥΠΕΞ και κρίσιμους παρά-
γοντες αλλά και με εκπλή-
ξεις κατά της Τουρκίας. 

ΑΞΙΖΕΙ...

Τη γλίτωσε 
στο παρά πέντε

Οι πληροφορίες μου, οι οποίες δεν επιδέ-
χονται αμφισβήτησης, είναι ότι ο Στέλιος Πέ-
τσας είναι πολύ «τυχερός» τελικά. Μετά τα
όσα είπε, ότι «όποιος δεν προσαρμοστεί θα
πεθάνει», ο πρωθυπουργός ήταν έτοιμος να
τον στείλει... σπίτι του. Ποιος είδε τον Μητσο-
τάκη και δεν τον φοβήθηκε. Δεν είναι η πρώ-
τη φορά που τη γλιτώνει ο κ. Πέτσας, αλλά
μάλλον είναι η τελευταία...

Ποτό και συζήτηση με
τους ΟΝΝΕΔίτες 

Το βράδυ της Κυριακής στη Θεσσαλονί-
κη, ενώ πολλοί υπουργοί είχαν ήδη γυρί-
σει στην Αθήνα, ο υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης πα-
ρέμεινε στην πόλη και δέχτηκε την πρό-
σκληση της ΔΑΠ και της ΟΝΝΕΔ για ένα
ποτό στο μπαρ Shelter στην Αγίου Μηνά,
κοντά στα Λαδάδικα. Αυτό που έμαθα είναι
ότι υπάρχει μια μεγάλη θέληση από τους
φοιτητές να εφαρμοστεί στο ακέραιο ο νό-
μος για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία
ώστε να μπει επιτέλους μια τάξη στον χώ-
ρο. Από την πλευρά του, ο Άδωνις εξήρε
την προσήλωση των φοιτητών τόσο στις
σπουδές όσο και στις πολιτικές τους ιδέες. 

H Ζωή εκθειάζει Δόμνα…
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, όταν δεν ξε-

σκεπάζει όλες αυτές τις ομορφιές που έκα-
ναν ο Αλέξης Τσίπρας και η παρέα του κατά
τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ,
ασχολείται με τους
υπουργούς της σημερι-
νής κυβέρνησης. Άλ-
λους με αρνητικό μάτι
αλλά και άλλους με θετι-
κό. Όπως έμαθα πρόσφα-
τα από το στενό περιβάλλον
της, η Ζωή μιλάει με τα καλύτερα λόγια για
τη Δόμνα Μιχαηλίδου και για τη δυναμική
παρουσία της στα θέματα της πρόνοιας που
χειρίζεται. Παιδιά, η Ζωή δύσκολα λέει κα-
λά λόγια. Κάτι βλέπει. 

Αυτά που γράφτηκαν, ότι ο πρωθυπουργός
στη Θεσσαλονίκη πέρασε από πάρτι γνω-
στού επιχειρηματία, είναι εκτός πραγματι-
κότητας και τα διαδίδουν όσοι θέλουν να
επαίρονται ότι έχουν την εύνοια του πρω-
θυπουργού. Επειδή είχε δύσκολο πρόγραμ-
μα με συναντήσεις όλη τη μέρα, επισκέ-
ψεις στα περίπτερα της Έκθεσης αλλά και
την κεντρική του ομιλία, ο κ. Μητσοτάκης
προτίμησε να βρίσκεται το βράδυ με την οι-
κογένειά του και να κοιμάται νωρίς.

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ… 

Οι πρόνοιες Θεοδωρικάκου
για τα σχολεία
«Κ

αλή σχολική χρονιά με ασφάλεια για
όλους τους μαθητές», ευχήθηκε χθες
μέσω των social media o υπουργός

Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος. Η ευ-
χή του όμως δεν έμεινε μόνο στα λόγια. Στα σχολεία
πριν από τον αγιασμό μοιράστηκε από αστυνομικούς
ενημερωτικό υλικό για την οδική ασφάλεια, το bullying,
τους κινδύνους στο διαδίκτυο κ.ά. και με εντολή του ξεκίνησαν
οι έλεγχοι της Τροχαίας στα σχολικά λεωφορεία. Μάλιστα, σε 1.711 περιπτώσεις σε όλη
τη χώρα βεβαιώθηκαν 179 παραβάσεις. Και αν ορισμένοι νομίζουν ότι οι έλεγχοι πε-
ριορίστηκαν μόνο στην πρώτη μέρα, είναι βαθιά νυχτωμένοι. «Με την ασφάλεια των
μαθητών δεν έχει δικαίωμα κανείς να παίζει», τόνιζε σε συνεργάτες του ο υπουργός,
υπογραμμίζοντας ότι η δράση της αστυνομίας θα είναι διαρκής και οι παραβάτες θα τι-
μωρούνται. 



Η επίσκεψη Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ θα γίνει
το διήμερο 14-15 Σεπτεμβρίου. Την Τετάρτη
το βράδυ ο κ. Ανδρουλάκης θα μιλήσει στο
Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης», ενώ το
πρωί της Πέμπτης θα παραχωρήσει συνέν-
τευξη Τύπου. Εκεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα
πρέπει να απαντήσει για το εάν είναι πρόθυ-
μος να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση «πολι-
τικής τερατογένεσης» ή αν θεωρεί ότι ο χα-
ρακτηρισμός που της απέδωσε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης είναι λανθασμένος. Μπορεί ο
Νίκος να πει ότι μια τέτοια κυβέρνηση είναι
σωτηρία για τον τόπο… Από την άλλη μεριά
και ο Αλέξης Τσίπρας το ερχόμενο Σαββατο-
κύριακο που θα ανέβει Θεσσαλονίκη θα πρέ-
πει να απαντήσει σε δύο βασικά ερωτήματα.
Πρώτον: Θα δεχόταν ο ίδιος αλλαγή εκλογι-
κού νόμου, ώστε να καεί η απλή αναλογική;
Και δεύτερον: Πόσο κοστολογεί τις δικές του
προτάσεις για παρεμβάσεις στην οικονομία;
Έχει, δηλαδή, ο ίδιος τη λύση για την έξοδο
από την κρίση και μας την κρύβει; 

«Α
ναψαν» τα αίματα στον τηλεο-
πτικό αέρα του Οpen το πρωί
της Τρίτης (13/09), όταν στη συ-

ζήτηση που είχαν ο υπουργός Ανάπτυξης
Άδωνις Γεωργιάδης και ο βουλευτής του ΣΥ-
ΡΙΖΑ Νίκος Φίλης, ο τελευταίος έκανε λόγο
για «κάμψη της Δημοκρατίας» με αφορμή
την υπόθεση των παρακολουθήσεων. «Κάμ-
ψη της Δημοκρατίας είναι στο φεστιβάλ της
νεολαίας να υβρίζεται ο πρωθυπουργός και
εσείς να γελάτε σαν χάνοι, ντροπή σας, κύ-
ριε», αντέδρασε άμεσα ο Άδωνις Γεωργιά-
δης αναφερόμενος στα υβριστικά συνθήμα-
τα που ακούστηκαν σε βάρος του Κυριάκου
Μητσοτάκη μέσω... Πούτιν στο φεστιβάλ της
νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ. «Κάνατε τις ορντινάν-
τσες του Πούτιν, ντροπή σου. Κάθισε ολόκλη-
ρη νεολαία κόμματος και έβαλε τον Πούτιν
να υβρίζει τον πρωθυπουργό της Ελλάδας
και δεν ντρέπεστε εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ», συνέ-
χισε σε υψηλούς τόνους ο υπουργός Ανά-
πτυξης. «Εδώ γελάμε όλοι. Γελάμε μαζί
σας», απάντησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νί-
κος Φίλης, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να συνε-
χίζει: «Θα τα πούμε στην κάλπη. Άντε πήγαι-
νε πάρε κάνα καφέ στον Πούτιν, που θα μας
μιλήσεις για κάμψη της Δημοκρατίας».

Το να είσαι βουλευτής της
ΝΔ, να εκλέγεσαι με τη ση-
μαία αυτού του κόμματος

επί σειρά ετών και να βγαί-
νεις στα κανάλια της αντιπολί-

τευσης να αφήνεις αιχμές εναντίον του περι-
βάλλοντος του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και
του ίδιου του πρωθυπουργού δεν το λες και
πολύ τίμιο. Αν διαφωνείς με τη ΝΔ, παίρνεις τη
βαλίτσα σου και φεύγεις… Δεν περιμένεις να
σε διαγράψει ο Μητσοτάκης για να σε κάνει
ήρωα ή ηρωίδα… 
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υ Οι ερωτήσεις σε Τσίπρα
και Ανδρουλάκη 

Σφάχτηκαν
Γεωργιάδης -
Φίλης 

Λαμπερός γάμος 
στον Πειραιά 

Ο βουλευτής Α’ Πειραιά της Νέας Δημο-
κρατίας Γιάννης Μελάς παντρεύτηκε τη δι-
κηγόρο Χριστίνα Κορκίδη στον καθεδρικό
Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στον Πειραιά. Το
«παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, οι υπουρ-
γοί Χρήστος Σταϊκούρας, Νίκη Κεραμέως
και Θάνος Πλεύρης. Έλαμπε από χαρά ο
πατέρας της νύφης, ο πρόεδρος Εμπορικού
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά,
Βασίλης Κορκίδης. Τον Γιάννη Μελά και τη
Χριστίνα Κορκίδη πάντρεψε ο Γιώργος
Βρεττάκος. Με την παρουσία τους τίμησαν
το ζευγάρι, μεταξύ άλλων, οι βουλευτές:
Γιάννης Τραγάκης, Δημήτρης Μαρκόπου-
λος, Νόνη Δούνια, Κώστας Κατσαφάδος και
Τάσος Χατζηβασιλείου, καθώς και ο περι-
φερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι καλεσμένοι
στον γάμο ξεπερνούσαν τα χίλια άτομα. Ανά-
μεσά τους ήταν και οι: Γιάννης Πλακιωτάκης,
Άδωνις Γεωργιάδης, Γιάννης Μώραλης, Χά-
ρης Θεοχάρης, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Γιάν-
νης Παππάς, Πάνος Ξενοκώστας, Παύλος Μα-
ρινάκης και Κώστας Τσιάρας. Αν ξέχασα κά-
ποιον, συγχωρέστε με… 

ΑΞΙΖΕΙ…

Μυστήριο με τις
τράπεζες στην Τουρκία 
Φως στο φαινόμενο της αύξησης των χρη-
ματικών εισροών αγνώστου προελεύσεως
στην Τουρκία επιχειρεί να ρίξει το
Bloomberg με άρθρο του με τίτλο «Mystery
Money Flows Help Turkey Finance Widen-
ing Foreign Gap». Στο άρθρο του
Bloomberg επισημαίνεται ότι οι μυστηριώ-
δεις ροές χρήματος προς την Τουρκία
έχουν ανέλθει σε νέα ύψη ρεκόρ, σημει-
ώνοντας αύξηση 5,5 δισ. δολαρίων μόνο για
τον μήνα Ιούλιο, φτάνοντας συνολικά για
τους πρώτους 7 μήνες του 2022 τα 24,4 δισ.
δολάρια. Πού βρέθηκαν τόσα χρήματα είναι
απορίας άξιον…



Τo
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Η Ασημακοπούλου
τους έβαλε 
στη θέση τους 
Η ευρωβουλευτής της ΝΔ Άννα Μι-
σέλ Ασημακοπούλου εμφανίστηκε
έντονα εκνευρισμένη και έβαλε στη
θέση του τον επίτροπο Δικαιοσύνης
της ΕΕ Ντιντιέ Ρέιντερς για την
υπόθεση των παρακολουθήσεων:
«Ας πάμε κατευθείαν στην αλήθεια.
Θέλω να ζητήσω από τον Επίτροπο
να διορθώσει. Η ελληνική κυβέρ-
νηση είπε σαφέστατα ότι δεν χρη-
σιμοποιεί παράνομα λογισμικά. Η
παρακολούθηση Ανδρουλάκη ήταν
νόμιμη. Έχουμε ενισχύσει το θε-
σμικό μας πλαίσιο, ζητούμε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει το ίδιο.
Ξέρω ότι η μυθολογία είναι μέρος
της ελληνικής ταυτότητας. Ίσως
αυτή η αγάπη για τους μύθους είναι
που χρησιμοποιούν οι εχθροί του
κυρίου Μητσοτάκη, που προσπα-
θούν να αποσταθεροποιήσουν την
Ελλάδα, για να έχουν πλεονέκτημα
στις επόμενες εκλογές», ισχυρί-
στηκε η ευρωβουλευτής της ΝΔ και
πρόσθεσε: «Δεν πρόκειται να ανεχ-
θούμε μύθους που έχουν στόχο να
πλήξουν την αξιοπιστία της Ελλά-
δας, της κυβέρνησης και του πρω-
θυπουργού. Ο ελληνικός λαός ξέ-
ρει τη διαφορά μεταξύ του μύθου
και της αλήθειας και αναμένω να
κάνετε και εσείς το ίδιο».

Κι αν το πει 
ο Μητσοτάκης,
Νίκο;
Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε στην
ειδική συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για το σκάνδαλο των
υποκλοπών στην Ελλάδα και για άλ-
λη μια φορά επέμεινε ότι ο κόσμος
θα πρέπει να μάθει την αλή-
θεια με νόμιμο και
διαφανή τρόπο.
«Μπορεί, λοιπόν,
ο πρωθυπουρ-
γός ως πολιτι-
κός προϊστάμε-
νος των Μυστι-
κών Υπηρεσιών να
άρει το απόρρητο και
να γίνει γνωστός ο λόγος της παρα-
κολούθησής μου, αντί να συνεχίζει
να δηλητηριάζει την κοινή γνώμη,
διχάζοντας τον ελληνικό λαό με θε-
ωρίες συνωμοσίας», πρόσθεσε ο
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Βρε
Νίκο, κι αν γίνει καμιά στραβή και το
αποκαλύψει ο Μητσοτάκης; Τι θα
κάνεις τότε; Για ξανασκέψου το… 

Βρόμικα παιχνίδια της Μόσχας στην Κύπρο
Για πρώτη φορά η Ρωσία διόρισε Μουσουλμάνο ως πρέσβη στην Κύπρο, κάτι
που εκλαμβάνεται ως μήνυμα της Μόσχας προς τη Λευκωσία για τη στάση
που τηρεί έναντι της εισβολής στην Ουκρανία. Παράλληλα, η κίνηση αυτή του
Κρεμλίνου αποτελεί και ένδειξη καλής θέλησης του Βλαντίμιρ Πούτιν προς
τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον ηγέτη του ψευδοκράτους Ερσίν Τατάρ. Ο
νέος πρέσβης της Ρωσίας στη Λευκωσία Μουράτ Ζιαζίκοφ είναι 65 χρόνων
και διετέλεσε πρόεδρος της αυτόνομης δημοκρατίας της Ινγκουσετίας, η
οποία γειτνιάζει με την Τσετσενία. Υπήρξε πράκτορας της σοβιετικής KGB
και αργότερα της FSB και στενός συνεργάτης των Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντμί-
τρι Μεντβέντεφ. Αυτά, για να ξέρετε πόσο μας αγαπάει το… ξανθό γένος.

Oι ανησυχίες του Βορίδη για 
κυβερνοεπιθέσεις στην κάλπη
Ο

υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορί-
δης είναι ένας άνθρωπος που δεν μα-
σάει τα λόγια του, αλλά ταυτόχρονα

είναι πολύ προσεκτικός στις διατυπώσεις
του. Είπε, λοιπόν, σε ραδιοφωνική συνέν-
τευξη που παραχώρησε ότι η κυβέρνηση
ανησυχεί ιδιαίτερα για το ενδεχό-
μενο να υπάρξουν κυβερνοεπι-
θέσεις την περίοδο των εκλο-
γών με στόχο προφανώς να
υπάρξει πολιτική ανωμαλία… 

Όπως είπε στο ραδιόφωνο
των Παραπολιτικών, «έχουμε
κάνει αρκετά εκτενή συζήτηση με
την υπηρεσία εκλογών για το ζήτημα
αυτό». Εξήγησε μάλιστα ότι δεν υπάρχει
ηλεκτρονικοποίηση της διαδικασίας όταν
βρισκόμαστε στο εκλογικό τμήμα, επομέ-
νως στο εκλογικό τμήμα εξακολουθούν οι
καταγραφές να γίνονται χειρόγραφα και
εκεί δεν μπορεί να υπάρξει οποιοδήποτε ζή-
τημα ηλεκτρονικής παρέμβασης. 

«Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους γί-
νεται η καταγραφή των αποτελεσμάτων, ο
πρώτος τρόπος είναι ο χειρόγραφος και εν
συνεχεία όλο το υλικό αυτό διαβιβάζεται στο

Πρωτοδικείο, το οποίο είναι και το υπεύθυνο
για την έκδοση των επισήμων εκλογικών
αποτελεσμάτων. Εν τω μεταξύ όμως, για να
δει ο πολίτης το αποτέλεσμα στις οθόνες του
και να μην περιμένουμε τα αποτελέσματα

του Πρωτοδικείου που μπορεί να βγουν 3-
4 μέρες μετά, καθώς γίνεται η επε-

ξεργασία και καταγραφή τους,
υπάρχει μια διαβίβαση, η οποία
πράγματι γίνεται με κινητά τηλέ-
φωνα από τον εκπρόσωπο της
δικαστικής αρχής ανά εκλογικό

τμήμα προς το υπουργείο και το
υπουργείο συγκεντρώνει τα αποτε-

λέσματα αυτά και είναι οι κάρτες που
βλέπετε την ημέρα των εκλογών». 

Υπάρχει, λοιπόν, ένας θεωρητικός κίνδυ-
νος εδώ: είναι ότι θα μπορούσε κάποιος να
παρεμβαίνει μήνυμα - μήνυμα, δηλαδή κα-
θώς το μήνυμα διαβιβάζεται από ένα κινητό
ή από ένα laptop προς την υπηρεσία των
εκλογών, εκεί κάποιος να παρέμβει και να
πει ότι αλλάζει το αποτέλεσμα… Εγώ απλά
θυμίζω τι είχε γίνει στις εκλογές των ΗΠΑ με
τους Ρώσους, οι οποίοι δεν συμπαθούν πλέ-
ον ιδιαίτερα την Ελλάδα…

Δύο άνθρωποι είναι έξαλλοι με
τον Κυριάκο Μητσοτάκη, επει-
δή (για διαφορετικούς λόγους)
τους χαλάει τη σούπα… Ο ένας
είναι ο Ταγίπ Ερντογάν που
εκνευρίστηκε με τη συνάντηση
Μητσοτάκη με Μακρόν και τα 
F-16 Viper και ο άλλος είναι ο
Αλέξης Τσίπρας που βλέπει να
πέφτουν στο κενό οι προσπά-
θειές του για πρόωρες εκλογές
και αποσταθεροποίηση… 

LOCK
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«Α
πό αυτό τον δρόμο μπορεί-
τε να περάσετε στην Τουρ-
κία. Πρέπει να έχετε μαζί
σας νερό, κονσέρβες, σω-

σίβια, υπνόσακους, σκηνές και κουτί πρώ-
των βοηθειών». 

Αυτό είναι ένα από τα μηνύματα που στέλ-
νουν τα κυκλώματα δουλεμπόρων σε ομάδες
στο Telegram και το Facebook με στόχο να...
ψαρέψουν μετανάστες που θέλουν να περά-
σουν από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω
του Έβρου. Σε όλες τις περιπτώσεις ζητούν
τουλάχιστον 3.000 ευρώ ανά άτομο για να
οργανώσουν τη μεταφορά. Ανάμεσα στους
μετανάστες είναι και μικρά παιδιά. Η «Politi-
cal» δημοσιεύει σήμερα φωτογραφικά ντο-
κουμέντα από τα μηνύματα που στέλνουν οι
διακινητές μεταναστών, κάτι που αναδείχτη-
κε σε χθεσινό πρωτοσέλιδο της τουρκικής
εφημερίδας «Milliyet». Η εφημερίδα στο

πρωτοσέλιδό της ανέφερε πως υπάρχουν
διάφορα γκρουπ στο Facebook και στο Tele-
gram που τα ακολουθούν 70.000 άτομα, ενώ
λέγεται πως οργανώνονται σε ομάδες 50
ατόμων για να ξεκινήσουν ένα νέο προσφυ-
γικό κύμα με τελικό προορισμό την Ευρώπη.
Επικαλούνται μάλιστα και πηγές από ξένα
μέσα ενημέρωσης, τις οποίες παρέθεσαν στο
σχετικό ρεπορτάζ. Είναι χαρακτηριστικό ότι
το χθεσινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας έρ-
χεται μετά τη συνάντηση Μακρόν - Μητσοτά-
κη και τον κοινό βηματισμό Ελλάδας και Γαλ-
λίας απέναντι στην τουρκική προκλητικότη-
τα. Οι διακινητές, όπως αποκαλύπτει σήμερα
η «Political», δημοσίευσαν ακόμη και βίντεο
με τα περάσματα που μπορούν να χρησιμο-
ποιήσουν οι μετανάστες που θέλουν να πε-
ράσουν στην Ελλάδα.

Σε  διαρκή ετοιμότητα
Πηγές από τα αρμόδια υπουργεία Μετανά-

στευσης και Προστασίας του Πολίτη τόνιζαν
χθες ότι οι ελληνικές Αρχές στα σύνορα είναι
σε διαρκή ετοιμότητα για τη φημολογούμενη
προσπάθεια μεταφοράς προσφύγων και με-
ταναστών, καθώς είναι γνωστό ότι η Τουρκία

και ο πρόεδρος της χώρας εργαλειοποιούν
και πάλι το Μεταναστευτικό προκειμένου να
πιέσουν σε σημαντικό βαθμό τόσο τη Δύση
όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Ο φράχτης
στον Έβρο έχει ενισχυθεί. Η φύλαξη είναι
24ωρη. Δεν σταματάει. Υπάρχουν ενισχυμέ-
νες στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις
σε ολόκληρη τη συνοριογραμμή. Αυτό δεν
πρόκειται να σταματήσει για κανένα λόγο. Εί-
μαστε σε διαρκή επιφυλακή και αυξημένη
ετοιμότητα», μας έλεγε χθες αρμόδια υπη-
ρεσιακή πηγή.

Ενδεικτικό γεγονός που αποδεικνύει την
προσπάθεια της τουρκικής αποσταθεροποί-
ησης στην περιοχή είναι αυτό που σημει-
ώθηκε πριν από λίγες μέρες. Τότε οι τουρκι-
κές Αρχές είχαν ειδοποιήσει τις ελληνικές
για την παρουσία 300 μεταναστών σε νησίδα
στον Έβρο. « Έπειτα από ειδοποίηση της
Τουρκίας στο Καπιτάν Αντρέεβο η Ελληνική
Αστυνομία πραγματοποίησε τις απογευματι-

νές ώρες της Πέμπτης 8 Σεπτεμβρίου 2022
επιχείρηση έρευνας και εντοπισμού παράτυ-
πων μεταναστών που φέρονταν να βρίσκον-
ται σε νησίδα εντός της ελληνικής επικράτει-
ας. Την επιχείρηση πραγματοποίησε ομάδα 9
στελεχών, εκ των οποίων 2 του Ερυθρού
Σταυρού και ένας από τη Frontex, ενώ στο
πλαίσιο των ερευνών δεν εντοπίστηκαν πα-
ράτυποι μετανάστες στην εν λόγω νησίδα»,
ανέφερε τότε σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ. 

Αρμόδιοι παράγοντες σχολίαζαν χθες ότι
υπάρχει η πιθανότητα μιας αντίστοιχης ενέρ-
γειας από την πλευρά της Τουρκίας το προ-
σεχές διάστημα. 

Ένα ακόμη βήμα προς την κλιμάκωση έκανε η Άγκυρα εξα-
πολύοντας ολομέτωπη επίθεση εναντίον της Αθήνας μετά τη
συνάντηση Μητσοτάκη - Μακρόν και τις δηλώσεις στήριξης
του Παρισιού.

Τα μηνύματα που εξέπεμψαν οι δύο ηγέτες από τα Ηλύσια
Πεδία προκάλεσαν έντονο εκνευρισμό στην Τουρκία, με τον
Μεβλούτ Τσαβούσογλου και τον Χουλουσί Ακάρ να αναλαμ-
βάνουν τον ρόλο του «νταή» με υποτιμητικά σχόλια και νέες
απειλές σε βάρος της Ελλάδας. Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας
κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Εμανουέλ Μα-
κρόν για «προσπάθεια αμαύρωσης» της Τουρκίας, λέγοντας
χαρακτηριστικά ότι «θέλουν να εκμεταλλευτούν και να δια-

στρεβλώσουν κάθε γεγονός, να επηρεάσουν τρίτους με ψέ-
ματα και συκοφαντίες και να παραπονεθούν για την Τουρκία».
Μάλιστα, ο Ακάρ επιχείρησε για μια ακόμη φορά να αντιστρέ-
ψει την πραγματικότητα και προειδοποίησε πως η Τουρκία
«κάνει μεγάλη υπομονή αλλά παρά τις καλοπροαίρετες προ-
σπάθειές μας η γειτονική χώρα, η Ελλάδα, με προβοκάτσιες
και επιθετικές δηλώσεις συνεχίζει να αυξάνει την ένταση».

Ο Τούρκος υπουργός όχι μόνο επανέλαβε τις ανυπόστατες
κατηγορίες περί «παρενοχλήσεων τουρκικών αεροσκαφών»

από την ελληνική αεράμυνα και τα fake news για τους S-300,
αλλά έφτασε στο σημείο να υποστηρίξει ξανά πως η Ελλάδα
«φιλοξενεί τρομοκράτες» στο Λαύριο. Από το ανθελληνικό
παραλήρημα του Ακάρ δεν έλειψαν και οι αναφορές για δή-
θεν «τουρκική» μειονότητα στη Θράκη, ενώ εξαπέλυσε και
απειλές, καλώντας την Αθήνα «να διδαχθεί από την Ιστορία»
και «να μην μπει σε νέες περιπέτειες».

Στον Τούρκο υπουργό Άμυνας απάντησε ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, τονίζοντας ότι «η επανάλη-
ψη ενός ψέματος δεν το καθιστά αλήθεια και αυτό το έχει αν-
τιληφθεί, όπως διαπιστώνουμε, το σύνολο της διεθνούς κοι-
νότητας». Η ομοβροντία προκλήσεων της Άγκυρας όμως συ-
νεχίστηκε, με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου να προειδοποιεί
πως η Άγκυρα θα συνεχίσει τις έρευνες στις θαλάσσιες ζώνες
της Ανατολικής Μεσογείου, αφήνοντας μάλιστα να εννοηθεί
πως πολύ σύντομα μπορεί να βρεθούμε ενώπιον μιας επανά-
ληψης του 2020. «Είναι δικαίωμα και καθήκον μας», είπε ο
Τσαβούσογλου, διαμηνύοντας ότι «η Τουρκία θα συνεχίσει τις
σεισμικές έρευνες».

Έτσι στήνουν τις
προβοκάτσιες με
τους μετανάστες

Το «Ελλάς - Γαλλία - Συμμαχία» εκνευρίζει την Τουρκία 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

του 
Μίλτου Σακελλάρη

Τα social media στην
υπηρεσία του «σουλτάνου»
για να απειλεί την Ελλάδα



Τ
ο Rafale δεν είναι μόνο ένα μαχη-
τικό αεροσκάφος. Είναι μια υπερ-
σύγχρονη και πανίσχυρη πτητική
μηχανή που φέρει ηλεκτρονικά

συστήματα, αισθητήρες και όπλα που βρί-
σκονται στην αιχμή της τεχνολογίας.

Η «Political» βρέθηκε στη «φωλιά» των
Rafale στην 114 Πτέρυγα Μάχης και πα-
ρακολούθησε την εκπαίδευση των ιπτα-
μένων της 332 Πολεμικής Μοίρας «Γερά-
κι» λίγες μέρες πριν από την πρώτη τους
επιχειρησιακή αξιολόγηση. Οι ρυθμοί
στην 332 είναι καταιγιστικοί. Πιλότοι εκ-
παιδεύονται διαρκώς τόσο στον αέρα όσο
και στο έδαφος. 

Τα πρώτα έξι αεροσκάφη, σε διαφορε-
τικές διαμορφώσεις, πραγματοποιούν
διαρκώς «εξόδους» με κατεύθυνση το
Αιγαίο, όπου οι χειριστές ωθούν τις μη-
χανές αλλά και τις αντοχές τους στα άκρα

προκειμένου το αεροσκάφος να γίνει
δεύτερη φύση τους. 

Πολλά σε ένα
Το Rafale είναι αεροσκάφος πολλαπλών

ρόλων, αλλά έχει μια ουσιαστική διαφορά
με όλα τα υπόλοιπα. Εκτελεί όλους τους ρό-
λους ταυτόχρονα. «Είναι μια υπέροχη πτη-
τική μηχανή», μας λέει ο Γ.Ι., επισμηναγός
της Πολεμικής Αεροπορίας και ένας από
τους πρώτους χειριστές που εκπαιδεύτη-
καν στη Γαλλία. «Με τον πύραυλο Meteor
στον αέρα, τον αντιπλοϊκό Exocet στη θά-
λασσα και τον στρατηγικής κρούσης Scalp
στην ξηρά το Rafale έχει το απόλυτο πλεο-
νέκτημα και στα τρία πεδία της μάχης», το-
νίζει στην «Political» ο επισμηναγός Γ.Ι.

Χωρίς διαφυγή
Η φαρέτρα του Rafale είναι γεμάτη φονικά

όπλα. Ο Meteor είναι πύραυλος από τον
οποίο δεν υπάρχει διαφυγή για το εχθρικό
αεροσκάφος. «Είναι ένα αεροπλάνο από μό-
νος του. Έχει δικό του κινητήρα αλλά και
υπολογιστή που κάνει χιλιάδες πράξεις κάθε
δευτερόλεπτο ώστε η κατάρριψη να είναι σί-
γουρη», μας λέει ο υπεύθυνος όπλων της

μοίρας. Σε συνδυασμό με το ραντάρ ηλεκτρο-
μαγνητικής σάρωσης AESA και το σύστημα
αυτοπροστασίας Spectra, το Rafale είναι
«ανίκητο» στον αέρα. Είναι όμως και μια
πλατφόρμα που διαρκώς εξελίσσεται. Οι Γάλ-
λοι έχουν ένα ρητό για το Rafale. «Αυτό που
δεν μπορείς να πεις ποτέ είναι πώς έμαθες το
Rafale», μας λέει ο μοίραρχος της 332 Μοί-
ρας «Γεράκι», αντισμήναρχος ιπτάμενος Θε-
όδωρος Χριστοδούλου. «Θέλουμε να βγούμε
στο Αιγαίο», μας λέει, «να δείξουμε και στους
απέναντι τι κάνουμε». Μόλις περάσει την
αξιολόγηση, η 332 θα μπορεί να φυλάττει
«Θερμοπύλες» στο Αιγαίο συμμετέχοντας
στα readiness, δηλαδή στα αεροσκάφη επι-
φυλακής για τις τουρκικές παραβιάσεις.

Game changer
Με δυνατότητα να μένει στον αέρα έως

και εννέα ώρες χωρίς ανεφοδιασμό, με την
κατάλληλη πάντα διαμόρφωση αλλά και με
οπλικό φορτίο που ξεπερνά κάθε άλλο αε-
ροσκάφος της κατηγορίας του, το Rafale
αποτελεί την αιχμή του δόρατος της ελλη-
νικής αεροπορικής αποτροπής. Είναι άλ-
λωστε το πιο σύγχρονο μαχητικό που πετά
στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την

Ανατολική Μεσόγειο. «Περισσότερη δύνα-
μη, περισσότερα όπλα, περισσότερο καύ-
σιμο, είναι ένα πλήρες οπλικό σύστημα»,
μας λέει ο αντισμήναρχος ιπτάμενος Κ.Β.

«Ριπές» και «Οχιές»
Μαζί με τα F-16 Viper, η ένταξη των οποί-

ων ξεκίνησε τη Δευτέρα, η Πολεμική Αερο-
πορία αποκτά τρομακτικές δυνατότητες. Οι
δύο τύποι αεροσκαφών επικοινωνούν μέ-
σω του συστήματος Link 16, ανταλλάσσον-
τας πληροφορίες για στόχους και απειλές
μεταξύ τους αλλά και με τις υπόλοιπες
πλατφόρμες των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως
οι φρεγάτες Belharra που θα παραλάβει ο
ελληνικός στόλος στα τέλη του 2024. Οι
«Ριπές» και οι «Οχιές» θα βρίσκονται στην
πρώτη γραμμή για τις επόμενες δεκαετίες,
ενώ όταν η Ελλάδα μπει στο πρόγραμμα
των F-35 η αεροπορική υπεροχή θα είναι
υπόθεση μόνο για τα γαλάζια «φτερά». 
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Γεμάτη με... φονικά όπλα 
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Γ
ια περισσότερους από έξι μήνες η Ευρώπη
κοιμάται όρθια και αφήνει οι λάθος επιλογές
της να πέσουν στα κεφάλια των πολιτών, η

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μας διαβεβαιώνει γενικά
και αόριστα ότι «η Ευρώπη θα επικρατήσει και ότι η
ΕΕ θα βοηθήσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις να
αντιμετωπίσουν τις υψηλές τιμές ενέργειας», ενώ
γνωρίζει πολύ καλά ότι τίθεται σοβαρό πρόβλημα
επάρκειας - και όχι μόνο τιμών. Ο Ρώσος πρόεδρος
βάζει και βγάζει το λουκέτο στον αγωγό και η λύση
που δίνει η Κομισιόν είναι κάποιες προτάσεις που
μετακυλίουν το πρόβλημα στους καταναλωτές και
είναι στην κυριολεξία εκτός πραγματικότητας. Η
Κομισιόν θα υποβάλει πρόταση για τον καθορισμό
υποχρεωτικού στόχου μείωσης της ενεργειακής

κατανάλωσης, καθώς και πρόταση εισφοράς στις
ενεργειακές επιχειρήσεις για τη διοχέτευση των
«υπερκερδών» προς τους καταναλωτές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το προσχέδιο της
πρότασης, η Κομισιόν θα προτείνει την επιβολή
μιας «κατ’ εξαίρεση και προσωρινής» συνεισφο-
ράς σε εταιρείες πετρελαίου, φυσικού αερίου, άν-
θρακα και σε διυλιστήρια βάσει της φορολογητέ-
ας κερδοφορίας τους κατά το φορολογικό έτος
του 2022. Επίσης, θα προτείνει δύο στόχους για τη
μείωση της ζήτησης: έναν στόχο για μείωση της
συνολικής κατανάλωσης και έναν υποχρεωτικό
στόχο για μείωση της ζήτησης κατά συγκεκριμέ-
νες ώρες αιχμής.

Το σενάριο να μείνει η Ευρώπη τον χειμώνα χω-

ρίς ρωσικό αέριο είναι το επικρατέστερο, για αυτό
πλέον Βερολίνο και Βρυξέλλες, παρά το ότι φτάσα-
με στο παρά πέντε της κρίσης, συνεχίζουν να αντι-
δρούν νωχελικά και αρνούνται να ξυπνήσουν. Άλ-
λωστε, οι μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης κάνουν
μεταξύ τους συμφωνίες αλληλοκάλυψης αφήνον-
τας απ’ έξω τις υπόλοιπες χώρες. Γαλλία και Γερμα-
νία συμφώνησαν να ανταλλάζουν φυσικό αέριο και
ηλεκτρικό, εφόσον χρειαστεί. Στην περίπτωση ελ-
λείψεων στον ενεργειακό τομέα λόγω του πολέμου
στην Ουκρανία αυτό τον χειμώνα, η Γερμανία και η
Γαλλία θα αλληλοστηριχτούν, όπως δήλωσε ο Γάλ-
λος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στην τηλεφωνική
επικοινωνία που είχε με τον Γερμανό καγκελάριο
Όλαφ Σολτς.

Ο Μακρόν δεσμεύτηκε ότι η χώρα του θα δώσει
περισσότερο αέριο στη Γερμανία, η οποία θα μπο-
ρούσε να παράσχει ηλεκτρική ενέργεια, εφόσον η
κρίση συνεχιστεί τον χειμώνα. «Η Γερμανία χρειάζε-
ται το φυσικό αέριό μας και εμείς χρειαζόμαστε
ενέργεια από την υπόλοιπη Ευρώπη, κυρίως από τη
Γερμανία», είπε ο Μακρόν στη συνέντευξη Τύπου
που παραχώρησε μετά την επικοινωνία αυτήν.

Η λογική πλέον είναι «ο σώζων εαυτόν σωθήτω».
Για να είμαστε ειλικρινείς, η Γερμανία που φαίνεται
να έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα επάρκειας, αφού
καταναλώνει τις μεγαλύτερες ποσότητες ενέργει-
ας, δεν μπορεί να βοηθήσει ούτε τον εαυτό της. Δεν
το έκανε σε άλλες περιπτώσεις όταν μπορούσε, δεν
θα το κάνει και τώρα.

Π
ριν από έναν χρόνο πήγαμε για πρώ-
τη φορά με τον γιο μου τον Παντελή
στον βρεφονηπιακό του σταθμό. Στην

οδό Μαυρομιχάλη στα Εξάρχεια. Την πρώτη
εβδομάδα, εβδομάδα προσαρμογής, περι-
μένοντας μερικές ώρες έξω από τον σταθμό,
αντιμετώπισα το πρόβλημα -ευχάριστο δί-
χως άλλο- επένδυσης του διαθέσιμου χρό-
νου μου. Το έριξα λοιπόν στις βόλτες. Είδα
πώς γεμίζει το κέντρο της πόλης ζωή σιγά σι-
γά. Με παιδιά και εφήβους να πηγαίνουν στο
σχολείο τους και φοιτητές, ξενυχτισμένους
συχνά, προς το πανεπιστήμιό τους με ενδιά-
μεσο σταθμό για τον πρωινό τους καφέ. Με
τους γείτονες και τις γειτόνισσες να βγάζουν
τα κατοικίδιά τους για την πρωινή τους βόλτα
προτού πάνε στη δουλειά. Στο τέλος της
πρώτης εβδομάδας, με τον Παντελή να έχει
προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα πολύ
πιο εύκολα από εμένα και αφού περάσαμε
από του Ασημακόπουλου στη Χαριλάου Τρι-
κούπη για ένα γλυκό, ανηφορίσαμε προς τον
Λυκαβηττό για ποδηλατάδα.

Και ενώ ο νέος απολάμβανε το ποδήλατό

του, εγώ ανακάλυπτα ξανά την υπέροχη θέα
από τον -παρατημένο σε πολλά του σημεία-
λόφο. Όλες τις μικρές ψηφίδες που συνθέ-
τουν την όμορφη όσο και άνιση μεγάλη εικόνα
της «Όμορφης Πόλης» μας, της Αθήνας. Ψη-
φίδες με τη δική τους μικρή ή μεγάλη ιστορία.
Ευοίωνα στιγμιότυπα αλλά και αποτυπώματα
άστοχων επιλογών. Το λαμπρό παρελθόν να
ψάχνει τον βηματισμό του προς ένα εξίσου ή
και περισσότερο λαμπρό μέλλον. Αυτή είναι η
Αθήνα. Κάτι περισσότερο από μια μητρόπολη,
βαλκανική, μεσογειακή, ευρωπαϊκή. Από ένα
μουσειακό έκθεμα κυκλωμένο από μεταγενέ-
στερες παρεμβάσεις. Από την Πνύκα και τα
ανάκτορά της, παλαιά και νέα. Από μια πόλη
με τις ανισότητες και τον δημόσιο χώρο της.
Από τα καφενεία, τα άλση και τους περιπάτους
της μέχρι την παρατημένη στην τύχη της Στα-
δίου και την πληγωμένη Πανεπιστημίου. Από
το υπέροχο θαλάσσιο μέτωπό της μέχρι το κα-
κομεταχειρισμένο φυσικό και δομημένο πε-
ριβάλλον της.

Μια ματιά από τον Λυκαβηττό λοιπόν ήταν
για εμένα αρκετή. Είδα την Αθήνα να ζει την

αγωνία του μέλλοντός της. Να ψάχνει πώς θα
γίνει σημείο μέτρου και πάθους ζωής και όχι
ένας χώρος μιας χρήσης. Ένας αξιοθαύμα-
στος κοινός τόπος και όχι ένα «φαιό νταμάρι
για να ασκούνται, παίζοντας ξένοι φαντάροι».
Κανένας δρόμος μπροστά δεν είναι χαραγμέ-
νος από κάποιους άλλους. Είμαστε εμείς που
καλούμαστε να τον χαράξουμε αλλά και να τον
διαβούμε. Αυτές οι επιλογές είναι δικές μας.

Όπως βλέπω τα πράγματα, αισθάνομαι ότι
δεν έχουμε δικαίωμα να απέχουμε από την
προσπάθεια αυτήν. Αισθάνομαι ότι χρωστάμε
την προσπάθεια όχι μόνο στους εαυτούς μας
αλλά και στους ανθρώπους που αγαπάμε, ο
καθένας στον «δικό του» Παντελή, στους γεί-
τονές μας. Ό,τι περνάει λοιπόν και από το δικό
μου χέρι για τους συμπατριώτες, τους συμπο-
λίτες Αθηναίους, τους πολλούς και αδύνα-
μους στην πατρίδα, αλλά και την πόλη μας!
Αυτήν τη σχολική χρόνια αισθάνομαι την
ανάγκη να επικοινωνώ μαζί σου, όσο πιο τα-
κτικά γίνεται, για να συζητάμε για τις συνθή-
κες της ζωής μας και τις σκέψεις μου για το
πώς μπορούμε να τις κάνουμε καλύτερες.

Σιγά, η Ευρώπη... κοιμάται
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Παγκόσμιοι ηγέτες, ανάμεσά τους ο πρόεδρος των
ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μα-
κρόν και ο αυτοκράτορας της Ιαπωνίας Νουριχίτο, θα
παραστούν στην κηδεία, εκφράζοντας συλλυπητήρια
στον 73χρονο νέο βασιλιά Κάρολο Γ’, ο οποίος, σύμφω-
να με δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου, μόλις κλη-
ρονόμησε από τη μητέρα του καταπίστευμα, που περι-
λαμβάνει την αμύθητη περιουσία της μοναρχίας, αξίας
τουλάχιστον τριών δισεκατομμυρίων στερλινών.

Πυρετώδεις και με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας
είναι οι προετοιμασίες στο Λονδίνο, όπου τα επόμενα
24ωρα αναμένεται να φτάσουν εκατομμύρια άνθρω-
ποι για την κηδεία της «αιώνιας βασίλισσας» Ελισά-
βετ, την ερχόμενη Δευτέρα. Οι χρόνοι αναμονής για
το λαϊκό προσκύνημα στη σορό, η οποία θα εκτίθεται
στο Αββαείο του Γουεστμίνστερ, υπολογίζονται σε
17-35 ώρες, με την ουρά να φτάνει ήδη χθες τα οκτώ
χιλιόμετρα.

Πάνω από δύο εκατομμύρια πολίτες και δεκάδες ξέ-
νοι ηγέτες αναμένονται στην πρωτεύουσα για τη μεγα-
λύτερη συγκέντρωση σε βρετανικό έδαφος από την
κηδεία του «πατέρα της νίκης» Γουίνστον Τσόρτσιλ το
1965. Υπό τον φόβο τρομοκρατικής επίθεσης ή και
επεισοδιακών διαδηλώσεων 10.000 αστυνομικοί και
1.500 στρατιώτες θα βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα,
στη μεγαλύτερη επιχείρηση ασφαλείας που έχει γίνει
ποτέ στη χώρα.

Ο
Ουκρανός πρόεδρος Βολοντί-
μιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πα-
νηγυρικά χθες ότι ο στρατός
της χώρας έχει ανακτήσει πλέ-

ον 6.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδα-
φών από τον Ρώσο εισβολέα. 

Σύμφωνα με ανάλυση του CNN, με αυ-
τή την αντεπίθεση-αστραπή του Σεπτεμ-
βρίου «οι Ουκρανοί εξέθεσαν τη γύμνια
του μεγάλου αντιπάλου», την ώρα που
άλλος ένας Ρώσος ολιγάρχης, ο όγδοος
κατά σειρά αντίπαλος του Πούτιν, βρέθη-
κε νεκρός υπό πολύ ύποπτες συνθήκες.

«Με τους Ρώσους να μετρούν πληγές
και τα πυρομαχικά τους να τελειώνουν, οι
στρατιώτες εμφανίζουν κόπωση. Με το
ηθικό πεσμένο, φεύγουν ανατολικά προς
τα ρωσικά σύνορα με ό,τι μέσο μπορούν,
παίρνοντας ακόμα και αυτοκίνητα από
τον άμαχο πληθυσμό», γράφει το CNN.
«Οι Ρώσοι συγκρούονται τώρα μετωπικά
με έναν ουκρανικό στρατό υπομονετικό,
μεθοδικό και εφοδιασμένο πλέον με δι-
σεκατομμύρια δολάρια δυτικού στρατιω-
τικού εξοπλισμού», τονίζει η ανάλυση. 

Για τους «New York Times», η κατάρ-
ρευση των ρωσικών δυνάμεων στα βο-
ρειοανατολικά και τον νότο της Ουκρα-
νίας «ερεθίζει» τον Πούτιν. Αμαυρώνει
την εικόνα του και τη δύναμή του, καθώς
ο νεο-τσάρος του Κρεμλίνου δέχθηκε
πυρά και από πιστούς συμμάχους του,
όπως ο ηγέτης της Τσετσενίας Ραμζάν
Καντίροφ, ο οποίος παραδέχθηκε δημό-
σια ότι η «ειδική στρατιωτική επιχείρη-
ση» δεν προχωράει βάσει σχεδίου, ενώ
και Ρώσοι χρήστες των social media κά-
νουν λόγο για «αποχώρηση-ντροπή».

Το Κίεβο ανακοίνωσε χθες ότι ξεκίνη-
σε «άμεση εκκένωση» της κατεχόμενης
Κριμαίας από Ρώσους πολιτικούς και

στρατιωτικούς, ενώ ο Πούτιν αντιμετωπί-
ζει άλλη μία πρόκληση: δημοτικοί σύμ-
βουλοι 18 περιφερειών της Μόσχας και
της Αγίας Πετρούπολης τον κάλεσαν να
παραιτηθεί. 

Οι «Financial Times» έγραψαν επίσης
χθες ότι «η ρωσική οικονομία καταρρέει,
καθώς χάθηκαν δισεκατομμύρια έσοδα
από φυσικό αέριο και πετρέλαιο». 

Έπεσε στη θάλασσα
Πέπλο μυστηρίου καλύπτει τον θάνατο

του Ρώσου ολιγάρχη Iβάν Πετσόριν, ο
οποίος φέρεται να έπεσε στη θάλασσα
από το σκάφος όπου επέβαινε, ενώ είχε
αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα. 

Οι ρωσικές αρχές εντόπισαν χθες τη
σορό του 39χρονου Πετσόριν, υψηλό-
βαθμου στελέχους στον τομέα της
ενέργειας που δραστηριοποιείτο στην

Αρκτική, στα ανοικτά της Θάλασσας της
Ιαπωνίας. Από την 24η Φεβρουαρίου,
όταν άρχισε η ρωσική εισβολή στην Ου-
κρανία, τουλάχιστον επτά Ρώσοι ολιγάρ-
χες έχουν πεθάνει κάτω από περίεργες
συνθήκες. Είχαν όλοι τους στενούς δε-
σμούς με το Κρεμλίνο και διασυνδέσεις
με το ρωσικό φυσικό αέριο. 

ΠΠάνω από 50 νεκροί
στις συγκρούσεις 
στα σύνορα Αρμενίας 
και Αζερμπαϊτζάν
Συνεχίζονταν μέχρι αργά χθες οι αιματη-
ρές εχθροπραξίες με 50 νεκρούς στα σύ-
νορα Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν, αφότου
η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, που
επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση της Μό-
σχας, κατέρρευσε σε λιγότερο από μία
ώρα.
Η ανάφλεξη στον Καύκασο προκαλεί ανη-
συχία για επανάληψη του πολέμου του
2020 μεταξύ των δύο πρώην Σοβιετικών
Δημοκρατιών, που συγκρούονται για την
κατάληψη του διαφιλονικούμενου θύλα-
κα του Ναγκόρνο Καραμπάχ.
Το Γερεβάν κατήγγειλε ότι δυνάμεις του
Μπακού προσπάθησαν να «προωθηθούν
σε αρμενικό έδαφος με εντατικό βομβαρ-
δισμό», ενώ το Αζερμπαϊτζάν κατηγόρη-
σε την Αρμενία για «ανατρεπτικές ενέρ-
γειες σε μεγάλη κλίμακα». 
Ο πόλεμος του 2020 έληξε με ρωσική με-
σολάβηση. Η Αρμενία παραχώρησε τότε
τμήματα εδάφους, τα οποία ήλεγχε επί
δεκαετίες, και η Μόσχα ανέπτυξε ειρη-
νευτική δύναμη 2.000 στρατιωτών για τή-
ρηση της εύθραυστης εκεχειρίας.
Το Κρεμλίνο δήλωσε χθες ότι «κάνει ό,τι
μπορεί για την αποκλιμάκωση», ενώ η
Τουρκία ανακοίνωσε ότι «στέκεται στο
πλευρό του Αζερμπαϊτζάν και δεν θα το
αφήσει ποτέ μόνο». 

Πώς ξεγύμνωσαν τον στρατό 
της Ρωσίας οι Ουκρανοί
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Στα 3 δισ. στερλίνες η περιουσία που κληρονόμησε ο Κάρολος

Μεγάλη ανάλυση από 
το CNN - Ζελένσκι: 
«Επανακαταλάβαμε 6 εκατ.
στρέμματα εδαφών μας» 
- Εξοντώνονται ένας-ένας 
οι ολιγάρχες, έφτασαν 
τους οκτώ οι νεκροί



Θ
λίψη στον καλλιτεχνικό χώρο
από τον αιφνίδιο θάνατο του
Κώστα Καζάκου. Ο σπουδαίος
πρωταγωνιστής, από τους ση-

μαντικότερους Έλληνες ηθοποιούς στο
θέατρο και τον κινηματογράφο, άφησε την
τελευταία του πνοή χθες το απόγευμα,
έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία στον
Ευαγγελισμό.

Της Δήμητρας Δάρδα

Ο 87χρονος σκηνοθέτης αντιμετώπιζε
σοβαρά θέματα με την υγεία του, η οποία
επιδεινώθηκε όταν διαγνώσθηκε με κο-
ρονοϊό. Αποκλειστικές πληροφορίες της
«Political» αναφέρουν πως ο Κώστας Κα-
ζάκος κατέληξε από πολυοργανική ανε-
πάρκεια. Εισήχθη στο νοσοκομείο στις 26
Ιουλίου με πλευριτική συλλογή και ανα-
πνευστικά προβλήματα και οι θεράποντες
ιατροί έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του
στη ΜΕΘ. Όταν η υγεία του παρουσίασε
βελτίωση, επέστρεψε σε κανονικό θάλα-
μο. Στις 7 Αυγούστου διαγνώσθηκε θετι-
κός στην Covid-19 κι εκεί ξεκίνησε η αντί-
στροφη μέτρηση για τον εξαιρετικό καλλι-
τέχνη, δάσκαλο, πρώην πολιτικό, σύζυγο
και μπαμπά.

Η σύζυγός του Τζένη Κόλλια, με την
οποία μοιράστηκε τη ζωή του και στο θέα-
τρο, τα παιδιά τους Αλέξανδρος, Ηλέκτρα
και Μάγια, αλλά και ο μεγαλύτερος γιος
του Κωνσταντίνος Καζάκος από τον γάμο
με την Τζένη Καρέζη, είναι απαρηγόρητοι.

Περήφανος, αγέρωχος και ακούρα-
στος, μιλούσε με θαυμασμό για τα πιο ση-
μαντικά έργα του: τους γιους, τις κόρες
και τα εγγόνια! «Τα βλέπω και δεν το πι-
στεύω. Δικά μου είναι, λέω. Ο μεγάλος, ο
Κωνσταντίνος, έχει την οικογένειά του. Ο
μικρός, ο Αλέξανδρος, τώρα που τον βλέ-
πω, 24 ετών, με το μουστακάκι, μου θυμί-
ζει πώς ήμουν εγώ όταν ξεκίνησα. Είναι
διπλωματούχος του πιάνου, τώρα ασχο-
λείται και με το θέατρο. Η Ηλέκτρα είναι
στο ΚΘΒΕ στον δεύτερο χρόνο και η μι-
κρή, η Μάγια, είναι στη Β’ Γυμνασίου. Ανα-
καλύπτουμε τώρα με την Τζένη, την τρίτη

μου σύζυγο, ότι κλείνουμε 28 χρόνια μαζί.
Είναι 30 χρόνια που πέθανε η Καρέζη. Αι-
σθάνομαι ότι έχω ζήσει τρεις ζωές, είμαι
ευτυχής. Τη ζωή πρέπει μέχρι την τελευ-
ταία σταγόνα να την αρμέξεις, αλλιώς δεν
γίνεται», εξομολογήθηκε σε πρόσφατη
συνέντευξή του.

Έπαιξε σε 160 παραστάσεις
Γεννήθηκε στον Πύργο. Από μικρός λά-

τρευε τα γράμματα και ονειρευόταν να γί-
νει δάσκαλος! Σε ηλικία 18 ετών ήρθε στην
Αθήνα για να γραφτεί στη Φιλοσοφική
Σχολή, στο τμήμα της Φιλολογίας. Του ζη-
τήθηκε όμως να προσκομίσει χαρτί κοι-
νωνικών φρονημάτων και εκεί το όνειρο
τέλειωσε. Έσβησε διαπαντός λόγω των
αριστερών πεποιθήσεων του πατέρα του.
Απελπίστηκε, αλλά δεν το έβαλε κάτω.
Γράφτηκε στην Κινηματογραφική Σχολή
του Λυκούργου Σταυράκου, αποφοιτών-
τας το 1956 και συνέχισε τις σπουδές του
στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης
Κάρολος Κουν. Τη θέση του στο σανίδι τη
βρήκε αμέσως. Σαν από χρόνια να υπήρ-
χαν οι ρόλοι για τα μέτρα του κάνοντας την
πρώτη εμφάνιση στο θέατρο με την παρά-
σταση «Ο κύκλος με την κιμωλία». Το σα-

νίδι τού χάριζε ζωή, αγάπη, έρωτα, ανά-
σες και τα μάτια του έλαμπαν, όταν το κοι-
νό τον αποθέωνε όρθιο με παρατεταμένα
χειροκροτήματα. Έπαιξε σε περισσότερες
από 160 παραστάσεις στην καριέρα του.
Βραβεύτηκε για τη σπουδαιότητα του έρ-
γου και της προσφοράς του στον πολιτι-
σμό με το βραβείο «Χρυσός Απόλλωνας»
της Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου
Αθηνών το 1967 και με το Α’ Χρυσό Βρα-
βείο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσ-
σαλονίκης το 1973 για την αρτιότερη θεα-
τρική παραγωγή «Λυσιστράτη».

Στη μεγάλη οθόνη ήταν τόσο χαρισματι-
κός! Παραγωγοί και σκηνοθέτες έβλεπαν
στον αγέρωχο και γοητευτικό άντρα έναν
γεννημένο κινηματογραφικό ήρωα που
απέδιδε τους δραματικούς ρόλους με
υπέρτατο ταλέντο, όπως στο «Κονσέρτο για
πολυβόλα», όπου γνωρίστηκε κι ερωτεύτη-
κε με την Τζένη Καρέζη. Ακολούθησαν 40
ακόμα ταινίες, μεταξύ των οποίων «Υπο-
βρύχιο Παπανικολής», «Κοινωνία Ώρα μη-
δέν», «Ο άνθρωπος με το γαρύφαλλο», όλα
τεράστιες εμπορικές επιτυχίες της εποχής. 

Κορυφαία θεατρική στιγμή για τον Κώ-
στα Καζάκο ήταν το 1973 στη θρυλική πα-
ράσταση «Το μεγάλο μας τσίρκο» του Ιά-

κωβου Καμπανέλλη σε μουσική Σταύρου
Ξαρχάκου και δική του σκηνοθεσία. Αν
και λογοκριμένη, σημείωσε τεράστια επι-
τυχία στην Αθήνα και παρά την ταλαιπω-
ρία του δημιουργού, των πρωταγωνιστών
και συντελεστών συνεχίστηκε και στη με-
ταπολίτευση, με προσθήκες επίκαιρων
κειμένων. Με το έργο αυτό περιόδευσε το
1975 σε όλη τη χώρα, ενώ την επόμενη
χρονιά το παρουσίασε στη Γερμανία, όπου
και αποθεώθηκε από το κοινό. Κατά πε-
ριόδους εμφανιζόταν στην τηλεόραση με
πρωταγωνιστικούς ρόλους σε καθημερι-
νές σειρές, κωμωδίες και δραματικά σί-
ριαλ, δίνοντας ρεσιτάλ ερμηνειών.
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Συγκίνηση για τον θάνατο 
του μεγάλου μας ηθοποιού που
νοσηλευόταν με σοβαρά
αναπνευστικά προβλήματα 
στον Ευαγγελισμό - 
Από τις μεγάλες σχολές
Σταυράκου και Κουν στον
«άνθρωπο με το γαρύφαλλο»
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ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΖΑΚΟΣ: 1935-2022

Έφυγε από 
το «μεγάλο μας
τσίρκο»…



«Ο
Πέτρος είχε μεγάλο άγ-
χος για τον αν θα έρθουν
άλλες καταγγελίες. Μου
είπε και για συγκεκριμέ-

νο άτομο “πάρ’ τη για να μη μιλήσει”. Τότε
απογοητεύτηκα πάρα πολύ. Μου είπε να
πάρω μια κοπέλα και να της πω να μη μι-
λήσει», είπε μεταξύ άλλων στην κατάθεσή
του χθες στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη ο
Σπύρος Μπιμπίλας.

Ο πρόεδρος του Σωματείου των Ελλή-
νων Ηθοποιών, που είχε φιλική σχέση με
την οικογένεια του ηθοποιού που κατηγο-
ρείται για έναν βιασμό και δύο απόπειρες
βιασμού, προχώρησε σε σοβαρές αποκα-
λύψεις. «Την πρώτη καταγγέλλουσα την
ξέρω από παιδί, γνώριζα τη μητέρα της με
την οποία είμαι το ίδιο φίλος όπως και με
τον Πέτρο. Είπα στον Πέτρο να τη δει, γιατί
είναι καλή μου φίλη και του είχα κάνει και
μια επισήμανση. Του είπα “πρόσεχε μην
της την πέσεις, έχει σύντροφο”». 

Τότε ο πρόεδρος του δικαστηρίου ρώ-
τησε τον Σπύρο Μπιμπίλα γιατί έκανε την
παραπάνω επισήμανση στον Πέτρο Φιλιπ-
πίδη. «Ο Πέτρος είχε την τάση να τσιλιμ-
πουρδίζει. Αφού γνωρίστηκαν, ήρθε ξανά
στο θέατρο με τον σύντροφό της, τραγου-
διστή. Την κόρη της την ήξερα, ήταν πολύ
καλό παιδί. Χάθηκαν κατά διαστήματα οι
επαφές μας, μέχρι που έγινε αυτό το ανα-
πάντεχο το 2011», απάντησε ο ηθοποιός.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας αναφέρθηκε και
στα όσα του είχε πει η σύζυγος του Πέ-
τρου Φιλιππίδη μετά τη συνάντηση που εί-
χε με τη μητέρα της πρώτης καταγγέλλου-
σας. «Άρχισε να μας λέει το απίστευτο, ότι
η κοπέλα ενοχλεί τον Πέτρο, ότι έχει σχέ-
ση μαζί του. Εγώ της είπα “πώς ενοχοποι-
είς το παιδί, αφού ξέρεις τον Πέτρο;”».

«Εν γνώσει της Ελπίδας»
Παράλληλα ο πρόεδρος του ΣΕΗ ερω-

τήθηκε εάν είχε ακούσει κάτι στον χώρο
του θέατρου για τον Πέτρο Φιλιππίδη. «Σε
κάθε παράσταση ο Πέτρος είχε σχέση με

κάποιο από τα κορίτσια, εν γνώσει της Ελ-
πίδας. Δεν χρειαζόταν να μου το πει κά-
ποιος. Ο Πέτρος το είχε σαν κάτι φυσιολο-
γικό στο μυαλό του. Το αν αυτές οι σχέσεις
είναι συναινετικές, δεν μπορώ να το ξέ-
ρω», ανέφερε ο Σπύρος Μπιμπίλας και
πρόσθεσε: «Μέσα στο θέατρο οι συνθήκες
είναι τέτοιες που μπορεί να είναι εξαναγ-
κασμός. Η Ελπίδα ήταν πάντα “μην του
πούμε τίποτα”, δεν του λέγαμε τίποτα».

Όσον αφορά τώρα την αντίδραση του
Πέτρου Φιλιππίδη όταν άρχισαν να κατατί-
θενται οι καταγγελίες, ο μάρτυρας αποκά-
λυψε ότι «ο Πέτρος είχε μεγάλο άγχος για
τον αν θα έρθουν άλλες καταγγελίες. Μου
είπε και για συγκεκριμένο άτομο “πάρ’ την

για να μη μιλήσει”. Τότε απογοητεύτηκα
πάρα πολύ. Με πήρε τηλέφωνο μια κοπέ-
λα από τον Καναδά και ούρλιαζε. Μου διη-
γούνταν έναν βιασμό και ότι είναι σε ψυ-
χολόγους. Για έναν άνθρωπο που αγαπού-
σα… Δηλαδή μια γυναίκα να μου λέει από
το τηλέφωνο “Σπύρο, ξέρεις ποιος είναι
αυτός που λες στην τηλεόραση ότι είναι
καλός άνθρωπος… είναι αυτός που με
βίασε».

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του ο
Σπύρος Μπιμπίλας ανέφερε ότι δεν γνω-
ρίζει πολύ καλά τις άλλες δύο καταγγέλ-
λουσες, πλην της πρώτης που κατηγορεί
τον ηθοποιό για βιασμό. «Εκείνη την πε-
ρίοδο ο Πέτρος είχε πολλή εξουσία και

πολλοί άνθρωποι φοβόνταν να μιλήσουν.
Όταν είσαι σε μια παράσταση με άνθρωπο
με μεγάλη δύναμη, φοβάσαι… Πολλές
εκδιώχθηκαν από παραστάσεις, ακόμη
και γιατί το ζήτησε η Ελπίδα».

Από την πλευρά, πάντως, του Πέτρου
Φιλιππίδη αναφέρθηκε μέσω του δικηγό-
ρου Μιχάλη Δημητρακόπουλου ότι θα ζη-
τηθεί να καταθέσει κατ’ αντιπαράσταση η
Ελπίδα Νίνου με τον Σπύρο Μπιμπίλα.
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«Δεν μπορούμε να μιλάμε για δικαίωση όταν μιλάμε για την
απώλεια τριών παιδιών», σχολίασε ο ιατροδικαστής Γρη-
γόρης Λέων όταν ερωτήθηκε για την πρόταση του ει-
σαγγελέα Γεώργιου Νούλη, ο οποίος ζητάει την πα-
ραπομπή της Ρούλας Πισπιρίγκου σε δίκη για το
θάνατο της Τζωρτζίνας.

Σύμφωνα με τον δικαστικό λειτουργό, η 33χρονη
μητέρα πρέπει να δικαστεί για ανθρωποκτονία και
απόπειρα ανθρωποκτονίας εις βάρος της 9χρονης
κόρη της. Ο εισαγγελέας αναφέρει στην πρότασή του ότι
στο κοριτσάκι χορηγήθηκε μέσω της γαστροστομίας κεταμίνη,
με στόχο να εκδικηθεί τον εν διαστάσει σύζυγό της, ενώ δέκα

μήνες νωρίτερα είχε προσπαθήσει να σκοτώσει την Τζωρτζίνα
φράζοντάς της το στόμα και τη μύτη, ενώ νοσηλεύονταν

στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο. Ο γνωστός ιατροδι-
καστής, όταν ερωτήθηκε για τη συγκεκριμένη εξέλι-
ξη, ανέφερε ότι οι συνάδελφοί του εισέφεραν τα
μέγιστα στην υπόθεση και τόνισε: «Δεν μου αρέσει
να κάνω προβλέψεις, μου αρέσει να στηρίζομαι στα

επιστημονικά δεδομένα και να εκφέρω την άποψή
μου με θάρρος, θα περιμένουμε λίγες μέρες και θα

έχουμε σίγουρα ένα αποτέλεσμα που στηρίζεται με βε-
βαιότητα στα στοιχεία», ανέφερε ο Γρηγόρης Λέων και τόνισε
ότι θα αναμένει τις διαδικασίες, έτσι ώστε να τοποθετηθεί.

Ιατροδικαστής Λέων: Δεν μπορούμε να μιλάμε για δικαίωση όταν χάνονται τρία παιδιά

Ο Σπύρος Μπιμπίλας
κατακεραυνώνει τον Φιλιππίδη:
«Σε κάθε παράσταση είχε σχέση
με κάποιο από τα κορίτσια. 
Είχε μεγάλο άγχος για 
τις καταγγελίες. Μου είπε
για κάποια «πάρ’ τη για 
να μη μιλήσει»
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«Ο Πέτρος είχε την τάση
να τσιλιμπουρδίζει…»



Σ
αν επτασφράγιστο μυστικό κρα-
τούσε ο ΕΟΔΥ την περιοχή όπου
εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα
της παραλλαγής Κένταυρος, που

έφτασε στη χώρα μας, αν και καθυστερη-
μένα. Ωστόσο, η «Political» έμαθε πως το
κρούσμα εντοπίσθηκε στην Αττική από το
κεντρικό εργαστήριο δημόσιας υγείας.
Προς το παρόν είναι το μοναδικό και θα
έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχ-
θεί η πορεία αυτής της υποπαραλλαγής
μέσα στις επόμενες βδομάδες. 

Όμως δεν προκαλεί κάποια ανησυχία
στους ειδικούς του ΕΟΔΥ. Αυτή τη στιγμή
στη χώρα επικρατεί κατά 90% στα κρού-
σματα η Όμικρον 5, ενώ η πανδημία ακο-
λουθεί μια πτωτική πορεία με 33.590
κρούσματα την εβδομάδα 5-11/9, 129 θα-
νάτους και 101 διασωληνωμένους. 

Σε σχέση με τα επικαιροποιημένα εμ-
βόλια, που περιλαμβάνουν το αρχικό στέ-
λεχος του κορονοϊού και την Όμικρον 1
αλλά και αυτά που περιέχουν τις παραλ-
λαγές Όμικρον 4 & 5 και θα έρθουν σε δύο
βδομάδες στην Ελλάδα, η Εθνική Επιτρο-
πή Εμβολιασμών μετά τη συνεδρίαση της
Τρίτης στην ουσία συνιστά τη χορήγησή
τους στις ευπαθείς ομάδες, ανοσοκατε-
σταλμένους, φροντιστές ασθενών με χρό-
νια νοσήματα, επαγγελματίες υγείας και
όσους συμβιώνουν με άτομα που έχουν
χρόνια νοσήματα ή βρίσκονται σε ανοσο-
καταστολή, σε άτομα άνω των 60 ετών, αλ-

λά και σε άτομα 12-59 ετών που ανήκουν
σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, σύμφω-
να με τις οδηγίες του γιατρού τους, όπως
και άτομα που μένουν ή εργάζονται σε γη-
ροκομεία και δομές χρόνιων παθήσεων. 

Τα επικαιροποιημένα 
και τα διδύναμα εμβόλια

Παράλληλα διευκρινίζεται ότι αν κά-
ποιος έχει κάνει 4 δόσεις, μπορεί να κάνει
και το επικαιροποιημένο μετά το πέρας 3
μηνών από τον τελευταίο εμβολιασμό.
Ενώ αν κάποιος έχει κάνει 4 δόσεις και
έχει και νόσηση, μπορεί να κάνει το διδύ-
ναμο εμβόλιο 3 μήνες μετά τη νόσηση.
Παράλληλα, η Επιτροπή δίνει το δικαίωμα
και στους υγιείς 30-59 ετών που δεν ανή-
κουν σε καμία από τις παραπάνω ομάδες
να κάνουν το διδύναμο ως 2η ή 3η ανα-

μνηστική, με τη σύμφωνη γνώμη του για-
τρού. Στο εύλογο ερώτημα των πολιτών αν
θα πρέπει να κάνουν το επικαιροποιημέ-
νο εμβόλιο με την Όμικρον ή να περιμέ-
νουν το ακόμα πιο εξελιγμένο με τις Όμι-
κρον 4 & 5, η Εθνική Επιτροπή Εμβολια-
σμών τονίζει στην ανακοίνωσή της ότι «ο
έγκαιρος εμβολιασμός των παραπάνω
ομάδων με τα επικαιροποιημένα διδύνα-
μα εμβόλια είναι σημαντικότερος από τον
τύπο του εμβολίου που θα χορηγηθεί».
Βασική προϋπόθεση για να κάνει κάποιος
το επικαιροποιημένο είναι να έχουν πε-
ράσει 3 μήνες από προηγούμενο εμβόλιο
για τον κορονοϊό ή από νόσηση, ενώ
οπωσδήποτε θα πρέπει να έχει υπάρξει
βασικός εμβολιασμός που περιλαμβάνει
2 δόσεις των μονδύναμων mRΝΑ εμβο-
λίων ή του πρωτεϊνικού ή μία δόση του

μονοδοσικού της J&J και 3 δόσεις των
μονοδύναμων mRNA για τους ανοσοκα-
τεσταλμένους. Σε σχέση με τη γρίπη, δεν
υπάρχει έξαρση κρουσμάτων , άρα δεν
αλλάζει κάτι στη σύσταση για τον εμβο-
λιασμό. Θα πρέπει να γίνει μέσα στον
Οκτώβρη, καθώς χρειάζονται και 2 εβδο-
μάδες για την ανοσοποίηση. 
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Αυξήθηκαν κατά 6,26% οι θάνατοι στη χώρα μας - Αρνητική πρωτιά για Αττική

Εντοπίστηκε στην Αττική 
το πρώτο κρούσμα 
της υποπαραλλαγής - Συνεχίζει
να υποχωρεί η πανδημία, 129 
οι νεκροί της εβδομάδας και
33.590 τα κρούσματα 
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kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 

Σημαντική αύξηση των θανάτων στην Ελλάδα παρατη-
ρήθηκε κατά το τελευταίο επτάμηνο. Ειδικότερα, αύξηση
κατά 5.011 θανάτους ή διαφορετικά 6,26% σημείωσε ο
αριθμός των θανάτων στην Ελλάδα από 3 Ιανουαρίου έως
31 Ιουλίου, συμπεριλαμβανομένων και των θανάτων λόγω
της πανδημίας, που ανήλθαν σε 85.043 (αναλυτικότερα
42.670 άνδρες και 42.373 γυναίκες).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, κατά το αντίστοιχο διάστημα
του 2021 (4/1/2021- 1/8/2021) οι θάνατοι είχαν ανέλθει σε
80.032 (40.800 άνδρες και 39.232 γυναίκες).

Οι περιοχές με τους περισσοτέρους θανάτους:
Κατά περιφέρεια μόνιμης διαμονής του θανόντα παρα-

τηρείται ότι οι θάνατοι παρουσιάζουν αύξηση σε 12 περι-
φέρειες της χώρας και μείωση σε μία.

Η μεγαλύτερη αύξηση, σε απόλυτες τιμές, παρουσιάζε-
ται στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου και Δυτικής
Ελλάδας κατά 1.025, 713 και 673 θανάτους αντίστοιχα,
ενώ η μείωση παρουσιάζεται στην περιφέρεια Θεσσαλίας
κατά 17 θανάτους.

Οι θάνατοι στην Ελλάδα κατά τις πρώτες τριάντα εβδο-
μάδες του 2022 (3/1/2022 - 31/7/2022) ανήλθαν σε 85.043
(42.670 άνδρες και 42.373 γυναίκες).

Αύξηση κατά 11.359 θανάτους (15,42%) σημειώθηκε σε
σχέση με τον μέσο όρο των πρώτων τριάντα (30) εβδομά-
δων των ετών της εξαετίας 2016-2021 (73.684 θάνατοι).

Τα αντίστοιχα ποσοστά, ανά έτος, για την περίοδο 2016-
2021 ανέρχονται σε 8,37% το 2021 σε σχέση με το 2020
(73.853), -0,95% το 2020 σε σχέση με το 2019 (74.564),

7,00% το 2019 σε σχέση με το 2018 (69.688), -7,02% το 2018
σε σχέση με το 2017 (74.949) και 8,59% το 2017 σε σχέση
με το 2016 (69.018).

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, κατά την περίοδο
των πρώτων τριάντα (30) εβδομάδων του έτους 2022 σε
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2021, οι υψη-
λότερες ποσοστιαίες αυξήσεις καταγράφηκαν την 5η
(31/1/2022 - 6/2/2022), την 4η (24/1/2022 - 30/1/2022) και
την 2η εβδομάδα (10/1/2022 - 16/1/2022) κατά 42,7%,
40,3% και 35,2% αντίστοιχα, ενώ οι πιο σημαντικές ποσο-
στιαίες μειώσεις καταγράφηκαν την 18η (2/5/2022 -
8/5/2022), την 26η (27/6/2022 - 3/7/2022) και την 25η
(20/6/2022 - 26/6/2022) εβδομάδα κατά 20,6%, 19,9% και
16,4% αντίστοιχα.

Ο «Κένταυρος» έφτασε στην Ελλάδα
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Σ
οκαρισμένη είναι η τοπική κοι-
νωνία του Βόλου από τις αποκα-
λύψεις αναφορικά με μία
23χρονη κοπέλα ΑμεΑ, η οποία

φέρεται να έχει πέσει θύμα βιασμού από
τον ίδιο της τον θείο. Ο λόγος για τον αδερ-
φό της μητέρας της, με τη νεαρή κοπέλα
να κάνει απόπειρα αυτοκτονίας λαμβά-
νοντας χάπια.

Η υπόθεση έχει λάβει τον δρόμο της Δι-
καιοσύνης, με την ΕΛΑΣ να έχει βάλει στο
μικροσκόπιο τις κινήσεις του 40χρονου
άνδρα, ενώ η δικογραφία που σχηματίστη-
κε μετά το τέλος της προανάκρισης εστάλη
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου, προ-
κειμένου να διαπιστωθεί εάν τελέστηκαν
τα αδικήματα του βιασμού, της ασέλγειας
και άλλες αξιόποινες πράξεις. 

Η Δικαιοσύνη θα εξετάσει και τις συν-
θήκες στις οποίες διαβιεί η 23χρονη, αλλά
και το πώς βρέθηκε να επιχειρεί να δώσει
τέλος στη ζωή της (σ.σ.: εάν κάποιος την
«έσπρωξε» προς τα εκεί), αν υπήρχε λε-
κτική και σωματική κακοποίηση κ.ά. Πρό-
κειται για μία πολύ δύσκολη ποινική δια-
δικασία, καθώς η 23χρονη είναι ΑμεΑ και

η επικοινωνία μαζί της χρειάζεται ειδική
διαχείριση.

Την ίδια ώρα, η μητέρα του κοριτσιού
σοκάρει ακόμη περισσότερο με τα όσα
αποκάλυψε σε τοπικό μέσο για το παρελ-
θόν της, καθώς, όπως ανέφερε: «Βιασμός
έγινε μία φορά στο σπίτι μου στο χωριό.
Εγώ είχα πάει στη Λάρισα για ένα χει-
ρουργείο και η κόρη μου, όταν επέστρεψα,
μου είπε ότι βιάστηκε από τον θείο της.
Εγώ έδωσα κατάθεση στην Αστυνομία και
είπα αλήθεια, ενώ η κόρη μου κάλυψε τον
αδερφό μου, γιατί την απειλούσε. Είπε ότι
έλεγε ψέματα μετά. Και έτσι δεν έγινε τί-
ποτα. Πήγα τη βρήκα στο σπίτι της νονάς
της για να την πάρω μαζί μου σπίτι μετά
την τελευταία καταγγελία που έκανε, αλλά
δεν θέλει να έρθει κοντά μου». Η ίδια δι-
καιολόγησε την απόφαση της κόρης της να
μην την ακολουθήσει λέγοντας ότι «και
εδώ βέβαια δεν περνάμε καλά, γιατί ο σύ-
ζυγός μου με χτυπούσε, με απειλούσε ότι
θα με σφάξει με μαχαίρι, με κλείδωνε μέ-
σα κλπ».

Η μητέρα της 23χρονης επεσήμανε
ακόμη ότι: «Έχω πέσει κι εγώ θύμα βια-

σμού από τον πατέρα μου, όταν ήμουν 4
ετών κορίτσι. Τα είπα στην αστυνομία,
αλλά δεν με πίστεψαν. Μου έδιναν χάπια
και με είχαν νηστική δύο μήνες και με
βίαζαν». 

«Θέλω πίσω το παιδί μου»
Από τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά

προκύπτει ότι γενικότερα πρόκειται για
ένα πολύ προβληματικό περιβάλλον, κα-
θώς πριν από λίγα χρόνια τα έξι παιδιά της
γυναίκας, μετά από αίτημα των Κοινωνι-
κών Υπηρεσιών του δήμου και απόφαση
της Εισαγγελίας, μεταφέρθηκαν σε ίδρυ-
μα, καθώς οι συνθήκες που μεγάλωναν
ήταν παντελώς ακατάλληλες. 

Τέλος, στέλνοντας ένα μήνυμα προς
όλους, η μητέρα της 23χρονης επισημαί-
νει: «Θέλω την κόρη μου πίσω, αλλά εκεί-
νη δεν θέλει να έρθει. Δεν την έδιωξα εγώ.
Διάβασα ότι έκανε απόπειρα αυτοκτονίας.
Μόνη της έφυγε, όμως. Την έπιασε κρίση
νεύρων. Δεν την έδιωξα εγώ. Εγώ την πι-
στεύω την κόρη μου. Την απειλεί ο αδερ-
φός μου να πει ψέματα και έτσι στράφηκε
εναντίον μου».

Χαλκίδα: Έρευνα 
για «φάμπρικα» 
πλαστών 
εμβολιασμών…

Το ενδεχόμενο να βρίσκεται
μπροστά σε μία νέα «φάμπρικα»
έκδοσης παράτυπων πιστοποιητι-
κών εμβολιασμού για τον Covid-19
εξετάζει η Ασφάλεια Χαλκίδας.
Αφορμή για τις πρώτες υποψίες
στάθηκε η σύλληψη ενός άνδρα
που επιχείρησε να εμβολιαστεί για
λογαριασμό άλλου προσώπου. Το
κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται το
μεσημέρι της περασμένη Δευτέ-
ρας (12/9), όταν στο νοσοκομείο
Χαλκίδας εμφανίστηκε ο συγκε-
κριμένος άνδρας (μετέπειτα συλ-
ληφθείς) μαζί με μια γυναίκα για να
πραγματοποιήσει εμβολιασμό
ενός ατόμου που είχε προγραμμα-
τισμένο ραντεβού. Ωστόσο, κατά
την ταυτοποίηση των στοιχείων
προέκυψε ότι πρόκειται για διαφο-
ρετικά πρόσωπα και αμέσως ενη-
μερώθηκε η ΕΛΑΣ, η οποία τελικά
του πέρασε χειροπέδες. Μαζί του
συνελήφθη και η γυναίκα που τον
συνόδευε στο νοσοκομείο, ενώ
σχηματίστηκε δικογραφία σε βά-
ρος ακόμη δύο ατόμων: του άνδρα
για λογαριασμό του οποίου θα εμ-
βολιαζόταν και ενός άλλου ατόμου
που φέρεται να έπαιξε τον ρόλο με-
σάζοντα στο... deal. Πλέον, οι έρευ-
νες των Αρχών εξετάζουν εάν το
συγκεκριμένο περιστατικό αφορά
μεμονωμένη προσπάθεια ή από πί-
σω κρύβεται κάποιο κύκλωμα που
εκδίδει πλαστά, επί της ουσίας, πι-
στοποιητικά εμβολιασμού για τον
Covid-19 έναντι χρηματικής αμοι-
βής. Την προανάκριση διενεργεί το
τοπικό Τμήμα Ασφαλείας της Χαλ-
κίδας.

Κώστας Παπαδόπουλος

Κατήγγειλε τον αδελφό της
για βιασμό της κόρης της

«Κάλυψε τον θείο της 
γιατί την απειλούσε», 

είπε η μητέρα 
της 23χρονης ΑμεΑ 

που έκανε απόπειρα
αυτοκτονίας - 

Και η ίδια δήλωσε 
πως είχε πέσει 

θύμα βιασμού από 
τον πατέρα της 



Φοιτητής συνελήφθη κα-
τηγορούμενος για βιασμό
ύστερα από καταγγελία που
έκανε η σύντροφός του.
Πρόκειται για 21χρονο από
τη Νότια Αφρική, ο οποίος
σπουδάζει στη Θεσσαλονί-
κη και προχθές το βράδυ
καταγγέλθηκε από την
20χρονη Ελληνίδα φίλη
του. Όπως περιέγραψε η
κοπέλα στο αστυνομικούς, μετά τη διασκέδασή τους
στα Λαδάδικα, όταν επέστρεψαν στο σπίτι στο Ωραιόκα-

στρο, την ανάγκασε σε συ-
νουσία παρά την κατηγορη-
ματική της άρνηση. Ακόμη,
φέρεται ότι την απείλησε
και την έβρισε, ενώ από τη
φασαρία που προκλήθηκε
ξεσηκώθηκαν οι γείτονες.
Ο εισαγγελέας άσκησε ποι-
νική δίωξη σε βάρος του για
βιασμό, ενδοοικογενειακή
απειλή, εξύβριση και δια-

τάραξη οικιακής ειρήνης και τον παρέπεμψε να απολο-
γηθεί στον ανακριτή.

Τι και αν η επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Θεσσαλο-
νίκη ολοκληρώθηκε. Υπουργοί και υφυπουργοί παραμέ-
νουν στην πόλη πραγματοποιώντας σχεδόν καθημερινά
συναντήσεις και δίνοντας το «παρών» σε εκδηλώσεις.

Αρκεί μόνο να σας πω ότι μόνο χθες Τρίτη στην πόλη μας
ήταν η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας αλλά και ο υφυπουρ-
γός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς.

Κυβερνητικό κλιμάκιο παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη...

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κινητικότητα για
δημοτικές εκλογές
από τον Τσαβλή 

Παρών στις εκδηλώσεις της Διε-
θνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ήταν
ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος
Δρόσος Τσαβλής. Ο πρώην πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου μάλιστα
είχε την ευκαιρία να κάνει συζητή-
σεις με αρκετά από τα στελέχη του
πρωθυπουργικού γραφείου, βάζον-
τας ουσιαστικά πλώρη για τις δημοτι-
κές εκλογές του 2023 με δική του πα-
ράταξη.

Το ΠΑΣΟΚ
σκαρφάλωσε 
στα... 2.803 μ.

Στον Όλυμπο... κυμάτισε η ση-
μαία του ΠΑΣΟΚ. Ο πρώην γραμ-
ματέας του κόμματος και μέλος
του Πολιτικού Συμβουλίου Μα-
νώλης Χριστοδουλάκης λίγα
24ωρα πριν από την έλευσή του
στη Θεσσαλονίκη για την ομιλία
του Νίκου Ανδρουλάκη έκανε
μια στάση στην Πιερία και σκαρ-
φάλωσε στα... 2.803 μ. παρέα με
άλλα μέλη της Κεντρικής Επι-
τροπής, ξεδιπλώνοντας τη ση-
μαία του κόμματος με τον πράσι-
νο ήλιο! 

Στον γάμο του υιού 
Καράογλου το ζεύγος 
Κικίλια - Μπαλατσινού

Συνοδευόμενος από τη σύζυγό
του Τζένη Μπαλατσινού εμφανί-
στηκε στον γάμο του γιου του Θεό-
δωρου Καράογλου στον Ιερό Ναό
της Του Θεού Σοφίας ο υπουργός
Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας. Ευ-
χήθηκαν τόσο στους νεόνυμφους
όσο και στον βουλευτή, ενώ φωτο-
γραφήθηκαν μαζί τους ιδιαίτερα
ευδιάθετοι και χαμογελαστοί παρά
το τρέξιμο του υπουργού στο πλαί-
σιο της παρουσίας του στη ΔΕΘ.

Συνελήφθη φοιτητής από τη Νότια Αφρική
για τον βιασμό της 20χρονης φίλης του

Μηχανιώνα: H μεγαλύτερη 
παραγωγική ιχθυόσκαλα

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε για τη Θεσσαλονίκη
και την ιχθυόσκαλα της Μηχανιώνας ο πρόεδρος του
ΟΚΑΑ Απόστολος Αποστολόπουλος. Τη χαρακτήρισε
ως τη μεγαλύτερη παραγωγική ιχθυόσκαλα της Ελλά-
δας από τις έντεκα που έχει υπό τη σκέπη του. «Η Θεσ-
σαλονίκη μαζί με την Καβάλα είναι το 80% εξαλίευσης
στα λαϊκά ψάρια (γαύρους και σαρδέλες)», πρόσθεσε
και για αυτό προχώρησε σε πολύτιμες εργασίες ανα-
καίνισης που εκκρεμούσαν δέκα χρόνια. 

Οικολογική... τερατογένεση

Ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου ο συμπρόεδρος
Κώστας Καλογράνης από το Πράσινο Κίνημα για
την ατάκα του πρωθυπουργού περί «πολιτικής τε-
ρατογένεσης». «Είναι σαν να λέτε σε μένα ότι θα
κατέβω με κ. Τρεμόπουλο. Θα ήταν τερατογένε-
ση», ήταν η αποστομωτική του απάντηση. Νωρίτε-
ρα είχε χαρακτηρίσει τον Μιχάλη Τρεμόπουλο
«εθνομηδενιστή», έκανε λόγο για «βαρονία της οι-
κολογίας» και πως μετά τις εκλογές θα μπει στο
χρονοντούλαπο της Ιστορίας. 

Όλη η Τρικούπη στην πόλη
Άδειο θα είναι το κτίριο της Χαριλάου Τρικούπη

αυτό το διήμερο. Μόνο ο φύλακας θα μείνει. Όλα τα
κομματικά στελέχη και το επιτελείο του Νίκου Αν-
δρουλάκη μετακομίζουν στη Θεσσαλονίκη. Η ομιλία
στο Βελλίδειο χαρακτηρίζεται ως ομιλία διακυβέρ-
νησης του τόπου από τον μελλοντικό πρωθυπουργό
της Ελλάδας. Έχουν βάλει τον πήχη ψηλά...

Με... γεράκια ο Καραγιάννης
Τα γεράκια είναι αδιαμφισβήτητα η ατραξιόν της

φετινής 86ης ΔΕΘ. Μια τυχαία συνάντηση μαζί τους
είχε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώρ-
γος Καραγιάννης. Φεύγοντας από συνέντευξή του
στη δημοτική τηλεόραση έπεσε πάνω στον αρχιγερα-
κάρη, ο οποίος του πρότεινε να φορέσει το γάντι και
να φωτογραφηθεί με τα διάσημα πλέον γεράκια των
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Όπερ και εγένετο.
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Την άμεση συμπληρωματική κατανομή 50 εκατομμυρίων ευρώ από τους ΚΑΠ μέ-
σα στον Σεπτέμβριο, την κατανομή άλλων 50 εκατομμυρίων τον Οκτώβριο ή τον
Νοέμβριο και την επιχορήγηση άλλων 14 εκατομμυρίων για τις δαπάνες των σχο-
λικών επιτροπών ανακοίνωσε στην πρόσφατη συνεδρίαση του διοικητικού συμ-
βουλίου της ΚΕΔΕ ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας. Μάλι-
στα τόνισε ότι αυτά είναι τα συμφωνημένα μέχρι σήμερα, καθώς αναμένεται συ-
νάντηση με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και την ΚΕΔΕ, για να επανε-
ξεταστεί η κατάσταση και να γίνουν βελτιώσεις. Όσον αφορά την οικονομική κα-
τάσταση που βρίσκονται οι δήμοι, ο κ. Πέτσας επεσήμανε ότι η μεταρρύθμιση με
τη συγκρότηση του Οικονομικού Παρατηρητηρίου επέτρεψε να υπάρχουν μετρή-
σιμα στοιχεία και να αποτυπώνεται η πραγματική εικόνα των δήμων. Έτσι η άμεση
χρηματοοικονομική θέση των ΟΤΑ, όπως δείχνουν τα στοιχεία, παρά την κρίση
βελτιώθηκε κατά 265 εκατομμύρια, που σημαίνει αύξηση 90%.

Στερεά Ελλάδα

Σχολικό βοήθημα 
100 ευρώ μέσω της δράσης 

Για έκτη συνεχόμενη χρονιά η περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας υλοποιεί τη δράση «αρχή…
ΖΩ!» για το σχολικό έτος 2022-2023 σε συ-
νεργασία με τη δομή «ΓΕΦΥΡΑ». Στόχος της
δράσης είναι η παροχή σχολικών ειδών
αξίας 100 ευρώ εφάπαξ, μέσω κουπονιού
αγορών (voucher) σε κάθε μαθητή - μέλος
οικογένειας με οικογενειακό εισόδημα κάτω
από τα όρια της φτώχειας, που έχει εγγραφεί
στην Α’ τάξη των δημοτικών σχολείων της πε-
ριφέρειας. 

Ορεστιάδα

ΑΑνεξαρτητοποιήθηκε
δημοτικός σύμβουλος  

Με αιχμές κατά του δημάρχου και για έλ-
λειψη δημοκρατίας στη διοίκηση, ανεξαρ-
τητοποιήθηκε από την παράταξη του δη-
μάρχου Βασίλη Μαυρίδη ο δημοτικός σύμ-
βουλος Ορεστιάδας Διαμαντής Παπαδό-
πουλος. «Ενημερώνω τους συνδημότες μου
ότι από την 5η Σεπτεμβρίου 2022 δεν είμαι
πλέον μέλος της δημοτικής παράταξης του
κ. Μαυρίδη Βασίλη», ανακοίνωσε ο κ. Πα-
παδόπουλος. 

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει πως «Οι λόγοι
που με οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση
μετά από πολλή περίσκεψη αφορούν στην
έλλειψη δημοκρατίας στον τρόπο λειτουρ-
γίας του Δήμου Ορεστιάδας, από την πλευ-
ρά του δημάρχου».

!
Την κεντρική πλατεία
Καστελόριζου ανάπλασε 
ο Δήμος Φυλής

Στον επίσημο εορτασμό για την 79η επέτειο απελευ-
θέρωσης του Καστελόριζου παρέστη ο δήμαρχος Φυ-
λής Χρήστος Παππούς, επικεφαλής αντιπροσωπείας
του δήμου και συνοδευόμενος από τον μητροπολίτη Ιλί-
ου Αθηναγόρα. Οι εκδηλώσεις για την απελευθέρωση
του Καστελόριζου
έγιναν στην κεντρι-
κή πλατεία, η οποία
αναπλάστηκε με δα-
πάνη του Δήμου
Φυλής, καθώς οι
δύο δήμοι έχουν
αδελφοποιηθεί από
το 1996, επί δημαρχίας του αείμνηστου δημάρχου Φυ-
λής Νικολάου Λιάκου. «Είναι η καρδιά της Ελλάδος το
Καστελόριζο στο ανατολικότερο όριο της ΕΕ και βάζου-
με ένα λιθαράκι για να τιμήσουμε τους αδελφούς-κατοί-
κους του που φυλάττουν Θερμοπύλες, υψώνοντας την
ελληνική σημαία στο όμορφο νησί τους», δήλωσε ο Χρή-
στος Παππούς.
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«Πέφτουν» 114 εκατ. για 
το ενεργειακό κόστος των δήμων»

Γράφουν: Γιάννης Παργινός, Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς
τα νότια της Αθήνας, η δημοτική
αρχή προβληματίζεται αν θα

πρέπει να ολοκληρωθεί το μεγάλο
έργο που γίνεται στο κέντρο της πόλης πριν
τις εκλογές; Είναι τόσες οι γκρίνιες που
ακούγονται για τα αποτελέσματα του έργου
στο κομμάτι που έχει τελειώσει, που ίσως κα-
λόβλεπαν μια «διακοπή του έργου» από τον
εργολάβο, όπως έχουν «πάθει» αρκετοί άλ-
λοι δήμοι… 

Ψηφιακή μεταμόρφωση 
των δήμων 

Στη μεγάλη προτεραιότητα που δίνει η κυβέρνηση στα
ζητήματα της ψηφιοποίησης αναφέρθηκε ο υπουργός
Εσωτερικών Μάκης Βορίδης σε εκδήλωση για την «Εφαρ-
μογή των νέων τεχνολογιών στις έξυπνες πόλεις», που
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 86ης ΔΕΘ. Όσον αφο-
ρά την Αυτοδιοίκηση, επεσήμανε τα χρηματοδοτικά εργα-
λεία που «τρέχουν» και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από
τους δήμους για να γίνουν πιο χρηστικοί και πιο αποτελε-
σματικοί. «Το επόμενο χρονικό διάστημα θα δείτε ότι στο
επίπεδο των πόλεών μας θα δημιουργηθεί ένα τελείως
διαφορετικό περιβάλλον με τις εφαρμογές αυτές προς τη
διευκόλυνση των πολιτών», είπε ο κ. Βορίδης.

Εγκαινίασαν το Λύκειο

Το υπερσύγχρονο σχολικό συγκρότημα του 3ου Λυ-
κείου Νέας Φιλαδέλφειας, η κατασκευή του οποίου χρη-
ματοδοτήθηκε από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα Αττικής (ΠΕΠ) 2014-2020 με 11.415.000 ευρώ, εγ-
καινιάστηκε την πρώτη ημέρα του νέου σχολικού έτους.
Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία της υπουργού
Παιδείας Νίκης Κεραμέως, του περιφερειάρχη Γιώργου
Πατούλη, του δημάρχου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλ-
κηδόνας Γιάννη Βούρου και της πρώην περιφερειάρχου
Ρένας Δούρου. Όπως επεσήμανε ο κ. Πατούλης, «Απομέ-
νει ακόμα το 3ο Γυμνάσιο να ολοκληρωθεί, κάτι που θεω-
ρούμε ότι θα γίνει εντός του τρέχοντος έτους, ολοκληρώ-
νοντας έτσι με επιτυχία αυτή την παρέμβασή μας στην πό-
λη της Νέας Φιλαδέλφειας». 



Ο
τριαντάχρονος αγώνας του ενάντια στην αρ-
χαιοκαπηλία αποτελεί σημείο αναφοράς. Η
δράση του απαράμιλλη. Η αφοσίωση στο έρ-
γο του δεδομένη. Η καταπολέμηση της αρ-

χαιοκαπηλίας αποτελεί για τον Γιώργο Τσούκαλη στάση
ζωής και λόγο ύπαρξης. Ασχολείται εθελοντικά εδώ και
τρείς δεκαετίες, κάτι που τον γεμίζει με ενέργεια, δύνα-
μη και αισιοδοξία. Η φήμη του έχει ξεπεράσει τα σύνο-
ρα της χώρας, καθώς τιμάται από διεθνείς φορείς, ση-
μαντικές προσωπικότητες και ιδρύματα.

Χιλιάδες αρχαιότητες ανεκτίμητης αξίας επαναπατρί-
στηκαν με πρωτοβουλία του θέτοντας σε κίνδυνο ακόμη
και τη ζωή του. Δεν έχει υπάρξει καμία υλική ανταμοιβή
για τη δράση του και ούτε πρόκειται να δεχτεί ο ίδιος κά-
τι τέτοιο. Όπως επισημαίνει, άλλωστε, η ηθική ανταμοι-
βή και η αναγνώριση του αγώνα του τον καλύπτουν πλή-
ρως και απολύτως.

Οι βραβεύσεις και οι διακρίσεις
Οι βραβεύσεις και οι διακρίσεις του αποτελούν την

επιβράβευσή του. Τονίζουν και με το παραπάνω την οι-
κουμενική δράση του, την καθολική αποδοχή και τον
σεβασμό προς το πρόσωπό του. Όπως επισημαίνει ο
ίδιος, «είναι ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση να σε τι-
μούν για τον εθελοντισμό σου».

Ξεχωρίζουν το δίπλωμα «αξίας» των Διεθνών Βρα-
βείων Giuseppe Sciacca για τη μεγάλη του συμβολή
στην πάταξη της αρχαιοκαπηλίας, που του απονεμή-
θηκε το 2014 στο Βατικανό, το χρυσό μετάλλιο από
τον στρατηγό της φρουράς του Πάπα ,το χρυσό μετάλ-
λιο της Ένωσης Λογοτεχνών, η βράβευση από το sil-
ver alert, η βράβευση στα Ιεροσόλυμα για την προ-
σφορά στην καταπολέμηση της ιεροσυλίας, όπως
επίσης και οι βραβεύσεις του από την Ελληνική Αστυ-
νομία, από την Unesco Πειραιώς και Νήσων, από το
Λιμενικό, από τους Lions αλλά και από φορείς εντός
και εκτός Ελλάδος.

Πρωταγωνιστής στη διαλεύκανση των μεγαλύτερων

υποθέσεων αρχαιοκαπηλίας τα τελευταία χρόνια, έχει
τη χαρά να δει μέχρι σήμερα κορυφαία διεθνή ΜΜΕ να
δίνουν έμφαση στον τίμιο αγώνα του.

Το BBC έχει παρουσιάσει ένα τεράστιο αφιέρωμα
στην καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλίας μέσω της συ-
νέντευξης που παραχώρησε στην εκπομπή Fast Track.
Αποκαλυπτικές δηλώσεις του φιλοξενήθηκαν σε μεγά-
λα κανάλια του εξωτερικού. Η εφημερίδα «WSJ» έχει
κάνει εκτενή αφιερώματα στις δράσεις για την πάταξη
της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων. Σε πολλά ευ-
ρωπαϊκά Μέσα Ενημέρωσης έχει γίνει σημαντική καμ-
πάνια με αφορμή την υπόθεση της κλοπής του πίνακα
του Ρούμπενς, που συγκλόνισε το πανελλήνιο. 

Το στοίχημα με τον εαυτό του
Ο ανεκτίμητης αξίας πίνακας «Το κυνήγι του Καλυδώ-

νιου κάπρου» του Φλαμανδού ζωγράφου είχε κλαπεί
από το Μουσείο Καλών Τεχνών της Γάνδης το 2001. Δέ-
κα χρόνια μετά, έπεσε στα χέρια των Αρχών που κινήθη-
καν με ακρίβεια και μυστικότητα.

Όπως τονίζει, όλα ξεκίνησαν σαν ένα μεγάλο στοίχη-
μα με τον εαυτό του. Θυμάται ακόμη ότι έβαλε ψηλά τον
πήχη από την πρώτη στιγμή. Ήθελε να ευαισθητοποι-
ήσει όλο τον κόσμο σχετικά με τη μεγάλη αλήθεια ότι η
πατρίδα και η αγάπη για τον πολιτισμό είναι πάνω από
καθετί άλλο. Το κατάφερε.

Ο γνωστός ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης,
που γεννήθηκε στα Ιωάννινα, έχει κλείσει 30 χρόνια
επιτυχημένου αγώνα ενάντια στην αρχαιοκαπηλία και
έχει καταφέρει, με δική του πρωτοβουλία, να επιστρα-
φούν στο ελληνικό κράτος πάνω από 16.500 αρχαιότη-
τες αμύθητης αξίας. Είναι ένας αγώνας χωρίς ίχνος
εφησυχασμού και λιποψυχίας. Είναι εθνικό καθήκον
και ιερή υποχρέωση όλων μας, διότι όπως λέει «πρέπει
να είμαστε σε εγρήγορση, γιατί οι κίνδυνοι που παραμο-
νεύουν είναι πολλοί». Μερικές από τις εκατοντάδες
υποθέσεις που έχει εξιχνιάσει έγιναν βιβλίο με τίτλο
«Λαθρέμποροι Ιστορίας».
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Πρωταγωνιστής στη διαλεύκανση 
των μεγαλύτερων υποθέσεων 
τα τελευταία χρόνια - Με δική 
του πρωτοβουλία έχουν επιστραφεί 
στο ελληνικό κράτος πάνω από 16.500
αρχαιότητες αμύθητης αξίας

Ο τιμωρός των αρχαιοκάπηλων
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ 



Γ
ια τον Γιώργο Τσούκαλη και τα επι-
τεύγματά του μίλησαν στην «Politi-
cal» οκτώ άνθρωποι που γνωρίζουν

τον ίδιο και τα θαυμαστά έργα του:

Ζωή Ράπτη - 
Υφυπουργός Ψυχικής Υγείας

«Θέλω να συγχαρώ θερμά τον Γιώργο
Τσούκαλη για τα 30 χρόνια προσφοράς και
τον αγώνα του ενάντια στην αρχαιοκαπη-
λία. Πρόκειται για εμβληματική φυσιο-
γνωμία, έναν καταξιωμένο διεθνώς ιδιω-
τικό ερευνητή. Με τον συγκλονιστικό
αριθμό άνω των 16.000 αρχαιοτήτων που
βοήθησε να διασωθούν, είμαστε υπερή-
φανοι που συνεισφέρει στη διαφύλαξη
της πολιτιστικής κληρονομιάς μας, με
στόχο να την παραδώσει ακέραιη στις
επόμενες γενιές Ελλήνων».

Ιωάννης Μαρωνίτης - Γενικός πρόεδρος
και CEO του Ιnternational Action Art

«Εάν θα μπορούσα να χαρακτηρίσω
κάπως τον Γιώργο Τσούκαλη για τον αγώ-
να του ενάντια στην αρχαιοκαπηλία, θα
έδινα τον τίτλο “ο Ηρακλής ενάντια στην
αρχαιοκαπηλία”. Πράγματι εδώ και 30
χρόνια δίνει καθημερινά έναν εθελοντικό
αγώνα ενάντια σε έναν από τους μεγαλύ-
τερους εχθρούς της πολιτιστικής κληρο-
νομιάς με έναν αποτελεσματικό τρόπο.
Έτσι, έχει καταφέρει να εντοπίσει και να
κατασχέσει σε συνεργασία με τις αστυνο-
μικές αρχές της χώρας πάνω από 15.000
αρχαιότητες. Είναι μεγάλη μας τιμή που
αυτός ο ιδιοφυής και αλτρουιστής Έλλη-
νας είναι διευθυντής πολιτιστικής κληρο-
νομιάς και μέλος της μεγάλης οικογένει-
ας του Ιnternational Action Art».

Oliver Ruiz - Μεξικό
«Γιορτάζοντας τη 15η επέτειό μου ως

διεθνή ομιλητή μπορώ να πω ότι είναι τιμή
μου να διαδίδω τη σπουδαία δουλειά του
Γιώργου Τσούκαλη στην πατρίδα μου και
στην οικουμένη. Θα του κάνουμε ένα ζων-
τανό αφιέρωμα στο επόμενο διεθνές φε-
στιβάλ “The best of Mexico for the world
and of the world for Mexico” που θα πραγ-
ματοποιηθεί στο θέατρο Zaragoza Atiza-
pan στις 2-4 Δεκεμβρίου 2022. Θα τον τι-
μήσω για την καριέρα του, για τις προσπά-
θειές του και για τον αγώνα του με αναμνη-
στική πλακέτα με το έμβλημά μας, που
απονέμεται αποκλειστικά σε ξεχωριστές
προσωπικότητες από όλο τον κόσμο που
τιμούν τις χώρες τους σε διεθνές επίπεδο.
Ένας εξ αυτών είναι ο Γιώργος Τσούκαλης
και είναι τιμή μου να είμαι ο πρώτος Μεξι-
κανός που θα τον βραβεύσω για το μοναδι-
κό έργο του, για την αφοσίωση στον αγώνα
του και, βέβαια, για τα απίστευτα αποτελέ-
σματα της οικουμενικής δράσης του».

Σάγια Τσαουσίδου - AEJ Greece
«Εργατικός, τίμιος, ευρηματικός,

ακούραστος, δίκαιος. Η ζωή του μια πε-
ριπέτεια και ένας συνεχής αγώνας για
την εξεύρεση της αλήθειας. Ακούραστος
ερευνητής, αφιέρωσε τη ζωή του στον
αγώνα κατά της αρχαιοκαπηλίας με με-
γάλη επιτυχία. Η Ελλάδα τού χρωστάει
πολλά. Είναι ένα λαμπρό παράδειγμα για
τους νέους».

Παναγιώτης Δ. Ριζόπουλος
- Πρόεδρος AHEPA Ψυχικού

«Ο διακεκριμένος ιδιωτικός ερευνητής
Γιώργος Τσούκαλης είναι για εμένα κα-
λός φίλος και πολύτιμος συνεργάτης στο
Τμήμα AHEPA HJ - 40 Ψυχικού. Για 30 και
πλέον έτη έχει αφιερωθεί στον αγώνα του
ενάντια στην αρχαιοκαπηλία με τεράστια
επιτυχία. Αξίζει κάθε τιμής και αναγνώρι-
σης από την Πολιτεία».

Ιωάννης Καμνής - Υποστράτηγος ε.α.,
πρώην πρόεδρος Πολεμικού Μουσείου

«Στις Ένοπλες Δυνάμεις εν καιρώ ειρή-
νης, όταν κάποιος υπερβεί με κάποια ενέρ-
γειά του το καλώς νοούμενο υπηρεσιακό
καθήκον, του απονέμεται κάποιου είδους
ηθική ανταμοιβή. Και αναρωτιέται κανείς.
Ποια ηθική ανταμοιβή αρμόζει στον Γιώργο
Τσούκαλη, ο οποίος εμφορούμενος από
υψηλά ιδανικά και αξίες, μη φειδόμενος
κόπου και χρόνου και με άγνοια κινδύνου
(δεν εξηγείται αλλιώς) έθεσε σκοπό ζωής
εδώ και 30 χρόνια την πάταξη της αρχαι-
οκαπηλίας και την απόδοση των κλαπέντων
στην Πολιτεία. Αυτή του η δράση, αφενός,
προβάλλεται ως αντίδοτο στη λήθη της Ιστο-
ρίας και επέκεινα της πολιτιστικής μας κλη-
ρονομιάς, αγγίζοντας τα όρια της υπαρξια-
κής αγωνίας σε έναν κόσμο που κυριαρχεί η
αίσθηση του μάταιου. Αφετέρου, μας υπεν-
θυμίζει με ηχηρό τρόπο ότι οι αρχαιότητες

αποτελούν το νουκλεϊκό οξύ που περιέχει
τις γενετικές πληροφορίες κάθε λαού. Εν
κατακλείδι, ένα είναι σίγουρο για τον Γιώρ-
γο Τσούκαλη, ότι δεν θα περάσει σκυφτός
μέσα στην Ιστορία και η μεθοδολογία του
στην ανακάλυψη αρχαιοκάπηλων θα πρέπει
να διδάσκεται σε αντίστοιχες σχολές».

Βλάσσης Βαλατσός - Αντιστράτηγος, πρό-
εδρος IPA (Διεθνής Ένωση Αστυνομικών)

«Γνωρίζω τον Γιώργο Τσούκαλη από τη
δεκαετία του ‘90. Σοβαρός επαγγελματίας
στην ιδιωτική έρευνα. Από τα πρώτα χρό-
νια γίναμε φίλοι με αμφίδρομο σεβασμό.
Η εμπιστοσύνη μου στο πρόσωπό του ήταν
και είναι απόλυτη. Ο Γιώργος Τσούκαλης
έχοντας αφιερωθεί στην πάταξη της αρ-
χαιοκαπηλίας, έχει πρωταγωνιστήσει στις
μεγαλύτερες υποθέσεις που ήρθαν στην
επιφάνεια τα τελευταία χρόνια. Σε κάθε
εξιχνίαση υπόθεσης αρχαιοκαπηλίας από
τις διωκτικές αρχές κάπου στο βάθος ήταν
ο Γιώργος Τσούκαλης».

Εμμανουήλ Γ. Κατριαδάκης - Αντιστράτη-
γος ΕΛΑΣ, επίτιμος προϊστάμενος 
επιτελείου αρχηγείου, 
πτυχιούχος Σχολής Εθνικής Ασφάλειας

«Ο Γιώργος Τσούκαλης διαμόρφωσε το
δικό του μονοπάτι στον τομέα της αστυνο-
μικής έρευνας. Ως αξιωματικός της ΕΛΑΣ
είχα την ευτυχία να γνωρίσω τη δράση του
και να αναγνωρίσω τις ιδιαίτερες ικανότη-
τες που είχε αναπτύξει ως ιδιωτικός ερευ-
νητής συνδράμοντας στην εξιχνίαση σο-
βαρών εγκληματικών υποθέσεων με με-
γάλο κοινωνικό αντίκτυπο. Ιδιαίτερη ανα-
φορά πρέπει να κάνω στον αγώνα του
στην καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλίας
και το όνομά του πλέον έχει χαραχτεί στη
συλλογική μας μνήμη για τη συμβολή του
αυτή. Θα χαρώ να συνεχίσει τις επιτυχίες
και κυρίως την κοινωνική δράση του ως
λαμπρού παραδείγματος εργατικότητας,
ήθους και αξιοπρέπειας». 

Ύμνοι για τον Γιώργο
Τσούκαλη και την πλούσια
εθελοντική προσφορά του 
στον πολιτισμό

Οκτώ ππροσωπικότητες
μιλούν για το έργο του
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Ζωή Ράπτη Ιωάννης Μαρωνίτης Oliver Ruiz Σάγια Τσαουσίδου

Παναγιώτης 
Δ. Ριζόπουλος

Ιωάννης Καμνής Βλάσσης Βαλατσός Εμμανουήλ
Γ.  Κατριαδάκης
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Α
υξάνεται η περίμετρος των
δικαιούχων του επιδόμα-
τος θέρμανσης αλλά και το
ποσό βάσης, προκειμένου

να καταβληθεί μεγαλύτερο ποσό σε
περισσότερους δικαιούχους.

Ωφελημένοι θα είναι και όσοι πέρυ-
σι δεν έλαβαν το συγκεκριμένο επίδο-
μα, αφού επέλεξαν κλιματιστικά για
να ζεσταθούν.

Ειδικότερα, όσοι τον περσινό χει-
μώνα έκαναν χρήση των κλιματιστι-
κών και βρέθηκαν αντιμέτωποι με
υπέρογκους λογαριασμούς ρεύματος,
φέτος θα μπορούν να θερμανθούν με
φτηνό πετρέλαιο, εάν διαθέτουν κα-
λοριφέρ που λειτουργεί με καυστήρα
πετρελαίου.

Ποσό βάσης
Το ποσό βάσης για τον υπολογισμό

του επιδόματος με βάση τις βαθμοη-
μέρες αυξάνεται στα 350 ευρώ από
300 ευρώ πέρυσι για όλους.

Ειδικά όμως για τους νέους δι-
καιούχους που θα καταναλώσουν για
πρώτη φορά φέτος πετρέλαιο ή
υγραέριο ή άλλες μορφές καυσίμου,
πλην φυσικού αερίου, το ποσό βάσης
θα είναι διπλό, δηλαδή 700 ευρώ,
εφόσον όμως δεν καταναλώσουν
φυσικό αέριο.

Επομένως, με βάση τα αυξημένα ει-
σοδηματικά κριτήρια οι νέοι δικαιού-
χοι που θα προκύψουν -αλλά και εκεί-
νοι που πέρυσι ενώ δικαιούνταν το
επίδομα δεν αγόρασαν πετρέλαιο
επειδή θερμαίνονταν με τα κλιματιστι-
κά- εφόσον φέτος χρησιμοποιήσουν
πετρέλαιο θέρμανσης θα έχουν επι-
δότηση με ποσό βάσης 700 ευρώ.

Τελικά ποσά
Αναφορικά με τις βαθμοημέρες που

έχουν καταρτιστεί ανάλογα με τις κλι-
ματολογικές συνθήκες και το ψύχος
της κάθε περιοχής δεν θα υπάρξει κά-
ποια μεταβολή.

Αυτό σημαίνει πως το επίδομα για
κάθε δικαιούχο θα υπολογίζεται με
πολλαπλασιασμό του βασικού ποσού
των 300 ευρώ με τον συντελεστή επι-
δότησης, 0,12 έως 1,62 που έχει καθο-
ριστεί για τον οικισμό στον οποίο βρί-
σκεται η κύρια κατοικία του.

Το ποσό που θα προκύπτει από τον
παραπάνω πολλαπλασιασμό θα προ-
σαυξάνεται κατά 20% για κάθε εξαρ-
τώμενο τέκνο του δικαιούχου.

Έτσι το ποσό για τον άγαμο θα μπο-
ρεί να κλιμακώνεται από 100 ευρώ
(εφόσον παραμείνει ίδιο το ελάχιστο
πλαφόν επιδότησης) έως 567 ευρώ,
ανάλογα με την περιοχή.

Αντίστοιχα το ποσό για τον έγγαμο

με ένα ανήλικο παιδί θα κλιμακώνεται
από 120 ευρώ έως 680 ευρώ κ.λπ.

Νέα εισοδηματικά κριτήρια
Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οι-

κονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, αυ-
ξάνονται τα εισοδηματικά κριτήρια, σε
16.000 ευρώ από 14.000 ευρώ που
ίσχυε πέρυσι για τον άγαμο και σε
24.000 ευρώ από 20.000 ευρώ για τον
έγγαμο, προσαυξανόμενα κατά 3.000
ευρώ για το κάθε παιδί.

Για τις οικογένειες τα εισοδηματικά
όρια διαμορφώνονται ως εξής:

Σε 27.000 ευρώ για οικογένεια με
δύο γονείς και ένα τέκνο

Σε 30.000 ευρώ για οικογένεια με
δύο γονείς και δύο τέκνα

Σε 33.000 ευρώ για οικογένεια με
δύο γονείς και τρία τέκνα.

Ενδεικτικά παραδείγματα
Στο κέντρο της Αθήνας (με συντελε-

στή 0,43) για μια οικογένεια με δύο
παιδιά το επίδομα θα ανέλθει στα 210
ευρώ.

Για νέο δικαιούχο που διαμένει στο
κέντρο της Αθήνας και έχει δύο τέκνα,
θα λάβει επίδομα θέρμανσης ύψους
420 ευρώ.

Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (με
συντελεστή 0,71) για μια οικογένεια με
δύο παιδιά το επίδομα θα ανέλθει στα
348 ευρώ.

Στην Κοζάνη (με συντελεστή 1,12)
για μια οικογένεια με δύο παιδιά το
επίδομα θα ανέλθει στα 570 ευρώ.

Τη δυνατότητα να απαλλαγούν από το τέλος επι-
τηδεύματος έχουν επιχειρήσεις και επιτηδευμα-
τίες, υπό την προϋπόθεση ότι θα αυξήσουν τον
αριθμό των εργαζομένων τους. Με βάση τα όσα
ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Οικονομικών,
επιτηδευματίες και μικρές επιχειρήσεις με ακα-
θάριστα έσοδα έως 2 εκατ. ευρώ ετησίως, που αυ-
ξάνουν τον μέσο ετήσιο αριθμό εργαζομένων
πλήρους απασχόλησης, κατ’ ελάχιστο για 3/12 σε
ετήσια βάση για το έτος που συντελείται η αύξηση,

θα απαλλαγούν από την υποχρέωση να καταβάλ-
λουν το τέλος επιτηδεύματος. Το μέτρο έχει μόνι-
μο χαρακτήρα και δυνητικά μπορεί να αφορά
900.000 επιτηδευματίες και επιχειρήσεις, οι
οποίες θα μπορούσαν να κάνουν χρήση του συγ-
κεκριμένου μέτρου. Για παράδειγμα, επιχείρηση
με ετήσια ακαθάριστα έσοδα 1 εκατομμύριο ευρώ,
που αυξάνει τον Οκτώβριο του 2022 το προσωπικό
πλήρους απασχόλησής της, έστω κατά 1 υπάλληλο
τον οποίο διατηρεί τουλάχιστον για τρεις μήνες,

δικαιούται την απαλλαγή του τέλους επιτηδεύμα-
τος για το 2022. Επίσης, ένας επιχειρηματίας που
απασχολεί σήμερα 5 εργαζόμενους πλήρους
απασχόλησης και έστω αν αυξήσει το πλήθος των
υπαλλήλων πλήρους απασχόλησης (οι μισθωτοί
μερικής απασχόλησης δεν μετρούν στην εξίσω-
ση), δηλαδή προσλάβει έξτρα υπαλλήλους το
2023 ώστε το προσωπικό να αυξηθεί συνολικά
πάνω από 5, τότε θα απαλλαχθεί από το τέλος επι-
τηδεύματος για το 2023.

Τα ποσά, τα εισοδηματικά
κριτήρια και για 
ποιους διπλασιάζεται -
Παραδείγματα

Τέλος επιτηδεύματος: Ποιοι μπορούν να απαλλαγούν

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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Τα μυστικά για δικαιούχους

ώ
-
ς
-
-
-



Α
υξήσεις τουλάχιστον 6% θα
λάβουν 1.300.000 συνταξι-
ούχοι από 1ης/1/2023 έπει-
τα από δώδεκα χρόνια «πα-

γώματος», ενώ θα δοθεί και η τέταρτη
δόση των αναδρομικών για όσους
έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης. 

Το υπουργείο Εργασίας μέσω ανα-
λυτικών παραδειγμάτων αναλύει
«την κοινωνική πολιτική στην πρά-
ξη», σύμφωνα με τις εξαγγελίες του
πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης. Αναλυτικά:

11. Συντάξεις: Η αύξηση τουλάχι-
στον κατά 6% στην κύρια σύνταξη
αφορά όσους δεν έχουν προσωπική
διαφορά (περίπου 1.600.000 δι-
καιούχοι). Για τους υπόλοιπους
800.000 θα υπάρξουν μικρές αυξή-
σεις λόγω της εξάλειψης της προσω-
πικής διαφοράς ή θα «σβηστεί» η
διαφορά αυτή το 2023 και από το
2024 θα δουν πραγματικές αυξήσεις.
Έτσι, συνταξιούχος χωρίς προσωπι-
κή διαφορά, με μηνιαίες αποδοχές
750 ευρώ και αύξηση τουλάχιστον
6%, θα έχει ετήσιο όφελος 540 ευρώ.
Με αύξηση 6,5% το μηνιαίο πραγματι-
κό όφελος θα είναι 49 ευρώ ή 588 ευ-

ρώ ετησίως, ενώ με αύξηση 7,5% θα
λάβει 56 ευρώ μηνιαίως και 672 ευ-
ρώ ετησίως.

Συνταξιούχος με μικρή προσωπική
διαφορά 21 ευρώ το 2021 και μηνι-
αίες αποδοχές 1.000 ευρώ με αύξηση
6% θα λάβει στο χέρι 39 ευρώ (60 ευ-
ρώ μείον την προσωπική διαφορά 21
ευρώ). Με αύξηση της σύνταξης κατά
7,5% θα λάβει αύξηση 54 ευρώ και
ετησίως 648 ευρώ. Επίσης, συνταξι-
ούχος με μηνιαίες αποδοχές 1.500
ευρώ και προσωπική διαφορά 150
ευρώ με αύξηση της σύνταξης κατά
6% η διαφορά αυτή θα μειωθεί στα 60
ευρώ μηνιαίως, ενώ με αύξηση 7,5%
στα 38 ευρώ.

Πάνω από 6% η αύξηση
2. Κατάργηση Εισφοράς Αλληλεγ-

γύης: Αφορά συνολικά εισοδήματα
από συντάξεις και άλλες πηγές άνω
των 12.000 ευρώ ετησίως. Οι ωφε-

λούμενοι ξεπερνούν το 1 εκατομμύ-
ριο, καθώς το 2023 θα διευρυνθεί και
το εισοδηματικό κριτήριο. Έτσι, συν-
ταξιούχος με δηλωθέν εισόδημα
15.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 8.000
ευρώ από συντάξεις και τα 7.000 ευ-
ρώ από ενοίκια, θα έχει ετήσιο όφε-
λος 66 ευρώ. 

Συνδυαστικά, αν ένας συνταξιού-
χος έχει καθαρές αποδοχές 1.157 ευ-
ρώ, θα λάβει αύξηση τουλάχιστον 6%
(επιπλέον ποσό 64 ευρώ ή 771 ευρώ
ετησίως). Από τα 771 ευρώ τα 698 θα
προκύψουν από την αύξηση και τα
υπόλοιπα 73 ευρώ από την κατάργη-
ση της εισφοράς. 

3. Πάνω από 150.000 συνταξιούχοι
που υπέβαλαν αίτηση πριν από τον
Μάιο του 2016 και είχαν πάνω από 30
έτη ασφάλισης θα λάβουν την 4η
(προτελευταία) δόση. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Πώς στηρίζονται
ευάλωτοι, μητέρες
και δημόσιοι
υπάλληλοι

Εφάπαξ ποσό 250 ευρώ σε πε-

ρισσότερους δικαιούχους θα δοθεί

τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τις

εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη

ΔΕΘ. Όπως επισημαίνει το υπουρ-

γείο Εργασίας, το ποσό είναι αυξη-

μένο κατά 50 ευρώ σε σχέση με πέ-

ρυσι, ενώ διευρύνεται το πλήθος

των ωφελούμενων συνταξιούχων,

αφού θα δοθεί σε όσους έχουν μη-

νιαίο εισόδημα έως 800 ευρώ αντί

600 ευρώ που ίσχυε πέρυσι. 

Δικαιούχοι του μέτρου είναι

1.000.000 συνταξιούχοι από 634.000

πέρυσι με όριο εισοδήματος τα

9.600 ευρώ αντί 7.200 ευρώ, με οι-

κογενειακό εισόδημα 16.800 αντί

14.400 ευρώ και ακίνητη περιουσία

έως 300.000 ευρώ αντί για 200.000

ευρώ πέρυσι. Επιπλέον, το επίδομα

θα δοθεί σε 35.000 ανασφάλιστους

υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ, 225.000 δι-

καιούχους του Ελάχιστου Εγγυημέ-

νου Εισοδήματος, 172.000 δικαιού-

χους επιδόματος ΑμεΑ, 800.000 δι-

καιούχους επιδόματος τέκνων (αυ-

ξημένο κατά 50%) και 100.000 μα-

κροχρόνια ανέργους από 12-24 μή-

νες. Συνολικά οι δικαιούχοι ανέρ-

χονται σε 2.300.000 άτομα. 

Επιπλέον, το επίδομα μητρότητας

επεκτείνεται στους 9 μήνες αντί για

6 που ισχύει σήμερα, με αποτέλε-

σμα μια μητέρα που σήμερα λαμβά-

νει 713 ευρώ x 6 μήνες, ή 4.278 ευ-

ρώ, να λάβει 713 ευρώ x 9 μήνες,

ήτοι 6.417 ευρώ. Στο ποσό αυτό

πρέπει να προστεθεί και η αναλο-

γία των δώρων Χριστουγέννων -

Πάσχα καθώς και του επιδόματος

αδείας.

Τέλος, με την κατάργηση της ει-

σφοράς 1% υπέρ του Ταμείου Πρό-

νοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, σε

συνδυασμό με την κατάργηση της

εισφοράς αλληλεγγύης, ένας νεο-

διόριστος δημόσιος υπάλληλος θα

έχει ετήσιο όφελος 109 ευρώ, ένας

τμηματάρχης 364 ευρώ και ένα δι-

ευθυντής 591 ευρώ.
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Υπουργείο Εργασίας: 
Η ανάλυση σε αριθμούς 
του τι σημαίνει «κοινωνική 
πολιτική στην πράξη»

Τι θα πάρουν συνταξιούχοι,
μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Τ
ην επιβολή έκτακτου «τέλους
αλληλεγγύης» στις πετρελαϊ-
κές διυλιστικές επιχειρήσεις
της χώρας, καθώς και στις

χονδρεμπορικές εταιρείες αερίου
εξετάζει σοβαρά, σύμφωνα με πληρο-
φορίες της «Political», η κυβέρνηση,
επιχειρώντας να «φουσκώσει» τα
αποθεματικά του Ταμείου Ενεργει-
ακής Μετάβασης, ώστε να αξιοποι-
ηθούν για τις κρατικές επιδοτήσεις
προς τους καταναλωτές, οικιακούς
και επιχειρηματικούς. 

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση έχει
αποφασίσει να αξιοποιήσει τις απο-
φάσεις που αναμένεται να ληφθούν
σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να προχω-
ρήσει στην επιβολή ενός έκτακτου
«τέλους αλληλεγγύης» επί των υπερ-
κερδών που σημειώνουν οι εταιρείες
ορυκτών καυσίμων κατά το έτος
2022. Σημειώνεται ότι τα εν λόγω
υπερκέρδη θα υπολογιστούν κατά το

μοντέλο που εφαρμόστηκε και για τα
«ουρανοκατέβατα» κέρδη των ηλε-
κτροπαραγωγών. 

Υπό συζήτηση στην Ευρώπη 
Το μέτρο συζητήθηκε στο πρόσφατο

έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Ενέρ-
γειας της 9ης Σεπτεμβρίου και αναμέ-
νεται να περιλαμβάνεται στις προτά-
σεις που θα ανακοινώσει σήμερα η
Κομισιόν για την αντιμετώπιση της
πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης
που πλήττει την Ευρώπη. 

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Επι-
τροπή θα προτείνει στα 27 κράτη-μέλη
του μπλοκ να επιβάλουν μια «έκτακτη
και προσωρινή» εισφορά σε βιομηχα-
νίες πετρελαίου, φυσικού αερίου, άν-
θρακα και στα διυλιστήρια με βάση τα
φορολογητέα πλεονάσματα κερδών
που πραγματοποιήθηκαν το οικονομι-
κό έτος 2022. 

Ωστόσο, ακόμα και αν η πρόταση της
Κομισιόν δεν περάσει από τα αποφα-
σιστικά ευρωπαϊκά όργανα, η κυβέρ-

νηση εμφανίζεται αποφασισμένη να
επιβάλλει το «έκτακτο τέλος» στη χώ-
ρα μας, όπως προχώρησε χωρίς ευ-
ρωπαϊκή απόφαση στην «φορολόγη-
ση» κατά 90% των υπερκερδών στην
ηλεκτρική ενέργεια.

Πρέπει να σημειωθεί ότι την τρέ-
χουσα χρονιά της οξύτατης ενεργει-
ακής κρίσης, οι δύο ελληνικοί διυλι-
στικοί όμιλοι (ΕΛΠΕ και Motor Oil)
σημειώνουν πράγματι ρεκόρ κερδο-
φορίας ως αποτέλεσμα, κυρίως, του
συνδυασμού αυξημένης ζήτησης για
καύσιμα και υψηλών περιθωρίων
διύλισης.

Η εισφορά στις εταιρείες αερίου
Σε ό,τι αφορά τη «φορολόγηση» των

κερδών στη χονδρεμπορική του φυσι-
κού αερίου, η συζήτηση δεν είναι και-
νούργια. Αντίθετα, η κυβέρνηση είχε
ζητήσει από τη Ρυθμιστική Αρχή
Ενέργειας να διερευνήσει και υπολο-
γίσει την υπερβάλλουσα κερδοφορία,
πράγμα που αποτυπώνεται στο ενημε-

ρωτικό σημείωμα που έδωσε στη δη-
μοσιότητα η Αρχή πριν το καλοκαίρι.
Επισημαίνεται ότι το ποσό επί του
οποίου θα επιβληθεί η έκτακτη εισφο-
ρά, θα προκύψει κατόπιν αφαίρεσης
των σχετικών έκτακτων εσόδων-εξό-
δων, καθώς και των εκπτώσεων που
έχουν δοθεί. Στην περίπτωση της ΔΕ-
ΠΑ, σύμφωνα με πηγές της εταιρείας,
από τον Οκτώβριο του 2021 μέχρι τον
Απρίλιο του 2022 η εταιρεία έχει προ-
χωρήσει σε γενναίες εκπτώσεις τόσο
σε οικιακούς καταναλωτές όσο και σε
βιομηχανικούς και νοσοκομεία, το
ύψος των οποίων φτάνει τα 140 εκα-
τομμύρια ευρώ. 

Έκτακτο «τέλος αλληλεγγύης»
εξετάζει η ελληνική κυβέρνηση
- Στο μικροσκόπιο και 
οι χονδρεμπορικές 
εταιρείες αερίου 

Με το βλέμμα στραμμένο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
τελεί σήμερα η Ευρώπη, καθώς το πρωί της Τετάρτης
στις 10:00 (ώρα Ελλάδος), η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρ-
σουλα φον ντερ Λάιεν θα ανέβει στο βήμα του Κοινοβου-
λίου, προκειμένου να απευθύνει την ετήσια ομιλία της
για τον απολογισμό του έργου της Επιτροπής. 

Ωστόσο, ο απολογισμός αυτός καθ’ αυτός αναμένε-
ται να βρεθεί σε «δεύτερη μοίρα», με τον πρώτο λόγο
να έχουν οι προτάσεις της Κομισιόν για την αντιμετώ-
πισης της σφοδρής ενεργειακής κρίσης που πλήττει
την Ευρώπη. 

«Διαρροές» από το προσχέδιο του Κανονισμού που
έχουν έρθει στη δημοσιότητα μιλούν για υποχρεωτική -

και όχι προαιρετική- μείωση της κατανάλωσης ρεύματος
καθημερινά για 3-4 ώρες κατά το διάστημα της
αιχμιακής ζήτησης, πανευρωπαϊκό πλαφόν
στα υπερκέρδη, εισφορά αλληλεγγύης στον
κλάδο των ορυκτών καυσίμων και μέτρα αλ-
ληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών. 

Η ευρωπαϊκή ενεργειακή ατζέντα της
ημέρας περιλαμβάνει επίσης την ψηφοφορία
στο ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των σχεδίων για την
επιτάχυνση της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας και τη μείωση κατανάλωσης έως το 2030 -στο
πλαίσιο της δέσμης μέτρων «Fit for 55». 

Η αναθεώρηση της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πη-

γές ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε από την επιτροπή
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Κοινο-

βουλίου, θα αυξήσει το μερίδιο των ΑΠΕ στη
συνολική κατανάλωση ενέργειας της ΕΕ σε
45% έως το 2030. 

Σύμφωνα με την πρόταση, η ανάπτυξη των
ΑΠΕ στον τομέα των μεταφορών θα πρέπει να

οδηγήσει σε μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου κατά 16%, μέσω της αύξησης της χρή-

σης προηγμένων βιοκαυσίμων και μιας πιο φιλόδοξης
ποσόστωσης για ανανεώσιμα καύσιμα μη βιολογικής
προέλευσης, όπως το υδρογόνο.

Μ. ΜΑΣΤ.

Σήμερα ο απολογισμός της Φον ντερ Λάιεν και οι προτάσεις για την ενεργειακή κρίση

Ελέγχονται και 
τα υπερκέρδη 
των πετρελαϊκών 
επιχειρήσεων
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T
ριμερές Σύμφωνο Συνεργασίας
για την ανάπτυξη ενός Πιλοτικού
Έργου Βιομεθανίου με έγχυση
στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς

Φυσικού Αερίου υπογράφηκε τη Δευτέρα
12 Σεπτεμβρίου μεταξύ του ΔΕΣΦΑ και των
εταιρειών Polyeco και Ergoplanning.

Το σχετικό σύμφωνο συνεργασίας ση-
ματοδοτεί το άνοιγμα της εν λόγω αγοράς,
βάσει συγκεκριμένου προγράμματος
δράσης και καθορισμένου χρονοδια-
γράμματος, με πρώτο ορόσημο την εκπό-
νηση επιχειρησιακού σχεδίου μέχρι τα
τέλη Νοεμβρίου 2022 και τη λήψη τελικής
επενδυτικής απόφασης έως τα τέλη του 2023.

Όπως προβλέπεται στο Σύμφωνο Συνεργασίας, το βιο-
μεθάνιο δύναται να χρησιμοποιηθεί αντί του φυσικού αε-
ρίου για σκοπούς ιδιοκατανάλωσης του Διαχειριστή στη
λειτουργία των σταθμών συμπίεσης σε Νέα Μεσημβρία
Θεσσαλονίκης και Αμπελιά Φαρσάλων στη Θεσσαλία, η

οποία σήμερα πραγματοποιείται με τη χρήση φυσικού
αερίου. Καθώς οι δύο εγκαταστάσεις βρίσκονται κοντά
σε περιοχές με μεγάλη διαθεσιμότητα αποβλήτων, η
συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί μια εφικτή και οικονομι-
κά βιώσιμη λύση, που βελτιώνει σημαντικά και το ανθρα-
κικό αποτύπωμα των σταθμών.

Δομική Κρήτης: Ολοκλήρωσε
την απορρόφηση θυγατρικών

Σύμφωνα με τον κανονισμό του Χρηματι-
στηρίου Αθηνών και στο πλαίσιο της άμε-
σης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυ-
τικού κοινού, η εταιρεία «Δομική Κρήτης
ΑΕ» ανακοινώνει σε συνέχεια της 6ης Μαΐ-
ου 2022 απόφασης του διοικητικού συμ-
βουλίου της θυγατρικής εταιρείας Δομική
Ενεργειακή ΑΕ που δημοσιεύθηκε στο
ημερήσιο δελτίου Τύπου της εκδότριας της
6/5/20222 και αφορούσε τη συγχώνευση
με απορρόφηση των θυγατρικών εταιρειών
«Αιολικό Βιαννού ΑΕ» και «Ηλιακό Πάρκο
Ζακαθού ΑΕ».

Η Celestyal Cruises επεκτείνεται
σε τρεις νέες αγορές

Η εταιρεία ανακοίνωσε τη συνεργασία
της με την Inter-Connect που αναλαμβά-
νει τον ρόλο του αποκλειστικού εμπορι-
κού αντιπροσώπου της Celestyal στις
αγορές της Γερμανίας, Αυστρίας και Ελ-
βετίας. Στόχος, όπως επισημαίνει η εται-
ρεία, είναι να συμβάλλει στην περαιτέρω
διεύρυνση του δικτύου πωλήσεών της και
στην προώθηση πακέτων κρουαζιέρας
και ταξιδίων. Η Celestyal αποφάσισε να
συνεργαστεί με την Inter-Connect, κα-
θώς η ευρύτερη περιοχή DACH (Γερμα-
νία, Αυστρία και Ελβετία) αποτελεί μια
σημαντική αγορά με θετικές προοπτικές.
Επιπλέον, με τη νέα συνεργασία θα μπο-
ρέσει να επιταχύνει την περαιτέρω ανά-
πτυξή της σε αυτήν την περιοχή και ταυ-
τόχρονα να προσφέρει νέα προϊόντα πε-
ριηγήσεων σε ένα ευρύτερο κοινό, αξιο-
ποιώντας τις ισχυρές πλατφόρμες διανο-
μής και τεχνολογίας της Inter-Connect.

Τιτάν: Ίδρυσε νέα εταιρεία 
στις ΗΠΑ 

Ο Όμιλος TITAN ίδρυσε στις ΗΠΑ την Ce-
mAI Inc (CemAI), μια εταιρεία η οποία προ-
σφέρει στον κλάδο τσιμέντου διεθνώς μια
πρωτοποριακή υπηρεσία νέας γενιάς με
βάση την τεχνητή νοημοσύνη για την προ-
γνωστική συντήρηση εργοστασίων.

Η Epsilon Net ανακοινώνει τη συμφωνία απόκτησης
(πλειοψηφικού) ποσοστού σε τρεις επιχειρήσεις με εξει-
δίκευση στον τομέα των συστημάτων τεχνολογίας για το
δυναμικό τομέα του τουρισμού. Συγκεκριμένα η μητρική
εταιρεία του Ομίλου εξαγόρασε και απέκτησε:

• το 70% του μετοχικού κεφαλαίου της αγγλικής εταιρεί-
ας «Hotel Availabilities Ltd» έναντι του ποσού των €98.000,
η οποία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη συστημάτων
Channel Manager για ξενοδοχειακές μονάδες και τουρι-

στικά καταλύματα (https://hotelavailabilities.com)
• το 55% του μετοχικού κεφαλαίου της ελληνικής εταιρείας «BookOnlineNow IKE» έναντι του ποσού των

€220.000, η οποία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη συστημάτων On line κρατήσεων (booking engine) για ξε-
νοδοχεία και τουριστικά καταλύματα (https://bookonlinenow.net/) 

• το 55% της κυπριακής εταιρείας «HotelonCloud Ltd», στρατηγικού διανομέα της BookOnlineNow στο εξω-
τερικό, έναντι του ποσού των €180.000.

Συνεργασία ΔΕΣΦΑ - Polyeco - 
Ergoplanning στο βιομεθάνιο

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

Η Σωληνουργεία Κορίνθου εδραιώνει τη στρατηγική της για απεξάρ-
τηση από τον άνθρακα, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα στις παρα-
γωγικές της διαδικασίες και στην εφοδιαστική της αλυσίδα με σκοπό τη
μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του αποτυπώματος άν-
θρακα. Η Σωληνουργεία Κορίνθου, τμήμα σωλήνων χάλυβα της Cenergy
Holdings, αναγνωρίζει την ανάγκη αντιμετώπισης της πρόκλησης αυτής
και λαμβάνει μέτρα για να ελαχιστοποιήσει το περιβαλλοντικό της απο-
τύπωμα, θέτοντας φιλόδοξους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους
στόχους για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητές της. Η Σωληνουργεία Κορίνθου
σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την επίτευξη της μετάβασης σε μια οι-
κονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, μέσω της μείωσης των εκπομπών CO2, της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας από
ΑΠΕ, της έναρξης υπεύθυνης προμήθειας, της εφαρμογής Συστημάτων Διαχείρισης σύμφωνα με τα διεθνή Πρότυπα
ISO και της ποσοτικοποίησης περιβαλλοντικών πληροφοριών σχετικά με τον κύκλο ζωής των προϊόντων της.

Τρεις εξαγορές ανακοίνωσε η Epsilon Net

Σωληνουργεία Κορίνθου: Ελαχιστοποιεί το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα
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Στο επίκεντρο των Επιχειρηματικών Βραβείων
«Θαλής ο Μιλήσιος» του 2022 τέθηκε η γυναί-

κα, θέλοντας να αναδειχθεί η συμβολή της στην κοινω-
νία, στην πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας. 

Τα 4α Επιχειρηματικά Βραβεία «Θαλής ο Μιλήσιος»
απονεμήθηκαν την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου στο Μέ-
γαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, παρουσία υπουργών,
ευρωβουλευτών, βουλευτών, στελεχών της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και εκπροσώπων τοπικών φορέων και
του επιχειρηματικού κόσμου.

Τα φετινά βραβεία διοργανώθηκαν υπό την αιγίδα του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών
(ΕΒΕΑ), του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρί-
ου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), της Κεντρικής Ένωσης Επι-
μελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), του Συνδέσμου Βιομηχα-
νιών Ελλάδος (ΣΒΕ), του ΣΕΒΕ - Σύνδεσμος Εξαγωγέ-
ων, του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος
(ΣΕΓΕ) και της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ. 

Χρυσοί χορηγοί της διοργάνωσης ήταν η Alpha Bank
και η Εθνική Ασφαλιστική, ασημένιος χορηγός η EY Ελ-
λάδος και χάλκινοι χορηγοί η ΑΒ Βασιλόπουλος και η
ΔΕΗ.  Υποστηρικτές της διοργάνωσης: Lamda Develop-
ment, J. Safra Sarasin, Άκτωρ, ΔΕΠΑ, Εθνική Τράπεζα,
Ελληνικός Χρυσός (Hellas Gold), ΕΥΑΘ, Μασούτης.

Στα τέταρτα Επιχειρηματικά Βραβεία «Θαλής ο Μιλή-
σιος» βραβεύθηκαν με το: 

� Βραβείο «Ελληνίδα Επιχειρηματίας - Δημιουρ-
γός brand», οι κυρίες Ελένη Κωνσταντινίδου, ιδρύ-
τρια και πρόεδρος, και Σίλια Σιγαλού, ιδρύτρια και
διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας CALLISTA.
� Βραβείο «Διοίκηση Νεοφυούς Επιχείρησης», η
κυρία Ζηνοβία Μαυροειδή, CEO της εταιρείας E-
FRESH.
� Βραβείο «Προσφορά στην Έρευνα και Καινοτο-
μία», η κυρία Έλενα Χουλιάρα, πρόεδρος και διευ-
θύνουσα σύμβουλος ASTRAZENECA Ελλάδας &
Κύπρου.

� Βραβείο «Ελληνίδα Επιχειρηματίας του εξωτερι-
κού», η κυρία Μαίρη Κατράντζου, Founder & Crea-
tive Director του brand MARY KATRANTZOU.
� Βραβείο «Διοίκηση Οικογενειακής Επιχείρησης»,
η κυρία Μαρίνα Οφλούδη - Γιαβρόγλου, πρόεδρος
της εταιρείας SOYAMILLS INTERNATIONAL LTD.
� Βραβείο «Εξαγωγική Αριστεία», η κυρία Μαίρη
Χατζάκου, πρόεδρος της εταιρείας ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ.
� Βραβείο «Ανώτατο Διοικητικό Στέλεχος», η κυρία
Βασιλική Αναγνώστου, αναπληρώτρια διευθύνου-
σα σύμβουλος του Ομίλου EPSILON ΝET
� Βραβείο «Επικεφαλής Πρωτοποριακής Επιχεί-
ρησης», η κυρία Λένα Φιλίππου - Κορρέ, Korres
Co-Founder & Chief Innovation Officer της εταιρεί-
ας KORRES.

Τιμητική διάκριση έλαβαν:
� Η Δρ Δήμητρα Τσαγκάρη, νομισματολόγος, επι-
μελήτρια Νομισματικής Συλλογής της Alpha Bank,
για την προσφορά της στον πολιτισμό.
� Η κυρία Καλλιρόη Δανάλη Αποστολοπούλου, επι-
χειρηματίας, για τη συμβολή της στην ενδυνάμωση
της γυναικείας παρουσίας στην επιχειρηματική και
κοινωνική ζωή της σύγχρονης εποχής.
� Η κυρία Μαρία Θέμελη, επίκουρη καθηγήτρια της
Ιατρικής στο πανεπιστήμιο VU University Medical
Center της Ολλανδίας και ερευνήτρια, για την πο-
λυετή προσφορά της στον χώρο της Έρευνας και
της Ιατρικής και κατόπιν των πρωτοπόρων ερευνών
που διεξάγει στον τομέα της ανοσοθεραπείας για
την καταπολέμηση του καρκίνου.
� Η κυρία Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, πρωταθλήτρια
Ευρώπης στο βάδην, σε αναγνώριση της εξαιρετι-
κής της προσπάθειας, της μοναδικής της επιτυχίας
και του ήθους της.

Βραβεία για εννιά σημαντικές κυρίες
του επιχειρηματικού κόσμου - Τέσσερις
τιμητικές διακρίσεις 

Από αριστερά προς τα δεξιά: Administrative Manager
Palladian Communication Specialists, κ. Κωνσταντίνος
Λυμπέρης, Εκδότης GK Media Publishing, κ. Νίκος
Καραμανλής, CEO Palladian Communication Specialists, κ.
Γιώργος Λυμπέρης

Από αριστερά προς τα δεξιά: Administrative Manager
Palladian Communication Specialists, κ. Κωνσταντίνος

Λυμπέρης, Διευθύνων Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλιστικής,
κ. Σταύρος Κωνσταντάς, CEO Palladian Communication

Specialists, κ. Γιώργος Λυμπέρης

Τιμή στη γυναικεία 
επιχειρηματικότητα

Από αριστερά
προς τα δεξιά:
Γενικός
Διευθυντής
Εθνικής
Ασφαλιστικής,
κ. Τάσος
Αναστασίου,
Ιδρύτρια και
Πρόεδρος
Callista, κα
Ελένη
Κωνσταντινίδου,
Ιδρύτρια και
Διευθύνουσα
Σύμβουλος
Callista, κα
Σίλια Σιγαλού

Υπουργός
Ανάπτυξης και

Επενδύσεων,
κύριος Άδωνις

Γεωργιάδης

Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών
Υποθέσεων, 

κ. Κωστής Χατζηδάκης 
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Τα βραβεία παρέδωσαν οι κυρίες Δόμνα Μιχαηλίδου,
υφυπουργός Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Εύα Καϊλή, αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και ευρωβουλευτής ΚΙΝΑΛ, Άννα-Μισέλ Ασημακο-
πούλου, ευρωβουλευτής ΝΔ, και οι κύριοι Άδωνις Γε-
ωργιάδης, υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Κω-
στής Χατζηδάκης, υπουργός Εργασίας & Κοινωνικών
Υποθέσεων, Γιάννης Πλακιωτάκης, υπουργός Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιώργος Γεωργαντάς,
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Νίκος
Παπαθανάσης, αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, ευρωβουλευ-
τής ΝΔ, Σταύρος Κωνσταντάς, διευθύνων σύμβουλος
Εθνικής Ασφαλιστικής, Τάσος Αναστασίου, γενικός δι-
ευθυντής Εθνικής Ασφαλιστικής, Δημήτριος Χαριζά-
νης, επικεφαλής Διεύθυνσης Δικτύου καταστημάτων
Ελλάδας ALPHA BANK. 

Τα φετινά βραβεία, με επίκεντρο την γυναίκα, επι-
βράβευσαν σημαντικές γυναικείες προσωπικότητες
του επιχειρηματικού -και όχι μόνο- στίβου, οι οποίες
με τις πρωτοβουλίες, το έργο και τις δράσεις τους ση-
ματοδοτούν μια νέα εποχή, όπου η γυναίκα πρωταγω-
νιστεί σε θέσεις με νευραλγικό ρόλο. Τα βραβεία χαιρέ-
τισαν ο υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης κ. Σταύρος
Καλαφάτης, ο αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυ-

βέρνησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ.
Άγγελος Χαριστέας, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Κων-
σταντίνος Ζέρβας και η εκπρόσωπος του προέδρου της
Κριτικής Επιτροπής των βραβείων και μέλος αυτής, κυ-
ρία Ευτυχία Κασελάκη, Partner της EY Ελλάδος.

Παράδοση βραβείων και χαιρετισμοί

Τα φετινά 4α Επιχειρηματικά Βραβεία
διοργανώθηκαν υπό την αιγίδα

του ΕΒΕΑ, του ΕΒΕΘ, της ΚΕΕΕ, 
του ΣΒΕ, του ΣΕΒΕ, του ΣΕΓΕ και 

της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

Από αριστερά προς τα δεξιά: Εκδότης GK Media Publishing, κ. Νίκος Καραμανλής,
Επικεφαλής Διεύθυνσης Δικτύου Καταστημάτων Ελλάδας - Alpha Bank, κ. Δημήτριος
Χαριζάνης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας, CEO Palladian Communication
Specialists, κ. Γιώργος Λυμπέρης

Από αριστερά προς τα δεξιά: Εκδότης GK Media Publishing,
κ. Νίκος Καραμανλής, Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος
για θέματα Μακεδονίας - Θράκης, κ. Σταύρος Αθ.
Καλαφάτης, CEO Palladian Communication Specialists, κ.
Γιώργος Λυμπέρης

Από αριστερά
προς τα δεξιά:
Υπουργός
Προστασίας του
Πολίτη, κ.
Παναγιώτης
(Τάκης)
Θεοδωρικάκος,
Υφυπουργός
Πρόνοιας και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, κα
Δόμνα
Μιχαηλίδου,
Εκδότης GK
Media Publishing,
κ. Νίκος
Καραμανλής

ΟΙ ΧΟΡΗΓΟI
Χορηγοί επικοινωνίας της φετινής

διοργάνωσης ήταν τα ακόλουθα Μέσα
Ενημέρωσης: Αθηναϊκό Μακεδονικό

Πρακτορείο Ειδήσεων, Bankingnews.gr,
Bankwars.gr, BnB Daily, Businessdaily.gr,
Capital.gr, Cnn.gr, Epixeiro.gr, Euro2day.gr,

FnB Daily, Grtimes.gr, Καρφίτσα,
Μακεδονία της Κυριακής, Makthes.gr,

Mikrometoxos.gr, Παρασκήνιο, Political,
Queen.gr, Theceo.gr, Thesstoday.gr.

Ο θεσμός των Επιχειρηματικών Βραβείων
«Θαλής ο Μιλήσιος» διοργανώνεται από την

Palladian Communications και την GK
Media Publishing. Την εκδήλωση
παρουσίασε ο κύριος Γρηγόρης

Αρναούτογλου. 

Από
αριστερά
προς τα
δεξιά:
Υπουργός
Αγροτικής
Ανάπτυξης
και
Τροφίμων, 
κ. Γεώργιος
Γεωργαντάς,
Ζηνοβία
Μαυροειδή,
CEO e-
Fresh.gr 

Από
αριστερά
προς τα
δεξιά:
Ευρωβουλευ-
τής ΠΑΣΟΚ
και Αντιπρό-
εδρος του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβου-
λίου κα Εύα
Καϊλή, κα
Ρόη Δανάλη
Αποστολο-
πούλου,
Επιχειρη-
ματίας

Ο παρουσιαστής της
εκδήλωσης, Γρηγόρης

Αρναούτογλου

Από αριστερά προς τα
δεξιά: Αναπληρωτής
Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, αρμόδιος
για τις Ιδιωτικές
Επενδύσεις και τις ΣΔΙΤ,
κ. Νίκος Παπαθανάσης,
Πρόεδρος ΜΕΒΓΑΛ, κα
Μαίρη Χατζάκου

Από αριστερά προς
τα δεξιά: Founder &
Creative Director,
Μαίρη Κατράντζου,
Υφυπουργός
Πρόνοιας και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, κα
Δόμνα Μιχαηλίδου
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ο
ζοφερός ποδοσφαιρικός διάκοσμος του
πρωταθλήματος της Super League 1 εμ-
πλουτίστηκε με λίπασμα που καίει τα σπαρ-
τά και στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Λαμία

1-0 μετά τα όσα ακολούθησαν το ντέρμπι Παναθηναϊ-
κός - ΑΕΚ 2-1 και το Ολυμπιακός - Βόλος 1-1. 

Σε ροντέο εξελίχθηκε το παιχνίδι της Τούμπας, όταν
ο βοηθός του Ραζβάν Λουτσέσκου, ο Κριστιάνο Μπά-
τσι, έριξε αγκωνιά στον Σιμόν της Λαμίας στην πλάγια
γραμμή προς το τέλος του ματς. Ακολούθησε γενικευ-
μένη σύρραξη, ενώ ο διαιτητής Τσαγκαράκης δεν
μπόρεσε να ελέγξει την κατάσταση μοιράζοντας δυο
τρεις κίτρινες κάρτες. Στο παιχνίδι ο Χανιώτης διαιτη-
τής αρνήθηκε πέναλτι στη Λαμία, όταν ο Βιεϊρίνια
ύψωσε το πόδι του και βρήκε το κεφάλι του Μανού-
σου. Ο varistas Κουμπαράκης δεν προέτρεψε, ως
όφειλε, τον Τσαγκαράκη να πάει να δει τη φάση. Και
είμαστε ακόμη στην αρχή. 

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Τάκης Μπαλτάκος είχε απειλή-
σει με... αποκεφαλισμούς όσους διαιτητές κάνουν
«χειρουργεία», ο δε Άγγλος αρχιδιαιτητής Στέφεν
Μπένετ είναι ένα άβουλο -κατ’ ευφημισμόν ανεξάρ-
τητο- ον που απλώς άγεται και φέρεται. Εκτός και αν
θρηνούσε τον χαμό της βασίλισσας Ελισάβετ και δεν
είδε το παιχνίδι.

Τα θλιβερά περιστατικά της Τούμπας ήρθαν να προ-
στεθούν στις ανακοινώσεις της ΠΑΕ ΑΕΚ για τη διαι-
τησία του Βούλγαρου Καμπάκοφ στο ντέρμπι της Λεω-
φόρου. Η Ένωση, που διαμαρτύρεται ότι δεν υπήρξε
κανένα εκ των δύο πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού,
αναφέρει ότι επίτηδες δημιουργήθηκε ένα κλίμα ότι
«ελέγχει» τη διαιτησία και πως ο Καμπάκοφ είναι...
σταγονίδιο του πρώην αρχιδιαιτητή Μαρκ Κλάτενμ-
περγκ. Ο σύμβουλος επικοινωνίας της Ένωσης Γ. Κα-
ραλής στην ανάρτησή του μιλάει για «λαμόγια» και δί-
νει ραντεβού στη νεότευκτη «ΟΠΑΠ Arena». 

Στον Ολυμπιακό εξέδωσαν ανακοίνωση κατά του δι-
αιτητή Φωτιά και διεμήνυσαν ότι δεν πρόκειται να κα-
τέβουν στο γήπεδο με Έλληνα διαιτητή. Και την προ-
σεχή αγωνιστική ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στη Θεσ-
σαλονίκη για το ντέρμπι με τον Άρη. Θεωρείται ματς-
ντέρμπι. Θα φέρει ξένο διαιτητή ο Μπένετ; Στο ντέρμπι
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ είχε ορίσει τον Σιδηρόπουλο και
μετά τη γενική κατακραυγή τον... απέσυρε καλώντας
τον Καμπάκοφ. Σε μια αποθέωση της αναξιοπρέπειας.
Ο οποίος Σιδηρόπουλος σφύριξε αγώνα... Champions
League (Πόρτο - Κλαμπ Μπριζ).

Ροντέο το ΠΑΟΚ - Λαμία 1-0, 
για «λαμόγια» μιλάει η ΑΕΚ, μόνο με
ξένους διαιτητές θα παίζει ο Ολυμπιακός
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E
να βαρβάτο όνομα,
όπως αυτού του διε-
θνούς Κολομβιανού
σούπερ σταρ Χάμες

Ροντρίγκεζ με θητεία στην
Πόρτο, την Μονακό, τη Ρεάλ
Μαδρίτης και την Μπάγερν
Μονάχου, παίζει σαν σενάριο
για τον πρωτοπόρο της βαθ-
μολογίας Παναθηναϊκό. 

Την ίδια ώρα, η ΑΕΚ φέρε-
ται να έχει προσεγγίσει το
αστέρι του Βόλου, Πάολο
Φερνάντεζ, ο οποίος αρνή-
θηκε να μεταγραφεί στον
ΠΑΟΚ. Ο Χάμες είναι παίκτης
παγκόσμιου βεληνεκούς, 31
ετών και έναν χρόνο τώρα
αγωνίζεται στο «Ελ Ντοράντο» της Ασίας, το Κατάρ,
στην Αλ Ραγιάν. Προφανώς και είναι ακριβός αλλά και
εγγύηση ποιότητας. Είναι επιπέδου Μαρσέλο του
Ολυμπιακού, Βίντα και Σιντιμπέ της ΑΕΚ και Μπερ-
νάρντ του Παναθηναϊκού. Όσον αφορά τον Πάολο
Φερνάντεζ, έναν εξαιρετικό ντριμπλέρ, δεν τα βρήκε

με τον ΠΑΟΚ, αλλά έχει προτάσεις και από ρωσικές
ομάδες. Επίσης, η ΑΕΚ κινείται και για αριστερό
μπακ. Ο Ολυμπιακός με τη μεταγραφή τού άλλοτε
παίκτη του Παϊτίμ Κασάμι φαίνεται πως έκλεισε τον
κύκλο των μεταγραφών του. Η μεταγραφική περίοδος
τελειώνει αύριο Πέμπτη. 

«Πράσινος»ο Χάμες Ροντρίγκεζ; Άσχετος ιδιοκτήτης: 
«Γιατί δεν παίζουμε 4-4-3»;

Ο νέος ιδιοκτήτης της Τσέλσι, Τοντ Μπόλι, νόμιζε
ότι επειδή έχει λεφτά ξέρει και από μπάλα. Έτσι,
στην τελευταία συνάντηση με τον Γερμανό προπο-
νητή Τόμας Τούχελ, προτού τον απολύσει, τον ρώ-
τησε γιατί η ομάδα δεν παίζει με σύστημα... 4-4-3.
Ο Τούχελ τού εξήγησε ότι η κάθε ομάδα έχει δέκα
παίκτες στο χορτάρι πλην του τερματοφύλακα. Νέ-
ος τεχνικός της Τσέλσι, ο Γκρέιαμ Πότερ.

Ευτυχώς ο Κοτάρσκι 
είναι καλά

Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ Ντόμινικ Κοτάρ-
σκι δέχτηκε ένα χτύπημα στο κεφάλι από το γόνα-
το του Μποάκιε στο ματς με τη Λαμία και οι γιατροί
διέγνωσαν διάσειση. Έγινε αλλαγή και ο Κροάτης
τερματοφύλακας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Εκεί έγινε άμεσα όλος ο απαραίτητος έλεγχος τό-
σο για το κεφάλι όσο και για τον αυχένα βάσει του
πρωτοκόλλου της διοργανώτριας αρχής. Ευτυχώς
οι εξετάσεις του Κοτάρσκι ήταν καθαρές.

Ο Τότι βρήκε άλλη «φωλιά»
Μετά τον επεισοδιακό του χωρισμό από την

Ιλάρι Μπλάζι, την οποία και κατηγόρησε ότι του
άδειασε τις θυρίδες στην τράπεζα (αυτή ισχυρί-
ζεται ότι την απατούσε) ο θρυλικός πρώην αρχη-
γός της Ρόμα Φραντσέσκο Τότι είναι σε σχέση
τους τελευταίους μήνες με τη Νοέμι Μπόκι, 34
ετών. Φυσιογνωμικά «φέρνει» της 41χρονης
πρώην συζύγου του. Έχει και πτυχίο στα οικονο-
μικά και όλα καλά για τον 45χρονο Τότι.

Ντοπέ στο Πανευρωπαϊκό
του Μονάχου

Ντοπέ συνελήφθη ο «ασημένιος» πρωταθλη-
τής Ευρώπης στα 3000μ. στιπλ Αχμέντ Αμπντελ-
γουαχέντ στο πρόσφατο πρωτάθλημα του Μονά-
χου και θα του αφαιρεθεί το μετάλλιο, ενώ του
απαγορεύτηκε κάθε συμμετοχή σε αγώνες. Ο
αραβικής καταγωγής αθλητής αγωνίστηκε για
την Ιταλία, όπου μαζί με έναν άλλον Ιταλό, τον
Ζογκλάμι, έκαναν το 2-3 στον τελικό, ενώ το χρυ-
σό κατέκτησε ο Φινλανδός Ραϊτάνεν.

Τρόμαξαν με τον Λούκα Ντόντσιτς
Συναγερμός σήμανε στις τάξεις της εθνικής μπάσκετ της
Σλοβενίας, όταν είδαν το υπέρλαμπρο αστέρι Λούκα Ντόν-
τσιτς να γυρίζει το πόδι του στη διάρκεια της προπόνησης
σε σύγκρουση με τον Μούριτς. «Αυτό αποτελεί ένα επι-
πρόσθετο πρόβλημα, αλλά θα είναι έτοιμος για το παιχνί-
δι», τόνισε ο Αλεξάντερ Σέκουλιτς. Η Σλοβενία αγωνίζεται
στους «8» κόντρα στην Πολωνία απόψε (21.30) και φυσικά
μια πιθανή απουσία του Ντόντσιτς αλλάζει τα δεδομένα.

Ένα σενάριο 
για προπονητή 
στον Ολυμπιακό

Ένα σενάριο κυκλοφόρησε χτες από ιστοσελίδα και αναπαράχθηκε αμέσως. Ο Ολυμπιακός,
ανέφερε, δεν είναι ευχαριστημένος από τη διαχείριση του υλικού της ομάδας και θα αλλάξει
προπονητή. Υποψήφιος για να αναλάβει είναι ο άλλοτε παίκτης, διεθνής Αργεντινός σούπερ
σταρ Εστέμπαν Καμπιάσο, στη θέση του Ισπανού Κάρλος Κορμπεράν. 

SPORTS
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα 

Δάρδα

Μ
ε δάκρυα στα μάτια ξεκίνησε η νέα σχο-
λική χρονιά για τις διάσημες μαμάδες!
Τηλεπαρουσιάστριες, τραγουδίστριες
και πρωταγωνίστριες απαθανάτισαν

συγκινημένες το πρωί της Δευτέρας τα παιδάκια
τους, τη στιγμή που αναχωρούσαν από το σπίτι για το
σχολείο και μοιράστηκαν ευχές, σκέψεις και συναι-
σθήματα στο Instagram!
H 7χρονη Μαρίνα, η κόρη της Ελένης Μενεγάκη και
του Μάκη Παντζόπουλου, φέτος θα πάει στη Β’ τάξη
δημοτικού. Η διάσημη μαμά τής ευχήθηκε καλή
χρονιά με μια σφιχτή αγκαλιά και τη συνόδεψε μέ-
χρι το σχολικό λεωφορείο του βρετανικού εκπαι-
δευτηρίου «Saint Catherine».
Πρωινό μπάνιο και λούσιμο για τα καμάρια της Δού-
κισσας Νομικού, λίγο πριν την αναχώρησή τους για
τον παιδικό σταθμό: «Καθαρά δοντάκια, χεράκια,
πατουσίνια», έγραψε η παρουσιάστρια ποζάροντας
αγκαλιά με τον Σάββα και την Αναστασία.

Κορόμηλο το δάκρυ της Αθηνάς Οικονομάκου! Ο
4χρονος γιος της Μάξιμος με νέο κούρεμα και σάκα
νίντζα ξεκίνησε σχολείο, με την ηθοποιό να κλαίει
από χαρά!
Πολύ πρωινό ξύπνημα και για την Κατερίνα Παπου-
τσάκη. Τα αγόρια της Μάξιμος και Κίμωνας έφυγαν
μαζί από το σπίτι, φορώντας τις γεμάτες βιβλία σά-
κες τους και την ηθοποιό να τους ξεπροβοδίζει με
δάκρυα χαράς! 
«Σε όλους τους γονείς ευχές για μια ήρεμη και πάνω
από όλα ευτυχισμένη χρόνια. Πρώτη και έκτη δημο-
τικού!», έγραψε η πρώην κριτής του «GNTM» Ζενε-
βιέβ Μαζαρί συστήνοντάς μας τις κορούλες της Μί-
σα και Ροζαλία.
Κοκέτα η κόρη της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή
Παύλου. Πόζαρε έξω από τον παιδικό σταθμό, με τα
μαλλιά της κοτσιδάκια και ροζ σάκα στην πλάτη.
Συγκινημένη η Πέγκυ Τρικαλιώτη για την πρώτη
ημέρα της 10χρονης κόρης της Φρατζέσκας στο

σχολείο. Τη φωτογράφισε τη στιγμή που έβγαινε
από το σπίτι κι εξομολογήθηκε τρυφερά στο Insta-
gram: «Κάθε χρόνο αυτή η φωτογραφία σου αγάπη
μου την πρώτη μέρα του σχολείου με συγκινεί βα-
θιά. Πέμπτη φέτος».
Η Άρτεμις, η μόλις ενός έτους μοναχοκόρη του Βα-
σίλη Χαλακατεβάκη και της Δέσποινας Μαραγκου-
δάκη, ξεκίνησε παιδικό σταθμό. Ο ηθοποιός ανάρ-
τησε ενσταντανέ να κρατάει από το χέρι τη μονάκρι-
βή του, σχολιάζοντας γλυκά: «Πρώτη μέρα...».
Μεγάλωσε ο γιος της Μαριάντας Πιερίδη! Ο 8χρονος
Νικόλας Φωτιάδης θα πάει στις πρώτες τάξεις του
δημοτικού κι αποχαιρέτησε με χαμόγελο τη μαμά
του και την αγαπημένη του τετράποδη Κοκό.
Βack to school για το αγοράκι της Όλγας Λαφαζάνη:
«Περιμένοντας το σχολικό. Καλή αρχή σε όλα τα
παιδάκια που ξεκινούν σχολείο! Τα γλυκά μας πλα-
σματάκια», ευχήθηκε η παρουσιάστρια ποζάροντας
με τον Γιώργο της. 

Back to school
τα παιδιά 
των διασήμων



Χαρούμενη 
για το σεσουάρ

Η Κωνσταντίνα Μιχαήλ επιστρέφει στο θέατρο με
πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολυβραβευμένη κω-
μωδία «Σεσουάρ για δολοφόνους»! Ποζάροντας με
σέξι κορμάκι στο κρεβάτι και φόντο μια κινέζικη
γάτα Maneki Neko για καλοτυχία, η δημοφιλής
ηθοποιός παραδέχτηκε πως η νέα σεζόν είναι ιδιαί-
τερα απαιτητική, αναφέροντας στο Instagram:
«Υπάρχει ανάγκη προγράμματος κι ανασυγκρότη-
σης. Έχω πρόβες και εμφανίσεις σε τηλεόραση και
διαδίκτυο! Σημαίνει: Διατροφή - ύπνος - άσκηση
και στόχος για καινούρια επιτεύγματα! Αισιοδοξία,
πίστη στον σκοπό και… καλή τύχη»!

Μυστικός γάμος

Κάτω από άκρα μυστικότητα ο τραγουδιστής
Νίκος Απέργης ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλη-
σίας με την αγαπημένη του Δώρα. Ο παραμυθέ-
νιος γάμος τελέστηκε την Κυριακή, με την
όμορφη νύφη να καταφθάνει στην ανθοστολι-
σμένη εκκλησία συνοδευόμενη από τον πατέρα
και τον αδελφό της, κρατώντας αγκαλιά τον μό-
λις τεσσάρων μηνών γιο τους. Οι νεόνυμφοι
υποδέχτηκαν τους διάσημους προσκεκλημέ-
νους, όπως τον φρεσκοπαντρεμένο Ηλία Βρετ-
τό που ανάρτησε βίντεο και φωτογραφίες από
τη γαμήλια τελετή και τη χλιδάτη δεξίωση που
ακολούθησε!

Το «κορμί» βολτάρει στη
Φλωρεντία! Η Μάγκυ Χαρα-
λαμπίδου και ο αγαπημένος
της Αλέξανδρος Συλβεστρίδης
απολαμβάνουν φθινοπωρινές
διακοπές στην Πόλη της Ανα-
γέννησης με τη σέξι ραδιοφω-
νική παραγωγό ν’ αποκαλύπτει:
«Βόλτες στην πανέμορφη
Φλωρεντία! Αν κάνεις το ταξίδι
νοίκιασε αυτοκίνητο και πή-
γαινε στην πανέμορφη γεμάτη
αμπελώνες Τοσκάνη στα γρα-
φικά δρομάκια του Σαν Τζιμι-
νιάνο με τα μεσαιωνικά κτίρια
και το φοβερό φαγητό!».

Road trip 
στην Ιταλία

Τ
ο μικρό γλυκό κοριτσάκι που πόζαρε με τον μπαμπά της
στα σκαλιά του 36ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών είναι
μια διάσημη πρωταγωνίστρια! Το απίθανο ασπρόμαυρο
ενσταντανέ με πρωταγωνιστές τη Σμαράγδα Καρύδη και

τον πατέρα της Ντίνο Καρύδη να της χαϊδεύει τρυφερά τα μαλλιά
έδωσε στη δημοσιότητα το Studio Κλεισθένης, με τη φωτογραφία
να κάνει τον γύρο του διαδικτύου: «Ο γνωστός ηθοποιός Ντίνος Κα-
ρύδης μέσα από τον φακό του Κλεισθένη σε μια αδημοσίευτη φω-
τογραφία στα μέσα της δεκαετίας του ‘70 με την κόρη του Σμαράγδα
Καρύδη στην πόρτα του δημοτικού σχολείου, λίγο πριν την έναρξη
των μαθημάτων. Η εξαιρετική και ταλαντούχα ηθοποιός διατηρεί
μέχρι σήμερα μια αγαπημένη σχέση με τους γονείς της βασισμένη
στον σεβασμό, τον θαυμασμό και την αμοιβαία εκτίμηση».

ΗΗ Καιτούλα με φλοράλ!
Να ‘ταν τα νιάτα δυο φορές! Ξεφυλλίζοντας οικογενειακά άλμπουμ
η Καίτη Γαρμπή ανακάλυψε μια παλιά φωτογραφία της τραβηγμέ-
νη το 2015. Η δημοφιλής τραγουδίστρια με άψογο μακιγιάζ πόζαρε
χαμογελαστή με εντυπωσιακό πολύχρωμο μακρύ φόρεμα -για λο-
γαριασμό επαγγελματικής φωτογράφισης- σχολιάζοντας στη λε-
ζάντα: «Μια ωραία καλοκαιρινή φωτό μέσα στο φως και τα χρώμα-
τα, για να μας κρατήσει λίιιγο ακόμα το καλοκαίρι».

Μεγάλη εκδήλωση προς τιμήν της σημαν-
τικής κυρίας του θεάτρου Μιμής Ντενίση
διοργάνωσε ο Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου,
με ειδική βράβευση για την προσφορά της
στον πολιτισμό! Η πρωταγωνίστρια ευχαρί-
στησε συγκινημένη την τοπική αρχή και τον
κόσμο, αναφέροντας: «Ευχαριστώ πολύ τον

δήμο και
όλους τους
κατοίκους
για τη μεγά-
λη αγάπη με
την οποία με
περιέβα-
λαν! Φιλό-
ξενοι, γεν-
ναιόδωροι,
αληθινοί
Μικρασιά-
τες. Κρατά-
νε τη μνήμη
και τις πα-
ραδόσεις
άσβηστες».
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Μπαμπάς και κόρη

Βραβεύτηκε 
στη Θεσσαλονίκη



Τ
α κουνούπια δεν καραδοκούν μόνο το
καλοκαίρι! Εμείς θα πρέπει να είμαστε
προσεκτικοί όλο τον χρόνο, τη στιγμή
μάλιστα που ακόμα είναι έντονη η κυ-

κλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου που προκα-
λείται από το τσίμπημα του μολυσμένου κουνου-
πιού.  «Τα κουνούπια δεν είναι ένα είδος, αλλά μία
τεράστια οικογένεια από σχεδόν 3.500 διαφορετι-
κά είδη, που χωρίζονται σε περισσότερα από 100
γένη, μόλις τρία εκ των οποίων (ο κώνωψ ο ανωφε-
λής, το κοινό κουνούπι και το γένος αηδής) είναι
κυρίως διαδεδομένα στην Ελλάδα», αναφέρει ο
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος δρ Μάρκος Μιχε-
λάκης και συμπληρώνει: «Ανεξάρτητα από το είδος
τους, μας τσιμπούν μόνο τα θηλυκά κουνούπια,
γιατί χρειάζονται το αίμα για να παράγουν τα αυγά

τους. Δυστυχώς, η συνέπεια του τσιμπήματός τους
είναι συχνά η μετάδοση επικίνδυνων ασθενειών,
όπως ο ιός του Δυτικού Νείλου, η ελονοσία και
πολλές άλλες».

Έρευνες έχουν δείξει ότι τα κουνούπια ακολου-
θούν οσφρητικά, οπτικά και θερμικά σήματα για να
μας εντοπίζουν. Το πρώτο είναι το διοξείδιο του άν-
θρακα που εκπνέουμε όταν αναπνέουμε. Η ποσό-
τητα του αερίου αυτού είναι μεγαλύτερη σε ορισμέ-
νες πληθυσμιακές ομάδες, όπως οι έγκυοι και οι
μεγαλόσωμοι άνθρωποι. Ωστόσο δεν είναι το διο-
ξείδιο του άνθρακα αυτό που μας καθιστά ελκυστι-
κούς για τα κουνούπια.  Όταν τα κουνούπια πλησιά-
σουν αρκετά τον άνθρωπο, αρχίζουν να αντιλαμβά-
νονται τη μυρωδιά από το δέρμα του. Καθώς πλη-
σιάζουν εγγύτερα στην πηγή αυτής της μυρωδιάς,

ανιχνεύουν επίσης τη θερμότητα και τον ιδρώτα
που παράγει το σώμα του. 

Τη μεγάλη διαφορά στην «ελκυστικότητα» ενός
ατόμου την κάνει η μυρωδιά του δέρματός του. Αυ-
τή καθορίζεται κατ’ αρχάς από ορισμένες ουσίες
που παράγει ο ίδιος ο οργανισμός και τις οποίες δεν
μπορούμε να αλλάξουμε. Τέτοιες ουσίες είναι λ.χ. η
αμμωνία, το γαλακτικό οξύ, η ακετόνη κ.λπ. Καθε-
μία από αυτές δρα με ξεχωριστό τρόπο στην προ-
σέλκυση των κουνουπιών. Η υψηλή συγκέντρωση
γαλακτικού οξέος π.χ. αυξάνει την προσέλκυση
των κουνουπιών από την αμμωνία και το διοξείδιο
του άνθρακα. 

Ελκυστικός για τα κουνούπια είναι και ο ιδρώ-
τας. Τη μυρωδιά του δέρματος μπορούν να κά-
νουν ακόμα πιο ελκυστική ορισμένα σαπούνια,
λοσιόν και καλλυντικά που χρησιμοποιούμε. Οι
μυρωδιές των λουλουδιών και των φρούτων τα
προσελκύουν ιδιαίτερα, γιατί τρέφονται (και) με
το νέκταρ των ανθέων.
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kpapakosto@yahoo.gr

Ακολουθούν οσφρητικά, οπτικά 
και θερμικά σήματα για να 
μας εντοπίζουν. Το πρώτο είναι 
το διοξείδιο του άνθρακα 
που εκπνέουμε όταν αναπνέουμε

Άοσμα προϊόντα πριν από την έξοδο
Η λύση για να μειώσετε τις οσφρητικές ενδείξεις που κάνουν τα κουνούπια να σας επιτίθενται εί-
ναι να χρησιμοποιείτε άοσμα προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης του εαυτού και των ενδυμά-
των σας. «Εκτός από το άρωμα, όμως, πρέπει να έχετε στον νου σας και τα καλλυντικά σας. Δεν
πρέπει να βάζετε ενυδατική στο δέρμα σας πριν βγείτε για την απογευματινή ή βραδινή βόλτα σας.
Πολλά ενυδατικά προϊόντα περιέχουν γαλακτικό οξύ, το οποίο -όπως προαναφέρθηκε- προσελ-
κύει τα κουνούπια. Εξίσου ελκυστικά είναι και τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για ανανέωση
της επιδερμίδας, όπως αυτά που περιέχουν άλφα-υδροξυοξέα (AHAs). Σημαντικό είναι ακόμα να
προσέξετε την ένδυσή σας. Ο στόχος σας πρέπει να είναι τα ανοικτόχρωμα ρούχα, που καλύπτουν
μεγάλες επιφάνειες του δέρματος. Τα κουνούπια προσανατολίζονται προς τον στόχο τους χρησι-
μοποιώντας και την όρασή τους. Όσο πιο σκουρόχρωμος είναι ο στόχος, τόσο πιο εύκολα τον βλέ-
πουν, επομένως η λύση είναι να φοράτε λευκά, μακριά ρούχα», καταλήγει ο κ. Μιχελάκης.

Tι ελκύει τα κουνούπια

Δρ Μάρκος Μιχελάκης,
Δερματολόγος -
Αφροδισιολόγος 



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς μία ευκαιρία στα οικο-
νομικά σας θα έρθει, για να σας απαλλάξει
από κάποια επιπρόσθετα βάρη που είχατε
αυτή την περίοδο. Είναι καιρός να φτιάξετε
τις σχέσεις σας με πρόσωπο που βρίσκεται
στον ίδιο επαγγελματικό χώρο με εσάς.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η Σελήνη στο δικό σας ζώδιο βρίσκει τη θέ-
ση της και φροντίζει εσάς του πρώτου δε-
καημέρου. Είναι ένα θετικό πέρασμα για την
προσωπική σας ζωή, αλλά και για τη φροντί-
δα των παιδιών σας, αν είστε γονείς.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς του πρώτου δεκαημέρου πολύ
καλά τα νέα για τα επαγγελματικά σας, για
τις παρασκηνιακές επαφές, αλλά και για
καλές οικογενειακές σχέσεις που είχαν
κάποια προβλήματα το τελευταίο διάστη-
μα.  

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Είναι μία καλή μέρα για εσάς, εφόσον θα
έχετε τη στήριξη και την αγάπη δικών
σας ανθρώπων. Ίσως μάλιστα παρου-
σιαστούν ευκαιρίες που αφορούν κά-
ποια μετακίνησή σας.  

Λέων
(23/7-22/8)
Σήμερα θα έχετε την ευκαιρία να ανανεώ-
σετε κάποια επαγγελματικά σας διαβήμα-
τα, αλλά και να διατηρήσετε την ισορροπία
μέσα στον χώρο που εργάζεστε, μετά από
κάποιες έντονες στιγμές που σας είχαν
στενοχωρήσει.  

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η Σελήνη συνεργάζεται σήμερα άψογα

με την Αφροδίτη που βρίσκεται στο δικό

σας ζώδιο. Εσείς που έχετε γεννηθεί τις

πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη θα έχετε

καλή εξέλιξη στα οικονομικά σας, αλλά

και στις συναισθηματικές σας υποθέσεις.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Οι Ζυγοί θα έχετε σήμερα μία οικονομική ενί-

σχυση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα τακτο-

ποιήσετε με ευκολία οικονομικές εκκρεμό-

τητες. Επίσης, η προσωπική σας ζωή αναζω-

πυρώνεται, αλλά κάτι σας σταματά, ώστε να

νιώσετε ολοκλήρωση με τον άνθρωπό σας.  

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Σήμερα είναι μία καλή ευκαιρία να ανανεώσε-

τε τις σχέσεις σας με τα αγαπημένα σας πρό-

σωπα. Ίσως έχετε περάσει πάρα πολύ δύσκο-

λα με κάποιες επιλογές σας, αλλά κρατήστε

κάτι καλό από καθετί που έχετε ζήσει.  

Τοξότης
(22/11-21/12)
Σήμερα έχετε την ευκαιρία να κάνετε ένα

βήμα μπροστά σε κάθε επαγγελματική σας

επιδίωξη. Ιδίως εσείς του πρώτου και δευ-

τέρου δεκαημέρου θα νιώσετε την υπεροχή

μέσα από τις προσπάθειές σας.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Είναι μία πολύ καλή μέρα για εσάς που θέ-

λετε να φροντίσετε τα αγαπημένα σας πρό-

σωπα και να κάνετε ένα σημαντικό βήμα σε

νομικά θέματα. Φροντίστε να φτιάξουν οι

σχέσεις σας με πρόσωπα από τα οποία έχετε

απομακρυνθεί χωρίς ιδιαίτερο λόγο.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Είναι καλή μέρα για να ασχοληθείτε με το

σπίτι σας, την οικογένεια, τις ρίζες σας. Θα

σας βοηθήσουν επίσης πρόσωπα που

έχουν ισχυρούς συναισθηματικούς δε-

σμούς μαζί σας.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Φροντίστε την προσωπική σας ζωή, όπως

επίσης τα λόγια που θα μοιραστείτε με τα

αγαπημένα σας πρόσωπα, ώστε να γίνουν

η αιτία να δώσουν την καλύτερη ώθηση για

ένα νέο ξεκίνημα. 
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ΗΣελήνη περνά στο ζώδιο του Ταύρου
και κάνει θετική όψη με την
Αφροδίτη που βρίσκεται στο ζώδιο της
Παρθένου. Έτσι τα ζώδια της Γης, του

πρώτου και δευτέρου δεκαημέρου, θα έχουν
εύνοια στα οικονομικά αλλά και στην
αισθηματική τους ζωή.



Κ
άθε λογικός και με δημοκρατικές αξίες
πολίτης πρέπει να νιώθει σοκαρισμέ-
νος με όσα συνέβησαν στο φεστιβάλ
της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ. Γνωστός γε-

λωτοποιός εμφανίστηκε στο φεστιβάλ της Νεολαί-
ας του κ. Τσίπρα και συμπεριέλαβε στο πρόγραμμά
του χυδαίες ύβρεις εναντίον του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν είχα την πρόθεση να
ασχοληθώ με το θέμα γιατί είχα την ψευδαίσθηση
ότι η συγκεκριμένη στάση θα τύγχανε καταδίκης
από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Αλίμονο...

Πόσο λάθος είχα; Και πόσο μάταιο είναι να ανα-
μένεις το αυτονόητο από εκείνους που δεν θεω-
ρούν ότι υπάρχουν όρια στην ανθρώπινη συμπερι-
φορά; Γιατί για ανθρώπινη συμπεριφορά πρέπει να
μιλάμε, όχι για πολιτική συμπεριφορά. Στην πολιτι-
κή μέχρι σήμερα, ακόμη και στις πιο μαύρες μέρες
του εθνικού ή μεταπολιτευτικού πολιτικού διχα-
σμού, τέτοιες συμπεριφορές δεν υπήρξαν. Είναι
προφανές ότι μέσα από τις ύβρεις εναντίον του πο-
λικού τους αντιπάλου κάποιοι επιχειρούν να καλύ-
ψουν τη δική τους πολιτική φτώχεια.

Όταν διαθέτεις επιχειρήματα, όταν καταθέτεις
προτάσεις, όταν έχεις πολιτικό λόγο, δεν έχεις την
ανάγκη να καταφεύγεις στις ύβρεις και τη χυδαι-
ότητα. Απλά λες τις δικές σου θέσεις και απόψεις
και δίνεις αγώνα για να φτάσουν στην κοινωνία και
να τις υπερψηφίσουν οι πολίτες στην κάλπη. Και αν
πιστεύεις ότι είσαι καλύτερος από τον αντίπαλό
σου και οι προτάσεις σου πιο σωστές για τη χώρα,
περιμένεις από τον λαό να τις υιοθετήσει και να

σου δώσει τη δύναμη μέσω της κοινοβουλευτικής
πλειοψηφίας ώστε να τις εφαρμόσεις.

Όλα αυτά βέβαια υπό μία προϋπόθεση, ότι πι-
στεύεις στις βασικές αρχές και στους κανόνες που
διέπουν το πολιτικό «παιχνίδι» σε μια κοινοβου-
λευτική δημοκρατία. Όταν ένα κόμμα μιλάει για την
ανάγκη ελέγχου των αρμών της εξουσίας, όταν
αφήνει υπονοούμενα για επιστροφή στην εξουσία
που θα είναι εκδικητική, όταν αντί να κάνεις πολιτι-
κή αντιπαράθεση καταφεύγεις στον εκχυδαϊσμό
της πολιτικής ζωής βάζοντας μάλιστα μπροστάρη
τη Νεολαία σου, τότε είναι σαφές ότι όχι μόνο δεν
σέβεσαι τους κανόνες του πολιτικού παιχνιδιού,
αλλά επιδιώκεις να μετατρέψεις την πολιτική σε
χοιροστάσιο επειδή, όπως αποδεικνύεται, στον
αγώνα λάσπης νιώθεις αήττητος, πρωταθλητής.
Εκείνο που δεν έχει καταλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι η
πολιτική πρέπει να έχει παιδευτικό χαρακτήρα.

Πάντα στην Ελλάδα μέσα από την πολιτική οι
ασχολούμενοι με αυτήν περνούσαν μηνύματα εκ-
παιδευτικού χαρακτήρα για το σύνολο της κοινω-
νίας και των πολιτών. Την πολιτική την υπηρετού-
σαν οι άριστοι όχι υπό την έννοια της αριστοκρατίας
αλλά της ηθικής. Και αν κάποιος παρεκτρεπόταν,
στιγματιζόταν. Και το στίγμα έμενε στους αιώνες...
Ποτέ όμως στην αθηναϊκή δημοκρατία, που ανέ-
χτηκε τους δημαγωγούς, δεν μπόρεσαν να ευδοκι-
μήσουν οι χυδαίοι πολιτικοί. Ούτε καν εκείνοι που
εκτόξευαν ανυπόστατες κατηγορίες. Μην ξεχνάμε
άλλωστε ότι για να κατηγορήσεις κάποιον δημόσια
έπρεπε να μπορείς να αποδείξεις την κατηγορία

σου. Διαφορετικά υπήρχαν βαρύ πρόστιμο και -το
χειρότερο- μερική απώλεια της ιδιότητας και των
προνομίων του πολίτη. Η συκοφαντία άλλωστε
ήταν ντροπή για κάθε πολίτη.

Στις μέρες μας ο εκχυδαϊσμός του πολιτικού λό-
γου και η ανοχή ενός πολιτικού αρχηγού στη συκο-
φαντία και την πολιτική λάσπη προκαλούν εντύπω-
ση. Γιατί ο κ. Τσίπρας όφειλε όχι μόνο να καταδικά-
σει το σύνθημα «Μητσοτάκη, γαμ...», που εμφανί-
σθηκε με ρωσική γραφή στην κεντρική οθόνη του
φεστιβάλ της Νεολαίας του, αλλά και να έχει απο-
κεφαλίσει πολιτικά τον πρόεδρό της, όποιος και αν
είναι και όπως και αν λέγεται. Η ανοχή στη χυδαι-
ότητα στην ουσία αποτελεί προτροπή προς αυτήν.

Αναρωτιέται άραγε ο κ. Τσίπρας τι σπέρνει; Ανα-
ρωτιέται τι θα θερίσει όταν τα φιντάνια του μεγαλώ-
σουν και δεν τους αρέσει κάποια πολιτική του από-
φαση; Ο ίδιος έκανε τραγικό λάθος που δεν πήρε
δραστικά μέτρα εναντίον όσων εμπνεύστηκαν και
υιοθέτησαν αυτό το χυδαίο σύνθημα, που δεν μπο-
ρεί να δικαιολογηθεί από τη δήθεν αγανάκτηση του
λαού. Ο λαός στις δημοκρατίες έχει όπλο: την ψήφο
του. Με αυτήν επιβραβεύει ή καταδικάζει.

Ο κ. Τσίπρας έχει μια μοναδική ευκαιρία: στη συ-
νέντευξη που θα δώσει στη ΔΕΘ να καταδικάσει τη
χυδαιότητα. Διαφορετικά, εκτός από τον χαρακτη-
ρισμό του λαϊκιστή, ιστορικά θα στιγματιστεί και
από αυτόν του εκχυδαϊστή της ελληνικής πολιτικής
σκηνής. Ακόμη θέλω να πιστεύω ότι κάτι τέτοιο δεν
του αξίζει. Αλλά το τι θα πράξει αποτελεί δική του,
προσωπική πολιτική επιλογή. 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Πολιτική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ
ο εκχυδαϊσμός της πολιτικής

Όταν διαθέτεις
επιχειρήματα,
όταν καταθέτεις
προτάσεις, όταν
έχεις πολιτικό
λόγο, δεν έχεις
την ανάγκη να
καταφεύγεις στις
ύβρεις και τη
χυδαιότητα


