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Σ
τη χώρα τη δεδομένη στιγμή ισχύουν δύο
ισχυρές, ορατές και «φωναχτές» αντιφά-
σεις που πρέπει να απασχολήσουν γενι-
κώς αλλά και ειδικώς την κυβέρνηση. Η

μία αφορά την οικονομία και η άλλη την πολιτική.
Σχετικά με την οικονομία, τα νούμερα που λαμ-

βάνουν στην οδό Νίκης από τις στατιστικές υπηρε-
σίες Ελλάδας και Ευρώπης αλλά και από άλλες πη-
γές, όπως για παράδειγμα τις πύλες εισόδου της
χώρας, τα αεροδρόμια και τα λιμάνια, αποπνέουν
αισιοδοξία και δείχνουν υψηλό ρυθμό ανάπτυξης.
Ο τουρισμός αναμφίβολα τραβά την άμαξα με τα
αλλεπάλληλα ρεκόρ που μέχρι στιγμής καταγράφει
-καταρρίπτοντας και εκείνα του 2019- σε επισκέ-
πτες, επιβατική κίνηση σε αεροδρόμια, εισόδους
σε λιμάνια και, όπως προμηνύεται, σε τουριστικά
έσοδα. Όμως και άλλοι κλάδοι της οικονομίας πάνε
καλά, όπως οι κατασκευές, η εξαγωγική δραστη-

ριότητα, οι νέες επενδύσεις αλλά και οι επανεπεν-
δύσεις, όλα αυτά που συνεισφέρουν ώστε να φτά-
σουμε στην ανάπτυξη 7,8% του β’ τριμήνου και να
πλησιάζουμε στο 5,5% όσον αφορά την ετήσια. Και
την ίδια ώρα που έρχονται αυτά τα θετικά νέα, να
υπάρχουν αυτή η ανασφάλεια και η αγωνία για τον
επόμενο χειμώνα, σε σημείο που πολλοί συμπολί-
τες μας να ανησυχούν πώς θα τα βγάλουν πέρα,
αναμένοντας τσουνάμι ανατιμήσεων στην κατανά-
λωση, ράλι στα καύσιμα και νέα εκτόξευση στα
ενεργειακά τιμολόγια. Και η αβεβαιότητα για το
μέλλον δεν αφήνει το... παρόν να επηρεάσει θετικά
συνολικά την οικονομία, με κλασικό παράδειγμα
την κατάσταση που επικρατεί στο χρηματιστήριο.

Και ας πάμε και στην πολιτική, συγκεκριμένα στα
της κυβέρνησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει
προτάξει -και ορθώς- την ανάγκη διατήρησης της
σταθερότητας, τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο,

αναλαμβάνοντας το ρίσκο της συνέχισης της κυ-
βερνητικής πορείας αυτό τον χειμώνα προς χάριν
αυτού του σκοπού. Δεν πήγε σε πρόωρες εκλογές,
όπως «έπαιζε» το καλοκαιρινό σενάριο, δεν προ-
χωρά σε θεσμικές ανατροπές, για παράδειγμα σε
αλλαγή του εκλογικού νόμου, και συνεχίζει σε αυτό
το ομιχλώδες σκηνικό για να μη διασαλευτεί η «κα-
νονικότητα». Και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις
που είδαν το φως της δημοσιότητας μετά το ξέσπα-
σμα της ιστορίας των παρακολουθήσεων, η φθορά
για την κυβέρνηση είναι μικρή και η αντιπολίτευση
-κυρίως η αξιωματική- αδυνατεί να εισπράξει ικα-
νοποιητικά κέρδη από αυτή την ιστορία. Και αυτό
που δεν μπορούν να προκαλέσουν οι πολιτικοί αν-
τίπαλοι πάει να προκληθεί εκ των έσω με τις καθη-
μερινές διαφοροποιήσεις «γαλάζιων» στελεχών
και τα αυτογκόλ τύπου Πέτσα. Πάνε να μας τρελά-
νουν, δηλαδή…
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Α
πό τη θεωρία στην πράξη. Μετά
την αποσαφήνιση του εκλογι-
κού διαδρόμου, η κυβέρνηση
στρέφει το βλέμμα της στα δύ-

σκολα στοιχήματα του επικείμενου χει-
μώνα.

Το Μέγαρο Μαξίμου επιλέγει συνειδητά
να αγωνιστεί στο… τερέν της καθημερινό-
τητας, καθώς εκτιμά πως η σύγκριση ανά-
μεσα στα πεπραγμένα των τελευταίων 3
ετών και εκείνα της διακυβέρνησης των
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ στους νευραλγικούς τομείς
της οικονομίας, της εξωτερικής πολιτικής
και άμυνας, των εργασιακών σχέσεων και
του μετασχηματισμού του κράτους, ψη-
φιακού και μη, καταδεικνύει την προφα-
νή, όπως τη χαρακτηρίζουν, «γαλάζια
υπεροχή».

Σε πρώτο πλάνο μεταρρυθμίσεις 
που αντέχουν στον χρόνο

Παρά τις διαδοχικές, πρωτόγνωρες και
σοβαρές κρίσεις που κλήθηκε να διαχει-
ριστεί η κυβέρνηση, από την καθοδηγού-
μενη μεταναστευτική «εισβολή» στον
Έβρο έως την τωρινή οξεία ενεργειακή
κρίση, η κυβέρνηση, όπως σημειώνουν
στενοί της συνεργάτες, προσπάθησε να
μην παρεκκλίνει ποτέ από τον στόχο της
οικονομικής ανάπτυξης και της διασφάλι-
σης της κοινωνικής συνοχής. Οι ίδιες πη-
γές τονίζουν ότι στο Μέγαρο Μαξίμου επι-
χειρούν να παρέμβουν μέσω μεταρρυθμί-
σεων και διαρθρωτικών τομών με στόχο
την άρση των στρεβλώσεων σε οικονομία
και αγορά εργασίας, προκειμένου να μην
πέσουν στην παγίδα της μονοδιάστατης
και εν τέλει ατελέσφορης μεσοπρόθεσμα
πολιτικής της απονομής επιδομάτων.

«Σπίτι μου»
Μία αρκετά φιλόδοξη παρέμβαση, που

επεξεργάστηκε τους τελευταίους μήνες η
κυβέρνηση και ανακοίνωσε ο πρωθυ-
πουργός από το βήμα της ΔΕΘ, είναι και
αυτή για τη φθηνή στέγη για νέους και
ζευγάρια έως 39 ετών, αλλά και για τους
φοιτητές. Κατά τη σημερινή παρουσίαση
στη Γενική Γραμματεία Τύπου από τους
υπουργούς Επικρατείας, Παιδείας και Ερ-
γασίας, Άκη Σκέρτσο, Νίκη Κεραμέως και
Κωστή Χατζηδάκη, αλλά και τη γγ του

υπουργείου Ενεργείας Αλεξάνδρα Σδού-
κου, τα προαναφερθέντα κυβερνητικά
στελέχη θα επιχειρήσουν να εξειδικεύ-
σουν το σχέδιο 6 σημείων.

Όπως έχει γίνει εκ των προτέρων γνω-
στό, το πρόγραμμα συνολικού ύψους 1,8
δισ. ευρώ θα απευθύνεται σε πάνω από
100.000 δικαιούχους, ενώ μέσω παρεμ-
βάσεων, όπως η αύξηση του ορίου της

golden visa στα 500.000 ευρώ, κυβερνη-
τικά στελέχη προεξοφλούν πως θα έχει
θετικό αντίκτυπο και ευρύτερα στην αγο-
ρά ακινήτων, στην κατεύθυνση του εξορ-
θολογισμού των τιμών, που έχουν εδώ και
μήνες πάρει την ανιούσα.

Μεταξύ των κυριότερων παρεμβάσεων
είναι και αυτή που αφορά στο ειδικό πρό-
γραμμα χαμηλότοκων δανείων, ύψους

500 εκατομμυρίων ευρώ με συγχρηματο-
δότηση 375 εκατομμυρίων από το κράτος
και τα υπόλοιπα 125 από τις τράπεζες. Κατ’
αυτόν τον τρόπο, εξηγούν κυβερνητικοί
παράγοντες, εξασφαλίζεται πολύ χαμηλό
επιτόκιο για 10.000 πολίτες. Στα προανα-
φερθέντα «κουμπώνει» το πρόγραμμα
«Εξοικονομώ και Ανακαινίζω» για 20.000
νέους, με τον καθένα εξ αυτών να λαμβά-
νει έως και 20.000 ευρώ για ενεργειακές
παρεμβάσεις στο ακίνητό του, μαζί με μία
πρόσθετη ενίσχυση 3.000 ευρώ και ένα
χαμηλότοκο δάνειο, ύψους 7.000 ευρώ.
Στο πλαίσιο της παροχής κινήτρων, εξάλ-
λου, προγραμματίζεται η χορήγηση κρατι-
κής επιδότησης ύψους έως και 10.000 ευ-
ρώ σε 10.000 δικαιούχους, προκειμένου
να ανακαινίσουν το σπίτι τους.

Επιπλέον, το φοιτητικό επίδομα στέγης
αυξάνεται σε 1.500 και κατά περιπτώσεις
σε 2.000 ευρώ, ενώ σημαντική κρίνεται
και η παρέμβαση για την επιμίσθωση από
το Δημόσιο 1.000 ακινήτων σε ευάλωτους,
με πολύ χαμηλό μίσθωμα. 

Η κυβέρνηση επενδύει 
στις πράξεις και όχι στα λόγια
με σύνθημα «ό,τι λέμε 
το κάνουμε»  

Επιστροφή στο τερέν της καθημερινότητας

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

ΝΔ: Ποια κόμματα πήραν 
χρήματα από Ρώσους;
Ο πρωθυπουργός κατά τη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ είχε αναφερθεί στις παρεμβά-
σεις που επιχειρήθηκαν να γίνουν από τη Μόσχα στην Αθήνα κατά το πρόσφατο πα-
ρελθόν. Τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήρθαν να επιβεβαιώσουν ουσιαστικά τις
ΗΠΑ, που αποκάλυψαν χρηματοδοτήσεις ξένων κομμάτων σε τουλάχιστον 20 χώρες
από τον Πούτιν.
Σε ανακοίνωσή της η ΝΔ υπενθυμίζει τη δίωξη του Ρώσου επιχειρηματία Malofeyev
από την αμερικανική Δικαιοσύνη, ο οποίος μεταξύ άλλων κατηγορείται για την παροχή
χρηματοδότησης με 10 εκατ. ευρώ μέσω εταιρειών, προκειμένου να δημιουργηθεί
κανάλι ρωσικής προπαγάνδας στην Ελλάδα. «Με μεγάλο ενδιαφέρον, λοιπόν, περιμέ-
νουμε τα νέα στοιχεία για το αν χρηματοδοτήθηκαν από τον Πούτιν και ελληνικά κόμ-
ματα, καθώς και ποια ήταν αυτά», αναφέρει χαρακτηριστικά η Πειραιώς.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μιλήσει για ξένα συμφέροντα που προσπαθούν να υπο-
νομεύσουν την κυβέρνηση δείχνοντας προς τη Μόσχα και την Άγκυρα. Απαντώντας
σε ανάλογο ερώτημα στη ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις αποφάσεις της αμε-
ρικανικής Δικαιοσύνης που αφορούν «στη διοχέτευση πολύ σημαντικών ποσών μέσω
Ρώσων ολιγαρχών σε Έλληνες εκπροσώπους -σε αυτά συμμετείχαν και Έλληνες δη-
μοσιογράφοι- με σκοπό να στηθεί δίκτυο φιλορωσικών σταθμών στην Ελλάδα το 2016.
Από εκεί και πέρα, για το ζήτημα της Τουρκίας το μόνο που μπορώ να πω είναι να επα-
ναλάβω τη δήλωση του κ. Ερντογάν, την παρότρυνσή του ότι θα ήθελε κάποιον άλλον
πρωθυπουργό στη χώρα».
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Τ
ο συνεχές φλερτ του ΣΥΡΙΖΑ προς
το ΠΑΣΟΚ και η ταύτιση απόψεων
σε αρκετά ζητήματα της Χαριλάου
Τρικούπη από την Κουμουνδούρου

δεν περνούν απαρατήρητα από το Μαξίμου
που βλέπει ολοένα και πιο κοντά τον Νίκο
Ανδρουλάκη με τον Αλέξη Τσίπρα. 

Ο χαρακτηρισμός «τερατογένεση» που
χρησιμοποίησε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ
με αφορμή το ενδεχόμενο να υπάρξει σχη-
ματισμός κυβέρνησης με τη συμμετοχή του
ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, του ΜέΡΑ25 και του
ΚΚΕ, αφήνοντας εκτός το πρώτο κόμμα που,
σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις, θα εί-
ναι το πρώτο κόμμα, μπορεί να φαντάζει
αδύνατο, ωστόσο μαθηματικά είναι εφικτό
να συμβεί.

Με την κίνηση αυτή ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης θέλησε να αναδείξει το πόσο σημαν-
τικό είναι το αποτέλεσμα της πρώτης κάλ-
πης που θα γίνει με το σύστημα της απλής
αναλογικής. Στην κυβέρνηση υπάρχει η
ανησυχία τής μη συμμετοχής των πολιτών,
καθώς γνωρίζουν πως άμεσα η χώρα θα
οδηγηθεί σε νέα εκλογική αναμέτρηση. Το
γεγονός αυτό, κυρίως εκείνους που ψηφί-
ζουν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους, δεν
αποκλείεται να τους επηρεάσει επιλέγον-

τας να προσέλθουν στα εκλογικά κέντρα
στις δεύτερες κάλπες.

Πίεση στον Ανδρουλάκη
Παράλληλα όμως, ο πρωθυπουργός με το

σενάριο της «τερατογένεσης» στέλνει μήνυ-
μα προς τους βουλευτές, τα στελέχη και
τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, καθώς είναι
γνωστό πως ένα σημαντικό ποσοστό δεν
επιθυμεί να έχει καμία συνεργασία με τον
ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε σε αρκετές δημοσκοπή-
σεις φαίνεται πως πολίτες που προέρχονται
από τον «κεντρώο» χώρο στηρίζουν αρκετές
από τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει η κεν-
τροδεξιά κυβέρνηση, ενώ και ο Κυριάκος
Μητσοτάκης έχει ισχυρά ερείσματα στον
συγκεκριμένο ιδεολογικό χώρο. Το γεγονός
αυτό ασκεί πίεση προς τον Νίκο Ανδρουλά-
κη, η οποία αποτυπώνεται στις αντιδράσεις
που υπάρχουν από τη Χαριλάου Τρικούπη,
ωστόσο στην Κουμουνδούρου έχουν διαφο-
ρετική στάση δείχνοντας πως επιδιώκουν
έναν κυβερνητικό σχηματισμό με τη συμμε-
τοχή των κομμάτων της Κεντροαριστεράς.

Ανάλογο στόχο έχει εκ του αποτελέσμα-
τος και η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτά-

κη να μην προχωρήσει στην αλλαγή του
εκλογικού νόμου, καθώς τώρα ο πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ δεν αποκλείεται να κληθεί να
αποφασίσει αν θα συνεργαστεί με το πρώτο
κόμμα ή θα επιλέξει τη συνέχιση της πολιτι-
κής αστάθειας, οδηγώντας ουσιαστικά τη
χώρα σε τρίτες κάλπες. Στην περίπτωση που
ο πρωθυπουργός άλλαζε τον εκλογικό νόμο
ρίχνοντας τον πήχη της αυτοδυναμίας, τότε
ενδεχομένως να μη χρειαζόταν η συμβολή
του ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης να
έβγαινε από τη δύσκολη θέση.

Στο Μαξίμου τονίζουν πως στόχος είναι η
αυτοδυναμία, καθώς απαιτούνται γρήγορες
αποφάσεις για την αντιμετώπιση μιας σει-
ράς κρίσιμων ζητημάτων, κάτι που δεν μπο-
ρεί να γίνει σε κυβέρνηση συνεργασίας.
«Εμείς πιστεύουμε στις ισχυρές κυβερνή-
σεις. Πιστεύουμε ότι οι ισχυρές κυβερνή-
σεις είναι απαραίτητες για την αυτοδύναμη
Ελλάδα. Χρειάζεται ισχυρή κοινοβουλευτι-
κή αυτοδυναμία. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει
κυβέρνηση με ανθρώπους από ένα μόνο
κόμμα», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Γιάννης Οικονόμου, υπενθυμίζοντας πως
στην κυβέρνηση αλλά και στον κρατικό μη-

χανισμό κατέχουν θέσεις άτομα που δεν
προέρχονται από τον χώρο της ΝΔ. «Η δική
μας επιδίωξη είναι η συγκρότηση μιας ακό-
μα μεγάλης κοινωνικής συμμαχίας και πλει-
οψηφίας, η οποία θα αντανακλάται, προφα-
νώς, και στον σχηματισμό της επόμενης κυ-
βέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη», ση-
μείωσε ο Γιάννης Οικονόμου.

Έρχονται δημοσκοπήσεις
Μετά το τέλος της 86ης ΔΕΘ, η οποία θα

ολοκληρωθεί το Σαββατοκύριακο με την πα-
ρουσία του Αλέξη Τσίπρα, αναμένεται να ξε-
κινήσει ένας δεύτερος γύρος δημοσκοπήσε-
ων. Θα περιλαμβάνουν τις εξαγγελίες του
πρωθυπουργού και τον αντίκτυπο που είχαν
στην κοινωνία, όπως επίσης και τα προγράμ-
ματα που ανακοίνωσαν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑ-
ΣΟΚ. Παράλληλα όμως θα καταγραφεί το ζή-
τημα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων,
που το πρώτο κύμα των μετρήσεων έδειξε να
μην απασχολεί ιδιαίτερα την κοινή γνώμη και
την κυβέρνηση να καταγράφει μικρή φθορά.
Επίσης ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι
το ζήτημα των συνεργασιών με βάση τα όσα
υποστήριξε στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός.

Η φράση του Κυριάκου
Μητσοτάκη δημιουργεί

προβλήματα στη στρατηγική
συνεργασιών της Χαριλάου

Τρικούπη με τον ΣΥΡΙΖΑ 

Γιατί η «τερατογένεση»
βραχυκύκλωσε το ΠΑΣΟΚ

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 
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Δημιουργία κέντρου logistics στο Σχιστό
Σε μια σημαντική επένδυση προχώρησαν Πολιτεία και

Εκκλησία με στόχο την αναβάθμιση της Δυτικής Αττικής. Η
δημιουργία ενός κέντρου logistics, μεταφοράς και διαχεί-
ρισης εμπορευματοκιβωτίων στην περιοχή του Σχιστού, σε
μια έκταση 3.000 στρεμμάτων που ανήκει στην Εκκλησία,
θα βοηθήσει σημαντικά τόσο το λιμάνι του Πειραιά όσο και
τον Σκαραμαγκά. Παρουσία του πρωθυπουργού και του
Αρχιεπισκόπου πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση
στο Σχιστό η υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της Εκκλησίας
και του ΤΑΙΠΕΔ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος
προς τον Ιερώνυμο, τόνισε πως έγινε το πρώτο βήμα για την
αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας. «Η δε δυνατό-

τητα ανάπτυξης ενός υπερσύγχρονου, φιλικού προς το πε-
ριβάλλον, κέντρου logistics, μεταφοράς και διαχείρισης
εμπορευματοκιβωτίων και όχι μόνο φαντάζει ως αυτονόη-
τη ανάγκη, αν λάβει κανείς υπ’ όψιν τη μεγάλη σημασία και
τη δυναμική που αναπτύσσεται στο λιμάνι του Πειραιά», τό-
νισε ο πρωθυπουργός. Η Εκκλησία της Ελλάδος μέσω της
ανώνυμης εταιρείας ΣΧΙΣΤΟ ΑΕ, την οποία έχει ήδη συστή-
σει, επιδιώκει την ολιστική αξιοποίηση της συγκεκριμένης
ιδιόκτητης έκτασης, περίπου 3.000 στρεμμάτων, που βρί-

σκεται σε κομβική θέση, καθώς συνορεύει νοτιοανατολικά
με τον Πειραιά, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, και βό-
ρεια με την περιοχή του Σκαραμαγκά. Στη νέα προτεινόμε-
νη χωροθέτηση το Περιβαλλοντικό Πάρκο Αναψυχής θα
έχει διπλάσια έκταση σε σχέση με την υπάρχουσα. Το έργο
θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους της Εκκλησίας της
Ελλάδος και η διάρκεια υλοποίησής του μέχρι και την ολο-
κλήρωσή του και την έναρξη της λειτουργίας του είναι πε-
ρίπου τέσσερα χρόνια. Το ΤΑΙΠΕΔ θα συνεργαστεί με τον
δικαιούχο του έργου για την ωρίμανση και τη διενέργεια
των διαγωνιστικών διαδικασιών και την παρακολούθηση
της εκτέλεσης των συμβάσεων. 

Σ
φοδρή επίθεση κατά της κυβέρ-
νησης και προσωπικά κατά του
πρωθυπουργού εξαπέλυσε στο
κατάμεστο Βελλίδειο Συνεδρια-

κό Κέντρο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Από το
βήμα της ΔΕΘ στην παρθενική του ομιλία
ως προέδρου του ΠΑΣΟΚ έθεσε εξαρχής
το δίλημμα για τις επόμενες εκλογές: «Το
δίλημμα είναι δημοκρατική ανατροπή ή
ανατροπή στον καθεστωτισμό και την
αδικία που επιβάλλει η σημερινή κυβέρ-
νηση».

Σήκωσε το γάντι που πέταξε ο πρωθυ-
πουργός και απάντησε με οργισμένο
ύφος στα περί πολιτικής τερατογένεσης.
«Τι θέλει να πει ο ποιητής με τον όρο “τε-
ρατογένεση”;», αναρωτήθηκε και πρό-
σθεσε: «Η χώρα έχει εμπειρία από τερα-
τογενέσεις. Έχετε ακούσει για την τερα-
τογένεση της αποστασίας του ’65», για να

καταλήξει με το ίδιο αιχμηρό ύφος λέγον-
τας πως υπάρχει ιστορική μνήμη και πως
το ΠΑΣΟΚ δεν συμμετείχε ποτέ σε καμιά
πολιτική ανωμαλία. Στη συνέχεια, σε μια
προσπάθεια να αποδομήσει όσα υποστή-
ριξε ο πρωθυπουργός, αντέστρεψε το
«γαλάζιο» τρίπτυχο που παρουσιάστηκε
στη ΔΕΘ καταλογίζοντας στην κυβέρνηση
«ασυνέπεια, πισωγύρισμα, πολιτική
αστάθεια». Επέμεινε στην πολιτική αυτο-
νομία του κόμματός του και έβαλε στο
ίδιο κάδρο τους Μητσοτάκη και Τσίπρα,
υποστηρίζοντας ότι «τους ενώνει το κοινό
τους πάθος, ο κυνισμός».

Με σκληρή γλώσσα μίλησε και για την
υπόθεση της τηλεφωνικής υποκλοπής
του από την ΕΥΠ. Θεώρησε ότι επιχειρεί-
ται συγκάλυψη από την πλευρά της κυ-
βέρνησης και εξαπέλυσε ειρωνικά βέλη
προς το περιβάλλον του πρωθυπουργού

λέγοντας πως «αν ζούσε σήμερα ο Όρ-
γουελ, μετά τον “Μεγάλο Αδελφό” θα
μπορούσε να γράψει τον «Μεγάλο Ανι-
ψιό”». Στο στόχαστρο της κριτικής του και
το επιτελικό κράτος μετά την αποκάλυψη
των υποκλοπών: «Μετά τις 26 Ιουλίου
βιώνουμε την πλήρη αποκαθήλωση και
ηθική απαξίωση του “επιτελικού κρά-
τους”, του επιτελικού παρακράτους του κ.
Μητσοτάκη. Ενός απολύτως συγκεντρω-
τικού, κλειστού, αδιαφανούς συστήματος
ελέγχου της εξουσίας, που βρίσκεται στο
Μέγαρο Μαξίμου. Το “όλα στο φως” που
είπε στην αρχή της γνωστής υπόθεσης ο
κ. Μητσοτάκης έχει μετατραπεί σε “όλα
στο σκοτάδι” για πολιτική του ασπίδα».

Επίσης, διερωτήθηκε για τους λόγους
που καταστράφηκε ο φάκελος με τα αρ-
χεία παρακολούθησής του, δηλώνοντας
πως «αν υπήρχε σήμερα ο φάκελος, θα

ρωτούσαμε “τι βρήκαν;”, διαψεύδοντας τα
περί “εθνικού κινδύνου”. Είναι ευθύνη
του, αν θέλει την πολιτική σταθερότητα,
να το κάνει. Εδώ κρίνεται η αξία ενός πο-
λιτικού προσώπου».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεδίπλωσε και
τους βασικούς άξονες του προγράμματος
του ΠΑΣΟΚ για ένα νέο παραγωγικό μον-
τέλο με ενίσχυση της εγχώριας παραγω-
γής, εργασία με κανόνες και αξιοπρέπεια,
για την ενίσχυση των δημοκρατικών θε-
σμών, την κοινωνική στέγη και την προ-
οπτική της νέας γενιάς.

Ν Ι Κ Ο Σ  Α Ν Δ Ρ Ο Υ Λ Α Κ Η Σ  Σ Τ Η  Δ Ε Θ

«Δημοκρατική ανατροπή 
με το ΠΑΣΟΚ»

Ο πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ
έβαλε Μητσοτάκη και Τσίπρα 

στο ίδιο κάδρο 

Νέο κεφάλαιο στις σχέσεις 
κράτους - Εκκλησίας 



Η δήλωση για την ενέργεια δεν ήταν η
μοναδική αστοχία του αναπληρωτή
υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα τα
τελευταία 24ωρα. Είχε προηγηθεί και η
κόντρα του με τον βουλευτή της ΝΔ στην
ίδια περιφέρεια όπου θα πολιτευθεί και ο
ίδιος, τον Γιώργο Βλάχο, για την εξαγγελία
του για την αποκατάσταση ζημιών στην
εκκλησία του Αγίου Βλασσίου Αχαρνών,
ύψους 2 εκατ. ευρώ. Η εξαγγελία Πέτσα
έχει μείνει στα χαρτιά, κάτι που επισήμανε
σε επίκαιρη ερώτηση του ο Γιώργος Βλά-
χος. «Η υπόσχεση που δώσατε τότε
ισχύει; Και αν ναι, από ποιον λογαριασμό
θα γίνει η εκταμίευση αυτού του ποσού
και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα;», ρώ-
τησε ο βουλευτής, για να απαντήσει ο κ.
Πέτσας πως «το υπουργείο έψαχνε να
βρει το κατάλληλο χρηματοδοτικό εργα-
λείο. Είχαμε δύο επιλογές: το “Φιλόδημος

ΙΙ” -ένα πρόγραμμα για τη χρηματοδότηση
των δήμων, στο οποίο υπήρχαν κάποια
χρηματικά ποσά διαθέσιμα- και το Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, όμως αυ-

τό πρόκειται να μετατραπεί σε Εθνικό
Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το ΕΠΑ. Επειδή
υπήρχαν διάφορες καθυστερήσεις στο
ΕΠΑ μέχρι το καλοκαίρι, δεν βρήκαμε τον

κατάλληλο τρόπο για να επιλέξουμε μετα-
ξύ των δύο χρηματοδοτικών εργαλείων.
Πιστεύω ότι μέσα στις επόμενες εβδομά-
δες θα καταλήξουμε ποιο από τα δύο ερ-
γαλεία τελικά θα χρησιμοποιηθεί για την
αποκατάσταση του ναού», είπε ο κ. Πέ-
τσας, για να επανέλθει ο κ. Βλάχος αποκα-
λύπτοντας πως ο ίδιος μίλησε με τον
υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη και
τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Θ.
Σκυλακάκη, οι οποίοι ούτε λίγο ούτε πολύ
του είπαν πως δύσκολα θα βρεθούν τα 2
εκατομμύρια για τον ναό…

της Στέλλας Παπαμιχαήλ

Σ
αν ωρολογιακή βόμβα έπεσε στη συνεδρίαση
της Εξεταστικής Επιτροπής για τις παρακολου-
θήσεις η αποκάλυψη του Γιάννη Ρουμπάτη ότι
επί ΣΥΡΙΖΑ η ΕΥΠ παρακολουθούσε άμεσα τον

τότε επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔ Στέργιο Πιτσιόρλα.
Μάλιστα, ο πρώην διοικητής φέρεται να υποστήριξε

πως για την ενέργεια αυτή ο ίδιος είχε πάρει το «πράσινο
φως» από τον Αλέξη Τσίπρα. Η παρακολούθηση αφορού-
σε υπόθεση επένδυσης στην Οξυά από ξένους υπηκόους
και έγινε έπειτα από αίτημα της Αρχής Ξεπλύματος Μαύ-
ρου Χρήματος. Μάλιστα, ο κ. Ρουμπάτης φέρεται να κατέ-
θεσε ότι η παρακολούθηση έγινε γιατί ο κ. Πιτσιόρλας
διαπραγματευόταν την πώληση εθνικού εδάφους (το 1/5
ενός ελληνικού νησιού με 10 χλμ. ακτογραμμής) σε οικο-
γένεια σχετιζόμενη με τις μυστικές υπηρεσίες της Συρίας
και την οικογένεια Άσαντ. Για την παρακολούθηση φέρε-
ται να υποστήριξε ότι είχε ενημερωθεί ο Αλέξης Τσίπρας
και είπε στον τότε διοικητή «πράξε τα νόμιμα». Επειδή δεν
προέκυψαν στοιχεία εναντίον του, η επισύνδεση τελεί-
ωσε. Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν αμηχανία στον ΣΥΡΙ-
ΖΑ, ενώ μέλη της ΝΔ στην Επιτροπή δήλωναν πως όχι μό-
νο έφριξαν με όσα άκουσαν, αλλά ότι η υπόθεση των πα-
ρακολουθήσεων πλέον παίρνει άλλη τροπή και εξελίσσε-
ται σε «Πιτσιόρλας - Τσίπρας Gate».

Σε γραπτή του δήλωση μάλιστα ο Γ. Ρουμπάτης επιβεβαί-
ωσε ότι ενημέρωσε τον Αλέξη Τσίπρα στην αρχή του 2016
και πως του είπε να προχωρήσει κανονικά και, αν χρει-
αστεί, να στείλει τα στοιχεία που θα προκύψουν στη Δι-
καιοσύνη. Τόνισε επίσης ότι «ποτέ δεν επανήλθα γιατί είχα
όλες τις απαραίτητες οδηγίες για να πράξω τα νόμιμα».

Σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη κατάθεση Ρουμπάτη για τα
πεπραγμένα της ΕΥΠ με βάση τη δική του εμπειρία, φέρε-
ται να κατέθεσε ότι η κυρία Βλάχου είναι μια εξαιρετική ει-
σαγγελέας και πως δεν θα υπέγραφε τίποτα αν δεν ήταν
σύμφωνο με τον νόμο. Φέρεται, δε, να είπε πως «αν υπήρ-
χε επισύνδεση με τήρηση της νομιμότητας, αυτή είναι απο-
λύτως νόμιμη», παρότι η προσωπική του άποψη είναι δια-
φορετική σε ό,τι αφορά βουλευτές και ευρωβουλευτές.

Στην κατάθεσή του ο κ. Ρουμπάτης είπε ότι τα ηχητικά

των επισυνδέσεων καταστρέφονται αυτόματα εντός 6-9
μηνών, καθώς επίσης ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του
δεν υπέπεσε στην αντίληψή του η ύπαρξη συστήματος spy-
ware στην Ελλάδα είτε από ιδιώτη είτε από κρατικό φορέα.

Αναφορικά με την καταστροφή εγγράφων από την ΕΥΠ,
ο κ. Ρουμπάτης φέρεται να είπε ότι ακόμη και αν ο φάκε-
λος του Ν. Ανδρουλάκη καταστράφηκε, οι σημειώσεις
πρέπει να υπάρχουν, ενώ επέμενε στην εκτίμηση ότι η
επισύνδεση βουλευτή/ευρωβουλευτή δεν είναι νόμιμη.
Σχετικά με τις παρακολουθήσεις στο τηλεφωνικό κέντρο
της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κ. Ρουμπάτης διέ-
ψευσε κατηγορηματικά την εμπλοκή της ΕΥΠ, ενώ δεν

απέκλεισε την πιθανότητα να υπάρχει εμπλοκή άλλων δυ-
νάμεων εκτός ελληνικής επικράτειας.

Στη δικαιοσύνη ο πρώην επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔ
Στην αντεπίθεση περνάει ο πρώην επικεφαλής του ΤΑΙ-

ΠΕΔ Στέργιος Πιτσιόρλας μετά τα όσα ανέφερε για εκεί-
νον στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ο διοικητής της
ΕΥΠ επί ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Ρουμπάτης. Σε γραπτή του ανα-
κοίνωση ο κ. Πιτσιόρλας αναφέρει μεταξύ άλλων: «Έχω
δώσει ήδη εντολή στον δικηγόρο μου να προχωρήσει σε
όλα τα νόμιμα μέσα ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης
ώστε να λάμψει η αλήθεια και να αποδοθούν όπου πρέπει
οι ευθύνες για αυτή την απίστευτη ιστορία».

ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ6
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Ερώτηση-καρφί του Γιώργου
Βλάχου με φόντο την εκλογή
στην Ανατολική Αττική 

«Παρακολουθούσαμε
τον Πιτσιόρλα
για εθνικούς λόγους!» 

Ο  Π Ε Τ Σ Α Σ  Γ Ι Α  Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α  Σ Τ Ι Σ  Α Χ Α Ρ Ν Ε Σ

Υποσχέθηκε 
2 εκατομμύρια
από λεφτά που
δεν υπάρχουν!

Παραδοχή Ρουμπάτη
για την απευθείας
παρακολούθηση 
εν γνώσει Τσίπρα -
Προσφυγή Πιτσιόρλα
στη δικαιοσύνη 
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Δύο κυρίες 
στο Ισραήλ 
(μετά τα Λαδάδικα) 

Από τα Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης
οι δύο κυρίες της Υγείας, η Μίνα Γκάγκα
και η Ζωή Ράπτη, βρέθηκαν στο Τελ
Αβίβ. Εκεί είχε προγραμματιστεί η 72η
Σύνοδος του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας και η υφυπουργός Υγείας μίλησε
για τις πολιτικές ψυχικής υγείας στην
Ελλάδα. Εκεί παρακολουθήσαμε και
την πρώτη κυρία του Ισραήλ Michal
Herzog να προσφέρει υποστήριξη επι-
σήμως στον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας Ευρώπης και ιδιαίτερα στον πε-
ριφερειακό διευθυντή, dr Hans Kluge,
ως προς τα μείζονα θέματα ψυχικής
υγείας σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για
την περιοχή της Ευρώπης. Περιττό να
πω ότι Kluge και Ζωή Ράπτη έχουν μια
άριστη συνεργασία. 

Back to basics 
o Πιερρακάκης 

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος
Πιερρακάκης, αφού επέστρεψε από τη Θεσσαλονί-
κη, υποδέχτηκε προχθές στο γραφείο του φοιτητές
του London Business School για να τους εξηγήσει
τις ψηφιακές αλλαγές που έχουν γίνει στην Ελλάδα
τα τρία χρόνια τώρα. Δεν είναι η πρώτη φορά που
φοιτητές ξένων πανεπιστημίων ζητούν να ενημερω-
θούν για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.
Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ακουστεί διεθνώς ως
πρότυπο προόδου στον τομέα αυτόν. 

Ασχέτως της τροπής που θα πά-
ρει η Εξεταστική Επιτροπή για
τις υποκλοπές, θα πρέπει να
αναφέρουμε ότι όταν ο ΣΥΡΙΖΑ
ήταν κυβέρνηση απέρριψε κά-
θε αίτημα για Εξεταστική Επι-
τροπή τής τότε αντιπολίτευσης
(ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι), ενώ η
κυβέρνηση Μητσοτάκη έδωσε
το δικαίωμα στη μειοψηφία να
σχηματίσει Εξεταστική Επιτρο-
πή χωρίς τη συναίνεση της
πλειοψηφίας. Αυτά, για να μην
ξεχνιόμαστε… 

ΑΞΙΖΕΙ…

Πήρε τα... βουνά ο πρώην γραμματέας 
Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, πρώην γραμ-

ματέας του Κινήματος Αλλαγής, ανέβηκε
στο βουνό των θεών, τον Όλυμπο, και σή-
κωσε τον «πράσινο ήλιο». Μαζί με την
παρέα του στην ανάβασή τους στην κο-
ρυφή του Προφήτη Ηλία βρήκε την ευ-
καιρία να φωτογραφηθεί με τη σημαία του
ΠΑΣΟΚ, την οποία ανάρτησε και στον προ-
σωπικό του λογαριασμό στο Facebook γράφον-
τας: «Όλυμπος, Προφήτης Ηλίας, 2.803 μ. Τη σημαία μας ψηλά!».

Τίμησε τον μητροπολίτη
Γαβριήλ ο Ιερώνυμος

Εκδήλωση διοργανώθηκε από την Ιερά
Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας,
Ηρακλείου, Χαλκηδόνος στο Ωδείο Ηρώ-
δου του Αττικού με τίτλο «Με του χορού τα
βήματα στον τόπο μου γυρίζω». Έγινε με
αφορμή τα 100 χρόνια από τη
Μικρασιατική Καταστρο-
φή και είχε μεγάλα χο-
ρευτικά προγράμματα
με τραγούδια από Ιω-
νία, Καππαδοκία, Πόντο
και Κωνσταντινούπολη.
Στην εκδήλωση παραβρέ-
θηκε και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πά-
σης Ελλάδος Ιερώνυμος, ο οποίος εξήρε
την πρωτοβουλία του μητροπολίτη Γα-
βριήλ, ενώ είδαμε πλήθος δημάρχων της
περιοχής, όπως ο Γιάννης Βούρος, αλλά
και τον περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πα-
τούλη και τους Κωστή Χατζηδάκη, Δημή-
τρη Καιρίδη και Γιώργο Κουμουτσάκο… 

Σε λίγο καιρό θα ξέρουμε
τα μακριά χέρια του Πούτιν

Πολλοί το άκουσαν, λίγοι το κατάλαβαν.
Από το βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός ανα-
φέρθηκε στα σχέδια της Μόσχας να δημι-
ουργήσει στην Ελλάδα -μέσω επιφανών επι-
χειρηματιών, εφοπλιστών αλλά και δημοσιο-
γράφων- δίκτυο περιφερειακών τηλεοπτι-
κών σταθμών διά των οποίων θα προωθούν-
ταν η φιλορωσική προπαγάνδα (Επιχείρηση
Μαλοφέγεθ). Δεν πέρασε μια μέρα και τον
επιβεβαίωσαν οι «New York Times» που,
σύμφωνα με τις αμερικανικές μυστικές
υπηρεσίες, όχι μόνο δίκτυα ενημέρωσης
ήθελε να στήσει ο Πούτιν αλλά και να επηρε-
άζει τις εκλογές σε τουλάχιστον 20 χώρες
μέσω μυστικής χρηματοδότησης σε πολιτι-
κά κόμματα από τις κατά τόπους ρωσικές
πρεσβείες. Προσδεθείτε, κύριοι! Όπως είπε
και ο Άδωνις, σε λίγες μέρες θα ανοίξουν
στόματα και θα βρεθούν και έγγραφα για τα
ποιος και τα γιατί… 

Ο φίλος Σαμαράς και 
οι γραβάτες του Παντερμαλή

Ηχηρή παρέμβαση Μεϊμαράκη
στο Ευρωκοινοβούλιο

«Η ευρωπαϊκή λύση για την αντι-
μετώπιση της ενεργειακής κρίσης
και τη μείωση των τιμών της ενέρ-
γειας είναι μονόδρομος», επισήμα-
νε ο αντιπρόεδρος του ΕΛΚ Βαγγέ-
λης Μεϊμαράκης μιλώντας στην
Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου στο Στρασβούργο. Στην πα-
ρέμβασή του ο κ. Μεϊμαράκης τόνι-
σε ότι λίγο πριν από την έναρξη αυ-
τού του δύσκολου χειμώνα η Ευρω-
παϊκή Ένωση πρέπει να απαντήσει
με πράξεις και στοχευμένα μέτρα
στο πρόβλημα των ανατιμήσεων.
Όπως υπογράμμισε εμφατικά, «δεν
πρέπει να αφήσουμε κανέναν πολί-
τη απροστάτευτο». Επίσης, ανα-
φέρθηκε και στις πρωτοβουλίες
που έχει αναλάβει η ελληνική κυ-
βέρνηση, αντιλαμβανόμενη το μέ-
γεθος του προβλήματος. «Οι αυξήσεις θα χτυπήσουν το κάθε ευρωπαϊκό νοικοκυριό,
την κάθε επιχείρηση, τον κάθε πολίτη ανεξαιρέτως, ο οποίος ήδη βλέπει την αγορα-
στική του δύναμη να μειώνεται καθημερινά, αδυνατώντας να καλύψει τις βασικές του
ανάγκες», σημείωσε και κατέληξε: «Η ευρωπαϊκή λύση λοιπόν είναι μονόδρομος. Η
Ένωση, τώρα περισσότερο από ποτέ, καλείται να επιδείξει γρήγορα ανακλαστικά,
όπως έπραξε και στην πανδημία, και να απαντήσει με πράξεις και στοχευμένα μέτρα
στο πρόβλημα των ανατιμήσεων στην ενέργεια. Διότι δεν πρέπει να αφήσουμε κανέ-
ναν Ευρωπαίο πολίτη απροστάτευτο».

Αν έχει στενοχωρηθεί κάποιος περισσότερο για τον χαμό του καθηγητή Δημή-
τρη Παντερμαλή, αυτός είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Μαζί από τότε που ήταν ο κ. Σα-
μαράς υπουργός Πολιτισμού, είχαν αναπτύξει μια μεγάλη φιλία και είχαν δώσει
αγώνα για το Μουσείο Ακρόπολης και τελικά κατάφεραν να το δουν να εγκαινιάζε-
ται επί πρωθυπουργίας Σαμαρά. Ο Δημήτρης Παντερμαλής, εκτός από λάτρης της
αρχαίας Ιστορίας και εργάτης για την επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα,
ήταν και γνωστός συλλέκτης γραβατών. Το στιλ του για τις γραβάτες το είχαν μνη-
μονεύσει τόσο ο Αντώνης Σαμαράς όσο και ο Βαγγέλης Βενιζέλος δημοσίως. 



Τα βέλη τους κατά της Προέδρου της Δημο-
κρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου έστρε-
ψαν τα τουρκικά ΜΜΕ μετά την επίσκεψή της
στο Καστελόριζο. Μάλιστα, οι εφημερίδες
χαρακτηρίζουν τουρκικό νησί το Κα-
στελόριζο. «Η Πρόεδρος της
Ελλάδας ξεπέρασε τα όρια.
Απείλησε από τουρκικό
νησί την Τουρκία», ανα-
φέρει χαρακτηριστικά η
εφημερίδα «Yenicag»,
χαρακτηρίζοντας προ-
κλητικά το Καστελόριζο
«τουρκικό νησί». Ίδια είναι
η στάση και της «Aydinlik»,
μιλώντας για «απειλές από το τουρ-
κικό νησί για την Τουρκία». Σημειώνει πα-
ράλληλα ότι η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
«απειλεί την Τουρκία από νησί, η ιδιοκτησία
του οποίου δεν μεταβιβάστηκε ποτέ στην Ελ-
λάδα». Ούτε από την «Sozcu» ξέφυγε η Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας. «Πήγε σε νησί που
πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένo»,
αναφέροντας πως φωτογραφήθηκε σε «πο-
λεμικές πόζες». Για «προκλητική περιοδεία
της Σακελλαροπούλου στο Καστελόριζο» μί-
λησε η «Υeni Safak».

ΉΉξεις αφήξεις 
ο Ρουμπάτης  
Τίναξε την μπάνκα ο πρώην διοικητής της
ΕΥΠ επί ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Ρουμπάτης κατά τη
διάρκεια της κατάθεσής του στην Εξεταστι-
κή. Ενώ στην αρχή είπε ότι δεν θα επικαλε-
στεί κανένα απόρρητο, όταν άρχι-
σαν να τον ρωτούν λεπτομέ-
ρειες για το πώς ενημέρω-
σε τον Τσίπρα για τις πα-
ρακολουθήσεις Σαγιά -
Πιτσιόρλα είπε ότι δεν
μπορεί να απαντήσει
διότι επρόκειτο για ιδιω-
τική συνομιλία. Σύμφωνα
με το ρεπορτάζ, φαίνεται να
ισχυρίστηκε ότι η παρακολού-
θηση Ανδρουλάκη, κατά την εκτίμησή
του, ήταν παράνομη και λίγο μετά είπε ότι η
αρμόδια εισαγγελέας για την εποπτεία της
ΕΥΠ Βασιλική Βλάχου έχει τεράστια εμπει-
ρία και δεν θα άναβε το «πράσινο φως» για
μια τέτοια επισύνδεση χωρίς τεκμηρίωση και
τεράστιο όγκο πληροφοριών. Αυτό που θαυ-
μάζω στον Γιάννη είναι ότι έχει σταθερή άπο-
ψη επί των γεγονότων. 

Α
νεξαρτήτως της μεγάλης πατάτας
που πέταξε ο Στέλιος Πέτσας προ-
καλώντας τεράστιο πολιτικό σάλο,
αξίζει να επισημανθεί ότι το τε-

λευταίο διάστημα έχει πάρει φωτιά η μοντα-
ζιέρα της Κουμουνδούρου, που επί σειρά
ετών διακινεί fake news δημιουργώντας
σύγχυση στην κοινή γνώμη.

Καραδοκεί λοιπόν η μονταζιέρα του ΣΥΡΙ-
ΖΑ και από εδώ και στο εξής θα «πετσοκό-
βει», όπως βολεύει το κόμμα, τις δηλώσεις
υπουργών και στελεχών της ΝΔ. Επειδή λοι-
πόν στις κάλπες θα κερδίσει αυτός που θα πει
ή θα κάνει τα λιγότερα λάθη, απαιτείται μεγά-
λη προσοχή από τα κυβερνητικά στελέχη, αλ-
λιώς θα είναι κρεμασμένοι στα μανταλάκια ή
στο διαδίκτυο. Χθες η μονταζιέρα πήρε μια
δήλωση του Γιώργου Γεραπετρίτη και την
έκανε σημαία, ότι δήθεν προανήγγειλε ρα-
γδαίες εξελίξεις…

Γράφουν λοιπόν στα κομματικά μίντια του
ΣΥΡΙΖΑ ότι «ούτε λίγο ούτε πολύ ο υπουργός
Επικρατείας εκτίμησε ότι σύντομα είτε η ΝΔ
δεν θα είναι κυβέρνηση είτε εκείνος δεν θα
είναι υπουργός». Τι ακριβώς είπε ο Γεραπε-
τρίτης; «Εγώ δεσμεύομαι ότι, ανεξαρτήτως
αν θα είμαι εγώ ο υπουργός ή δεν θα είναι
αυτή η κυβέρνηση, θα αξιολογηθούν όλες
αυτές οι προτάσεις με σκοπό να αλλάξουμε
το πλαίσιο έτσι ώστε να μπορέσουμε να
έχουμε ένα καλό επίπεδο λογοδοσίας». Τί-
ποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Μια υπό-
θεση εργασίας έκανε χωρίς βεβαίως να ανα-
φερθεί σε χρόνους. Η μονταζιέρα όμως έκα-
νε τη δουλειά της. 

Η υπόθεση των εγκλωβισμέ-
νων Ελλήνων ναυτικών στο

υπό ελληνική σημαία πλοίο
«Prudent Warrior» της Polem-

bros Shipping εξελίσσεται σε μεγά-
λο μπλέξιμο. Οι Ιρανοί θέτουν και νέα αιτήματα,
όπως το να σταματήσει ο πλειστηριασμός για
πέντε πλοία που έχουν βγει σε πλειστηριασμό
και ανήκαν σε μια εταιρεία που συνδέεται με
ιρανική εταιρεία, σύμφωνα με τον διεθνή ναυ-
τιλιακό Τύπο. 

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΚΕΝΤΡΙ8

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
νο

υ Επίθεση και στην Πρόεδρο
της Δημοκρατίας

Έπιασε δουλειά 
η μονταζιέρα της
Κουμουνδούρου

Ο Μάκης 
στη Λέσχη Εφέδρων 
Έμαθα ότι ο Μάκης Βορίδης κατά την
επίσκεψή του στη ΔΕΘ επέλεξε να
επισκεφτεί και τη Λέσχη
Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων
(ΛΕΦΕΔ) Θεσσαλονίκης.
Εκεί είχε την ευκαιρία να
ξεναγηθεί στις
εγκαταστάσεις της Λέσχης και
να ενημερωθεί για το πλούσιο
έργο της από τους επικεφαλής των
τμημάτων. Κατά τη διάρκεια της
περιήγησής του ο υπουργός εξέφρασε τον
ενθουσιασμό του για τον εξοπλισμό, το
επίπεδο εκπαίδευσης των εθελοντών αλλά
και το πλήθος των δραστηριοτήτων τους,
καθώς και για το επίπεδο
επαγγελματισμού αλλά και την απόλυτη
προσήλωση που περιβάλλει τις δράσεις
τους. Ακολούθησε συζήτηση για θέματα
που αφορούν τις ενταγμένες στο μητρώο
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας εθελοντικές ομάδες και τους
τρόπους με τους οποίους η Πολιτεία
μπορεί και πρέπει να σταθεί αρωγός στις
προσπάθειές τους, όπως χαρακτηριστικά
ανέφερε ο Μάκης Βορίδης.

Δεν χειροκρότησε η Εύα; 
Όλοι έχουν ρίξει το βάρος της εσωτερικής
αντιπολίτευσης στο ΠΑΣΟΚ πάνω σε ένα
όνομα: Ανδρέας Λοβέρδος. Πιστεύετε στα
αλήθεια ότι μόνο ο Ανδρέας διαφωνεί με τη
στρατηγική σύμπλευση του ΠΑΣΟΚ με τον
ΣΥΡΙΖΑ; Όλοι οι άλλοι είναι ΟΚ με αυτό;
Επειδή είμαστε πολύ προσεκτικοί,
διαπιστώσαμε ότι ο μόνος άνθρωπος που δεν
χειροκρότησε τον πρόεδρο Νίκο στο
Ευρωκοινοβούλιο κατά την ομιλία του για τις
υποκλοπές ήταν η Εύα Καϊλή! Γιατί όμως;
Διότι, όπως έμαθα, δεν ήταν παρούσα. Είχε
πάει για μια ψηφοφορία σε μια από τις
επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου. Κοινώς,
ήταν πολύ busy η Εύα… 
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Δεν άρχισε καλά 
ο ψευτομουφτής…

Δεν πέρασαν ούτε τέσσερις μέρες
από τη στημένη και παράνομη ψη-
φοφορία εκλογής ψευτομουφτή
στην Ξάνθη και άρχισε τις προκλητι-
κές δηλώσεις στο τουρκικό πρακτο-
ρείο ειδήσεων Anadolu ο Μουσταφά
Τράμπα. Ο μουσουλμάνος μιλά για
«πρακτικές διακρίσεων» που
ασκούνται κατά της «τουρκικής»
μειονότητας στην περιοχή της Δυτι-
κής Θράκης, λέγοντας ότι «οι ελληνι-
κές Αρχές θέλουν να εγκαταστήσουν
χριστιανούς στα γραφεία των μου-
φτήδων». Επιτέθηκε, δε, και στα ελ-
ληνικά ΜΜΕ, ισχυριζόμενος ότι τή-
ρησαν «ανήθικη και παράνομη» στά-
ση απέναντί του με την ανακοίνωση
της υποψηφιότητάς του ως μουφτή.
Ο Τράμπα είπε ότι αυτό που έγινε
ήταν «ξεκάθαρη διάκριση που έβλα-
πτε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια» της
μειονότητας, κάνοντας λόγο για
«μαύρη προπαγάνδα». Σημείωσε
επίσης ότι, παρόλο που η «τουρκική»
μειονότητα μπορεί να προσεύχεται
ελεύθερα στην Ελλάδα, οι θρησκευ-
τικές της ελευθερίες «παραβιάζον-
ται σοβαρά», καθώς η ελληνική κυ-
βέρνηση έχει εκδώσει διατάγματα
με ισχύ νόμου «για να αποδυναμώ-
σει το ίδρυμά μας και να το μετατρέ-
ψει σε κρατικό γραφείο». Βρε πού
μπλέξαμε; 

Δεν τον
πιστεύουν ούτε
οι Τούρκοι... 

Μια δημοσκόπηση, που διενερ-
γήθηκε για το τουρκικό κανάλι
Τ24 από την τουρκική εται-
ρεία δημοσκοπήσε-
ων MetroPOLL,
ανατρέπει όλη
την τακτική και
την προπαγάν-
δα του καθεστώ-
τος Ερντογάν.
Στην ερώτηση προς
τους Τούρκους πολίτες
«Πιστεύετε ότι η ένταση μεταξύ
Ελλάδας και Τουρκίας τον τελευ-
ταίο μήνα αποτελεί προσπάθεια
δημιουργίας ατζέντας για τις
εκλογές;» το 51,5% απάντησε
«ναι», το 26,2% «όχι» και το 18,6
«δεν γνωρίζω». Αυτό δείχνει ότι η
πλειοψηφία των Τούρκων (51,5%)
πιστεύει ότι η ένταση με την Ελλά-
δα είναι προεκλογική τακτική της
κυβέρνησης Ερντογάν.

Ο νομπελίστας Ζαν Τιρόλ στο Γαλλικό Ινστιτούτο
Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, σε συνεργασία με τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις
Κρήτης, φιλοξενεί στην Αθήνα τον καθηγητή Ζαν Τιρόλ, Γάλλο οικονομολόγο και
πρόεδρο της Σχολής Οικονομικών της Τουλούζης, ο οποίος τιμήθηκε με το Βρα-
βείο Νόμπελ Οικονομίας το 2014. Ο Ζαν Τιρόλ θα δώσει στο Auditorium «TheoAn-
gelopoulos» του Γαλλικού Ινστιτούτου την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου μια διάλεξη
με θέμα «Η οικονομική επιστήμη στην υπηρεσία του κοινού καλού» με αφορμή
την έκδοση στα ελληνικά του ομώνυμου βιβλίου του από τις Πανεπιστημιακές
Εκδόσεις Κρήτης. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει σε μια συζήτηση με θέμα «Κλί-
μα και ενέργεια: μια δύσκολη εξίσωση» μαζί με τους Νικόλαο Βέττα και Ιωάννη
Κατσουλάκο, καθηγητές στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σκρέκας για δελτίο στην κατανάλωση ρεύματος

Έκλεψε την παράσταση η Μαρίν

Δεν αποκλείει ο Σκρέκας το ενδεχόμενο να πάμε σε διακοπές ρεύματος τον χειμώνα, αν και
προσπαθεί ο υπουργός Ενέργειας να μας καθησυχάσει: «Έχουμε κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυ-
νατό για να μην υπάρξει αυτό το ενδεχόμενο, για να περιορίσουμε, να μηδενίσουμε την πιθανότη-
τα να υπάρξει μια τέτοια κατάσταση. Από την άλλη, είμαστε σε έναν πόλεμο και κανείς δεν ξέρει τι
μπορεί να προκύψει». Άντε να βγάλεις συμπέρασμα… 

Η
Φινλανδή πρωθυπουργός Σάνα
Μαρίν ήταν το πρόσωπο της ημέρας
στο Στρασβούργο όταν εμφανίστη-
κε στην Ολομέλεια... Η Μαρίν -έγινε

στόχος μιας ανελέητης επίθεσης λόγω ενός
βίντεο που διέρρευσε πριν από έναν μήνα με
την ίδια να χορεύει σε πάρτι σαν να μην υπάρχει
αύριο- έκανε μια μεστή ομιλία στην Ολομέλεια,
λέγοντας πως «αν η Ευρώπη θέλει να βγει νι-
κήτρια απέναντι στη ρωσική επίθεση, θα πρέ-
πει να μείνει ενωμένη και πιστή στις αξίες της.
Η ενότητά μας είναι η μεγαλύτερη ισχύς μας.
Στους δύσκολους καιρούς δοκιμαζόμαστε. Θα

πρέπει η Ρωσία να πάρει το μάθημά της». Μά-
λιστα, αρκετοί έσπευσαν να βγάλουν φωτογρα-
φία μαζί της. Πρώτη και καλύτερη η ευρωβου-
λευτής της ΝΔ Μαρία Σπυράκη, η οποία έγρα-
ψε στο Twitter: «Η πρωθυπουργός της Φινλαν-
δίας Σάνα Μαρίν έκανε μια εμπνευσμένη ομι-
λία στην Ολομέλειά μας στο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο στο Στρασβούργο, δείχνοντας με το πα-
ράδειγμά της πως οι γυναίκες στην πολιτική
μπορούν να ηγούνται με ισχύ, ιδέες και ευαι-
σθησία». Μετά τη Σπυράκη φωτογραφία έβγα-
λε και η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου
Ρομπέρτα Μετσόλα.

LOCK
Θλίψη μου προκαλεί αυτές
τις μέρες το BBC για τον τρό-
πο που καλύπτει τον θάνατο
της βασίλισσας. Ούτε φαν-
φάρες, ούτε υπερβολές, ού-
τε καν λίγες γελοιότητες.
Σεμνά και ταπεινά. Δυστυ-
χώς δεν το αντέχω, για αυτό
βλέπω την κάλυψη από τα
ελληνικά μεσημεριανάδικα
της ελληνικής τηλεόρασης
που κανιβαλίζουν γνήσια
και παραδοσιακά… 
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Μητσοτάκης: 
«Ο Ερντογάν
παραβιάζει 
τη Συνθήκη 
της Λωζάννης» 
Σαφές μήνυμα στην Τουρκία
έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης με αφορμή τα εγκαίνια της
έκθεσης για τη Μικρά Ασία στο
Μουσείο Μπενάκη. Ο πρωθυ-
πουργός κατηγόρησε τον Ταγίπ
Ερντογάν πως παραβιάζει τη
Συνθήκη της Λωζάννης: «Η Ελ-
λάδα θα πορευτεί με ασπίδα τη
διπλωματία των ισχυρών συμ-
μαχιών της και το αποτρεπτικό
δόρυ των Ενόπλων Δυνάμεων
και την αδιάκοπη πορεία της
προς την πρόοδο». Ουσιαστικά,
ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάν-
τησε με τα ίδια όπλα στον Τούρ-
κο πρόεδρο και τους υπουρ-
γούς του, οι οποίοι χρησιμοποι-
ούν α λα καρτ τη Συνθήκη της
Λωζάννης. «Τη Συνθήκη της
Λωζάννης διέπει η συνύπαρξη
με τους γείτονες, παρότι η
Τουρκία την έχει παραβιάσει
ξεριζώνοντας το ελληνικό στοι-
χείο από Κωνσταντινούπολη,
Ίμβρο και Τένεδο και υπονο-
μεύει σαφείς ρυθμίσεις της
αμφισβητώντας τα κυριαρχικά
μας δικαιώματα. Πρέπει όμως
να ξέρει η άλλη πλευρά του Αι-
γαίου ότι τον έναν αιώνα ιστο-
ρίας αυτής της Συνθήκης θα
διαδεχτούν πολλοί ακόμη. Έτσι
απαιτούν η Ιστορία, η γεωγρα-
φία και η διεθνής νομιμότητα».

Σ
ε κεντρικό άξονα της τουρκικής
προεκλογικής διελκυστίνδας
έχει μετατραπεί η αμφισβήτηση
της ελληνικής κυριαρχίας στο

Ανατολικό Αιγαίο. Ο εθνικιστικός ανταγω-
νισμός στην Τουρκία φουντώνει όσο πλη-
σιάζουν οι εκλογές, με τους ηγέτες της
αντιπολίτευσης να πλειοδοτούν στην
ακραία ρητορική εξαπολύοντας απειλές
και ύβρεις εναντίον της Ελλάδας, σε μια
προσπάθεια να διεγείρουν το εθνικιστικό
ακροατήριο της χώρας.

Το έναυσμα για την ομοβροντία εμπρη-
στικών δηλώσεων κατά της Αθήνας έδω-
σε ο ίδιος ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με
αφορμή τις εκδηλώσεις για την τουρκική
«Ημέρα της Νίκης». Όμως, η αντιπολίτευ-
ση, αντί να καταδικάσει τα περί ξαφνικής
«εισβολής», όχι μόνο υιοθετεί τις ακρότη-
τες του Τούρκου προέδρου αλλά και τον
εγκαλεί για ανακολουθία λόγων και έρ-
γων ζητώντας ουσιαστικά από τον Ερντο-

γάν να κάνει πράξη τις απειλές του. Την
ενορχηστρωμένη επίθεση εναντίον της
Ελλάδας ενισχύει το γεγονός ότι τα ποσο-
στά του πολιτικού ηγέτη των Γκρίζων Λύ-
κων και κυβερνητικού εταίρου του Ερντο-
γάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, βρίσκονται σε
ελεύθερη πτώση και το κενό που δημι-
ουργείται σπεύδουν να εκμεταλλευτούν
τα μικρότερα κόμματα.

Πολεμικές κραυγές
Στις καθημερινές τους δηλώσεις οι

ηγέτες της μείζονος και της ελάσσονος
τουρκικής αντιπολίτευσης δεν διστάζουν
να μιλήσουν ανοιχτά για πόλεμο με την
Ελλάδα, δίνοντας το στίγμα του πολιτικού
κλίματος που επικρατεί στην Τουρκία. Η
ακροδεξιά Μεράλ Ακσενέρ, πρόεδρος
του Καλού Κόμματος, μιλώντας σε τουρ-
κικό τηλεοπτικό δίκτυο ισχυρίστηκε ότι
«18 νησιά είναι υπό κατοχή» και απευθυ-
νόμενη στον Τούρκο πρόεδρο είπε: «Είστε
πρόεδρος και αφού μιλάτε για κατοχή θα
πρέπει να κάνετε αυτό που πρέπει». Στο
ίδιο μήκος κύματος και ο άλλοτε χαμηλών
τόνων ηγέτης των Ρεπουμπλικανών Κε-
μάλ Κιλιντσάρογλου. «Δεν είμαστε σαν
αυτούς τους δήθεν, έρχομαι αμέσως ή
μπορώ να έρθω ξημερώματα», είπε ο

Τούρκος πολιτικός και έφερε ως παρά-
δειγμα την εισβολή του Αττίλα στην Κύ-
προ επί πρωθυπουργίας τού επίσης Ρε-
πουμπλικανού Μπουλέντ Ετζεβίτ.

Η Αθήνα παραμένει σε επιφυλακή δια-
τηρώντας χαμηλούς τόνους, ενώ στρα-
τιωτικές και διπλωματικές πηγές τονίζουν
ότι η χώρα αντιδρά «ψύχραιμα και μεθο-
δικά» στις τουρκικές προκλήσεις. Η Αθή-
να συνεχίζει τον διπλωματικό «μαραθώ-
νιο» για την ανάδειξη των θέσεων της χώ-
ρας και την καταδίκη της επιθετικής ρητο-
ρικής της Άγκυρας, ενώ ο Νίκος Δένδιας
πρόκειται να παρουσιάσει τους τουρκι-
κούς χάρτες που βάφουν κόκκινο το μισό
Αιγαίο στις πολύ σημαντικές επαφές που
θα έχει στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της
Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών.

Συνεχίζεται η εθνικιστική
πλειοδοσία στην Τουρκία 
με φόντο τις προεδρικές
εκλογές του ’23 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Προεκλογική εκστρατεία
με απειλές εισβολής



Σ
τραμμένο στην Άγκυρα είναι το
βλέμμα της Αθήνας, με το δι-
πλωματικό και στρατιωτικό επι-
τελείο να βρίσκεται σε διαρκή

επιφυλακή, καθώς το κλίμα ανάμεσα στις
δύο χώρες είναι ιδιαίτερα τεταμένο.

Οι πολεμικές ιαχές του Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν και οι απειλές ότι οι τουρκικές
δυνάμεις θα έρθουν «ξαφνικά» μπορεί να
κινούνται στα όρια του γελοίου και του
γραφικού, όμως δεν παύουν να κρατούν
σε εγρήγορση τις ελληνικές Ένοπλες Δυ-
νάμεις, αφού δεν μπορεί να αποκλειστεί ο
κίνδυνος ατυχήματος.

Έξαρση προκλητικότητας
Σε ρητορικό επίπεδο, η τουρκική ηγεσία

έχει επιλέξει τη γραμμή των ακραίων προ-
κλήσεων και εκτός από τις ανυπόστατες
κατηγορίες για παρενοχλήσεις και παρα-
βιάσεις από ελληνικά αεροσκάφη, η Άγ-
κυρα καλλιεργεί στο εσωτερικό της την εν-
τύπωση ότι η Ελλάδα είναι «πιόνι» ξένων
δυνάμεων που θέλουν το κακό της Τουρ-
κίας. Άλλωστε, ο ίδιος ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερν-
τογάν, σε μία από τις ομιλίες του για την
επέτειο της τουρκικής «Ημέρας Νίκης»,
όπου κυριαρχούσε η ρητορική του μίσους
κατά της Ελλάδας, φρόντισε να φανατίσει
το ακροατήριό του ρωτώντας αν είναι έτοι-
μο για την «επίθεση» του 2023. Η Αθήνα

δεν κρύβει τον προβληματισμό της για το
γεγονός ότι η τουρκική κοινωνία «δηλητη-
ριάζεται» συστηματικά από τις ανθελληνι-
κές δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν,
ο οποίος έχει ως μοναδικό στόχο την επα-
νεκλογή του στη θέση του προέδρου και
δείχνει διατεθειμένος να παίξει όλα του τα
χαρτιά. Γνωρίζει καλά, άλλωστε, πως αν
αποτύχει να επικρατήσει των αντιπάλων
του, θα βρεθεί ενώπιον καταιγιστικών εξε-
λίξεων, που ενδεχομένως δεν θα σημά-
νουν μόνο το πολιτικό του τέλος.

Κλιμάκωση στο πεδίο
Τις τελευταίες ημέρες οι επιθετικές

ενέργειες της Τουρκίας στο πεδίο έχουν
κλιμακωθεί. Υπερπτήσεις πάνω από ελλη-
νικά νησιά και βραχονησίδες γίνονται ακό-
μα και μετά τη δύση του ηλίου με τα Μη
Επανδρωμένα Αεροσκάφη της Άγκυρας να
πετούν όλο το 24ωρο στο Αιγαίο. Ένα dro-
ne έκανε υπερπτήση στις 00:30 τα ξημε-

ρώματα της Τετάρτης στη νήσο Γλάρος της
Λέρου, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας
ένα ζευγάρι τουρκικών F-16 πέταξε πάνω
από το Αγαθονήσι και στη συνέχεια ένα
δεύτερο πάνω από τους Ανθρωποφάγους.
Την ίδια ώρα, οι αυξημένες συγκεντρώσεις
μεταναστών στα χερσαία και θαλάσσια σύ-
νορα, αλλά και οι προβοκατόρικες διαρρο-
ές περί ύπαρξης εγκλωβισμένων ατόμων
σε νησίδες του Έβρου δείχνουν ότι η Άγ-
κυρα είτε εξυφαίνει ένα σχέδιο αποσταθε-
ροποίησης και δοκιμάζει τα ελληνικά αν-
τανακλαστικά, είτε το έχει έτοιμο, αλλά δεν
το θέτει ακόμη σε εφαρμογή, καθώς περι-
μένει την κατάλληλη, πολιτικά και επιχει-
ρησιακά, χρονική στιγμή.

Σε ετοιμότητα
Ως μία πρώτη αντίδραση, η Αθήνα έχει

ενισχύσει την παρουσία αποτρεπτικών
δυνάμεων στα χερσαία και τα θαλάσσια
σύνορα, ενώ με εναέρια μέσα και Μη

Επανδρωμένα Αεροσκάφη παρακολουθεί
κάθε κίνηση της απέναντι πλευράς. Ανώ-
τατες στρατιωτικές πηγές, πάντως, ανα-
φέρουν ότι προς το παρόν τουλάχιστον
δεν παρατηρούνται αλλαγές στους σχη-
ματισμούς και τις διατάξεις των τουρκι-
κών στρατιωτικών δυνάμεων, γεγονός
που δείχνει ότι δεν υπάρχει κάτι που να
ερμηνεύεται ως οργανωμένη κίνηση από
την πλευρά της Τουρκίας, σε βαθμό του-
λάχιστον που θα σημάνει συναγερμό στο
ελληνικό Επιτελείο.

Ωστόσο, οι υβριδικές απειλές αλλά και
ένα ατύχημα λόγω της μεγάλης συγκέν-
τρωσης πτητικών μέσων και του τρόπου
με τον οποίο η Άγκυρα επιδιώκει να προ-
καλέσει μια προβοκάτσια στο Αιγαίο, δεν
αφήνουν περιθώριο εφησυχασμού στην
ελληνική πλευρά. Άλλωστε, με την προ-
σθήκη των νέων αεροσκαφών στο ελληνι-
κό οπλοστάσιο, των αναβαθμισμένων F-
16 Viper και των υπερσύγχρονων Rafale, η
Αθήνα κάνει επίδειξη ισχύος πάνω από το
Αρχιπέλαγος, εκπέμποντας μήνυμα απο-
τροπής απέναντι στους τουρκικούς
«τσαμπουκάδες».
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Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Μηδαμινές αλλαγές 
στους τουρκικούς
στρατιωτικούς σχηματισμούς
παρατηρεί το Επιτελείο και
εφιστά την προσοχή σε
Μεταναστευτικό και «ατύχημα»  

Σε ετοιμότητα το Πεντάγωνο
για τις υβριδικές απειλές 
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Η
καθημερινότητα και η ακρίβεια αναγκά-
ζουν τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών
της ΕΕ να αναθεωρούν τις στρατηγικές

τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η ΕΕ έχει
διάθεση να βρει λύσεις ,αλλά δείχνει άτολμη και
κινείται στα όρια των συμβιβασμών και των ισορ-
ροπιών. Οι κρίσεις απαιτούν λύσεις και όχι ατελεί-
ωτες συζητήσεις.

Η αντίδραση της ΕΕ στην επίθεση της Ουκρα-
νίας ήταν άμεση και αποφασιστική, υποστήριξε η
κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της στο
ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την «κατάσταση της
Ευρώπης».

Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση, η πρό-
εδρος της Κομισιόν τόνισε ότι είναι σημαντικό να
μειωθεί η κατανάλωση, ειδικά στις ώρες αιχμής.
Παράλληλα, απαιτείται στήριξη των νοικοκυριών
και των επιχειρήσεων. Γι’ αυτό προτείνεται πλα-
φόν στην τιμή ενέργειας από τεχνολογίες εκτός
φυσικού αερίου που παράγουν με φθηνότερο κό-

στος. Αυτά τα υπερκέρδη πρέπει να μοιραστούν
σε αυτούς που τα χρειάζονται περισσότερο. Γι’
αυτό και στο πακέτο περιλαμβάνεται και φορολό-
γηση εταιρειών, όπως τα διυλιστήρια.

Εκτίμησε ότι το πακέτο αυτό θα προσφέρει 140
δισ. ευρώ στα κράτη-μέλη, προκειμένου να στη-
ρίξουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Δήλωσε ότι θα δημιουργηθεί μια task force,
προκειμένου να βρεθεί τρόπος να μειωθεί η τιμή
του φυσικού αερίου, καθώς και ότι θα υπάρξει
ένας πιο αντιπροσωπευτικός δείκτης για την τιμή
του φυσικού αερίου από το TTF.

Σε ό,τι αφορά τις αγορές ηλεκτρισμού και τα
προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι
εταιρείες, ανακοίνωσε η πρόεδρος ότι σε συνερ-
γασία με τις ρυθμιστικές αρχές θα υπάρξουν αλ-
λαγές στους κανόνες για τα «collateral», κινήσεις
για να περιοριστεί η ενδοημερήσια μεταβλητότη-
τα, ενώ θα επιτραπεί υπό όρους η παροχή κρατι-
κών εγγυήσεων.

Το σημερινό σύστημα της αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας δεν είναι λειτουργικό. Πρέπει να απο-
κοπεί η σχέση ηλεκτρικής ενέργειας-φυσικού
αερίου και γι’ αυτό θα προωθηθεί μια ριζική με-
ταρρύθμιση, τόνισε η κα φον ντερ Λάιεν .

Σε ό,τι αφορά τους δημοσιονομικούς κανόνες, οι
χώρες πρέπει να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία στη
μείωση του χρέους, αλλά και μεγαλύτερη λογοδο-
σία ως προς την επίτευξη των στόχων που συμφω-
νήθηκαν. Ανάπτυξη και σταθερότητα πάνε μαζί.

Οι παραπάνω προτάσεις περιλαμβάνονται στο
προσχέδιο της Κομισιόν που θα πρέπει να εγκρι-
θεί από τα κράτη-μέλη της ΕΕ. 

Σύμφωνα με το προσχέδιο, η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή προτείνει για τα αιολικά και ηλιακά πάρκα
και τους πυρηνικούς σταθμούς ανώτατο όριο τι-
μής τα 180 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh). Αυτό θα
περιόριζε τα έσοδα των παραγωγών σε λιγότερο
από το ήμισυ των τρεχουσών τιμών της αγοράς.

Ωστόσο, η Επιτροπή υπαναχώρησε από ένα αρ-
χικό σχέδιο για πλαφόν στις τιμές του ρωσικού
φυσικού αερίου και οι χώρες της ΕΕ διχάζονται
για το εάν τα ευρύτερα ανώτατα όρια τιμών θα
βοηθούσαν ή θα έβλαπταν τις προσπάθειες της
Ευρώπης να εξασφαλίσει τον χειμερινό ενεργει-
ακό εφοδιασμό.

Οι ευρωβουλευτές τόνισαν την ανάγκη να δια-
σφαλιστεί ότι η αντίδραση της ΕΕ θα βασίζεται
στην αλληλεγγύη, αλλά και ότι τα υπέρογκα κέρδη
που αποκομίζουν οι εταιρείες ενέργειας πρέπει
να χρησιμοποιούνται για την προστασία των κατα-
ναλωτών. 

Απαιτoύνται συνεννόηση και συνεργασία σε
όλα τα επίπεδα. Η χώρα μας καλείται να διαχειρι-
στεί την κρίση με ταχύτητα και ευελιξία.

Μ
ετά το πέρας των δηλώσεων ως κλάδος
έχουμε να αντιμετωπίσουμε την παράλ-
ληλη υποχρέωση που υπάρχει και δεν

είναι άλλη από το έντυπο Πόθεν Έσχες που θα
πρέπει να συμπληρώσουν όλοι οι υπόχρεοι για τη
συμπλήρωσή του.

Οι υπόχρεοι συμπλήρωσης είναι ουκ ολίγοι και
αναλύονται στο άρθρο 1 του Ν. 3213/2003. Η ερ-
μηνεία τού εν λόγω άρθρου πολλές φορές είναι
πολύ δύσκολη να γίνει, αφού η απορία αν είναι ή
όχι κάποιος υπόχρεος υποβολής δημιουργείται
πολύ συχνά, ενώ η απάντησή της είναι για δυνα-
τούς λύτες. Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνοντας υπ’
όψιν τις αυστηρές κυρώσεις που υπάρχουν, όπως
αναλύονται στο άρθρο 6 τού εν λόγω νόμου, οι
οποίες μπορεί να μην περιορίζονται μόνο σε χρη-
ματικά ποσά, στη διχογνωμία του να κάνει κάποι-
ος ή να μην κάνει δήλωση πόθεν έσχες, συνήθως
απαντούμε να κάνει κατά τη λογική «καλύτερα να

περισσέψει παρά να μη φτάσει».
Επιπλέον θέλει μεγάλη προσοχή στο πότε θα

υποβληθεί η αρχική δήλωση πόθεν έσχες, κάτι
σαν απογραφή έναρξης δηλαδή, η οποία υπο-
βάλλεται εντός τριών μηνών από την απόκτηση
της ιδιότητας που σε καθιστά υπόχρεο υποβολής
του εντύπου. Οι ετήσιες δηλώσεις υποβάλλονται
εντός τριών μηνών από τη λήξη των δηλώσεων,
άρα έως τις 30/11/2022 εν προκειμένω για φέτος.

Στο κομμάτι των υπόχρεων αξίζει να αναφέ-
ρουμε ότι η τελευταία δήλωση πόθεν έσχες υπο-
βάλλεται μέχρι και το επόμενο έτος της απώλειας
της ιδιότητας βάσει της οποίας υποβάλλεται το εν
λόγω έντυπο, ενώ για τους υπόχρεους που ανα-
λύονται στις παραγράφους α, β, γ, δ, ε και ιβ του
άρθρου 1 υπάρχει τριετής υποχρέωση υποβολής
μετά την απώλεια της ιδιότητας.

Η εφαρμογή συμπλήρωσης τέθηκε σε λειτουρ-
γία σήμερα έπειτα από σχετική ανακοίνωση που

εκδόθηκε από την αρμόδια υπηρεσία. Στην ετή-
σια δήλωση πόθεν έσχες δηλώνονται όλα τα πε-
ριουσιακά στοιχεία που είχε στην κατοχή του ο
δηλών, η σύζυγός του και τα ανήλικα τέκνα τους,
στις 31/12/2021, όπως αναφέρονται στο άρθρο 2
του Ν. 3213/2003, ενώ παράλληλα δηλώνονται τα
εισοδήματα και οι χρηματικές εισροές που είχαν
στη χρήση του 2021. Περισσότερες λεπτομέρειες
μπορείτε να διαβάσετε και στο αντίστοιχο άρθρο
που είχαμε γράψει για το έντυπο του 2019.

Κλείνοντας, αυτό που θα θέλαμε να τονίσουμε
είναι ότι το εν λόγω έντυπο δεν είναι καταγραφι-
κού χαρακτήρα αλλά απόλυτα ελεγκτικού, αφού
ο σκοπός του είναι να αποδεικνύεται από τον
υπόχρεο η δυνατότητά του να έχει στην κατοχή
του τα περιουσιακά στοιχεία που δηλώνει. Για
αυτό και πάντα συμβουλεύουμε ότι το εν λόγω
έντυπο θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στη συμπλή-
ρωσή του γιατί κρύβει άπειρες παγίδες! 

Στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων προκρίνει η ΕΕ

του
Κωνσταντίνου
Μαργαρίτη

του
Ηλία 

Χατζηγεωργίου 

Συμβουλές για τη δήλωση πόθεν έσχες 



Καθώς η Ουκρανία φαίνεται να «γυρίζει το παιχνίδι»
του πολέμου με μια αντεπίθεση-αστραπή, έχοντας κατα-
λάβει μέσα σε μόλις πέντε ημέρες περισσότερα εδάφη
από όσα η Ρωσία σε πέντε μήνες εισβολής, διεθνείς ανα-
λυτές εκτιμούν ότι αυτή η σύγκρουση μπορεί να γίνει ένα
«ρωσικό Βιετνάμ», ένας εφιαλτικός και μακροχρόνιος
πόλεμος φθοράς για τον νεο-τσάρο Πούτιν.  

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι πλησιάζει τώρα

στα όρια του κατεχόμενου Λουγκάνσκ, στα ανατολικά, και
ότι ρωσικά στρατεύματα έχουν παραδοθεί, ενώ «μεγάλος
αριθμός εισβολέων καταθέτει τα όπλα αντί να πολεμή-
σει». Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι μετέβη χθες στο
Ιζιούμ, στρατηγικής σημασίας πόλη στην περιοχή του
Χαρκόβου στα βορειοανατολικά, την οποία ανακατέλαβε
ο στρατός του Κιέβου, και παρέστη στην τελετή έπαρσης
της ουκρανικής σημαίας.

Την ίδια ώρα, η Ουκρανία ζήτησε εγγυήσεις ασφαλείας
από τη Δύση, που συνεχίζει να την εξοπλίζει με δισ. ευρώ,
μετά τον πόλεμο, επιμένοντας για ένταξη στο ΝΑΤΟ.Το
Κρεμλίνο απάντησε χθες χαρακτηρίζοντας «απειλή» για
τη Μόσχα τέτοιες φιλοδοξίες. Η Ρωσία του Πούτιν αφήνει
πάντα ανοιχτό το ενδεχόμενο να απαντήσει ακόμα και με
χρήση πυρηνικών όπλων, σε περίπτωση που θα απειληθεί
η «εθνική ασφάλεια» της Ρωσίας.

Φ
όβους για ξέσπασμα ενός
νέου πολέμου στη μετα-σο-
βιετική περιοχή του Καυκά-
σου προκαλεί η συνεχιζό-

μενη σύγκρουση μεταξύ Αρμενίας και
Αζερμπαϊτζάν, με 100 νεκρούς σε 48
ώρες, για τον διαφιλονικούμενο θύλακο
του Ναγκόρνο Καραμπάχ. 

Την ώρα που έχει σημάνει διεθνής συ-
ναγερμός για να αποφευχθεί κλιμάκωση
αυτής της σύρραξης, πληροφορίες ανα-
φέρουν ότι ξέσπασαν εχθροπραξίες και
σε κοντινό σημείο ανάφλεξης, στα σύνο-
ρα Κιργιζίας - Τατζικιστάν.

Οι συγκρούσεις Αρμενίας - Αζερμπαϊ-
τζάν προξένησαν την άμεση αντίδραση
της Ρωσίας, που έχει αναπτύξει ειρη-
νευτική δύναμη 2.000 ανδρών στην πε-
ριοχή και η οποία μεσολάβησε για να λή-
ξει ο πολύνεκρος πόλεμος του 2020. Στη
διάρκεια των έξι εβδομάδων που είχε
διαρκέσει εκείνη η σύρραξη είχαν χάσει
τη ζωή τους περίπου 6.500 άνθρωποι, με
τις περισσότερες απώλειες από την
πλευρά της Αρμενίας, ενώ το Αζερμπαϊ-
τζάν είχε θέσει υπό τον έλεγχό του τμή-
μα του κατοικούμενου από Αρμενίους

θυλάκου Ναγκόρνο Καραμπάχ, το οποίο
βρίσκεται σε διεθνώς αναγνωρισμένο
έδαφος του Αζερμπαϊτζάν. 

Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τις πε-
ριοχές που δέχθηκαν χθες βομβαρδι-
σμούς από το αζερικό πυροβολικό. 

Η Ρωσία έσπευσε να παρέμβει από την
αρχή, μεσολαβώντας για μία εκεχειρία
που τέθηκε σε ισχύ από τις 9 το πρωί της
Τρίτης, αλλά διήρκεσε μόλις μία ώρα.

Συνομιλία Πούτιν-Ερντογάν
Η ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ από το

φυσικό αέριο του Αζερμπαϊτζάν καθιστά
λεπτή την ευρωπαϊκή θέση, με τον Γάλλο
πρόεδρο Μακρόν να δηλώνει ότι θα φέρει
το θέμα της νέας ανάφλεξης στον Καύκα-
σο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. 

Το Κρεμλίνο έχει δηλώσει από την
πρώτη στιγμή 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».

Πούτιν και Ερντογάν αναμένεται να
συζητήσουν και για αυτό το θέμα αύριο,
σε συνάντησή τους στο περιθώριο της

συνόδου του Οργανισμού Συνεργασίας
της Σανγκάης, στο Ουζμπεκιστάν.

Ανταλλαγή πυροβολισμών σημειώθη-
κε χθες μεταξύ φρουρών που περιπο-
λούν στη συνοριακή γραμμή μεταξύ του
Κιργιστάν και του Τατζικιστάν, όπως με-
τέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.
Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια
έχουν καταγραφεί συχνές αψιμαχίες
κατά μήκος αυτών των συνόρων, το επει-
σόδιο, το οποίο δεν επιβεβαιώθηκε πάν-
τως από το πρακτορείο Reuters, αποκτά
σημασία, καθώς ακολουθεί την κλιμά-
κωση της πολεμικής έντασης μεταξύ της
Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν.

ΓΓαλλία: Η ακροδεξιά
εκπαιδεύει νέες
στρατιές στελεχών
Με τα ακροδεξιά κόμματα να ανέρ-
χονται στην Ευρώπη, από την Ιταλία
μέχρι τη Σουηδία, η «πρώτη διδάξα-
σα» λεπενική γαλλική Ακροδεξιά
αποδύεται σε εκστρατεία εκκόλαψης
στρατιάς μιας «ελίτ πολιτικών ακτι-
βιστών», μέσω θολής χρηματοδότη-
σης αυτοπροσδιοριζόμενων εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων.
Όπως γράφει η αριστερή εφημερίδα
«Liberation», κάπως έτσι έχουν ξε-
πηδήσει τέτοια μη αναγνωρισμένα
από το κράτος ιδιωτικά κολέγια με
ροπή στην αντισυστημική κατάρτιση
στην Άκρα Δεξιά, που εκπαιδεύουν
νέες γενιές στελεχών, «έτοιμων να
ριχθούν στη μάχη των ακροδεξιών
ιδεών».
Με δηλωμένο στόχο την ανανέωση
της γαλλικής άρχουσας τάξης, ιδρύ-
ματα όπως το Ινστιτούτο Πολιτικής
Κατάρτισης (IFP) και το Ινστιτούτο
Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολι-
τικών Επιστημών (ISSEP) έχουν σή-
μερα 2.200 απόφοιτους, με το 40% εξ
αυτών να κατέχει ήδη θέσεις ευθύ-
νης σε πολιτικά επιτελεία.
Με στήριξη από ιδιώτες ανώνυμους
δωρητές και με καθηγητές, ομιλητές
και μέντορες από τον ακροδεξιό χώ-
ρο, παρέχουν βασικό πρόγραμμα
σπουδών μέσω σεμιναρίων και ειδι-
κής εκπαίδευσης στους τομείς της
δημοσιογραφίας, της πολιτικής και
της επιχειρηματικότητας.

Στα πρόθυρα νέου πολέμου
η περιοχή του Καυκάσου
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Η αντεπίθεση των Ουκρανών μπορεί να δημιουργήσει ένα «ρωσικό Βιετνάμ»

Διεθνής συναγερμός ώστε να
αποκλιμακωθεί η σύγκρουση
Αρμενίας - Αζερμπαϊτζάν -
Στους 100 οι νεκροί, 
ειρηνευτική δύναμη 2.000
ανδρών έστειλε 
στην περιοχή η Μόσχα 



της Δήμητρας Δάρδα

Ε
να εικοσιτετράωρο μετά τον θάνατο του Κώστα
Καζάκου το πανελλήνιο θρηνεί τον χαμό της
σπουδαίας πρωταγωνίστριας Ειρήνης Παπά. Η
θλιβερή είδηση σόκαρε τον καλλιτεχνικό κόσμο

και εκτός συνόρων, καθώς η κορυφαία κυρία του θεάμα-
τος διέπρεψε και στη διεθνή σκηνή με το ταλέντο, την
ομορφιά και τους αξεπέραστους ρόλους.

Η εμβληματική ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία
96 ετών. Λιτή, δωρική μορφή, σύμβολο της ελληνικής
ομορφιάς, διάσημη εκπρόσωπος του μεσογειακού πολι-
τισμού στο εξωτερικό, χαρισματική και δυναμική γυναί-
κα, η Ειρήνη Παπά έγινε διεθνώς γνωστή για τις υποκριτι-
κές της ικανότητες και το πνεύμα της.

Ταλαιπωρημένη τα τελευταία χρόνια από τη νόσο Αλ-
τσχάιμερ και αποτραβηγμένη στο πατρικό της σπίτι στο
Χιλιομόδι Κορινθίας (γεννήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου του
1926), η ηθοποιός με τη φυσιογνωμία αρχαίας Ελληνίδας
έφυγε από τη ζωή ήσυχα και αθόρυβα ακολουθώντας τον
καλό της φίλο. Κι αν εκείνη ζούσε στο σκοτάδι του μυαλού
της, η ιστορία που έγραψαν με τον Καζάκο στο κινηματο-
γραφικό έπος «Η Ιφιγένεια στην Αυλίδα» και προτάθηκε
για Όσκαρ το 1978, φιγουράρει με «χρυσά» γράμματα
στην παγκόσμια ιστορία της 7ης Τέχνης.

Η 96χρονη Ειρήνη Παπά, η γενναία και περήφανη Ελ-
ληνίδα με την τεράστια καριέρα «χτυπήθηκε» από τη χει-
ρότερη νόσο πριν από μία δεκαετία. Τα ανίψια της την πε-
ριέθαλψαν με πολλή αγάπη, τρυφερότητα και διακριτικό-
τητα, καθώς δεν είχε δικά της παιδιά: « Έχει πάντα την
απόλυτη αφοσίωση, τη φροντίδα και την αγάπη όλων των
ανιψιών της. Το ότι είναι ζωντανή και σε ζηλευτή φυσική
κατάσταση είναι μόνο από αγάπη», είχε αποκαλύψει πριν

από χρόνια η ανιψιά της Μέλια Τατάκη.
Το έντονο βλέμμα της, οι καθαρές γραμμές του προσώ-

που της, τα χαρακτηριστικά «Καρυάτιδας», τίτλος που την
ακολούθησε σε όλη την καριέρα της, και η έντονη προσω-
πικότητά της κατακτούν το διεθνές κοινό και τους Αμερι-
κανούς παραγωγούς. Για την ταινία με πρωταγωνιστή τον
αείμνηστο Άντονι Κουίν, οι δημοσιογράφοι της εποχής
την επαινούν αλλά και την υμνούν για την ερμηνεία της. Η
ίδια η ηθοποιός έχει δηλώσει για τους ρόλους που επέλε-
γε: «Ποτέ δεν θέλησα να παίξω αισθησιακούς ρόλους ή
ρόλους επιθυμητών γυναικών. Αυτό που ήθελα πάντα εί-
ναι να παίζω εμένα, δηλαδή την ανεξάρτητη αγωνίστρια».

Η αρχή του τέλους
Όταν αποσύρθηκε από την υποκριτική, το θέαμα πλέ-

ον δεν την ιντρίγκαρε. Το αντίθετο, την απομάκρυνε

ολοένα και περισσότερο λόγω των έκπτωτων αστέρων:
«Κάποτε οι σταρ ήταν διαφορετικοί. Σήμερα είναι αλ-
λιώτικοι. Κάποτε οι σταρ φορούσαν τουαλέτες, σήμερα
φοράνε μπλουτζίν σχισμένα, όλο τρύπες. Αύριο θα εί-
ναι τα μαλλιά πράσινα. Εγώ αποφάσισα να μην ακολου-
θήσω…».
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Διάσημη εκπρόσωπος του μεσογειακού
πολιτισμού στο εξωτερικό, έγινε
διεθνώς γνωστή για τις υποκριτικές 
της ικανότητες και το πνεύμα της - 
Μια ζωή σαν παραμύθι

ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑ 1926-2022

Έφυγε και 
η τελευταία
Καρυάτιδα



Η
Ειρήνη Παπά πρωτοεμφανίστη-
κε στον καλλιτεχνικό χώρο στα
15 της ως τραγουδίστρια και χο-
ρεύτρια. Προερχόταν από πολύ-

τεκνη οικογένεια, με τρεις ακόμα αδελφές
που διέπρεψαν στην ιατρική και τις τέχνες.
«Να είμαι και εγώ και οι αδελφές μου πε-
ρήφανες γυναίκες. Όχι να είμαστε σκυμ-
μένες και να κεντάμε μαξιλαράκια, αλλά να
διαβάζουμε Αριστοτέλη! Και εκείνα τα παι-
δικά χρόνια όρισαν αυτό που είμαι και δεν
έμαθα ποτέ να είμαι μεγάλη», έλεγε.

Οι γονείς της ήταν εκπαιδευτικοί και ο
μπαμπάς της -διευθυντής σε σχολείο στο
Σοφικό Κορινθίας- τη μύησε στο έργο των
σπουδαίων αρχαίων ποιητών. Όταν τους
ανακοίνωσε πως ήθελε να γίνει ηθοποιός,
οι αντιδράσεις τους ήταν μεγάλες. Όμως
της πέρασε και γράφτηκε στη Δραματική
Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, όπου ερωτεύ-
τηκε και παντρεύτηκε τον ηθοποιό Άλκη
Παπά. Ο γάμος τους δεν κράτησε πολύ, πή-
ραν διαζύγιο το 1951 και η πανέμορφη ηθο-
ποιός κράτησε το επώνυμό του, με το οποίο
έγινε γνωστή στα πέρατα του κόσμου ως
Irene Papas.

Το 1948 η συνάντησή της με τον Αλέκο
Σακελλάριο έμελλε να της ανοίξει διάπλα-
τα την πόρτα στο θέαμα! Της χάρισε τον
πρώτο της ρόλο στην επιθεώρηση «Άν-
θρωποι, Άνθρωποι» στο θέατρο «Μετρο-
πόλιταν» που άφησε εποχή, με την εξαιρε-
τικά ταλαντούχα ηθοποιό να κατακτά κοινό
και κριτικούς.

Το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στο
εξωτερικό έγινε με τη «Νεκρή πολιτεία» του
Φρίξου Ηλιάδη. Ο Φίνος έστειλε την ταινία
με δικά του έξοδα στο Φεστιβάλ των Καν-
νών και παρόλο που δεν βραβεύτηκε, η Ει-
ρήνη Παπά «σάρωσε» τα πρωτοσέλιδα της
εποχής, τρελαίνοντας με την ομορφιά της
νιότης τον ζάπλουτο πλεϊμπόι Αγά Χαν, που
δήλωνε σφόδρα ερωτευμένος μαζί της!

Η μία επιτυχία διαδέχεται την άλλη και η
Ειρήνη Παπά βρίσκεται για πολλές δεκαε-
τίες στο διεθνές κινηματογραφικό προ-
σκήνιο. Η επιβεβαίωση για τη σκληρή της
δουλειά και το ταλέντο της έρχεται το 1969
με την ταινία «Ζ» του Κώστα Γαβρά, η οποία
κερδίζει το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσ-
σης ταινίας.

Ο Φεντερίκο Φελίνι και ο Μάρλον
Μπράντο την είχαν χαρακτηρίσει «τη
σπουδαιότερη ηθοποιό που υπάρχει».

Το Χόλιγουντ υποκλίθηκε στο ταλέντο, τη
γοητεία και τον επαγγελματισμό της πολυ-
βραβευμένης Ελληνίδας καλλονής, χαρί-
ζοντάς της σημαντικούς ρόλους δίπλα σε
διάσημους αστέρες και θρυλικές παραγω-
γές, μεταξύ των οποίων «Τα κανόνια του
Ναβαρόνε», «Αττίλας», «Θεοδώρα, αυτο-
κράτειρα του Βυζαντίου» (1953), «Στον κα-
θένα το δικό του», «Σάντα Μάμα», «Ζ» του
Κώστα Γαβρά, «Η Άννα των χιλίων ημε-
ρών», «Το Χρονικό ενός προαναγγελθέν-
τος θανάτου», «Αλέξης Ζορμπάς», με τε-
λευταία «Το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέ-
λι». Το 1956 αντικατέστησε την Γκρέις Κέλι
στο γουέστερν του Ρόμπερτ Γουάιζ «Ελύγι-
σα για πρώτη φορά».

ΦΦελίνι: Η σπουδαιότερη ηθοποιός ever!
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Ο παθιασμένος έρωτας με τον Μπράντο
Η σαγηνευτική Ειρήνη Παπά δεν άφηνε ασυγκίνητο κανέναν άντρα. Πολιτικοί αρχηγοί, μεγι-
στάνες, εφοπλιστές και αριστοκράτες υποκλίθηκαν στην ομορφιά και την προσωπικότητά της.
Ακόμα και ο Κολομβιανός συγγραφέας Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες.
Η γνωριμία της ωστόσο με τον γόη του παγκόσμιου κινηματογράφου Μάρλον Μπράντο έμελλε
να την οδηγήσει σε συναισθήματα πρωτόγνωρα… Συναντήθηκαν στη Ρώμη το 1954. Ο 30χρονος
σταρ γοητεύτηκε σφόδρα από το 28χρονο μελαχρινό κορίτσι με το μεσογειακό ταμπεραμέντο,
που μόλις ξεκινούσε διεθνή καριέρα. Μα κι εκείνη δεν αντιστάθηκε!
Ερωτεύτηκαν παράφορα και το ειδύλλιο κρατήθηκε κρυφό από τα φώτα της δημοσιότητας:
«Δεν θέλαμε να μοιραστούμε τη σχέση μας με κανέναν. Τον αγαπούσα πολύ και νοιαζόμουν για
εκείνον. Ήταν το μεγάλο πάθος της ζωής μου», παραδέχτηκε χρόνια αργότερα σε συνέντευξή
της. Η τελευταία τους συνάντηση έγινε στην Αθήνα το 1999.
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Πάτρα: Διαδικτυακοί
απατεώνες «έφαγαν»
79.000 ευρώ 
από τρεις πολίτες
«Φτερά» έκαναν τουλάχιστον 79.000
ευρώ από τους τραπεζικούς λογα-
ριασμούς τριών Πατρινών, οι οποίοι
έπεσαν θύματα διαδικτυακής απά-
της. Στην πρώτη περίπτωση, ο ιδιο-
κτήτης ενός βιβλιοπωλείου έχασε
περίπου 55.000 ευρώ, με τους απα-
τεώνες να υποστηρίζουν ότι θέλουν
να κάνουν ηλεκτρονική παραγγελία
και πληρωμή. Τελικά του έστειλαν
ένα link με σκοπό να τον παγιδεύ-
σουν, του υφάρπαξαν τους κωδικούς
του e-banking και του άδειασαν τον
τραπεζικό λογαριασμό. Στη δεύτερη
περίπτωση, ένας άλλος επαγγελμα-
τίες της αχαϊκής πρωτεύουσας απώ-
λεσε περί τις 15.000 ευρώ από τον
τραπεζικό του λογαριασμό, χωρίς
όμως να γνωρίζει -όπως υποστήριξε
στην ΕΛΑΣ- τι συνέβη. Τέλος, στην
τρίτη περίπτωση οι απατεώνες κατά-
φεραν να αποσπάσουν 19.500 ευρώ
από λογαριασμό ατόμου, ο οποίος
έλαβε μήνυμα πως έχει μπλοκαρι-
στεί ο λογαριασμός του. Πατώντας
όμως τον σύνδεσμο που του είχε
αποσταλεί το μόνο που κατάφερε
ήταν να «προδώσει» τους κωδικούς
e-banking του και να χάσει τις απο-
ταμιεύσεις του, με τους δράστες να
πραγματοποιούν διαδικτυακές αγο-
ρές σε πλατφόρμες του εξωτερικού. 

Παπ.

E
νας 73χρονος άνδρας νοση-
λεύεται σε σοβαρή κατάσταση
στο νοσοκομείο των Γρεβενών,
ενώ το ίδιο -χωρίς να διατρέχει

κίνδυνο για τη ζωή της- ισχύει και για τη
45χρονη σύντροφό του μετά το δολοφο-
νικό αμόκ ενός 51χρονου φίλου του ζευ-
γαριού, τον οποίο μάλιστα φιλοξενούσαν

στο σπίτι τους.
Το αιματηρό περιστατικό συνέβη περί

τις 4.30 τα ξημερώματα της Τετάρτης
(14/9) στα Γρεβενά, με τον 51χρονο σε κα-
τάσταση αμόκ να επιτίθεται με κουζινο-
μάχαιρο στους... φίλους του και να τους
τραυματίζει. Πληροφορίες αναφέρουν
ότι ξέσπασε άγριος καβγάς ανάμεσα
στους τρεις, ωστόσο τα θύματα δεν είναι
ακόμη σε θέση να δώσουν κατάθεση για
το τι ακριβώς έχει συμβεί. Οι αστυνομικοί
που μπήκαν στο σπίτι εντόπισαν τον
73χρονο και τη 45χρονη αιμόφυρτους
στο έδαφος, ενώ λίγη ώρα αργότερα συ-
νέλαβαν τον 51χρονο και σε βάρος του
σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα
ανθρωποκτονίας και παραβάσεις της νο-
μοθεσίας περί όπλων. 

Ο λόγος της αντιδικίας
Μάλιστα, κατασχέθηκε και το κουζινο-

μάχαιρο που χρησιμοποίησε ο δράστης,

το οποίο εστάλη για ανάλυση στα Εγκλη-
ματολογικά Εργαστήρια της ΕΛΑΣ. Πλη-
ροφορίες αναφέρουν ότι ο 51χρονος είχε
ερωτική σχέση με την κόρη της 45χρονης
και για αυτό ξεκίνησε η αντιδικία, χωρίς
ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσό-
τερες λεπτομέρειες. 

«Σήμερα (14/9/2022) τις πρώτες
πρωινές ώρες στα Γρεβενά αστυνομικοί
του Τμήματος Ασφάλειας Γρεβενών και
του Αστυνομικού Τμήματος Γρεβενών
συνέλαβαν 51χρονο ημεδαπό για από-
πειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις
της νομοθεσίας περί όπλων σε βάρος
δύο ημεδαπών, ενός 73χρονου και μιας
45χρονης», αναφέρει στην επίσημη
ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ.

Προανάκριση για την υπόθεση ενερ-
γείται από το Τμήμα Ασφάλειας Γρεβε-
νών, ο συλληφθείς με τη σχηματισθείσα
σε βάρος του δικογραφία κακουργημα-
τικού χαρακτήρα οδηγήθηκε ενώπιον
του εισαγγελέα, ενώ ζήτησε και πήρε
προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον
του ανακριτή στο τέλος της εβδομάδας. 

«Ψυχώ» με 51χρονο
σε δολοφονικό 
αμόκ στα Γρεβενά

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Μαχαίρωσε έπειτα από καβγά
το αντρόγυνο που τον
φιλοξενούσε - Νοσηλεύεται
σε σοβαρή κατάσταση ο
73χρονος, εκτός κινδύνου 
η 45χρονη σύντροφός του

Μενίδι: Έφοδος σε 
καταυλισμούς Ρομά 
και 12 συλλήψεις

Με 12 συλλήψεις ολοκληρώθηκε η με-
γάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στη Δυτική
Αττική, με τους αστυνομικούς της Ασφά-
λειας Βορειοανατολικής Αττικής και της
ΟΠΚΕ να εξαρθρώνουν δύο διαφορετι-
κές εγκληματικές ομάδες.

Από νωρίς το πρωί της Τετάρτης οι πά-
νοπλοι άνδρες της αστυνομίας πραγμα-
τοποίησαν στοχευμένες έρευνες σε δρό-
μους-άβατα, όπως η οδός Μελούνος στο
Μενίδι και η Παναγιάς Γρηγορούσης στο
Ζεφύρι, προχωρώντας τελικά σε 12 συλ-
λήψεις και κατάσχοντας κλεμμένους κα-
ταλύτες, πιστόλι ρέπλικα, διαρρηκτικά
εργαλεία κ.ά. Οι περισσότεροι από τους
συλληφθέντες είναι παλιοί γνώριμοι των
Αρχών για διάφορα αδικήματα, ενώ ανά-
μεσα στα άτομα που βρέθηκαν με χειρο-
πέδες είναι και μια γυναίκα 25 ετών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογρα-
φία για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα
των διακεκριμένων κλοπών, των φθορών
ξένης ιδιοκτησίας, της εγκληματικής ορ-
γάνωσης, της νομιμοποίησης εσόδων
από εγκληματικές δραστηριότητες, κα-
θώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας
για τα όπλα. Όπως προέκυψε από την
αστυνομική έρευνα, οι συλληφθέντες
τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2022 εί-
χαν συστήσει και ενταχθεί στις δύο εγ-
κληματικές οργανώσεις με διαρκή δρά-
ση και διακριτούς και εναλλασσόμενους
ρόλους, με αντικείμενο την αφαίρεση
καταλυτών από αυτοκίνητα σε διάφορες
περιοχές της Αττικής.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική
έρευνα εξιχνιάστηκαν 58 περιπτώσεις
κλοπών και 2 απόπειρες κλοπής, με το
συνολικό οικονομικό όφελος που απο-
κόμισε η πρώτη εγκληματική οργάνωση
να υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 20.000
ευρώ, ενώ για τη δεύτερη τις 10.000 ευ-
ρώ. Αρμόδιες πηγές της Κατεχάκη σχο-
λίαζαν ότι οι στοχευμένες δράσεις της
ΕΛΑΣ στην «ευαίσθητη» Δυτική Αττική
θα συνεχιστούν. 

Παπ. 



Π
ροσπάθεια προσέγγισης από πλευράς Πέ-
τρου Φιλιππίδη κατήγγειλε ότι δέχτηκε ο
Σπύρος Μπιμπίλας κατά τη διάρκεια της χθε-
σινής του κατάθεσης στη δίκη του ηθοποιού.

Ο πρόεδρος του ΣΕΗ προκάλεσε αίσθηση με όσα είπε
και μάλιστα η έδρα του δικαστηρίου αναγκάστηκε να
διακόψει δύο φόρες την ακροαματική διαδικασία, κα-
θώς οι τόνοι χτύπησαν... κόκκινο.

Η πρώτη ένταση δημιουργήθηκε όταν ο Σπύρος Μπιμ-
πίλας είπε ότι η σύζυγος του Πέτρου Φιλιππίδη του είχε
εκμυστηρευτεί ότι εκείνος είχε σχέση με τη φίλη του γι-
ου του. Η πλευρά του ηθοποιού θέλησε να διαψεύσει
όσα ειπώθηκαν από τον πρόεδρο του Σωματείου Ελλή-
νων Ηθοποιών με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ο παρα-
κάτω διάλογος: 

Μιχάλης Δημητρακόπουλος: Σας διαψεύδει η κυρία
Νίνου! 

Σπύρος Μπιμπίλας: Τη διαψεύδω κι εγώ την κυρία Νίνου!
Τότε ο γιος του Πέτρου Φιλιππίδη σηκώθηκε όρθιος,

ενώ η Ελπίδα Νίνου φώναξε: «Σας παρακαλώ πολύ, θέ-
λω να μιλήσω ένα λεπτό». 

«Φίδι! Δεν είσαι φίλος εσύ»
Η πρόεδρος του δικαστηρίου δεν της έδωσε τον λόγο,

ενώ ταυτόχρονα διέκοψε τη διαδικασία προκειμένου να
ηρεμήσει η κατάσταση. Η ένταση όμως συνεχίστηκε με
τον Σπύρο Μπιμπίλα, απευθυνόμενος στην Ελπίδα Νί-
νου, να της λέει «ντροπή σου» και εκείνη να του αντα-
παντά με τα ίδια λόγια. Τότε άτομα από το περιβάλλον
του Πέτρου Φιλιππίδη αποδοκίμασαν τον πρόεδρο των
Ελλήνων Ηθοποιών λέγοντάς του: «Φίδι! Δεν είσαι φίλος
εσύ, ντροπή σου». Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο
Σπύρος Μπιμπίλας ανέφερε ότι μετά τις πρώτες δημό-

σιες καταγγελίες ο Πέτρος Φιλιππίδης έπαθε ταραχή και
τον έπαιρνε τηλέφωνο.  Απαντώντας σε ερωτήσεις του
Μιχάλη Δημητρακόπουλου για το αν ο Φιλιππίδης θα
μπορούσε να συμπεριφερθεί όπως περιγράφει η πρώτη
καταγγέλλουσα στο ένα εκ των δύο περιστατικών βια-
σμού, ο κ. Μπιμπίλας τόνισε: «Βάσει αυτών που ξέρω, θα
μπορούσε να συμβεί».

Η δεύτερη φορά έντασης ήταν όταν ο Σπύρος Μπιμπί-
λας αποκάλυψε ότι τον Οκτώβριο του 2021 προσεγγί-
στηκε από τη δικηγόρο του Φιλιππίδη, Κική Πακιρτζί-
δου. Την ώρα που δεχόταν ερώτηση από τη συγκεκριμέ-
νη δικηγόρο για την αμεροληψία του, ο Σπύρος Μπιμπί-
λας εκνευρισμένος της είπε: «Να σας δείξω το αμερό-
ληπτο που μου κάνατε το τραπέζι για συγκεκριμένο λό-
γο; Για ποιο λόγο μου το κάνατε;».

Η κυρία Πακιρτζίδου του απάντησε ότι κατά τη διάρ-
κεια της συνάντησης δεν του ζήτησε κάτι. «Μου παρήγ-
γειλε φαγητά και γλυκά και στο τέλος μου αγόρασε και
δύο λαχεία ενώ εγώ δεν ήθελα», είπε ο κύριος Μπιμπί-
λας βγάζοντας από την τσέπη του τα λαχεία και πετώντας
τα προς τη δικηγόρο. Το δικαστήριο σε εκείνο το σημείο
διέκοψε και πάλι.

Τέλος, η έδρα απέρριψε το αίτημα της υπεράσπισης
για κατ’ αντιπαράσταση εξέταση Μπιμπίλα και Νίνου. 
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Οι κουβέντες που αντάλλαξε με
την Ελπίδα Νίνου ο Μπιμπίλας και η
καταγγελία για απόπειρα προσέγγισής του
από τον κατηγορούμενο μετά τις πρώτες
σε βάρος του καταγγελίες
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Τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου θα κηδευτεί ο Κώστας

Καζάκος. Ο καλλιτεχνικός κόσμος θα αποχαιρετήσει

τον σπουδαίο ηθοποιό σε μια σεμνή τελετή που θα

πραγματοποιηθεί στο Αίθριο της έδρας της ΚΕ του

ΚΚΕ στον Περισσό, όπως δημοσιοποίησε η οικογέ-

νειά του. Στη σύντομη ανακοίνωση ανέφεραν πως ο

κορυφαίος πρωταγωνιστής είχε αποφασίσει μετά τον

θάνατό του η σορός να παραδοθεί στην Ιατρική Σχολή

Αθηνών για εκπαιδευτικούς λόγους: «Ο Κώστας Κα-

ζάκος έκανε την τελευταία μεγαλειώδη πράξη του

πριν υποκλιθεί για τελευταία φορά. Πρόσφερε το σώ-

μα του στην Ιατρική Σχολή Αθηνών και τους φοιτητές

για την εκπαίδευσή τους. Η αποχαιρετιστήρια τελετή

θα γίνει τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου». 

Tην ερχόμενη Δευτέρα 
η κηδεία του Κώστα ΚαζάκουΣε ηλικία 82 ετών άφησε την τελευταία

του πνοή ο διευθυντής του Μουσείου Ακρό-
πολης, η «ψυχή» του μουσείου και συνάμα
σπουδαίος καθηγητής Αρχαιολογίας Δημή-
τρης Παντερμαλής. Ο άνθρωπος που αφιέ-
ρωσε τη ζωή του στον πολιτισμό και οραμα-
τίστηκε το Μουσείο Ακρόπολης πέθανε
χθες, ενώ τον θάνατό του ανακοίνωσε το
υπουργείο Πολιτισμού. Ιδιαίτερα συγκινητι-
κή υπήρξε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα
Μενδώνη, η οποία αποχαιρετώντας τον
σπουδαίο καθηγητή αναφέρθηκε στο έργο και το όραμά του
για το Μουσείο Ακρόπολης. «Το μεγάλο του έργο όμως, το
όραμα ζωής του, υπήρξε το Μουσείο Ακρόπολης, το οποίο
υπηρέτησε από την πρώτη στιγμή με όλες του τις δυνάμεις.
Ήταν η ψυχή του μουσείου, όταν αυτό ήταν ακόμη μόνο στα
χαρτιά. Βρισκόταν εκεί, σε κάθε στάδιο της δημιουργίας του
και μέχρι την τελευταία του στιγμή. Του οφείλουμε ότι η Ελ-

λάδα έχει ένα από τα σπουδαιότερα και πιο
αγαπημένα στους επισκέπτες μουσεία του κό-
σμου», τόνισε χαρακτηριστικά η κυρία Μενδώ-
νη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Παντερμαλής
γεννήθηκε το 1940 στη Θεσσαλονίκη και σπού-
δασε στο Ιστορικό και Αρχαιολογικό Τμήμα του
ΑΠΘ και έπειτα στη Φιλοσοφική Σχολή, στο
τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας.
Πέραν τούτων, ανέδειξε το Δίον ως έναν από
τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώ-

ρους της Ελλάδας με πλήθος κινητών ευρημάτων που εκτί-
θενται στο τοπικό μουσείο. Αξιόλογα εκθέματα αποτελούν
τα γλυπτά που κοσμούν σήμερα το μουσείο και ιδιαίτερα η
ύδραυλις, αρχαίο μουσικό όργανο και σπανιότατο αρχαι-
ολογικό εύρημα. Τέλος, να σημειωθεί ότι στις εκλογές του
1996 κατήλθε με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ και εξελέγη
βουλευτής Επικρατείας.

Έφυγε η «ψυχή» του Μουσείου Ακρόπολης

Ένταση και διακοπές
στη δίκη του Φιλιππίδη



«Ε
χουμε ακούσει για τα θαύ-
ματα που γίνονται εδώ πέ-
ρα μέσα από το YouTube
και από άλλους πιστούς.

Έχω φέρει τους γονείς μου, έχουν θέματα
υγείας και πήραμε την απόφαση να έρ-
θουμε εδώ για να πάρουμε την ευλογία
του». Ουρές σχηματίστηκαν από χθες τα
ξημερώματα με αφορμή τη γιορτή του Τί-
μιου Σταυρού στον Ιερό Ναό των Αγίων
Ισιδώρων στον Λυκαβηττό, όπου συγκεν-
τρώθηκαν εκατοντάδες πιστοί περιμένον-
τας ένα θαύμα για τους ίδιους ή τα αγαπη-
μένα τους πρόσωπα. Κάποιοι ταξίδεψαν
ακόμη και από την... Αυστραλία!

Η μεγάλη συγκέντρωση των πιστών
πραγματοποιήθηκε μετά τη δημοσιοποί-
ηση της ιστορίας που θέλει τον ιερέα του
ναού των Αγίων Ισιδώρων, ο οποίος σε
ηλικία 14 ετών έπασχε από λευχαιμία, να
σταυρώνεται από μια γυναίκα και να γίνε-
ται καλά. Όπως λένε οι ίδιοι οι πιστοί, ο
ιερέας, πλέον, φέρεται να χρησιμοποιεί
τον ίδιο σταυρό, ούτως ώστε να ευλογεί
πιστούς. «Είπαμε να έρθουμε να σταυ-
ρώσουμε τη μαμά και τον μπαμπά μου, να
σταυρωθούμε και με τον αδερφό μου»,
είπαν από την πλευρά τους χθες δύο
αδέρφια που ήρθαν από την Αυστραλία
και βρέθηκαν στον Λυκαβηττό μετά τις 5
τα ξημερώματα. « Η μητέρα μου έχει σο-

βαρό πρόβλημα και θεωρώ ότι μπορεί να
την βοηθήσει», τόνισε χθες ένας πιστός
στην «Political».

Οι κατηγορίες του μητροπολίτη
Αργολίδος Νεκτάριου

Φυσικά, η συγκεκριμένη υπόθεση
προκάλεσε αντιδράσεις στις τάξεις της
Εκκλησίας. Πιο συγκεκριμένα, ο μητρο-
πολίτης Αργολίδος Νεκτάριος έκανε λό-
γο για «ψευδοθαύματα» και «απάτη ολ-
κής» για όσα συμβαίνουν στον ναό. Μι-
λώντας στην εκπομπή «Εδώ Πελοπόννη-
σος», κατηγόρησε τον εφημέριο του μο-
ναστηριού θεωρώντας ότι όλα τα περι-
στατικά που αναφέρονται ως «θαύματα»
είναι ουσιαστικά κατασκευασμένα.

«Υπάρχει μια μεγάλη πληγή που λέγεται
Άγιοι Ισίδωροι του Λυκαβηττού και εκεί
μαζεύεται πολύς κόσμος, ότι δήθεν γί-
νονται θαύματα», είχε δηλώσει ο μητρο-
πολίτης Αργολίδας Νεκτάριος, ξεκαθα-
ρίζοντας ακόμη ότι: « Έχουν γίνει τρεις
ανακρίσεις για την περίπτωση αυτή, είναι
όλες καταπέλτης, αλλά μπήκαν στο συρ-
τάρι, γιατί επεμβαίνουν και πολιτικά πρό-
σωπα. Δεν μπορώ να κρύψω την αλήθεια.
Υπάρχει ποινική διάσταση».
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Εκατοντάδες κόσμου
συρρέουν από χθες στον Ιερό
Ναό των Αγίων Ισιδώρων
στον Λυκαβηττό, με αφορμή
τη γιορτή του Τίμιου Σταυρού
- Κάποιοι ταξίδεψαν ακόμη 
και από την... Αυστραλία!

Οι καλοκαιρινές θερμοκρασίες καλά κρατούν και απ’
ό,τι φαίνεται θα παραταθούν μέχρι και το Σαββατοκύρια-
κο, καθώς τις επόμενες ημέρες προβλέπεται άνοδος της
θερμοκρασίας, που ίσως αγγίξει και τους 40 βαθμούς,
ενώ οι επικρατούσες συνθήκες παραπέμπουν σε καλο-
καιρινό καύσωνα. 

Από σήμερα, Πέμπτη, οι θερμοκρασίες θα φτάσουν
τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα υπάρξουν και κάποια
40άρια σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Στα βόρεια
ηπειρωτικά, στο Ιόνιο και στο Βόρειο Αιγαίο αναμένονται
αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, ενώ στην υπόλοιπη
χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Ειδικότερα, στην Αττι-
κή και τη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια, με θερ-
μοκρασίες από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ ιδιαίτε-
ρα στη Θεσσαλονίκη η ηλιοφάνεια θα εναλλάσσεται με

πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις.
Ο φθινοπωρινός καύσωνας, με τις θερμοκρασίες να χτυ-

πάνε 34άρια και 36άρια, θα υπάρξει στη Δυτική Μακεδονία,
στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη, στη Στερεά Ελ-
λάδα, στην Ήπειρο, αλλά και στη Θεσσαλία. Στο Ιόνιο και
στο Βόρειο Αιγαίο αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά δια-
στήματα με 30άρια, ενώ στα Δωδεκάνησα οι άνεμοι θα πνέ-
ουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις από 3 έως 5 Μποφόρ. 

Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι Έλληνες το Σαββατοκύρια-
κο, με τον καύσωνα που θα επικρατεί, θα έχουν την τε-
λευταία τους ευκαιρία να ξεχυθούν στις παραλίες και να
απολαύσουν τα καλοκαιρινά τους μπάνια με «βουτιές»
στα 35άρια, καθώς από εβδομάδα ο καιρός επιστρέφει
στις κανονικές για την εποχή συνθήκες, ενώ δεν θα λεί-
πουν και οι βροχές. 

Ουρές πιστών αναμένουν ένα θαύμα

Ευκαιρία για… τελευταίες βουτιές - Φθινοπωρινός καύσωνας από σήμερα

του 
Μίλτου Σακελλάρη



Υπόθεση εκβίασης, τοκογλυφίας και αρπα-
γής σε βάρος 23χρονου εξιχνιάσθηκε από τις
αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης. Συνε-
λήφθησαν δύο άτομα, 21 και 30 ετών, ενώ σχη-
ματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών συνερ-
γών τους, 21, 24 και 25 ετών, για εκβίαση από
κοινού τελεσθείσα και σε απόπειρα, τοκογλυ-
φία κατ’ εξακολούθηση, αρπαγή από κοινού, καθώς και για πα-
ραβάσεις των νόμων περί όπλων και περί ναρκωτικών.

Όλα ξεκίνησαν τον περασμένο Ιούνιο, όταν ο 21χρονος
συλληφθείς εκμεταλλευόμενος την οικονομική ανάγκη του
23χρονου παθόντα και κατόπιν διαμεσολάβησης του
21χρονου συνεργού του, συμφώνησε να του δανείσει 1.000
και 2.650 ευρώ, με την τοκογλυφική απαίτηση να του επι-
στρέψει μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το ποσό
των 3.000 και 7.800 ευρώ αντίστοιχα. Τα ξημερώματα της
8ης Σεπτεμβρίου ο 21χρονος συλληφθείς με τον 24χρονο

προσέγγισαν τον παθόντα έξω από το σπίτι
του και τον επιβίβασαν παρά τη θέλησή του
με χρήση σωματικής βίας σε όχημα με
οδηγό τον 25χρονο συνεργό τους. Τον
οδήγησαν σε περιοχή της Πυλαίας, όπου
με την απειλή πιστολιού ο 21χρονος απαί-
τησε την άμεση καταβολή 1.500 ευρώ και

επιπλέον 5.000 ευρώ, πλην όμως αυτός δεν διέθετε το ανω-
τέρω ποσό, με αποτέλεσμα να του αφαιρέσει το κλειδί του
αυτοκινήτου του, μέχρι να λάβει τα χρήματα που απαίτησε.
Ακολούθησε καταγγελία στην αστυνομία και οργανώθηκε
συντονισμένη επιχείρηση από αστυνομικούς του Τμήματος
Δίωξης Εκβιαστών. Σε προκαθορισμένη συνάντηση, χθες
το μεσημέρι, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης προσήλθαν ο
21χρονος με τον 30χρονο, για να παραλάβουν το συμφωνη-
θέν ποσό, οπότε και συνελήφθησαν.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Άνω-κάτω για ακόμα μία φορά έγιναν οι «γαλάζιοι» που
παρακολούθησαν τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού
στο πλαίσιο της 86ης ΔΕΘ. Οι όποιες ελπίδες που κάποιοι
διατηρούσαν για έναν ενδεχόμενο ανασχηματισμό και την

ανάληψη υπουργικού χαρτοφυλακίου εξανεμίστηκαν από
το ξεκάθαρο «ΟΧΙ» του πρωθυπουργού. Αμέσως μετά, όπως
αντιλαμβάνεστε, ορισμένοι που είχαν αρχίσει να ράβουν
υπουργικά κοστούμια τα έβαλαν τελικά στην ντουλάπα.

Το «όχι» σε ανασχηματισμό βάζει τα κοστούμια στην… ντουλάπα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μετά τη ΔΕΘ
τα «σπουδαία»
για τους δήμους 

Οι ημέρες της ΔΕΘ παραδοσιακά
είναι από τις πιο... ήρεμες στους δή-
μους ολόκληρης της Θεσσαλονίκης.
Ο λόγος είναι προφανής.

Τα φώτα πέφτουν επάνω στη Διε-
θνή Έκθεση και κυρίως στο πολιτι-
κό της κομμάτι. 

Έτσι, αρκετοί δήμαρχοι σκέφτον-
ται πως είναι προτιμότερο να μην
«κάψουν» μία είδηση ή κάποια εκ-
δήλωση, αφήνοντας τις ανακοινώ-
σεις όλων των σημαντικών θεμάτων
για τη συνέχεια.

«Δεν περιμένουμε
τίποτα από τους
ΣΥΡΙΖΑίους»

Χαράς ευαγγέλια αυτές τις μέ-
ρες για τους επιχειρηματίες στην
εστίαση στο κέντρο της πόλης,
για ταξιτζήδες, για ζαχαροπλά-
στες, ακόμα και για όσους έχουν
καταστήματα ψιλικών γύρω από
τη ΔΕΘ. Μεγάλη κινητικότητα και
πολλά τραπέζια. «Το Σαββατοκύ-
ριακο ήταν οι κυβερνητικοί, τώρα
έχουμε τους ΠΑΣΟΚους», έλεγε
στη στήλη επιχειρηματίας σε
κεντρικό συμβολικό σημείο της
Θεσσαλονίκης. «Και μετά έρχον-
ται αυτοί του ΣΥΡΙΖΑ», του είπα.
«Μπα, αυτοί δεν βγαίνουν. Δεν
περιμένουμε τίποτα», σχολίασε.

Συναντήθηκε με 
Μάριν η Σπυράκη

Συνάντηση με την πρωθυπουργό
της Φινλανδίας είχε η Μαρία Σπυ-
ράκη. Η Σάνα Μάριν απευθύνθηκε
στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, τονίζοντας πως «αν
η Ευρώπη θέλει να βγει νικήτρια
απέναντι στη ρωσική επίθεση, θα
πρέπει να μείνει ενωμένη και πι-
στή στις αξίες της. Θα πρέπει η Ρω-
σία να πάρει το μάθημά της». H ευ-
ρωβουλευτής της ΝΔ συνεχάρη
την κ. Μάριν και σε ανάρτησή της
στα social media έγραψε: «Η πρω-
θυπουργός της Φινλανδίας Σάνα
Μάριν έκανε μια εμπνευσμένη
ομιλία, δείχνοντας με το παράδειγ-
μά της πως οι γυναίκες στην πολι-
τική μπορούν να ηγούνται με ισχύ,
με ιδέες και ευαισθησία».

Συνελήφθησαν τοκογλύφοι που έβγαλαν 
πιστόλι και απήγαγαν 23χρονο στην Πυλαία

Απορούν γιατί ο Πέτσας
δεν παραιτήθηκε

Με όποιο κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρα-
τίας να μιλήσεις στη Θεσσαλονίκη για τη δήλωση Πέ-
τσα, όλοι απορούν γιατί δεν υπέβαλε την παραίτησή
του. Έκανε την γκάφα του, λένε, την παραδέχθηκε με
τη διευκρινιστική δήλωση, αλλά γιατί δεν παραιτή-
θηκε κιόλας; 

Κακά τα ψέματα, είναι ατάκα που θα μείνει στην
ιστορία και θα γίνει διαχρονικό προεκλογικό σποτά-
κι. Από έναν μη αιρετό...

Φουλ του… μωβ για τη Ζωή

Όλα... μωβ στη συνέντευξη Τύπου της Ζωής Κων-
σταντοπούλου στην 86η ΔΕΘ. Μωβ μπάνερ, μωβ
κοστούμι, ακόμα και μωβ φάκελος. Η επικεφαλής
της «Πλεύσης Ελευθερίας» ήταν λάβρα για τους
Νίκο Ανδρουλάκη και Γιάνη Βαρουφάκη. Μπαλαν-
τέρ συμμάχους και υποστυλώματα της εξουσίας
τούς χαρακτήρισε αντί άλλων.

Εν αναμονή των γκάλοπ 
Με ενδιαφέρον αναμένονται τα ευρήματα από τις

«κρυφές» δημοσκοπήσεις που έγιναν στη Θεσσαλο-
νίκη στο διάστημα της ΔΕΘ μετά τις εξαγγελίες του
πρωθυπουργού. Ωστόσο, μεγαλύτερο ενδιαφέρον
για τους βουλευτές της Α’ Θεσσαλονίκης θα παρου-
σιάσουν τα ευρήματα σχετικά με τη δημοφιλία των
αιρετών της. Κάποιοι πολιτευτές, πάντως, ήδη άρχι-
σαν να αναθαρρούν.

Κινητοποιήσεις στον δήμο 
Το είχαν προαναγγείλει οι εργαζόμενοι του Δήμου

Θεσσαλονίκης πως τις δύο Κυριακές, 18 και 25 Σε-
πτεμβρίου, θα απέχουν από την εργασία τους. Και θα
το κάνουν πράξη. Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν
γνωστοποιούν πως προχωρούν σε αποχή με αιτήμα-
τα προσλήψεις προσωπικού, χορήγηση όλων των
ΜΑΠ, άμεση αποπληρωμή δεδουλευμένων, εξαιρέ-
σιμων και νυχτερινών.
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Μικτά κλιμάκια της Τροχαίας και της Περιφέρειας Αττικής πραγματο-
ποίησαν, παρουσία του περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη,
ελέγχους σε σχολικά λεωφορεία, minibus και τουριστικά λεωφορεία,
τα οποία μεταφέρουν μαθητές. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε υπερβά-
σεις των ορίων ταχύτητας, φθορές ελαστικών, ενώ ζητούνται και τα
σχετικά πιστοποιητικά για τη σύννομη ανάθεση μετακίνησης παιδιών
σε ιδιωτικά σχολεία. Ο περιφερειάρχης ενημερώθηκε σχετικά από τον
αστυνομικό διευθυντή της υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών Χρήστο
Παπαφιλίππου και επεσήμανε πως οι σχετικοί έλεγχοι θα πραγματο-
ποιούνται σε όλη την Αττική μέχρι και τέλος Σεπτεμβρίου. «Η συνεργα-
σία με την Τροχαία στο πλαίσιο των μικτών ελέγχων έχει ξεκινήσει από
το 2019 και τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα θετικά», τόνισε ο κ. Πατού-
λης και πρόσθεσε πως «Bασική και αδιαπραγμάτευτή μας προτεραι-
ότητα είναι η ασφάλεια των παιδιών μας και για τον λόγο αυτόν οι έλεγ-
χοι θα συνεχιστούν με εντατικούς ρυθμούς».

Γαστρονομικό Φεστιβάλ
Δήμου Δίου - Ολύμπου 

Το πρώτο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Ολύμ-
που διοργανώνει το Σαββατοκύριακο, σε
Δίον, Λιτόχωρο και Πλαταμώνα ο Δήμος Δί-
ου - Ολύμπου.  Με στόχο την καταγραφή του
γαστρονομικού πλούτου της περιοχής, παρα-
γωγοί και επαγγελματίες θα αναδείξουν τις
τοπικές γεύσεις, τα έθιμα και τις παραδοσια-
κές συνταγές του τόπου, καθώς και καινοτό-
μα προϊόντα. Οι δράσεις θα συμπεριλαμβά-
νουν επίσης επιδείξεις μαγειρικής και οινο-
γευσίες, σεμινάριο μαγειρικής για παιδιά
(Junior Master Cook), βιωματική γνωριμία με
τοπικά προϊόντα και ανάδειξη τοπικών συν-
ταγών και γεύσεων.

ΣΣυνέδριο για τα μνημεία
των Πρεσπών 

Συνέδριο με θέμα «Το πολιτιστικό απόθεμα
και η λειτουργική αξιοποίηση του μνημειακού
πλούτου των Πρεσπών» διοργανώνει ο οι-
κείος Δήμος στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου, με
φυσική παρουσία και δυνατότητα διαδικτυα-
κής συμμετοχής.

Το συνέδριο θα πραγματοποιείται με τη
συνδρομή της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φλώρι-
νας, στα πλαίσια του έργου Holywater και του
προγράμματος Interreg - IPACBC Ελλάδα -
Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.

Το έργο στοχεύει στη βελτίωση του τουρι-
στικού προϊόντος της διασυνοριακής περιο-
χής των Πρεσπών, με αναφορές σε μνημεία
πολιτισμού και ιστορίας, αλλά και το φυσικό
περιβάλλον.

!
Συνεργασία Περιφέρειας
Θεσσαλίας και 1ης Στρατιάς

Σε έργα για την
ενεργειακή αναβάθμι-
ση κτιριακών εγκατα-
στάσεων και την ενί-
σχυση του επιχειρη-
σιακού και κοινωνικού
ρόλου του στρατού
στην πρόληψη και αν-
τιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, καταλήγει η υποδειγμα-
τική συνεργασία μεταξύ της 1ης Στρατιάς που εδρεύει στη
Λάρισα και της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Τα αποτελέσματα
της συνεργασίας Στρατού και Αυτοδιοίκησης εξήραν κατά τη
συνάντησή τους ο περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός, ο
αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης και ο
αρχηγός της 1ης Στρατιάς αντιστράτηγος Άγγελος Χουδε-
λούδης. «Η άριστη συνεργασία της Περιφέρειας με τις Ένο-
πλες Δυνάμεις οδηγεί σε αποτελέσματα, όπως η ενεργειακή
αναβάθμιση του Στρατηγείου της 1ης Στρατιάς, του Στρατιω-
τικού Νοσοκομείου 404 Λάρισας, του Στρατοδικείου, η συν-
τήρηση και διάσωση του ΙΝ της Μεταμορφώσεως», δήλωσε
ο περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός.
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Έλεγχοι σε σχολικά λεωφορεία μαζί με την Τροχαία
Περιφέρεια Αττικής

Γράφουν: Γιάννης Παργινός, Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα
νότια της Αθήνας, ο δήμαρχος φαί-

νεται να αδυνατεί να ορίσει νέους
αντιδημάρχους; Τυπικά η θητεία των

στελεχών της διοίκησης έχει λήξει εδώ και δύο
εβδομάδες και ως τώρα δεν έχουν οριστεί νέοι,
αλλά ούτε και έχει ανανεωθεί η θητεία των υπαρ-
χόντων, γεγονός που έχει προκαλέσει απορίες,
καθώς όλα τα προηγούμενα χρόνια οι αλλαγές
γίνονταν εγκαίρως… Βρήκε ευκαιρία η αντιπο-
λίτευση και κάνει λόγο για «μαχαιρώματα», φα-
τρίες και «διάλυση». 

Επίθεση εναντίον 
του γγ Σαρωνικού

Τη σφοδρή καταδίκη του για την επίθεση στην οικία
του γενικού γραμματέα του Δήμου Σαρωνικού Μιλτιάδη
Κλάπα εξέφρασε ο δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου, καλών-
τας όλους τους πολίτες και τις παρατάξεις της αντιπολί-
τευσης να πράξουν το ίδιο. Όπως έγινε γνωστό, προχθές
τη νύχτα άγνωστοι πέταξαν πέτρες στο σπίτι του γενικού
γραμματέα του Δήμου Σαρωνικού χωρίς, ευτυχώς, να
υπάρξει τραυματισμός. Όπως επισημαίνει ο κ. Φιλίππου,
«Οι τραμπούκοι που κρύβονται πίσω από αυτές τις ενέρ-
γειες ματαιοπονούν, αν πιστεύουν ότι θα μας τρομοκρα-
τήσουν. Δηλώνουμε αποφασισμένοι να συμβάλουμε με
όλες μας τις δυνάμεις προκειμένου οι ένοχοι να συλλη-
φθούν και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη». 

Αθλητικές υποδομές 
στα σχολεία

Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση βρίσκεται το
μεγάλο έργο της αναμόρφωσης και της αναβάθμισης των
προαύλιων χώρων στα σχολεία του Δήμου Φυλής. Πρό-
κειται για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα του δημάρχου Χρή-
στου Παππού, που αφορά στην κατασκευή νέων ασφαλών
γηπέδων μπάσκετ, αλλά και την ανακατασκευή και συν-
τήρηση των υφιστάμενων αθλητικών υποδομών στους
προαύλιους χώρους των σχολείων. Σημειώνεται ότι ήδη
ολοκληρώθηκε η κατασκευή ή ανακατασκευή επτά σύγ-
χρονων γηπέδων μπάσκετ και τριών γηπέδων τένις.
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Ν
έος... big brother θα παρα-
κολουθεί στενά τις οφειλές
4.000.000 νοικοκυριών
από τον Οκτώβριο, στο

πλαίσιο του νέου Τειρεσία, ενώ απο-
καθίσταται και το πρόβλημα που είχε
δημιουργηθεί με την απώλεια του
αφορολογήτου των γονικών παροχών
και δωρεών, όταν αυτές δεν γίνονται
με μεταφορά των ποσών εσωτερικά
από τις τράπεζες. 

Στο νομοσχέδιο που κατέθεσε το
υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή
σχετικά με τον συμπληρωματικό προ-
ϋπολογισμό δαπανών, ύψους 2,9 δισ.
ευρώ, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλ-
λων, οι εξής σημαντικές ρυθμίσεις:

1 Ιδρύεται η Ανεξάρτητη Αρχή Πι-
στοληπτικής Αξιολόγησης, η

οποία θα συλλέγει, θα επεξεργάζεται
και θα κοινοποιεί σε τράπεζες και άλ-
λους ιδιωτικές φορείς πληροφορίες
σχετικά με τις οφειλές των 4.000.000
νοικοκυριών και επιχειρήσεων προς
την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσό-
δων και τον ΕΦΚΑ. Η νέα Αρχή θα
αξιολογεί και θα βαθμολογεί την πι-
στοληπτική ικανότητα των φορολο-
γούμενων και ασφαλισμένων, παρέ-
χοντας πληροφόρηση στις τράπεζες
και άλλους ιδιωτικούς φορείς (π.χ.
παρόχους ενέργειας). Ουσιαστικά θα
γίνεται ένα ηλεκτρονικό «φακέλω-
μα», σχετικά με το τι χρωστά ο καθέ-
νας και πού. 

2Προσαρμόζεται και εμπλουτί-
ζεται το πλαίσιο λειτουργίας γο-

νικών παροχών και δωρεών. Μετά και
την πρόσφατη απόφαση του Συμβου-

λίου της Επικρατείας που έκρινε ως
νόμιμη τη μεταφορά ποσού με ανάλη-
ψη και στη συνέχεια κατάθεση μετρη-
τών στον λογαριασμό δωρεοδόχου, το
υπουργείο Οικονομικών επιλύει μια
εκκρεμότητα, η οποία ταλαιπωρούσε
χιλιάδες φορολογούμενους, που βρί-
σκονταν να χρωστάνε φόρους χιλιά-
δων ευρώ από το... πουθενά. 

Όπως ορίζεται σχετικά, για τις γονι-
κές παροχές και δωρεές που έγιναν
με χρηματικά ποσά μέσω τραπεζών
κατά το χρονικό διάστημα από
01/10/2021 έως 30/08/2022, αναγνω-
ρίζεται το αφορολόγητο ποσό, εφόσον

η μεταφορά των χρημάτων έγινε με
ανάληψη χρηματικού ποσού από ατο-
μικό ή κοινό τραπεζικό λογαριασμό
του δωρητή και την κατάθεση του ιδί-
ου ποσού εντός 3 εργάσιμων ημερών
στον ατομικό λογαριασμό του δωρεο-
δόχου ή σε κοινό λογαριασμό του δω-
ρεοδόχου με τον ίδιο δωρητή ή τρίτο
πρόσωπο. Σημειώνεται ότι από τον
Οκτώβριο του 2021 ισχύει αφορολό-
γητο όριο γονικών παροχών και δωρε-
ών έως 800.000 ευρώ, εφόσον τα χρή-
ματα έχουν δηλωθεί από συγγενείς α’
βαθμού και προορίζονται σε συγγε-
νείς α’ βαθμού, για την αγορά μετο-

χών, ομολόγων, οχημάτων, ακινήτων
κλπ. 

3ΔΕΚΟ. Το μοντέλο εταιρικής
διακυβέρνησης εναρμονίζεται

με αυτό του ιδιωτικού τομέα, καθώς
αλλάζει το σύστημα αμοιβών, ενώ θα
εφαρμόζονται ειδικές συμβάσεις ερ-
γασίας και δανεισμός εργαζομένων
από τον ιδιωτικό τομέα. 

Αποφασισμένο να... σφίξει τα λουριά στο θέμα της δια-
βίβασης των ηλεκτρονικών τιμολογίων στο σύστημα my-
Data εμφανίζεται το υπουργείο Οικονομικών. Στο νομο-
σχέδιο για τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό, μεταξύ
των πολλών διατάξεων προβλέπονται τσουχτερά πρόστι-
μα και λουκέτα έως και 4 ημέρες για όσους δεν συμμορ-
φωθούν. Σημειώνεται ότι από την 1η Οκτωβρίου καθίστα-
ται υποχρεωτική η ηλεκτρονική διαβίβαση των παραστα-
τικών των λιανικών πωλήσεων στην πλατφόρμα my data.
Σύμφωνα με όσα ορίζονται στη σχετική διάταξη, θα ανα-
στέλλεται άμεσα η λειτουργία της επιχείρησης ως εξής:

1. Για 48 ώρες, εφόσον διαπιστώνεται η μη διαβίβαση

στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών
Μηχανισμών (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ, πλέον των δέκα (10) στοι-
χείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορο-
λογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ), ή, ανεξαρτή-
τως του πλήθους αυτών, ότι η μη διαβιβασθείσα αξία των
αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

2. Για 96 ώρες ή 4 ημέρες, εάν, εντός του ίδιου ή του
επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των
παραβάσεων, διαπιστωθεί εκ νέου από τον ίδιο μερικό
επιτόπιο έλεγχο η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό
Σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον τριών (3) στοι-
χείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω

ΦΗΜ, ανεξαρτήτως της αξίας αυτών. 
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα έχει τη δυ-

νατότητα, σε πραγματικό χρόνο, να ελέγχει τα στοιχεία
των αποδείξεων που έχουν εκδοθεί και, ταυτόχρονα, θα
περιορίσει τους τρόπους... ξεγλιστρήματος των επαγ-
γελματιών, οι οποίοι παρεμβαίνουν στα λογισμικά, σβή-
νοντας τα πραγματικά στοιχεία των αποδείξεων και εμ-
φανίζοντας μικρότερες εισπράξεις. Η παρέμβαση στο
λογισμικό των ταμειακών μηχανών εξελίσσεται σε μά-
στιγα, καθώς σβήνονται οι πραγματικοί τζίροι των επι-
χειρήσεων και έτσι το Δημόσιο στερείται έσοδα από τον
ΦΠΑ και τον Φόρο Εισοδήματος.

Τι αλλάζει στο αφορολόγητο
γονικών παροχών-δωρεών 

Εφορία: Πρόστιμα και λουκέτα από 1ης Οκτωβρίου για το myData

Νέος Τειρεσίας για τα χρέη 
4 εκατομμυρίων οφειλετών 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης



Χ
άρη στη θετική δυναμική
της απασχόλησης, που τρο-
φοδοτείται κυρίως από τον
κλάδο του τουρισμού αλλά

και από την εστίαση, τις κατασκευές
και τη βιομηχανία, ο δείκτης της
ανεργίας τον Ιούλιο διαμορφώθηκε
κοντά στο χαμηλό δώδεκα ετών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελλη-
νικής Στατιστικής Αρχής, ο δείκτης
διαμορφώθηκε στο 12,6% έναντι 12,3%
τον Ιούνιο, ενώ τον περσινό Ιούλιο εί-
χε κλείσει στο 14,1%. Ωστόσο, από τα
στοιχεία προκύπτει μια σχετική κό-
πωση στη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας σε σχέση με τη δυναμική
που αναπτύχθηκε τον Ιούνιο και τον
Μάιο. Πάντως, η ισχυρή ανάπτυξη της
οικονομίας διαμορφώνει θετικές
προϋποθέσεις έτσι ώστε μέσα στο
επόμενο έτος να υπάρξει μονοψήφιο
ποσοστό ανεργίας, εφόσον δεν υπάρ-

ξουν ανατροπές στην ελληνική οικο-
νομία αλλά και στην οικονομία της
Ευρωζώνης ως αποτέλεσμα της πίε-
σης που ασκούν οι τιμές της ενέργει-
ας αλλά και ο πληθωρισμός.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ-

ΣΤΑΤ, ο αριθμός των απασχολούμε-
νων τον περασμένο Ιούλιο διαμορφώ-
θηκε στα 4.116.125 άτομα, σημει-
ώνοντας αύξηση κατά 133.094 άτομα
σε σχέση με τον Ιούλιο του 2021 και
μείωση κατά 29.013 άτομα σε σχέση
με τον φετινό Ιούνιο.

Επίσης, οι άνεργοι ανήλθαν σε
591.209 άτομα σημειώνοντας μείωση
κατά 63.165 άτομα σε σχέση με τον
Ιούλιο του 2021 αλλά και αύξηση κατά
10.509 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο
του 2022. Τα άτομα κάτω των 75 ετών
που δεν περιλαμβάνονται στο εργατι-
κό δυναμικό ή τα «άτομα εκτός του
εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα
άτομα που δεν εργάζονται ούτε ανα-
ζητούν εργασία, ανήλθαν σε
3.121.452, σημειώνοντας μείωση κατά
101.966 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο
του 2021 και αύξηση κατά 16.465 άτο-

μα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2022.
Το υπουργείο Εργασίας δρομολο-

γεί την εφαρμογή προγραμμάτων για
τη δημιουργία τουλάχιστον 80.000
νέων θέσεων εργασίας, έτσι ώστε να
μη χαθεί το θετικό momentum, κα-
θώς εκτιμάται ότι από τον Οκτώβριο
θα εμφανιστούν σημάδια κόπωσης
στην οικονομική δραστηριότητα, επη-
ρεάζοντας και την πορεία της απα-
σχόλησης. Σημειώνεται ότι κατά την
τελευταία τριετία έχουν δημιουργηθεί
300.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ η
διατήρηση των απασχολούμενων πά-
νω από τα 4.000.000 είναι ένα ενθαρ-
ρυντικό γεγονός εν μέσω της κρίσης
που έχει προκληθεί από την εισβολή
της Ρωσίας στην Ουκρανία και τον αν-
τίκτυπο στις τιμές της ενέργειας, τον
πληθωρισμό και τις επενδύσεις.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Άλμα του τζίρου
των επιχειρήσεων  

Γόνιμο έδαφος για τη διατήρηση
των ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης της
οικονομίας και στο γ’ τρίμηνο του
έτους διαμορφώνουν η ισχυρή άνο-
δος του τζίρου των επιχειρήσεων
αλλά και η κατασκευαστική δραστη-
ριότητα του β’ τριμήνου. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελλη-
νικής Στατιστικής Αρχής, ο τζίρος
των ελληνικών επιχειρήσεων ενι-
σχύθηκε κατά 39,3% το β’ τρίμηνο,
ενώ ο δείκτης παραγωγής στις κατα-
σκευές ενισχύθηκε κατά 28,9%. Ει-
δικότερα, για το σύνολο των επιχει-
ρήσεων και των δραστηριοτήτων της
οικονομίας ο κύκλος εργασιών το β’
τρίμηνο του έτους ανήλθε σε
111.266.580.000 ευρώ, σημειώνον-
τας αύξηση 39,3% σε σχέση με το β’
τρίμηνο 2021, όταν είχε διαμορφω-
θεί στα 79.861.578.000 ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση τζίρου
κατά το β’ τρίμηνο, σε σύγκριση με
το α’, παρουσίασαν οι επιχειρήσεις
καταλυμάτων και εστίασης, ενώ τη
μικρότερη ο κλάδος της Ενημέρω-
σης - Επικοινωνίας με 14,4%. Από
την άλλη πλευρά, τη μεγαλύτερη
μείωση στις δραστηριότητες πα-
ρουσίασαν οι επιχειρήσεις του κλά-
δου Υγείας και Κοινωνικής Μέρι-
μνας κατά 4,2%, κάτι που οφείλεται
στη μεγάλη άνοδο που σημειώθηκε
κατά το αντίστοιχο περσινό διάστη-
μα λόγω της ισχυρής ζήτησης για
είδη και υπηρεσίες που σχετίζον-
ταν με την πανδημία.

Για το σύνολο των επιχειρήσεων
της οικονομίας με υποχρέωση τή-
ρησης διπλογραφικών βιβλίων ο
τζίρος του Ιουλίου ανήλθε σε
37.099.523.000 ευρώ, σημειώνον-
τας αύξηση 44,4% σε σχέση με τον
Ιούλιο 2021 (είχε διαμορφωθεί σε
25.692.933.000 ευρώ). Τον Ιούλιο τη
μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε ο
κλάδος Καταλυμάτων - Εστίασης
με 55,1% και τη μικρότερη άνοδο
κατά 9,6% ο τομέας Ορυχείων - Λα-
τομείων.

Τέλος, ο δείκτης παραγωγής στις
κατασκευές σημείωσε ταχύτερη
άνοδο κατά το β’ τρίμηνο του έτους
με ποσοστό 28,9% έναντι του αντί-
στοιχου διαστήματος του 2021, ενώ
σε σχέση με το α’ τρίμηνο του τρέ-
χοντος έτους η αύξηση διαμορφώ-
θηκε στο 47,9%. 
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Διαμορφώθηκε στο 12,6%
τον Ιούλιο σημειώνοντας
αύξηση κατά 133.094 άτομα
σε σχέση με τον αντίστοιχο
μήνα του 2021

Κοντά στο χαμηλό 12 ετών
ο δείκτης της ανεργίας



ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ23
Ο

ΙΚ
Ο

Ν
Ο

Μ
ΙΑ

της Ρεγγίνας Σαβούρδου 

Γ
έμισαν με τουρίστες και ταξι-
διώτες τα αεροδρόμια της
χώρας τον Αύγουστο κατα-
γράφοντας, ακόμη μία φορά,

θετικό πρόσημο τον τελευταίο μήνα
του καλοκαιριού. Η επιβατική κίνηση
πτήσεων εσωτερικού κι εξωτερικού,
σε σχέση με τον Αύγουστο του 2019,
σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 9,4% με-
ταφέροντας συνολικά 5.998.416 επι-
βάτες, από τους 5.484.290 επιβάτες
που μετέφερε αντίστοιχα τον ίδιο μή-
να του 2019.Τα στατιστικά στοιχεία
που δημοσίευσε η Fraport για τον
όγδοο μήνα του έτους είναι ενδεικτικά
της ανοδικής πορείας του τουρισμού
το φετινό καλοκαίρι, συγκρίνοντας τις
επιδόσεις με το έτος-ορόσημο για τον
τουρισμό, το 2019.

Από τα 45.380 αεροσκάφη, τα οποία
προσγειώθηκαν στα 14 περιφερειακά
αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fra-

port Greece, ξεχώρισαν συνολικά 5
στα οποία σημειώθηκαν ποσοστά με
διψήφιο αριθμό. 

Με το εντυπωσιακό ποσο-
στό 39,8% αυξήθηκε η
επιβατική κίνηση στο
αεροδρόμιο της Σαντο-
ρίνης, στο οποίο απο-
βιβάστηκαν συνολικά
531.981 επιβάτες, ενώ
το 2019 είχαν αποβιβα-
στεί 380.607. Δεύτερο
ακολούθησε το αεροδρόμιο
του Ακτίου με ποσοστό 22,9% μετα-
φέροντας 175.720 επιβάτες, ενώ τον
ίδιο μήνα του 2019 είχαν αποβιβαστεί
σε αυτό 142.946 τουρίστες. 

«Εμείς και το Λουξεμβούργο
οι μόνες χώρες με θετικό πρόσημο»

Η Κέρκυρα κατέγραψε αύξηση σε
ποσοστό 20,2% και στο «Ιωάννης Κα-
ποδίστριας» διακινήθηκαν 822.672
τουρίστες έναντι 684.584 τουριστών

που είχαν αποβιβαστεί αντίστοιχα το
2019. Το τέταρτο αεροδρόμιο με διψή-

φιο ποσοστό στη διακίνηση επιβα-
τών είναι το αεροδρόμιο της

Σκιάθου. Στον διεθνή αε-
ρολιμένα «Αλέξανδρος
Παπαδιαμάντης» με-
τακινήθηκαν 141.068
επιβάτες έναντι
119.175 επιβατών το

2019 αντίστοιχα.
Μάλιστα, στο αεροδρό-

μιο της Σαντορίνης καταγρά-
φηκε ρεκόρ στη διακίνηση επιβα-

τών εξωτερικού καταγράφοντας άνο-
δο 70,5% και μεταφέροντας 384.785
τουρίστες, ενώ σε ποσοστό 25,4% αυ-
ξήθηκαν οι επιβάτες από το εξωτερικό
στο αεροδρόμιο του Ακτίου. 

«Η Ελλάδα 1η και τον Αύγουστο σε
όλη την Ευρώπη με 5% περισσότερες
εμπορικές πτήσεις σε σχέση με τον
αντίστοιχο μήνα του 2019. Μαζί με το
Λουξεμβούργο, οι μόνες χώρες με θε-

τικό πρόσημο», ήταν το σχόλιο του
υπουργού Τουρισμού Βασίλη Κικίλια,
αναφορικά με τα στοιχεία που δημο-
σιοποίησε η Eurostat για τις εμπορι-
κές πτήσεις που πραγματοποιήθηκαν
στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον τελευταίο
μήνα του καλοκαιριού.

Η Ελλάδα αύξησε τις πτήσεις της σε
ποσοστό 5% και αντίστοιχα το Λουξεμ-
βούργο κατά 2% στο σύνολο των χω-
ρών-μελών της Ευρώπης. Σε ενωσια-
κό επίπεδο ο αριθμός των εμπορικών
πτήσεων στην ΕΕ τον Αύγουστο αυξή-
θηκε κατά 25% σε σύγκριση με τον Αύ-
γουστο του 2021.

Κικίλιας: Η Ελλάδα 1η 
σε όλη την Ευρώπη με 5%
περισσότερες εμπορικές
πτήσεις σε σχέση με τον
αντίστοιχο μήνα του 2019

Έργα ύψους 870.000.000 ευρώ παρουσίασε στο
περίπτερό της στην 86η ΔΕΘ η εταιρεία «Κτιριακές
Υποδομές ΑΕ». Τα περισσότερα από αυτά υλοποι-
ήθηκαν την τελευταία 3ετία, ενώ άλλα βρίσκονται
ήδη σε εξέλιξη, σε ολόκληρη την επικράτεια. 

Η εταιρεία κατασκεύασε και λειτούργησε 17 σχο-
λεία στην Κεντρική Μακεδονία, μέσω ΣΔΙΤ, στήνον-
τας συνολικά 27 εργοτάξια. 12 διαγωνισμοί ανάθε-
σης σύμβασης έργου είναι σε εξέλιξη, ενώ απέστει-
λε και σχολικό εξοπλισμό σε 3.400 σχολικές μονά-
δες την τελευταία 3ετία. Ταυτόχρονα αναβάθμισε

ενεργειακά 32 σχολικά κτίρια στην Αττική και εκπό-
νησε αντίστοιχα 40 μελέτες για επιπλέον 40 σχολεία.

Παρέδωσε 108 κλίνες ΜΕΘ μέσα στην πανδημία σε
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βέροια και Χαλκίδα, ενώ προ-
χώρησε και στην ενεργειακή αναβάθμιση 22 νοσο-
κομείων της χώρας. 

Ανέλαβε την κατασκευή και τεχνική διαχείριση 5
Αστυνομικών Μεγάρων, μέσω ΣΔΙΤ, σε Καρδίτσα,
Βέροια, Λευκάδα, Πάτρα και Αλεξανδρούπολη, ενώ
ανέλαβε και την κατασκευή νέου στο Ρέθυμνο και
στην Καστοριά.

Μεταξύ άλλων, ανακαίνισε το κτίριο του Συμβουλί-
ου της Επικρατείας, το κτίριο των Τακτικών Διοικητι-
κών Δικαστηρίων Αθηνών, την Εθνική Σχολή Δικα-
στικών Λειτουργών στη Θεσσαλονίκη και εγκατέ-
στησε σύστημα κλιματισμού στο Εφετείο Αθηνών.
Βρέθηκε δίπλα στον πολίτη και στις ανάγκες του
πραγματοποιώντας 726 αυτοψίες την τελευταία
3ετία σε δημόσια κτίρια που επλήγησαν από φυσικές
καταστροφές και αποκατέστησε τις βλάβες σε 21
σχολικές μονάδες.

Ρ.Σ.

Ποια είναι τα έργα 870 εκατ. που παρουσίασαν στη ΔΕΘ οι «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ»

Απογειώθηκε 
η επιβατική κίνηση 
του Αυγούστου 
στα αεροδρόμια
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Τ
ην ανάγκη να προχωρήσουν
χωρίς καμία καθυστέρηση τα
σχέδια της Ευρώπης για απε-
ξάρτηση από το ρωσικό φυ-

σικό αέριο τόνισε, μεταξύ άλλων, η
πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα
φον ντερ Λάιεν, μιλώντας χθες το πρωί
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την
ετήσια καθιερωμένη ομιλία απολογι-
σμού του έργου της Επιτροπής.

Μιλώντας για τα ενεργειακά, η πρό-
εδρος της Κομισιόν είπε ότι ολόκληρη
η Ευρώπη πρέπει να απαλλαγεί από
την εξάρτηση του ρωσικού αερίου. Η
Ένωση ξεπέρασε ήδη το 80% στην
αποθήκευση αερίου, αλλά αυτό δεν θα
φτάσει και επομένως πρέπει να βρε-
θούν άλλες πηγές ενέργειας από
αξιόπιστους προμηθευτές. Πέρυσι το
μερίδιο του ρωσικού αερίου ήταν στο
40% των συνολικών εισαγωγών και
σήμερα είναι στο 9%, όμως η Ρωσία
επιχειρεί να χειραγωγήσει την αγορά
και αντί να στείλει το αέριο στην Ευ-
ρώπη, όπως προβλέπουν τα συμβό-
λαια, το κατακρατεί.

Στις προτάσεις περιέλαβε τη θέση

της Αθήνας για μεταρρυθμίσεις στην
αγορά ηλεκτρισμού ώστε να αποσυν-
δεθούν οι τιμές του αερίου από εκεί-
νες του ρεύματος. Συγκεκριμένα είπε
ότι «πρέπει να σταματήσουν την κυ-
ριαρχική επιρροή του φυσικού αερίου
στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας.
Προς τον σκοπό αυτόν θα προχωρή-
σουμε σε σφαιρική και σε βάθος ανα-
μόρφωση της ηλεκτρικής αγοράς».

Αν και πρόκειται για μέτρα που απαι-
τούν περαιτέρω αποφάσεις (εξειδίκευ-
σης) και, το κυριότερο, χρόνο για να
εφαρμοστούν, οι προτάσεις της Κομισιόν
κινούνται σε τρεις βασικούς άξονες.

Έκτακτος φόρος στα υπερκέρδη
Ο πρώτος άξονας αφορά την επιβο-

λή έκτακτου φόρου στα υπερκέρδη
των εταιρειών πετρελαίου, αερίου, άν-
θρακα αλλά και της διύλισης. Η έκτα-
κτη φορολόγηση θα είναι προσωρινή
και θα «βαραίνει» όσες εταιρείες των
παραπάνω κλάδων εμφανίζουν προ
φόρων κέρδη, τα οποία είναι κατά 20%
υψηλότερα σε σχέση με τον μέσο όρο
της προηγούμενης τριετίας (2019-
2021).

Δεύτερος άξονας είναι το πλαφόν

στα «ουρανοκατέβατα κέρδη» των
ηλεκτροπαραγωγών πλην του αερίου.
Είναι ακριβώς η παραλλαγή του
ισχύοντος ελληνικού μοντέλου. «Στην
ελεύθερη αγορά είναι καλό να υπάρ-
χουν υψηλά κέρδη, όμως μιλάμε για
έσοδα-ρεκόρ, επωφελούνται από τον
πόλεμο και πρέπει να διοχετευτούν»,
σχολίασε η πρόεδρος της Κομισιόν.
Μέσω αυτού του μηχανισμού η ΕΕ
πρόκειται να διοχετεύσει κεφάλαια
ύψους 140 δισ. ευρώ για την προστα-
σία των καταναλωτών.

Ο «οδικός χάρτης» των προτάσεων
της Κομισιόν για την αντιμετώπιση της
ενεργειακής κρίσης ολοκληρώνεται
με ισχυρά και συνάμα υποχρεωτικού
χαρακτήρα μέτρα μείωσης της κατα-
νάλωσης. Η Λάιεν χαρακτήρισε ως
πηγή άγχους το ενεργειακό κόστος
για τους καταναλωτές, αλλά τόνισε ότι
είναι φανερό πως οι Ευρωπαίοι αντι-

μετωπίζουν τις προκλήσεις και προ-
σαρμόζονται. Στο πλαίσιο αυτό, η μεί-
ωση της ζήτησης ηλεκτρισμού στις
ώρες αιχμής που προτείνει η Κομισιόν
θα επιτρέψει να αντέξουν περισσότε-
ρο τα αποθέματα αερίου τον χειμώνα
και να πέσουν οι τιμές. 

Πρόσβαση «άνευ όρων και κανόνων» ζητούν οι
Βούλγαροι για την υποδομή της Ρεβυθούσας, πράγμα
που αντίκειται εν γένει στο πλαίσιο λειτουργίας της
υποδομής. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Political»,
οι γείτονες ζητούν προνομιακή πρόσβαση στο τέρμι-
ναλ, δηλαδή απόλυτη ελευθερία να φέρουν όποτε θέ-
λουν φορτίο LNG και να μην πληρώσουν τις προβλε-
πόμενες χρεώσεις για τη χρήση της υποδομής.

Η ελληνική πλευρά απαντά αρνητικά, διευκρινί-
ζοντας ότι ο κανονισμός πρόσβασης ισχύει ενιαία
για όλους τους χρήστες, ενώ πρότερο παράδειγμα
με τέτοιες αιτιάσεις για εξαίρεση και ειδική μεταχεί-
ριση δεν έχει υπάρξει.

Η Βουλγαρία συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών
με τη μεγαλύτερη εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό
αέριο, με τη μόνη εναλλακτική να είναι ο τερματι-

κός σταθμός της Ρεβυθούσας. Ήδη η γειτονική
χώρα αξιοποιεί μέρος της δυναμικότητας και φέρ-
νει φορτία στο τέρμιναλ. Σημειώνεται ότι μόνο τον
Σεπτέμβριο η βουλγαρική MET Energy έφερε τέσ-
σερα φορτία, τα οποία μέσω του εθνικού συστήμα-

τος αερίου της Ελλάδας διοχετεύονται στη βουλ-
γαρική αγορά.

Ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Βουλγαρία
εγείρει τα εν λόγω ζητήματα ακριβώς γιατί θέλει να
δημιουργήσει προσκόμματα που να «δικαιολογούν»
στην Κομισιόν μια «στροφή» προς το ρωσικό αέριο,
κάτι που φαίνεται να υπάρχει στις «σκέψεις» της
υπηρεσιακής κυβέρνησης της χώρας.

Ενδεικτικά, ο υπουργός Ενέργειας Ρόζεν Χρίστοφ
είχε υπογραμμίσει πρόσφατα την πιθανή ανανέωση
των διαπραγματεύσεων για την προμήθεια φυσικού
αερίου από τη ρωσική εταιρεία Gazprom για τους
επόμενους μήνες, ενώ ακολούθησαν στη συνέχεια
και άλλες επίσημες δηλώσεις και κινήσεις προς την
ίδια κατεύθυνση.

Μ.ΜΑΣΤ. 

Στη γραμμή της Αθήνας 
η Φον ντερ Λάιεν για 
τις μεταρρυθμίσεις στην
αγορά ηλεκτρισμού ώστε
να αποσυνδεθούν οι τιμές
του αερίου από εκείνες 
του ρεύματος - Πλαφόν 
στα έσοδα των εταιρειών
ηλεκτρικής ενέργειας

«Όχι» στην προνομιακή πρόσβαση που απαιτεί η Βουλγαρία στη Ρεβυθούσα

Κομισιόν: 140 δισ.
για την προστασία
των καταναλωτών
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Αλουμύλ ανακοίνωσε τα βα-
σικά οικονομικά μεγέθη α’
εξαμήνου 2022, συγκριτικά
με το αντίστοιχο διάστημα του

2021. Συγκεκριμένα: Ο κύκλος εργα-
σιών του ομίλου κατέγραψε αύξηση
46,5% και διαμορφώθηκε στα €205,9
εκατ. έναντι €140,5 εκατ. συγκριτικά με
το α’ εξάμηνο του 2021.

Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε
€60,0 εκατ. έναντι €38,6 εκατ. της αντί-
στοιχης περσινής περιόδου, αυξημένα
κατά 55,6%. Τα λειτουργικά κέρδη προ
φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)
διαμορφώθηκαν στα €39,8 εκατ. έναντι
€19,5 εκατ. συγκριτικά με το α’ εξάμηνο
του 2021, αυξημένα κατά 103,5%. Κατά το
α’ εξάμηνο του 2022, ο όμιλος εμφάνισε κέρδη προ φό-
ρων €30,4 εκατ. έναντι κερδών €11,0 εκατ. της αντίστοι-
χης περσινής περιόδου, βελτιωμένα κατά 175,9%. Αντί-
στοιχα, κέρδη εμφανίζουν και τα αποτελέσματα μετά φό-
ρων, ύψους €25,3 εκατ. έναντι κερδών €9,1 εκατ. της αν-
τίστοιχης περσινής περιόδου, βελτιωμένα κατά 178,3%.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας κατέγραψε αύξηση

56,2% και διαμορφώθηκε στα €141,2 εκατ. έναντι €90,4
εκατ. συγκριτικά με το α’ εξάμηνο του 2021. Τα μικτά
κέρδη διαμορφώθηκαν σε €29,2 εκατ. έναντι €17,5
εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, αυξημένα κα-
τά 66,5%. Τα κέρδη μετά φόρων είναι €14,7 εκατ. έναντι
€4,3 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, βελτιω-
μένα κατά 241,9%.

Όμηρος: Νέοι σταθμοί γάλακτος 
Η Τρικαλινή γαλακτοβιομηχανία των

αδελφών Γιαννίτση, κορυφαία εταιρεία
εξαγωγών φέτας ΠΟΠ και μία εκ των μεγα-
λύτερων ελληνικών εξαγωγέων τυρο-
κομικών προϊόντων, συνεχίζει δυναμικά να
αναπτύσσεται και να εκσυγχρονίζεται. Το
μπαράζ των επενδύσεων συνεχίζεται με 2
νέους υποσταθμούς γάλακτος, στη Λιβα-
δειά και στην Τρίπολη, οι οποίοι έρχονται να
προστεθούν στο ευρύ δίκτυο των υποσταθ-
μών της, Ξάνθης, Αγρινίου, Νάξου και Μυ-
λοπόταμου Κρήτης. Στόχος της Όμηρος για
το 2022 είναι οι εξαγωγές να κυμανθούν
στα επίπεδα των 60 εκατομμυρίων ευρώ.

ΕΧΑΕ: Έως τις 31/12 η είσπραξη
του μερίσματος για τη χρήση 2016

Η εται-
ρεία ΕΧΑΕ
ενημερώνει
με ανακοί-
νωσή της το
επενδυτικό
κοινό ότι
στις 31.12.2022 εκπνέει η πενταετής προ-
θεσμία για την είσπραξη του μερίσματος
για την εταιρική χρήση 2016. Μετά την
παραπάνω ημερομηνία, η απαίτηση για τα
μερίσματα της εταιρικής χρήσης 2016
που δεν θα έχουν εισπραχθεί από τους δι-
καιούχους θα παραγραφεί υπέρ του Ελ-
ληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την κεί-
μενη νομοθεσία. Σύμφωνα με την ανακοί-
νωση, «οι κ.κ. μέτοχοι που δεν έχουν ει-
σπράξει το μέρισμα της χρήσης 2016 της
Εταιρείας μπορούν να απευθύνονται τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα
Σχέσεων με Επενδυτές (IR) της Εταιρείας
(τηλ. 210 3366708, email: ir@athex-
group.gr) για την ανάληψή του το συντο-
μότερο δυνατό».

Την εταιρεία IoT Sense4Boat
εξαγόρασε η D-Marin

Το δίκτυο μαρινών D-Marin ανακοίνωσε
την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου
της Sense4Boat, μιας Internet of Things
(IoT) εταιρείας, εστιασμένης στην ασφάλεια
των σκαφών, πραγματοποιώντας έτσι το
επόμενο βήμα στη στρατηγική ψηφιοποί-
ησης των υπηρεσιών της. Η Sense4Boat θα
εφοδιάσει το σύνολο του δικτύου D-Marin
με εφαρμογές Internet of Things τελευταί-
ας τεχνολογίας για την παρακολούθηση
όλων των κρίσιμων δεδομένων σε ελλιμε-
νισμένα σκάφη και τον εντοπισμό πιθανών
απειλών, προτού αυτές αναδειχθούν σε σο-
βαρούς κινδύνους.

Στις τρεις κορυφαίες «Γυναίκες στην Ενέργεια» της Ευρώπης, ξεχωρί-
ζοντας ανάμεσα από εκατοντάδες υποψήφιες, κατάφερε να συγκαταλέγεται
η πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος – ΣΕΓΕ και
της Ενεργειακής Κοινότητας WEnCoop, κ. Αποστολίνα Τσαλταμπάση. Η μο-
ναδική Ελληνίδα finalist ρίχνεται στη μάχη για την κατάκτηση του βραβείου
«Γυναίκα στην Ενέργεια», που θα απονεμηθεί στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Βιώ-
σιμης Ενέργειας 2022, με «εφόδιο» την Ενεργειακή Κοινότητα WEnCoop,
μία πρωτοβουλία του ΣΕΓΕ. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί
κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Ενέργειας (EUSEW)
και συγκεκριμένα τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες και η ψηφο-
φορία είναι ανοιχτή για όλους, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Αλουμύλ: Στα 25,3 εκατ. τα κέρδη εξαμήνου
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

Στη νέα ψηφιακή εποχή περνά το Εθνικό Σύστημα
Υγείας της Κύπρου με την υλοποίηση ολοκληρωμένου
πληροφοριακού συστήματος υγείας, έργο που ανέλαβε
ο όμιλος ΟΤΕ, μέσα από ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό.
Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο του υπουργείου
Υγείας της Κύπρου και του Οργανισμού Κρατικών Υπη-
ρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), με στόχο την αναβάθμιση,
απλοποίηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών και
των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες
της Κύπρου, με τη συνδρομή της τεχνολογίας. Το έργο
περιλαμβάνει τον λειτουργικό, επιχειρησιακό και τε-
χνολογικό εκσυγχρονισμό του συνόλου των δημόσιων
μονάδων υγείας (νοσοκομείων και κέντρων υγείας).

Όπως αναφέρει ο όμιλος ΟΤΕ, στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα υγείας που θα υλοποιήσει, θα εντάσσον-
ται όλες οι λειτουργίες ενός σύγχρονου νοσοκομείου. 

Στην κορυφή της Ευρώπης η πρόεδρος της WEnCoop 

Ο όμιλος ΟΤΕ ψηφιοποιεί το ΕΣΥ Κύπρου
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Η
Εθνική μπάσκετ έπεσε στην περίπτωση
κόντρα στους Γερμανούς, οι οποίοι έκαναν
παιχνίδι once in a life time, έχασε 107-96
και αποχαιρέτησε πρόωρα το Eurobasket

στο Βερολίνο, μόλις στον προημιτελικό. Και τότε, κά-
που εκεί στο κλάμα των 5.000 θεατών στο γήπεδο, ξε-
πρόβαλε η μορφή του Κωνσταντίνου Καρυωτάκη:
«Εδώ που έφτασες, λίγο δεν είναι, τόσο που έκαμες,
μεγάλη δόξα». Γιατί ήταν αδύνατο να νικηθούν οι Γερ-
μανοί με 10 στα 12 τρίποντα μόλις στο πρώτο δεκάλε-
πτο, σύνολο 31 πόντους. Παρ’ όλα αυτά, η Εθνική έφυ-
γε μπροστά με σκορ 61-57 στο ημίχρονο. Δύο αντια-
θλητικά φάουλ στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και άρχισε
η αντίστροφη μέτρηση. Σάρωσαν και τη στατιστική,
που είναι σημαντικό κομμάτι του μπάσκετ. 

Και τώρα; Τι λέει ο μελλοντολόγος για αυτή την πο-
λυτάλαντη Εθνική που έπεσε «θύμα» των απρόβλε-
πτων και απίθανων που συμβαίνουν στον αθλητισμό.
Τα είπε όλα το μαύρο δάκρυ ελληνικό του Θανάση Αν-
τετοκούνμπο και του αδερφού του Κώστα, καθώς και
μια ανάρτηση του Γιάννη: «Δεν τελειώσαμε, θα ξανάρ-
θουμε». Ό,τι είχε ανάγκη να ακούσει ο κάθε Έλληνας.
Ο Γιάννης στο post του προσωπικού λογαριασμού στο
Instagram τραγουδά τον εθνικό ύμνο. Ο Θανάσης
κλαίει μπροστά στην κάμερα της τηλεόρασης και ο μι-

κρός Κωστάκης κρύβει το πρόσωπό του με τη γαλανό-
λευκη για να μη φανούν τα πατριωτικά δάκρυα. Ήταν
τραυματίας, δεν έπαιξε, το ήθελε πολύ. Δάκρυ και για
τον Λαρεντζάκη. Ο μεγάλος αρχηγός Κώστας Παπανι-
κολάου δήλωσε περήφανος για τους συμπαίκτες του
και επίσης επισήμανε ότι η διαδρομή συνεχίζεται. Ο
Δημήτρης Ιτούδης άφησε να εννοηθεί ότι θα είναι
στον πάγκο της Εθνικής και προσεχώς. Έχουμε μπρο-
στά και το Παγκόσμιο και το Προολυμπιακό. Στον
αθλητισμό υπάρχει και ρεβάνς. Άλλωστε, ο Καναδός
κόουτς των Γερμανών Χέρμπερτ τόνισε ότι η ελληνική
ομάδα είναι στο τοπ του παγκόσμιου μπάσκετ.

Στο μεταξύ, επειδή ο μηδενισμός, η καταστροφολο-
γία και η άμεση αποδόμηση είναι βαθιά ριζωμένα στο
DNA της φυλής, πολλά νοητικά απολιθώματα του χώ-
ρου προσπάθησαν να επιφέρουν αποσταθεροποίηση
στην Εθνική διαδίδοντας fake news, όσο fake είναι και

η ύπαρξή τους, πως ο Ιτούδης φεύγει, ο Γιάννης δεν θα
ξαναπαίξει με τη γαλανόλευκη και ότι για τον αποκλει-
σμό «φταίει ο Βασιλακόπουλος». Στόχος τους δεν
ήταν η Εθνική, αλλά ο πρόεδρος της ομοσπονδίας Β.
Λιόλιος, ο οποίος δεν είναι αρεστός σε όλους στις εγ-
χώριες διοργανώσεις. Η Εθνική είναι απλώς το μέσον.
Όμως, τα παιδιά της Εθνικής είναι εδώ και απάντησαν
με το κλάμα τους…

Το κλάμα των Θανάση, Κώστα και
Λαρεντζάκη, καθώς και το post 
του Γιάννη, «φάρος» για τη συνέχιση 
της διαδρομής κόντρα στις «έχιδνες»

«Θα ξανάρθουμε»…



Ο
Ολυμπιακός θέλει να
ξεπεράσει την κρίση
που περνά -να μη νι-
κάει εδώ και πολλά

παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώ-
πη- αλλά προσφέρεται η γερ-
μανική Φράιμπουργκ (19.45,
Cosmote TV) στο Φάληρο στο
δεύτερο ματς των ομίλων του
Europa League; Οι Γερμανοί
είναι σε εξαιρετική κατάσταση,
ο Ολυμπιακός δεν είναι και ο
Κορμπεράν σε κάθε ματς πα-
ρατάσσει και διαφορετική εν-
δεκάδα. Στο πρώτο ματς στη
Ναντ έχασε 2-1 από την ομώ-
νυμη ομάδα με γκολ στις καθυ-
στερήσεις. Ο Κορμπεράν δεν
θα έχει και πάλι στην ομάδα του τον Ιν Μπέομ Χουάνγκ, ο
οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα στη γάμπα, ούτε τον
Βαλμπουενά. Ούτε φυσικά ο Μαρσέλο μπορεί να αγωνι-
στεί καθότι ανέτοιμος. Ούτε το κεντρικό αμυντικό δίδυ-

μο εμπνέει εμπιστοσύνη, οπότε η ενδεκάδα που θα πα-
ρατάξει ο Ισπανός τεχνικός είναι ένας μεγάλος γρίφος.
Και αν ο Ολυμπιακός χάσει (χτύπα ξύλο), ενδεχομένως
να προκληθούν και αναταράξεις στον πάγκο.

Ολυμπιακός:Δύσκολη αποστολή με Φράιμπουργκ Λίβερπουλ: Γιούχα για 
τη βασίλισσα Ελισάβετ

Μια μικρή μερίδα οπαδών της Λίβερπουλ ξέ-
σπασε σε αποδοκιμασίες και γιούχα κατά τη
διάρκεια του ενός λεπτού σιγής πριν από το ματς
με τον Άγιαξ για τον θάνατο της βασίλισσας Ελι-
σάβετ. Οι αποδοκιμασίες ανάγκασαν και τον δι-
αιτητή του αγώνα να μην κρατήσει ένα λεπτό, κα-
θώς το τελετουργικό της σιγής έληξε άδοξα στα
30 δευτερόλεπτα.

Άτυχος ο Λεβαντόφσκι, 
2-0 η Μπάγερν

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έχασε τα άχαστα στην
επιστροφή του στο Μόναχο με τη φανέλα της
Μπαρτσελόνα και η Μπάγερν νίκησε 2-0 τους
Καταλανούς στο δεύτερο ματς των ομίλων του
Champions League. Όλα τα αποτελέσματα: Λί-
βερπουλ - Άγιαξ 2-1, Μαρσέιγ - Άιντραχτ 0-1,
Μπάγερ Λεβερκούζεν - Ατλέτικο Μαδρίτης 2-0,
Μπάγερν - Μπαρτσελόνα 2-0, Πόρτο - Μπριζ 0-
4, Βικτόρια Πλζεν - Ίντερ 0-2, Σπόρτινγκ - Τότε-
ναμ 2-0.

Κοντά στον Χάμες 
ο Ολυμπιακός!

Έγινε η μεγάλη ανατροπή; Εκεί που ο Παναθη-
ναϊκός ήταν η μοναδική ομάδα που ενδιαφερό-
ταν για τον Κολομβιανό σούπερ σταρ Χάμες Ρον-
τρίγκεζ, ξαφνικά μπήκε «σφήνα» ο Ολυμπιακός
και φέρεται αυτός να τον έχει δελεάσει. Πληρώ-
νει 4 εκατ. ευρώ στην Αλ Ραγιόν του Κατάρ να τον
ελευθερώσει και δίνει 2 εκατ. ευρώ ετήσιο μισθό
στον παίκτη. Ο Χάιμε πέρασε από τη Ρεάλ Μαδρί-
της, την Μπάγερν, τη Μονακό κ.ά.

Τους έδωσε δώρο 
την πιστωτική του

Μετά τη νίκη 94-84 της Ιταλίας επί της Σερβίας
στα προημιτελικά του Eurobasket, ο Ιταλός
κόουτς Ποτσέκο, ο οποίος είχε αποβληθεί από το
ματς, έδωσε την πιστωτική του κάρτα στους παί-
κτες του για να κάνουν ό,τι αγορές θέλουν. Ο εκ-
κεντρικός Ιταλός, ο οποίος στους διαδρόμους
πήδηξε και στην αγκαλιά του Γιάννη Αντετο-
κούνμπο, είδε ότι έλειπε από μέσα 1 ευρώ. 

Εκπληκτικοί Τσιμίκας, Σωτήρης
Εκπληκτικές εμφανίσεις των Κώστα Τσιμίκα και Σωτήρη
Αλεξανδρόπουλου στο Champions League. Ο πρώτος
έπαιξε βασικός και από δική του ασίστ η Λίβερπουλ νίκησε
2-1 τον Άγιαξ στις καθυστερήσεις στο «Άνφιλντ». Ο δεύτε-
ρος μπήκε αλλαγή και με μπαλιά 44μ. προκάλεσε την ευ-
καιρία με την οποία η Σπόρτινγκ Λισαβόνας πέτυχε μεγάλη
νίκη, 2-0 επί της Τότεναμ στο «Αλβαλάδε». 

Με Ιωαννίδη 
η Εθνική

Ο σέντερ φορ του Παναθηναϊκού Φώτης Ιωαννίδης είναι το νέο πρόσωπο της Εθνικής ενόψει
των αγώνων με την Κύπρο στο νησί στις 24 Σεπτεμβρίου και με τη Β. Ιρλανδία στη Ριζούπολη
στις 27 του ίδιου μήνα για το Nations League. Οι κλήσεις του Γκουστάβο Πογέτ: Μπάρκας,
Πασχαλάκης, Βλαχοδήμος, Μπάλντοκ, Γούτας, Χατζηδιάκος, Κυριακόπουλος, Μαυροπάνος,
Ρότα, Τσιμίκας, Τζαβέλλας, Αλεξανδρόπουλος, Μπακασέτας, Μπουχαλάκης, Κουρμπέλης,
Μάνταλος, Παπανικολάου, Σιώπης, Χατζηγιοβάνης, Δουβίκας, Φούντας, Γιακουμάκης,
Ιωαννίδης, Μασούρας, Πέλκας, Τζόλης.
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα 

Δάρδα

E
να χελιδόνι το φθινόπωρο θα φέρει την
άνοιξη στις καρδιές μας! Ο Αθήνα 9.84
θα παρουσιάσει αύριο το βράδυ στην
Τεχνόπολη μια επετειακή συναυλία

στη μνήμη του Μάνου Λοΐζου με τη Δήμητρα Γα-
λάνη, τη Μαρία Φαραντούρη και πλήθος ερμη-
νευτών της νεότερης γενιάς να τραγουδούν τη
«δική του ιστορία».
Στη μεγάλη γιορτή-αφιέρωμα στον Αλεξανδρινό
μουσικοσυνθέτη που έμελλε να χαρίσει στο ελληνι-
κό πεντάγραμμο εκπληκτικές μελωδίες που «έντυ-
σαν» ποιήματα σπουδαίων δημιουργών, θα παρου-
σιαστεί το project «Μάνος Λοΐζος-ΜΕΤΑ». Είναι,
στην ουσία, το αποτέλεσμα ενός καλλιτεχνικού κι-
νήματος που συσπείρωσε γύρω από το έργο του
Μάνου Λοΐζου περισσότερους από 35 καλλιτέχνες
της νεότερης και νεότατης γενιάς.
Κι αν κρατάγαμε έναν χάρτη με αναμμένα φωτάκια

για κάθε στούντιο ή σπίτι ή προβάδικο που ετοιμά-
ζονταν αυτές οι διασκευές, θα είχαμε την εικόνα της
μνήμης να φωτίζει αυτήν τη χώρα και αυτήν την
ήπειρο από την Αθήνα μέχρι την Κέρκυρα και από τη
Θεσσαλονίκη μέχρι το Λονδίνο!
Όσο δύσκολο ήταν αυτό το project να εκτελεστεί δι-
σκογραφικά, άλλο τόσο είναι να παρουσιαστεί σε
ένα live, ανέφεραν για την αυριανή συναυλία οι
διοργανωτές. Θα συμβεί για μία και μοναδική βρα-
διά για τα γενέθλια του Δημοτικού σταθμού της
Αθήνας, του Αθήνα 9. 84, που πριν από 35 χρόνια
άνοιξε τον δρόμο για αυτό που σήμερα έχουμε ως
δεδομένο, αλλά που τότε δεν ήταν, την Ελεύθερη
Ραδιοφωνία. 
«Ο Μάνος ήταν μια πλαγιά πολύχρωμα λουλούδια
που έλαμπαν καθώς τα χτυπούσε ο ήλιος. Και θα
λάμπουν για πάντα και πιο πολύ όσο θα υπάρχει και
θα λάμπει στον κόσμο αυτός ο μοναδικός ήλιος: Η

καρδιά του Ανθρώπου...». Έτσι σκιαγράφησε την
προσωπικότητα, το ταλέντο και το έργο του Κύπριου
μελωδού ο οικουμενικός Μίκης Θεοδωράκης.
Επί σκηνής, εκτός από τις δύο κορυφαίες ερμηνεύ-
τριες, θα εμφανισθούν οι: Αλέξανδρος Μιάρης
(electric litany), Αmalia and the architects, Αspra
blend mishkin x George Kapis x Νεφέλη Φασουλή,
Δραμαμίνη, Εβελίνα Μεγαλοκονόμου, George
Gaudy, Idra kayne, Joanna Drigo, Θοδωρής Μαυρο-
γιώργης x Αnser, Κατερίνα Πολέμη, Κaterine Dus-
ka, Κύριος Κ, Μαρία Αλαμάνη Ναθαναηλίδου, Μa-
roulita de Κol, Μυρτώ Βασιλείου, Νalyssa Green,
Ντέιβιντ x Matina Sous Peau, Πέτρος Κλαμπάνης,
Sarah P, Sophie Lies, S.W.I.M, Τα παιδιά της παλαι-
ότητας, Whereswilder, Xριστίνα Mαξούρη και Yiotis.
Μέρος των εσόδων της συναυλίας θα διατεθεί στο
Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου
Αθηναίων. 

Ο δρόμος 
του Λοΐζου 
στην Τεχνόπολη



Happy Birthday Party

Γενέθλια για τον πρωτότοκο γιο της Σοφίας Καρ-
βέλα! Ο Νίκος Πανουργιάς έκλεισε τα 9 και το γιόρ-
τασε με ένα μεγάλο πάρτι, παρουσία των γονιών του
που παραμένουν καλοί φίλοι μετά το διαζύγιο. «9
χρόνια από τότε που γυρίσαμε και οι δύο σπίτι από
το νοσοκομείο και δεν κοιμήθηκα ξανά! Χρόνια
πολλά στην πραγματική μου αγάπη», ευχήθηκε η
γλυκιά μαμά στο αγοράκι της!

Μας σύστησε 
την Κοραλία!

Πρώτη επίσημη εμφάνιση για την κόρη της
Κλέλιας Ρένεση στο Instagram! Η πρωταγωνί-
στρια της σειράς «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα»
επισκέφθηκε τα γραφεία του Συλλόγου «Πάνος
Φύσσας» και πόζαρε με τη fashion icon μι-
κρούλα της, που είναι μια κούκλα: «Δεν θα μπο-
ρούσα να πάω χωρίς αυτήν, ούτε να την κρύψω
απ’ τη χαρά και την ομάδα», ανέφερε η ευτυχι-
σμένη μαμά, κρατώντας αγκαλιά την 3,5 χρό-
νων δεσποινίδα με την μπαντάνα στα μαλλιά και
την καλή της φίλη Μάγδα Φύσσα.

Περήφανος για την ψαριά
του ο Αντώνης Σρόιτερ!. Ο πα-
ρουσιαστής του κεντρικού
δελτίου στον Alpha με χόμπι
την άθληση, τους αγώνες cart
και την ορειβασία, είναι λάτρης
και των καταδύσεων, με την τε-
λευταία βουτιά για καλοκαίρι
να τον ανταμείβει με ένα τερά-
στιο ψάρι: «Τα τελευταία ψαρέ-
ματα είναι και τα καλύτερα!»,
παραδέχτηκε στο Instagram
ποζάροντας με καμάρι.

Μαέστρος και στο
ψαροντούφεκο

Δ
ιαπρέπει στο Χόλιγουντ ο γιος της Αγγελικής Νικολούλη!
Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο γοητευτικός Κωνσταν-
τίνος Μουσούλης ζει μεταξύ Λος Άντζελες και Νέας
Υόρκης, ακολουθώντας το όνειρό του στον χώρο του κι-

νηματογράφου. Κάνοντας έναν απολογισμό των σημαντικών συνερ-
γασιών και των ταινιών που φέρουν την υπογραφή του, ο δημιουρ-
γός ξεχώρισε δύο Έλληνες πρωταγωνιστές για τον επαγγελματισμό
τους. «Ήμουν πολύ ́ τυχερός που δούλευα με σπουδαίους συνεργά-
τες τόσο μπροστά ́ όσο και πίσω από́ τις κάμερες. Πρώτη μου συνερ-
γασία με Χρήστο Βασιλόπουλο (Banshee, The Enforcer), έναν εξαι-
ρετικό ́ και πειθαρχημένο επαγγελματία ηθοποιό ́ με μεγάλη εμπει-
ρία, και τον Αντώνη Καψάλη, με συμμετοχές σε σειρές όπως Home-
land και το the Crown, ο οποίος έπαιζε με μεγάλη ικανότητα τον ρό-
λο του ήρωα και του κακού́ στην ταινία!», αποκάλυψε στο Instagram
ο μοναχογιός της εγχώριας «Μις Μαρπλ»!

ΣΣτα καλύτερά της
Εντυπωσιακή εμφάνιση της Σίας Κοσιώνη στη μεγάλη συναυλία
«Όλοι μαζί μπορούμε» αφιερωμένη στον Γιώργο Ζαμπέτα. Η
newscaster του ΣΚΑΪ είχε αναλάβει την παρουσίαση της εκδήλω-
σης, επιλέγοντας για την περίσταση ένα κομψό σατέν σύνολο στις
αποχρώσεις του γκρι. Το ψηλόμεσο παντελόνι, σε συνδυασμό με
τοπ σε πιο ανοιχτή απόχρωση κι ενσωματωμένη πασμίνα, ήταν η
ιδανική εμφάνιση για τη λαμπερή βραδιά!

Πρωινά δρομολόγια για τον Στέλιο Κρητι-
κό. Με την έναρξη της εκπαιδευτικής χρο-
νιάς, ο γνωστός ηθοποιός ανέλαβε χρέη
προσωπικού οδηγού της κόρης του Κόμισ-
σας, η οποία ξεκίνησε σχολείο. Ο διάσημος
μπαμπάς και η πριγκίπισσά του πόζαραν μα-
ζί κατά την αναχώρησή τους από το σπίτι,
σχολιάζοντας με χαρά: «Μεγαλώσαμε τό-
όόόόόόόσο πολύ που φέτος, πάμε 1η Δημο-
τικού! Καλή σχολική χρονιά σε όλους».

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL GOSSIP29
Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Φως στο... πλάνο!

Η κόρη του μπαμπά!



Σ
την Ελλάδα το καλοκαίρι παρατείνεται
και για πολλούς τα μπάνια κρατάνε μέχρι
και τον Νοέμβριο, αν ο καιρός είναι κα-
λός. Συχνά παρατηρείται στην παραλία

κάποιοι να καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλ-
κοόλ. Αυτό είναι επικίνδυνο για την υγεία μας,
αφού μεταξύ άλλων μπορεί να γίνει και αιτία εμ-
φάνισης δερματικών νόσων και επιδείνωσης των
υφιστάμενων. 

Η δροσιστική μπίρα και το απολαυστικό κοκτέιλ,
ειδικά κάτω από τον ήλιο, μπορεί να βλάψουν το
δέρμα και όχι μόνο λόγω της αφυδάτωσης που προ-
καλεί το αλκοόλ. Έρευνα έχει δείξει ότι ευθύνεται
για ταχύτερη πρόκληση ηλιακών εγκαυμάτων, αυ-
ξάνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης απειλητικών για τη

ζωή καρκίνων του δέρματος, όπως το μελάνωμα.
«Είναι γνωστό ότι η υπεριώδης ακτινοβολία διατα-
ράσσει την ομοιόσταση του δέρματος με πολλα-
πλούς μηχανισμούς. Οι επιπτώσεις δεν περιορίζον-
ται απλώς σε ένα κοκκίνισμα του δέρματος, αλλά σε
αυτές περιλαμβάνονται και τα ηλιακά εγκαύματα, η
μείωση των αντιοξειδωτικών, η βλάβη του DNA και
η εξασθένιση της ικανότητας του δέρματος να αντι-
μετωπίζει αποτελεσματικά τις επιθέσεις που δέχε-
ται. Οι επιπτώσεις είναι ακόμα χειρότερες, όταν πί-
νουμε αλκοόλ ενόσω εκτιθέμεθα στον ήλιο. Μελέ-
τες δείχνουν ότι η επίδρασή του είναι επιβλαβής και
δοσοεξαρτώμενη, γεγονός που καθιστά τη σοβαρό-
τητα των ηλιακών εγκαυμάτων ακόμα πιο επικίνδυ-
νη από εκείνη που προκύπτει όταν απέχουμε από το

αλκοόλ», προειδοποιεί ο Δερματολόγος - Αφροδι-
σιολόγος, δρ Χρήστος Στάμου. 

Το αλκοόλ είναι μια τοξίνη χωρίς σχεδόν καμία
θρεπτική αξία, που προκαλεί πολλά προβλήματα
στον οργανισμό. Επιδεινώνει τη λειτουργία του
ήπατος, έχει αρνητική επίπτωση στο ανοσοποιητι-
κό, προκαλεί ορμονικές διαταραχές, κυτταρικές
βλάβες και προβλήματα ινσουλίνης, τα οποία επη-
ρεάζουν την ποιότητα, την εμφάνιση και τη γήραν-
ση του δέρματος. 

Είναι, επίσης, διουρητικό και μπορεί να οδηγήσει
σε αφυδάτωση, έχοντας επιπτώσεις στα κύτταρα του
δέρματος, το οποίο γίνεται ξηρό, θαμπό και εμφανί-
ζει λεπτές γραμμές και ρυτίδες. Αρκετά από τα ποτά
που πίνουμε το καλοκαίρι έχουν και υψηλή περιε-
κτικότητα σε ζάχαρη. Το κρασί, η μπίρα και τα κο-
κτέιλ ο οργανισμός τα επεξεργάζεται όπως και την
απλή ζάχαρη, αφού όλα την περιέχουν σε διαφορε-
τικές ποσότητες. Η ζάχαρη προάγει τη φλεγμονή
(αυξάνοντας την έκκριση ινσουλίνης, η οποία έχει
αρνητική επίδραση στην ισορροπία των ορμονών
οδηγώντας σε δερματικά προβλήματα), καταστρέ-
φει τις ίνες κολλαγόνου και ελαστίνης και αδρανο-
ποιεί τα φυσικά αντιοξειδωτικά του δέρματος. 
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Επιμέλεια:
Κατερίνα
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kpapakosto@yahoo.gr

Αιτία εμφάνισης δερματικών νόσων
και επιδείνωσης των υφιστάμενων

Κατάχρηση και δέρμα
Η κατάχρηση αλκοόλ προκαλεί τελαγγειεκτασίες. Τα αραχνοειδή αγγειώματα είναι οι πιο συχνές
τελαγγειεκτασίες που παρατηρούνται σε συνδυασμό με ηπατική νόσο. Επίσης προκαλεί ερύθημα.
Το κοκκίνισμα, ιδιαίτερα οξύ, εμφανίζεται παροδικά ως διάχυτο ερύθημα στο πρόσωπο, τον λαιμό
και το άνω τμήμα των χεριών των ατόμων που κάνουν κατάχρηση αλκοόλ. Ο κνησμός είναι αποτέ-
λεσμα της ύπαρξης ηπατοχολικής νόσου που αποδίδεται στο αλκοόλ και μπορεί να εμφανιστεί σε
όλο το σώμα ή να είναι εντοπισμένος στις παλάμες και τα πέλματα. Το αλκοόλ μπορεί να προκαλέ-
σει μελαγχρωματικές αλλοιώσεις στο εκτιθέμενο στον ήλιο δέρμα λόγω της υπερβολικής παρα-
γωγής μελανίνης, οι οποίες ωστόσο είναι αναστρέψιμες. Κνίδωση λόγω πόσης αλκοόλ έχει ανα-
φερθεί σε πολλές περιπτώσεις. Εντός 10 λεπτών μπορεί να αναπτυχθούν ερυθηματώδεις οιδημα-
τώδεις πλάκες στο άνω μέρος του κορμού και στα άκρα.  

Αλκοόλ στην παραλία;
Ξανασκεφτείτε το Δρ Χρήστος Στάμου,

Δερματολόγος -
Αφροδισιολόγος 



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς μία πολύ καλή μέρα θα
εξελιχθεί στα οικονομικά σας, όπου θα δείτε
κυριολεκτικά τους κόπους σας να αμείβον-
ται. Φροντίστε να είστε έτοιμοι για κάθε ευ-
καιρία που θα σας δοθεί, βάζοντας και πάλι
στη ζωή σας την αισιοδοξία.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η Σελήνη έκανε ένα πολύ ευεργετικό πέρα-
σμα από το ζώδιό σας, όπου σας ανανέωσε
και σας έχει δώσει ώθηση για συναισθημα-
τικές υποθέσεις. Καλή μέρα για να επανεξε-
τάσετε και να φροντίσετε τις επιλογές σας.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς θα υπάρξουν πολλά θέματα που
οφείλετε να βάλετε σε τάξη, γιατί από αύ-
ριο θα πρέπει να έχετε σε απόλυτη σειρά
τις προτεραιότητές σας. Ακολουθήστε επί-
σης και τη διαίσθησή σας, που σήμερα έχει
την τιμητική της.   

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς τους Καρκίνους του τρίτου δε-
καημέρου θα υπάρξουν πολλές εξελί-
ξεις και γεγονότα, που θα σας βοηθή-
σουν να απαλλαγείτε από τις τοξικές σας
σχέσεις. Μία νέα γνωριμία θα αποδειχ-
θεί καθοριστική.

Λέων
(23/7-22/8)
Οι Λέοντες βρίσκεστε σε μία καλή στιγμή
για να επανεξετάσετε τα επαγγελματικά
σας, να φροντίσετε τα οικονομικά και τις
πηγές των εισοδημάτων σας.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Πολύ ενδιαφέρουσα μέρα για εσάς τους

Παρθένους του τρίτου δεκαημέρου. Ανα-

νεωθείτε και φροντίστε το καθημερινό

σας πρόγραμμα, όπως επίσης αφεθείτε

στα συναισθήματα που σας χαρίζουν

απλόχερα τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Σήμερα θα παρουσιαστούν ευκαιρίες να ανα-
νεώσετε τον προσωπικό σας χώρο, να φρον-
τίσετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα και να βά-
λετε ένα πρόγραμμα στη διατροφή σας, αφού
η μέρα ευνοεί τη σωματική και πνευματική
σας υγεία.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για εσάς τους Σκορπιούς του τρίτου δεκαημέ-
ρου, μην αφήσετε τις ευκαιρίες να χαθούν.
Φροντίστε να ενημερωθείτε σωστά για ένα θέ-
μα που σας απασχολεί, ενώ η προσωπική σας
ζωή αποκτά άλλη διάσταση και αξία.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Με σωστές κινήσεις σήμερα θα αναδείξετε
τα ταλέντα σας και τις γνώσεις σας. Φροντί-
στε να απαλλαγείτε από λάθος άτομα που
αγωνιούν να βρίσκονται στη ζωή σας χωρίς
να το αξίζουν.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Εσείς του τρίτου δεκαημέρου θα έχετε μία
αρκετά καλή μέρα, που μάλλον θα σας βοη-
θήσει να πάρετε αποστάσεις από τοξικές
καταστάσεις. Μία μετακίνηση θα έχει πολύ
ευεργετική επιρροή πάνω σας.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Για εσάς του τρίτου δεκαημέρου, η μέρα
σας θα είναι πολύ καλή για να τακτοποι-
ήσετε υποθέσεις που θέλουν αρκετό πα-
ρασκήνιο και κινήσεις που λίγοι πρέπει να
γνωρίζουν. Η σιωπή σήμερα στην κυριολε-
ξία θα αποδειχθεί χρυσός.  

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για εσάς τους Ιχθύς των τελευταίων ημε-
ρών, θα υπάρξουν όλες οι ευνοϊκές συνθή-
κες για να τακτοποιήσετε ένα θέμα σας. Η
προσωπική σας ζωή αποκτά μεγάλη δύνα-
μη και μέσα από αυτή νιώθετε και πάλι
ολοκληρωμένοι.   
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Σήμερα ολοκληρώνει η Σελήνη την
πορεία της στο ζώδιο του Ταύρου, όπου
οι καλές όψεις που σχηματίζει με τον
Ήλιο, Ποσειδώνα και Πλούτωνα θα

φροντίσουν τα ζώδια της Γης και του Νερού,
του τρίτου δεκαημέρου. Βέβαια, από 15.00 έως
22.00 ώρα Ελλάδος καλό είναι να μην
ξεκινήσετε καμία νέα δραστηριότητα,
ανεξαρτήτως του ζωδίου που ανήκετε.   



Η
διαρκής επαφή με την πραγματικό-
τητα είναι απαράβατη προϋπόθεση
για να εγγραφεί ένας πολιτικός ως
επιτυχημένος στη συλλογική μνή-

μη. Και η απώλεια αυτής της επαφής, ο συνη-
θέστερος λόγος της απότομης προσγείωσης
στη δυσάρεστη εκλογική πραγματικότητα.

Το έχουμε δει να συμβαίνει δεκάδες φορές
στη μεταπολιτευτική ιστορία της χώρας. Για
αυτό και η απορία της στήλης είναι ειλικρινής
και δίχως ίχνος κομματικής χροιάς: Ο αρχηγός
του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης εξα-
κολουθεί να βρίσκεται σε επαφή με την πολιτι-
κή και κοινωνική πραγματικότητα της χώρας ή
την έχει χάσει από το πολιτικό οπτικό του πε-
δίο;

Μέσα στο κατακαλόκαιρο βρέθηκε ξαφνικά
στο πολιτικό προσκήνιο ως «πρωταγωνιστής-
θύμα» μιας ιστορίας παρακολούθησης, η
οποία χωρίς αμφιβολία «στρίμωξε» στον τοίχο
την κυβέρνηση και ανέδειξε τον ίδιο σε κεντρι-
κό πρόσωπο μιας ιστορίας που κατά γενική
εκτίμηση θα κρατήσει καιρό.

Έναν μήνα μετά -και χωρίς ακόμη να έχει γί-
νει τίποτα γνωστό σε ό,τι αφορά τους λόγους
της παρακολούθησής του- ο κ. Ανδρουλάκης
σε συνέντευξή του (ΣΚΑΪ) πληροφόρησε το φι-
λοθεάμον κοινό ότι η κυβέρνηση τον παρακο-
λουθούσε με σκοπό τον εκβιασμό του. Το «πέ-
ταξε» εν τη ρύμη του λόγου του και το άφησε

να «μπολιάσει» το ένστικτο των ψηφοφόρων.
Δεν σκέφτηκε όμως το πιο απλό, που ακόμη
και ένα παιδί μπορεί να καταλάβει. Για να εκ-
βιάσει κάποιος κάποιον πρέπει από κάπου να
τον κρατάει. Διότι αλλιώς πώς τεκμαίρεται ο
εκβιασμός;

Λίγες μέρες αργότερα (καθήμενος μάλιστα
στην καρέκλα του Ανδρέα Παπανδρέου) πλη-
ροφόρησε τους ψηφοφόρους ότι είναι έτοιμος
να αναλάβει τα βαριά καθήκοντα του πρωθυ-
πουργού της χώρας, γιατί η χώρα χρειάζεται
έναν ηγέτη που να διαθέτει ευρωπαϊκή εμπει-
ρία, που θα σέβεται τους θεσμούς, που θα είναι
βαθιά δημοκράτης και δεν θα έχει παίξει με
την εγχώρια ολιγαρχία.

Και για να προσδώσει στα λεγόμενά του ακό-
μη μεγαλύτερη έμφαση πρόσθεσε ότι «δεν
αξίζει στον λαό να μετεωρίζεται η κυβέρνηση
από το κράτος του κολλητού του Τσίπρα στο
κράτος του ανιψιού του Μητσοτάκη». Από τη
λέξη που χρησιμοποίησε ο αρχηγός του ΠΑ-
ΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για να περιγράψει την εναλλαγή
των δύο κομμάτων στην εξουσία μπορούμε
βασίμως να υποθέσουμε ότι του έπεσε βαριά
και δυσκολοχώνευτη όλη αυτή η δημοσιότητα.

Σε άλλη συνέντευξή του (ΑΝΤ1) και κληθείς
να σχολιάσει το παράλογο του συλλογισμού να
γίνει πρωθυπουργός ο αρχηγός του τρίτου
κόμματος, αντέτεινε το εξής σκεπτικό: «Τι ση-
μαίνει πρώτος; Πρώτος σημαίνει να έχεις πά-

ρει ένα ποσοστό ανοδικό διότι ο λαός σε τιμά.
Αν πάρει ο κύριος Μητσοτάκης από 40% 28%
και 30% και ο λαός τού πει, το 30% αυτών που
τον ψήφισαν, “γεια σου, δεν μας αρέσει η δια-
κυβέρνησή σου”, θα πάω εγώ να τον βάλω από
το παράθυρο; Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγμα-
τα. Πέρα από αυτά που συνέβησαν το τελευταίο
διάστημα, που δεν συζητάμε για τίποτα».

Και όταν οι δημοσιογράφοι επέμειναν ότι ο
πρώτος παραμένει πρώτος, ο κ. Ανδρουλάκης
απεφάνθη: «Και τι σημαίνει αυτό; Το ίδιο είναι
να πηγαίνεις από το 8% στο 15% και το ίδιο είναι
να πηγαίνεις από το 40% στο 28% ή από το 31%
στο 24%;». 

Mε απλά λόγια, αν -λέμε αν- οι ψηφοφόροι
δώσουν στον ίδιο και στο κόμμα του ποσοστό
15%, είναι σαν να του δίνουν εντολή διακυβέρ-
νησης. Και το γεγονός ότι πολλαπλάσιοι πολί-
τες θα έχουν επιλέξει για πρωθυπουργό τους
τον αρχηγό του πρώτου κόμματος; Και ότι επί-
σης πολλαπλάσιοι ψηφοφόροι θα έχουν δείξει
την προτίμησή τους στον αρχηγό του δεύτερου
στη σειρά εκλογής κόμματος; Λεπτομέρειες
για τον κ. Ανδρουλάκη. Καλός αρχηγός είναι
αυτός που διπλασιάζει το ποσοστό του. 

ΥΓ.: Τουτέστιν, κατά τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ,
αν η ΑΝΤΑΡΣΥΑ τριπλασιάσει ή και τετραπλα-
σιάσει το ποσοστό της και φτάσει στο 3%, να
δοθεί η πρωθυπουργία στην εκτελεστική της
επιτροπή! 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Αφιππεύσατε! 

Για να εκβιάσει
κάποιος κάποιον
πρέπει από κάπου
να τον κρατάει.
Διότι αλλιώς πώς
τεκμαίρεται 
ο εκβιασμός;


