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Το φάντασμα επιστρέφει στην Ευρώπη;

Ω

ς καμπανάκι ήχησε σε πολλούς στις Βρυξέλλες το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σουηδία, το οποίο ως βασικό χαρακτηριστικό
του κατέδειξε την άνοδο του ακροδεξιού
«Σουηδοί Δημοκράτες», ενός κόμματος που μέσα
σε λίγα χρόνια αναδείχθηκε σε δεύτερη πολιτική
δύναμη αλλά και βασικό πολιτικό πόλο σχηματίζοντας κυβέρνηση με τους Μετριοπαθείς Συντηρητικούς, τους Χριστιανοδημοκράτες και τους Φιλελεύθερους. Το αξιοσημείωτο είναι πως οι «Σουηδοί Δημοκράτες», παρότι δεύτεροι στις εκλογές, θα είναι οι
πρώτοι σε κοινοβουλευτική δύναμη, καθώς τα υπόλοιπα συγκυβερνώντα κόμματα της κεντροδεξιάς
υπολείπονται σε έδρες και εκλογικά ποσοστά. Εντούτοις, την πρωθυπουργία αναμένεται να αναλάβει
ο κεντροδεξιός Κρίστερσον, αρχηγός των Συντηρητικών, και όχι ο «πολύς» Τζίμι Άκεσον του ακροδεξιού κόμματος.
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Στα συμπερασματικά σχόλια του εκλογικού αποτελέσματος κυριαρχεί το πώς σε μια κοινωνία, όπως
αυτή της σκανδιναβικής χώρας, με έντονο το στοιχείο της ανοχής στη διαφορετικότητα της θρησκείας, της φυλής, της εθνότητας, κέρδισε επί της
ουσίας ένα κόμμα που δεν συμμερίζεται την ανεκτικότητα και τη συνύπαρξη ως βασικό κοινωνικό συστατικό. Ωστόσο, πρόκειται μάλλον για επιφανειακή
ανάλυση του πολιτικού γεγονότος. Κι αυτό γιατί τα
τελευταία χρόνια οι «Σουηδοί Δημοκράτες» προχώρησαν σε ένα κοινωνικό… lifting, εγκατέλειψαν θεμελιώδεις αρχές τους, όπως για παράδειγμα την
έξοδο της Σουηδίας από την ΕΕ, και πλειοδότησαν
σε κοινωνικές παροχές, «παίζοντας στο γήπεδο»
των απερχόμενων σοσιαλδημοκρατών.
Ένα ακόμα στοιχείο που επηρέασε τους εκλογείς
είναι αναμφίβολα η ρωσική απειλή και η διαδικασία
ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Η ύπαρξη «εχθρού
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προ των πυλών» ενισχύει το ρεύμα υπέρ αυτού που
εμφανίζεται ως υπερασπιστής της πατρίδας, ένα
ακόμα χαρτί που έπαιξαν ο Άκεσον και η παρέα του
προεκλογικά.
Ωστόσο, δεν μπορεί κανείς να παραγνωρίσει το
γεγονός πως σε μία ακόμα ευρωπαϊκή χώρα καταγράφεται άνοδος ενός ακροδεξιού κόμματος, το
οποίο μάλιστα θα έχει ρόλο στη λήψη κυβερνητικών
αποφάσεων. Και μοιραία γίνονται συνειρμοί με την
Ιταλία, τη Γαλλία και άλλα κράτη στην Ευρώπη όπου
«θεριεύει» και πάλι το φάντασμα της Άκρας Δεξιάς,
την ώρα που πολλοί νόμιζαν πως είχε κλειστεί στο
χρονοντούλαπο. Οι κίνδυνοι παραμονεύουν και στα
δικά μας μέρη. Και ίσως αποκτούν μεγαλύτερη σημασία αυτά που λέει και πρόσφατα είπε στη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός περί πολιτικής σταθερότητας και αποδοκιμασίας του λαϊκισμού, της μισαλλοδοξίας και των άκρων.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα τροπή με
Πιτσιόρλα: Στην
αντεπίθεση η ΝΔ

Σ

την αντεπίθεση περνά το στρατόπεδο της πλειοψηφίας μετά τη
σοβαρή αποκάλυψη ότι ο πρώην
πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ και μετέπειτα αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας
και Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας παρακολουθούνταν, όπως φέρεται να προκύπτει μετά την κατάθεση στην Εξεταστική
Επιτροπή τού επί ΣΥΡΙΖΑ διοικητή της
ΕΥΠ Γιάννη Ρουμπάτη.
Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

mourelatos.sp@gmail.com

«Προκύπτει μια πάρα πολύ σοβαρή
υπόθεση, η οποία ανάμεσα στα άλλα
αναδεικνύει και την υποκρισία για πολύ
συγκεκριμένους λόγους. Αποδεικνύεται ότι η ΕΥΠ επί των ημερών του κ. Τσίπρα παρακολουθούσε πολιτικά πρόσωπα, προκύπτει επίσης με σαφήνεια πως
ο κ. Πιτσιόρλας δεν είχε ιδέα για την παρακολούθησή του, καθώς έπρεπε να έρθει στο φως η υπόθεση Ανδρουλάκη»,
επεσήμανε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου,

επιβεβαιώνοντας ότι το Μέγαρο Μαξίμου θα επιδιώξει τις επόμενες μέρες
να... πλαγιοκοπήσει τον ΣΥΡΙΖΑ δίδοντας κατά πληροφορίες έμφαση σε δύο
κατευθύνσεις:
Πρώτον, ότι ο αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης είπε ψέματα όταν ισχυρίστηκε στην προ ημερησίας διάταξης συζήτηση ότι επί δικής του διακυβέρνησης
δεν παρακολουθούνταν πολιτικά πρόσωπα και, δεύτερον, ότι το «αξίωμα» πως δεν
πρέπει να παρακολουθούνται πολιτικά
πρόσωπα, καίτοι υποστηρίζεται από μερίδα έγκριτων συνταγματολόγων, αποδεικνύεται εσφαλμένο, ιδίως μετά τη φερόμενη παραδοχή Ρουμπάτη ότι η έρευνα
για τον Στέργιο Πιτσιόρλα διακόπηκε άμα
τη υπουργοποίησή του.
Από την πλειοψηφία στέκονται ιδιαίτερα στο γεγονός πως ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας φέρεται να γνώριζε
για την παρακολούθηση του Στέργιου Πιτσιόρλα, εν αντιθέσει με την πρακτική της
παρούσας κυβέρνησης, κατά την οποία
καθ’ ομολογίαν του πρώην πλέον διοικητή
της ΕΥΠ Παναγιώτη Κοντολέοντα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ουδέποτε ζήτησε να
πληροφορηθεί, ως μη όφειλε, όπως λένε
στην κυβέρνηση, τον λόγο της παρακο-

λούθησης του μετέπειτα προέδρου του
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

«O Μητσοτάκης άνοιξε
όλες τις υποθέσεις»
Στο Μέγαρο Μαξίμου παρατηρούν επίσης ότι η πρωτοβουλία Μητσοτάκη να εκκινήσει η διερεύνηση της υπόθεσης για τη
νόμιμη επισύνδεση του κινητού τηλεφώνου του Νίκου Ανδρουλάκη επέτρεψε να
βγει στο φως της δημοσιότητας η υπόθεση Πιτσιόρλα. Μάλιστα, από την κυβέρνηση υπενθυμίζουν ότι μία από τις στοχεύσεις της όλης υπόθεσης είναι να βρεθούν
απαντήσεις στις διαχρονικές παθογένειες
στο πλαίσιο λειτουργίας της ΕΥΠ, όπως
δεσμεύτηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα
ίδια πρόσωπα εκτιμούν, δε, ότι η συνέχεια

της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής κρύβει δυσάρεστες εκπλήξεις για το
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης,
καθώς θα διαφανεί πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη παρενέβη μόλις περιήλθε σε
γνώση της η υπόθεση Ανδρουλάκη, την
ώρα που η προηγούμενη κυβέρνηση είτε… αδρανούσε είτε εθελοτυφλούσε,
όπως αποδεικνύεται στην περίπτωση Πιτσιόρλα.

Το Μέγαρο Μαξίμου θα
επιδιώξει τις επόμενες μέρες
να... πλαγιοκοπήσει τον ΣΥΡΙΖΑ

Στο στόχαστρο της Ευρώπης τα κόμματα που χρηματοδοτήθηκαν από τη Μόσχα
Γράφει ο
Σωτήρης Σταθόπουλος

Μετά τη δικαιοσύνη των ΗΠΑ και οι ευρωπαϊκές Αρχές
βάζουν στο στόχαστρο τις χώρες, τα κόμματα και τα ΜΜΕ
που χρηματοδοτήθηκαν από τη Μόσχα την περίοδο μετά το
2014 προκειμένου να περνούν τη ρωσική προπαγάνδα. Η
ευρωβουλευτής της ΝΔ Μαρία Σπυράκη αναρωτήθηκε
γιατί εκείνη την περίοδο δεν επιβλήθηκαν κυρώσεις στον
Ρώσο ολιγάρχη: «Η Κομισιόν οφείλει να ακολουθήσει τη
διαδρομή του χρήματος, να ερευνήσει τα φυσικά πρόσωπα
που εμπλέκονται και να εξηγήσει για ποιο λόγο δεν είχαν
εφαρμοστεί στην Ελλάδα οι κυρώσεις εναντίον του Ρώσου

ολιγάρχη, που στόχο είχε να δημιουργήσει ένα δίκτυο τηλεοπτικών σταθμών».
Το Κρεμλίνο φέρεται, σύμφωνα
με αμερικανικά δημοσιεύματα, να
ξόδεψε περισσότερα από 300
εκατ. δολάρια για αυτό τον σκοπό. Η Μόσχα πλήρωνε σε μετρητά και κρυπτονομίσματα μέσω
των ρωσικών πρεσβειών, κάνοντας
πολυτελή δώρα ή ακόμη και μέσω
ρωσικών ιδρυμάτων. Η Αθήνα αναμένει
τα στοιχεία από την αμερικανική δικαιοσύνη
προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξαν ανάλογα περιστατικά στη χώρα μας. Διπλωματικές πηγές λένε ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται προσώρας στη λίστα των 100 χωρών,
χωρίς ωστόσο να αποκλείουν ότι αντίστοιχο υλικό -με ελ-

ληνικό ενδιαφέρον- θα φτάσει στη χώρα μας το επόμενο διάστημα. Στη χώρα μας όμως υπάρχει το
προηγούμενο με τον Ρώσο ολιγάρχη, ο οποίος
διώκεται μεταξύ άλλων από την αμερικανική
δικαιοσύνη, καθώς επιχείρησε να στήσει δίκτυο τηλεοπτικών καναλιών με ένα ποσό που
άγγιζε τα 10 εκατ. ευρώ με στόχο να μεταφέρει τη γραμμή του Κρεμλίνου. «Αυτό δεν αμφισβητείται, είναι γνωστά και τα πρόσωπα που
συμμετείχαν στη συγκεκριμένη απόπειρα, στη
συγκεκριμένη προσπάθεια και η οντότητα που επιχείρησε να το κάνει με τα δέκα αυτά εκατομμύρια, αν δεν
κάνω λάθος, ήταν από τη ρωσική πλευρά», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου και πρόσθεσε πως η χώρα μας είναι απολύτως θωρακισμένη για να
αντιμετωπίσει ενδεχόμενες απειλές.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

της Στέλλας Παπαμιχαήλ

Τ

ην μπάλα στο γήπεδο του ΣΥΡΙΖΑ
ρίχνει η ΝΔ στην Εξεταστική για
τις υποκλοπές, καθώς η πολύωρη κατάθεση Κοντολέοντα αποδείχθηκε, όπως είπε ο βουλευτής της ΝΔ
Δημήτρης Μαρκόπουλος, «άνθρακες ο
θησαυρός που περίμενε ο ΣΥΡΙΖΑ».
Αντιθέτως, το νέο σκάνδαλο που προέκυψε είναι οι αποκαλύψεις του πρώην
διοικητή της ΕΥΠ επί ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη
Ρουμπάτη για την παρακολούθηση του
Στέργιου Πιτσιόρλα ως προέδρου του ΤΑΙΠΕΔ. Όπως είπε μάλιστα ο βουλευτής της
ΝΔ και μέλος της Εξεταστικής Κωνσταντίνος Κυρανάκης, «οι δημόσιες δηλώσεις
του κυρίου Πιτσιόρλα και του κυρίου
Ρουμπάτη θα πρέπει να διερευνηθούν
από την ελληνική δικαιοσύνη», καθώς καταγγέλλεται ότι ο κ. Πιτσιόρλας λειτουργούσε ως εκπρόσωπος ξένων συμφερόντων για αγοραπωλησίες ελληνικού εδάφους από ξένες εταιρείες.
Καταγγέλλεται επίσης ότι αυτή η ενημέρωση ήταν στο γραφείο του πρωθυπουργού και πως είχε ενημερωθεί ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ωστόσο επέλεξε να τον αναβαθμίσει σε υπουργό. «Αν
δεν ήταν υπουργός ο κ. Πιτσιόρλας, η
έρευνα θα είχε συνεχιστεί και θα είχε
ολοκληρωθεί», είπε ο βουλευτής και πρόσθεσε ότι «ο τότε διοικητής της ΕΥΠ μάς
είπε ξεκάθαρα ότι η έρευνα διακόπηκε,
δεν ολοκληρώθηκε ακριβώς διότι επιλέχθηκε από τον τότε πρωθυπουργό, παρά
την ενημέρωσή του, να γίνει υπουργός
εκείνης της κυβέρνησης».
Από την κατάθεση Δεμίρη προέκυψε
ξεκάθαρα ότι όλα έγιναν νόμιμα για τις
παρακολουθήσεις, πως ο λόγος παρακολούθησης Ανδρουλάκη ήταν εθνικής
ασφαλείας και όχι προσωπικός και πως
δεν υπήρξε ενημέρωση του πρωθυπουργού ούτε του τότε στενού του συνεργάτη
Γρήγορη Δημητριάδη για τη νόμιμη παρακολούθηση Ανδρουλάκη. Επίσης, ξεκαθαρίστηκε ότι η ΕΥΠ δεν έχει καμία συνεργασία με την Intellexa και την Krikel.
Φέρεται να είπε πως γνώριζε το σκεπτικό
της επισύνδεσης του Νίκου Ανδρουλάκη,
καθώς ήταν ο τελευταίος υπογράφων και
ότι ήταν για θέμα εθνικής ασφάλειας. Για
τη συνεργασία που είχε με τον κ. Δημητριάδη και τον κ. Γεραπετρίτη είπε πως
ήταν για ζητήματα ρουτίνας και καθημερινότητας, ενώ μόνο για τα σοβαρά ζητήματα ενημέρωνε τον πρωθυπουργό.

Εμμένουν στη συγκάλυψη
Στον ΣΥΡΙΖΑ πάντως επέμειναν στην
επιχείρηση συγκάλυψης με εντολή Μητσοτάκη, ενώ έβαλαν στο στόχαστρο και
τον υπουργό Επικρατείας Γ. Γεραπετρίτη,

Μπούμερανγκ
για τον ΣΥΡΙΖΑ
ο… θησαυρός

θεωρώντας ότι από την κατάθεση Κοντολέοντα προκύπτει ότι ενημερωνόταν για
τις παρακολουθήσεις. Σύμφωνα με τον
ΣΥΡΙΖΑ, είναι γελοίος και αδιανόητος ο
ισχυρισμός ότι ο πρωθυπουργός δεν ρώτησε μετά την αποκάλυψη της παρακολούθησης τον κ. Κοντολέοντα για τους λόγους που παρακολουθήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μάλιστα, στην αξιωματική
αντιπολίτευση κάνουν λόγο για ομερτά με
την επίκληση του απορρήτου και για ποινικές ευθύνες.
Για το ΠΑΣΟΚ, που κατέθεσε εκ νέου αίτημα για σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, υπάρχει μείζον θέμα για το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός
δεν ενημερώθηκε για την παρακολούθηση Ανδρουλάκη από τον ίδιο τον κ. Κοντολέοντα, ενώ θεωρούν ότι ακόμη και αν τα

έγγραφα έχουν καταστραφεί, υπάρχει το
αποτύπωμα για το ποιος και πότε έδωσε
εντολή αυτό να γίνει.

Δεμίρης: «Νόμιμες
οι συνακροάσεις»
Μια πρώτη κατάθεση στην Εξεταστική
της Βουλής έδωσε και ο νυν διοικητής της
ΕΥΠ Θ. Δεμίρης, ο οποίος επανέλαβε και
αυτός ότι ειδικά ο εκάστοτε διοικητής δεσμεύεται από το απόρρητο. Εξέφρασε την
άποψη ότι όταν πρόκειται για επιτήρηση
πολιτικών προσώπων από την ΕΥΠ πρέπει
να ασκείται διπλός και τριπλός έλεγχος.
Ξεκαθάρισε και αυτός ότι η ΕΥΠ δεν έχει
Predator. Δεν έχει υπογράψει συμβάσεις
με τις εταιρείες Krikel και Intellexa και η
ΕΥΠ δεν χρησιμοποίησε ποτέ παράνομα
λογισμικά για παρακολουθήσεις. Φέρεται

να τόνισε πως από τη στιγμή που έχει υπογράψει η εισαγγελέας την επισύνδεση Ανδρουλάκη, όπως ορίζεται από τον νόμο, η
επισύνδεση αυτή ήταν νόμιμη. Όπως και η
επισύνδεση Κουκάκη ήταν νόμιμη, καθώς
εφαρμόστηκαν οι διαδικασίες κανονικά.
Φέρεται να κατέθεσε πως επί των ημερών
του δεν καταστράφηκαν αρχεία. Στην δε
προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να εμφανίσει τον
διοικητή της ΕΥΠ ως «ανέλεγκτο», απάντησε πως «ελέγχομαι από τον εισαγγελέα
και τώρα μάλιστα από δύο εισαγγελείς».

Καβγάς Τζανακόπουλου - Κυρανάκη
Το πρώτο μέρος της κατάθεσης Δεμίρη
σημαδεύτηκε από τον άγριο καβγά Κώστα
Κυρανάκη - Δημήτρη Τζανακόπουλου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ακούστηκαν
εκφράσεις πεζοδρομίου. Οι ίδιες πηγές
αναφέρουν ότι την ώρα που ο βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ απηύθυνε ερωτήσεις στον κ.
Δεμίρη, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τον διέκοπτε, υποστηρίζοντας ότι επιχειρούσε να εκβιάσει τις απαντήσεις του
διοικητή της ΕΥΠ. Ο κ. Τζανακόπουλος
άρχισε, σύμφωνα με πληροφορίες, να
βρίζει χυδαία τον κ. Κυρανάκη, αποκαλώντας τον μεταξύ άλλων «χρυσαυγίτη».
Ο βουλευτής της ΝΔ φέρεται να ανταπέδωσε προκαλώντας μίνι σύρραξη που είχε
ως αποτέλεσμα τη διακοπή για λίγη ώρα
της συνεδρίασης προκειμένου να πέσουν
οι τόνοι. Πληροφορίες από τον ΣΥΡΙΖΑ
αναφέρουν ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής
Γιάννης Κεφαλογιάννης απέβαλε τον Κώστα Κυρανάκη, γεγονός που διαψεύδεται
από πηγές της ΝΔ.

Μέσα στην Εξεταστική
ακούστηκαν και
εκφράσεις... πεζοδρομίου
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΗ ΔΕΘ

«Όχι πρωθυπουργούς των κάλπικων
δημοψηφισμάτων και των υποκλοπών»

Ι

σες αποστάσεις από ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ με
εκατέρωθεν βολές κριτικής διατήρησε
και πάλι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά
τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου
που παραχώρησε στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη ΔΕΘ.
Αποστολή στη Θεσσαλονίκη:

Αντώνης
Ι. Αντωνόπουλος

aantonopoulos10@gmail.com

Σε ένα από τα πολλά και επίμονα ερωτήματα που δέχτηκε για τα σενάρια συνεργασιών
ενόψει εκλογών, ο κ. Ανδρουλάκης ισχυρίστηκε ότι «είναι φοβερό ότι ταυτίζονται Μητσοτάκης και Τσίπρας, θέλουν να είναι πρωθυπουργοί. Ας στηρίξουν λοιπόν ο ένας τον
άλλον και ας συνεργαστούν. Εμείς δεν δημιουργούμε σενάρια. Θέλουν να μας υπονομεύσουν. Από την πρώτη Κυριακή να υπάρξει
κυβέρνηση με πρωθυπουργό που θα τον σέβονται οι εταίροι. Όχι πρωθυπουργούς των
κάλπικων δημοψηφισμάτων και των υποκλοπών. Η χώρα χρειάζεται ισχυρό πολιτικό κεφάλαιο. Δεν ζούμε σε σταθερό περιβάλλον
και πρέπει να πρωταγωνιστήσουμε».
Παρ’ όλα αυτά, θέλησε να κλείσει το ενδεχόμενο μεταγραφών στελεχών που έχει
φουντώσει τις τελευταίες μέρες: «Δεν ηγούμαι κόμματος σουπερμάρκετ. Έχουμε αρχές και ιδεολογία. Δεν μπορούμε να υπηρετούμε το οτιδήποτε με στόχο μια καρέκλα.
Δεν θέλω να πιστεύω ότι μετά τις υποκλο-

πές, τα predator κ.λπ. θα δούμε και φαινόμενα αποστασιών. Ήδη υπάρχει η τερατογένεση των παρακολουθήσεων, ας μη δούμε
και αυτή την τερατογένεση».
Όταν ρωτήθηκε ποιο θα ήταν το εκλογικό
ποσοστό που θα ικανοποιούσε το κόμμα του
ανέφερε: «Πιστεύω ότι αυτός ο αγώνας είναι
χωρίς ταβάνι και μπορούμε να είμαστε ξανά
νικητές. Χαίρομαι που βλέπω ότι στις δημοσκοπήσεις πάμε καλά. Δεν υπάρχει εφησυχασμός, υπάρχει αγώνας καθημερινός».
Αναφορικά με τους λόγους που δεν ζητά
εκλογές, ειδικά μετά και την υπόθεση των
υποκλοπών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε:
«Λέμε εκλογές μετά το πέρας της αποκάλυψης των υποκλοπών για να πάει ο ψηφοφόρος με γνώση. Ούτε εγώ την έχω. Τα χιλιάδες
τρολ της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, ας μιλήσουμε
για τη ΝΔ, με έχουν στοχοποιήσει. Μιλούν
για πρακτοριλίκια. Όλα έχουν όριο την αξιοπρέπεια. Εγώ τη μετρώ ως προσωπικότητα.
Η συνωμοσιολογία δεν με ενδιαφέρει». Μάλιστα απευθυνόμενος σε πρώτο πρόσωπο
προς τον πρωθυπουργό είπε: «Δεν έχω τραπεζώσει κανέναν κ. Μητσοτάκη. Εγώ απλός
ευρωβουλευτής είμαι».

«Δεν είναι προσωπικό ζήτημα»
Οι υποκλοπές ήταν το άλλο πεδίο για το
οποίο ο κ. Ανδρουλάκης δέχτηκε καταιγισμό
ερωτημάτων. Από την αρχή επέμεινε ότι
«δεν είναι προσωπικό ζήτημα, είναι ζήτημα
δημοκρατίας» και ζήτησε από τον πρωθυπουργό «να άρει το απόρρητο και να μάθει ο
ελληνικός λαός τι ακριβώς έχει συμβεί».

Συνεχίζοντας αιτιολόγησε για ποιο λόγο
δεν πάει να ενημερωθεί προσωπικά από την
ΕΥΠ: «Όλα μου τα βήματα είναι βήματα νομιμότητας και δεν θα με σύρει κανείς στην παρανομία. Αυτό δεν θα περάσει, διότι η χώρα
μας είναι μια ευρωπαϊκή χώρα». Μάλιστα,
με το βλέμμα στραμμένο στην Εξεταστική
Επιτροπή της Βουλής ο κ. Ανδρουλάκης
υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση περιφρουρεί
μάρτυρες που θα μπορούσαν να μιλήσουν
για την υπόθεση. Αυτό δεν είναι απόδειξη
συγκάλυψης; Αν δεν κληθούν, θα πάω το θέμα στην αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή του
Ευρωκοινοβουλίου. Ο πρωθυπουργός να
άρει το απόρρητο και ο κ. Κοντολέων να πει
τους ακριβείς λόγους της παρακολούθησής
μου. Θα βοηθήσει στην πολιτική ηρεμία και
στη διαφάνεια. Διαφορετικά, συνεχίζει το
παιχνίδι συγκάλυψης».

«Ο Μητσοτάκης φοβάται»
Απαντώντας σε ερώτηση για τη λειτουργία
του Predator στην Ελλάδα υποστήριξε: «Ο κ.
Μητσοτάκης φοβάται πολύ το θέμα του
Predator. Θα τσαλακώσει την εικόνα του.
Μιλάμε για πυρηνικό όπλο απέναντι σε πολιτικούς αντιπάλους. Αν υπάρξει υπόνοια διασύνδεσης, θα είναι το τέλος για τον κ. Μητσοτάκη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΝΔ τα
συμψηφίζει με την εποχή ΣΥΡΙΖΑ. Όλα στη
δικαιοσύνη, κύριοι. Ζητήσαμε να κληθούν
στην Εξεταστική όλα τα πρόσωπα που έχετε
αναδείξει. Το link το δικό μου με του κ. Κουκάκη είναι το ίδιο. Το κέντρο είναι εδώ. Είναι
κορυφαίο το ζήτημα. Οι αρμόδιοι με ενημέ-

ρωσαν για εκβιασμό. Αν το είχα ενεργοποιήσει, θα είχαν υλικό από την καθημερινή
μου προσωπική ζωή. Όλα όσα λέω δεν είναι
θεωρίες. Με ενημέρωσαν ειδικοί».
Αναφορικά με το θέμα της προσιτής κατοικίας για τους νέους και τις δυσθεώρητες
τιμές των ενοικίων, υποστήριξε ότι θα πρέπει να μιμηθούμε τα παραδείγματα των
Ισπανών και Πορτογάλων και να ενεργοποιηθεί το Ταμείο Ανάκαμψης. «Τα ενοίκια είναι
μία μεγάλη δαπάνη. Έπρεπε η κυβέρνηση
να βάλει κατοικίες στο Ταμείο Ανάκαμψης.
Τι κάναμε εμείς; Τίποτα», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Πάνε οι γονείς να γράψουν τα παιδιά τους στα πανεπιστήμια και
απελπίζονται. Τα ενοίκια είναι στα ύψη».
Επίσης επέκρινε τις κυβερνητικές ανακοινώσεις και άφησε αιχμές για εξυπηρέτηση
συμφερόντων: «Άκουσα τις κυβερνητικές
προτάσεις. Πρέπει να υπάρξει δέσμευση
ενοικίασης με χαμηλό κόστος. Γιατί δεν μιμούμαστε αυτό που κάνουν οι Ισπανοί και
Πορτογάλοι; Θέλουμε ενοίκια χαμηλού κόστους και εστίες στα πανεπιστήμια. Δεν μιλάμε για εφευρέσεις».

«Εκλογές μετά το πέρας
της αποκάλυψης
των υποκλοπών για να πάει
ο ψηφοφόρος με γνώση»,
λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
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KENTΡΙ

Μίλησαν μπασκετικά Μητσοτάκης - Ιτούδης
Τον προπονητή της Εθνικής Ελλάδας στο μπάσκετ Δημήτρη Ιτούδη είδε στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός προχθές το βράδυ. Μάλιστα, όπως μαθαίνω, προτού προλάβει να φτάσει από το Βερολίνο, ο
κόουτς Ιτούδης κλήθηκε για επίσκεψη στο πρωθυπουργικό μέγαρο για να δεχτεί τα συγχαρητήρια του
πρωθυπουργού. Οι δύο άντρες έκαναν μια συζήτηση για την πρόοδο του ελληνικού μπάσκετ αλλά και
τον Γιάννη (Αντετοκούνμπο), τον οποίο αμφότεροι θεωρούν τον παίκτη πάνω στον οποίο πρέπει να στηθεί ως ομάδα η «επίσημη αγαπημένη» των Ελλήνων…

Διάψευση και
κωλοτούμπες...
Η ΜΚΟ HumanRights360 έκανε
διάψευση στο ότι οι 38 μετανάστες
βρέθηκαν σε ελληνικό έδαφος μόνο
όταν προαναγγέλθηκε εισαγγελική
έρευνα για το ζήτημα. Μέχρι τότε και
προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είχε
κάνει και είχε δώσει πάτημα στους
ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να δυσφημούν τη χώρα διεθνώς. Όταν
σφίξανε τα λουριά όμως άρχισε τις
κωλοτούμπες. Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος ζήτησε από τον Αλ. Τσίπρα να απολογηθεί από τους ακρίτες,
την αστυνομία και τον στρατό που
φυλάνε τα σύνορά μας…

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ…

Οι συναντήσεις Παύλου Μαρινάκη - Γιάννη Μπρατάκου θα
συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό, όπως μου λένε πηγές στην
Πειραιώς. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει την ερχόμενη
Τετάρτη και το δίδυμο θα καλέσει άλλους 20 βουλευτές
για συζήτηση. Όχι στο ίδιο
μαγαζί φυσικά. Αυτήν τη φορά το μενού θα έχει θαλασσινά, ψαράκια και καλό ούζο
στο γνωστό στέκι του Γαλατσίου, το «Λέσβιον».

«Γαλάζιο» δείπνο
στον «Μαύρο Γάτο»

Σ

τον «Μαύρο Γάτο», γνωστή ταβέρνα στο Παγκράτι, κάλεσε
κάποιους βουλευτές και
υπουργούς το ισχυρό δίδυμο κυβέρνησης και ΝΔ,
ο Γιάννης Μπρατάκος και
ο Παύλος Μαρινάκης. Στο
γεύμα προσήλθαν ο Τάκης Θεοδωρικάκος, η Νόνη Δούνια, ο Σπήλιος Λιβανός, ο Γιώργος Στύλιος,
η Χριστίνα Αλεξοπούλου,
ο Θανάσης Μπούρας, ο
Θοδωρής Ρουσόπουλος,
η Σοφία Βούλτεψη, ο Κώστας Μπλούχος, ο Σταύρος Κελέτσης, ο Ανδρέας
Νικολακόπουλος, ο Μάξιμος Σενετάκης, η ΜαρίαΑλεξάνδρα Κεφάλα, ο
Παναγής Καππάτος, ο
Χρήστος Κέλλας, ο Χρήστος Μπουκώρος και ο
Μίλτος Χρυσομάλλης. Την τιμητική του είχε ο εορτάζων Σταύρος Κελέτσης τόσο γιατί
γιόρταζε (άρα έπαιρναν συνέχεια για ευχές) όσο και γιατί μόλις είχε γυρίσει από την
Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές, όπου ο Γιάννης Ρουμπάτης είχε αποκαλύψει
ότι ο Αλ. Τσίπρας γνώριζε για την παρακολούθηση του Στέργιου Πιτσιόρλα… Το γεύμα
είχε χαρακτήρα μασάζ στους βουλευτές και βεβαίως για να καταγραφούν παράπονα ή
αιτήματα. Όλα κύλησαν τέλεια, ενώ στους βουλευτές άρεσαν πολύ η ταβέρνα και η μεγάλη ποικιλία κρεατικών, ιδίως το συκώτι.

Παλιές ιστορίες έλεγαν
Βούλτεψη - Μπρατάκος
Στο γεύμα Μπρατάκου - Μαρινάκη ξεχωριστή παρέα έκανε ο Γιάννης Μπρατάκος
με την υφυπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου Σοφία Βούλτεψη. Για
όσους δεν γνωρίζουν, ο πατέρας του Γιάννη, ο Άγγελος Μπρατάκος, ήταν ο γενικός
διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας από τα τέλη του ’80 και αργότερα βουλευτής, ενώ
την ίδια περίοδο ο πατέρας της Σοφίας, ο διακεκριμένος δημοσιογράφος Γιάννης
Βούλτεψης, ήταν ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου της ΝΔ. Οι δύο άντρες ήταν φίλοι,
συναγωνιστές, ενώ σε αμφότερους είχε απεριόριστη εκτίμηση ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Έτσι λοιπόν Γιάννης και Σοφία θυμήθηκαν ιστορίες των μπαμπάδων τους
όταν ήταν μικροί…

(για δυνατούς
λύτες):

Υπουργός πριν από λίγο καιρό αυτοπροτάθηκε
στον πρωθυπουργό για να
αναλάβει τα καθήκοντα του
Γρηγόρη Δημητριάδη. Όπως
έμαθα, έφαγε -διακριτικό
μεν, μεγάλο δε- άκυρο…

Αποχαιρετιστήριο
γεύμα
Αποχαιρετιστήριο γεύμα έκανε
προς τιμήν της απερχόμενης πρέσβειρας της Σλοβακίας Ιβέτα Χρίτσοβα ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Η πρέσβειρα συνέβαλε σημαντικά στο να ακουστούν οι θέσεις
μας στη Σλοβακία για τα Ελληνοτουρκικά αλλά και τα ενεργειακά,
για αυτό και πρόσφατα ήρθε στην
Ελλάδα και η πρόεδρος της Σλοβακίας Σουζάνα Τσαπούτοβα. Παρόντες στο γεύμα στον 7ο όροφο του
ΥΠΕΞ Έλληνες πρέσβεις αλλά και
οι πρέσβεις της Πορτογαλίας, της
Πολωνίας και της Ουκρανίας.

ΡOLITICAL
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Μιλάνε για...
παρενοχλήσεις

Σύμφωνα με άρθρο της φίλα προσκείμενης
στον Ερντογάν «Hürriyet», όταν οι Τούρκοι
ταξιδεύουν με σκάφος στο Αιγαίο λαμβάνουν μήνυμα από το τουρκικό πολεμικό
ναυτικό ότι αν παρενοχληθούν από τους
Έλληνες, να τους ενημερώνουν. Τι λέει αυτό το μήνυμα; «Προς όλα τα πλοία… Προς
όλα τα πλοία… Το αεροσκάφος περιπολίας
του τουρκικού ναυτικού βρίσκεται σε ετοιμότητα. Σε περίπτωση παρενόχλησης από
ελληνικές δυνάμεις μπορείτε να το αναφέρετε στο VHF 16 κανάλι. Το τουρκικό ναυτικό ακούει αυτό το κανάλι 24 ώρες το
24ωρο… Καλά να περάσετε». Το θέμα είναι
ότι οι περισσότερες προκλήσεις και παραβιάσεις των ελληνικών χωρικών υδάτων γίνονται από τουρκικά σκάφη. Μάλλον το περιβόητο κανάλι VHF 16 δεν έχει να πει τίποτα για αυτό.

Χρονικό του Χρόνου

ΠAΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Άλλος για
πρωθυπουργός;

Σ

ας το έχουμε γράψει ότι στο ΠΑΣΟΚ
έχουν καβαλήσει καλάμι… Ακούσαμε τον εκλεκτό φίλο του Νίκου
Ανδρουλάκη, τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, σε μια εκ των ραδιοφωνικών
του παρεμβάσεων στην οποία ούτε λίγο ούτε
πολύ μας είπε ότι ο κ. Ανδρουλάκης επιβάλλεται να είναι πρωθυπουργός σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Δηλαδή, θα βγει -για παράδειγμα- πρώτη η ΝΔ και θα συνεργαστεί
με το ΠΑΣΟΚ για να γίνει ο κ. Ανδρουλάκης
πρωθυπουργός και όχι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Φοβερή λογική τύπου «όποιος
θέλει να κυβερνήσει και με κάνει πρωθυπουργό, εγώ είμαι μαζί του». Ακόμη πιο γλαφυρή ήταν η απάντηση του Οδυσσέα στο αν
θα μπορούσε το ΠΑΣΟΚ να προτείνει για
πρωθυπουργό κοινής αποδοχής τον Βαγγέλη
Βενιζέλο: «Δεν συζητάμε τέτοια σενάρια
εμείς». Κρίμα, θα τον αφήσουν τον Βαγγέλη
στην αγκαλιά του ΣΥΡΙΖΑ...

ΚΕΝΤΡΙ
Οι ανησυχίες του Δένδια
Την ανησυχία του για την κλιμάκωση της
τουρκικής ρητορικής εξέφρασε, μιλώντας με
κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο υπουργός
Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Όπως είπε ο
υπουργός Εξωτερικών, από το
παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο και μετά η
τουρκική ηγεσία
έχει κάνει επιλογές που δεν αφήνουν κανένα πεδίο συνεννόησης. Παρατήρησε ωστόσο ότι
(λόγω της τουρκικής συμπεριφοράς) έχει δημιουργηθεί ένα
επίπεδο διεθνούς αντίδρασης. Τέλος, αναφέρθηκε στο
δόγμα των ΗΠΑ επί Κωνσταντίνου Καραμανλή, στην αναλογία 7 προς 10 (υπέρ της Τουρκίας). Πλέον, όπως υπογράμμισε, αυτό όχι
απλώς έχει ανατραπεί, αλλά έχει γίνει 10
προς 0 υπέρ της Ελλάδας.

Περί ΚΟ της ΝΔ

Ο Μηταράκης σε σειρά
του ΑΝΤ1
Όχι, τελικά, όπως έμαθα, δεν θα γίνει ηθοποιός ο Νότης Μηταράκης. Απλώς θα συμμετάσχει για μια σκηνή στα γυρίσματα της
νέας σειράς του ΑΝΤ1 «Οι
παγιδευμένοι». Ο
υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής ενδιαφέρθηκε
να μάθει περισσότερα για τη νέα αυτή
σειρά από τους συντελεστές της, καθώς
τα γυρίσματα γίνονταν
κοντά στο υπουργείο, ενώ ξάφνιασε ευχάριστα τους παρισταμένους όταν ο ίδιος ζήτησε να συμμετάσχει και αυτός. Έτσι, στο
πρώτο επεισόδιο θα δούμε τον ηθοποιό Κίμωνα Κουρή, ο οποίος υποδύεται έναν από
τους εισαγγελείς της σειράς, να συναντάται
με τον Νότη Μηταράκη και να του λέει χαρακτηριστικά τα εξής: «Κύριε υπουργέ,
σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε». Η
σειρά θα κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου.

Τρεχάτε, ποδαράκια μου
Αρκετοί υπουργοί κάνουν καθημερινά πράξη
αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να
βγουν στον δρόμο και να λιώσουν σόλες. Ένας εξ αυτών ο
Νίκος Χαρδαλιάς, υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, ο οποίος πήγε στη
Θεσσαλονίκη, επισκέφτηκε το Στρατόπεδο
Ρεντίνας, ξεναγήθηκε στο
φυτώριο της επιχείρησης
«Τριανταφύλλου», πραγματοποίησε διαδοχικές επισκέψεις στο Αστυνομικό Τμήμα Ασπροβάλτας και στον Πυροσβεστικό Σταθμό Σταυρού, ενώ συναντήθηκε και με τον δήμαρχο
Βόλβης Διαμαντή Λιάμα. Στις δηλώσεις του ο κ.
Χαρδαλιάς τόνισε: «Στη Μακεδονία μας ξανά
σήμερα! Θωρακισμένοι απέναντι στις μεγάλες
προκλήσεις και τα μεγάλα στοιχήματα των επόμενων δύσκολων μηνών!».

Μαθαίνω ότι όπου να ’ναι το προσεχές διάστημα αναμένεται να συγκληθεί η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ. Εκεί βεβαίως θα έχουν
την ευκαιρία διάφοροι... επαναστάτες της
«γαλάζιας» παράταξης να πουν μπροστά στον
πρωθυπουργό αυτά που λένε και πίσω από την
πλάτη του… Τι όχι; Δεν θα τα πουν; Δεν θα θέσουν τα καυτά ζητήματα που τους απασχολούν; Αυτά, τέλος πάντων, που αναρτά στο διαδίκτυο και ο Βαγγέλης ο Αντώναρος, ο μέντοράς τους… Η αλήθεια είναι ότι μια συνεδρίαση χρειάζεται, για να εκτονωθούν διάφοροι
προβληματισμοί που υπάρχουν αλλά και για
να συντονιστούν κάπως διάφοροι βουλευτές
που... φαλτσάρουν μετά την υπόθεση των υποκλοπών και έχουν ξεχάσει ότι εκλέγονται με
τη σημαία της ΝΔ.
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Τo... Πρόσωπο

Υπέγραψε ο Μητσοτάκης για τη βασίλισσα
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη το
πρωί στη βρετανική πρεσβεία και υπέγραψε το βιβλίο συλλυπητηρίων για την απώλεια της βασίλισσας Ελισάβετ Β’.
Στο κείμενο που συνόδευε την υπογραφή του ο
πρωθυπουργός έγραψε: «Εκ μέρους του ελληνικού
λαού θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μου θλίψη για
την απώλεια της βασίλισσας. Ήταν μια πραγματικά
εξαιρετική ηγέτιδα και μας έχει εμπνεύσει όλους
με την ασυναγώνιστη αίσθηση του καθήκοντός
της. Ευχόμαστε στον βασιλιά δύναμη και επιμονή».

Ο ερωτιάρης υπουργός,
η τηλεπερσόνα και
η πρώην τραγουδίστρια
Επιστροφή
με νόημα
Μία επιστροφή στο Μέγαρο
Μαξίμου, που θα συζητηθεί και
είναι ευνόητο ότι εντάσσεται στην
επιχείρηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να θωρακίσει στρατηγικά και
επικοινωνιακά την έδρα της κυβέρνησης, επισημοποιείται τις
επόμενες ώρες, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η «Political». Περίπου έναν χρόνο μετά την αποχώρησή του για προσωπικούς λόγους, ο Eric Parks επανακάμπτει
στο Μέγαρο Μαξίμου για να αναλάβει εκ νέου την μπαγκέτα στρατηγικής και επικοινωνίας του
πρωθυπουργού με έμφαση στα
social media σε μία κρισιμότατη
περίοδο, καθώς ήδη έχουμε εισέλθει σε μία παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. «Συνοδοιπόρος» του κ. Parks σε ό,τι αφορά τα
«γαλάζια» social media θα είναι ο
διευθυντής του Γραφείου Τύπου
της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Ρωμανός, ο οποίος κατά πληροφορίες παραμένει σε κεντρικό ρόλο
στο μέτωπο της επικοινωνίας του
κυβερνώντος κόμματος.

ΚΕΝΤΡΙ

Μ

ια αξιόπιστη πηγή μού εκμυστηρεύτηκε με γαργαλιστικές
λεπτομέρειες τις σκηνές
απείρου κάλλους που εξελίχθηκαν σε πολιτικό γραφείο υπουργού στην
περιοχή του Κολωνακίου. Είναι απογευματάκι και ο υπουργός κάθεται αραχτός
στην πολυθρόνα στο σαλόνι του γραφείου.
Απέναντί του βρίσκεται η νέα «υποψήφια»
φίλη του, πρώην τραγουδίστρια η κυρία.
Με στόμφο και ύφος χιλίων καρδιναλίων ο υπουργός τής αναλύει πόσο μεγάλος πολιτικός είναι και τη διαβεβαιώνει ότι
κοντά του το μέλλον της είναι εξασφαλισμένο. Ώσπου ξαφνικά ανοίγει η πόρτα και
εμφανίζεται η επίσημη ερωμένη του
υπουργού, η οποία τυγχάνει τηλεπερσόνα
στο επάγγελμα. Προς στιγμήν επικρατούν

αμηχανία και νεκρική σιγή για λίγα δευτερόλεπτα. Μετά την αρχική παγωμάρα η
«επίσημη» αρχίζει την ανάκριση τύπου
ΕΑΤ/ΕΣΑ: «Ποια είναι αυτή; Τι θέλει εδώ; Τι
κάνετε εδώ;».
Η άλλη κυρία, η πρώην τραγουδίστρια,
αντιλαμβάνεται ότι το κλίμα είναι βαρύ και
αρχίζει να αποχωρεί με ελαφρά βηματάκια. Η επίσημη ερωμένη και τηλεπερσόνα
έχει ήδη βγει εκτός εαυτού και οι φωνές
της ακούγονται σε όλο τον όροφο: «Θα σε
τελειώσω, ρε μ…», λέει στον υπουργό μας,
ο οποίος βεβαίως έχει υποστεί ένα σοκ και
προσπαθεί να δικαιολογηθεί: «Δεν είναι
αυτό που νομίζεις, αγάπη μου». Μέσα στην
ατυχία του πάντως ήταν τυχερός. Για σκεφτείτε να είχε μπει και η γυναίκα του στο
γραφείο;

LOCK
Πηγές μέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ μού λένε ότι ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας
κατά την επίσκεψή του στη ΔΕΘ θα
χρησιμοποιήσει ονόματα συνταγματολόγων για να χτυπήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να, όλως τυχαίως προχθές είχε
μια εκδήλωση ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών με τίτλο «Συνταγματικές/θεσμικές διαστάσεις της άρσης του
τηλεφωνικού απορρήτου». Εκεί ξεδίπλωσαν το μένος
τους για την κυβέρνηση οι κύριοι
Ευάγγελος Βενιζέλος, καθηγητής
Συνταγματικού Δικαίου και πρώην
υπουργός, Μιχάλης Σταθόπουλος,
επίκουρος καθηγητής Αστικού Δικαίου, ακαδημαϊκός και πρώην
υπουργός, Νίκος Αλιβιζάτος, ομότιμος καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου και πρώην υπουργός…

Μούσκεμα στον
ιδρώτα οι ρωσόφιλοι
Ακούω εντόνως ότι η συμπαθής τάξη
των ρωσόφιλων -εν Ελλάδι- νταραβεριτζήδων έχει γίνει μούσκεμα στον ιδρώτα
μετά την αποκάλυψη έρευνας που είναι
σε εξέλιξη από αμερικανικές μυστικές
υπηρεσίες για το «λάδωμα» με ρούβλια
πολιτικών, κομμάτων και ΜΜΕ ανά τον
πλανήτη. Η ιστορία πάει πίσω στο 2014
και οι πληροφορίες ομιλούν για 300
εκατ. ευρώ που διοχετεύτηκαν από το
καθεστώς Πούτιν και κάποια από αυτά
έφτασαν και στην Ελλάδα. Αντιλαμβάνεστε τι διασυρμός θα υπάρξει για ορισμένους εδώ στην Ελλάδα… πολιτικούς και
δημοσιογράφους.
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Δ

«Η Ελλάδα θα πορευτεί με ασπίδα τη διπλωματία των ισχυρών συμμαχιών της, το
αποτρεπτικό δόρυ των Ενόπλων Δυνάμεων
και την αδιάκοπη πορεία της προς την πρόοδο», σημείωσε ο πρωθυπουργός καταγγέλλοντας για ακόμα μια φορά την τουρκική προκλητικότητα.

εν κρύβει την ανησυχία της η
Αθήνα για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και τη συμπεριφορά
της Άγκυρας, που τις τελευταίες
εβδομάδες δείχνει να ξεπερνά κάθε όριο
προκλητικότητας σε ρητορικό και επιχειρησιακό επίπεδο.
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

Κι αυτοί τον χαβά τους

stavros.ion@gmail.com

Στα τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης δίνουν
και παίρνουν οι συζητήσεις για «αποκλεισμούς» ελληνικών νησιών, σχέδια εισβολής
βλέπουν το φως της δημοσιότητας, καθώς
και οι γνωστοί τουρκικοί χάρτες με τις ανυπόστατες διεκδικήσεις της Άγκυρας που βάφουν «κόκκινο» το μισό Αιγαίο. Οι εισηγήσεις που φτάνουν στο ελληνικό Επιτελείο κάνουν λόγο για προσπάθεια δημιουργίας κλίματος στο εξωτερικό, αλλά κυρίως στο εσωτερικό της Τουρκίας. Μια προσπάθεια προετοιμασίας της κοινής γνώμης για την πιθανότητα ενός θερμού επεισοδίου με την Ελλάδα, που ίσως προσφέρει στον Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν τη δυνατότητα να αναβάλει για έναν
χρόνο τις προεδρικές εκλογές του 2023.
Ωστόσο, η τουρκική κοινωνία δείχνει να
αντιστέκεται στο «δηλητήριο» που επιχειρεί
να εμφυσήσει η κυβέρνηση Ερντογάν με τη
ρητορική του μίσους και το κρεσέντο εμπρηστικών δηλώσεων. Ο Νίκος Δένδιας μιλώντας στη Βουλή των Ελλήνων αναφέρθηκε σε τουρκική δημοσκόπηση, σύμφωνα με
την οποία δύο στους τρεις Τούρκους δεν
βλέπουν την Ελλάδα ως εχθρό και τόνισε
πως είναι χαρούμενος για το γεγονός ότι η
τουρκική κοινή γνώμη δεν «αγοράζει το ανθελληνικό παραλήρημα», το οποίο διακατέχει αυτόν τον καιρό το τουρκικό πολιτικό σύστημα. «Λυπάμαι που δεν μπορώ να πω μόνο την τουρκική ηγεσία, γιατί η τουρκική αντιπολίτευση λέει πράγματα που είναι χειρότερα από τα απαράδεκτα που διατυπώνει η
τουρκική ηγεσία», συμπλήρωσε αφήνοντας
βαρύτατες αιχμές για τη στάση της Μεράλ
Ακσενέρ και του Κεμάλ Κιλιντσάρογλου.
Ο υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ακόμη ότι το ΝΑΤΟ «πρέπει να αναδείξει το αξιακό του πλαίσιο και ότι ακριβώς μέσα από αυτό το αξιακό πλαίσιο θα αναδειχθεί ότι η παραβατικότητα, η αμφισβήτηση της κυριαρχίας εδαφικού χώρου συμμάχου και φίλης
χώρας είναι έξω από τις αρχές της Συμμαχίας», στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα στην
Άγκυρα αλλά και στην ηγεσία του ΝΑΤΟ.
Είχε προηγηθεί η προχθεσινή παρέμβαση Μητσοτάκη για την τουρκική προκλητικότητα στο πλαίσιο εκδήλωσης για τα 100
χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή.

Αυστηρό
μήνυμα Δένδια
σε Ακσενέρ Κιλιντσάρογλου

Η Άγκυρα, πάντως, δείχνει να μην αντιλαμβάνεται τα μηνύματα της Αθήνας και της
διεθνούς κοινότητας και εμμένει στη ρητορική των προκλήσεων. Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου κατηγόρησε και πάλι την Ελλάδα για
δήθεν επιθετική συμπεριφορά εναντίον της
Τουρκίας, λέγοντας ότι «στρατιωτικοποιεί
τα νησιά» και «ενεργεί ενάντια στο Διεθνές
Δίκαιο». Μάλιστα, ο Τούρκος υπουργός
Εξωτερικών θέλησε να βάλει στο «στόχαστρό» του τη στρατηγική συνεργασία Αθήνας - Ουάσιγκτον και ισχυρίστηκε ότι «μέχρι τώρα η Ελλάδα ακολουθούσε πάντα φιλορωσική πολιτική, όμως για πρώτη φορά
πήρε θέση στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών», εξαπολύοντας ταυτόχρονα αιχμές
για τη στάση των Αμερικανών και το μπλόκο
στα τουρκικά F-16. Ο Τσαβούσογλου προσπάθησε ακόμη να επαναφέρει τη θεωρία
που μέχρι πρότινος διακινούσαν οι πιο
ακραίες φωνές της τουρκικής πολιτικής, ότι
δήθεν οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν την Ελλάδα για να περιορίσουν την ισχύ
της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.
Την αγωνία της Άγκυρας για την ενίσχυση
των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την
προσθήκη των F-16 Viper και Rafale στο
οπλοστάσιο της Πολεμικής Αεροπορίας,
φανέρωσε ο πρόεδρος του ΑΚΡ, Αχμέτ Νταβούτογλου. «Αλλάζει σοβαρά η ισορροπία
στους αιθέρες μεταξύ της Ελλάδας και της
Τουρκίας, η Ελλάδα θα πάρει τα F-35 και θα
ενισχύσει περισσότερο την άμυνά της»,
υποστήριξε και έστρεψε τα βέλη του στον
Ερντογάν: «Θα αντιμετωπίσετε την πιο εξελιγμένη αεροπορία με το τραγούδι που λέει
ότι θα έρθουμε ξαφνικά σε ένα βράδυ;».
Ο Νταβούτογλου πάντως δεν παρέλειψε
να επαναλάβει και τις παράνομες αιτιάσεις
της Άγκυρας για τον ελληνικό εναέριο χώρο, υποστηρίζοντας πως τα τουρκικά μαχητικά μπορούν να πετούν στην «γκρίζα ζώνη», όπως είπε, μεταξύ 6 και 10 ναυτικών
μιλίων.

«Δεν αγοράζουν
το ανθελληνικό
παραλήρημα οι Τούρκοι
πολίτες», είπε ο ΥΠΕΞ
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σ

ε ομολογία λάθους για την πολύκροτη υπόθεση των 38 προσφύγων στον Έβρο στις αρχές Αυγούστου προχώρησε η Μη Κυβερνητική Οργάνωση HumanRights360, η
οποία είχε καταθέσει προσφυγή κατά της
Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σε ανακοίνωσή
του ο ιδρυτής της ΜΚΟ Επαμεινώνδας
Φαρμάκης έκανε λόγο για «εσφαλμένη πεποίθηση» ότι η νησίδα όπου βρέθηκαν οι
πρόσφυγες βρισκόταν επί ελληνικού εδάφους, «αδειάζοντας» έτσι και όσους είχαν
σπεύσει να υιοθετήσουν τους ισχυρισμούς
για υπαιτιότητα των ελληνικών Αρχών.
Υπενθυμίζεται ότι από την πρώτη στιγμή
που αποκαλύφθηκε η υπόθεση, ο ΣΥΡΙΖΑ
εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης για τη στάση της στο Μεταναστευτικό, παρότι οι ελληνικές Αρχές επέμεναν ότι η νησίδα στην οποία είχαν εντοπιστεί οι πρόσφυγες δεν ανήκε στην ελληνική επικράτεια, ενώ υιοθέτησε πλήρως
τον ισχυρισμό του γερμανικού περιοδικού
«Der Spiegel» περί νεκρής πεντάχρονης
προσφυγοπούλας στη νησίδα. Ισχυρισμός
που αντικρούεται από νέα στοιχεία που
έχουν προκύψει. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε
κατηγορήσει την κυβέρνηση για «έλλειψη
ευαισθησίας και ανθρωπιάς» και ευρωβουλευτές του κόμματος της αξιωματικής
αντιπολίτευσης κατέθεσαν επερώτηση
στο Ευρωκοινοβούλιο.
Πρώτη η «Political» είχε αναδείξει την
πραγματική διάσταση του θέματος με το
πρωτοσέλιδο της 17ης Αυγούστου: «Όργιο
fake news στον Έβρο. Ακτιβιστές ΜΚΟ
και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έδωσαν ρεσιτάλ
παραπληροφόρησης». Έδωσε, δε, συνέχεια στο θέμα με το πρωτοσέλιδο της 18ης
Αυγούστου, στηλιτεύοντας τους ισχυρισμούς του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης: «Απίστευτα πράγματα. Ο
ΣΥΡΙΖΑ εγείρει θέμα “νησίδων” στα βόρεια σύνορά μας. Τέτοια εθνικά επιζήμια
κίνηση δεν έχει κάνει ούτε ο Ερντογάν».

Η παραδοχή και ο έκθετος ΣΥΡΙΖΑ
«Από τα δημόσια διαθέσιμα σε εμάς
στοιχεία και λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι

«Κάναμε λάθος», λέει
τώρα HumanRights360 Πλήρης επιβεβαίωση
της «Political»

Τα… μαζεύει η ΜΚΟ για τους
38 πρόσφυγες στον Έβρο
η περιοχή παρουσιάζει ένα ιδιαίτερα
σύνθετο εδαφικό καθεστώς καθώς,
ανάλογα με τη ροή του ποταμού, αναδύονται κατά διαστήματα τμήματα ξηράς
κατά μήκος του, σχηματίσαμε την
εσφαλμένη πεποίθηση ότι οι ανωτέρω
βρίσκονταν επί ελληνικού εδάφους»,
τόνισε ο κ. Φαρμάκης, υπογραμμίζοντας
ότι «η οργάνωσή μας δεν επιθυμεί, σε
καμία περίπτωση, τη δημιουργία συνοριακού ζητήματος μεταξύ Ελλάδας Τουρκίας, ούτε άλλωστε αμφισβητεί τα

Συνεχίζει τις συναντήσεις του με φορείς της αγοράς, ομοσπονδίες, εργατικά σωματεία και συνδικάτα ο Αλέξης Τσίπρας ενόψει της ομιλίας του στην 86η ΔΕΘ το Σάββατο το
απόγευμα. Χθες συναντήθηκε με το προεδρείο της ΓΣΕΕ,
υπογραμμίζοντας πως «βρισκόμαστε σε μια χρονική περίοδο που είναι τόσο γενικευμένη η επίθεση στην κοινωνική
πλειοψηφία, ειδικότερα στον κόσμο της εργασίας, που οι
όποιες διαφορές πρέπει να παραμεριστούν για να υπάρξει
προσπάθεια για να δούμε πώς θα αναχαιτίσουμε αυτή την
επίθεση, καθώς παίρνει διαστάσεις υπαρξιακές».

σύνορα μεταξύ των δύο χωρών».
Σχολιάζοντας τις εξελίξεις, το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής τονίζει ότι η ΜΚΟ «εκθέτει ανεπανόρθωτα
όσους εκμεταλλεύτηκαν το περιστατικό
και πιο συγκεκριμένα τη συγκυρία,
προς ίδιον όφελος διασπείροντας ανακρίβειες στον διεθνή και εγχώριο Τύπο», υπογραμμίζοντας πως «αναμένουμε -εδώ και πολλές μέρες- τον συνήθως λαλίστατο ΣΥΡΙΖΑ να τοποθετηθεί.
Ιδού ο Έβρος…».

Συνάντηση Τσίπρα με ΓΣΕΕ

«H Μη Κυβερνητική Οργάνωση HumanRights360 ζήτησε συγγνώμη και
παραδέχθηκε ότι η νησίδα στον Έβρο
δεν ήταν ελληνικό έδαφος. Ο ΣΥΡΙΖΑ και
ο κ. Τσίπρας μήπως ήρθε η ώρα να το
παραδεχτούν και εκείνοι και να ζητήσουν επιτέλους συγγνώμη από τους
ακρίτες, την Ελληνική Αστυνομία και τον
Στρατό που φυλάττουν τα σύνορά μας»,
έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook
ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Συρρίκνωση δικαιωμάτων με τον νόμο Χατζηδάκη»

Ακόμη, κατέκρινε τον νόμο Χατζηδάκη, υπογραμμίζοντας
πως βάσει αυτού του νόμου έχουν καθιερωθεί στην αγορά η
ελαστικοποίηση της εργασίας και η συρρίκνωση των δικαιωμάτων.
Τέλος, ανέφερε πως θα συναντηθεί στη Θεσσαλονίκη με
εργαζόμενους στο εργοστάσιο της Μαλαματίνας, που είναι
σε απεργιακές κινητοποιήσεις ακριβώς επειδή η διοίκηση
εφαρμόζει τον νόμο Χατζηδάκη και απολύει μαζικά τους
εργαζόμενους.
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ΝΤΕΝΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Αντιπρόεδρος Lockheed Martin Aeronautics

Μ

ε την ευκαιρία της πρόσφατης παράδοσης από τη
Lockheed Martin στην Πολεμική Αεροπορία των
πρώτων δύο αναβαθμισμένων F-16 στην πιο σύγχρονη διαμόρφωση Viper, αναζητήσαμε τον αντιπρόεδρο της Lockheed Martin Aeronautics κύριο Ντένη
Πλέσσα, ο οποίος υπήρξε και ο βασικός εμπνευστής του προγράμματος μαζί με την ηγεσία της Πολεμικής Αεροπορίας.

«Στις δύσκολες εθνικά στιγμές και μέσα
από τις ισχυρές συμμαχίες που ανέπτυξε
διεθνώς, συνεργασίες
όπως αυτή μεταξύ της
USAF, της Lockheed
Martin, της ΠΑ και της
ΕΑΒ, επισφραγίζουν
τους κοινούς στόχους
και αξίες»

στον
Σταύρο Ιωαννίδη

stavros.ion@gmail.com

Ποια είναι τα βασικά στοιχεία της εν λόγω αναβάθμισης;
Οι κύριες αναβαθμίσεις συστημάτων περιλαμβάνουν:
Ραντάρ ενεργούς ηλεκτρονικής σάρωσης AESA τύπου APG83. Υπολογιστή Αποστολών νέου τύπου με διακριτές βαθμίδες τύπου MMC-7000AH, με Προηγμένη Τεχνολογία Ανίχνευσης και Ανίχνευσης / Μετριασμού Παρεμβολών, νέες
Κεντρικές Οθόνες, δυνατότητα Link-16, υποδοχή SNIPER,
SASSM και PaveWay II.
Τα F-16 υπηρετούν στην Πολεμική Αεροπορία από το 1984.
Πώς φτάσαμε από τα Block 30 στις «Οχιές»;
Η συνεργασία με την Ελλάδα για τα F-16 ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 1984, όταν η ελληνική κυβέρνηση εξέφρασε το ενδιαφέρον της για την απόκτηση τριάντα τεσσάρων (34) μονοθέσιων αεροσκαφών τύπου F-16C και έξι (6) διθέσιων αεροσκαφών τύπου F-16D για την αντικατάσταση των αεροσκαφών τύπου F-5A/B Freedom Fighter.
Η πρώτη σύμβαση, που ονομάστηκε Peace Xenia I, υπεγράφη τον Ιανουάριο του 1987. Τα πρώτα αεριωθούμενα αεροσκάφη άρχισαν να καταφθάνουν στην Ελλάδα το 1989.
Από τότε η ελληνική Πολεμική Αεροπορία έχει αποκτήσει
ένα σύνολο 170 αεροσκαφών αυτού του τύπου (F-16). Η
υποδοχή του πρώτου πρωτοτύπου προς αναβάθμιση F-16
στην ΕΑΒ έγινε τον Φεβρουάριο του 2020, ενώ οι πτητικές
δοκιμές του αεροσκάφους ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του
2021. Το αεροσκάφος πέταξε στις Ηνωμένες Πολιτείες για
να υποστεί πρόσθετους ελέγχους εδάφους και πτητικές δοκιμές τον Φεβρουάριο του 2021. Άλλα δύο αεροσκάφη εισήχθησαν στο εργοστάσιο τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του
2021. Οι πτητικές δοκιμές αποδοχής για τα δύο αεροσκάφη
ολοκληρώθηκαν το περασμένο καλοκαίρι. Οι παραδόσεις
στην ΕΑΒ συνεχίστηκαν και αυτή τη στιγμή εκτελούνται οι
εργασίες τροποποιήσεων σε 12 θέσεις υποδοχής του εργοστασίου. Μέχρι το τέλος του 2027 ογδόντα τρία (83) αεροσκάφη θα έχουν αναβαθμιστεί στη διαμόρφωση Viper.
Για πολύ καιρό επικρατούσε σκεπτικισμός σε σχέση με τη
δυνατότητα υλοποίησης του προγράμματος. Διαψεύστηκε;
Τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου αποδείχθηκε ότι όσοι είχαν επιφυλάξεις σχετικά με τις προοπτικές του προγράμματος, τις δυνατότητες της ενσωμάτωσης όλων των σύγχρονων συστημάτων και τις δυνατότητες της ΕΑΒ στο να συμμετάσχει επιτυχώς
στο πρόγραμμα της αναβάθμισης των μαχητικών F-16, στην
πλέον σύγχρονη σε παγκόσμιο επίπεδο διαμόρφωση Viper, είδαν μπροστά τους δύο απτά παραδείγματα, που, αν μη τι άλλο,

Ογδόντα τρεις «Οχιές»
στα γαλανόλευκα
δείχνουν ότι με μεθοδικότητα, προγραμματισμό, οργάνωση
και άρτια τεχνική κατάρτιση το αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι
άλλο παρά η επιτυχία.
Ποιος ο ρόλος της USAF και της Lockheed Martin στο πρόγραμμα;
Στις δύσκολες εθνικά στιγμές που περνά η χώρα και μέσα
από τις ισχυρές συμμαχίες που ανέπτυξε διεθνώς, συνεργασίες όπως αυτή μεταξύ της USAF, της Lockheed Martin, της ΠΑ
και της ΕΑΒ επισφραγίζουν τους κοινούς μας στόχους και
αξίες. Η Lockheed Martin Aeronautics, ως κατασκευάστρια
του οπλικού συστήματος, υπήρξε ο σχεδιαστής της αναβαθμισμένης έκδοσης Viper και συνέλεξε μια πλειάδα ικανών
υπεργολάβων και προμηθευτών, προκειμένου να εξασφαλίσουν τα πλέον σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα που θα
προσδώσουν στο F-16 τις επιχειρησιακές δυνατότητες σε ένα
σύγχρονο δικτυοκεντρικό περιβάλλον, ώστε να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της σύγχρονης αερομαχίας και της θωράκισης του ελληνικού εναέριου χώρου. Στην προσπάθεια αυτή ο ρόλος της ΠΑ, της USAF και της ΕΑΒ, σε μία άψογη συμμαχία που αναπτύχθηκε διεθνώς, επισφράγισαν τους κοινούς
επιχειρησιακούς στόχους.
Ποια είναι η κληρονομιά της ΕΑΒ;
Είμαι βέβαιος ότι εργαζόμενοι και διοίκηση στην ΕΑΒ και τη
Lockheed Martin, συνεργαζόμενοι σαν μια καλοδουλεμένη
ομάδα, θα φέρουν σε επιτυχές πέρας το υπόλοιπο αυτής της
αναβάθμισης και θα ανταποκριθούν σε όποιες άλλες εργασίες

οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις κρίνουν ότι χρειάζονται για τις
ανάγκες άμυνας της χώρας.
Τι ρόλο θα παίξει το εν λόγω πρόγραμμα σε σχέση με την
αναβάθμιση των F-16 Block 50 και εν συνεχεία της εισόδου
των F-35 στο οπλοστάσιο της Πολεμικής Αεροπορίας;
Αναφορικά με τα F-16 Block 50, ελπίζουμε σύντομα -και δεδομένου ότι η αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου επί των
Εξοπλισμών έχει ήδη εγκρίνει το πρόγραμμα της σχετικής
αναβάθμισης του στόλου των 38 μαχητικών F-16 Block 50, ότι
το σχετικό διακρατικό αίτημα θα υποβληθεί εντός των ημερών
προς την αμερικανική κυβέρνηση προκειμένου να ξεκινήσουν
οι διεργασίες. Ήδη το LoR για LoA των μαχητικών F-35, για
20+20 αεροσκάφη, έχει παραληφθεί από τις αμερικανικές
Αρχές και ήδη γίνεται η επεξεργασία του από την USAF, το JPO
(F-35 Joint Program Office) και τη Lockheed Martin Aeronautics. Τα παραπάνω δύο προγράμματα, ως και το τρέχον πρόγραμμα αναβάθμισης Viper, θα προσδώσουν στην ΠΑ μία
πρωτόγνωρη δύναμη υπεροχής στην περιοχή.
Τελειώνοντας, θα επιθυμούσα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες της Lockheed Martin προς το υπουργείο Εθνικής
Άμυνας, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων και, βεβαίως,
την Πολεμική Αεροπορία, ως και την USAF και το US ODC (Office of Defense Cooperation) για την άψογη συνεργασία και
υποστήριξη. Ταυτόχρονα θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΕΑΒ
για την ανταπόκρισή της σε αυτό το μοναδικό και πολυδιάστατο
εγχείρημα.
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ΘΕΣEIΣ

Μήπως γνωρίζεις κι εσύ μια αποφευκτική προσωπικότητα;

της

Ιφιγένεια
Θεοχαρίδη
Ψυχολόγος,
MSc Σχολική
ψυχολόγος,
MSc Διαταραχές
άγχους και φοβίας

Συχνά, μέσα σε μία παρέα βλέπουμε άτομα ντροπαλά, ήσυχα, «μαζεμένα», που δύσκολα θα ανοιχτούν και
θα πάρουν πρωτοβουλίες. Έχουν μία επιφυλακτικότητα γενικώς με τον κόσμο και μία δυσκολία να ενσωματωθούν με άτομα που δεν γνωρίζουν, να αποκτήσουν
την ανάλογη οικειότητα, να πάρουν πρωτοβουλίες. Αγχώνονται ιδιαίτερα για το πώς θα ακουστεί αυτό που θα
πουν, τι εικόνα θα σχηματίσει ο άλλος απέναντί τους.
Δυσκολεύονται να διαχειριστούν την αρνητική κριτική,
γιατί νιώθουν οι ίδιοι ανασφαλείς και απαξιώνουν τον
εαυτό τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αναστέλλουν
την επιθυμία τους για συναισθηματική εμπλοκή και αλληλεπίδραση με τους άλλους. Ο φόβος της απόρριψης
πολλές φορές λειτουργεί ως τροχοπέδη και τους απομονώνει και από βαθύτερες συναισθηματικές ανάγκες,
όπως είναι το φλερτ και κατ’ επέκταση οι συντροφικές
σχέσεις.Αυτά μπορεί να είναι κάποια χαρακτηριστικά
προσωπικότητας ατόμων που, ενώ μπορεί να θέλουν
την εμπλοκή σε συναισθηματικές σχέσεις, δειλιάζουν
και αποφεύγουν να τολμήσουν. Στη γλώσσα της ψυχικής υγείας διερευνούμε το ενδεχόμενο της αποφευκτικής διαταραχής προσωπικότητας ή αλλιώς αγχώδης
διαταραχή προσωπικότητας.
Πιο συγκεκριμένα…
Σύμφωνα με τα Διαγνωστικά κριτήρια (DSM-5), η
αποφευκτική διαταραχή της προσωπικότητας είναι ένα
διάχυτο πρότυπο κοινωνικής αναστολής, συναισθημά-

των ανεπάρκειας και υπερευαισθησίας στην αρνητική
αξιολόγηση, με έναρξη στην πρώιμη ενήλικη ζωή του
ατόμου και παρουσία σε ποικιλία πλαισίων (American
Psychiatric Association, 2013).
Λόγω αυτής της υπερευαισθησίας είναι καχύποπτος
και επιφυλακτικός με τους άλλους. Χρειάζεται χρόνο
και αποδείξεις προκειμένου να εμπιστευτεί και να νιώσει αποδεκτός. Αναζητά συνεχώς τη φροντίδα και την
επιβεβαίωση και δεν δημιουργεί φιλικές σχέσεις, εάν
δεν έχει αποδειχτεί επαναλαμβανόμενα ότι ο άλλος είναι καλοπροαίρετος και υποστηρικτικός απέναντί
του.Στο φιλικό του περιβάλλον θα δούμε δύσκολα νέες
συναναστροφές. Στην παρέα είναι αυτός που δεν μιλά
πολύ, δεν αναφέρεται σε προσωπικές πληροφορίες,
φαίνεται ντροπαλός και συνεσταλμένος. Το οξύμωρο
είναι ότι αυτό το προφίλ δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική του επιθυμία, γιατί ο αποφευκτικός θέλει πολύ
να είναι κοινωνικός, αλλά αποφεύγει την κοινωνική
αλληλεπίδραση, γιατί φοβάται τη γελοιοποίηση και τον
εξευτελισμό που μπορεί να υποστεί. Ο φόβος για τις
προθέσεις των άλλων τον κάνει αμήχανο, ντροπαλό,
άβουλο και «αποσύρεται».
Είναι απρόθυμος σε οτιδήποτε καινούριο μπορεί
να μπει στη ζωή του, γιατί αυτό πυροδοτεί την αμηχανία του. Είναι ένας επιπλέον λόγος να δυσκολεύεται
σε συντροφικές σχέσεις και να προσεγγίζει κάποιο
άτομο ερωτικά, γιατί πιστεύει ότι δεν είναι ικανός να

έχει κάποια σχέση. Εν κατακλείδι, τόσο επαγγελματικά όσο και κοινωνικά δυσκολεύεται τόσο ώστε να μη
συνηθίζει αλλαγές και πολλές φορές είναι απομονωμένος και δυστυχής.
Πολλές φορές οι άνθρωποι ρωτούν αν μπορεί να αλλάξει η προσωπικότητα. Η απάντηση είναι ότι για να αλλάξουν κάποιες πτυχές της προσωπικότητας, βασική
προϋπόθεση είναι ότι το άτομο έχει κίνητρο για ψυχοθεραπεία, γιατί πολλές φορές όταν μιλάμε για διαταραχή προσωπικότητας, μιλάμε για προβλήματα που αντιλαμβάνονται εύκολα οι άλλοι, αλλά το ίδιο το άτομο που
έχει «χτίσει χαρακτήρα» δεν μπορεί να το δει.
Στη συγκεκριμένη διαταραχή προσωπικότητας,
όπου το άγχος είναι κυρίαρχο στο άτομο και υπάρχει
δυσκολία με τις σχέσεις, αλλά παράλληλα και μία σφοδρή επιθυμία να σχετιστεί με τους άλλους, η ατομική
ψυχοθεραπεία μπορεί να λειτουργήσει επανορθωτικά
στο συναίσθημα και στη διεκδίκηση σχέσεων με συναισθηματική εγγύτητα. Επιπλέον, η ομαδική θεραπεία
θα μπορούσε να έχει πολύ καλή έκβαση, γιατί στο ομαδικό πλαίσιο υπάρχει αλληλεπίδραση με περισσότερα
άτομα και ίσως αυτό τον προετοιμάσει να διεκδικήσει
συναισθηματική εγγύτητα και εκτός θεραπευτικού
πλαισίου. Σε πολλές περιπτώσεις ο συνδυασμός της
ατομικής -αρχικά- θεραπείας και στη συνέχεια η ομαδική θα μπορούσε να δημιουργήσει πολύ καλές προϋποθέσεις για καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Δεν είμαστε εχθροί σας...
Πριν από λίγες ημέρες μια ομάδα νέων, όπως καταγράφηκε σε δημοσιεύματα, έκαψε -ανεξήγηταμια εικόνα της Παναγίας, στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Άνω Πόλης. Σε ερώτηση των αστυνομικών
γιατί το έκαναν, απάντησαν ότι δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την πράξη τους.
Αλλά και σε διάφορες πορείες που γίνονται, νέοι λίγοι ή πολλοί, δεν έχει σημασία- φωνάζουν συνθήματα όπως: «Η Ελλάδα να πεθάνει, να ζήσουμε εμείς.
Στο διάολο η οικογένεια, στο διάολο και η Πατρίς».
Πραγματικά με πολλή αγάπη και με μεγάλη κατανόηση αισθανόμαστε την ανάγκη να απευθυνθούμε όχι συμβουλευτικά (ποιοι είμαστε εμείς να
δώσουμε συμβουλές), αλλά σε ανθρώπινο επίπεδο
προς τους νέους.
Μπορεί, παιδιά, να έχετε αγανακτήσει με το σύστημα. Δικαίωμά σας, δεν είμαστε εχθροί σας...
Μπορεί να είστε απογοητευμένοι από το κράτος.
Δικαίωμά σας, δεν είμαστε εχθροί σας...
Μπορεί να μισείτε την Αστυνομία και τα όργανά
της. Δικαίωμά σας, δεν είμαστε εχθροί σας...
Μπορεί να αντιπαθείτε την Εκκλησία και τους
λειτουργούς της. Δικαίωμά σας, δεν είμαστε εχθροί σας...
Μπορεί να θέλετε έναν άλλο τρόπο ζωής, ένα άλλο
οικονομικό και κοινωνικό και πολιτικό μοντέλο. Δικαίωμά σας, δεν είμαστε εχθροί σας...
Ίσως νιώθετε περιθωριοποιημένοι και κατα-

πιεσμένοι. Μαζί σας...
Ίσως αισθάνεστε αδικημένοι και χωρίς ευκαιρίες
στη ζωή. Μαζί σας...
Ίσως βλέπετε αδιέξοδα μπροστά σας. Μαζί σας...
Ίσως είστε παραπεταμένοι και άνεργοι. Μαζί σας...
Ίσως αντικρίζετε ποδοπατημένα τα όνειρά σας.
Μαζί σας...
Δεν είμαστε μαζί σας, όμως, όταν χρησιμοποιείτε
ως εργαλείο για την αντίδρασή σας και τη διαφωνία
σας τη βία. Το κατεστημένο δεν αλλάζει με τη βία,
αντίθετα γίνεται πιο δυνατό, για να συντηρηθεί και
να κυριαρχήσει.
Κοιτάξτε κατάματα τη ζωή και την καρδιά σας και
δείτε ότι δεν φταίει η Παναγία, την εικόνα της οποίας τεμαχίσατε, για το χάος που θεωρείτε ότι βασιλεύει γύρω σας.
Ναι, ο κόσμος χρειάζεται να μεταμορφωθεί... Δεν
θα διαφωνήσουμε σε αυτό.
Ξεκινήστε όμως, όλοι να ξεκινήσουμε τον αγώνα
για το καλύτερο, όχι με τον μηδενισμό των πάντων και
τις βάρβαρες προκλήσεις που σας καταντούν χλωμές
και άχρωμες και τραγικές και κατευθυνόμενες σιλουέτες, αλλά αναζητώντας μέσα σας κάτι βαθύ και
ουσιαστικό.
Σας παρακαλούμε, μην πορεύεστε και μην αφήνετε να σας σπρώχνουν «τυφλοί οδηγοί τυφλών» εκεί
όπου δολοφονείται και στραγγαλίζεται η ελπίδα σας.
Και το χειρότερο, η ίδια η ζωή σας.

Σας παρακαλούμε, μην πέφτετε στην παγίδα της
καταστροφής για την καταστροφή.
Υψώστε τη γροθιά σας για να διεκδικήσετε ό,τι
σας ανήκει και σας αξίζει, αλλά αυτή την υψωμένη
γροθιά μην την κάνετε τυφλή δύναμη, αδίστακτη,
παράφορη και μανιακή βιαιότητα που ξεχύνεται
ασυγκράτητα.
Σας καταλαβαίνουμε... Ασφυκτιάτε, πνίγεσθε, αργοπεθαίνετε...
Όμως η άρνηση και η απαξία και ο ξεπεσμός δεν
είναι κίνητρα για να φουντώσουν τον αληθινό ενθουσιασμό σας για τη ζωή, δεν είναι εφόδια για τον απαραίτητο κοινωνικό μετασχηματισμό, ώστε να πυρπολήσουν με την καταλυτική τους φλόγα αξίες, ικανότητες, ιδανικά.
Αντίθετα, βοηθούν το κενό να μένει κενό. Και κάθε
φορά αφουγκράζεσθε τον τρομακτικό αντίλαλο από
τη σκοτεινή και ανατριχιαστική άβυσσο, που ανεβαίνει στην επιφάνεια και δείχνει το εφιαλτικό της πρόσωπο σαν ένα φάντασμα ναυαγίου.
Δεν είχαμε πρόθεση να σας πούμε λόγια ανεδαφικά, έτσι για φθηνή κατανάλωση και εντυπωσιασμό.
Την αγωνία της ψυχής μας θελήσαμε να σας επικοινωνήσουμε τίμια και ειλικρινά.
Αλήθεια, δεν αντέχουμε εσείς οι νέοι, η χρυσή ελπίδα μας, να αλέθεστε αργά μέσα στα τρομερά γρανάζια της γιγάντιας, παγερής και ανατριχιαστικής μηχανής της παράσυρσης και του απελπισμού.

του

π. Ηλία Μάκου
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ΚΟΣΜΟΣ

Η Αρμενία ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας με Αζερμπαϊτζάν
Μετά από 48 ώρες συγκρούσεων στα σύνορα των δύο
χωρών, που άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 170 νεκρούς και προκάλεσαν φόβους για έκρηξη νέου πολέμου στον νότιο Καύκασο, την επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας με το Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε η Αρμενία.
Μετά τη γνωστοποίηση της κατάπαυσης του πυρός,
χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους του Γερεβάν, ζητώντας την παραίτηση του Αρμένιου πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν, τον οποίο κατηγορούν ότι δεν

επιδεικνύει σιδηρά πυγμή απέναντι στο Αζερμπαϊτζάν.
Οι σχέσεις μεταξύ των δύο πρώην σοβιετικών δημοκρατιών είναι τεταμένες από το 1991, λόγω του διαφιλονικούμενου θύλακα του Ναγκόρνο Καραμπάχ.
Οι πρόσφατες συγκρούσεις ανάμεσα στην Αρμενία
και το Αζερμπαϊτζάν προκάλεσαν την άμεση αντίδραση
της Ρωσίας, η οποία έχει αναπτύξει ειρηνευτική δύναμη 2.000 ανδρών στην περιοχή και μεσολάβησε για να
λήξει 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 Αζερμπαϊτζάν είχε θέσει
υπό τον έλεγχό του τμήμα του κατοικούμενου από Αρμενίους θυλάκου Ναγκόρνο Καραμπάχ, το οποίο βρίσκεται σε διεθνώς αναγνωρισμένο έδαφος του Αζερμπαϊτζάν.

Κοινά γυμνάσια και κοινό
μέτωπο κατά των ΗΠΑ

Ο

ι πρόεδροι της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και της Κίνας Σι Τζινπίνγκ συναντήθηκαν χθες στη
διάσκεψη του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης στο Ουζμπεκιστάν,
στέλνοντας μήνυμα ενότητας σε ένα μέτωπο κατά των ΗΠΑ, την ώρα που οι δύο χώρες πραγματοποιούν κοινά στρατιωτικά
γυμνάσια στον Ειρηνικό.
Ο Πούτιν χαρακτήρισε «απαράδεκτες τις
προσπάθειες δημιουργίας ενός μονοπολικού κόσμου» (σ.σ.: υπό την ηγεμονία των
ΗΠΑ), ενώ ο Σι τον διαβεβαίωσε ότι η Λαϊκή Κίνα προτίθεται να διαδραματίσει τον
ρόλο της «μεγάλης δύναμης» μαζί με τη
Ρωσία.

Διαπιστευτήρια
Σε μια επίδειξη στρατιωτικής ισχύος,
πλοία του πολεμικού ναυτικού Ρωσίας και
Κίνας συμμετέχουν σε κοινά γυμνάσια
στον Ειρηνικό, τα οποία περιλαμβάνουν
τακτικούς ελιγμούς και ασκήσεις με τη
συμμετοχή πυροβολικού και ελικοπτέρων.
Για τον Πούτιν, η Σύνοδος Κορυφής
συνιστά μια ευκαιρία να δείξει ότι δεν
μπορεί να απομονωθεί διεθνώς η Ρωσία
σε μια περίοδο που οι δυνάμεις της δέχονται πλήγματα στα μέτωπα της Ουκρανίας. Αλλά και για τον Σι πρόκειται για μια
ευκαιρία να ενισχύσει τα διαπιστευτήριά
του ως ηγέτη με επιρροή στη διεθνή
σκηνή, ενόψει του κρίσιμου συνεδρίου
του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας τον Οκτώβριο.
Πρωτίστως όμως, η συνάντηση είχε
στόχο να δείξει ότι Ρωσία και Κίνα συγκροτούν ένα κοινό μέτωπο απέναντι στη
Δύση, ιδίως έναντι των ΗΠΑ που ηγήθηκαν
της εκστρατείας επιβολής κυρώσεων στη
Ρωσία και εξόργισαν το Πεκίνο με τις κι-

νήσεις υποστήριξης προς την Ταϊβάν.
Κίνα και Ρωσία έχουν πλησιάσει η μία
την άλλη τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο
αυτού που αποκαλούν σχέση «χωρίς
όρια», η οποία λειτουργεί σαν αντίβαρο
στην αμερικανική ηγεμονία.

Ζελένσκι: Αφήνουν καμένη γη
Στην Ουκρανία, ο πρόεδρος Ζελένσκι
κατήγγειλε ότι οι Ρώσοι αφήνουν πίσω
τους «καμένη γη» καταστρέφοντας χωριά
και πόλεις, ενώ αναλυτές αποδίδουν την
επιτυχία της ουκρανικής αντεπίθεσης
στην ανεπάρκεια των Υπηρεσιών Πληροφοριών της Ρωσίας, στην «τύφλωση» της
ιεραρχίας και στην ανικανότητα της στρατιωτικής μηχανής να προβλέψει γεγονότα.
Τονίζουν επίσης ότι η ρωσική στρατιωτική διοίκηση απέτυχε να προετοιμασθεί
για την εισαγωγή των σύγχρονων όπλων

του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, ιδίως των πυραύλων Himars, που μετέβαλαν την εξέλιξη της σύρραξης πολύ περισσότερο από
όσο είχε υπολογίσει η Μόσχα. Επιπλέον,
η Ουκρανία λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για τις κινήσεις του εχθρού μέσω αμερικανικών δορυφόρων
και κατασκοπευτικών αεροσκαφών μεγάλου βεληνεκούς.

Τι συμφώνησαν οι πρόεδροι
της Ρωσίας Πούτιν και Κίνας
Σι Τζινπίνγκ στη διάσκεψη
του Ουζμπεκιστάν - Επίδειξη
στρατιωτικής ισχύος των
δύο χωρών στον Ειρηνικό

Σπάει όλα τα ρεκόρ
με πάνω από 4 δισ.
τηλεθεατές η κηδεία
της Ελισάβετ…
Τηλεοπτικό γεγονός όλων των εποχών
θα είναι η μεγαλειώδης κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ τη Δευτέρα, καθώς
αναμένεται να σπάσει ρεκόρ τηλεθέασης με πάνω από 4 δισ. τηλεθεατές παγκοσμίως.
Εάν επαληθευθούν αυτές οι προβλέψεις, η κηδεία της μονάρχου θα επισκιάσει όλα τα άλλα ρεκόρ τηλεθέασης,
συμπεριλαμβανομένου του «γάμου του
αιώνα» του πρίγκιπα Καρόλου και της
Νταϊάνα το 1981. Το προηγούμενο ρεκόρ
είχε καταρρίψει η τελετή έναρξης των
Ολυμπιακών Αγώνων της Ατλάντα το
1996, με 3,5 δισ. τηλεθεατές.
Στο μεταξύ, χιλιάδες άνθρωποι από όλα
τα κοινωνικά στρώματα πέρασαν και
χθες δίπλα από το φέρετρο της βασίλισσας για να αποτίσουν ύστατο φόρο τιμής
στη σορό της μακροβιότερης μονάρχη
της Βρετανίας, η οποία εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα στο Γουέστμινστερ.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου
750.000 άνθρωποι αναμένεται να προσκυνήσουν τη βασίλισσα μέχρι την κηδεία. Ατελείωτες ουρές σχηματίζονται
κατά μήκος της νότιας όχθης του Τάμεση, φτάνοντας τα 16 χιλιόμετρα, ενώ η
αναμονή ξεπερνάει τις 14 ώρες.
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«Π

ροέρχεστε από το πανεπιστήμιο και λειτουργείτε για το πανεπιστήμιο. Γι’
αυτόν τον λόγο σας ονομάζω και επιστήμονες και αστυνομικούς.
Επειδή ανήκετε και στην Ελληνική Αστυνομία και στα πανεπιστήμια».

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Είσαστε επιστήμονες
και αστυνομικοί...»

Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

Με αυτά τα λόγια ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος
υποδέχτηκε στο αμφιθέατρο της ΓΑΔΑ
τους ειδικούς φρουρούς που αποτελούν
τα στελέχη των Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (ΟΠΠΙ), την, κατά το κοινώς λεγόμενο, Πανεπιστημιακή
Αστυνομία. Την ώρα που οι πρώτες ΟΠΠΙ
κάνουν δειλά-δειλά την εμφάνισή τους
στα campus του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Οικονομικού Πανεπιστημίου,
του Πολυτεχνείου και του ΑΠΘ, εν μέσω
αντιδράσεων από μερίδα φοιτητικών συλλόγων, ο κ. Θεοδωρικάκος έκρινε ότι
έπρεπε να μιλήσει για το «διαχρονικό και
καθολικό το αίτημα της ασφάλειας στα πανεπιστήμια». Ο ίδιος διευκρίνισε ακόμη ότι
«μέχρι να υπάρξει πλήρης εφαρμογή του
Νόμου και από την πλευρά των πανεπιστημίων, οι άοπλοι ΟΠΠΙ θα συνοδεύονται, για
λόγους προστασίας τους, από άλλες δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας».
Στην ομιλία του ο υπουργός Προστασίας
του Πολίτη τόνισε προς τους άνδρες και
τις γυναίκες των ΟΠΠΙ ότι «σας εμπιστεύομαι. Και πιστεύω σε εσάς. Γνωρίζετε
καλά τους πανεπιστημιακούς χώρους.
Γνωρίζετε καλά ότι έρευνα, γνώση, μόρφωση χωρίς ασφάλεια δεν μπορούν να
υπάρξουν. Όπως και ελευθερία διακίνησης ιδεών. Ως εκ τούτου, η συμβολή σας

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος
συνάντησε τους ειδικούς
φρουρούς που αποτελούν
τα στελέχη των Ομάδων
Προστασίας Πανεπιστημιακών
Ιδρυμάτων (ΟΠΠΙ): «Έρευνα,
γνώση και μόρφωση χωρίς
ασφάλεια δεν υπάρχουν»

είναι αναγκαία, γι’ αυτό και έχετε προετοιμαστεί με τον καλύτερο τρόπο για τον σκοπό αυτό».

«Θλιβερές μειοψηφίες
όσοι αντιδρούν»
Ο Τάκης Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε
και στις αντιδράσεις που υπάρχουν από
μερίδα φοιτητών, ξεκαθαρίζοντας ότι:
«Δεν μπορεί να καθίσταται σημείο εκμετάλλευσης από κάποιες ιδεοληπτικές θλιβερές μειοψηφίες, που αντιδρούν στην
παρουσία των Ομάδων Προστασίας των
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων στους χώρους τους οποίους από κοινού με τις πρυτανικές αρχές η Ελληνική Αστυνομία έχει
ορίσει. Γι’ αυτό και θέλω να γνωρίζετε ότι,
μέχρις ότου καταστεί σε πλήρη εφαρμογή
ο Νόμος και από την πλευρά των Πανεπιστημίων, όπως θα πρέπει να γίνει, οι Ομάδες Προστασίας των Πανεπιστημιακών

Ιδρυμάτων θα συνοδεύονται από άλλες
δυνάμεις της ΕΛΑΣ».
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη διευκρίνισε ακόμα: «Ξεκαθαρίζουμε αυτό
που ήδη γνωρίζετε και εσείς αλλά και όλοι
οι Έλληνες: Ότι δεν μας αφορά στο παραμικρό η εκπαιδευτική διαδικασία, οι κοινωνικές σχέσεις, η έκφραση άποψης, η
διατύπωση γνώμης, η πολιτική δράση.
Κάθε νόμιμη ελεύθερη συμπεριφορά μέσα στο ελληνικό πανεπιστήμιο δεν ανήκει
σε καμία περίπτωση στη δικαιοδοσία πα-

ρέμβασης των Ομάδων Προστασίας των
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. Εργάζεστε
για να διασφαλίσετε τη συνταγματική
ελευθερία, κόντρα στην παραβατική ασυδοσία. Είστε και είμαστε εδώ για να εγκαθιδρύσουμε αίσθημα ασφαλείας. Είστε
και είμαστε εδώ για να αντιμετωπιστούν
το εμπόριο ναρκωτικών, οι ακραίες βιαιοπραγίες, το παραεμπόριο και κάθε παράνομη και εγκληματική δραστηριότητα που
μπορεί να εκδηλώνεται στους ευρύτερους
πανεπιστημιακούς χώρους».

Χανιά: Πατέρας χτυπούσε την κόρη του με ξύλο σε κοινή θέα
Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τον 52χρονο πατέρα
τριών παιδιών, ο οποίος φέρεται να ασκούσε συστηματικά βία σε βάρος της συζύγου του αλλά και της 17χρονης
κόρης του, με την υπόθεση να έχει πάρει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης. Ο 52χρονος Ουκρανός, που διαμένει μόνιμα στα Χανιά, συνελήφθη από αστυνομικούς της
Ασφάλειας και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία και για πρόκληση σωματικής βλάβης, εξύβρισης και βίας κατά δύο
ατόμων (σ.σ.: ενός γείτονά του και του γαμπρού του).
Μάλιστα, η επίθεση εναντίον τους έγινε ενόσω βρίσκονταν στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων.
Ο 52χρονος σήμερα Παρασκευή (16/9) αναμένεται να
δικαστεί στο Τριμελές Αυτόφωρο για τα πλημμελήματα,

ενώ το Σάββατο θα οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί για την άγρια επίθεση στην
17χρονη κόρη και τη σύζυγό του. Το «κουβάρι» των αποκαλύψεων άρχισε να ξετυλίγεται, μετά από ένα άγριο

επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας. στο οποίο έγιναν
μάρτυρες πάρα πολλοί γείτονες, καθώς το ζευγάρι με τα
τρία του παιδιά διαμένει στο κέντρο των Χανίων. Όλα
φαίνεται να ξεκίνησαν επειδή η 17χρονη κόρη του άργησε λίγη ώρα να επιστρέψει από το σχολείο, με τον 52χρονο να τη χτυπάει με ένα κομμάτι ξύλο (!) στο μπαλκόνι,
μπροστά στα έκπληκτα μάτια των γειτόνων. Την ίδια ώρα,
στο σπίτι βρίσκονταν τόσο η σύζυγός του όσο και τα άλλα
δύο τους παιδιά (σ.σ.: ηλικίας 13 και 4 ετών).
Την Αστυνομία ειδοποίησε ένας γείτονας, που άκουσε
τις εκκλήσεις της 17χρονης για βοήθεια, στον οποίο αργότερα επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά επειδή τον κατήγγειλε στην Ασφάλεια Χανίων.
Κ. Παπ.
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Η πανεπιστημιακή αστυνομία
με τα μάτια των φοιτητών...

Η

«Political», λίγες μόλις μέρες
μετά την πρώτη εμφάνιση της
πανεπιστημιακής αστυνομίας
στην είσοδο του Πανεπιστημίου Αθηνών στου Ζωγράφου και την ένταση που επικράτησε με ομάδα φοιτητών να
αντιδράει και να επιτίθεται στους αστυνομικούς, κάθισε στο τραπέζι με τέσσερις
νέους για να ακούσει την άποψή τους για
το μείζον θέμα της φύλαξης των ΑΕΙ και
της βίας που επικρατεί εδώ και πολλά
χρόνια. Μάλιστα, τις τελευταίες μέρες έγιναν επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας από
φοιτητές που πραγματοποίησαν πορεία,
καθώς αντιτίθενται στην πανεπιστημιακή
αστυνομία.
του
Μίλτου Σακελλάρη

«Δεν θέλουμε την αστυνομία να... προσέχει την πανεπιστημιακή αστυνομία. Θέλουμε πραγματική φύλαξη για τα πανεπιστήμια». Ο Νίκος είναι ένας από τους φοιτητές που τάσσονται κατά της πανεπιστημιακής αστυνομίας, γιατί πιστεύει πως δεν
μπορεί στην πραγματικότητα να λύσει το
τεράστιο πρόβλημα της ανομίας στα ΑΕΙ.
Στην αντίπερα όχθη, ο Γιώργος από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ζητάει μια λύση που «αντί να μολύνει περισσότερο την
πληγή, να την επουλώσει!».
«Κανείς δεν παραγνωρίζει πως σε ορισμένα ΑΕΙ δραστηριοποιούνται συγκεκρι-

μένες ομάδες που παρανομούν κατ’ επαφοιτητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό
νάληψη. Και πράγματι το εν λόγω ζήτημα
Πανεπιστήμιο.
χρήζει άμεσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης. Αλλά δεν είναι σκοπός η επίλυ«Εγκληματικότητα στα ΑΕΙ»
ση με κάθε κόστος, δίχως ενδελεχές, εμ«Αν κάποιος υπερβεί τα όρια που ορίπεριστατωμένο και με τη γνώμη του φοιτηζουν η πραγματική εξουσία του πανεπιτή στο επίκεντρο πλάνο, διότι
στημίου, οι κομματικές παραπολύ συχνά τέτοιου είδους
τάξεις και οι αναρχικές ομάαντιμετώπιση δεν επιλύει,
δες, και προσπαθήσει να οραπλώς τροποποιεί τη φύση
γανωθεί και με άλλους/ες,
του προβλήματος. Όπως έχει
ανεξάρτητους/ες συμφοιτηδιαμορφωθεί το θεσμικό
τές/τριές του, τότε θα δεχτεί
πλαίσιο των ΟΠΠΙ, πρόκειται
μια οργανωμένη επίθεση,
αυτές να αναλάβουν τον πλήπου ξεπερνάει τα όρια της συρη έλεγχο της ασφάλειας των
κοφαντίας και αποκτά πλέον
πανεπιστημίων, λογοδοτώνχαρακτήρα φυσικής βίας.
τας κατ’ αποκλειστικότητα
Πρόσφατο παράδειγμα, ο ξυΟ Γιώργος Πασσάς
στην ΕΛΑΣ, δυνάμενοι να
λοδαρμός του φοιτητή στην
συλλαμβάνουν κατά βούληση
ΑΣΟΕΕ τον περασμένο Οκτώακόμη και πρυτάνεις και
βριο, ο οποίος έκανε κάτι τεοπλοφορώντας - απλώς όχι
λείως εξωπραγματικό, είπε
με πυροβόλα όπλα», μας δήδημοσίως την άποψή του για
λωσε για το θέμα ο φοιτητής
την πανεπιστημιακή αστυνοΓιώργος Πασσάς.
μία (!), μέχρι που ξυλοκοπή«Είμαι από αυτούς που είθηκε από ομάδα κουκουλοναι υπέρ της πανεπιστημιαφόρων ένα βράδυ, όταν γυρκής αστυνομίας. Θεωρώ πως
νούσε από μάθημα στη σχολή
πρέπει να μπει άμεσα τέλος
του. Η λίστα των περιστατικών
στην ανομία που επικρατεί.
είναι προφανώς τεράστια, είΟ Γιάννης Σκρίμπας
Φοβόμαστε να μιλήσουμε
ναι από τις εμπειρίες που αν
στα πανεπιστήμια γιατί σε πολλές σχολές
δεν δεις με τα ίδια σου τα μάτια, δεν το πικάνουν κουμάντο οι αντιεξουσιαστές.
στεύεις. Αν εντέλει η εγκληματικότητα στα
Έχουν καταλάβει χώρους και κάνουν επιΑΕΙ είναι τόσο έντονη, αν το πρόβλημα αυτό είναι τόσο ιδιάζον, αν πιστεύεται όντως
θέσεις, αυτό πρέπει να σταματήσει. Δεν είπως χρήζει λεπτής αντιμετώπισης και
μαστε μόνο οι τωρινοί φοιτητές, είναι και
αφού έχει ληφθεί η απόφαση εδώ και ενάαυτοί που ακολουθούν», μας είπε ο Ι.Λ.,

μιση χρόνο πλέον, πώς προβλέπεται μόλις
τετράμηνη εκπαίδευση σε προηγουμένως
παντελώς άπειρα μέλη του αστυνομικού
σώματος; Θα είχε τεράστιο ενδιαφέρον να
διαβάσει κανείς το περιεχόμενο της τετράμηνης αυτής θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στις νομικές επιστήμες,
την κοινωνική και ηθική αγωγή», ήταν η
απάντηση του Γιάννη Σκρίμπα από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στο ερώτημά
μας για τη βία στα ελληνικά πανεπιστήμια.
Από την πλευρά του, ο Νίκος Κ., ο οποίος δέχτηκε να μιλήσει στην εφημερίδα
υπό τον όρο της ανωνυμίας, από το Πολυτεχνείο επισήμανε πως «η πανεπιστημιακή αστυνομία απλώς θα φέρει και πάλι τα
ΜΑΤ στα πανεπιστήμια. Δεν πρόκειται να
λύσει κανένα πρόβλημα. Τα επεισόδια και
οι επιθέσεις αναμένεται να αυξηθούν. Αυτό πιστεύω και αυτό ακούγεται».

Σπουδαστές μιλούν στην «P»
για τη δράση της
- Ι.Λ.: «Είμαι υπέρ της,
θεωρώ πως πρέπει να μπει
άμεσα τέλος στην ανομία
που επικρατεί»
- Νίκος Κ.: «Δεν πρόκειται
να λύσει κανένα πρόβλημα,
τα επεισόδια και οι επιθέσεις
αναμένεται να αυξηθούν»
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Ποιοι είναι οι πέντε ηθοποιοί που καλούνται ως μάρτυρες στη δίκη Φιλιππίδη
Την κατάθεση πέντε νέων μαρτύρων στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη, που κατηγορείται για έναν βιασμό και
για δύο απόπειρες βιασμού, αποφάσισε το
Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας.
Η εισαγγελέας ζήτησε από το δικαστήριο
να καλέσει τις ηθοποιούς Θάλεια Ματίκα,
Ζέτα Μακρυπούλια και Αλίνα Κωτσοβούλου.
Κι αυτό γιατί οι μαρτυρίες τους θεωρούνται
σημαντικές για την πρώτη από τις τρεις καταγγελλόμενες υποθέσεις για τις οποίες δικάζεται ο Πέτρος Φιλιππίδης και αφορά τον
βιασμό ηθοποιού το 2008 στο καμαρίνι του
κατηγορουμένου στο θέατρο «Ήβη».
Για την πρώτη ηθοποιό η εισαγγελέας είπε πως η κατάθεσή της είναι σημαντική, καθώς στην ακροαματική
διαδικασία αναφέρθηκε ότι η Θάλεια Ματίκα είχε δει

Κ

όλαφος ήταν η πρόταση του εισαγγελέα για τον ψευτογιατρό,
καθώς ζήτησε την ενοχή του
για έξι ανθρωποκτονίες, μεταξύ αυτών και των δύο ανήλικων παιδιών. Ο
δικαστικός λειτουργός στην πολύωρη
αγόρευσή του καταλόγισε στον «Dr Kontos» δόλο με έμμεση αυτουργία για τον
θάνατο των έξι ατόμων, τονίζοντας ότι εμφανιζόταν ως κορυφαίος της Ιατρικής
εξαπατώντας άτομα με βαριές ασθένειες.
Για τις υπόλοιπες έξι δολοφονίες που κατηγορούνταν, ο εισαγγελέας ζήτησε την
απαλλαγή του, ενώ εισηγήθηκε από τις 14
απόπειρες ανθρωποκτονιών που του καταλογίζονταν να κριθεί ένοχος για πέντε,
να απαλλαγεί για έξι και τρεις να μετατραπούν σε πλημμέλημα.
Μεταξύ των ανθρωποκτονιών για τις
οποίες ο εισαγγελικός λειτουργός ζήτησε
την ενοχή του ψευτογιατρού, είναι και αυτές των δύο ανήλικων παιδιών, του 16
ετών Θεοδόση και της 14χρονης Δέσποινας, που κατέληξαν, ενόσω είχε αναλάβει
τη «θεραπεία» τους ο δήθεν κορυφαίος
της Ογκολογίας. «Ο κατηγορούμενος χρησιμοποιούσε τους ασθενείς και συγγενείς
τους ως όργανα. Τους έδινε την ελπίδα και
εκείνοι έσπευσαν να την αδράξουν. Τα θύματα τόνισαν ότι εκείνος ήταν ιδιαίτερα
χειριστικός. Όπως μας είπε ο πατέρας του
Θεοδόση, το στήσιμό του ήταν τέτοιο που
δεν έδινε το περιθώριο να αμφισβητήσεις
τον ρόλο του. Τους έλεγε ακριβώς αυτά
που ήθελαν να ακούσουν», ανέφερε ο εισαγγελικός λειτουργός και συνεχίζοντας
πρόσθεσε: «Αφού παραπλάνησε συγγενείς και οικείους ως δήθεν έμπειρος Ογκολόγος να μην ακολουθήσουν ή να διακόψουν τη θεραπεία, ενώ οι ασθενείς
αγνοούσαν την πραγματική του ιδιότητα,
στη συνέχεια τους παραπληροφορούσε

την πρώτη καταγγέλλουσα να κλαίει στις τουαλέτες του
θεάτρου. Η κλήση της Ζέτας Μακρυπούλια αφορά τη διευκρίνιση που πρέπει να κάνει η ηθοποιός ως προς το αν είχε τεθεί θέμα αντικατάστασης στην παράσταση του έργου
«Κουζίνες» που ανέβηκε το 2008 στο
« Ήβη», καθώς, όπως είπε η πρώτη καταγγέλλουσα, ο βιασμός έγινε κατά τη
διάρκεια ραντεβού με τον κατηγορούμενο για αντικατάσταση ρόλου στο επίμαχο
θεατρικό. Τέλος, η Αλίνα Κωτσοβούλου
ζητήθηκε να βρεθεί στο Μικτό Ορκωτό
Δικαστήριο της Αθήνας για να διαπιστωθεί εάν μετά από δικό της τηλεφώνημα η πρώτη καταγγέλλουσα πήγε στο θέατρο «Ήβη».
Εκτός όμως από το αίτημα της εισαγγελέως, οι δικα-

στές έκαναν δεκτό και το αίτημα της υπεράσπισης του
Πέτρου Φιλιππίδη να κληθούν σε κατάθεση και οι ηθοποιοί Τάσος Χαλκιάς και Ράνια Σχίζα που συμμετείχαν
στην παράσταση του 2008 στο θέατρο «Ήβη».
Χθες στο δικαστήριο κατέθεσε ο σύζυγος της αδερφής της Ελπίδας Νίνου, ο οποίος ανέφερε ότι δεν πίστεψε ποτέ τις καταγγελίες σε βάρος του μπατζανάκη του.
«Τον πήρα τηλέφωνο να δω τι έγινε. Μου λέει, ό,τι
ακούς είναι ψέματα. Οι σχέσεις του με τις συναδέλφους
του ήταν πολύ καλές, εκτός από την περίοδο των προβών. Με όσους σκηνοθέτες έχω συνεργαστεί συμβαίνει
αυτό. Μπορεί να χρειαστεί να βάλουν τις φωνές. Δεν είχα αντιληφθεί κάτι μεμπτό», είπε ο μάρτυρας, ο οποίος
αναφερόμενος στην πρώτη γυναίκα που κατήγγειλε τον
Πέτρο Φιλιππίδη για βιασμό υποστήριξε: «Είχε θράσος
και ήταν αγενής».

Πρόταση ενοχής για έξι
θανάτους στον Dr Κontoς
νών. «Συστήνεται σχεδόν σε όλους ως γιατρός. Οι ειδικότητες δεν είναι όλες ίδιες
(πότε νευρογκολόγος, νευροχειρουργός
κλπ), αλλά σχετίζονται σχεδόν όλες με τον
καρκίνο. Ο ισχυρισμός του ότι δεν συστηνόταν ως γιατρός δεν ισχύει. Χρησιμοποιούσε ηλεκτρονική διεύθυνση με ψευδή
στοιχεία ταυτότητας και ιδιότητας. Έφερε
μαζί του ελβετική ιατρική ταυτότητα και
ταυτότητα διεθνούς Ερυθρού Σταυρού. Ο
Κοντοστάθης φρόντιζε να δείχνει ότι διαθέτει μεγάλη οικονομική επιφάνεια, φορώντας ακριβό κοστούμι και έχοντας
ακριβό αυτοκίνητο», είπε ο εισαγγελέας
και συμπλήρωσε: «Πρόβαλλε τον εαυτό
του ως επιστήμονα διεθνούς βεληνεκούς
με έδρα την Ελβετία. Έλεγε ότι έχει θεραπεία για λίγους και ότι φαρμακοβιομηχανίες κυνηγάνε να τον σκοτώσουν».
προκειμένου να παραμείνουν πιστοί στο
δικό του θεραπευτικό σχήμα. Ο Θεοδόσης
είχε τη δυνατότητα να υποβληθεί σε δεύτερη χειρουργική επέμβαση, ενώ είχε στη
διάθεσή του και εναλλακτικές θεραπείες.
Η Δέσποινα θα μπορούσε να συνεχίσει τη
θεραπεία της ή να κάνει άλλες».

Οι 21 περιπτώσεις απάτης
Ο εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών Νικόλας Πασχάλης
αναφέρθηκε εκτενώς σε 21 περιπτώσεις
απάτης, από τις οποίες ο «Dr Kontos»

αποκόμισε 687.104 ευρώ. Για τους έντεκα
συγκατηγορούμενούς του, μεταξύ των
οποίων ιατροί, μέλη διοικητικών συμβουλίων κλινικών, μία μοναχή, ένας ιδιοκτήτης καταστήματος βοτάνων, ο δικαστικός
λειτουργός υποστήριξε ότι δεν προκύπτει
ο απαιτούμενος διπλός δόλος για την καταδίκη τους. Παράλληλα ο εισαγγελέας
χαρακτήρισε την υπόθεση «μια πρόκληση
για όλους», ενώ ανέλυσε και τον τρόπο
δράσης του 50χρονου που κατηγορείται
για 12 ανθρωποκτονίες και 14 απόπειρες
ανθρωποκτονίας βαριά πασχόντων ασθε-

Καταπέλτης ο εισαγγελέας
για τον «ψευτογιατρό»:
«Χρησιμοποιούσε τους
ασθενείς και τους συγγενείς
τους ως όργανα δίνοντάς τους
ελπίδα» - Μεταξύ των θυμάτων
και δύο ανήλικα παιδιά που
κατέληξαν, ενόσω είχε
αναλάβει τη «θεραπεία»
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Σύνταγμα: Συμμορία
ανηλίκων έσπασε
στο ξύλο αλλοδαπό
Ένα νέο άγριο περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τετάρτης
στην καρδιά της Αθήνας, στο Σύνταγμα, με πρωταγωνιστές μια ομάδα ανηλίκων. Οι ανήλικοι, αδιαφορώντας για τη σωματική βλάβη που
θα μπορούσαν να προκαλέσουν
στον αλλοδαπό, τον χτύπησαν βάναυσα και τον κλοτσούσαν με μανία στο κεφάλι δίχως οίκτο, με
αποκορύφωμα ένας από αυτούς να
του σπάσει στο κεφάλι με ένα γυάλινο μπουκάλι μπίρας.
Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για περιστατικό ληστείας,
ωστόσο εξετάζεται το ενδεχόμενο
τα κίνητρα να ήταν ρατσιστικά. Έντρομοι οι περαστικοί, βλέποντας
το απίστευτο περιστατικό, άρχισαν
να καλούν σε βοήθεια και στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί που περιπολούσαν στην πλατεία.
Ο αλλοδαπός με βαρύ τραύμα
στο κεφάλι, αιμόφυρτος και σε
ημιλιπόθυμη κατάσταση διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο
νοσοκομείο, ενώ οι δράστες αφού
του άρπαξαν το κινητό του τηλέφωνο τράπηκαν σε φυγή προς τη
Σταδίου. Παρά τις αναζητήσεις της
ομάδας ΔΙΑΣ, οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι, ενώ ο άτυχος
άντρας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο.

ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία-σοκ από
ανήλικη για ασέλγεια
του καθηγητή της

Τ

ον ασκό του Αιόλου άνοιξε η καταγγελία μιας 15χρονης σήμερα μαθήτριας, ότι καθηγητής ασελγούσε σε
βάρος της κατά τη διάρκεια ιδιαίτερων μαθημάτων που της παρέδιδε στην οικία
όπου διαμένει με τους γονείς της, ενώ φοιτούσε στην Ε’ Δημοτικού!

Ρεπορτάζ
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

Η υπόθεση έχει φτάσει στην Εισαγγελία
Πλημμελειοδικών Ρόδου μετά τον σχηματισμό ποινικής δικογραφίας από την ΕΛΑΣ,
ενώ το συγκεκριμένο άτομο είχε μέχρι πρόσφατα θέση ευθύνης σε σχολείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο «νησί των ιπποτών». Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη
μαθήτρια εμπιστεύτηκε πρώτα μια παλιά της
καθηγήτρια στο γυμνάσιο όπου φοιτούσε,
ενώ στη συνέχεια και οι δύο μαζί μίλησαν στη
μητέρα της. Η καθηγήτρια φέρεται να διέκρινε αλλαγή στη στάση του παιδιού, που απομονώνονταν όλο και περισσότερο, για αυτό και
την προσέγγισε προκειμένου να δει τι έχει.
Αυτό που αξίζει να σημειώσουμε είναι ότι
υπάρχουν ενδείξεις πως η σεξουαλική κακοποίηση του παιδιού κράτησε ίσως και για περισσότερο από δύο χρόνια. Για αυτό και η
ανήλικη μαθήτρια είχε ζητήσει να αλλάξει γυμνάσιο, καθώς δεν άντεχε να βλέπει καθημερινά τον συγκεκριμένο καθηγητή.

Τι ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος
Αμέσως μετά ενημερώθηκε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ρόδου, ξεκινώντας προανάκριση για το περιστατικό, με τον καθηγητή να
αρνείται κατηγορηματικά ότι ασέλγησε σε
βάρος της ανήλικης. Αποδέχτηκε μόνο ότι
παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα, υποστηρίζοντας ότι η όλη διαδικασία γινόταν στην κουζίνα
του σπιτιού της οικογένειας, ενώ σε αυτό βρίσκονταν οι γονείς της.
Φέρεται, δε, να υποστήριξε ακόμη ότι τα
μαθήματα σταμάτησαν επειδή η οικογένεια
του κοριτσιού δεν μπορούσε πλέον να πληρώνει το κόστος. Η διαδικασία λήψεως καταθέσεων είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ το κορίτσι θα εξεταστεί και από ιατροδικαστή.
Τέλος, εκτός από την έρευνα της δικαιοσύνης, τρέχει παράλληλα και διοικητική έρευνα
για τη διαπίστωση τυχόν πειθαρχικώς διωκόμενων πράξεων, όπως η παροχή ιδιαίτερων
μαθημάτων έναντι αμοιβής σε παιδιά, κάτι
που συνιστά παράβαση του κώδικα δεοντολογίας των καθηγητών.

Ρόδος: Πώς η 15χρονη
εμπιστεύτηκε σε καθηγήτριά
της στο γυμνάσιο όσα πέρασε όπως ισχυρίζεται- στα χέρια
εκείνου που της έκανε ιδιαίτερα
μαθήματα στην Ε’ Δημοτικού

Τέλος του μήνα
τα εμβόλια για
τις παραλλαγές
Όμικρον 4 και 5
Αργά αλλά σταθερά οι πολίτες ξεκίνησαν να εμβολιάζονται με τα επικαιροποιημένα εμβόλια. Όσοι πήγαν
χθες σε μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα
να κάνουν τα νέα διδύναμα εμβόλια
διαπίστωσαν πως η διαδικασία κύλησε πολύ ομαλά, εμβολιάστηκαν
στην ώρα τους, χωρίς ουρές όπως
για τον βασικό τους εμβολιασμό. Η
προσέλευση δεν ήταν αμελητέα, αν
σκεφτεί κανείς ότι μόλις την Τετάρτη
ξεκίνησαν τα ραντεβού. Οι υπεύθυνοι των εμβολιασμών ενημέρωναν
πως τα ραντεβού είναι δεκάδες,
ωστόσο είναι λογικό να μην παρατηρείται η μαζική προσέλευση που θυμόμαστε πέρυσι.
Το υπουργείο Υγείας θα έχει μια
πιο ξεκάθαρη εικόνα σε 1-2 μέρες
προκειμένου να δει την κινητικότητα
των πολιτών. Τέλος του μήνα η χώρα
μας θα παραλάβει και τα εμβόλια
που θα περιλαμβάνουν τις παραλλαγές Όμικρον 4 και 5.
Σε σχέση με τον οικογενειακό γιατρό, ο υπουργός Υγείας ανέφερε πως
στο σύστημα υπάρχουν 3.200 γιατροί
και έχουν ήδη εγγραφεί 3.313.000
πολίτες. Στην Αττική υπάρχει ακόμη
ανάγκη για περισσότερους γιατρούς,
καθώς με την υπάρχουσα δύναμη
των γιατρών έχει εγγραφεί το 55%
του πληθυσμού. Ο κ. Πλεύρης ξεκαθάρισε πως ο πολίτης θα μπορεί να
έχει τον προσωπικό του γιατρό, αφού
εγγραφεί, που θα τον επισκέπτεται
δωρεάν, αλλά θα μπορεί να πάει και
στον γιατρό του, αν δεν έχει μπει στο
σύστημα, όμως θα τον πληρώνει από
την τσέπη του.
Ο κορονοϊός είναι σε ύφεση,
ωστόσο τις επόμενες 15 μέρες θα
έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για
το πώς θα εξελιχθεί η παραλλαγή
Κένταυρος μετά την καταγραφή του
πρώτου κρούσματος στην Αττική.
Κατερίνα Παπακωστοπούλου
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Παρέμβαση εισαγγελέως για αυτοσχέδιο
ρινγκ σε… αυλή δημοτικού σχολείου

Π

ροκαταρκτική εξέταση για να διερευνηθούν οι
συνθήκες διοργάνωσης αυτοσχέδιου αγώνα μποξ
σε αυλή δημοτικού σχολείου της ανατολικής Θεσσαλονίκης ζήτησε να διενεργηθεί η εισαγγελέας. Αφορμή
στάθηκε η δημοσιοποίηση βίντεο με τον αγώνα. Με παραγγελία του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Παναγιώτη
Παναγιωτοπούλου, η αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Όλγα
Ασλανίδου στο πλαίσιο της έρευνας που ανέθεσε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα ζήτησε να εξεταστεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα της πρόκλησης επικίνδυνης σωματικής
βλάβης ή άλλα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα. Παράλληλα παρήγγειλε να ερευνηθεί εάν έχουν διοργανωθεί
τέτοιοι αγώνες και σε άλλα σχολεία, σε ώρες που αυτά δεν
λειτουργούσαν.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Με πτήση εξπρές ανέβηκαν
οι συντάκτες ΠΑΣΟΚ
Όλοι οι συντάκτες ΠΑΣΟΚ των πανελλαδικών εφημερίδων ανέβηκαν στη Θεσσαλονίκη για να καλύψουν
τη συνέντευξη Τύπου του προέδρου. Μάλιστα ήρθαν οι
περισσότεροι με την πρωινή πτήση και θα φύγουν με
την απογευματινή, καθώς ελάχιστους είδαμε στην
ομιλία στο Βελλίδειο.

Ενόχλησε τον Δανιηλίδη
το όριο θητείας σε δημάρχους

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ποιοι παραπονέθηκαν
για το πρόγραμμα
του Κυριάκου στη ΔΕΘ

Από την πίσω πόρτα
λόγω… ποδιού
ο Ανδρουλάκης

Παράπονα για το ότι ο πρωθυπουργός δεν πέρασε από άλλες επιχειρήσεις παρά μόνο από την μπίρα «Νύμφη» στο πλαίσιο της περιοδείας του
στα περίπτερα της ΔΕΘ έκανε ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ Συμεών Διαμαντίδης
προς τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή της ΔΕΘ - HELEXPO, Αλέξη Τσαξιρλή. «Δεν ήταν δικό μου θέμα η επιλογή
του προγράμματος του πρωθυπουργού,
έκανε ό,τι έκριναν ο ίδιος και το επιτελείο του», απάντησε ο κ. Τσαξιρλής.

Δυστυχώς η κατάσταση της
υγείας του Νίκου Ανδρουλάκη
με το χειρουργημένο πόδι δεν
του επέτρεψε μια πιο επιβλητική είσοδο στο γεμάτο «Ι. Βελλίδης». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
αναγκάστηκε να μπει με τις πατερίτσες του και συνοδεία δύο
ανθρώπων από την πίσω πόρτα
και να αποθεωθεί από τα στελέχη του κόμματος.

Γιάννης Μπουτάρης:
«Ψηφίζω μόνο
τον Μητσοτάκη»
«Υπουργέ, εγώ δεν ψηφίζω ΝΔ.
Ψηφίζω μόνο τον Μητσοτάκη, γιατί
κανένας από αυτούς στη Βουλή δεν
είναι ικανός»… Την ατάκα αυτή πέταξε ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, βλέποντας τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα. Οι δυο τους συναντήθηκαν στα γραφεία διοίκησης της
ΔΕΘ – HELEXPO, με τον κ. Μπουτάρη να έχει ολιγόλεπτη συζήτηση
με τον «τσάρο» των Οικονομικών.

Η ευχάριστη έκπληξη στη γιορτή του Σταύρου Καλαφάτη
Το πρόγραμμα του υφυπουργού Εσωτερικών, αρμοδίου για θέματα Μακεδονίας - Θράκης, Σταύρου Καλαφάτη ήταν βαρύ ακόμη και την ημέρα της ονομαστικής του
εορτής. Έτσι, τα υπόλοιπα τρία μέλη της οικογένειας
αποφάσισαν να του κάνουν μία ευχάριστη έκπληξη και

να βρεθούν στο γραφείο του στο Διοικητήριο για να του
ευχηθούν από κοντά.
Η σύζυγός του Βίκυ και τα δύο του παιδιά, η Βασιλεία
και ο Θανάσης, είπαν τα «χρόνια πολλά» και απαθανάτισαν τη στιγμή.

Στο κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που παρουσίασε
ο Νίκος Ανδρουλάκης υπάρχει η θέση για ανώτατο όριο θητειών στους δημάρχους. Στα πηγαδάκια
μετά το τέλος της ομιλίας βρέθηκαν στο επίκεντρο δήμαρχοι της πόλης με πολλές θητείες. Ο Σίμος Δανιηλίδης, μάλιστα, ανοιχτά έλεγε στους
συνομιλητές του ότι δεν συμφωνεί με την πρόταση αυτή. «Τους δημάρχους τούς εκλέγει ο λαός»,
ακούσαμε να λέει.

Στο ασανσέρ που…
συναντιόμαστε
Αυτός θα μπορούσε να είναι ο τίτλος της τυχαίας
συνάντησης που είχαν σε τοπικό κανάλι της Θεσσαλονίκης ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη. Την ώρα που έβγαινε από το ασανσέρ
ο κ. Χατζηδάκης έπεσε πάνω στον πρώην γραμματέα του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, τον οποίο είδε και είπε
απορημένος: «Τι κάνεις εσύ εδώ;». « Ήμουν καλεσμένος σε εκπομπή», απάντησε ο κ. Χριστοδουλάκης και μετά τις απαραίτητες χειραψίες τράβηξε ο
καθείς τον δρόμο του...

Πολιτική παλιάς δεκαετίας
Κάθε φορά που στέλνουν στα ΜΜΕ ένα δελτίο Τύπου και φωτογραφίες με δημάρχους και αντιδημάρχους που επισκέπτονται έργα ανάπλασης σε ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη, κρατώντας στα χέρια τους τα
σχέδια και τη μελέτη, τα οποία κοιτάζουν πάντα με
μεγάλη προσήλωση, μας δημιουργείται η εξής απορία: Δεν τα είδαν και δεν τα παρατήρησαν προτού
δώσουν την έγκρισή τους για το έργο; Να ξέρουν οι
αιρετοί πως η συγκεκριμένη εικόνα θυμίζει πολιτική
παλιάς δεκαετίας.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφουν: Γιάννης Παργινός, Δημήτρης Δημακόπουλος

Επιχείρηση αντι-γκράφιτι στην Αρχαία Αγορά
Ολοκληρώθηκε η δύσκολη επιχείρηση αντι-γκράφιτι στον
χώρο της Αρχαίας Αγοράς στην Αθήνα, καθώς μια πέτρινη
επιφάνεια 300 τμ καθαρίστηκε πλήρως και τοποθετήθηκε ειδικό φιλμ για την αποτροπή μελλοντικού βανδαλισμού. Η
επιχείρηση καθαρισμού ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, χρειάστηκαν 5 μέρες για να ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, με μια ομάδα
οκτώ ατόμων να εργάζεται εντατικά σε καθημερινή βάση. Ο
συγκεκριμένος χώρος είχε βανδαλιστεί πριν από περίπου
δυόμισι χρόνια και είχε αποκατασταθεί από τα συνεργεία του
δήμου. Όπως επεσήμανε ο δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης, «αποκαταστήσαμε ταχύτατα και με τη δέουσα φροντίδα
τη φθορά σε αυτό τον εμβληματικό χώρο που στην αρχαιότητα αποτέλεσε το επίκεντρο του δημόσιου βίου και σήμερα την
“καρδιά” της Αρχαίας Αθήνας και πόλο έλξης για τους επισκέπτες της. Δεν θα ανεχθούμε εικόνες βανδαλισμού σε κανέναν αρχαιολογικό χώρο ή μνημείο της πόλης».

Ανακαινίστηκε το κολυμβητήριο
«Α. Γαρύφαλλος»
Το δημοτικό κολυμβητήριο Πειραιά «Α. Γαρύφαλλος»
στα Βοτσαλάκια ανακαινίστηκε πλήρως και υποδέχεται
τον κόσμο από χθες σε νέες σύγχρονες και λειτουργικές
εγκαταστάσεις. Λίγες μέρες πριν από την έναρξη της λειτουργίας του επισκέφτηκε το ανακαινισμένο δημοτικό
κολυμβητήριο ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης
και επέβλεψε την ολική ανακαίνιση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» και
περιλαμβάνει νέα αποδυτήρια και γραφεία, νέες εξέδρες, ανακαίνιση στον περιβάλλοντα χώρο, νέο φωτισμό
τύπου LED, νέες τέντες, περίφραξη κ.ά. Επιπλέον, δημιουργήθηκε ένα νέο γυμναστήριο στον εσωτερικό χώρο
του κολυμβητηρίου.

Εγκαίνια της Πλατείας Φυλής
στο Καστελόριζο

!

Χρηματοδότηση για
τις ιδιαιτερότητες των ΟΤΑ

Προβληματισμό προκαλεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση του πρώτου βαθμού η ΚΥΑ για την επιβολή μέτρων
εξοικονόμησης ενέργειας στους δήμους. Το ΔΣ της
ΠΕΔ Ηπείρου συζήτησε το θέμα και κατέληξε σε μια
δέσμη προτάσεων που χαρακτηρίζεται από τη γενική
αποδοχή της υποχρέωσης μείωσης της ενεργειακής
κατανάλωσης στους δήμους αλλά και από τη διατύπωση εναλλακτικών λύσεων. Η ΠΕΔ ισχυρίζεται ότι
στην Ήπειρο υπάρχουν ιδιαιτερότητες που δεν επιτρέπουν τη μείωση ανελαστικών εξόδων, που δεν βαρύνουν αντίστοιχα άλλους δήμους στην υπόλοιπη
επικράτεια. Προς τούτο ζητά για τις βραχυπρόθεσμες
ανάγκες των δήμων, που επιφέρει η υπέρογκη αύξηση του ενεργειακού κόστους, να υπάρξει άμεση ενίσχυση από την Πολιτεία.

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς
τα βόρεια της Αθήνας, «χτύπησε» συναγερμός για τον «γαλάζιο» δήμαρχο, μόλις μαθεύτηκε
στην πόλη ότι άλλο γνωστό πολιτικό στέλεχος
της πόλης παραιτήθηκε από την κομματική θέση που κατείχε; Βλέπετε, η παραίτηση σχετίστηκε -και μάλλον όχι άδικα- με την προετοιμασία του για να διεκδικήσει τον δήμο στις
εκλογές του 2023… Αν επαληθευθεί η υποψηφιότητα και δεν αλλάξει κάτι, θα μιλάμε για
τέσσερις (!) «γαλάζιες» υποψηφιότητες!

Στην Καλαμάτα η «αφρόκρεμα»
της τουριστικής βιομηχανίας

Ξεκίνησε η διεκδίκηση
για το τουριστικό 2023

Με την τελετή εγκαινίων της Πλατείας Φυλής ολοκληρώθηκε η επίσημη επίσκεψη της αποστολής του Δήμου
Φυλής στο αδελφοποιημένο Καστελόριζο. Τη νέα πλατεία, που έλαβε τιμητικά το όνομα του Δήμου Φυλής επειδή κατασκευάστηκε με δαπάνη του, εγκαινίασαν κόβοντας μαζί την κορδέλα οι δήμαρχοι Φυλής Χρήστος Παππούς και Μεγίστης (Καστελόριζου) Γιώργος Σαμψάκος. Ο
δήμαρχος Μεγίστης ευχαρίστησε τον κ. Παππού τόσο για
την πλατεία όσο και για την προμήθεια και διάθεση απορριμματοφόρου, κάδων, φωτιστικών σωμάτων LED, εξοπλισμού και ιατροφαρμακευτικού υλικού για το δημοτικό
ιατρείο κ.ά.

Προτού λήξει η τουριστική σεζόν του 2022, ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος είχε συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους της
διοίκησης του βρετανικού τουριστικού ομίλου Jet2,
εκ των κορυφαίων τουριστικών οργανισμών της
αγοράς, με βασικό αντικείμενο συζήτησης την προετοιμασία της επόμενης τουριστικής περιόδου του
2023. «Αυξάνουμε την αεροπορική μας χωρητικότητα προς τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Από τις
203.000 αεροπορικές θέσεις του 2019 στις 410.000
για το 2023, στη διάθεση των επισκεπτών του Νοτίου Αιγαίου», δήλωσε η επικεφαλής της Jet2 Janice
Mather. Από τη δική του πλευρά ο περιφερειάρχης
υποσχέθηκε «στενότερη σύνδεση των μεγαλύτερων με τα μικρότερα νησιά της περιφέρειας».

Μεγάλα ονόματα της τουριστικής βιομηχανίας και
στελέχη Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών θα συναντηθούν στην Καλαμάτα από τις 8 έως
τις 12 Μαΐου 2023, στο Συνέδριο TBEX Europe 2023, την
οργάνωση του οποίου ανέλαβαν η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο οικείος δήμος. Έμπειροι επαγγελματίες από
όλο τον κόσμο θα συναντηθούν και θα συζητήσουν τις
τελευταίες τάσεις, στρατηγικές και τακτικές της τουριστικής αγοράς και θα προβάλουν την ελληνική ομορφιά
ανά την υφήλιο.
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αμηλότοκα ή και άτοκα δάνεια σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες, ευάλωτους και νέους 25-39 ετών, αξιοποίηση αστικών
ακινήτων και εκτάσεων με κατασκευή
οικιστικών συγκροτημάτων, ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών
και αύξηση του φοιτητικού επιδόματος συνθέτουν το κυβερνητικό σχέδιο
για την αντιμετώπιση του δημογραφικού και τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας.
Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

loukas1972@gmail.com

Το σχετικό πρόγραμμα, σε συνέχεια
των εξαγγελιών του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, εξειδίκευσαν χθες οι αρμόδιοι υπουργοί
Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, Ενέργειας-Περιβάλλοντος Κώστας Σκρέκας, Παιδείας Νίκη Κεραμέως και
Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, παρουσία του κυβερνητικού εκπροσώπου
Γιάννη Οικονόμου και του διοικητή
της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης Σπύρου Πρωτοψάλτη.
Ειδικότερα, το πρόγραμμα «Σπίτι
μου» περιλαμβάνει τα εξής μέτρα:
1. Δάνεια έως 150.000 ευρώ για
αγορά πρώτης κατοικίας έως 120 τ.μ.
και έτος κατασκευής έως το 2007, με
ωφελούμενους 10.000 νέους ή νέα
ζευγάρια 25-39 ετών. Το κατώτατο εισοδηματικό όριο θα είναι 10.000 ευρώ
και το ανώτερο θα είναι αντίστοιχο με
αυτό για το επίδομα θέρμανσης, ενώ η
μηνιαία δόση θα ανέρχεται σε 275285 ευρώ.
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Στεγαστικά έως
150.000 ευρώ
σε 10.000 νέους με
275 ευρώ τον μήνα
2. Άτοκο στεγαστικό δάνειο σε τρίτεκνους και πολύτεκνους ή αν ο δικαιούχος αποκτήσει όσο αποπληρώνει 3 παιδιά και πάνω.
3. Πρόβλεψη για διπλασιασμό του
προϋπολογισμού σε περιπτώσεις
εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων.
4. Αξιοποίηση 1.000 ακινήτων του
προγράμματος Εστία για 3 χρόνια, με
προτεραιότητα σε πολύτεκνους, τρίτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες.
5. Αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων ύψους 200 εκατ. ευρώ για αξιοποίηση κενών ιδιωτικών κατοικιών.
Αφορά τη μαζική ανακαίνιση 4.000
ακινήτων που έχουν μείνει κενά για
μεγάλο χρονικό διάστημα και θα παραχωρηθούν από ιδιοκτήτες για πάνω
από 5 έτη. Επίσης, θα παραχωρηθούν
100 διαμερίσματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για ευάλωτες ομάδες.
6. Προωθούνται 2 προγράμματα της
ΔΥΠΑ για χαμηλό ενοίκιο, μέσω αξιοποίησης ακινήτων του πρώην ΟΑΕΔ.
Στόχος είναι η ανέγερση 2.500 κοινωνικών κατοικιών για 5.000 νέους με
μηδενικό κόστος για το Δημόσιο, καθώς η ΔΥΠΑ παρέχει την περιουσία
και ο ιδιώτης επισκευάζει τα κτίρια,
ενώ το 50% θα πάει στον ιδιώτη και το

υπόλοιπο θα αξιοποιηθεί προς όφελος των νέων με πολύ χαμηλά ενοίκια.
Επιπλέον, θα αξιοποιηθούν 40 ακίνητα της παλαιάς πρόνοιας με ωφελούμενους 80 νέους, ενώ συνολικά από το
πρόγραμμα θα ωφεληθούν 30.000
πολίτες.

Κτίρια και φοιτητές
Η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
και η αύξηση του φοιτητικού επιδόματος θα λειτουργήσουν προσθετικά στα
μέτρα της κυβέρνησης για το πρόγραμμα «Σπίτι μου». Ειδικότερα, όπως
ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος-Ενέργειας, προβλέπονται οι εξής
παρεμβάσεις:
 Επιδότηση έως 25.000 ευρώ για παρεμβάσεις βελτίωσης ενεργειακής
απόδοσης για επιδότηση από 50% έως
90%. Αυτό αφορά το σύστημα θέρμανσης-ψύξης, τη μόνωση, την αντικατάσταση κουφωμάτων κ.ά.
 Επιδότηση έως 10.000 ευρώ για παρεμβάσεις ανακαίνισης με το ποσοστό
επιδότησης έως 30% για όλους για το
μπάνιο, τα είδη υγιεινής, ακόμα και
την αγορά συσκευών, όπως η κουζίνα
ή το πλυντήριο.
 Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» ανα-

μένεται να ξεκινήσει τον προσεχή Δεκέμβριο και το εισοδηματικό όριο είναι για οικογενειακό εισόδημα έως
50.000 ευρώ για ιδιόκτητο ακίνητο και
ιδιοκατοικούμενο, πλήρη κυριότητα ή
επικαρπία για ενοικιαζόμενο ακίνητο.
 Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» θα
έχει ανώτατο εισοδηματικό όριο τα
20.000 ευρώ.
Από την πλευρά της η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως ανακοίνωσε:
Αύξηση κατά 50% του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος στα 1.500 ευρώ
ετησίως από 1.000 ευρώ που ήταν πέρυσι, ενώ για όσους συγκατοικούν το
ποσό θα ανέλθει σε 2.000 ευρώ. Συνολικά αφορά 50.000 φοιτητές ΑΕΙ και
σπουδαστές ΙΕΚ, ενώ έως το τέλος Δεκεμβρίου θα δοθεί αναδρομικά το επίδομα της περυσινής χρονιάς. Ειδικά
για τα πανεπιστήμια Αιγαίου, Δυτικής
Μακεδονίας και Δημοκρίτειο θα προβλέπεται ανώτατο οικογενειακό εισόδημα 40.000 ευρώ. Προγραμματίζεται
η κατασκευή φοιτητικών εστιών, δυναμικότητας 8.150 κλινών στα πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Αττικής και Κρήτης,
έτσι ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση
στην ανώτατη εκπαίδευση σε φοιτητές
από πιο χαμηλά οικονομικά στρώματα.

Φθηνή στέγη για χιλιάδες
πολίτες - Ριζοσπαστικά
μέτρα για νέους, φοιτητές,
τρίτεκνους, πολύτεκνους και
ευάλωτους - Ενεργειακή
αναβάθμιση κτιρίων
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Άδεια μητρότητας:
Αυξάνεται από 6 σε 9 μήνες

Ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν
επίδομα και κάρτα ανεργίας

Ε

κτός ΔΥΠΑ κινδυνεύουν
να μείνουν χιλιάδες άνεργοι, κάτι που αυτόματα σημαίνει απώλεια και του
επιδόματος ανεργίας αλλά και της
κάρτας τους.
Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

amaliakatzou@gmail.com

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, προβλέπεται η διαγραφή από τα μητρώα
του ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ) των ανέργων από 6
μήνες ως 2 χρόνια, εφόσον ο άνεργος
αρνηθεί εργασία ή συμμετοχή σε
πρόγραμμα κατάρτισης.
Ειδικότερα, εάν ο αναζητών εργασία αρνηθεί τρεις προσφερόμενες
θέσεις εργασίας, οι οποίες είναι σύμφωνες με το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο
Δράσης και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του αναζητούντος εργασία που
έχουν αποτυπωθεί σ’ αυτό, διακόπτεται η καταβολή παροχών και ο αναζητών εργασία διαγράφεται από το Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ για δύο (2) έτη.
 Εάν ο αναζητών εργασία δεν συμμετέχει σε δράση συνεχιζόμενης
επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης που του υποδεικνύεται από
τη ΔΥΠΑ, διακόπτεται η καταβολή παροχών και ο αναζητών εργασία διαγράφεται από το Ψηφιακό Μητρώο
ΔΥΠΑ για έξι μήνες. Ως συμμετοχή

νοείται η παρακολούθηση της δράσης κατάρτισης μέχρι την ολοκλήρωσή της και η πιστοποίησή του για την
επιτυχή περάτωση της κατάρτισης. Η
παράλειψη σύνταξης του Ψηφιακού
Ατομικού Σχεδίου Δράσης σε συνεργασία με τον εργασιακό σύμβουλο
εντός των προθεσμιών προβλέπει
διαγραφή 6 μήνες από το Ψηφιακό
Μητρώο ΔΥΠΑ.
 Εάν ο αναζητών εργασία δεν εκπληρώνει λοιπές υποχρεώσεις που
σχετίζονται με τη συνεργασία του με
τον εργασιακό σύμβουλο, επέρχονται
ειδικότερες συνέπειες που προβλέπονται στην απόφαση αυτή.
Παράλληλα, όποιος ζητήσει να εγγραφεί στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ,
ενώ απασχολείται με σύμβαση ή σχέση εργασίας ή, σε περίπτωση αυτοαπασχολουμένου ή ανεξαρτήτως απασχολουμένου, δεν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου
30 του ν. 4144/2013 ή της παρ. 2 του
άρθρου 44 του ν. 3986/2011 ή όποιος,
ενώ είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο, αρχίσει να απασχολείται και
δεν δηλώσει την απασχόλησή του
αμέσως στη ΔΥΠΑ, διαγράφεται αμέσως από το Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ
και δεν έχει δικαίωμα επανεγγραφής, προτού παρέλθουν έξι μήνες.

Η δεύτερη παράβαση
Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης εντός 12 μηνών, χάνει το δικαίωμα επανεγγραφής στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ για 2 έτη.

Παροχές της που έχουν καταβληθεί σε μία τέτοια περίπτωση αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες και, με πράξη του διοικητή της
ΔΥΠΑ, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο.
Οι κυρώσεις επιβάλλονται και σε
περίπτωση που η απασχόληση γίνεται
χωρίς να έχει δηλωθεί ή αναγγελθεί
αρμοδίως.
Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης
του αναζητούντος εργασία ως προς τα
στοιχεία που περιλαμβάνονται στο
Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ ή παράλειψης του αναζητούντος εργασία να
επικαιροποιήσει τα στοιχεία αυτά στις
προθεσμίες που προβλέπει η απόφαση, μπορεί να επιβληθεί, με πράξη
του διοικητή της ΔΥΠΑ, προσωρινή
διαγραφή από το Ψηφιακό Μητρώο
ΔΥΠΑ για χρονική διάρκεια ανάλογη
με τη βαρύτητα της παράβασης.
Εάν εξαιτίας της ψευδούς δήλωσης
ή παράλειψης έχουν καταβληθεί επιδόματα, παροχές ή καταβληθούν διευκολύνσεις, οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται μετά από πρόσκληση του διοικουμένου για παροχή
εξηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 6
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Διαγραφή από τα μητρώα
εφόσον ο άνεργος αρνηθεί
συμμετοχή σε πρόγραμμα
κατάρτισης

Σε εννέα μήνες, από έξι που είναι μέχρι σήμερα, αυξάνεται η άδεια μητρότητας, σύμφωνα με την εξαγγελία του
Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της
ΔΕΘ, ενώ προβλέπεται και η ταυτόχρονη καταβολή του επιδόματος μητρότητας. Η αύξηση στην άδεια μητρότητας
αποτελεί ένα από τα 21 μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός και τη συμπεριέλαβε στις μόνιμες παρεμβάσεις
που θα πραγματοποιήσει η κυβέρνηση
από τον Ιανουάριο του 2023, αφού προηγηθεί η ψήφιση της νέας ρύθμισης.
Όπως αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, στόχος είναι η στήριξη της οικογένειας, η
αντιμετώπιση του δημογραφικού, αλλά
και η αποκατάσταση της δικαιοσύνης
στις νέες μητέρες.

Τι ισχύει μέχρι σήμερα
Μέχρι στιγμής ο νόμος προβλέπει ειδική άδεια προστασίας μητρότητας
χρονικής διάρκειας έξι μηνών στις εργαζόμενες μητέρες, μετά τη λήξη της
άδειας μητρότητας (τοκετού-λοχείας),
της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, καθώς επίσης και στις εργαζόμενες που αμέσως μετά τα ανωτέρω διαστήματα κάνουν χρήση της ετήσιας κανονικής άδειας, εφ’ όσον αυτό
είναι απαραίτητο με βάση της ετήσιες
προθεσμίες για τη χορήγησή της.
Το δικαίωμα της λήψεως ειδικής
εξάμηνης άδειας προστασίας μητρότητας ασκείται με αίτηση που υποβάλλει
η ίδια η δικαιούχος ή δι’ αντιπροσώπου
στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ εντός 60 ημερών από τη λήξη των ανωτέρω αδειών.

Οι αποδοχές κατά τη διάρκεια
της άδειας
Κατά τη διάρκεια της ως άνω ειδικής
άδειας ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να καταβάλλει στην εργαζόμενη μητέρα μηνιαίως ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό,
όπως αυτός κάθε φορά καθορίζεται,
καθώς και αναλογία δώρων εορτών και
επιδόματος αδείας, με βάση το προαναφερόμενο ποσό.
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Στόχος της να έχει
εγκαταστήσει πανελλαδικά
1.000 φορτιστές
έως το τέλος του 2022

Η

γετική θέση στην ελληνική αγορά ηλεκτροκίνησης επιδιώκει να πάρει η
NRG του Ομίλου Motor
Oil, θέτοντας φιλόδοξους στόχους
για το επόμενο διάστημα με το βλέμμα στραμμένο στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης,
υπό τη σκέπη της στρατηγικής «incharge» τόσο προς εμπορικούς πελάτες και επιχειρήσεις όσο και προς
οικιακούς.
Έχοντας μελετήσει σε βάθος την ελληνική αγορά και τις προοπτικές που
διαγράφονται, σήμερα η εταιρεία διαθέτει σε λειτουργία πάνω από 500
φορτιστές σε όλη την Ελλάδα με έμφαση σε σημεία καίριας σημασίας για
την καθημερινή εξυπηρέτηση του
οδηγού, όπως σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, αλυσίδες σουπερμάρκετ και εμπορικά κέντρα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έμφαση σε ξενοδοχεία
και επιχειρήσεις
Σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας
που συνομίλησαν με την «Political»,
σε πρώτο χρόνο η εταιρεία προκρίνει
τις «b2b» συνεργασίες, ενσωματώνοντας στον χάρτη της ηλεκτροκίνησης μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες
και επιχειρήσεις και ακολούθως προχωρώντας σε βελτιστοποίηση λύσεων
για τους οικιακούς καταναλωτές.
Ειδικότερα, αυτήν τη στιγμή το
«χαρτοφυλάκιο» ηλεκτροκίνησης της
εταιρείας περιλαμβάνει δύο σημαντικές συνεργασίες με τις αλυσίδες σουπερμάρκετ My Market και Μασούτης.
Στην πρώτη περίπτωση το σχέδιο διακρίνεται σε δύο φάσεις με ορίζοντα
ολοκλήρωσης το τέλος του 2023 και
εγκατεστημένους 500 φορτιστές σε
250 σημεία. Μέχρι στιγμής, όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες, έχουν
εγκατασταθεί 160 φορτιστές σε 80 σημεία. Στην περίπτωση του Μασούτη το
επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει 300
φορτιστές σε 150 σημεία φόρτισης.
Ο χάρτης των συμφωνιών συμπληρώνεται με το ξενοδοχειακό κομμάτι,
συγκεκριμένα με το Costa Navarino
και τον Όμιλο Greco Hotel, αριθμώντας σήμερα πάνω από 80 σημεία φόρτισης σε ξενοδοχεία.

Εξαπλώνεται το δίκτυο
Το δίκτυο φόρτισης της NRG απλώνεται πανελλαδικά με παρουσία σε
όλους τους μεγάλους αστικούς

Τα επενδυτικά
πλάνα της NRG
στην αγορά
ηλεκτροκίνησης
Με κεντρική στόχευση την παροχή ολοκληρωμένης λύσης διαχείρισης, η NRG έχει δημιουργήσει και συνεχίζει να δημιουργεί και να στελεχώνει μια ολόκληρη πλατφόρμα που υπάρχει από πίσω και λειτουργεί υποστηρικτικά. Η διαδικτυακή πλατφόρμα της εφαρμογής incharge
δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να συνδεθούν
στο δίκτυο φορτιστών incharge να παρακολουθούν τη λειτουργία των
σταθμών φόρτισης σε πραγματικό
χρόνο, να διαχειρίζονται και να συντηρούν τους σταθμούς φόρτισης και
να λαμβάνουν αναφορές χρήσης των
σημείων επαναφόρτισης με ιστορικά
στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας και
συνεδρίες φόρτισης. Επιπλέον, η
διαδικτυακή πλατφόρμα incharge
για επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης της πρόσβασης στους
σταθμούς φόρτισης από συγκεκριμένους χρήστες ηλεκτρικών αυτοκινήτων μέσω της τεχνολογίας RFID.
Σε ό,τι αφορά τους οικιακούς καταναλωτές, η εταιρεία διαθέτει εξειδικευμένα προγράμματα ηλεκτροκίνησης και φορτιστές για το σπίτι, μετρώντας ήδη ένα σημαντικό πελατολόγιο που αναμένεται να διευρυνθεί,
καθώς επιδοτούνται από το Πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά».

Η διαδικτυακή
πλατφόρμα
της εφαρμογής
incharge

ιστούς της χώρας -Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα-, ενώ στα άμεσα σχέδια
της εταιρείας είναι η επέκταση του δικτύου και στους τρεις νομούς που
ακόμη βρίσκονται εκτός. Πρόκειται
για το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφορτιστών στη χώρα, με την πλειονότητα
αυτών να είναι εγκατεστημένη σε
πρατήρια αυτοκινητοδρόμων ΣΕΑ
Shell & Avin, καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος του εθνικού οδικού δικτύου. Σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας, η χρήση τους κρίνεται ικανοποιητική μέχρι στιγμής, με πολύ μεγάλη ροή να παρατηρείται στα Μέγαρα, στην Αταλάντη και από τις δύο μεριές, καθώς και στην Εγνατία Οδό.
Παρά τις αυξομειώσεις στις τιμές του
ρεύματος, στελέχη της εταιρείας δηλώνουν πως η τιμή φόρτισης δεν έχει
αλλάξει και διαμορφώνεται στα 40
λεπτά σε φορτιστή AC (εύρος ισχύος
7,4 έως 22 kW) και 50 λεπτά σε φορτιστή DC (εύρος ισχύος από 30 kW και
πάνω) συν ΦΠΑ.

Ανταγωνιστικό κόστος
Με τα σημερινά δεδομένα το κόστος
για μια απόσταση 70-80 χιλιομέτρων
με ηλεκτρικό αυτοκίνητο ανέρχεται σε
περίπου 6,5 ευρώ, όταν με συμβατικό
καύσιμο φτάνει τα περίπου 16 ευρώ,
γεγονός που αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο για την περαιτέρω προώθηση
των ηλεκτρικών οχημάτων. Σήμερα
κυκλοφορούν περίπου 13.000 plug-in
υβριδικά αυτοκίνητα, εκ των οποίων
τα 4.000 είναι αμιγώς ηλεκτρικά.
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ΧΑ: Κλειδί για την τάση το διεθνές κλίμα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Trastor: Πώληση κτιρίου
γραφείων

ύσκολα θα μπορέσει το ελληνικό
χρηματιστήριο να
υπερβεί τις 900
μονάδες, εάν δεν εξομαλυνθεί το κλίμα στις διεθνείς αγορές. Εάν υπάρξει έστω και
προσωρινά ένα «ξέφωτο»
ομαλοποίησης στις δυτικές
αγορές, τότε το ΧΑ θα επανέλθει πολύ γρήγορα πάνω από
τις 900 μονάδες, καθώς παραμένει στα ραντάρ μεγάλων
διεθνών χαρτοφυλακίων.
Πάντως η συγκυρία παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον
και θα μπορούσαν να κινηθούν υψηλότερα δείκτες και μετοχές, αν υπήρχε ένα υποστηρικτικό διεθνές κλίμα. Οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων εξαμήνου συνεχίζουν να είναι εξαιρετικές, όπως έδειξαν και οι δημοσιεύσεις των ElvalHalcor, Αλουμύλ Μυλωνάς και Έλτον Χημικά, όπου κινήθηκαν σε ιστορικά υψηλά τα μεγέθη τους. Τεχνικά ο Γενικός Δείκτης θέλει κλεισίματα υψηλότερα των 854 μονάδων για να κινηθεί προς 866 (συγκλίνουν ο εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων και ο εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 878 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών) και να αποκλείσει το σενάριο υποχώρησης προς τις 805 και 795-786 μονάδες. Οι επόμενες αντιστάσεις στις 895, 900, 906-908 και 944 μονάδες (gap).

Στην πώληση ενός κτιρίου γραφείων στην
Αγία Παρασκευή Αττικής, επί της οδού Αγίου
Ανδρέα 3, συνολικής επιφανείας 3.472,70
τ.μ., έναντι συνολικού τιμήματος 2.700.000
ευρώ, προχώρησε η Trastor ΑΕΕΑΠ. H εν
λόγω πώληση αποτελεί μέρος της στρατηγικής αποεπένδυσης της εταιρείας από συγκεκριμένα ακίνητα κατοχυρώνοντας, πρωτίστως, σημαντικές υπεραξίες για τους μετόχους της και είναι σύμφωνη με τη διαμόρφωση του βέλτιστου επενδυτικού χαρτοφυλακίου ακινήτων, σύμφωνα με τις τάσεις της
κτηματαγοράς.

Profile: Η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου επέλεξε το Acumen.plus

Σε ανακατασκευή της Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης ιλύος στην Εγκατάσταση
Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης
(ΕΕΛΘ) προχωρά η ΕΥΑΘ, με σκοπό η
ιλύς που απομένει από την επεξεργασία
των αστικών λυμάτων της Θεσσαλονίκης
να είναι καλύτερης ποιότητας με περιβαλλοντικούς όρους, αλλά και μεγαλύτερης αποδοτικότητας κατά τη χρήση
της ως λιπάσματος σε αγροτικές καλλιέργειες. Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε μεταξύ της ΕΥΑΘ και της αναδόχου
εταιρείας Άκτωρ ΑΤΕ, με προϋπολογισμό 1,75 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ και
διάρκεια 12 μήνες. Η ανακατασκευή της
μονάδας θα εξασφαλίσει καλύτερους
όρους λειτουργίας, μεγαλύτερη ασφάλεια και αποδοτικότητα, αλλά και καλύτερο προϊόν προς χρήση ως εδαφοβελτιωτικό.

Δ

Η Profile Software ανακοίνωσε ότι η Κεντρική
Τράπεζα της Αιγύπτου (CBE) επέλεξε το Acumen.plus, το διεθνώς εφαρμοσμένο Σύστημα
Διαχείρισης Διαθεσίμων (Treasury Management
System), για την αποτελεσματική διαχείριση και
βελτιστοποίηση των λειτουργιών της, με ταυτόχρονη συμμόρφωση και πλήρη γκάμα αναφορών
για διαχείριση αποθεματικών και χρέους. Η πλατφόρμα θα εγκατασταθεί στα κεντρικά γραφεία του
Καΐρου. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η
Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου (CBE) στο Κάιρο
διαθέτει συνολικά τέσσερα υποκαταστήματα που βρίσκονται σε τρεις πόλεις. Ως ο μεγαλύτερος δημόσιος
χρηματοπιστωτικός οργανισμός, εξυπηρετεί τη χώρα διατηρώντας τη σταθερότητα των τιμών. Έχοντας αυστηρές απαιτήσεις στους τομείς της συμμόρφωσης και παραγωγής αναφορών, αυξανόμενο όγκο συναλλαγών και δεδομένων, καθώς και εκτεταμένο εύρος χρηματοοικονομικών προϊόντων, το Σύστημα Διαχείρισης
Κινδύνων και Διαθεσίμων αποτελεί ζήτημα υψίστης σημασίας για τη CBE, επομένως η έρευνα που διενεργήθηκε για την επιλογή του ήταν εκτεταμένη.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

BUSINESS

Intracom Telecom και MAS αναλαμβάνουν έργο του ΔΕΔΔΗΕ
Την ανάληψη έργου από κοινού με τη MAS ΑΕ, ηγέτιδα
εταιρεία λύσεων λογισμικού στον χώρο της ενέργειας,
ανακοίνωσε η Intracom Telecom, διεθνής πάροχος τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και λύσεων. Το έργο αφορά την
υλοποίηση Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) του ΔΕΔΔΗΕ, ύψους 6.312.640 ευρώ. Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Intracom Telecom, το έργο περιλαμβάνει τη μελέτη,
την προμήθεια, την εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού και την παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση, θέση σε
παραγωγική λειτουργία και υποστήριξη των ΚΕΕ, καθώς
και τη συντήρησή τους για τρία χρόνια από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου.

ΕΥΑΘ: Σύμβαση με Άκτωρ

Νέο στέλεχος
στην ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ανακοίνωσε ότι ο κ.
Κωνσταντίνος Μούγιος του Αποστόλου
ανέλαβε τα καθήκοντα του επικεφαλής
της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων της
εταιρείας. Ο κ. Κωνσταντίνος Μούγιος είναι κάτοχος πτυχίου οικονομικών επιστημών και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
στη διαχείριση κινδύνων και διαθέτει εμπειρία στη διαχείριση κινδύνων στον τομέα των χρηματοπιστωτικών και των
ελεγκτικών υπηρεσιών.
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BUSINESS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Eurolife FFH: Ασφάλιση για
μισθώσεις τύπου Airbnb

Mytilineos: Σύμβαση για
ενεργειακή εξοικονόμηση
των Μονών Αγίου Όρους
Συνεργασία Αναπτυξιακής
Τράπεζας και ΣΕΒΕ

Προτιμητέος επενδυτής για
πώληση δανείων 72 ξενοδοχείων
Η Intrum Hellas ΑΕΔΑΔΠ,
διαχειρίστρια των
απαιτήσεων που
προέρχονται από
δάνεια και πιστώσεις που ανήκουν στις εταιρείες ειδικού
σκοπού με τις επωνυμίες Sunrise I NPL Finance
DAC, Sunrise II NPL Finance DAC και Vega II NPL
Finance l DAC, υπό τον ρόλο του συντονιστή πώλησης ανακοινώνει την ανάδειξη της κοινοπραξίας SMERemediumCap / Latonia Enterprises Company
Limited - Athanasios Laskaridis family office /
WHG Europe Limited - Brown Hotels ως προτιμητέου επενδυτή για την πώληση χαρτοφυλακίου δανείων 72 ξενοδοχειακών μονάδων, νομικής απαίτησης 254 εκατ. ευρώ, που ανήκουν στις προαναφερόμενες εταιρείες ειδικού σκοπού (Project Tethys).
Πρόκειται για την πρώτη πώληση κλαδικού χαρτοφυλακίου στη δευτερογενή αγορά στην Ελλάδα.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB και
ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων - ΣΕΒΕ υπέγραψαν
μνημόνιο συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας
και της υποστήριξης των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας τα χρηματοδοτικά εργαλεία της HDB
στο πλαίσιο της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι δύο οργανισμοί θα διερευνήσουν το ενδεχόμενο συμπράξεων στο πλαίσιο ενθάρρυνσης και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, καθώς και
της διεύρυνσης των εξαγωγών, όπως για παράδειγμα μέσω της διαμόρφωσης και προώθησης χρηματοδοτικών εργαλείων για τις
εξαγωγικές επιχειρήσεις.
Από την πλευρά της HDB θα δοθεί πρόσβαση
στην πλατφόρμα δικτύωσης «InnoAgora» στα
μέλη του ΣΕΒΕ, με στόχο τη διασύνδεση με διεθνή οικοσυστήματα, την ενίσχυση της εξωστρέφειας, την άντληση επενδυτικών κεφαλαίων, καθώς και την εύρεση εμπορικών εταίρων.

Διάκριση της PepsiCo Hellas
στα Green Awards
Με το πρώτο
βραβείο στην
ενότητα «Χρήση
ανακυκλωμένων υλικών στις
συσκευασίες
προϊόντων» διακρίθηκε η PepsiCo Hellas
στα Green Awards 2022, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Η τελετή απονομής
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022, στο πλαίσιο του «The Second Thessaloniki Metropolitan Summit»,
που διοργάνωσαν λίγο πριν από την έναρξη
της ΔΕΘ ο «Economist» και το powergame.gr.

Νέα ψηφιακή υπηρεσία
της Autohellas Hertz
Η Autohellas Hertz παρουσιάζει τη νέα ψηφιακή υπηρεσία «Online Leasing Calculator», που αναβαθμίζει την εμπειρία του επισκέπτη και μειώνει στο ελάχιστο τους χρόνους εξυπηρέτησης των πελατών της. Με το
«Online Leasing Calculator» το leasing γίνεται πιο εύκολο, γρήγορο και προσωποποιημένο, καθώς επαγγελματίες και ιδιώτες μπορούν να διαμορφώσουν την προσφορά που
ταιριάζει στις ανάγκες τους σε δύο μόλις…
«ψηφιακά» βήματα.

Νέος εμπορικός διευθυντής
στη Witside
Η Witside καλωσορίζει τον νέο της εμπορικό διευθυντή Νίκο Καβαλιεράτο. Ο Νίκος Καβαλιεράτος διαθέτει βαθιά γνώση των επιχειρησιακών διαδικασιών και μεγάλη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών και τις πωλήσεις λύσεων πληροφορικής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Εργάζεται στον χώρο της πληροφορικής πάνω
από 20 χρόνια και στις θέσεις που έχει αναλάβει
περιλαμβάνονται: Managing Director SouthEastern Europe στη Real Consulting AE, General Manager στην Emmetron AE, PartnerBusiness Development Director στην
Whitesteps SA, Commercial Director στην Impact ΑΕ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η

Mytilineos μέσω του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SES BU) υπέγραψε
σύμβαση με την Ιερά Κοινότητα Αγίου
Όρους (ΙΚΑΟ) προκειμένου να συμβάλει
αποτελεσματικά στην ενεργειακή εξοικονόμηση
των Ιερών Μονών. Κύριος στόχος του έργου είναι η
αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για
την κάλυψη σημαντικού μέρους της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της Ιεράς Κοινότητας. Oι Ιερές Μονές αναβαθμίζονται και γίνονται
πλέον «υβριδικές», καθώς μέσα από νέες τεχνολογίες φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης
υψηλής απόδοσης διασφαλίζονται τόσο η ενεργειακή επάρκεια και συνεπακόλουθα η μείωση του κόστους, όσο και η προστασία του περιβάλλοντος. Το
έργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση
σε λειτουργία 21 αυτόνομων Φωτοβολταϊκών Σταθμών συνολικής ισχύος 2,64MW και συστημάτων
αποθήκευσης ενέργειας (Li-on BESS) συνολικής
χωρητικότητας περίπου 5 MWh, τα οποία θα τοποθετηθούν πλησίον των κτιριακών εγκαταστάσεων 17
ιερών μονών και 4 εξαρτημάτων τριών εξ αυτών.

Εξελίσσοντας συνεχώς τις ασφαλιστικές λύσεις που προσφέρει και αναγνωρίζοντας τις
ανάγκες των πελατών της, η Eurolife FFH ανακοινώνει τη διεύρυνση της χρήσης των προγραμμάτων κατοικίας MultiHome Ευέλικτο και
MultiHome Ολοκληρωμένο και για ασφάλιση
κατοικιών βραχυχρόνιας μίσθωσης. Όπως
αναφέρει η ασφαλιστική σε σχετική ανακοίνωση, με τα MultiHome Ευέλικτο και MultiHome
Ολοκληρωμένο οι ασφαλισμένοι αποκτούν ένα
σύνολο βασικών καλύψεων, όπως πυρκαγιά,
έκρηξη, πτώση δέντρων και αεροσκάφους,
πρόσκρουση οχήματος, έξοδα αποκομιδής
συντριμμάτων. Παράλληλα, ανάλογα με το πρόγραμμα που θα επιλέξουν, μπορούν να ασφαλιστούν για περιπτώσεις σεισμού, καθίζησης,
πλημμύρας, χιονιού, χαλαζιού, θραύσης σωληνώσεων, διαρροής και απώλειας νερού, τρομοκρατικών ενεργειών, πολιτικών ταραχών.
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SPORTS
Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Τα χειρότερα έρχονται

Κ

αι νέα επεισόδια με αντικείμενο τη διαιτησία, εξόχως θλιβερά, προκλήθηκαν το τελευταίο 24ωρο στο ελληνικό ποδόσφαιρο,
το οποίο βαδίζει διαρκώς προς την καταφρόνια. Και τα χειρότερα έρχονται, είμαστε μόλις
στην 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος.
Λοιπόν, έχουμε και λέμε: Η ΠΑΕ ΑΕΚ έβγαλε ανακοίνωση κατά του Βούλγαρου διαιτητή Καμπάκοφ, ο
οποίος σφύριξε το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (2-1
οι «πράσινοι»), κατηγορώντας το «σύστημα Κλάτενμπεργκ» ότι βρίσκεται πίσω από την αδικία να δοθούν δύο πέναλτι σε βάρος της. Ο Κλάτενμπεργκ είναι ο πρώην αρχιδιαιτητής. Τον Καμπάκοφ όρισε ο
νυν Στέφεν Μπένετ.
Απάντησε στην ΠΑΕ ΑΕΚ η Super League 1, πρόεδρος της οποίας είναι ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού
Βαγγέλης Μαρινάκης, πως αν έχει στοιχεία να τα καταθέσει. Διαμαρτυρήθηκαν οι ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Βόλος, Παναθηναϊκός προς τη Super League 1 ότι δεν
ενημερώθηκαν για την ανακοίνωση. Η ΠΑΕ ΑΕΚ χαρακτήρισε «παραμάγαζο» του Ολυμπιακού τη Super

League 1. Επανήλθε η Super League 1 τονίζοντας
ότι μέχρι τέλους του χρόνου θα έχει πάρει τη διαιτησία από την ΕΠΟ και θα την κάνει επαγγελματική. Θα
τη στελεχώσει προφανώς με τους ίδιους Έλληνες
διαιτητές, τους οποίους δεν εμπιστεύεται, μιας και
ζητάει ξένους. Μύλος και... φρενοκομείο ταυτόχρονα. Πώς όμως θα αφαιρέσει τη διαιτησία από την
ΕΠΟ, που με βάση το καταστατικό των υπερκείμενων
συνομοσπονδιών FIFA/UEFA ανήκει στις οικείες
ομοσπονδίες, δηλαδή στην ΕΠΟ; Πώς μιλάει με τόση
σιγουριά ο Β. Μαρινάκης; Οι δε υπερκείμενες συνομοσπονδίες σήκωσαν ψηλά τα χέρια με όσα γίνονται
στην Ελλάδα και αν δεν υπήρχε ο εκτελεστικός
γραμματέας της UEFA Θόδωρος Θεοδωρίδης, το
GREXIT θα ήταν αναπόφευκτο.
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός και η Λαμία, μετά την ήττα της
από τον ΠΑΟΚ την περασμένη αγωνιστική, ζήτησαν
μόνο ξένους διαιτητές για τα παιχνίδια τους. Και αν ο
Μπένετ ορίσει Έλληνες στα επόμενα παιχνίδια το
προσεχές Σαββατοκύριακο, τι θα κάνουν; Θα... αποχωρήσουν από το πρωτάθλημα; Κάπου γράφτηκε στον

Τύπο ότι ο Ολυμπιακός εξετάζει το ενδεχόμενο να πάρει μέρος στο κυπριακό πρωτάθλημα, κάτι αντίστοιχο
είχε κυκλοφορήσει και για τον ΠΑΟΚ, ότι θα πήγαινε
σε εκείνο της Βόρειας Μακεδονίας.
Αυτό το αποκρουστικό κλίμα, που εξελίσσεται σε
επικίνδυνο, καθότι με την αντανάκλαση έχουν ξεσηκωθεί οι οπαδοί και βρίζονται χυδαία στα social media
και οι ΠΑΕ -διαπιστωμένα- δεν θέλουν είτε δεν μπορούν να τους τιθασεύσουν. Οι δε διαιτητές με ποια...
ηρεμία θα σφυρίζουν από τώρα και στο εξής, όταν τους
περιμένουν στη γωνία και έχουν σημειωθεί πολλάκις
επιθέσεις σε βάρος τους;

Ο καβγάς γίνεται για το... πάπλωμα
της διαιτησίας, οι ανακοινώσεις
«σφάζουν» και είμαστε ακόμη στην αρχή
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Γαλλία - Πολωνία, Γερμανία - Ισπανία

Γ

αλλία - Πολωνία
(18.15) και Γερμανία Ισπανία (21.30) είναι τα
ζευγάρια των σημερινών ημιτελικών του Eurobasket, που γίνεται στο Βερολίνο.
Η Πολωνία σε έναν συγκλονιστικό προημιτελικό νίκησε
90-87 την πρωταθλήτρια Ευρώπης Σλοβενία του φοβερού
και τρομερού Λούκα Ντόντσιτς
γιατί είχε τον δικό της... Γιάννη,
τον Ματέους Πονίτκα, ο οποίος
έκανε τριπλ νταμπλ με 26 πόντους, 16 ριμπάουντ και δέκα
ασίστ! Ο Πονίτκα αγωνίζεται
στην ιταλική Ρέτζιο, που δεν παίρνει μέρος στη EuroLeague. Οι Σλοβένοι τα περίμεναν όλα από το «αστέρι» του
ΝΒΑ Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος πέτυχε μόλις 14 πόντους, ενώ ήταν μοιραίος στο τέλος.
Στον άλλο προημιτελικό η Γαλλία νίκησε 93-85 την
Ιταλία στην παράταση. Μοιραίος για τους Ιταλούς ο μακράν κορυφαίος παίκτης του, ο Φοντέκιο, ο οποίος

SPORTS
Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ολυμπιακός: Πήρε Μπακαμπού,
ίσως και Πασχαλάκη
Τον Γάλλο σέντερ φορ -31 ετών, με καταγωγή
από το Κογκό- Σεντρίκ Μακαμπού απέκτησε ως
ελεύθερο από τη Μαρσέιγ ο Ολυμπιακός. Έχει
παίξει ακόμη στη Σοσό, τη Βιγιαρεάλ και σε ομάδα της Κίνας. Στο μεταξύ, πληθαίνουν οι φήμες
ότι θα ντυθεί στα ερυθρόλευκα και ο πρώην τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ Αλέξανδρος Πασχαλάκης, ο οποίος είναι ελεύθερος. Μπορεί και όχι
για ρεζέρβα του Βατσλίκ.

Τον πρώην «κόκκινο»
Γκερέρο απέκτησε ο ΟΦΗ
αστόχησε στην τελευταία επίθεση όταν το σκορ ήταν 7777. Οι Γάλλοι έπεσαν από τον πύργο του... Άιφελ και
βρήκαν πορτοφόλι και με 20 πόντους του Ερτέλ προκρίθηκαν στον ημιτελικό και θα αντιμετωπίσουν τους Πολωνούς. Ο Μουσταφά Φαλ, ο Γάλλος σέντερ του Ολυμπιακού, αγωνίστηκε για 5:16”, έχοντας 1 πόντο (1/2β.), 1
ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Ο ΟΦΗ συμφώνησε με τον Μιγκέλ Άνχελ Γκερέρο, ο οποίος θα επιστρέψει στην Ελλάδα έπειτα από δύο χρόνια, όταν και αποχώρησε από τον
Ολυμπιακό τον Σεπτέμβριο του 2020 με προορισμό τη Νότιγχαμ. Ο 32χρονος επιθετικός, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Ίμπιζα, αναμένεται
να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο διάρκειας
δύο ετών με τους Κρητικούς και να ενταχθεί άμεσα στην ομάδα..

Champions League

Η κυβέρνηση
για την ελεύθερη
τηλεόραση
Το Eurobasket μεταδόθηκε τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Τι θα γίνει ωστόσο με το Mundobasket
που θα γίνει του χρόνου και τα δικαιώματα πήρε η Nova; Στη λίστα της ΕΕ οι διοργανώσεις
αυτές θεωρούνται μείζονος σημασίας και πρέπει να μεταδίδονται και από την ελεύθερη
τηλεόραση. Σύντομα οι συναρμόδιοι υπουργοί της κυβέρνησης θα αρχίσουν τις διαβουλεύσεις.

Και τι είναι ο νόμος μπροστά στον Σπηλιώτη;
Το ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο του ποδοσφαίρου, το Διαιτητικό Δικαστήριο, έβγαλε απόφαση ακύρωσης της βαθμολογίας του γυναικείου πρωταθλήματος, γιατί η πρωταθλήτρια Νέες Ατρομήτου δεν ήταν εγγεγραμμένη στο μητρώο της ΓΓΑ, σύμφωνα με τον νόμο Αυγενάκη. Ο πρόεδρος της Ένωσης Σωματείων Μεσσηνίας Βασίλης Σπηλιώτης δήλωσε: «Οι ομάδες μας δεν θα εγγραφούν, ας έρθουν στη Μεσσηνία να μας εμποδίσουν να παίξουμε».

Γιουβέντους - Μπενφίκα 1-2 (4’ Μίλικ - 44’ πέν.
Ζοάο Μάριο, 55’ Νέρες), Μακάμπι Χάιφα - Παρί
ΣΖ 1-3 (24’ Τσέρι - 37’ Μέσι, 70’ Μπαπέ, 88’ Νεϊμάρ), Μάντσεστερ Σίτι - Ντόρτμουντ 2-1 (80’ Στόουνς, 83’ Χάαλαντ - 56’ Μπέλιγχαμ), Κοπεγχάγη Σεβίλλη 0-0, Σαχτάρ - Σέλτικ 1-1 (29’ Μούντρικ 10’ αυτ. Μπονταρένκο), Ρεάλ Μαδρίτης - Λειψία
2-0 (80’ Βαλβέρδε, 90+1’ Ασένσιο), Μίλαν - Ντιναμό Ζάγκρεμπ 3-1 (45’ πέν. Ζιρού, 47’ Σαλεμάκερς, 77’ Πομπέγκα - 56’ Όρσιτς), Τσέλσι - Σάλτσμπουργκ 1-1 (48’ Στέρλινγκ - 75’ Οκαφόρ),
Ρέιντζερς - Νάπολι 0-3 (68’ πέν. Πολιτάνο, 85’
Ρασπαντόρι, 90+1’ Ντομπελέ).

Ο Μέσι άφησε πίσω
τον Ρονάλντο
Στη νίκη 3-1 της Παρί Σεν Ζερμέν εναντίον της
Μακάμπι Χάιφα στο Ισραήλ ο Λιονέλ Μέσι με το
γκολ που πέτυχε έσπασε ένα ακόμη ρεκόρ. Έχει
σκοράρει σε 39 διαφορετικές ομάδες στο Champions League και έμεινε μόνος του στην κορυφή
της λίστας, αφήνοντας τον Κριστιάνο Ρονάλντο
στη 2η θέση με 38. Ο Κριστιάνο ωστόσο δεν αγωνίζεται στη διοργάνωση φέτος αλλά στο Europa
League με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
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Επιμέλεια:
Δήμητρα
Δάρδα

Νύχτες
ισπανικού χορού
στο Ηρώδειο!

Γ

ια δύο μαγικές βραδιές η καρδιά του
ανδαλουσιανού ταμπεραμέντου θα
χτυπά στην Αθήνα! Κάτω από τον ιερό
βράχο της Ακρόπολης, το Εθνικό Μπαλέτο της Ισπανίας θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το υπερ-θέαμα Invocaciόn/Επίκληση με την αυθεντική γοητεία του Flamenco,
του παραδοσιακού Bolero και του σύγχρονου
χορού! Μέσα από τέσσερις νέες χορογραφίες
και οδηγούς τους 60 κορυφαίους χορευτές και
τους 15 δεξιοτέχνες μουσικούς, το κοινό θα απολαύσει ένα ταξίδι στα ωραιότερα τοπία της Ιβηρικής Χερσονήσου με απρόσμενες εναλλαγές, εντυπωσιακά κοστούμια και πρωτότυπη ζωντανή
μουσική!

Invocatiόn Bolera
Χορογραφία: Rubén Olmo, Μουσική: Manuel Busto.
Πρόσφατη χορογραφία βασισμένη σε ένα από τα
πιο χαρακτηριστικά και πολύπλοκα είδη του ισπανικού χορού με καστανιέτες, που εμφανίστηκε τον
18ο αιώνα και συνδυάζει μοναδικά τους λαϊκούς
χορούς της Ανδαλουσίας με τον πιο «ακαδημαϊκό»

χορό. Ένας φόρος τιμής στους μεγάλους δασκάλους της Escuela Bolera, που καθόρισαν το είδος,
Ángel Pericet, Mariemma, Antonio el Bailarín.

τιά στις ρίζες, την ουσία και τον πλούτο της χώρας
που είναι γεμάτη μελωδικές ρυθμικές αποχρώσεις και απαράμιλλη δύναμη.

Jaulena

De Lo Flamengo - Αφιέρωμα
στον Mario Maya

Χορογραφία: Rubén Olmo.
Επηρεασμένος από ένα χωριό της Γρανάδα που
συνυπάρχουν ο χριστιανικός, ο εβραϊκός και ο
αραβικός πολιτισμός, ο Rubén Olmo δημιουργεί
μία γέφυρα ανάμεσα στα διαφορετικά στιλ χορού
και οδηγεί το granaína και το zapateado στο επίκεντρο.

Eterna Iberia
Χορογραφία: Antonio Najarro, Μουσική: Moreno
Buendía, Κοστούμια: Yaiza Pinillos
Εμπνευσμένος από τη μουσική που έγραψε το
1963 ο Moreno Buendía για το Eterna Castilla, ο
χορογράφος Antonio Najarro παρουσιάζει την
προσωπική του οπτική για τον ισπανικό χορό, μέσα
από ομαδικές χορογραφίες, σόλο και pas de deux,
που συνδυάζουν τη χρήση καστανιέτας, ισπανικής
κάπας και καπέλου Cordovan. Μία σύγχρονη μα-

Χορογραφία: Mario Maya, Milagros Menjíbar,
Rafaela Carrasco, A. Rueda, Manolo Marín, Isabel
Bayón.
Με αυτή τη σουίτα φλαμένκο, βασισμένη στο πρωτοπόρο και απολύτως προσωπικό στυλ του Mario
Maya (1937-2008), το Εθνικό Μπαλέτο της Ισπανίας εντάσσει για πρώτη φορά στο ρεπερτόριό του
ένα δικό του έργο, αφιερώνοντας μέρος της παράστασης στον κορυφαίο χορευτή και χορογράφο, ο
οποίος, παρότι υπήρξε εκ των δημιουργών του Ανδαλουσιανού Θεάτρου Φλαμένκο με το δικό του
μοναδικό στυλ, δεν είχε συμπεριληφθεί μέχρι τώρα στο ρεπερτόριο του Ballet Nacional de España.
Info: Οι παραστάσεις είναι προγραμματισμένες για
την Κυριακή 18 και Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου και
τελούν υπό την αιγίδα της Ισπανικής Πρεσβείας.
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GOSSIP
Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

«Φτάνει η ώρα
να τους συναντήσω»

Αγάπη είναι...

Αναγνωρίζετε
την ξανθιά κυρία;

Το τελευταίο κομμάτι πίτσας
είναι το πιο νόστιμο! Και κυρίως δεν μοιράζεται! Αυτό είχε στον νου της η Φωτεινή
Τσακίρη, αλλά έχασε τη μάχη
στα σημεία από τον αδελφό
της Γιώργο, με το τελικό σκορ
να διαμορφώνεται στο 1-1,
αφού το μοιράστηκαν με μια
χαψιά! «Αγάπη είναι... να μοιράζεσαι και το τελευταίο κομμάτι πίτσα... έστω κι έτσι»,
έγραψε με χιούμορ η δημοφιλής ηθοποιός!
Δεν θα το βρείτε με τίποτα! Η κομψή Κολωνακιώτισσα με το ροζ σύνολο και την πανάκριβη τσάντα
γνωστού οίκου του εξωτερικού είναι ο Λάκης Γαβαλάς! Ο σχεδιαστής πρωταγωνιστεί στην ταινία
«Broadway» του πολυβραβευμένου σκηνοθέτη
Χρήστου Μασσαλά και υποδύεται μια γυναίκα, τη
Βερόνικα! Το φιλμ θα προβληθεί στην ταράτσα της
Ταινιοθήκης της Ελλάδας στις 19 Σεπτεμβρίου και ο
δημιουργός το ανακοίνωσε με μια φωτογραφία από
τα γυρίσματα! Συμμετέχουν επίσης η Ελένη Φουρέιρα και ο Χρήστος Πολίτης.

Α

παρηγόρητη η Μαίρη Χρονοπούλου για την απώλεια του
Κώστα Καζάκου και της Ειρήνης Παπά. Η σημαντική κυρία του παλιού ελληνικού κινηματογράφου θρηνεί για
τον θάνατο των δύο καλών της φίλων και συναδέλφων,
δηλώνοντας πως πλησιάζει και η δική της ώρα: «Αισθάνομαι ολομόναχη. Σήμερα αισθάνομαι ότι πια στέγνωσα. Είναι τραγικό. Έχω
αρχίσει και αποχαιρετώ με τη φράση “εις το επανιδείν”. Έχουν φύγει όλοι. Φτάνει η ώρα να τους συναντήσω. Με την Ειρήνη Παπά μεγαλώσαμε μαζί, τα σπίτια μας ήταν διαγώνια. Την ξέρω από μικρό
παιδάκι. Ο Κώστας Καζάκος ήταν ένας εξαιρετικός συνάδελφος,
φίλος από πολύ πολύ παλιά. Κάναμε καταπληκτικές ταινίες μαζί. Ο
Κώστας κατάφερε να είναι ταυτόχρονα και δάσκαλος και μαθητής.
Μόνο οι πολύ καλοί ηθοποιοί το καταφέρνουν αυτό», εξομολογήθηκε η πρωταγωνίστρια.

Το μυστικό της λεπτής
σιλουέτας της

Η μικρή είναι διάσημη
ερμηνεύτρια!
Το γλυκό κοριτσάκι της φωτογραφίας είναι μία από τις πιο σημαντικές φωνές του
ελληνικού πενταγράμμου. Η σπουδαία τραγουδίστρια είχε γενέθλια (και κέφια) και
δημοσίευσε στο Instagram το απίθανο ενσταντανέ για να γιορτάσει τη σημαντική
ημέρα! Η φωτογραφία τραβήχτηκε πριν από
μισό αιώνα και δείχνει την Ελένη Βιτάλη με
την κομψή μαμά της να ποζάρουν με φόντο
τον Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη.

Έσβησε το...ψωμάκι!
Η μαθήτρια Λυκείου με το καρό μπικίνι, την καλλίγραμμη σιλουέτα
και τα μακριά μαύρα μαλλιά είναι η Δήμητρα Παπαδοπούλου! Η δημοφιλής ηθοποιός αποχαιρέτησε το φετινό καλοκαίρι με μια εφηβική φωτογραφία της ποζάροντας σε μια κατάμεστη από κόσμο
παραλία, κάνοντας μια... αισθητική παρέμβαση με στυλό για να
κρύψει μια ατέλειά της: «Εγώ 17 χρόνων. Με ρετούς (κόψιμο πλαϊνού ψωμιού με στυλό)», αποκάλυψε με χιούμορ!

Η Θεοφανία Παπαθωμά αποκάλυψε τη διατροφή που ακολουθεί για τέλεια σιλουέτα και
καλή υγεία! Η πρωταγωνίστρια της σειράς
«Μαύρο ρόδο» ανέφερε σε συνέντευξή της πως
οικογενειακώς ακολουθούν την πυθαγόρειο
διατροφή, εξηγώντας: «Κάνω την πυθαγόρειο
διατροφή, κατά 90% ωμοφαγία και vegan, δεν
ξενυχτάω, δεν πίνω, δεν καπνίζω. Και ο σύντροφός μου και τα παιδιά το ακολουθούν», δήλωσε, ενώ πρόσθεσε πως ξεκινάει το μεταπτυχιακό της στη Νομική: «Αγαπώ την επιστήμη, αλλά
όχι το επάγγελμα», παραδέχτηκε.
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«Όπλα» για θεραπεία των κιρσών

O

ασθενής που πάσχει από φλεβική
ανεπάρκεια και κιρσούς, αναζητώντας
λύση στο πρόβλημά του, θα διαβάσει
για μια σειρά από αποτελεσματικές
χειρουργικές θεραπείες. Μεγαλύτερη αναφορά
γίνεται στην κλασική ανοιχτή χειρουργική επέμβαση (σαφηνεκτομή ή stripping), το ενδοαυλικό
laser (Endovenous Laser Treatment ή Laser
Ablation), τις ραδιοσυχνότητες, τη σκληροθεραπεία με αφρό (Foam Sclerotherapy), τη χρήση ειδικής κόλλας, πάντα υπό προϋποθέσεις.
«Μέσα από τη σύγκριση των διαφορετικών τεχνικών που βρίσκονται στη διάθεση των αγγειοχειρουργών, λαμβάνοντας πάντα υπόψη συγκεκριμένα επιστημονικά κριτήρια, είναι σε θέση ο θεράπων
ιατρός εν συνεχεία να δώσει τις σωστές πληροφορίες και να επιλέξει την κατάλληλη θεραπευτική
αντιμετώπιση για τον εκάστοτε ασθενή του. Όλα
όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω αποτελούν μία ιδιαιτέρως σύνθετη και πολυπαραγοντική διαδικασία, η
οποία απαιτεί κατάλληλες γνώσεις και εμπειρία,
κάτι που συνήθως λείπει από τους ασθενείς. Επομένως, η φλεβική ανεπάρκεια και οι κιρσοί, ενώ
μπορούν πλέον να αντιμετωπιστούν με μία σύγχρονη τεχνική που μπορεί να έχει εξαιρετικά αρχικά
αποτελέσματα, εκ των πραγμάτων δεν είμαστε πολλές φορές σε θέση να γνωρίζουμε τη χρονική διάρκεια αυτού του αποτελέσματος, συγκρινόμενη πάντα με άλλες, παλαιότερες μεθόδους», εξηγεί ο κ.
Κωνσταντίνος Ξηρομερίτης, Αγγειοχειρουργός Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών.
Πρέπει κανείς να λαμβάνει πάντα υπόψη του κα-

τά τη σύγκριση διαφορετικών θεραπευτικών όπλων
στην καταπολέμηση κάποιας πάθησης ότι η διενέργεια κάθε τεχνικής θεραπείας οφείλει να εκτελείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εκείνα που εξετάζει κανείς κατά τη σύγκριση διαφορετικών θεραπευτικών τεχνικών στη θεραπεία της φλεβικής
ανεπάρκειας και των ενοχλητικών κιρσών συνήθως είναι η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα
της επέμβασης, η όποια σχετική ή μη ταλαιπωρία

Ενδοαυλικό Laser
«Το Ενδοαυλικό Laser αποτελεί τη μέθοδο
εκλογής των σύγχρονων όπλων που διαθέτουμε σήμερα για την καταπολέμηση των
κιρσών. Μέσα από την ορθή εφαρμογή της
συγκεκριμένης μεθόδου επιτυγχάνεται η
μέγιστη δυνατή απόδοση συγκριτικά με
όλες τις υπόλοιπες προαναφερόμενες παραμέτρους. Πραγματοποιείται με τοπική
αναισθησία, χωρίς τομές ή ράμματα, χωρίς
ανάγκη ιδιαίτερης νοσηλείας. Έχει αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα όσον αφορά
στα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και
μπορεί άνετα να εφαρμοστεί ακόμα και σε
μεγάλου μεγέθους και διαμέτρου φλέβες.
Τεχνικά, από την πλευρά του αγγειοχειρουργού, είναι αρκετά πιο απαιτητική μέθοδος, αλλά με την κατάλληλη εμπειρία μπορεί να αποτελέσει το σημαντικότερο εργαλείο στην αντιμετώπιση των κιρσών σήμερα», επισημαίνει ο κ. Ξηρομερίτης.

του ασθενούς, το επιζητούμενο πάντα αισθητικό
αποτέλεσμα και η αντοχή αυτού σε βάθος χρόνου.
Η σαφηνεκτομή (κλασική ανοιχτή χειρουργική
επέμβαση), σαφέστατα, μειονεκτεί σε όλες τις παραπάνω παραμέτρους σε σύγκριση με άλλες νεότερες τεχνικές και, συνεπώς, σήμερα δικαιωματικά
τείνει να εγκαταλειφθεί. Η σκληροθεραπεία με
αφρό, η έγχυση δηλαδή σκληρυντικών ουσιών
όπως η πολιδοκανόλη, μέσα σε παθολογικές (ανεπαρκούσες) φλέβες έχει ως κύρια ένδειξη χρησιμοποίησής της την υποτροπή κιρσών. Εκτελείται
σχετικά εύκολα και απλά και εφαρμόζεται άνετα σε
περιβάλλον ιατρείου, χωρίς τομές ή ράμματα. Παρουσιάζει εξαιρετικά μικρότερη αντοχή στον χρόνο
και διενεργείται μόνο σε εξαιρετικά ελικωμένες,
επιφανειακές και μικρής διαμέτρου και μήκους
φλέβες. Η ειδική κόλλα (VenaSeal Closure System) που εγχύεται μέσα στην ανεπαρκούσα συνήθως μείζονα σαφηνή φλέβα, έχει σχετικά ανώδυνη
για τον ασθενή και για τον ιατρό εφαρμογή, αφού
έχει λιγότερες τεχνικές απαιτήσεις από την πλευρά
του αγγειοχειρουργού.

Ο θεράπων ιατρός θα επιλέξει
την κατάλληλη θεραπευτική
αντιμετώπιση για τον εκάστοτε
ασθενή
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ΖΩΔΙΑ

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας
Γράφει

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

η Αλεξάνδρα Καρτά

Κριός

Ζυγός

Ταύρος

Σκορπιός

(21/3-20/4)
Για εσάς τους έντονα μαχητικούς χαρακτήρες, η μέρα αυτή ίσως σας δημιουργήσει έντονη την ανάγκη να βάλετε σε σειρά καταστάσεις που σας έχουν πιέσει κατά το παρελθόν. Αν οδηγείτε, φροντίστε να μην είστε
απασχολημένοι με το κινητό σας ή κάτι που
σας αποσπά την προσοχή.

(21/4-20/5)
Σήμερα μία οικονομική υπόθεση ίσως σας
χαλάσει τη διάθεση, αλλά θα είναι σύντομη
και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Βέβαια,
έως και τον Μάρτιο 2023 τα οικονομικά σας
θα έχουν πολλές διακυμάνσεις, που πρέπει
να αντιμετωπίσετε.

Δίδυμοι

(21/5-21/6)
Η Σελήνη σήμερα στο δικό σας ζώδιο θα
σας δώσει μια ανεμελιά, που καλό είναι
να τη διαχειριστείτε έξυπνα, βγάζοντας
προς τα έξω τη σπιρτάδα του χαρακτήρα
σας. Το βράδυ μην κάνετε επικίνδυνα
πράγματα, που μπορεί να σας στοιχίσουν
την ηρεμία σας.

Καρκίνος

(22/6-22/7)
Για εσάς τους Καρκίνους, η Σελήνη στο
δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι είναι ένδειξη μεταβολών της ψυχολογίας σας. Το
βράδυ ίσως να πρέπει να αποφύγετε την
ανοικτή άποψή σας για ένα θέμα που είναι αντίθετο με τη γνώμη των πολλών.

Λέων

Σ

ήμερα η Σελήνη γίνεται πολύ ανήσυχη,
είναι η στιγμή που τα συναισθήματα
γίνονται πιο επιφανειακά και θα
ψάξουμε να βρούμε τις μικρές χαρές,
που θα μας κάνουν περισσότερο ανέμελους. Τις
βραδινές ώρες καλό είναι τα Μεταβλητά
Ζώδια, Δίδυμοι, Παρθένος, Τοξότης και Ιχθύες,
να μην πέσουν στην παγίδα να καβγαδίσουν για
ασήμαντη αφορμή.

(23/9-23/10)
Για εσάς τους Ζυγούς, υπάρχει πολύ ευνοϊκή
γωνία της Σελήνης με το δικό σας ζώδιο, ενώ
θα ενεργοποιηθεί και η σύνοδος του Άρη και
της Σελήνης με θετικό τρόπο προς εσάς. Με
απλά λόγια, ακόμη και μία ένταση που μπορεί
να υπάρξει με κάποιο πρόσωπο θα σας βγει
σε καλό.

(24/10-21/11)
Για εσάς τους Σκορπιούς, η έντονη επιθυμία
σας για κάτι θα σας εκθέσει και μπορεί να
ενισχύσει τους εχθρούς σας. Καλό είναι σήμερα να αποφύγετε τις κακοτοπιές και το
πείσμα σας.

Τοξότης

(22/11-21/12)
Η Σελήνη περνά στο διαμετρικά απέναντι
ζώδιο από το δικό σας και η επιθυμία σας
βρίσκεται σε απόλυτη ευθυγράμμιση με την
προσωπική σας ζωή και τις συναισθηματικές σας επιλογές.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Είναι καιρός να ασχοληθείτε με κάποια θέματα εργασίας, αλλά το πιο σημαντικό είναι
να ασχοληθείτε με την υγεία σας. Είτε είναι
κάτι που σας ταλαιπωρεί και το έχετε βάλει
σε πρόγραμμα, είτε είναι κάτι που δεν είστε
απόλυτα σίγουροι για αυτό, όπως μία κατάθλιψη, θα πρέπει να αγκαλιάσετε το πρόβλημά σας ευλαβικά και με θάρρος.

Υδροχόος

(23/7-22/8)
Για εσάς τους Λέοντες, το φιλικό σας περιβάλλον θα παίξει σήμερα κάποιο σημαντικό ρόλο, όχι απαραίτητα καλό. Γι’ αυτό μη
δώσετε πολλές πληροφορίες που αφορούν τα πολύ προσωπικά σας θέματα, διότι είναι πιθανόν να πάρετε στενοχώρια με
κάποιες συμπεριφορές.

(20/1-18/2)
Για εσάς τους Υδροχόους, η «βόλτα» της
Σελήνης από τους Διδύμους θα σας δώσει
σίγουρα κάτι θετικό, ακόμη και με δύσκολες όψεις που μπορεί να δημιουργήσει. Είναι η στιγμή να χαρίσετε στον εαυτό σας
κάτι σημαντικό.

Παρθένος

Ιχθύες

(23/8-22/9)
Επαγγελματικά θέματα θα μπουν στο
στόχαστρο των ενδιαφερόντων σας σήμερα, αλλά θα εμπλακούν και συμφέροντα άλλων, που θα σας στενοχωρήσουν. Είναι πιθανόν να χρειαστεί να βάλετε τα όριά σας.

(19/2-20/3)
Για εσάς τους Ιχθύς μάλλον η περίοδος αυτή σας έχει εξαντλήσει με τις έντονες ψυχολογικές μεταπτώσεις, που θα συνεχίσουν να σας ταλαιπωρούν και μετά το τέλος
του 2022.
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#ELLI
Κανείς, πλέον, δεν
δικαιούται να πει
«δεν ήξερα, δεν
γνώριζα» για το
τι επιδιώκει
ο Ταγίπ Ερντογάν

Η τουρκική προπαγάνδα και
οι δυτικοί σύμμαχοι

Η

Της
Έλλης
Τριανταφύλλου

Αθήνα ανησυχεί για την κλιμάκωση
των προκλήσεων από την Τουρκία και
το επιβεβαίωσε χθες χωρίς περιστροφές ο ίδιος ο ΥΠΕΞ Νίκος Δένδιας σε
συζήτηση που είχε με κοινοβουλευτικούς συντάκτες στο περιθώριο της συζήτησης για την κύρωση των πρωτοκόλλων εισόδου της Σουηδίας και
της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ.
Δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι η τακτική που
εδώ και μήνες ακολουθούν ο Ερντογάν και τα
στελέχη του χρήζουν προσοχής, αφού η προσπάθεια της Άγκυρας να υπονομεύσει την εικόνα της
Ελλάδας στους φίλους και συμμάχους της είναι
άκρως προκλητική, συστηματική και απολύτως
μεθοδευμένη.
Εμφανίζει τη χώρα μας να καταπατά το διεθνές
δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες, ακόμα και να κατέχει παρανόμως τουρκικά εδάφη! Προς το παρόν,
αν η πρόσφατη έρευνα που δημοσιοποιήθηκε στη
γείτονα αποτυπώνει την πραγματική εικόνα, τα δύο
τρίτα της τουρκικής κοινωνίας δεν έχουν ακόμα
«μολυνθεί» από το μικρόβιο της προπαγάνδας του
συστήματος Ερντογάν. Είναι, όμως, θέμα χρόνου
να «νοσήσουν», αφού όλα τα τουρκικά ΜΜΕ αναπαράγουν από το πρωί μέχρι το βράδυ τις επιθετικές ιαχές του καθεστώτος εναντίον της χώρα μας.
Και το χειρότερο: Δεν απευθύνονται μόνο στην εγχώρια τουρκική κοινή γνώμη, αλλά μέσω ξενόγλωσσων προγραμμάτων και σε άλλους λαούς που
έχουν πρόσβαση σε κάποια τουρκικά ΜΜΕ.
Και όπως λέει και ο θυμόσοφος λαός μας, «λέγε-λέγε, κάτι θα μείνει».
Για του λόγου το αληθές, το είδαμε περίτρανα

στο Μεταναστευτικό. Ήταν η ίδια η ηγεσία της ΕΕ
που έκανε επιτόπια αυτοψία στον Έβρο τον χειμώνα του 2020. Είδαν με τα μάτια τους τα σμήνη
των μεταναστών να συνωστίζονται στα τουρκο-ελληνικά σύνορα, ελπίζοντας να περάσουν στην άλλη πλευρά. Κι όμως. Η πεισματική ρητορική και οι
διαρκείς καταγγελίες της Άγκυρας για δήθεν πράξεις βίας από τις ελληνικές αρχές προς μετανάστες και για επαναπροωθήσεις, τον τελευταίο καιρό βρίσκουν χώρο φιλοξενίας σε μεγάλα ευρωπαϊκά και διεθνή ΜΜΕ. Και χρειάστηκε να βγει
χθες η ίδια η οργάνωση HumanRights360 να πει
«κάναμε λάθος για τους 38 πρόσφυγες στον Έβρο,
ΔΕΝ ήταν σε ελληνικό έδαφος», για να κοπάσει ο
θόρυβος όχι μόνο από διάφορα ευρωπαϊκά ΜΜΕ,
αλλά και από την εγχώρια αντιπολίτευση που
άκριτα και ανεύθυνα έσπευσε να υιοθετήσει τους
ισχυρισμούς της ΜΚΟ, εκθέτοντας ψευδώς τη χώρα μας διεθνώς.
Μήνες τώρα, η Ελλάδα, με πρώτους τον πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, έχει επικοινωνήσει τις θέσεις
της με τρόπο εμφατικό, εμπεριστατωμένο και οργανωμένο. Οι μεγαλύτεροι ηγέτες του κόσμου, ο
Τζο Μπάιντεν, ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Καγκελάριος Σολτς, το αμερικανικό Κογκρέσο στο σύνολό
του, έχουν γίνει αποδέκτες του χάρτη της «Γαλάζιας Πατρίδας», της πιο εκκωφαντικής επιβεβαίωσης του αναθεωρητισμού Ερντογάν.
Ταυτοχρόνως, με κάθε ευκαιρία, η Αθήνα ταυτίζει τις πρακτικές του Τούρκου προέδρου με αυτές του Βλαντίμιρ Πούτιν. Πρακτικές, που έχουν
οδηγήσει τον Ρώσο πρόεδρο σε σφοδρή, πολυε-

πίπεδη σύγκρουση με τη Δύση.
Κανείς, πλέον, δεν δικαιούται να πει «δεν ήξερα, δεν γνώριζα». Γνωρίζουν πολύ καλά από τα
πλέον επίσημα χείλη και με τρόπο που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης τι επιδιώκει ο Ερντογάν.
Η Δύση όμως επιμένει να «χαϊδεύει» τα αφτιά
του Τούρκου προέδρου. Για την ακρίβεια, ορισμένοι από τους συμμάχους μας, τόσο στην ΕΕ όσο
και στις ΗΠΑ, επιμένουν μονότονα στην ανάγκη
να μείνει στην αγκαλιά των Δυτικών η Τουρκία και
αποφεύγουν κάθε δήλωση ή προτροπή για αποφυγή εντάσεων στην κρίσιμη και ευαίσθητη περιοχή μας, που θα μπορούσε να ενοχλήσει την
Άγκυρα.
Έτσι, όμως, παίζουν κανονικά το παιχνίδι του
Ερντογάν, που όσο τους βλέπει σιωπηλούς και
μοιραίους, τόσο ανεβάζει «στροφές».
Κι αν το εννοεί; Αν όντως σχεδιάζει να έρθει μια
νύχτα ξαφνικά σε ένα ελληνικό νησί; Πώς θα αντιδράσουν τότε όλοι αυτοί που τον ανέχονται και
δεν τον προειδοποιούν τι θα συμβεί αν περάσει
«τις κόκκινες γραμμές»;
Η ιστορία έχει δείξει ότι η πρακτική αυτή ποτέ
δεν έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Με μισόλογα και «κουπεπέ» δεν αποτρέπεις έναν ηγέτη
που απειλεί καθημερινά και δεν κρύβει από κανέναν τις αναθεωρητικές του βλέψεις.
Αν, αντίθετα από τις προβλέψεις κάποιων εκ
των συμμάχων μας, ο Ερντογάν κάνει το βήμα και
περάσει από την άλλη πλευρά της «κόκκινης
γραμμή», τότε σε μεγάλη περιπέτεια δεν θα μπει
μόνο η χώρα μας, αλλά και τα συμφέροντα των
συμμάχων μας.

