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H
ρθε και η ώρα του Αλέξη Τσίπρα στη
ΔΕΘ -η ώρα που θέλουν όλοι οι πολιτι-
κοί αρχηγοί στο βήμα του Βελλίδειου-
και πέρασε κλείνοντας τον κύκλο της

παρουσίας των πολιτικών αρχηγών στη Θεσσαλο-
νίκη. Και πώς την αξιοποίησε αυτή την ώρα; Ξετυ-
λίγοντας το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και παρουσιά-
ζοντας τις προτάσεις του κόμματος για την οικο-
νομία, ως είθισται. Και τι μάθαμε για τις προτάσεις
του ΣΥΡΙΖΑ περί οικονομίας, ανάπτυξης και επεν-
δύσεων, αύξησης των παραγωγικών επιδόσεων,
συγκεκριμενοποίησης μέτρων ανά κλάδο για
βέλτιστο αποτέλεσμα και προοπτικές επιχειρημα-
τικότητας; Ότι για να επιτευχθούν αυτά χρειάζε-
ται, πρώτα απ’ όλα, να επανακρατικοποιήσουμε τη
ΔΕΗ και την Εθνική Τράπεζα, να μουρλάνουμε
στη φορολόγηση τις εταιρείες και να τινάξουμε
την μπάνκα στον αέρα με επιδοματική πολιτική...

Ας κάνουμε όσα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για την κυβερνη-

τική πολιτική πραγματικότητα ως υπόθεση εργα-
σίας και να παραδεχθούμε πως όντως λειτουργεί
υπέρ των συμφερόντων, ότι με τις επιδοτήσεις
επιδοτεί τα υπερκέρδη των εταιρειών με λεφτά
των φορολογουμένων, ότι εξυπηρετείται από την
ασυδοσία της αγοράς σε βάρος του καταναλωτι-
κού κοινού. Τι αντιπροτείνει; Να κυνηγήσουμε τις
εταιρείες φορολογώντας τες στο μάξιμουμ, γλι-
τώνοντας τα χρήματα των φορολογουμένων, τα
οποία θα «ρίξουμε» για να γυρίσουν οι πρώην δη-
μόσιες εταιρείες και τράπεζες στα χέρια του κρά-
τους. Να γυρίσουμε εκεί απ’ όπου ξεκινήσαμε, με
γνωστά σε όλους το οικονομικό αδιέξοδο των εν
λόγω φορέων στα χέρια του Δημοσίου, τις θυσίες
που απαιτήθηκαν για να βρεθεί ένα modus
operandi που να λειτουργεί και τις διαδικασίες
για να φύγουν από πάνω μας αυτοί οι δυσκίνητοι,
ζημιογόνοι, πελατειακοί μηχανισμοί.

Και βέβαια και ένα ακόμη πακέτο «δώσε και σε

μένα, μπάρμπα» που, αν δεν κοστολογείται 23 δισ.
που λένε οι κυβερνώντες νεοφιλελεύθεροι, από
ανθρώπους της αγοράς και της οικονομίας υπολο-
γίζεται στο τριπλάσιο απ’ ό,τι ειπώθηκε στη ΔΕΘ.

Να δεχτούμε πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιπολίτευση,
έχει περιθώριο να «προσφέρει» παραπάνω στον
κόσμο, να πει και ένα νούμερο που δεν είναι ακρι-
βές, αφού άλλος έχει το ταμείο, να είναι και πιο...
γαλαντόμος σε σχέση με την κυβέρνηση. Υπάρχει
όμως το έρμο το προηγούμενο, η πρότερη εμπει-
ρία, τα λάθη που έγιναν και που έχει ειπωθεί σε
όλους τους τόνους πως δεν θα ξαναγίνουν. Γιατί
πας και την πατάς; Γιατί ενώ ξέρεις πως θα σε με-
τρήσουν με το υποδεκάμετρο, φτιάχνεις ένα πρό-
γραμμα με το οποίο εκτοξεύεις τις δημόσιες δα-
πάνες; Γιατί ενώ γνωρίζεις πως ο κόσμος δυσκο-
λεύεται να σε εμπιστευτεί ξανά, τάζεις τα πάντα
για να τους απομακρύνεις; Δεν χρειάζεται απαν-
τήσει στα ερωτήματα.
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Σ
ε μια πολύ κρίσιμη γεωπολιτική
συγκυρία, όπου η ρωσική εισβολή
στην Ουκρανία και ο αναθεωρητι-
σμός που αυτή προβάλλει δοκιμά-

ζουν τις αντοχές της μεταπολεμικής αρχιτε-
κτονικής ασφάλειας στην Ευρώπη, ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης καταφθάνει εντός της ημέ-
ρας στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη
Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της εβδομάδας των
ηγετών για τη Γενική Συνέλευση.

Τριπλή στόχευση
Κύριος στόχος του πρωθυπουργού εν μέσω

ρευστού διεθνούς περιβάλλοντος είναι, όπως
επιβεβαιώνουν στενοί του συνεργάτες, να κε-
φαλαιοποιήσει τη συνεπή στάση που έχει τη-
ρήσει η Αθήνα από την πρώτη στιγμή που ξέ-
σπασε η διεθνής κρίση στην Ουκρανία. Συγκε-
κριμένα, η τετραήμερη παρουσία του Κυριά-
κου Μητσοτάκη στην αντίπερα όχθη του Ατ-
λαντικού υπογραμμίζει τον ρόλο της Ελλάδας
ως αγκυροβόλιου σταθερότητας και ασφάλει-
ας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, αλλά
και ως του πλέον αξιόπιστου εταίρου της Δύ-
σης στην ευρύτερη περιοχή. Εν μέσω, δε, του
επείγοντος ζητούμενου της ταχύτερης δυνα-
τής απεξάρτησης της Ευρώπης από τα ρωσικά

καύσιμα, γίνεται σαφές πως η θέση της Ελλά-
δας αναβαθμίζεται στη νέα ενεργειακή αρχι-
τεκτονική που διαμορφώνεται στην ευρύτερη
περιοχή. Ειδικότερα, η Ελλάδα καθίσταται
αναντικατάστατος στρατηγικός κόμβος για την
ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη μέσω της
συνεργασίας της με χώρες όπως η Αίγυπτος,
το Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ μέσω projects,
λόγου χάρη, το καλώδιο ηλεκτρικής διασύν-
δεσης ανάμεσα στη χώρα μας και την Αίγυπτο.
Επιπλέον, ο πρωθυπουργός, ο οποίος αναμέ-
νεται να συναντήσει επενδυτές και εν προκει-
μένω εκπροσώπους hedge funds, τραπεζών,
ασφαλιστικών οργανισμών και πολυεθνικών
εταιρειών στα γραφεία της Bank of America,
θα παρουσιάσει τα… μυστικά του οικονομικού
success story της χώρας και εν προκειμένω
την πρόοδο και την ανθεκτικότητα της ελληνι-
κής οικονομίας, τις προωθούμενες μεταρρυθ-

μίσεις, αλλά και τις επενδυτικές ευκαιρίες που
προσφέρει η χώρα μας.

Στο στόχαστρο η τουρκική προκλητικότητα 
«Κορωνίδα» της παρουσίας Μητσοτάκη

στη Νέα Υόρκη θα είναι το δίχως άλλο η κα-
θιερωμένη ομιλία του Έλληνα πρωθυπουρ-
γού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το με-
σημέρι της ερχόμενης Παρασκευής, στην
οποία θα αναφερθεί στις προκλήσεις του
σήμερα και του αύριο για τις δυτικές δημο-
κρατίες εν μέσω πρωτοφανών κρίσεων. Σε
αυτήν αλλά και στη δεξίωση που θα παρα-
θέσει ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιν-
τεν όσο και σε διμερείς συναντήσεις του,
όπως με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αν-
τόνιο Γκουτέρες, τον Ισραηλινό πρωθυ-
πουργό, τον βασιλιά της Ιορδανίας και τον
πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου της
Λιβύης, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να εκ-
θέσει την ολοένα εντεινόμενη τουρκική επι-
θετικότητα, τις εξόφθαλμες ομοιότητες του
ρωσικού και του τούρκικου αναθεωρητι-
σμού, αλλά και τους κινδύνους που ελλο-
χεύουν από την τουρκική επιθετικότητα για
τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.
Όπως θα επισημάνει χαρακτηριστικά ο

πρωθυπουργός, οι τουρκικές προκλήσεις
και δη οι αμφισβητήσεις ελληνικής κυριαρ-
χίας, ιδίως σε μια συγκυρία όπου η Δύση
έχει καταδικάσει τον αναθεωρητισμό και
την παραβίαση της κυριαρχίας και των συ-
νόρων, είναι απαράδεκτες. Επιπλέον, ο Έλ-
ληνας πρωθυπουργός θα έχει αύριο κλειστό
πρωινό εργασίας στο Council on Foreign
Relations, όπου θα έχει την ευκαιρία να πα-
ρουσιάσει τις ελληνικές θέσεις για μία σει-
ρά από φλέγοντα ζητήματα, από τη ρωσική
εισβολή στην Ουκρανία έως τη νέα αρχιτε-
κτονική ασφάλειας στην Ευρώπη και ειδι-
κότερα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σημαντικές επαφές με την ομογένεια
Μεθαύριο, Πέμπτη, ο Κυριάκος Μητσοτά-

κης αναμένεται να παρακαθίσει σε μεγάλο
ομογενειακό γεύμα, που θα παραθέσουν
προς τιμήν του ομογενειακές οργανώσεις,
όπως το HALC, το Hellenic Initiative και άλ-
λες, που έχουν διαδραματίσει σημαίνοντα
ρόλο στην επικράτηση των εθνικών μας δι-
καίων στην απαιτητική πολιτική αρένα της
Ουάσιγκτον. Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης θα έχει επαφές και με εκπροσώπους
αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων.
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Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Big business χαρακτήρισε ο Νότης Μηταράκης τη λα-
θροδιακίνηση μεταναστών, μιλώντας στην αίθουσα της
Γερουσίας της Βουλής, όπου συνεδρίασε η Επιτροπή Με-
τανάστευσης της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης. Επεσήμανε δε ότι η προστασία των
θαλάσσιων συνόρων είναι νόμιμη και ότι δεν μπορούν οι

διακινητές να αποφασίζουν ποιοι θα έρχονται και ποιοι θα
φεύγουν από τη χώρα μας. 

Απαντώντας σε ερωτήσεις ευρωβουλευτών σχετικά με
καταγγελίες περί αναγκαστικών επαναπροωθήσεων από τη
χώρα μας, ο κ. Μηταράκης επισήμανε για ακόμη μία φορά
ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια καταγγελία στο Ευρωπαϊκό

Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ούτε βεβαίως κα-
ταδίκη της Ελλάδας. «Όταν το “Spiegel” έγραψε για push-
backs, του είπαμε, “σας παρακαλούμε να μας παράσχετε
στοιχεία για μια ανεξάρτητη δικαστική έρευνα” και αυτοί
μας απάντησαν ότι δεν έχουμε στοιχεία εκτός από ένα βίν-
τεο, που αποδείχθηκε πλαστό», ανέφερε ο υπουργός.

Μηταράκης: Δεν αποφασίζουν οι διακινητές ποιοι μπαίνουν στη χώρα 

Οι κρίσιμες επαφές
Μητσοτάκη 

στη Νέα Υόρκη

Τα Ελληνοτουρκικά και 
η ανθεκτικότητα της ελληνικής
οικονομίας στο επίκεντρο 
του πρωθυπουργού 



των Σ. Σταθόπουλου, Λ. Γεωργιάδη 

Σ
το Μαξίμου παρακολουθώντας
τόσο την ομιλία όσο και τις απαν-
τήσεις που έδωσε ο Αλέξης Τσί-
πρας στη ΔΕΘ κατέληξαν στο

συμπέρασμα πως το «πρόγραμμα Θεσσα-
λονίκης» που είχε παρουσιάσει το 2014 ο
Αλέξης Τσίπρας έδειχνε να φαντάζει «μί-
ζερο» μπροστά στα όσα υποσχέθηκε το
Σάββατο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Παράλ-
ληλα, κυβερνητικά στελέχη είδαν τον αρ-
χηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να
αποφεύγει να δώσει απαντήσεις σε ζητή-
ματα που είδαν το φως της δημοσιότητας
το τελευταίο διάστημα, όπως στις αποκα-
λύψεις για την υπόθεση των 38 μετανα-
στών στη νησίδα του Έβρου.

Μάλιστα, τον κατηγόρησαν πως οι ισχυρι-
σμοί του ταυτίζονται με εκείνους της Άγκυ-
ρας. «Δεν τον απασχολεί ότι τελικά, έστω
και αν δεν ήταν στις αρχικές του προθέσεις,
τα όσα ισχυρίζονται, βρίσκονται σε πλήρη
διάσταση με την πραγματικότητα και αντίθε-
τα φαίνονται να συμπλέουν με την τουρκική
προπαγάνδα; Γιατί τόση ανευθυνότητα; Γιατί
αφήνουν το μένος τους εναντίον της κυβέρ-

νησης να γίνεται βέλος εναντίον της πατρί-
δας;», τόνισε χαρακτηριστικά ο κυβερνητι-
κός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

Ακολουθώντας στρατηγική που παραπέμ-
πει στο 2012, ο Αλέξης Τσίπρας αφού έβαλε
εναντίον των ΜΜΕ αμφισβήτησε και τα απο-
τελέσματα των δημοσκοπήσεων, θέλοντας με
αυτό τον τρόπο να δικαιολογήσει το γεγονός
πως η ΝΔ εξακολουθεί να βρίσκεται σε από-
σταση ασφαλείας από τον ΣΥΡΙΖΑ. «Η διεθνής
πραγματικότητα και το μέγεθος των προκλή-
σεων επιβάλλουν σταθερότητα, συνέπεια και
συνέχεια. Αυτός είναι ο δρόμος. Και όχι οι αε-
ρολογίες, όχι τα μυθεύματα, όχι οι πειραματι-
σμοί, όχι η ανευθυνότητα. Τον κ. Τσίπρα, άλ-
λωστε, τον βαρύνει ένα ιστορικό αποτυχίας
τόσο κραυγαλέο, που κανείς δεν μπορεί να το
παραβλέψει», είπε ο Γιάννης Οικονόμου. 

Ζαλάδα από τα δισ. 
που φέρνουν… μνημόνιο 

Η δήλωση κορυφαίου στελέχους του οι-
κονομικού επιτελείου της κυβέρνησης
στην «Political» ότι «τα δισεκατομμύρια
του κυρίου Τσίπρα ζαλίζουν και είναι πολ-
λαπλάσια από αυτά του προγράμματος της
Θεσσαλονίκης το 2014» είναι ενδεικτική

της προσέγγισης των εξαγγελιών του αρ-
χηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 

Μάλιστα, οι τεχνοκράτες του οικονομι-
κού επιτελείου της κυβέρνησης μέσα στο
Σαββατοκύριακο μέτρησαν το κόστος των
μέτρων, το οποίο σύμφωνα με τους πιο
συντηρητικούς υπολογισμούς θα αγγίξει τα
23,5 δισ. ευρώ. Μάλιστα, τα 10 δισ. ευρώ
από αυτά δημιουργούν μόνιμο δημοσιονο-
μικό κόστος για κάθε ένα από τα επόμενα
έτη και είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανα-
κοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών
επισημαίνει ότι «ο κύριος Τσίπρας κατάφε-
ρε να ξεπεράσει σε ψέματα και τον εαυτό
του στο πρόγραμμα-αυταπάτη Θεσσαλονί-
κης του 2014, που ανήρχετο σε 13,5 δισ. ευ-
ρώ». Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομι-
κών, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης «λέει ψέματα, τα οποία οδηγούν
ευθέως σε νέα μνημόνια, ακριβώς όπως
έκανε και το 2014, χωρίς κανέναν σεβασμό
για τις θυσίες των Ελλήνων πολιτών». Μόνο
για το 2023, τα μέτρα Τσίπρα οδηγούν σε
δημοσιονομικό κόστος 11,5 δισ. ευρώ, ενώ
σε επιπλέον 12 δισ. ευρώ υπολογίζεται το
κόστος από το πλαφόν στο ρεύμα, το οποίο
απέφυγε να κοστολογήσει.
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Η  χώρα χρειάζεται σταθερότητα
και όχι αερολογίες και μυθεύματα 

«Ο Τσίπρας ξεπέρασε τον
εαυτό του και το πρόγραμμα
Θεσσαλονίκης του 2014», 
λένε στην κυβέρνηση

Διακοπή με 
το «καλημέρα»
στο ειδικό 
δικαστήριο
Δεν πρόλαβε να ξεκινήσει και πήρε
αναβολή το ειδικό δικαστήριο περί
ευθύνης υπουργών στο εδώλιο του
οποίου κάθονται ο πρώην αναπλη-
ρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Δη-
μήτρης Παπαγγελόπουλος και η
πρώην επικεφαλής της Εισαγγελίας
Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη. 
Ο συνήγορος της Ελένης Τουλουπά-
κη, Γιάννης Μαντζουράνης, κατέθε-
σε μια σειρά αιτημάτων. Μεταξύ αυ-
τών ζήτησε από την εισαγγελέα του
δικαστηρίου να απαντηθεί εάν θα ζη-
τηθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης
έγγραφο στο οποίο θα αναγράφεται
εάν στην περίοδο της κλήρωσης των
δικαστών ένας εξ αυτών βρισκόταν
σε αναρρωτική άδεια. Έτσι το δικα-
στήριο αποφάσισε να συνεδριάσει
και πάλι την ερχόμενη Πέμπτη, με
την αντεισαγγελέα του Αρείου Πά-
γου Όλγα Σμυρλή να εισηγείται επί
όλων των δικονομικών θεμάτων που
τέθηκαν.
«Υπάρχει πάγια νομολογία ότι οποι-
αδήποτε παράβαση κατά την κλήρω-
ση δημιουργεί ακυρότητα σχετική
που πρέπει να προταθεί πριν από την
έναρξη αποδεικτικής διαδικασίας…
Ο πρόεδρος της Βουλής κατά τη γνώ-
μη μας εξαπατήθηκε. Ποιοι μπαί-
νουν στην κλήρωση όμως; Μόνο όσοι
μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά
τους. Είναι γνωστό ότι ο συγκεκριμέ-
νος δικαστής (σ.σ.: είχε κληρωθεί
αναπληρωματικός και απουσιάζει
λόγω ασθένειας) είχε άδεια λόγω
δυσίατης ασθένειας», είπε ο κ. Μαν-
τζουράνης. 
Με το αίτημα της κ. Τουλουπάκη
συμφώνησε και ο Δημήτρης Παπαγ-
γελόπουλος, ο οποίος αφού δήλωσε
συνταξιούχος εισαγγελέας στη συ-
νέχεια τόνισε: «Θέλω να υπενθυμί-
σω στα μέλη του δικαστηρίου. Ο εν
λόγω δικαστής κληρώθηκε δέκατος.
Λόγω της παλιάς μου ιδιότητας και
του αξιακού μου κώδικα, δεν θα εκ-
φράσω κανέναν υπαινιγμό κατά της
προέδρου του Αρείου Πάγου. Αυτά
που έχω υποστεί από τους πολιτι-
κούς μου διώκτες, ευθέως με κά-
νουν να αμφισβητώ τη νομιμότητα
της σύνθεσης. Θα τονίσω όμως το γε-
γονός ότι κληρώθηκε δέκατος», είπε
ο πρώην υπουργός. 

Μ Α Ξ I Μ Ο Υ :  
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Η
ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη
ΔΕΘ αλλά και η πολύωρη συ-
νέντευξη Τύπου της Κυριακής
«χωρίς σκονάκια» έφεραν

ισχυρό κύμα αισιοδοξίας στα στελέχη
και τα μέλη του κόμματος, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
θα είναι η αυριανή κυβέρνηση της χώ-
ρας, όπως και αν διεξαχθούν οι εθνικές
εκλογές.

Μιλώντας στην «Political» πηγές της
Κουμουνδούρου τονίζουν πως αυτό το
πρόγραμμα θα αλλάξει ριζικά την Ελλάδα
και πως μετά την εφαρμογή του η σημερι-
νή κυβέρνηση της ΝΔ και του Κυριάκου
Μητσοτάκη θα περάσει στην ιστορία ως η
χειρότερη της μεταπολίτευσης.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης μίλησε για τη δημιουργία μιας
Ελλάδας με όραμα «που ανοίγει τα φτε-
ρά της», απαλλαγμένη από τα μνημόνια
και τη δημοσιονομική επιτήρηση. Που

μπορεί να «ανασάνει» και να προχωρή-
σει μπροστά. 

«Όλοι μπορούμε να ζήσουμε
καλύτερα»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε δρι-
μεία επίθεση στην κυβέρνηση για την πο-
λιτική που ασκεί από το 2019, λέγοντας
πως ανοικοδομήθηκε ένα πελατειακό και
κομματικό κράτος: «Η εύκολη δικαιολο-
γία για όλα αυτά είναι ότι φταίνε η πανδη-
μία και ο πόλεμος. Η αλήθεια όμως είναι

ότι οι υπαρκτοί αυτοί εξωγενείς παράγον-
τες απλώς επιδείνωσαν τις συνέπειες μιας
ειλημμένης απόφασης, η Ελλάδα να επι-
στρέψει στο παρελθόν της. Να επιστρέ-
ψουν οι τύχες της χώρας στις κρατικοδίαι-
τες ελίτ. Να αναδομηθεί το πελατειακό και
κομματικό κράτος. Να συνθλιβεί ακόμη
και αυτό το αναιμικό κοινωνικό κράτος.
Να απορρυθμιστεί πλήρως η αγορά εργα-
σίας. Να μπει στο περιθώριο η νέα γενιά.
Να χτιστεί, με δυο λόγια, μια Ελλάδα άνι-
ση, άδικη, αβίωτη για τους πολλούς».

Ο Αλέξης Τσίπρας επεσήμανε πως αυτό
που δεν μπορεί κανείς να στερήσει σε μια
κοινωνία είναι η προοπτική: «Καμία μητέ-
ρα δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι τα παιδιά
της θα ζήσουν χειρότερα από αυτήν. Κα-
νένας νέος δεν πρόκειται να πάψει να έχει
φιλοδοξίες και πίστη στις ικανότητές του.
Ο καθένας και η καθεμιά σε αυτό τον τόπο
μπορεί να ζήσει καλύτερα».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παρουσίασε μια σειρά από
μεγάλες παρεμβάσεις στην οικονομία για να στηριχτούν
τα μεσαία και χαμηλά στρώματα, αλλά και για να αντιμε-
τωπιστεί η λαίλαπα της ακρίβειας που μαστίζει νοικοκυ-
ριά και επιχειρήσεις. Η επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ αλ-
λά και η εμφατική τοποθέτησή του για τον δημόσιο χαρα-
κτήρα της Εθνικής Τράπεζας -παρά το δεδομένο υψηλό
κόστος της «συντήρησής» του που θα έπεφτε στην πλάτη
των φορολογούμενων- για να «τη μετατρέψουμε σε ισχυ-
ρό δημόσιο πυλώνα του τραπεζικού συστήματος» αποτε-
λούν επίσης κομβικά σημεία των προτάσεών του στο οι-
κονομικό πεδίο. Για την ενεργειακή πολιτική και τη δρα-
στική μείωση των λογαριασμών ενέργειας, πέραν της
ΔΕΗ, πρότεινε την αποσύνδεση της τιμής της χονδρεμπο-
ρικής ρεύματος από τη χρηματιστηριακή τιμή του φυσι-
κού αερίου και μια σειρά ακόμη μέτρων (ανώτατο συντε-
λεστή κέρδους στην παραγωγή ενέργειας στο 5%, ανώτα-
τα όρια τιμών και με την προώθηση υποχρεωτικού ποσο-

στού σταθερών συμβολαίων στη χονδρεμπορική ηλε-
κτρικής ενέργειας, ανώτατο όριο τιμής λιανικής ηλεκτρι-
κής ενέργειας ανά μεγαβατώρα, διατίμηση στη λιανική τι-
μή φυσικού αερίου προστατεύοντας τους 700.000 κατα-
ναλωτές που θερμαίνονται με φυσικό αέριο, λιγνίτη
κ.λπ.).

Σε ό,τι αφορά τη δραστική μείωση τιμών στα καύσιμα
και τα τρόφιμα: μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα στον χαμη-
λότερο συντελεστή της ΕΕ, κατάργηση της καταβολής του
ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, μείωση του ΦΠΑ στα τρό-
φιμα στον χαμηλότερο συντελεστή, στο 6%.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ έτυχε
επίσης κριτικής. Παράλληλα, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας:
«Θεσπίζουμε μηχανισμό τιμαριθμικής αναπροσαρμογής
σε ετήσια βάση για μισθούς ιδιωτικού και δημόσιου το-
μέα. Επαναφέρουμε τον καθορισμό στους εθνικούς κοι-
νωνικούς εταίρους με κατώτατο όριο την τιμαριθμική
αναπροσαρμογή κάθε έτους. Επιστροφή αναδρομικών

στους συνταξιούχους, επαναφορά 13ης σύνταξης. Επι-
στρέφουμε τα αναδρομικά στους συνταξιούχους σε τρεις
ετήσιες δόσεις, επαναφέρουμε τη 13η σύνταξη του 2019:
πλήρης για συντάξεις έως 500 ευρώ και ποσοστιαία για τα
ανώτερα κλιμάκια, για μισθωτούς, συνταξιούχους και
κατά κύριο επάγγελμα αγρότες αυξάνουμε το αφορολό-
γητο στις 10.000 ευρώ».

«Το πρόγραμμά μας είναι απολύτως 
κοστολογημένο»

Δίνοντας απαντήσεις στην κριτική της κυβέρνησης ότι
το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα κοστίζει πάνω από 20
δισ. ευρώ και ενέχει τον κίνδυνο η χώρα να κυλήσει σε
νέα μνημόνια, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης
απάντησε: «Το πρόγραμμά μας είναι απολύτως κοστολο-
γημένο, αγγίζει τα 5,6 δισ. ευρώ, κοστολογημένα ένα προς
ένα. Είναι περίπου το ίδιο κόστος με αυτά που εξήγγειλε ο
κ. Μητσοτάκης, αλλά σε διαφορετική κατεύθυνση».

ΚΟΙΝΩΝΙΚH ΠΟΛΙΤΙΚH ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜIΑ

ΣΥΡΙΖΑ: Η ΔΕΘ
δείχνει τον δρόμο 

Αισιοδοξία στην
Κουμουνδούρου μετά 
την παρουσία Τσίπρα - «Το
πρόγραμμά μας αλλάζει 
ριζικά τη χώρα» 
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Σ
ε τεντωμένο σχοινί είναι πλέον οι
σχέσεις της ευρωβουλευτού του
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Εύας Καϊλή με την
ηγεσία του κόμματος, καθώς μια

σειρά επιλογών της που ταυτίζονται με το
σκεπτικό του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμμα-
τος έχει ηλεκτρίσει ιδιαίτερα το κλίμα.

Το τελευταίο «επεισόδιο» στη σχέση
«Καϊλή - ΠΑΣΟΚ», που προκάλεσε δυ-
σφορία στον 6ο όροφο των γραφείων του
Κινήματος, ήταν η απόφασή της να πάει
κόντρα στη «γραμμή» των Ευρωσοσιαλι-
στών σχετικά με την εκλογή νέου γενικού
γραμματέα στο Ευρωκοινοβούλιο. Συγκε-
κριμένα, η Εύα Καϊλή μαζί με την Ιταλίδα
συνάδελφό της ψήφισαν τον Ιταλό κεν-
τροδεξιό Alessandro Chiocchetti και δεν
απείχε από τη διαδικασία, σύμφωνα με
την απόφαση της πολιτικής της ομάδας
των Ευρωσοσιαλιστών.

Από τη Χαριλάου Τρικούπη προς το πα-
ρόν αποφεύγουν τα επίσημα σχόλια,
ωστόσο στελέχη του κόμματος δεν έκρυ-
βαν τη δυσφορία τους λέγοντας με νόημα
ότι «οι αποφάσεις της σοσιαλιστικής ομά-
δας έπρεπε να γίνουν σεβαστές. Διαφω-
νούμε με αυτές τις προσωπικές επιλογές,
οι οποίες εξάλλου κρίνονται από τους πο-
λίτες».

Σε μια προσπάθεια να δώσει διευκρινί-
σεις για την επιλογή της, η κυρία Καϊλή μί-
λησε στο protothema.gr: «Για την πιο
ισχυρή θέση του Ευρωκοινοβουλίου, αυτή
του γενικού γραμματέα, απείχαμε από μια
πολιτική συμφωνία που συνδεόταν και με
την απόφαση δημιουργίας μιας ακόμη νέ-
ας γενικής γραμματείας, όπως και της
εσπευσμένης διαδικασίας που ακολου-
θήθηκε. Όταν τελικά έφτασε η στιγμή,
έμεινε η επιλογή ανάμεσα σε 4 υποψηφί-
ους - όλοι προερχόμενοι από το EPP (Ευ-

ρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα) και κανένας από
τους Ευρωσοσιαλιστές. Η συνάδελφός
μου από την Ιταλία και εγώ επιλέξαμε
εκείνον που εκτιμήσαμε ως πιο ικανό για
αυτή τη θέση».

«Εκτός γραμμής»
Είναι η τρίτη φορά που η κυρία Καϊλή

βρίσκεται «εκτός γραμμής». Η αρχή είχε
γίνει αμέσως μετά την αποκάλυψη από
τον Νίκο Ανδρουλάκη για την απόπειρα
παρακολούθησης του κινητού του με το
κακόβουλο λογισμικό Predator. Τότε η
κυρία Καϊλή, που είναι και αντιπρόεδρος
του Ευρωκοινοβουλίου, είχε δηλώσει πως
και η ίδια είχε δεχτεί «μια παρόμοια επί-
θεση με αυτήν στον Νίκο Ανδρουλάκη και
ήταν αρκετά ανησυχητική, σε ένα ταξίδι
μου στην Αραβική Χερσόνησο». Το γεγο-
νός αυτό και ιδιαίτερα ο χρόνος που επε-
λέγη για τη δημοσιοποίησή του ερμηνεύ-
τηκαν ως υποβάθμιση της διάστασης που
πήγε να προσδώσει το κόμμα της στην
υπόθεση Ανδρουλάκη. Το δεύτερο περι-
στατικό που την ανάγκασε να δώσει διευ-
κρινίσεις ήταν μετά το δημοσίευμα του
Politico, σύμφωνα με το οποίο η Εύα Καί-
λη εμφανιζόταν να μη βιάζεται ιδιαίτερα
για τη διερεύνηση του σκανδάλου των
υποκλοπών από την αρμόδια επιτροπή
του Ευρωκοινοβουλίου για θέματα spy-
ware (PEGA).

Η κυρία Καϊλή εμφανίζεται να δηλώνει
ότι η επιτροπή «να πάει πρώτα σε χώρες
που παραδέχτηκαν ότι χρησιμοποιούν
spyware», ότι «αν μια χώρα λέει ότι δεν το
χρησιμοποιεί (Predator), δεν μπορεί να
υπάρξει περαιτέρω έρευνα» και ότι τελικά
«Ανδρουλάκης και Κουκάκης μπορούν να
κληθούν αφότου ολοκληρωθεί η κοινο-
βουλευτική διαδικασία στην Ελλάδα».

Συμπληρωματική αναφορά 
για Predator

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νί-
κος Ανδρουλάκης κατέθεσε χθες ενώπιον
του Εισαγγελέα Πρωτοδικών κ. Σπυρό-
πουλου, στο πλαίσιο της από 26/7/2022
μηνυτήριας αναφοράς του για την υπόθε-
ση παγίδευσης του τηλεφώνου του με το
παράνομο λογισμικό Predator. Ο εισαγγε-
λέας προσήλθε για την κατάθεση στο γρα-
φείο του κ. Ανδρουλάκη λόγω της μετεγ-
χειρητικής του κατάστασης, όπως άλλω-
στε προβλέπεται από τον Κώδικα Ποινι-
κής Δικονομίας.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αμέσως μετά
την προφορική κατάθεσή του ενεχείρισε
προς τον κ. εισαγγελέα συμπληρωματική
μηνυτήρια αναφορά σε σχέση με την υπο-
κλοπή των τηλεφωνικών συνομιλιών του
από την ΕΥΠ για την κακουργηματική
αξιόποινη πράξη της παραβίασης της
ασφάλειας των τηλεφωνικών επικοινω-

νιών και συναφή αδικήματα, καθώς και
για την πλημμεληματική πράξη της παρα-
βίασης του τηλεφωνικού του απορρήτου.

Η συμπληρωματική αναφορά του Νίκου
Ανδρουλάκη συνοδεύεται και από ειδικό-
τερα αιτήματα κλήσεως μαρτύρων, κατά-
σχεσης εγγράφων και διενέργειας μιας
σειράς συγκεκριμένων ανακριτικών
ενεργειών προς διακρίβωση της αλήθει-
ας. «Το απόρρητο δεν μπορεί να είναι α λα
καρτ και να επιστρατεύεται μόνο όταν
αφορά την υπόθεση της δικής μου παρά-
νομης παρακολούθησης από την ΕΥΠ
ώστε οι εμπλεκόμενοι να μη δώσουν κα-
νένα στοιχείο. […] Μήπως τελικά το απόρ-
ρητο χρησιμοποιείται όπως βολεύει τη
Νέα Δημοκρατία; Η υπόθεση είναι πλέον
στα χέρια της Δικαιοσύνης». 

Ρήγμα στο εσωτερικό 
του ΠΑΣΟΚ μετά την απόφαση
της ευρωβουλευτού να
ψηφίσει Ιταλό κεντροδεξιό 
για γγ στο Ευρωκοινοβούλιο

Αποστολή στη Θεσσαλονίκη:
Αντώνης 
Ι. Αντωνόπουλος

aantonopoulos10@gmail.com 

«Τορπίλη»
Καϊλή σε
Ανδρουλάκη



Μου λένε πηγές μου ότι ο Βαγ-
γέλης Βενιζέλος θα κάνει κά-
που μέσα στον Οκτώβρη μια εκ-
δήλωση - πολιτική παρέμβαση-
εκτίμηση του
πολιτικού
σκηνικού
επ’ αφορ-
μή και της
παρουσία-
σης του βι-
βλίου του
«Εκδοχές πολέ-
μου 2009-2022» στη Θεσσαλο-
νίκη, το οποίο πρέπει να πούμε
ότι πάει πάρα πολύ καλά στις
πωλήσεις… 

ΑΞΙΖΕΙ… 

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλ-
τιάδης Βαρβιτσιώτης, εκτός από τις Βρυξέλλες
όπου θα βρεθεί σήμερα για το Συμβούλιο Γενι-
κών Υποθέσεων, στο τέλος της εβδομάδας θα
έχει ταξίδι-έκπληξη στη Χώρα του Ανατέλλον-
τος Ηλίου. Συγκεκριμένα, θα βρεθεί στην Ιαπω-
νία για να εκπροσωπήσει την ελληνική κυβέρ-
νηση στην κηδεία του Σίνζο Άμπε, του μακρο-

βιότερου πρωθυπουργού της Ιαπωνίας που δο-
λοφονήθηκε αιφνιδίως στις αρχές του Ιουλίου.
Εκτός, όμως, από την κηδεία στην οποία θα δώ-
σουν το «παρών» αρκετοί εκπρόσωποι χωρών,
θα έχει επαφές με την ιαπωνική κυβέρνηση για
δύο κρίσιμα ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέρον-
τος. Για θέματα τεχνολογίας αλλά και για ενερ-
γειακά θέματα. 
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Αρχές Οκτωβρίου
το πόρισμα 

Η Εξεταστική Επιτροπή για τις υπο-
κλοπές κυλάει έως τώρα πολύ καλά
για το κυβερνών κόμμα, καθώς όπως
φαίνεται όλοι έχουν επικεντρωθεί
στις αποκαλύψεις για Τσίπρα, Ρουμ-
πάτη και Πιτσιόρλα και όχι στον Αν-
δρουλάκη. Το πρόγραμμα θα έχει ως
εξής από εδώ και πέρα. Σήμερα θα
έχουμε την παρουσία Δεμίρη - Ράμ-
μου στην Εξεταστική, μετά ακολουθεί
η Αλεξάνδρα Ρογκάκου της Εθνικής
Αρχής Διαφάνειας, μετά οι εκπρό-
σωποι των εταιρειών και στο τέλος ο
Νίκος Ανδρουλάκης. Το πόρισμα
αναμένεται αρχές του Οκτώβρη. 

Ουρά του
Τζανακόπουλου 
η Λιακούλη 

Δύο είναι τα στοιχεία που κάποιοι
μου σημειώνουν σχετικά με την Εξε-
ταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές.
Το πρώτο είναι η πολύ καλή χημεία
του Γιάννη Κεφαλογιάννη με τα «γα-
λάζια» μέλη της επιτροπής και ειδικά

με τον Δημήτρη
Μαρκόπουλο. Το

δεύτερο, η πε-
ρίεργη σχέ-
ση που ανα-
π τ ύ σ σ ε τ α ι
μεταξύ της

Ε υ α γ γ ε λ ί α ς
Λιακούλη του

ΠΑΣΟΚ και του Δη-
μήτρη Τζανακόπουλου. Όπως μου
λένε αυτόπτες μάρτυρες, ο Τζανακό-
πουλος συμβουλεύει, σχεδόν νου-
θετεί τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ σε ση-
μείο που κάποιοι μιλούν για κοινές
συνεννοήσεις και τακτικές. Δεν ξέρω
αν είναι ενήμερος ο Νίκος Ανδρου-
λάκης για αυτό το «φλερτ», αλλά έχει
ενοχλήσει τους μετριοπαθείς του
ΠΑΣΟΚ αυτή η σύμπλευση στην
ακραία ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ. 

Ποιοι θα φάνε 
με Μαρινάκη -
Μπρατάκο 
την Τετάρτη; 
Αύριο το βράδυ οι βουλευτές της Νέας
Δημοκρατίας Νικήτας Κακλαμάνης,
Γιάννης Μελάς, Βασίλης Οικονόμου,
Ιάσων Φωτήλας, Γιώργος Κώτσηρας,
Χάρης Θεοχάρης, Γιάννης Παππάς,
Λευτέρης Αυγενάκης, Μακάριος Λαζα-
ρίδης, Ασημίνα Σκόνδρα και Ευριπίδης
Στυλιανίδης θα είναι καλεσμένοι του
ισχυρού διδύμου της ΝΔ Μαρινάκη -
Μπρατάκου στο ουζερί «Λέσβιον», στο
Γαλάτσι. Η παρουσία ορισμένων -να μη
λέμε ονόματα- δείχνει ότι θα είναι ένα
ενδιαφέρον, άκρως πολιτικό γεύμα…

Ο «κρυφός» ρόλος Μιλτιάδη στην Ιαπωνία 

Χ
θες πραγματοποιήθηκε η τελετή εγκαινίων του έργου
υπογειοποίησης τμήματος της οδού Πατριάρχου Κων-
σταντίνου στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδό-

νας πιο δίπλα από το νέο γήπεδο της ΑΕΚ. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό οδικό έρ-
γο νευραλγικής σημασίας. 

Στην τελετή είδαμε τον υπουργό Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη, τον υπουργό Εσωτε-
ρικών Μάκη Βορίδη, την υφυπουργό Υγείας Ζωή Ράπτη, τον Γιώργο Κουμουτσάκο, τον
περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη, τον δήμαρχο Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας
Γιάννη Βούρο αλλά και τον Μητροπολίτη Γαβριήλ, ενώ παρών ήταν και ο μεγαλομέτο-
χος της ΠΑΕ ΑΕΚ Δημήτρης Μελισσανίδης. 

Το έργο υλοποιήθηκε με τη συνεργασία της κυβέρνησης, της Περιφέρειας Αττικής
και του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας. Περιττό να πούμε ότι έπειτα
από χρόνια είδαμε ενσταντανέ Βορίδη - Ράπτη… 

Το έργο που έφερε κοντά
Βορίδη - Ράπτη

Ερωτήσεις-πασούλες στον Τσίπρα 
Δεν μπορώ να μη σχολιάσω ότι εφημερίδα που δεν πήρε
ερώτηση στη συνέντευξη Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, πήρε
ερώτηση στη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα και σχεδόν
έκανε απίστευτη πάσα στον πρώην πρωθυπουργό να κα-
τακεραυνώσει την κυβέρνηση. Όπως, επίσης, δεν μπο-
ρώ να μην αναφέρω ότι πρώην γραμματέας της Νεολαί-
ας ΣΥΡΙΖΑ, ως εκπρόσωπος ΜΜΕ, απηύθυνε ερώτηση
προς τον κ. Τσίπρα… Με αυτά τα δύο περιστατικά, είναι
σίγουρο ότι η ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα ανέβη-
κε τουλάχιστον εκατό θέσεις… 



Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που ξεκινά
σήμερα, έχει πολύ μεγάλη σημασία και για τη
χώρα μας. Ο πρωθυπουργός θα μιλήσει από το
βήμα την Παρασκευή και θα έχει ενδιαφέρον
η παρουσία του στις ΗΠΑ, αφού τόσο ο ίδιος
όσο και ο κ. Δένδιας στις επαφές τους θα
έχουν την ευκαιρία να κάνουν ακόμη ένα βή-
μα διεθνοποίησης της απειλής που συνιστά
για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερό-
τητα η αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας.
Μαζί με τον υπουργό των Εξωτερικών Νίκο
Δένδια και τους Μαρία-Ελένη Μπούρα, Αλε-
ξάνδρα Παπαδοπούλου, Θάνο Ντόκο και φυ-
σικά τον πρέσβη Γιώργο Τσούνη, ο Κυριάκος
θα έχει τη δυνατότητα να απλώσει σε όσο το
δυνατόν περισσότερους το ευαίσθητο θέμα
της τουρκικής προκλητικότητας. Η ομιλία του
στον ΟΗΕ είναι την Παρασκευή, όμως η ζύ-
μωση θα γίνει στη δεξίωση του προέδρου των
ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν την Τετάρτη το βράδυ σε
σειρά ηγετών.

ΑΑνησυχία για «Oruc Reis»
Δεν σας κρύβω ότι τις τελευταίες μέρες υπάρχει
μια έντονη ανησυχία για την πορεία που πρόκει-
ται να ακολουθήσει το «Oruc Reis». Στο τουρκι-
κό πλοίο έχουν γίνει -λένε οι πληροφορίες- κά-
ποιες σημαντικές αναβαθμίσεις, ενώ οι Τούρκοι
σκέπτονται να βγάλουν δίπλα του και δύο νέα
βοηθητικά πλοία που προμηθεύτηκε η Τουρκική
Εταιρεία Πετρελαίων (ΤΡΑΟ). Η έξοδός του θα
γίνει τον ερχόμενο μήνα και κανείς δεν μπορεί
να αποκλείσει το σενάριο το «Oruc Reis» να κι-
νηθεί στο νοητό τρίγωνο που δημιουργείται με-
ταξύ Ρόδου και συμπλέγματος του Καστελόρι-
ζου, εντός δηλαδή της δυνητικής Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης της Ελλάδας…

Σ
ε αντίθεση με τους περισσότερους
συντρόφους του που αρνούνται κάτι
τέτοιο, ο Αλέξης Τσίπρας ισχυρίστη-
κε από τη ΔΕΘ ότι ενδέχεται να

υπάρχει ρωσικός
δάκτυλος παρέμβα-
σης στο εσωτερικό
της χώρας. Για την
ακρίβεια, άφησε
ορθάνοιχτο το ενδε-
χόμενο ύπαρξης
ρωσικού «δακτύ-
λου» στη χώρα και
μάλιστα πρότεινε
την περαιτέρω θε-
σμική διερεύνηση
της υπόθεσης. «Θα
έλεγα να αφήσουμε
τα μεγάλα λόγια και
να περάσουμε στην πράξη. Να γίνει μια
έρευνα αν όντως είχαμε ή έχουμε παρέμβα-
ση του ρωσικού παράγοντα στα ελληνικά
πράγματα. Και να ξεκινήσουμε αυτή την
έρευνα μαζί, από τα όσα συνέβησαν ιδιαίτερα
στη Βόρεια Ελλάδα την περίοδο της Συμφω-
νίας των Πρεσπών, της υποκίνησης διαδηλώ-
σεων και της χρηματοδότησης των αντιδρά-
σεων», τόνισε ο αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης, υπενθυμίζοντας τις απελά-
σεις πολιτών και διπλωματών «που είχαμε
ενδείξεις ότι συμμετέχουν σε τέτοιου είδους
δραστηριότητες». Καλώς τον κι ας άργησε... 
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υ Οι κρίσιμες ζυμώσεις
στις ΗΠΑ

O ρωσικός
παράγοντας και 
ο Τσίπρας

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει, λέει, συ-
νάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Στόχος
του είναι να ενημερώσει... αρμοδίως την
πρώτη πολίτη της χώρας για την υπόθεση
των υποκλοπών και δη της παρακολού-
θησης του δικού του κινητού, καθώς και
για τις πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για το θέμα. Πώς θα την
ενημερώσει; Αφού δεν ξέρει γιατί τον
παρακολουθούσαν. Ξέρει ή δεν ξέρει τε-
λικά; Μας έχει μπερδέψει… 

Στον ΣΥΡΙΖΑ
θυμήθηκαν τον Παύλο  
Τον είδαν στα βρετανικά δίκτυα και φο-
βήθηκαν μήπως υπάρξει καμιά ανωμα-
λία του πολιτεύματος. Αναφέρομαι στον
Παύλο Γλύξμπουργκ, τον γιο του Κων-
σταντίνου, ο οποίος βγαίνει στα βρετανι-
κά τηλεπαράθυρα εκφράζοντας τη θλίψη
του για τον θάνατο της Ελι-
σάβετ. Στην Κουμουν-
δούρου, μη έχοντας
με τι άλλο να ασχο-
ληθούν, άρχισαν τα
σχόλια του τύπου ότι
«ο πρώτος γιος του
έκπτωτου Κωνσταν-
τίνου εμφανίζεται ως ο
διάδοχος του βασιλικού
θρόνου της Ελλάδας, προκα-
λώντας την οργή των χρηστών στα social
media» και διάφορα άλλα επαναστατικά
και όμορφα… δήθεν ότι φοβούνται για
την επιστροφή της βασιλείας στην Ελλά-
δα. Αφού γλιτώσαμε από τη «σοβιετία»
στην Ελλάδα, αδέρφια, δεν μας φοβίζει
τίποτα... 

Ο πρόεδρος Νίκος 
και η Σακελλαροπούλου

Δύσκολες ώρες 
για τη Δόμνα…

Έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 18 Σεπτεμ-
βρίου ο πατέρας της
υφυπουργού Εργα-
σίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων
Δόμνας Μιχαη-
λίδου. Η εξόδιος
ακολουθία του
Αριστείδη Μιχαη-
λίδη θα ψαλεί στον
Ιερό Ναό Αγίου Νικολά-
ου Πειραιά, χοροστατούντος του Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτη Πειραιά Σεραφείμ, την
Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 15.00, ενώ η
ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Κοιμητήριο
της Ανάστασης. Από βάθος καρδιάς, καλό
κουράγιο στην υφυπουργό... 
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Την έχει σίγουρη τη συγκυβέρνηση 
με το ΠΑΣΟΚ ο Αλέξης

Σε ερώτηση για τις πολιτικές εξελίξεις μετά τις εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας απάν-
τησε: «Το βράδυ των εκλογών με απλή αναλογική θα έχουμε μια κυβέρνηση προ-
οδευτικών δυνάμεων επί τη βάσει προγραμματικών συγκλίσεων». Δύο τινά συμβαί-
νουν: «Ή έχει μιλήσει με τον Ανδρουλάκη και τα έχουν κουμπώσει όλα ή προκατα-
λαμβάνει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και τον εκθέτει προεκλογικά». 

Τo
...

 Π
ρό

σω
πο

Ε
ίδατε πώς αλλάζει ο άνθρωπος και πώς προσαρμόζεται στις κωλοτούμ-
πες; «Ο κ. Βενιζέλος έχει ένα εκτόπισμα που πρέπει να λαμβάνεται υπό-
ψη», τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας απαν-
τώντας σε ερώτηση που δέχτηκε κατά την καθιερωμένη συνέντευξη Τύ-

που στο πλαίσιο της 86ης ΔΕΘ. Είπε και άλλα βεβαίως ο πρόεδρος Αλέξης: «Ο κ. Βε-
νιζέλος δεν περνά απαρατήρητος. Είναι γνωστές οι διαφωνίες που έχουμε. Νομίζω
ότι ο πρωταγωνιστικός ρόλος που είχε η συγκυβέρνηση του κόμματός του με τη Νέα
Δημοκρατία έχει κριθεί από τον δημοκρατικό κόσμο. Ο κ. Βενιζέλος, που τοποθετή-
θηκε για το θέμα, έχει κριθεί πολιτικά, ωστόσο έχει εκτόπισμα που πρέπει να λαμ-
βάνεται υπόψη. Στις τελευταίες εξελίξεις, οι θέσεις που έχει ήταν αυτές που περί-
μενε να ακούσει κάθε πολίτης από κάθε σκεπτόμενο επιστήμονα και αυτό πιστώνε-
ται θετικά. Αλλά δεν νομίζω ότι τις διατύπωσε γιατί επιδιώκει να τις εξαργυρώσει σε
κάποιο κυβερνητικό σχήμα. Το ίδιο θα πω και για τον κύριο Αλιβιζάτο». 

Αυτά τα είπε ο Αλέξης Τσίπρας για τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Ναι, ο κύριος που από
το «go back, madame Merkel» έφτασε στο «welcome, Angela». Βγάλτε μόνοι σας
τα συμπεράσματά σας… 

Καταδίκη της επίθεσης
στα γραφεία 
του ΣΥΡΙΖΑ

Την επίθεση αγνώστων στα γραφεία του ΣΥ-
ΡΙΖΑ στη Σίνδο καταδίκασε ο υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη. «Η χθεσινή επίθεση που
έγινε στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στη Σίνδο είναι

απολύτως καταδικαστέα. Σε
τέτοιου είδους αντιδημο-

κρατικές ενέργειες δεν
χωρούν διακρίσεις.
Απαιτείται η καθολική

αποδοκιμασία από όλα τα
κόμματα, από όλους τους

πολίτες», τόνισε ο Τάκης Θεοδω-
ρικάκος και πρόσθεσε: «Όπως είναι αυτονόη-
το, έχω ήδη δώσει εντολή να ενταθούν οι
έρευνες για τη σύλληψη των δραστών». Ο Τά-
κης Θεοδωρικάκος το δήλωσε με τον πιο επί-
σημο τρόπο, ο ΣΥΡΙΖΑ πότε θα καταδικάσει
την επίθεση στο πολιτικό του γραφείο; 

Πανεπιστήμια-
μπάχαλο

Για την ενδοοικογενειακή βία ήταν η επίκαι-
ρη ερώτησή του, στο… τσάμικο της πανεπι-
στημιακής αστυνομίας το γύρισε ο βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Σκουρλέτης. Ο βουλευτής
της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν ήθελε να
μείνει στην ουσία των στοιχείων που έδωσε ο
υπουργός για τη λειτουργία των 12 νέων γρα-
φείων της ΕΛΑΣ για την αντιμετώπιση του
σύγχρονου κοινωνικού φαινομένου, την εκ-
παίδευση των αστυνομικών, και άνοιξε το αγα-
πημένο θέμα της πανεπιστημιακής αστυνο-
μίας. Το σήκωσε και ο Θεοδωρικάκος, καθώς
επεσήμανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει τα πανεπιστή-
μια μπάχαλο επιδιώκοντας μικροκομματικά
οφέλη. Υπογράμμισε ότι δεν τους νοιάζει η
ασφάλεια των πανεπιστημίων και αντιδρούν
στην αποστολή των ΟΠΠΙ, η δράση των οποίων
περιορίζεται όπου παρατηρείται παραβατικό-
τητα, όπως εμπόριο ναρκωτικών, παρεμπόριο
και βίαιες και εγκληματικές συμπεριφορές.

Η περίεργη στάση 
της Κουμουνδούρου στη Θράκη
Η ιστορία με τον βουλευτή Ξάνθης του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είπε όσα είπε και παρα-
μένει ακλόνητος στη θέση του, δεν θέλω να σας ταράζει... Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πε-
ρίεργο παρελθόν με τις πολιτικές του επιλογές στη Θράκη. Θυμηθείτε λίγο τι εί-
χε γίνει με την Ελληνίδα μουσουλμάνα Σαμπιχά Σουλεϊμάν, την οποία αρχικά
είχε επιλέξει ο Αλέξης Τσίπρας για το ευρωψηφοδέλτιο του κόμματός του και
την τελευταία στιγμή την αντικατέστησε με τον τουρκογενή Ουμίτ Οσμάν Με-
στά. Ποιος ή ποιοι είχαν πιέσει τότε τον ΣΥΡΙΖΑ για αυτή την αντικατάσταση;
Ποιοι απείλησαν τότε ότι αν δεν αποσύρει ο ΣΥΡΙΖΑ την υποψηφιότητα της Σου-
λεϊμάν, θα υπάρξει πλήρης ρήξη με τη μειονότητα;

Τα φιλαράκια τα καλά… Υποψήφιος με 
το ΠΑΣΟΚ 
ο Κατερινόπουλος

Υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ
στη Δυτική Αθήνα θα είναι ο Θανάσης
Κατερινόπουλος, όπως αποκάλυψε ο
ίδιος σε συνέντευξή του στην τηλεόρα-
ση του Alpha. Ο αστυνομικός διευθυν-
τής εν αποστρατεία, ο οποίος έγινε ιδι-
αίτερα γνω-
στός από τη
σ υ μ μ ε τ ο χ ή
του στην εκ-
πομπή της Αγ-
γελικής Νικο-
λούλη, αποκά-
λυψε ότι «δέ-
χτηκα μια τι-
μητική πρότα-
ση από τον Νίκο Ανδρουλάκη». Διευ-
κρίνισε ότι δεν μπαίνει στην πολιτική
ζωή του τόπου για βιοποριστικούς λό-
γους αλλά για να προσφέρει, ενώ δεν
παρέλειψε να πει τη γνώμη του για τις
παρακολουθήσεις. «Είναι κάτι το απα-
ράδεκτο αυτό που έγινε με τον Ανδρου-
λάκη», είπε και συμπλήρωσε ότι αυτό
που τον τρομάζει περισσότερο είναι το
«παράνομο λογισμικό Predator, το
οποίο έχει τη δυνατότητα να παρακο-
λουθεί τη ζωή σου ανά πάσα στιγμή μέ-
σω του κινητού τηλεφώνου».



Τ
ους χάρτες του τουρκικού ανα-
θεωρητισμού αλλά και στοιχεία
που αποδεικνύουν την παραβα-
τική συμπεριφορά της Άγκυρας

παρουσιάζει ο Νίκος Δένδιας στους ομο-
λόγους του κατά τη διάρκεια των επαφών
που πραγματοποιεί στη Νέα Υόρκη, στο
πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Ορ-
γανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών ενη-
μέρωσε χθες τους Ευρωπαίους συναδέλ-
φους του τόσο για τους προκλητικούς
χάρτες που «βάφουν» κόκκινο το μισό Αι-
γαίο και την Κρήτη όσο και για το μπαράζ
εμπρηστικών δηλώσεων της τουρκικής
ηγεσίας που περιλαμβάνει απειλές για
επανάληψη του 1922 και πολεμικές ιαχές
ότι δήθεν οι τουρκικές δυνάμεις θα έρ-
θουν «ξαφνικά» ένα βράδυ. Σήμερα θα
συναντηθεί με τον Αιγύπτιο υπουργό
Εξωτερικών Σάμεχ Σούκρι και στη συνέ-
χεια θα συμμετάσχει στις εργασίες της
τριμερούς Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου,
με την τουρκική επιθετικότητα να βρίσκε-
ται στο επίκεντρο. 

Διπλωματική ετοιμότητα
Στις «βαλίτσες» του ο κ. Δένδιας έχει

ακόμη τα ίχνη από τα ελληνικά ραντάρ που
αποδεικνύουν ότι οι κραυγές της Άγκυρας
για παρενοχλήσεις και εγκλωβισμό τουρ-
κικών μαχητικών από την ελληνική αερά-
μυνα είναι απλώς προβοκάτσιες που
έχουν στόχο την κλιμάκωση της έντασης
ανάμεσα στις δύο πλευρές. Σύμφωνα με
διπλωματικές πηγές, το ξεκάθαρο συμπέ-
ρασμα που προκύπτει από τα στοιχεία που
έχει στη διάθεσή της η Αθήνα είναι ότι η
Τουρκία παραβιάζει συστηματικά τον
εθνικό εναέριο χώρο, ενώ οι υπερπτήσεις
πάνω από ελληνικά νησιά σπάνε κάθε ρε-
κόρ προκλητικότητας. Ενδεικτικό της κα-
τάστασης είναι ότι χθες, την ώρα που ο Νί-
κος Δένδιας συζητούσε με τους ομολό-
γους του, τουρκικά μη επανδρωμένα αε-
ροσκάφη πραγματοποιούσαν υπερπτή-
σεις πάνω από την Κίναρο και την Κανδε-
λιούσσα. 

Τουρκικό παραλήρημα
Στη «φαρέτρα» της Αθήνας βρίσκεται

και η ρητορική του μίσους, στην οποία
επενδύουν τόσο η τουρκική κυβέρνηση
όσο και η αντιπολίτευση. Μάλιστα, κύκλοι
του ΥΠΕΞ σχολίαζαν χθες ότι το νέο αν-
θελληνικό παραλήρημα του εθνικιστή κυ-

βερνητικού εταίρου του Ερντογάν, Ντε-
βλέτ Μπαχτσελί, ήρθε την κατάλληλη χρο-
νική στιγμή για να αναδείξει το μέγεθος
των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η
Αθήνα. Ο Γκρίζος Λύκος, στις πλάτες του
οποίου στηρίζεται ο Τούρκος πρόεδρος,
απείλησε ότι «θα έρθουμε και τρέχοντας
αν χρειαστεί και θα κάνουμε τη μέρα σας
να μοιάζει με νύχτα, θα σας κάνουμε να
πληρώσετε πολλαπλάσια για τις παρενο-
χλήσεις σας, θα έρθουμε με το αίμα και τις
ζωές μας». Μάλιστα, εξαπέλυσε και προ-
σωπική επίθεση κατά του Έλληνα πρωθυ-
πουργού, λέγοντας ότι «όταν έρθουμε, δεν
θα φτάνει η ισχύς των αφεντικών, ούτε
των συνεργατών που εμπιστεύεται ο Μη-
τσοτάκης για να τον προστατεύουν».

Διπλωματικός μαραθώνιος
Οι επαφές του Νίκου Δένδια στη Νέα

Υόρκη συνεχίζονται και αύριο, με τον
υπουργό Εξωτερικών να συναντά τους
ομολόγους του από τη Δομινικανή Δημο-
κρατία, τον Παναμά και την Τζαμάικα, ενώ
στη συνέχεια ο κ. Δένδιας θα συζητήσει
με τον γενικό γραμματέα του Συμβουλίου
Συνεργασίας του Κόλπου, Ναγέφ Φαλάχ
αλ Χαζράφ, με τις παρεμβάσεις της Άγκυ-
ρας στο εσωτερικό των αραβικών χωρών
να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της συ-
νάντησης. Την Πέμπτη ο Νίκος Δένδιας θα
έχει επαφές με τους υπουργούς Εξωτερι-
κών της Μολδαβίας, της Βόρειας Μακε-
δονίας, της Μαδαγασκάρης, της Μαυριτα-
νίας, της Ινδίας και την αναπληρώτρια
υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Βικτόρια
Νούλαντ. Στη συνέχεια θα έχει τετ α τετ με
την υπουργό Επικρατείας των Ηνωμένων
Αραβικών Εμιράτων και αμέσως μετά θα
παρακαθίσει στο διατλαντικό δείπνο, στο
οποίο θα συμμετέχει και ο Αμερικανός
ΥΠΕΞ Άντονι Μπλίνκεν.

Οι επαφές του κ. Δένδια θα ολοκληρω-
θούν την Παρασκευή και, εκτός από θέ-
ματα περιφερειακού και παγκόσμιου εν-
διαφέροντος, θα συζητηθούν η ρωσική ει-
σβολή στην Ουκρανία, η ενεργειακή κρί-
ση, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο,
καθώς και η προώθηση της ελληνικής
υποψηφιότητας για το Συμβούλιο Ασφα-
λείας του ΟΗΕ την περίοδο 2025-26 και
για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των το 2028-30 και η Προεδρία της Γενι-
κής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 2035.
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Διπλωματικές απαντήσεις
της Αθήνας στο τουρκικό
παραλήρημα της «μέρας 

που θα γίνει νύχτα»

Ο Δένδιας 
προετοιμάζει
το έδαφος 
στη Ν. Υόρκη 



Σ
άρκα και οστά παίρνει ο εφιάλτης
της Τουρκίας, αφού μέσα στην
επόμενη εβδομάδα η 332 Πολε-
μική Μοίρα «Γεράκι», η Μοίρα

των υπερσύγχρονων και πανίσχυρων Ra-
fale, πρόκειται να περάσει την επιχειρη-
σιακή της αξιολόγηση.

Με πάνω από 700 απογειώσεις μέχρι
τώρα, οι ιπτάμενοι της 332 είναι έτοιμοι να
«δοκιμάσουν» τις δυνατότητες του 4.5 γε-
νιάς αεροσκάφους στον ακήρυχτο «πόλε-
μο» του Αιγαίου απέναντι σε κάθε απειλή.
Άλλωστε, όπως ανέφεραν οι πρώτοι Έλ-
ληνες πιλότοι που εκπαιδεύτηκαν στη
Γαλλία, το Rafale θα είναι ο απόλυτος κυ-
ρίαρχος σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσό-
γειο, αφού διαθέτει τεράστια αυτονομία -
μέχρι και εννέα ώρες στον αέρα χωρίς
ανεφοδιασμό με την κατάλληλη διαμόρ-
φωση-, ενώ οι αισθητήρες, τα ηλεκτρονι-
κά και τα όπλα του το καθιστούν τον κορυ-
φαίο θηρευτή του αέρα.

Στις Σμηναρχίες Μάχης
Μόλις ολοκληρωθεί η επιχειρησιακή

αξιολόγηση, η 332 θα ενταχθεί στον σχε-
διασμό του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπο-
ρίας και σύντομα και στα «Readiness»,
ενώ θα έχει στα υπόστεγά της ένα ακόμη
«Γεράκι», το 7ο κατά σειρά Rafale. Δεν
αποκλείεται μάλιστα τα υπόλοιπα αερο-

σκάφη να παραδοθούν γρηγορότερα από
το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στη
Σύμβαση που υπέγραψαν οι δύο πλευρές,
με τη Μοίρα να επιχειρεί με πλήρη δύνα-
μη 24 Rafale μετά τα μέσα του 2023.

Τον θαυμασμό τους για την ταχύτητα με
την οποία ανασυντάχθηκε η Μοίρα αλλά
και τον βαθμό προσαρμογής των Ελλήνων
πιλότων και τεχνικών στο νέο αεροσκά-
φος δεν έκρυψαν ούτε οι Γάλλοι «Ραφα-
λάδες» που ήρθαν στην Τανάγρα στο πλαί-
σιο της 10ης Athens Flying Week. Όχι μό-
νο κοιτούσαν ως ίσος προς ίσο τους χειρι-
στές της 332, αλλά δεν έκρυψαν την έκ-
πληξή τους όταν το ελληνικό Rafale, αν
και ήρθε στη χώρα πριν από εννέα μήνες,
πραγματοποίησε ένα άκρως εντυπωσιακό
tactical display, αφήνοντας άφωνους τους
χιλιάδες θεατές της διοργάνωσης.

Την ίδια ώρα, εκτός από διελεύσεις και
ελιγμούς που συναρπάζουν τον κόσμο, τα
Rafale μαζί με τα F-16 Viper αλλάζουν τα
δεδομένα στον αέρα. Η δυνατότητα σύν-
θεσης ενιαίας τακτικής εικόνας και ανταλ-
λαγής κρίσιμων πληροφοριών για εχθρι-
κούς στόχους και απειλές δίνει στα ελλη-
νικά «φτερά» το απόλυτο πλεονέκτημα
στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο
και δικαίως κάνει τους Τούρκους επιτε-
λείς να χάνουν τον ύπνο τους, αφού δεν
διαθέτουν ανάλογη πλατφόρμα ή άλλον
τρόπο για να αντιμετωπίσουν το μακρύ
δόρυ της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ράπισμα στην Τουρκία
Αυστηρή απάντηση στους παραλογι-

σμούς του Τούρκου υπουργού Εξωτερι-
κών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος εί-

χε στείλει επιστολή στις Βρυξέλλες με τα
fake news για παρενοχλήσεις τουρκικών
αεροσκαφών από τους ελληνικούς S-300,
έδωσε ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρω-
παϊκής Ένωσης Ζοζέπ Μπορέλ.

Ο κ. Μπορέλ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι
«οι υπερπτήσεις άνωθεν ελληνικού εδά-
φους, οι δηλώσεις που αμφισβητούν την
αδιαπραγμάτευτη κυριαρχία της Ελλάδας
επί των νησιών του Αιγαίου, καθώς και η
κλιμάκωση της εχθρικής ρητορικής εναν-
τίον της Ελλάδας και του ελληνικού λαού
βαίνουν στην αντίθετη κατεύθυνση της
αποκλιμάκωσης και δημιουργούν αρνητική
δυναμική». Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής
διπλωματίας τονίζει ακόμη ότι «η οριοθέ-
τηση της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας θα
πρέπει να γίνεται μέσω καλή τη πίστει δια-
λόγου, με πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δί-
καιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας».

Στην απαντητική επιστολή του, ο Ευρω-
παίος αξιωματούχος διαμηνύει στον Με-
βλούτ Τσαβούσογλου ότι ο μοναδικός δρό-
μος για την προώθηση των σχέσεων καλής
γειτονίας είναι η προσήλωση στις διεθνείς
συμφωνίες, τις οποίες θέλει να αναθεωρή-
σει η Τουρκία και προτείνει μάλιστα την
προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χά-
γης για την ειρηνική επίλυση των διαφορών.

ΤΡΙΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΑΜΥΝΑ11

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Αυστηρή απάντηση Μπορέλ
σε Τσαβούσογλου για 
τις υπερπτήσεις πάνω 
από ελληνικό έδαφος 

O εφιάλτης 
των Τούρκων γίνεται
πραγματικότητα 
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Πράσινο φως για πωλήσεις όπλων στην Κύπρο από τις ΗΠΑ
ως αντίμετρο στο σχέδιο ρωσικής επιρροής στην Εκκλησία της

Η Ελλάδα, ο τουρισμός και... να η ευκαιρία

Η
απόφαση των ΗΠΑ για πλήρη άρση του εμ-
πάργκο όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρα-
τία προκάλεσε ικανοποίηση στη Λευκωσία

και οργή στην Άγκυρα, που με ανακοίνωσή της κατα-
δίκασε την απόφαση της κυβέρνησης Μπάιντεν.

Το υπουργείο Εξωτερικών της γείτονος χώρας κα-
ταδίκασε την απόφαση και ζήτησε από τις ΗΠΑ να την
επανεξετάσουν, στην οποία απόφαση καθοριστικό
ρόλο διαδραμάτισε για ακόμη μία φορά ο γερουσια-
στής Μενέντεζ.

Τι κρύβεται, όμως, πίσω από την όψιμη αυτή από-
φαση οπλικής ενδυνάμωσης της Κύπρου;

Οι ΗΠΑ κρατούν ακροβατικές ισορροπίες ανάμεσα
στην πιθανή αποδυνάμωση του ΝΑΤΟ από ενδεχόμε-
νη αποχώρηση της Τουρκίας -το οικόπεδο της οποίας
είναι πολυπόθητο και δεν δείχνει πρόθυμο το ΝΑΤΟ
να απολέσει- και στη δυσαρέσκειά της για την ομαλή
υλοποίηση των σταδίων της συμφωνίας εφοδιασμού
της Τουρκίας με τους πυραύλους S400. Η απόφαση
για άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο, όμως,
δείχνει να έχει και μια βαθύτερη συμβολική σκοπι-
μότητα, αφού οι ΗΠΑ θέλουν να λάβουν αντίμετρα σε

υποβόσκον σχέδιο αύξησης της ρωσικής επιρροής
στην Εκκλησία της Κύπρου με τις εντεύθεν συνέπει-
ες.

Η Εκκλησία της Κύπρου είναι η πρώτη Αυτοκέφα-
λη Εκκλησία (η μοναδική αρχαία Αυτοκέφαλη Εκ-
κλησία από το 431 μΧ) και έτσι είναι πρώτη στην τάξη
μετά τα πρεσβυγενή Πατριαρχεία. Πρώτος επίσκο-
πος, ιδρυτής και προστάτης υπήρξε ο Απόστολος
Βαρνάβας, του οποίου η μνήμη εορτάζεται την 11η
Ιουνίου.

Θα έρθουμε αντιμέτωποι ενδεχομένως το επόμενο
χρονικό διάστημα με ένα νέο μέτωπο υβριδικού πο-
λέμου της Ρωσίας εναντίον της Κύπρου: Αυτό το μέ-
τωπο δημιουργήθηκε εδώ και πολύ καιρό και τα τε-
λευταία χρόνια απλώς ενισχύθηκε από τη Ρωσία. Σή-
μερα βλέπουμε μια εντατικοποίηση στο ξεχωριστό,
εκκλησιαστικό, τμήμα του μετώπου αυτού.

Παρά το γεγονός ότι οι επίσημες θέσεις των αξιω-
ματούχων θέλουν το κράτος και την Εκκλησία της
Κύπρου να μην έχουν οργανική σύνδεση και να λαμ-
βάνουν ανεξάρτητες αποφάσεις για τους (ξεχωρι-
στούς;) σκοπούς τους, η κατά παράδοση ταύτισή τους

στην Κύπρο και η συμπόρευση στις πλείστες των πε-
ριπτώσεων σχεδόν σε όλα τα ζητήματα πολιτικής εί-
ναι πέρα από προφανείς. Οι πολιτικές προεκτάσεις
σε θέματα διπλωματίας και σχέσεων με τη Ρωσία εί-
ναι ζήτημα που χρήζει ειδικών χειρισμών. Πόσω
μάλλον σε μια περίοδο κατά την οποία η τουρκική
προκλητικότητα στην περιοχή βρίσκεται στο ζενίθ, οι
συζητήσεις για το Κυπριακό είναι έτοιμες να επανεκ-
κινήσουν και η φαινομενική απουσία των ΗΠΑ από τα
δρώμενα της Ανατολικής Μεσογείου τα τελευταία
χρόνια έχει δημιουργήσει κενά ισχύος, που οφεί-
λουν να καλυφθούν. Αν βάλει κανείς στην εξίσωση
και τους πολύ ανεπτυγμένους οικονομικούς δε-
σμούς που έχει η Κυπριακή Δημοκρατία με τη Ρωσία
και τον μεγάλο πληθυσμό ρωσικής καταγωγής που
διαμένει μόνιμα, εργάζεται στις ελεύθερες περιοχές
και συγκροτεί ένα από τα δυνατότερα «λόμπι» επιρ-
ροής, τότε έχει μια πρώτης τάξεως συμμαχία ενός γί-
γαντα με έναν χρήσιμο νάνο, την οποία κανείς δεν θα
ήθελε υπό κανονικές συνθήκες να διαταράξει.

Μένει να παρακολουθήσουμε την πορεία της Ορ-
θοδοξίας στον νέο γεωπολιτικό κυκλώνα…

Ε
ίναι προφανές, νομίζω σε όλους, ότι τα αυξημένα
έσοδα του τουρισμού βοήθησαν την Πολιτεία να
υποστηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά απέ-

ναντι στην ενεργειακή κρίση και στην αλληλένδετη κρί-
ση της ακρίβειας. 

Επίσης είναι προφανές ότι το τουριστικό προϊόν είναι
αυτό που μπορεί να καθορίσει το βιοτικό επίπεδο όλων
των Ελλήνων για τα επόμενα αρκετά χρόνια. Η κατανα-
λωτική διάθεση του ανθρώπου αυξάνεται σημαντικά
στην περίοδο των διακοπών του, όπως συμβαίνει σε
οποιαδήποτε στιγμή της ζωής του, αισθάνεται ψυχολο-
γική ευφορία ή έντονη ψυχολογική κατάσταση.

Σε έρευνα που είχα διαβάσει στο παρελθόν, η αγορα-
στική διάθεση του ανθρώπου που οδηγεί στην υπερκα-
τανάλωση ενισχύεται κατά σειρά στα παρακάτω γεγονό-
τα της ζωής του:

1. Στον γάμο του
2. Στη γέννηση του παιδιού του
3. Στον θάνατο των γονέων του
4. Στις διακοπές του.
Και για τις διακοπές του, η ψυχολογική αντίδραση εί-

ναι ότι τις χρειάζεται, τις αξίζει και τις δικαιούται, άσχετα
αν αυτό είναι αλήθεια ή όχι.

Πολλοί λένε ότι ο τουρισμός δεν αρκεί και χωρίς πα-
ραγωγικό ιστό μια οικονομία δεν έχει μέλλον και μάλ-
λον δίκιο έχουν. 

Ο παραγωγικός ιστός όμως δεν αφορά μόνο τις πρω-
τογενείς παραγωγές, αλλά μπορεί με μια διευρυμένη
έννοια να αφορά και τις τουριστικές υπηρεσίες. Η δια-

φορά είναι ότι στην πρωτογενή παραγωγή παράγεις
προϊόντα που εξάγεις, στον τουρισμό παράγεις υπηρε-
σίες  σε συνδυασμό με τοπικά χαρακτηριστικά, πχ,
ήλιος και θάλασσα, και καλείς εδώ τους πολίτες του κό-
σμου για να τις απολαύσουν.

Πρακτικά η αύξηση των εσόδων θα έρθει από
1. την αύξηση των επισκεπτών
2. την αύξηση του μέσου εισοδήματος
3. ή ιδανικά και από τα δύο.
Μια σημαντική θετική παράμετρος είναι ότι η πρω-

τεύουσά μας έχει γίνει από σημείο διέλευσης σημείο
προορισμού, και προσελκύει μεγαλύτερες ηλικίες με
προφανή μεγαλύτερη αγοραστική δυνατότητα και διά-
θεση. Δεν είναι τυχαίες οι υπερβολικά αυξημένες διε-
λεύσεις από την Ακρόπολη και επίσης οι μεγάλες πλη-
ρότητες των ξενοδοχείων της Αθήνας.

Οι μελέτες για τις αφίξεις του 2022 δείχνουν ότι,
εκτός του ότι έχουν αυξηθεί ιδιαίτερα οι αφίξεις επισκε-
πτών, έχει επίσης αυξηθεί και ο μέσος όρος της ηλικίας
του. Μάλλον, λοιπόν, θα συμπληρώσω εγώ, έχει αυξηθεί
και η αγοραστική του δυνατότητα.

Και αυτή η συνθήκη εξυπηρετεί και τον αυτονόητο
έμμεσο στόχο της αύξησης του μέσου εσόδου από τους
επισκέπτες, εκτός από την αύξηση του αριθμού τους. 

Θα υπερθεματίσω λέγοντας ότι η Ελλάδα, επειδή εί-
ναι σχετικά «μικρό μαγαζί» και έχει και προβλήματα
υποδομών, θα πρέπει πρωτίστως να φροντίσει την αύ-
ξηση του μέσου εσόδου και δευτερευόντως την αύξηση
του αριθμού των επισκεπτών.

Ακριβώς όπως μια «μπουτίκ» πρέπει να πουλάει
ακριβά, γιατί έχει συγκεκριμένες διελεύσεις και χωρη-
τικότητες, έτσι και η χώρα πρέπει να λειτουργήσει ανά-
λογα. Πρέπει, λοιπόν, να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες της
για να προκαλέσει κυρίως αύξηση του μέσου εσόδου,
παρά υπερβολική αύξηση επισκεπτών που δεν θα μπο-
ρέσει να εξυπηρετήσει και τελικά θα εκτεθεί.

Τα μηνύματα είναι θετικά και οι προβλέψεις ευοίω-
νες, αλλά δεν πρέπει να αρκεστούμε σε αυτά και απλώς
να περιμένουμε ότι όλα θα βαίνουν καλώς από μόνα
τους.

Η αλήθεια βέβαια είναι ότι βραχυπρόθεσμα δεν πρέ-
πει να περιμένουμε τις αυξητικές τάσεις που έχουμε σε
σχέση με το 2019 να συνεχισθούν. 

Η φετινή χρονιά ακολουθεί τον εγκλεισμό της πανδη-
μίας και δεν έχει ακόμα δει τα αποτελέσματα της επερ-
χόμενης ακρίβειας. Ο αντίλογος σε αυτό είναι ότι το
προϊόν μας είναι εκτεθειμένο σε όλον τον πλανήτη και
ότι πάντα θα υπάρχουν αυτοί που δεν θα επηρεάζονται
τόσο καίρια από τις επιμέρους κρίσεις.

Θεωρώ όμως ότι με τη σωστή στρατηγική και τους
σωστούς χειρισμούς το τουριστικό μας προϊόν μπορεί
να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην παγκόσμια τουρι-
στική αγορά τα επόμενα χρόνια.

Επίσης θεωρώ ότι η Πολιτεία έχει ενεργοποιηθεί
προς τη σωστή κατεύθυνση, αρκεί να αψηφήσει το πο-
λιτικό κόστος που θα προκύψει από την αναγκαστική
αυστηρότητα του αναγκαίου νομικού πλαισίου και από
την απόλυτη εφαρμογή του.

του
Κώστα 

Αγγελάκη

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

lakis.com

της
Νάντιας 
Β. Γώγουλου

Δικηγόρος 
Παρ’ Αρείω 
Πάγω, PhD(c), 
MSc, υπ. διδάκτωρ
Ιονίου Πανεπιστημίου,
MSc Πολιτικής 
Δικονομίας Νομικής
Παν/μίου Αθηνών,
διαπιστευμένη 
διαμεσολαβήτρια
υπουργείου 
Δικαιοσύνης
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Γιατί υπάρχουν τόσοι μόνοι…

Σ
ήμερα, τα πολλά και διαφορετικά ερεθίσματα
μας κάνουν να νιώθουμε ένα «χάσιμο», με απο-
τέλεσμα να μην ξέρουμε ακριβώς ούτε ποιοι εί-

μαστε ούτε τι θέλουμε και πού πάμε.
Αυτή η αβεβαιότητα για τον εαυτό μας επεκτείνεται

και στον κόσμο γύρω μας, τον οποίο συχνά δεν ξέρου-
με πώς να προσεγγίσουμε, ακόμη και αν το θέλουμε.
Ας σκεφτούμε επίσης ότι, περισσότερο από κάθε άλ-
λη, η εποχή μας όχι μόνο προσφέρει αλλά και απαιτεί
κάποιες φορές την ενασχόληση με μοναχικές δραστη-
ριότητες. Οι οποίες εντέλει απορροφούν ίσως το μεγα-
λύτερο μέρος της καθημερινότητάς μας, αν δεν τις
διαχειριστούμε σωστά. Ας μην ξεχνάμε επίσης και την
επικοινωνία με τον έξω κόσμο πλέον μέσω διαδι-
κτύου. Παρά τα τόσα πλεονεκτήματά της, μπορεί με
την υπερβολική χρήση να μας οδηγήσει στην παραμέ-
ληση της άμεσης επικοινωνίας πρόσωπο με πρόσωπο
λόγω της «ασφάλειας» που νιώθουμε πίσω από μια
οθόνη.

Ως αποτέλεσμα, ο κόσμος έχει γεμίσει ανθρώπους
που διψούν να συνδεθούν με τους γύρω τους, αλλά
παράλληλα δεν ξέρουν ή ξεσυνήθισαν να το κάνουν.
Συνειδητά ή υποσυνείδητα δεν είναι ευχαριστημένοι
με αυτή την κατάσταση, όχι μόνο διότι ο άνθρωπος δεν
είναι φτιαγμένος για να ζει μόνος του, αλλά διότι δεν τα
έχουν βρει και με τον ίδιο τον εαυτό τους.

Και η συζήτηση γύρω από το μοναχικό… σώμα όλο

και μεγαλώνει. Και αυτό γιατί η μοναξιά αφήνει τα ση-
μάδια της πάνω μας. Οι ειδικοί λένε ότι οι μοναχικοί
άνθρωποι αναρρώνουν πιο αργά, κρυώνουν περισσό-
τερο, έχουν λάθος στάση σώματος, τρώνε πιο συχνά,
αναζητώντας στη γεύση την ευχαρίστηση που τους
λείπει. Οι έρευνες δείχνουν επίσης ότι όσοι νιώθουν
μοναξιά αναρρώνουν πιο δύσκολα από σοβαρές
ασθένειες. Όπως όμως η απομόνωση επηρεάζει το
σώμα, έτσι μπορεί να ανακουφιστεί και μέσω αυτού.
Το άγγιγμα, οι αγκαλιές, το μασάζ μειώνουν τη δυσά-

ρεστη αίσθηση σε ανθρώπους που στερούνται οποι-
αδήποτε σωματική επαφή στην καθημερινότητά τους.
Το άγγιγμα δημιουργεί μια μορφή συναισθηματικού
αναλγητικού.

Το μόνο που μας εμποδίζει ουσιαστικά να γνωρί-
σουμε τους γύρω μας είναι η έλλειψη αυτογνωσίας και
αυτοπεποίθησης. Διότι άπαξ και τα διαθέτουμε αυτά,
γνωρίζουμε πως και οι υπόλοιποι άνθρωποι είναι, άρα
έχουν την ίδια ανάγκη με εμάς να συνδεθούν με τον
κόσμο γύρω τους. Γνωρίζουμε πως δεν έχουμε να ζη-
λέψουμε τίποτε από κανέναν, άρα έχουμε το θάρρος
να διεκδικήσουμε αυτή μας την ανάγκη.

Η έλλειψη χρόνου στις μέρες μας είναι βέβαια ένας
παράγοντας που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε, όμως
εάν έχουμε χρόνο να συνειδητοποιήσουμε το πρόβλη-
μα και να παραπονεθούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να
βρούμε χρόνο και για τη λύση του. Στην τελική, σημα-
σία έχει η οπτική μας γωνία και με τι θα επιλέξουμε να
ασχοληθούμε, ενώ πάντα υπάρχουν και πρακτικές λύ-
σεις για τη διαχείριση του χρόνου μας, φτάνει να τις
αναζητήσουμε.

Κάποιος που έχει γνωρίσει τον εαυτό του και έχει
μάθει να τον αγαπά και να τον εμπιστεύεται, δεν θα
νιώσει μοναξιά. Αυτό βέβαια είναι κάτι που απαιτεί
χρόνο και προσπάθεια διά βίου. Πρόκειται όμως για
ένα ταξίδι που αξίζει τον κόπο, γιατί μπορεί να απο-
δειχθεί το πιο ωφέλιμο και ενδιαφέρον που θα κάνου-
με ποτέ.

της
Ιφιγένειας 
Θεοχαρίδη

Ψυχολόγος, 
MSc Σχολική
ψυχολόγος, 
MSc Διαταραχές
άγχους και φοβίας 

E
χετε αναρωτηθεί πόσες πολιτικές προσω-
πικότητες έχουν μείνει στην ιστορία όχι για
όσα έκαναν κατά τη διάρκεια της θητείας

τους, αλλά για κάτι που είπαν σε ανύποπτο χρόνο;
Κάτι που έγραψε στα παραδοσιακά μέσα και ανα-
παράχθηκε με μεγάλη ταχύτητα από το διαδίκτυο.
Ορισμένες δηλώσεις διάσημων προσώπων έχουν
μείνει στην ιστορία. Ακόμη και από τη μακροβιό-
τερη μονάρχη του βρετανικού θρόνου που στις
δηλώσεις της, στα διαγγέλματά της, αλλά και στις
συζητήσεις με αρχηγούς κρατών, με τις ατάκες
της έγραψε ιστορία. Με την πιο διάσημη ατάκα
της βασίλισσας να είναι στον ηθοποιό Ντάνιελ
Κρεγκ, εκεί σε μια παρωδία των ταινιών του
«007»: «Καλησπέρα σας, κύριε Μποντ»! 

Στον οδηγό «Ευ Πολιτεύεσθαι» θα βρείτε
333+1 έξυπνες φράσεις, πολιτικά τιπ που θα σας
βοηθήσουν στον προφορικό και γραπτό λόγο σας.
Θα σας βγάλουν από τη δύσκολη θέση όταν βρε-
θείτε. Επωφεληθείτε από τη μοναδική προσφορά
για τους αναγνώστες της «Political». 

1. Στις εκλογές θα πάτε με ακολούθους ή με
συμβούλους; 

2. Ρυθμίστε ένα ρολόι που να μετράει αντίστρο-
φα τον χρόνο που έχετε μέχρι τις εκλογές για να

πείσετε τους ψηφοφόρους.
3. Για να καταλάβετε τι σκέφτονται οι ψηφοφό-

ροι για εσάς και για το κόμμα σας, μελετήστε τα
ρεπορτάζ και τις αναφορές των μέσων ενημέρω-
σης που σας αφορούν. Είναι η καλύτερη βάση για
να αναπτύξετε τη στρατηγική σας. 

4. Η καλύτερη στρατηγική πολιτικής επικοινω-
νίας είναι η «επιτόπια» εκστρατεία. Είναι η εκ-
στρατεία που γίνεται από πόρτα σε πόρτα. Έχει
απόδοση σε επένδυση χρόνου και χρημάτων αλ-
λά και καλύτερη αποτελεσματικότητα σε ψή-
φους. 

5. Συμβουλή προεκλογικής δράσης. Ρυθμίστε
τον βασικό προϋπολογισμό της καμπάνιας με βά-
ση τις υψηλότερες προβλέψεις και αρχίστε να τον
μειώνετε σταδιακά. 

6. Για να έχετε μια πετυχημένη εκλογική εκ-
στρατεία, «δουλέψτε» την ημέρα των εκλογών,
κινητοποιήστε τους υποστηρικτές σας και μετα-
φέρετε κόσμο στην κάλπη.

7. Είτε σας αρέσει είτε όχι, η καμπάνια είναι
προσωπική. Να είστε συνεπείς στα μηνύματα εκ-
στρατείας, στα κοινωνικά δίκτυα, στις δημόσιες
εμφανίσεις σας. Εσείς θα κερδίσετε, εσείς θα χά-
σετε τις εκλογές. 

8. Για να δέσετε τον ψηφοφόρο με την υποψη-
φιότητά σας δημιουργήστε μια ιστορία γύρω από
την καμπάνια σας και τους σκοπούς που υποστη-
ρίζετε. Κάντε τους υποστηρικτές σας να αισθαν-
θούν μια συναισθηματική σύνδεση μαζί σας. 

9. Παρά το γεγονός της μεγάλης κάλυψης του
παγκόσμιου κοινού με τα κοινωνικά δίκτυα σε
μεγαλύτερο ποσοστό οι άνθρωποι εμπιστεύονται
τις έντυπες διαφημίσεις των πολιτικών. Στο διαδί-
κτυο οι υποσχέσεις των πολιτικών θεωρούνται
«έπεα πτερόεντα»!

10. Πολλές φορές η αυτοδυναμία μετατρέπεται
σε αυτο(α)δυναμία! 

11. Η φωτογραφία του υποψηφίου στην αφίσα
μπαίνει πάντα από δεξιά. Κανόνας απαράβατος! 

Περισσότερα τιπ θα βρείτε στον Οδηγό Πολιτι-
κής Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι: 333+1 tips»
και μόνο για τους αναγνώστες της ψηφιακής
εφημερίδας «Political» διατίθεται στην προνο-
μιακή τιμή των 10 ευρώ από 15. Επωφεληθείτε!

Για παραγγελίες και περισσότερες διευκρινί-
σεις επικοινωνήστε στο email
grammateia@nkmediagroup.gr ή στα τηλέφωνα
2109568066, 6932266217.

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη



Η ραγδαία άνοδος του ακροδεξιού κόμματος Αδέλφια
της Ιταλίας (FdI), το οποίο προηγείται με 23%-25% στις δη-
μοσκοπήσεις ενόψει των εκλογών της Κυριακής, προκα-
λεί έντονη ανησυχία στις Βρυξέλλες, καθώς πολλοί φο-
βούνται ότι ο «οικονομικός πατριωτισμός» που πρεσβεύει
μπορεί να απειλήσει τη σταθερότητα στην Ευρωζώνη.Όλα
δείχνουν ότι μεγάλη κερδισμένη των εκλογών θα είναι η
ηγέτιδα του FdI Τζόρτζια Μελόνι, αφού το πιο πιθανό σε-
νάριο θέλει το μπλοκ της ιταλικής Δεξιάς - Ακροδεξιάς

(FdI, Λέγκα, Φόρτσα Ιτάλια) να επικρατεί στις κάλπες και
στην πορεία να σχηματίζει κυβέρνηση με πρωθυπουργό
την 45χρονη αρχηγό των Αδελφών της Ιταλίας.

Το ενδεχόμενο έχει θορυβήσει τις Βρυξέλλες, δεδο-
μένου του μεγέθους της ιταλικής οικονομίας, καθώς
και του υψηλού χρέους της. Η Μελόνι κάνει προεκλογι-
κή καμπάνια με εθνικιστικό πρόγραμμα που ζητά μια
«διαφορετική Ευρώπη» με περισσότερες εξουσίες για
τα κράτη-μέλη, ενώ προσάπτει στην ΕΕ ότι «χρησιμο-

ποιεί το κράτος δικαίου ως ιδεολογικό όπλο για να πλή-
ξει όσους δεν βρίσκονται εντός γραμμής».

Με την τρίτη μεγαλύτερη οικονομία στην Ευρωζώνη,
η Ιταλία έχει τεράστια σημασία για τη σταθερότητα του
κοινού νομίσματος, που μπορεί να απειληθεί αν η Με-
λόνι στραφεί στον «οικονομικό πατριωτισμό», κάνοντας
πίσω σε μια σειρά από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
που είχαν ξεκινήσει να υλοποιούνται από τον τεχνο-
κράτη τέως πρωθυπουργό Μάριο Ντράγκι. 

Π
ροκαλώντας νέα ένταση στις
σχέσεις με τη Λαϊκή Κίνα, ο
πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο
Μπάιντεν δήλωσε ότι ο αμερι-

κανικός στρατός θα υπερασπιστεί την
Ταϊβάν σε περίπτωση κινεζικής επέμβα-
σης, προειδοποιώντας παράλληλα τον
Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ για μα-
ζική φυγή Αμερικανών και δυτικών
επενδυτών, σε περίπτωση που το Πεκίνο
παραβιάσει τις κυρώσεις που έχουν επι-
βληθεί στη Ρωσία λόγω της εισβολής
στην Ουκρανία.

Ερωτηθείς σε συνέντευξή του στο CBS
αν ο στρατός των ΗΠΑ θα υπερασπιζόταν
την Ταϊβάν, την οποία η Κίνα θεωρεί απο-
σκιρτήσασα επαρχία της προορισμένη να
επανενωθεί με την ηπειρωτική χώρα στο
μέλλον ακόμη και με τη βία, ο Μπάιντεν
απάντησε «ναι, αν πράγματι γινόταν επί-
θεση άνευ προηγουμένου».

Η Κίνα κατήγγειλε ως «κατάφωρη πα-
ραβίαση» των διπλωματικών δεσμεύσε-
ων της Ουάσιγκτον τις δηλώσεις Μπάιν-
τεν, τονίζοντας ότι «επιφυλάσσεται του
δικαιώματος να λάβει όλα τα αναγκαία
μέτρα για να απαντήσει σε ενέργειες με
στόχο την απόσχιση».

Παραμένει ίδια πολιτική
Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δια-

βεβαίωσε πάντως λίγο μετά τη μετάδοση
της συνέντευξης ότι η πολιτική της Ουά-
σιγκτον στο ζήτημα της Ταϊβάν «δεν έχει
αλλάξει». Ο Μπάιντεν είχε ξαναπεί στα
τέλη Μαΐου ότι οι ΗΠΑ θα επενέβαιναν
στρατιωτικά για να στηρίξουν την Ταϊβάν
σε περίπτωση κινεζικής εισβολής. Στη

συνέχεια όμως φάνηκε να ανασκευάζει
τη δήλωση αυτή, διαβεβαιώνοντας ότι
παραμένει προσηλωμένος στη «στρατη-
γική ασάφεια» της Ουάσιγκτον, μια
εσκεμμένα αμφίσημη τακτική που έχει
οδηγήσει σε ένα επίπεδο σχετικής στα-
θερότητας τις σχέσεις των ΗΠΑ με την
Κίνα. Σύμφωνα με το δόγμα αυτό, οι ΗΠΑ
αποφεύγουν να πουν καθαρά αν θα επε-
νέβαιναν στρατιωτικά υπέρ της Ταϊβάν σε
περίπτωση που η Κίνα επιτεθεί στο νησί.

Ο Μπάιντεν πρόσθεσε ότι προειδοποί-
ησε τον Σι για τον κίνδυνο μαζικής φυγής
επενδυτών από την Κίνα, αν το Πεκίνο
παραβιάσει τις κυρώσεις της Δύσης σε
βάρος της Μόσχας, διευκρινίζοντας
ωστόσο πως δεν έχει καμιά ένδειξη ότι η
Κίνα υποστηρίζει τη ρωσική πολεμική
προσπάθεια προμηθεύοντας οπλισμό
στη Μόσχα.

«Τηλεφώνησα στον πρόεδρο Σι όχι για
να τον απειλήσω, απλώς για να του πω ότι
αν νομίζει ότι οι Αμερικανοί και οι άλλοι
θα συνέχιζαν να επενδύουν στην Κίνα, αν
αυτή παραβίαζε τις κυρώσεις που έχουν
επιβληθεί στη Ρωσία, πιστεύω πως θα
διέπραττε ένα γιγαντιαίο λάθος», είπε ο
πρόεδρος των ΗΠΑ.

ΣΣυμφωνία Τρας για
μια ακόμη ευκαιρία
στο Πρωτόκολλο
της Β. Ιρλανδίας
Η πρωθυπουργός της Βρετανίας Λιζ
Τρας συμφώνησε με τον Ιρλανδό
ομόλογό της Μίχολ Μάρτιν ότι
«υπάρχει ακόμη μια ευκαιρία» για
ένα αποτέλεσμα κατόπιν διαπραγ-
μάτευσης στα ακανθώδη ζητήματα
που αφορούν το Πρωτόκολλο της
Βόρειας Ιρλανδίας, το οποίο έχει γί-
νει αντικείμενο δύσκολων διαπραγ-
ματεύσεων μεταξύ ΕΕ και Βρετα-
νίας μετά το Brexit.
Το πρωτόκολλο προβλέπει ότι η βρε-
τανική επαρχία της Βόρειας Ιρλαν-
δίας παραμένει στην ενιαία αγορά
για τα αγαθά, πράγμα που σημαίνει
ότι οι εισαγωγές από το υπόλοιπο
Ηνωμένο Βασίλειο υπόκεινται σε τε-
λωνειακές δηλώσεις και, σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις, τελωνειακούς
ελέγχους κατά την άφιξή τους, κα-
θώς το «σκληρό» σύνορο ανάμεσα
στην ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο το-
ποθετείται στη θάλασσα που χωρίζει
τη Βρετανία από τη Βόρεια Ιρλανδία.
Στη συνέχεια, η Βρετανία κατέθεσε
επί πρωθυπουργίας του Μπόρις
Τζόνσον νομοσχέδιο που αθετεί μο-
νομερώς το Πρωτόκολλο, ενώ η Κο-
μισιόν ξεκίνησε νομικές διαδικα-
σίες σε βάρος του Λονδίνου, λέγον-
τας ότι παραβιάζονται το διεθνές δί-
καιο και η συμφωνία για το Brexit. 

«Αν επιτεθείτε στην Ταϊβάν,
θα την υπερασπιστούμε»
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Θορυβημένη η Κομισιόν από την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ιταλία

Το τηλεφώνημα 
στον Σι και η προειδοποίηση 
για μαζική φυγή Αμερικανών
επενδυτών σε περίπτωση 
που το Πεκίνο παραβιάσει 
τις κυρώσεις της Δύσης 
σε βάρος της Μόσχας

ΜΗΝΥΜΑ ΜΠΑΪΝΤΕΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ:



Μ
ε μια μεγαλειώδη κηδεία και
αλλεπάλληλες τελετές που
διήρκεσαν σχεδόν 12 ώρες,
εκατομμύρια Βρετανοί και

2.000 υψηλοί προσκεκλημένοι αποχαιρέτη-
σαν χθες με συγκίνηση την «αιώνια βασίλισ-
σα» Ελισάβετ Β’, η οποία πέθανε στα 96 της,
στις 8 Σεπτεμβρίου, αφού βασίλευσε για πε-
ρισσότερο από 70 χρόνια. 

Σε ένδειξη σεβασμού για τη μονάρχη, οι
Βρετανοί τήρησαν δύο λεπτά εθνικής σιγής
το μεσημέρι, ενώ «έκλεισαν» για όλες τις
πτήσεις οι ουρανοί πάνω από το Λονδίνο, επί
15 λεπτά. Το Μπιγκ Μπεν χτυπούσε πένθιμα
κάθε ένα λεπτό, με τιμητικούς κανονιοβολι-
σμούς να ακούγονται επίσης κάθε 60 δευτε-
ρόλεπτα από το Χάιντ Παρκ. 

Εκτιμάται ότι 4 δισεκατομμύρια τηλεθεα-
τές παγκοσμίως παρακολούθησαν σε ζων-
τανή μετάδοση τις τελετές, οι οποίες προ-
σέλκυσαν μεγαλύτερο πλήθος από την κη-
δεία της αδικοχαμένης πριγκίπισσας Νταϊ-
άνα το 1997 και τους Ολυμπιακούς Αγώνες
του Λονδίνου το 2012. 

Δακρυσμένος ο Κάρολος
Η κυβέρνηση κήρυξε εθνική αργία τη

χθεσινή ημέρα, όπου παρά το πρωινό κρύο
χιλιάδες Βρετανοί συγκεντρώθηκαν από
νωρίς στα περίχωρα των ανακτόρων του
Μπάκιγχαμ και του Αβαείου του Ουέστμιν-
στερ, όπου τελέστηκε στις 11.00 πμ (τοπική
ώρα) η εξόδιος ακολουθία. 

Προηγήθηκε πομπή του φερέτρου, το
οποίο ακολούθησε πεζή, με δάκρυα στα μά-
τια, ο γιος της Ελισάβετ, βασιλιάς Κάρολος
Γ’, και τα τρία μικρότερα αδέλφια του, Άννα,
Άντριου και Έντουαρντ, που στέκονταν πρώ-
τοι στη σειρά πίσω από τον κιλλίβαντα και το
άγημα 142 μελών του βασιλικού ναυτικού. 

Την πρώτη κηδεία που τελέστηκε δημοσία
δαπάνη ύστερα από εκείνη του «πατέρα της
νίκης» Ουίνστον Τσόρτσιλ το 1965, παρακο-
λούθησαν στο Αβαείο δεκάδες εστεμμένοι
και 500 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων,
μεταξύ άλλων ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο
Μπάιντεν, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ
Μακρόν και ο αυτοκράτορας της Ιαπωνίας
Νουριχίτο.  Ανάμεσα στα μέλη της οικογέ-
νειας ήταν και ο δισέγγονος της βασίλισσας,
ο 9χρονος πρίγκιπας Τζορτζ, δεύτερος πλέ-
ον στη σειρά διαδοχής του θρόνου, και η
7χρονη αδελφή του, πριγκίπισσα Σάρλοτ,
που παρακολούθησαν σοβαροί και ντυμένοι
στα μαύρα την τελετή. 

Το κατά παραγγελία μοιρολόι
Ακούστηκαν ύμνοι και προσευχές που εί-

χε διαλέξει η ίδια η μονάρχης, με αρκετές
αναφορές και στην παιδική της ηλικία.
Έπειτα από 55 λεπτά στο Αβαείο, η τελετή
ολοκληρώθηκε με την ανάκρουση του εθνι-

κού ύμνου και ένα μοιρολόι που ερμήνευσε
ο βασιλικός αυλητής, επίσης κατ’ απαίτηση
της Ελισάβετ.

Μετά, η βασίλισσα διέσχισε για τελευταία
φορά το Λονδίνο, καθώς η σορός της οδηγή-
θηκε με την κανονιοφόρο του Βασιλικού
Ναυτικού στην Πύλη του Ουέλινγκτον. Τη νε-
κρική πομπή των δύο χιλιομέτρων συνόδευ-
σαν επτά στρατιωτικά αγήματα -το καθένα
με δική του μπάντα- ενώ το φέρετρο ακο-
λούθησαν πάλι πεζή ο βασιλιάς Κάρολος, τα
αδέλφια του και τα τρία μεγαλύτερα εγγόνια
της βασίλισσας. 

Ύστερα από μια στάση μπροστά από το πα-
λάτι του Μπάκιγχαμ, όπου το προσωπικό
αποχαιρέτησε με συγκίνηση τη βασίλισσα,
το φέρετρο τοποθετήθηκε σε νεκροφόρα με
προορισμό το κάστρο του Ουίνδσορ, σε ένα
οδικό ταξίδι διάρκειας δύο ωρών, στη διάρ-
κεια του οποίου πλήθος κόσμου απέτισε φό-
ρο τιμής, στα αριστερά και τα δεξιά του δρό-

μου, στη μονάρχη. 
Η ταφή έγινε στις 21.30 στο παρεκκλήσι

του Αγίου Γεωργίου, σε μια αυστηρά ιδιωτι-
κή τελετή, χωρίς κάμερες. 

Πριν από τον ενταφιασμό στην κρύπτη,
αφαιρέθηκε το λεγόμενο «αυτοκρατορικό
στέμμα», που ήταν τοποθετημένο πάνω στο
φέρετρο και κοσμείται με 2.868 διαμάντια.

«Ατσάλινο δαχτυλίδι» 
Με το πρώτο φως της ημέρας, η περιοχή

γύρω από το Ουέστμινστερ και σε ακτίνα 7
χιλιομέτρων αποκλείστηκε εντελώς, σε μια
πρωτοφανή επιχείρηση ασφαλείας, το λεγό-
μενο «ατσάλινο δαχτυλίδι», το οποίο ενισχύ-
θηκε με 10.000 στρατιώτες, ενώ επί ποδός
βρίσκονταν ελεύθεροι σκοπευτές, υπό τον
φόβο τρομοκρατικών επιθέσεων ή επεισο-
διακών εκδηλώσεων κατά της μοναρχίας. 

Με την κηδεία της Ελισάβετ έληξε η πε-
ρίοδος του δεκαήμερου εθνικού πένθους,

στη διάρκεια του οποίου Βρετανοί περίμε-
ναν υπομονετικά επί 14 ώρες σε μια ουρά 8
χιλιομέτρων για να αποτίσουν ύστατο φόρο
τιμής στη μονάρχη, στο Ουέστμινστερ όπου
εκτέθηκε η σορός για το λαϊκό προσκύνημα.
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Τελευταίος αποχαιρετισμός
στην «αιώνια βασίλισσα»

Πάνω από 12 ώρες κράτησαν
οι μεγαλειώδεις τελετές 
που παρακολούθησαν
εκατομμύρια Βρετανοί, ενώ
500 αρχηγοί κρατών και
κυβερνήσεων παρευρέθηκαν
στην κηδεία της Ελισάβετ 
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Τ
ην Παρασκευή εκδικάζεται μια πολύκροτη υπό-
θεση που ταλάνισε και εξακολουθεί να ταλανίζει
τον Δήμο Σιθωνίας. Πρόκειται για το καταγγελ-
λόμενο ως σκάνδαλο εκατομμυρίων ευρώ, σχε-

τικό με τον έλεγχο αναβάθμισης δικτύων ύδρευσης στην
περιοχή του Δήμου Σιθωνίας. Εμπλέκονται μεταξύ άλλων
ο πρώην δήμαρχος της Σιθωνίας Ιωάννης Τζίτζιος, ο οποί-
ος μάλιστα είχε χρειαστεί να πληρώσει εγγύηση 25.000
ευρώ για να αφεθεί ελεύθερος μετά την απολογία του
στην ανακρίτρια Πολυγύρου.

Στη δίκη εμπλέκονται ο πρώην δήμαρχος Σιθωνίας Ιωάν-
νης Τζίτζιος, οι υπάλληλοι των τεχνικών υπηρεσιών για την
υπόθεση των υδρομέτρων και η ανάδοχος εταιρεία ΥΔΡΟ-
ΦΙΛΗ. Η δικογραφία σχετίζεται με προμήθεια έργου για την
αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης του Δήμου Σιθωνίας, συγ-
κεκριμένα για την ηλεκτρονική-ψηφιακή παρακολούθηση
συστημάτων ύδρευσης. Ο εκσυγχρονισμός αφορούσε την
εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών ικανών να ενημε-
ρώνουν για τυχόν διαρροή νερού και να καταμετρούν με
ακρίβεια την κατανάλωση μέσω λογισμικού. Η σύμβαση
προμήθειας όμως, ύψους 9,4 εκατ. ευρώ, απεντάχθηκε από
το ΕΣΠΑ. Στην αιτιολογική έκθεση της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (18 Φεβρουαρίου 2016) ανα-
φέρεται πως «διαπιστώθηκε ότι είχε ολοκληρωθεί η διαδι-
κασία ανάθεσης και συμβασιοποίησης του ελεγχόμενου
υποέργου, δεν είχε όμως αρχίσει η εκτέλεσή του».

Υπό αυτές τις συνθήκες το έργο σταμάτησε, αλλά με
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής τον
Δεκέμβριο του 2016 εκδόθηκε διαταγή πληρωμής προς
τον εργολάβο που είχε αναλάβει για 3 εκατ. ευρώ ως
εκτελέσαντα τμήμα του έργου. Η υπόθεση έφτασε στον ει-
σαγγελέα και μετά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτα-
σης ασκήθηκαν οι ποινικές διώξεις.

Ολοκληρώθηκαν με το «έτσι θέλω»
Ο τότε επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Δήμου Σι-

θωνίας Σωτήρης Ληστής είχε καταγγείλει ότι στις τοπικές
ενότητες Νικήτης, Αγίου Νικολάου και Νέου Μαρμαρά
έγιναν εργασίες και τοποθετήθηκαν ψηφιακά υδρόμετρα
σε γεωτρήσεις, χωρίς να έχει ενημερωθεί για το έργο το
δημοτικό συμβούλιο. Όπως ανέφερε ο κ. Ληστής, στη συ-
νεδρίαση που έγινε την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2018

η δημοτική αρχή ρωτήθηκε
για το συγκεκριμένο έργο, χω-

ρίς ωστόσο να δοθεί κάποια
απάντηση. Όπως σημείωσε,

απαντήσεις δεν δόθηκαν ούτε στα επόμενα δύο δημοτικά
συμβούλια που έγιναν στον Δήμο Σιθωνίας.

Ο κ. Ληστής κατήγγειλε ότι τα ψηφιακά υδρόμετρα το-
ποθετήθηκαν σε γεωτρήσεις και δεξαμενές και στα 21 ση-
μεία του Δήμου Σιθωνίας από τον Νοέμβριο του 2018 μέ-
χρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου του 2019 και προ-
σέφυγε στη δικαιοσύνη καταγγέλλοντας τη δημοτική αρχή
για κατασκευή «παράνομου έργου». «Το έργο που γίνεται
αυτήν τη στιγμή είναι παράνομο, καθώς δεν έχει υπογρα-
φεί καμία απολύτως σύμβαση, ούτε έγινε κάποιος διαγω-
νισμός για την αποπεράτωσή του. Επίσης, είναι μια πρό-
χειρη αντιγραφή του έργου που αρχικά είχε αποφασιστεί
και επρόκειτο να ολοκληρωθεί μέσω ΕΣΠΑ», εξήγησε ο κ.

Ληστής, ο οποίος υπογράμμισε ακόμη ότι το νέο έργο έχει
αναλάβει ο ίδιος εργολάβος. «Κανείς όμως δεν γνωρίζει
πώς και με ποιον τρόπο θα πληρωθεί ο εργολάβος», ανέ-
φερε και συμπλήρωσε ότι το έργο απεντάχθηκε από το
ΕΣΠΑ «διότι ο έλεγχος που ακολούθησε από τις αρμόδιες
αρχές αποκάλυψε παραλείψεις στην πορεία του έργου».

ΣΙΘΩΝΙΑ

Η εμπρηστική επίθεση και 
η θέση της τότε δημοτικής αρχής 

Η καταγγελία για κατασκευή 
«παράνομου έργου χωρίς σύμβαση» 
με την τοποθέτηση ψηφιακών
υδρομέτρων οδηγεί την Παρασκευή 
στο... σκαμνί τον πρώην δήμαρχο 
της πόλης Ιωάννη Τζίτζιο 

Σύμφωνα με τον πρώην δήμαρχο
Σιθωνίας Γιάννη Τζίτζιο, οι κα-
ταγγελίες της αντιπολίτευσης εί-
ναι αβάσιμες. Όπως σημείωσε, το
έργο είχε αρχίσει να εκτελείται
το 2014 και ολοκληρώθηκε τον
Φεβρουάριο του 2015. «Επρόκει-
το για μια προμήθεια που περιε-
λάμβανε ψηφιακό σύστημα πα-
ρακολούθησης σε γεωτρήσεις
στον Άγιο Νικόλαο, στη Νικήτη
και στον Μαρμαρά, ενώ μεταξύ
άλλων περιελάμβανε και κάποια
ψηφιακά υδρόμετρα», ανέφερε.
Η προμήθεια αυτή είχε συνολικό
κόστος 9,5 εκατ. ευρώ, ωστόσο,
σύμφωνα με τον πρώην δήμαρχο
Σιθωνίας, πρόλαβε να ολοκληρω-

θεί μόνο το ένα τρίτο του συνόλου
του έργου, καθώς τον Φεβρουά-
ριο του 2015 «βγήκε» από το
ΕΣΠΑ.
Σύμφωνα με τον κ. Τζίτζιο, o ερ-
γολάβος ολοκλήρωσε το ένα τρίτο
του έργου και έστειλε τα τιμολό-
για στον δήμο, για τα οποία πλη-
ρώθηκε στη συνέχεια μέσω ενός
προγράμματος το 2018. Μάλιστα,
όπως αναφέρει, για όλα αυτά έχει
ενημερωθεί το δημοτικό συμβού-
λιο. Κι ενώ πλησιάζει η ώρα του
ακροατηρίου, τα γραφεία της κα-
τασκευαστικής εταιρείας του κ.
Τζίτζιου δέχτηκαν εμπρηστική
επίθεση πριν από λίγες μέρες,
γεγονός που ωστόσο δεν δημο-

σιοποιήθηκε από το αστυνομικό
τμήμα, παρά δύο μέρες αργότερα
και αφού πρώτα το κοινοποίησε
στα κοινωνικά δίκτυα ο ίδιος ο κ.
Τζίτζιος.

Ο πρώην δήμαρχος 
της Σιθωνίας Ιωάννης Τζίτζιος

Αρχίζει η δίκη 
«ρολογιών»
νερού αξίας 
9,4 εκατ. €



Σ
το μικροσκόπιο της Υποδιεύθυν-
σης Ασφάλειας Νοτιοανατολι-
κής Αττικής έχει μπει η καταγγε-
λία μιας 55χρονης, γνωστής

αστρολόγου-μέντιουμ ότι τα ξημερώματα
της Δευτέρας άγνωστοι εισέβαλαν στο
σπίτι της και της αφαίρεσαν ένα χρηματο-
κιβώτιο που περιείχε κατά δήλωσή της
περίπου 100.000 ευρώ σε μετρητά και κο-
σμήματα η αξία των οποίων ξεπερνά τις
400.000-500.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την καταγγελία, όλα συνέ-
βησαν λίγο μετά τις 02.00 τα ξημερώματα
της Δευτέρας (19/9), όταν -όπως περιέ-
γραψε η 55χρονη στους αστυνομικούς-
δύο άνδρες (σ.σ.: ο ένας φέρεται να μιλού-
σε σπαστά ελληνικά) εισέβαλαν στο διαμέ-
ρισμά της, την ακινητοποίησαν με χρήση
σωματικής βίας και την απείλησαν για να
τους αποκαλύψει πού έχει κρυμμένο το
χρηματοκιβώτιο. Πληροφορίες, που δεν
έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί, θέλουν τους
δράστες να υποστήριξαν ότι έρχονταν ως
απεσταλμένοι συγγενικού προσώπου της
αστρολόγου-μέντιουμ, προκειμένου να
τους ανοίξει. «Πού είναι το χρηματοκιβώ-
τιο; Πού είναι τα λεφτά;», φέρεται να της
φώναζε ο ένας από τους δύο εισβολείς, με
την 55χρονη να μην του αποκαλύπτει.

Δεν είχαν όπλο οι δράστες
Ωστόσο, αφού έκαναν το σπίτι φύλ-

λο και φτερό, εντόπισαν το χρηματοκι-
βώτιο, δεν μπορούσαν όμως να «σπά-
σουν» τον συνδυασμό και έτσι το…
πήραν κι έφυγαν. Η γυναίκα αμέσως

μετά ειδοποίησε την ΕΛΑΣ, ωστόσο
παρά τις έρευνες που έγιναν δεν κατέ-
στη δυνατός ο εντοπισμός του. 

Κλιμάκιο της Σήμανσης περισυνέλεξε
τυχόν δακτυλικά αποτυπώματα και γενε-
τικό υλικό, ενώ αστυνομικοί της Ασφά-
λειας αναζητούσαν τυχόν αυτόπτες μάρ-
τυρες, με την 55χρονη να δίνει πολύωρη
κατάθεση στις Αρχές. Ένα από τα ενδε-
χόμενα που εξετάζονται είναι οι δράστες
να γνώριζαν την οικονομική επιφάνεια
της γυναίκας, για αυτό και οι έρευνες

στρέφονται (και) σε άτομα του περιβάλ-
λοντός της. 

Το γεγονός ότι -σύμφωνα με την καταγ-
γελία- οι δράστες δεν είχαν μαζί τους
όπλο ενδεχομένως και να δείχνει ότι δεν
είναι «επαγγελματίες», κάτι που ενισχύει
το σενάριο η καθοδήγηση να δόθηκε από
το περιβάλλον της αστρολόγου-μέντιουμ.
Οι κάτοικοι στο δρομάκι όπου μένει στην
Άνω Γλυφάδα κάνουν λόγο για μια ήσυχη
γειτονιά που δεν είχε ποτέ πρόβλημα εγ-
κληματικότητας. 
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Δεκαπέντε χρόνια επιτυχημένης παρουσίας και προσφοράς
στο κοινωνικό σύνολο και εθελοντισμού κλείνει φέτος ο ΟΦΚΑΘ
και το γεγονός αυτό εορτάστηκε στο περί-
πτερό του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονί-
κης. Η επέτειος αυτή σε συνδυασμό με το
τεράστιο έργο του ΟΦΚΑΘ και τη συμμε-
τοχή και συνδρομή του σε διάφορες επι-
χειρήσεις εντοπισμού εξαφανισμένων σε
πλημύρες, πυρκαγιές κ.λπ. καθιστά τον
ρόλο του ιδιαίτερα σημαντικό.

Η ομάδα, της οποίας επίτιμο μέλος εί-
ναι ο Γιώργος Τσούκαλης, υπό την καθο-
δήγηση του Χρήστου Ράμου διακρίνεται
για το ήθος, την αμεσότητα και την αποφασιστικότητά της.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την επέτειο τιμήθηκαν ο αν-

τιδήμαρχος του Δήμου Θεσσαλονίκης Νίκος Ζεϊμπέκης, ο νο-
μικός σύμβουλος της ομάδας Νίκος Διαλυνάς, η Αγγελική Νι-

κολούλη, ο Γιώργος Τσούκαλης και άλ-
λα πρόσωπα που έχουν βοηθήσει όλα
αυτά τα χρόνια στον αγώνα του ΟΦΚΑΘ.
Τον έπαινο της Αγγελικής Νικολούλη
παρέλαβε η εκπρόσωπός της Ντίνα
Σύρπου.

Ο Γιώργος Τσούκαλης αναφερόμενος
στη βράβευσή του τόνισε ότι ο πήχης
πλέον έχει ανέβει ψηλά, ενώ δεν παρέ-
λειψε να επισημάνει ότι νιώθει ιδιαίτερα
υπερήφανος που αποτελεί ενεργό μέλος

του ΟΦΚΑΘ. Τέλος, εξέφρασε την άποψη ότι το υπουργείο Πολι-
τισμού θα έπρεπε να είναι στη Θεσσαλονίκη.

Ο ΟΦΚΑΘ γιόρτασε 15 επιτυχημένα χρόνια και βράβευσε τον Γιώργο Τσούκαλη

Γλυφάδα: Αφού δεν μπορούσαν
να το ανοίξουν, πήραν
ολόκληρο το χρηματοκιβώτιο
με 100.000 μετρητά και
κοσμήματα αξίας μισού εκατ.
ευρώ - Πού στρέφονται 
οι έρευνες της ΕΛΑΣ 
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papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Ληστεία με λεία-μαμούθ
και θύμα γνωστή αστρολόγο
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Εύσημα από 
Θεοδωρικάκο 
σε αστυνομικούς 
της Ομάδας ΔΙΑΣ
Για μία ακόμη φορά ο υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικά-
κος έδειξε ότι βρίσκεται στο πλευρό
των αστυνομικών που επιδεικνύουν
όχι μόνο επαγγελματισμό, αλλά και
αυταπάρνηση για να επιτελέσουν το
καθήκον τους. Κάπως έτσι, το πρωί της
Δευτέρας (19/9), υποδέχτηκε στο γρα-
φείο του τέσσερις αστυνομικούς της
Ομάδας ΔΙΑΣ (σ.σ.: τρεις άνδρες και
μία γυναίκα), οι οποίοι πριν από μερι-
κές ημέρες συνέβαλαν καθοριστικά
στη σύλληψη επικίνδυνου διαρρήκτη
στην περιοχή της Ομόνοιας. Ο κ. Θεο-
δωρικάκος τούς ευχαρίστησε για τον
επαγγελματισμό που επέδειξαν στο
συγκεκριμένο περιστατικό, χαρακτη-
ρίζοντάς τους «ήρωες της καθημερι-
νότητας που αγωνίζονται για την
ασφάλεια των πολιτών και την προστα-
σία των περιουσιών τους». Αξίζει να
σημειώσουμε ότι ο διαρρήκτης (σ.σ.:
είχε πάνω του έναν σουγιά) πήδαγε
από ταράτσα σε ταράτσα προκειμένου
να γλιτώσει τη σύλληψη, κάτι που δεν
συνέβη, καθώς οι τέσσερις αστυνομι-
κοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, ρισκάροντας τη
σωματική τους ακεραιότητα, τον ακο-
λουθούσαν και τελικά του πέρασαν
χειροπέδες. 

H
θελε να κάψει το σπίτι, το αυ-
τοκίνητο και το μαγαζί του
αδερφού του αλλά κάηκε ο
ίδιος ζωντανός. Όλα έγιναν

χθες τα ξημερώματα στο χωριό Πολιχνί-
τος στη Λέσβο. Ο ηλικιωμένος άνδρας
προσπάθησε να καταστρέψει την περιου-
σία του αδερφού του και άφησε την τε-
λευταία του πνοή μέσα στις φλόγες της
επιχείρησης, ύστερα από ανατίναξη φια-

λών υγραερίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο

αδέρφια είχαν οικογενειακές διαφορές.
Ο 71 ετών άνδρας που έχασε τη ζωή του
μέσα στο μαγαζί ειδών υπόδησης και έν-
δυσης του αδερφού του κατηγορούσε την
οικογένειά του πως είχε οικειοποιηθεί
την περιουσία που είχε κερδίσει ως ερ-
γαζόμενος κατά το παρελθόν στις Ηνω-
μένες Πολιτείες της Αμερικής.

Ο αδερφός του άνδρα που κάηκε μέσα
στην επιχείρηση κατέθεσε χθες στις Αρ-
χές τα εξής: «Ξύπνησα από τη φωτιά που
άρχισε στο σπίτι. Κοιμόμουν και άκουσα
τα τζάμια να σπάνε. Άκουγα τα γυαλιά να
πέφτουν. Καταστράφηκαν το μαγαζί και
το αυτοκίνητό μου. Ο αδερφός μου συν-
τηρούσε αυτή την οικογενειακή ιστορία,
η οποία είναι παλιά. Δεν πίστευα ότι το

έχει κρατήσει τόσο πολύ. Δεν είχα δεχτεί
απειλές από τον αδερφό μου κατά το πα-
ρελθόν για να ξέρω ότι μπορεί να επιτεθεί
σε μένα και στην οικογένειά μου με τέ-
τοιο τρόπο».

Σε σοκ ο αντιδήμαρχος
Ο αντιδήμαρχος της περιοχής Γιώργος

Αλάνης διαμένει αρκετά κοντά στο ση-
μείο της τραγωδίας και ήταν αυτόπτης
μάρτυρας του συμβάντος: «Βγήκαμε έξω
με τη σύζυγό μου και είδαμε το αυτοκίνη-
το να έχει σπάσει τη βιτρίνα του μαγαζιού.
Θεωρήσαμε πως είναι κάποιος μεθυσμέ-
νος οδηγός. Ο ηλικιωμένος ήταν μέσα
στο μαγαζί, πέταξε κάτι και έπιασε μεγα-
λύτερη φωτιά. Είχε χρόνο να βγει αλλά
έμεινε μέσα για αρκετή ώρα».

Οι συγκρούσεις στην οικογένεια είχαν
ξεκινήσει όταν ο πατέρας των δύο ηλι-
κιωμένων άφησε όλη την περιουσία του
στον δεύτερο γιο του, γεγονός το οποίο
είχε εξαγριώσει εδώ και αρκετά χρόνια
τον άνδρα ο οποίος έχασε τη ζωή του με
τραγικό τρόπο.

Κάηκε ζωντανός ενώ
έβαζε φωτιά στο μαγαζί
του αδερφού του…

Οικονομικές διαφορές η αιτία
της τραγωδίας στη Λέσβο - Το
θύμα κατηγορούσε την
οικογένειά του ότι έφαγε 
την περιουσία του

Δίκη για δολοφονία Μακρή:
«Ποιος τους πλήρωσε να…
σκοτώσουν τον σύζυγό μου»

Αναβιώνει στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο
της Αθήνας η υπόθεση της εκτέλεσης του
επιχειρηματία Γιάννη Μακρή έξω από το
σπίτι του στη Βούλα το 2018, με κατηγο-
ρούμενους δύο αδέρφια βουλγαρικής
υπηκοότητας. 

Η πρώτη ημέρα της ακροαματικής δια-
δικασίας ξεκίνησε χθες με την κατάθεση
της χήρας του δολοφονηθέντος. «Εγώ
έλειπα από το σπίτι, είχα επίδειξη μόδας.
Ο σύζυγός μου ήταν εκεί. Όταν μπήκε
στο αυτοκίνητό του, είδα από την κάμερα
αυτόν που σήμερα κάθεται πίσω μου
(έναν από τους κατηγορούμενους) να πυ-
ροβολεί τον σύζυγό μου. Τον αναγνωρί-
ζω», είπε η σύζυγος του Γιάννη Μακρή
και συνεχίζοντας πρόσθεσε: «Άρχισε να
τον πυροβολεί και ο άντρας μου προσπα-
θούσε να σωθεί αλλά τον πυροβόλησαν
ξανά. Ο άντρας μου τον έβλεπε συχνά
όπου πήγαινε τον κατηγορούμενο. Το
έλεγε και σε έναν φίλο του… Ο άνδρας
μου δεν είχε ποτέ πρόβλημα με κανέναν.
Να ρωτήσουμε αυτούς ποιος τους πλή-
ρωσε!». 

Στη συνέχεια στο βήμα ανέβηκαν και
άλλοι μάρτυρες, μεταξύ των οποίων και
ένας υπάλληλος ξενοδοχείου στη Γλυ-
φάδα, ο οποίος είπε ότι είδε τους κατη-
γορούμενους να ζητούν δωμάτιο, ενώ
όπως είπε δεν θυμόταν να είχαν μαζί
τους αποσκευές. 

Πάντως με την έναρξη της δίκης η πο-
λιτική αγωγή ανέφερε ότι έχει υποβάλει
αίτημα στις αρμόδιες Αρχές να διερευ-
νηθούν οι συνθήκες δολοφονίας βασι-
κού μάρτυρα της υπόθεσης, ο οποίος εί-
χε αναγνωρίσει τον δράστη του εγκλήμα-
τος.

Τα δύο αδέρφια που κάθονται στο εδώ-
λιο από την πρώτη στιγμή της σύλληψής
τους αρνούνται τις κατηγορίες. Πρόκειται
για έναν 34χρονο ο οποίος πρωτόδικα
έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη,
καθώς κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτο-
νία, και για τον 38χρονο αδελφό του που
καταδικάστηκε σε κάθειρξη 10 ετών για
απλή συνέργεια στην ανθρωποκτονία.

του 
Μίλτου Σακελλάρη
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της Δήμητρας Δάρδα

Θ
λιμμένος Σεπτέμβρης για τον πο-
λιτισμό. Το πανελλήνιο πενθεί για
τον χαμό της σημαντικής κυρίας
του θεάτρου και της μεγάλης οθό-

νης Μάρθας Καραγιάννη λίγα μόλις 24ωρα
μετά το «αντίο» στην παγκοσμίου φήμης
πρωταγωνίστρια Ειρήνη Παπά και στον
σπουδαίο ηθοποιό και σκηνοθέτη Κώστα
Καζάκο.

Η άλλοτε εντυπωσιακή καλλονή του «χρυ-
σού» ελληνικού κινηματογράφου έφυγε από
τη ζωή το πρωί της Κυριακής σε ηλικία 82
ετών από εγκεφαλικό επεισόδιο, με τον καλ-
λιτεχνικό κόσμο συντετριμμένο να την απο-
χαιρετά με δάκρυα στα μάτια.

Γέννημα-θρέμμα Πειραιώτισσα, η Μάρθα
Καραγιάννη γεννήθηκε στις 6 Νοεμβρίου
1939 και μεγάλωσε στο Κερατσίνι. Οι γονείς
της -Χαρίλαος Καραγιάννης και Δόμνα Τσι-
ρίδου- ήταν ποντιακής καταγωγής, γνωρί-
στηκαν και ερωτεύτηκαν σε ένα χοροδιδα-
σκαλείο και όταν γεννήθηκε η κορούλα τους,
της άφησαν χώρο για να ακολουθήσει το
όνειρό της σε αυτό που αγαπούσαν και οι ίδι-
οι πολύ, στον χορό. Η Μάρθα σε ηλικία μόλις
8 ετών έδινε παραστάσεις στο παιδικό μπα-
λέτο της Λυρικής Σκηνής μέχρι που κατέ-
κτησε τον κόσμο όλο!

Η δική μας μελαχρινή Μέριλιν στο «Μερι-
κοί το προτιμούν κρύο» έδωσε «Ραντεβού
στον αέρα» με τον αγαπημένο της «Ξυπόλη-
το πρίγκιπα» Κώστα Βουτσά, ο θάνατος του
οποίου της στοίχισε πολύ. Ήταν φίλοι και
συμπρωταγωνιστές στις πιο μεγάλες εμπο-
ρικά εισπρακτικές κωμωδίες των περασμέ-
νων δεκαετιών, χαρίζοντας στο κοινό μονα-
δικές στιγμές γέλιου. «Και στα πράγματα
που έκανα επιτυχία είναι γιατί κάποιοι άλλοι
με σπρώξανε και βρέθηκα μπροστά. Μόνη
μου δεν θα τολμούσα. Ξεκίνησα με ρόλους
ωραίας - γιατί να το κρύψουμε άλλωστε; Με-
τά άρχισαν οι ονειρεμένοι μπουφόνικοι ρό-
λοι, έλεγα κουταμάρες, κουταμάρες, κουτα-
μάρες, έβαζα ένα μπικίνι, χόρευα και καθά-
ριζα. Θα μπορούσα να παίζω και στο σπίτι
μου, αλλά είμαστε εγωιστικά πλάσματα οι
θεατρίνοι. Θέλουμε και το κοινό... γιατί έχεις
ανάγκη από την αποδοχή», είχε αποκαλύψει
σε συνεντεύξεις της.

Ο Δαλιανίδης την έκανε σταρ!
Ο μετρ των μεγάλων επιτυχιών στο σινεμά

Γιάννης Δαλιανίδης ήταν αυτός που αναγνώ-
ρισε το πολύπλευρο ταλέντο της. Γιατί εκτός
από σπουδαία κωμικός ήταν και μια ιέρεια
του δράματος. Ήταν ο ίδιος που την «έγδυ-
σε» στον κινηματογράφο χρίζοντάς τη χο-
ρεύτρια σε επικά μιούζικαλ που έγραψαν
ιστορία με χορογραφίες πρωτοποριακές για
την εποχή. Το ένστικτό του ήταν αλάνθαστο,
το παραδέχτηκε και η ίδια: «Μόλις κάναμε

χορευτικό, εκεί ήταν οι γκρίνιες γιατί με πίεζε.
Επειδή ήξερε ότι έχω δυνατότητες με πίεζε να
κάνω πράγματα που ήθελαν κούραση. Και ο
Γιάννης (σ.σ.: ο Δαλιανίδης) έλεγε: “Ας την να
κλάψει για να έχει επιτυχία η ταινία”», είχε
γράψει στην αυτοβιογραφία της με τίτλο «Ο
έρωτας, μωρό μου, είναι γλέντι».

Ήταν ο σκηνοθέτης που έραβε τους ρόλους
πάνω της στις θρυλικές επιτυχίες όπως «Μια
κυρία στα μπουζούκια», «Γοργόνες και μάγ-
κες», «Νύχτα γάμου», «Κορίτσια για φίλημα»,
«Μαριχουάνα στοπ», «Το ανθρωπάκι», «Οι
κληρονόμοι». Στην ταινία «Οι θαλασσιές οι
χάντρες» τού έκανε σκηνή δηλώνοντάς του
«βγάζεις τη Λάσκαρη ωραία και εμένα σαν κα-
κομοίρα», για να της απαντήσει εκείνος: «Βρε
ζώον, σου δίνω ψωμί για τα 100 σου».

Το κοινό, που δεν ενδιαφερόταν για τα παρα-
σκήνια, τη λάτρευε. Οι άντρες ήταν στα πόδια
της και οι γυναίκες αντέγραφαν το κούρεμά
της, το χτένισμα, το dress code, το μακιγιάζ, το
λίκνισμα και το γάργαρο γέλιο της.

Ο γάμος, το παιδί που δεν ήρθε 
και η Ντόρα

Σε ηλικία 21 ετών παντρεύτηκε τον γόη πο-
δοσφαιριστή Μίμη Στεφανάκο. Στο γάμο τους
έγινε το αδιαχώρητο από θαυμαστές που ήθε-
λαν να τη δουν νύφη. «Τότε είχα μείνει έγκυος.
Δυστυχώς έχασα το παιδί και αυτή ήταν η αιτία
που χωρίσαμε. Μετά πάγωσαν η σχέση και ο
γάμος μας», είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή
της. Και δεν ξαναπαντρεύτηκε, παρότι αγάπη-
σε και αγαπήθηκε έντονα στη 12χρονη σχέση
της με τον επίσης ποδοσφαιριστή και τότε άσο
του Παναθηναϊκού Βασίλη Κωνσταντίνου. Με-
γαλώνοντας όμορφα και ήρεμα, η Μάρθα Κα-
ραγιάννη αγάπησε τα ταξίδια. Τα μακρινά, σε
χώρες εξωτικές, σε τόπους ονειρεμένους και
γύρισε τον πλανήτη, μπορεί και δυο φορές.

Μετά το θάνατο της μητέρας της αποφάσισε
να συγκατοικήσει με την καλή της φίλη και
ηθοποιό Ντόρα Ντούμα για να έχει παρέα.
Εκείνη έγινε ο φύλακας-άγγελός της. Στάθηκε
σθεναρά στα προβλήματα υγείας που αντιμε-
τώπιζε η πρωταγωνίστρια, αλλά μοιράζονταν
και τις ίδιες χαρές. Βάφτισαν μαζί τον γιο του
Κώστα Βουτσά, τον Φοίβο. Η Ντόρα ήταν εκεί-
νη που ειδοποίησε το πρωί της Κυριακής πως η
Μάρθα έφυγε...

H κηδεία της Μάρθας Καραγιάννη θα γίνει
την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέ-
ρι στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Επιθυμία της
οικογένειας είναι αντί στεφάνων τα χρήματα να
δοθούν στο «Σπίτι του Ηθοποιού».

ΜΑΡΘΑ 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
(1939-2022)

Φινάλε
για τη σταρ 
των μιούζικαλ

«Έφυγε» το σύμβολο 
του ελληνικού σινεμά 

που αγάπησαν οι  Έλληνες
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Φόβος βεντέτας στον οικισμό Αγία Σοφία 
Διαβατών μετά το αιματηρό επεισόδιο… 

Φόβοι για βεντέτα στον οικι-
σμό Αγία Σοφία των Διαβατών
εκφράζουν κάτοικοί του μετά το
αιματηρό επεισόδιο που σημει-
ώθηκε το απόγευμα της Κυρια-
κής, με συνέπεια να τραυματι-
στούν τρία άτομα, μεταξύ των
οποίων ένα 8χρονο κορίτσι. Το
μεσημέρι της Δευτέρας τρία
άτομα, μεταξύ των οποίων ο
ένας τραυματίας, οδηγήθηκαν
στον εισαγγελέα και παραπέμ-
φθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή. Η αστυνομία
συνέχισε τις έρευνες και ύστερα από νέα επιχείρηση
συνέλαβε έναν 45χρονο.

Το επεισόδιο συνέβη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των
διωκτικών αρχών, για διαφορές σε οικονομικές συναλλα-

γές, αν και κάτοικοι του οικισμού
υποστήριξαν πως ήταν μεθυσμέ-
νοι. Από τους πυροβολισμούς
τραυματίστηκε σοβαρά από φίλια
πυρά ένας 40χρονος, που νοση-
λεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ
οι ίδιοι πυροβόλησαν και σκότω-
σαν έναν σκύλο. Από την ανταλλα-
γή πυρών τραυματίστηκε ελαφρά
το 8χρονο κορίτσι, ενώ ελαφρά
τραυματισμένος διακομίστηκε στο
νοσοκομείο και ένας 24χρονος. 

Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή ο
45χρονος, ενώ αναζητείται ακόμη ένας συνεργός του. Η
αστυνομία λαμβάνει μέτρα προκειμένου να μην πάρει
διαστάσεις το επεισόδιο, καθώς εκφράζονται φόβοι για
κινήσεις αντεκδίκησης. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Επανενεργοποίηση
Μπουτάρη για
τις δημοτικές(;) 
Δημόσιες τοποθετήσεις ξεκίνη-
σε το τελευταίο χρονικό διάστη-
μα ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλο-
νίκης Γιάννης Μπουτάρης. Στο
δημαρχιακό μέγαρο εκτιμούν
ότι αυτό γίνεται επί σκοπού ενό-
ψει του σχηματισμού παράτα-
ξης που θα κατέβει στις εκλο-
γές. «Είναι ο… λαγός του Σαβ-
βάκη», λένε κάποιοι και εκτι-
μούν ότι μπορεί να κατέβει και
δημοτικός σύμβουλος για να τον
στηρίξει.

Συγγνώμη από
Γιάννη… Κασπάροφ
στον αντιδήμαρχο
Δεν του χαρίστηκε του αντιδημάρ-
χου του ο Γιάννης Δαρδαμανέλης
και τον… πίκρανε, παρότι είχε γενέ-
θλια! Ο δήμαρχος Καλαμαριάς έπαι-
ξε μια παρτίδα σκάκι με τον εορτά-
ζοντα αντιδήμαρχο Καθαριότητας,
Στέλιο Ματσαρίδη, τον οποίο και
κέρδισε! Μάλιστα, ο κ. Δαρδαμανέ-
λης αφού του ευχήθηκε θερμά, χα-
ριτολογώντας του ζήτησε συγγνώμη
που τον ανάγκασε να χάσει την ημέ-
ρα των γενεθλίων του.

Ηχηρή απουσία
Εύας και Ανδρέα
Αίσθηση προκάλεσε σε αρκετούς η
απουσία της Εύας Καϊλή αλλά και
του Ανδρέα Λοβέρδου από την ομι-
λία του Νίκου Ανδρουλάκη στην
86η ΔΕΘ. Η ευρωβουλευτής του
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ επισκέφτηκε τη
Θεσσαλονίκη τις ημέρες παρουσίας
του πρωθυπουργού Κυριάκου Μη-
τσοτάκη στην πόλη, διασκεδάζον-
τας, μάλιστα, παρέα με αρκετά «γα-
λάζια» στελέχη. Τώρα για τον Αν-
δρέα Λοβέρδο μη με ρωτήσετε γιατί
δεν ξέρω να σας πω αν η απουσία
του ήταν δικαιολογημένη ή εσκεμ-
μένη. Το μέλλον θα δείξει…

Θετικός ο απολογισμός που κάνουν τα στελέχη του ΣΥ-
ΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη. Είδαν σαφήνεια στις θέσεις που
παρουσίασε ο Τσίπρας και ότι ξεκίνησε η αντεπίθεση για

την πολιτική αλλαγή στη χώρα. Παράλληλα αυτοσυγχαί-
ρονται ότι οργανωτικά πήγαν όλα άψογα. Δεν είναι και λί-
γο βέβαια για ΣΥΡΙΖΑ αυτό… 

Στον ΣΥΡΙΖΑ… αυτοσυγχαίρονται για την οργάνωσή τους 

Έπιασαν δουλειά μετά 
τη ΔΕΘ οι δημοσκόποι

Λίγα 24ωρα μετά το τέλος της 86ης ΔΕΘ και οι
δημοσκόποι πρωί πρωί έπιασαν δουλειά. Από τη
μια μετρούν τον αντίκτυπο των εξαγγελιών των
αρχηγών κομμάτων και από την άλλη την πέρα-
ση που έχουν οι βουλευτές στον κόσμο. Μέσα
στην εβδομάδα θα έχουμε αποτελέσματα για
δημοφιλία προσώπων για την Α’ Θεσσαλονίκης
τόσο για ΠΑΣΟΚ όσο και για ΝΔ.

Ο Μπακογλίδης δεν κατεβαίνει
υποψήφιος στην Καλαμαριά 

Την απόφαση να μην είναι
τελικά υποψήφιος δήμαρ-
χος στις εκλογές του 2023
ανακοίνωσε ο Θεοδόσης
Μπακογλίδης. Ο πρώην δή-
μαρχος Καλαμαριάς, έπειτα
από έντονες διεργασίες,
έκανε γνωστή την πρόθεσή
του και πλέον ανοίγει η
κουβέντα εάν θα υπάρξει
διάδοχος στη δημοτική
ομάδα της μείζονος αντιπο-
λίτευσης ή εάν τα στελέχη θα αρχίσουν να
«μοιράζονται» σε άλλες υποψηφιότητες του
ίδιου πολιτικού χώρου.

Ποιοι θα είναι στην επόμενη
μέρα της παράταξης Βούγια

Την απόφαση του Σπύρου Βούγια να μην εί-
ναι και πάλι υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλο-
νίκης στις εκλογές του 2023 την ξέραμε…
Τώρα μάθαμε τους τέσσερις ανθρώπους που
ξεχωρίζει με στόχο να ξεκινήσει η συζήτηση,
ώστε να αποτελέσουν την επόμενη μέρα της
παράταξης. Τους αποκάλυψε ο ίδιος μέσω
Facebook, προκαλώντας μια ευχάριστη έκ-
πληξη. Πρόκειται για τον επιχειρηματία Νίκο
Νυφούδη, τον πρώην αντιδήμαρχο της διοί-
κησης Μπουτάρη, Γιώργο Δημαρέλο, τον
συγκοινωνιολόγο Σταύρο Κωνσταντινίδη και
την αρχιτέκτονα Μαρία Ζουρνά.

Όπου ομιλία και… Ζέρβας 
Ούτε σε μία ούτε σε δύο αλλά σε τρεις ομιλίες πολι-

τικών αρχηγών έδωσε το «παρών» ο Κωνσταντίνος
Ζέρβας. Αρχικά παρακολούθησε το προηγούμενο
Σάββατο την ομιλία του πρωθυπουργού και προέδρου
της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη, την Τετάρτη βρέθηκε
στο «Ιωάννης Βελλίδης» για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ
Νίκο Ανδρουλάκη και για κλείσιμο παρακολούθησε
την ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα.
Άλλωστε ως οικοδεσπότης αυτής της πόλης δεν θα
μπορούσε να αρνηθεί καμία πρόσκληση.



Δεν δείχνει να έχει μεγάλο πονοκέφαλο για το πώς θα καταφέρει να πετύχει
την οικονομία στην ενέργεια που επιτάσσουν οι νέες αποφάσεις της κυβέρ-

νησης ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης. Και αυτό γιατί είχε
φροντίσει να βρίσκεται ένα βήμα μπροστά στον τομέα της αναβάθμισης του
φωτισμού στους κύριους οδικούς άξονες με την αντικατάσταση των παλαι-

ών, ενεργοβόρων φωτιστικών με σύγχρονους χαμηλής κατανάλωσης και
υψηλής απόδοσης λαμπτήρες led. Μάλιστα, το έργο βρίσκεται σε φάση ολο-

κλήρωσης, καθώς έχει ήδη αντικατασταθεί το 85% του παλαιού φωτισμού
και μέχρι το τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί η αντικατάσταση σε όλους
τους δρόμους. Με την ολοκλήρωση του έργου η περιφέρεια θα δει μια εξοι-

κονόμηση ρεύματος της τάξεως του 70%, καθώς είναι τηλεδιαχειριζόμενα
και μάλιστα με δυνατότητα προσαρμογής της ενέργειας που καταναλώνεται

(dimming), κατά συνέπεια δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να πετύχει τους
στόχους που θέτει το υπουργείο Εσωτερικών. 

Αλλάζει τακτική
Τον τρόπο με τον οποίο θα αναζητήσει

την «επιβίωση» του ΣΥΡΙΖΑ στις αυτοδι-
οικητικές εκλογές αποκάλυψε ο Αλέξης
Τσίπρας κατά τη συνέντευξη Τύπου στο
πλαίσιο της ΔΕΘ, δείχνοντας πρόθεση να
αλλάξει εντελώς την τακτική του σε σχέ-
ση με τις εκλογές του 2019. Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ
επέλεξε να πάει με δικά του αυτόνομα
ψηφοδέλτια σε όλους τους δήμους και τις
περιφέρειες της χώρας με τα γνωστά, κα-
ταστρεπτικά για τον ίδιο, αποτελέσματα.
Τώρα, λοιπόν, επιλέγει να αναζητήσει
συμμαχίες σε δύο επίπεδα: πρώτον, σε
κεντρικό επίπεδο εφόσον μπορεί να
υπάρξει συνεννόηση με κάποιο από τα
κεντροαριστερά κόμματα και, δεύτερον,
σε τοπικό επίπεδο. Όπως τόνισε, «θα
υπάρξουν συνθέσεις και συναινέσεις,
βάζοντας τα στελέχη μας στο περιθώριο
προσωπικές φιλοδοξίες»! Αισιόδοξο
σχέδιο αλλά με δύσκολη εφαρμογή… 

!
Ζητούμενο η υπογειοποίηση

Πάντα διεκδικητικός ο δήμαρχος Πάτρας Κώστας Πελετίδης,
ακόμη και όταν γίνονται σημαντικά έργα στην πόλη του ζητά το
κάτι παραπάνω. Όπως τώρα που με επιστολή του προς τον πρω-
θυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τους αρχηγούς των κομμά-
των της Βουλής ζητά την υπογειοποίηση της νέας διπλής σιδη-
ροδρομικής γραμμής εντός του πολεοδομικού ιστού της Πάτρας
και αξιοποίηση της περιοχής για τη δημιουργία ποδηλατοδρό-
μου και γραμμικού πάρκου. Να σημειωθεί ότι η υπογειοποίηση
του τρένου με τη μέθοδο cut and cover, στο τμήμα έως το νέο λι-
μάνι, σχεδιάζεται και προχωρά από την κυβέρνηση, όμως ο δή-
μαρχος διεκδικεί και το υπόλοιπο. 
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Ένα βήμα μπροστά στην εξοικονόμηση ενέργειας 
Περιφέρεια Αττικής

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα βό-
ρεια της Αθήνας, σχεδόν όλες οι παρα-

τάξεις της αντιπολίτευσης έχουν «ρίξει
δίχτυα» συνεργασίας σε συγκεκριμένο

επικεφαλής, αλλά φαίνεται να μένουν με την όρεξη;
Και όχι μόνο γιατί δηλώνει με κάθε τρόπο ότι θα είναι
και πάλι υποψήφιος δήμαρχος, αλλά και γιατί φαίνε-
ται ήδη να έχει κάνει επαφές, διεκδικώντας την υπο-
στήριξη από δύο κόμματα χωρίς να αποκλείει και τη
«συνεργασία» τους… 

Γνωρίζουν κάτι παραπάνω;
Μεγάλη αναταραχή έχει προκαλέσει στη Νέα Σμύρ-

νη μια διαδικτυακή δημοσκόπηση που «τρέχει» τις τε-
λευταίες μέρες και εμφανίζει κάποια «τετελεσμένα»
σε σενάρια που είναι εντελώς ανοιχτά… Η δημοσκό-
πηση, που κατά κύριο λόγο έχει να κάνει με την κεντρι-
κή πολιτική σκηνή, στην τελευταία ερώτηση ζητά την
προτίμηση σε υποψήφιο δήμαρχο και στα ονόματα
που παραθέτει όχι μόνο δεν έχει το όνομα του δημάρ-
χου Σταύρου Τζουλάκη (προεξοφλώντας ότι δεν θα εί-
ναι υποψήφιος) αλλά έχει στη λίστα μόνο κάποιους
από τους δελφίνους… 

Αγωνία για 
το Κέντρο Υγείας

Εκρηκτική χαρακτηρίζει την κατάσταση που επικρα-
τεί στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων ο δήμαρχος Σαρωνι-
κού Πέτρος Φιλίππου σε επιστολή του προς το υπουρ-
γείο Υγείας, ζητώντας την άμεση στελέχωσή του. Όπως
επισημαίνει ο δήμαρχος, το Κέντρο Υγείας που λει-
τουργεί με τριπλό ρόλο, ως κέντρο παροχής πρωτο-
βάθμιας φροντίδας υγείας, ως κέντρο αναφοράς
Covid-19 και ως εμβολιαστικό κέντρο, χρήζει άμεσης
στελέχωσης με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό
για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες. 
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έσσερα θα είναι συνολικά τα
προγράμματα «Εξοικονομώ» με
τα οποία η κυβέρνηση αναμένε-
ται να στηρίξει τόσο τα νοικοκυ-

ριά όσο και τις επιχειρήσεις που έχουν
δεχτεί ισχυρό πλήγμα από την ενεργειακή
κρίση. 

Οι νέες χρηματοδοτήσεις αναμένεται
να χορηγηθούν από κονδύλια του Ταμεί-
ου Ανάκαμψης αλλά και από το ΕΣΠΑ, με
στόχο τη μείωση του ενεργειακού κό-
στους. Ο κεντρικός σχεδιασμός των συ-
ναρμόδιων υπουργείων προβλέπει δύο
νέους γύρους του προγράμματος «Εξοι-
κονομώ κατ’ οίκον» μέσω του Ταμείου
Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ, την έναρξη εν-
τός του φθινοπώρου του «Εξοικονομώ»
για τις επιχειρήσεις, αλλά και ένα πρό-
γραμμα «Εξοικονομώ» που απευθύνεται
στα νέα ζευγάρια.

«Εξοικονομώ κατ’ οίκον 1»
Ο νέος κύκλος του «Εξοικονομώ κατ’

οίκον 1» αναμένεται να τρέξει τους επό-
μενους μήνες και θα χρηματοδοτηθεί από
κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα πο-
σοστά ενίσχυσης αναμένεται να διαμορ-
φωθούν στα ίδια επίπεδα με το προηγού-
μενο πρόγραμμα. Ο νέος κύκλος του προ-
γράμματος αφορά:
� Ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ και
οικογενειακό έως 10.000 ευρώ, ποσοστό
75% στα ιδιοκατοικούμενα και 65% στις
περιπτώσεις ενοικίασης/δωρεάν παρα-
χώρησης.
� Από 5.000 έως 10.000 ευρώ ατομικό και
10.000-20.000 ευρώ οικογενειακό, ποσο-
στό 70% στα ιδιοκατοικούμενα και 60%
στις περιπτώσεις ενοικίασης/δωρεάν πα-
ραχώρησης.
� Από 10.000 έως 20.000 ευρώ ατομικό
και 20.000-30.000 ευρώ οικογενειακό,
ποσοστό 55% στα ιδιοκατοικούμενα και
45% στις περιπτώσεις ενοικίασης/δωρεάν
παραχώρησης.

� Από 20.000 έως 30.000 ευρώ ατομικό
και 30.000-40.000 ευρώ οικογενειακό,
ποσοστό 45% στα ιδιοκατοικούμενα και
40% στις περιπτώσεις ενοικίασης/δωρεάν
παραχώρησης.
� Από 30.000 έως 50.000 ευρώ ατομικό
και 40.000-60.000 ευρώ οικογενειακό,
ποσοστό 40% στα ιδιοκατοικούμενα και
40% επίσης στις περιπτώσεις ενοικία-
σης/δωρεάν παραχώρησης

«Εξοικονομώ - Ανακαινίζω»
Στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Ανα-

καινίζω» αναμένεται να ενταχθούν
20.000 νέοι, προκειμένου να χρηματο-
δοτήσουν παρεμβάσεις αναβάθμισης
της κατοικίας τους αλλά και δαπάνες
αγοράς οικιακών συσκευών. Ο πρώτος
πυλώνας του προγράμματος αφορά την
εξοικονόμηση ενέργειας και προβλέπει
επιδοτήσεις 50-90% με όριο τις 25.000

ευρώ, ενώ για τις επενδύσεις ανακαίνι-
σης το όριο δαπάνης είναι 10.000 ευρώ
με ενιαίο ποσοστό επιδότησης 30% για
όλους (δηλαδή η επιδότηση φθάνει μέ-
χρι 3.000 ευρώ). Το ποσό που απομένει
μπορεί να χρηματοδοτηθεί για το «Εξοι-
κονομώ» με άτοκο δάνειο και για την
ανακαίνιση με χαμηλότοκο δάνειο έως
7.000 ευρώ. Οι προϋποθέσεις συμμετο-
χής είναι αντίστοιχα οικογενειακό εισό-
δημα έως 50.000 ευρώ (εξοικονόμηση)
και 20.000 ευρώ (ανακαίνιση). Το σπίτι
θα πρέπει να είναι ιδιόκτητο και ιδιοκα-
τοικούμενο ή ο νέος να έχει την επικαρ-
πία και να κατατάσσεται σε ενεργειακή
κατηγορία Γ’ ή χαμηλότερη.

«Ανακαινίζω - Ενοικιάζω» - 
«Εξοικονομώ κατ’ οίκον 2»

Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω - Ενοι-
κιάζω» επιδοτεί την ανακαίνιση κατοι-

κιών οι οποίες είναι κενές και δεν χρη-
σιμοποιούνται, προκειμένου να διατε-
θούν σε μισθώσεις διάρκειας τουλάχι-
στον 3 ετών. Το ποσοστό επιδότησης
των υλικών και εργασιών ανακαίνισης
φθάνει έως 40% και αφορά κατοικίες
μέχρι 100 τμ, στις οποίες ο ωφελούμε-
νος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 50%
της επικαρπίας ή την πλήρη κυριότητα,
οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα
έως 40.000 ευρώ και ακίνητη περιου-
σία έως 300.000 ευρώ. Το πρόγραμμα
αναμένεται να ξεκινήσει να εφαρμόζε-
ται από το πρώτο τρίμηνο του 2023.

«Εξοικονομώ» για επιχειρήσεις
Συνολικά 450 εκατομμύρια ευρώ για

την ενεργειακή αναβάθμιση μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων θα διατεθούν μέ-
σω του Ταμείου Ανάκαμψης. Το πρό-
γραμμα θα ενισχύει τη βελτίωση της
ενεργειακής αποδοτικότητας της λει-
τουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσε-
ων, με στόχο εξοικονόμηση κατ’ ελάχι-
στον 30% του ενεργειακού κόστους. Πλέ-
ον βασική έμφαση θα δοθεί στην αυτο-
νομία που μπορεί να προσφέρει η επέν-
δυση σε φωτοβολταϊκά πάνελ συνδεδε-
μένα με μπαταρίες σώρευσης πλεονά-
ζουσας ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο οι
επιχειρήσεις θα αυτοκαταναλώνουν
ενέργεια και θα έχουν χαμηλότερα τιμο-
λόγια ρεύματος.

Τέλος τα μετρητά για περίπου 2 εκατομμύρια δι-
καιούχους επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, με την καθιέρωση
από το 2023 της προπληρωμένης κάρτας. Εφεξής, τα
ποσά των επιδομάτων, με εξαίρεση τα αναπηρικά επι-
δόματα, θα μπαίνουν σε προπληρωμένη κάρτα και όχι
σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Έτσι, οι δικαιούχοι θα
μπορούν να χρησιμοποιούν την προπληρωμένη κάρτα

και να κάνουν τα ψώνια τους. Σήμερα με προπληρωμέ-
νη κάρτα κατά το ήμισυ καταβάλλεται το Ελάχιστο Εγ-
γυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ). Από το 2023 όλο το
ποσό του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα
μπαίνει στην προπληρωμένη κάρτα. Το ίδιο θα ισχύει
για όλα τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ με εξαίρεση τα ανα-
πηρικά, όπως προαναφέρθηκε. Όλο το ποσό του επι-

δόματος θα μπαίνει στην προπληρωμένη κάρτα και μέ-
σω αυτής θα κάνει ο δικαιούχος τις αγορές του. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες, οι συζητήσεις μεταξύ των
υπουργείων Εργασίας, Οικονομικών και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και των τραπεζών θα ολοκληρωθούν
μέσα στο φθινόπωρο, προκειμένου να γίνει ο διαγωνι-
σμός για την ανάληψη του έργου.

Από το Ταμείο Ανάκαμψης 
η χρηματοδότηση για
νοικοκυριά, επιχειρήσεις 
και νέους

Με προπληρωμένη κάρτα θα καταβάλλονται τα προνοιακά επιδόματα

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Έρχονται τέσσερα 
νέα προγράμματα 

« Ε Ξ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ω »  



Σ
ε κανονικό ρυθμό επανήλ-
θαν από χθες οι πλειστη-
ριασμοί για χρέη προς την
Εφορία μετά το «πάγωμα»

δυόμισι ετών που ίσχυε, στο πλαίσιο
των μέτρων για την αντιμετώπιση
των συνεπειών της πανδημίας.

Η έναρξη των πλειστηριασμών
αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο
για το οικονομικό επιτελείο της κυ-
βέρνησης προκειμένου να αυξηθεί
η εισπραξιμότητα στο σκέλος των
δημόσιων εσόδων αλλά και να πιε-
στούν οι οφειλέτες ώστε να τακτο-
ποιήσουν τις οφειλές τους προτού
βρεθούν αντιμέτωποι με το ηλε-
κτρονικό «σφυρί». Χθες έγινε η...
πρεμιέρα, αρχής γενομένης από τη
Θεσσαλονίκη, όπου βγήκαν στον
πλειστηριασμό δύο οικόπεδα και
ένα διαμέρισμα. Θα ακολουθήσουν
δεκάδες άλλοι έως το τέλος Δεκεμ-
βρίου, που θα αφορούν διαμερί-
σματα, αποθήκες, πάρκινγκ, επαγ-

γελματικά κτίρια κ.λπ.
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων

Εσόδων θα ανεβάσει σταδιακά ταχύ-
τητες, έχοντας ως κύριο στόχο την
ανάσχεση του κύματος απλήρωτων
φόρων αλλά και την αποτροπή δημι-
ουργίας νέων ληξιπρόθεσμων χρε-
ών. Την ίδια στιγμή, χιλιάδες νοικο-
κυριά κλονίζονται από το κύμα ακρί-
βειας και την αύξηση του ενεργει-
ακού κόστους, με αποτέλεσμα να
μην μπορούν να ανταποκριθούν στις
υποχρεώσεις τους. Ως γνωστόν, οι
πλειστηριασμοί είναι το τελευταίο
στάδιο είσπραξης οφειλών από την
Εφορία και εφαρμόζεται στις περι-
πτώσεις όπου δεν έχουν αποδώσει οι
κατασχέσεις καταθέσεων, καθώς δεν
υπάρχουν τραπεζικά υπόλοιπα. Ιδι-
αίτερο βάρος πέφτει στην είσπραξη
οφειλών από τους μεγαλοοφειλέτες
της Εφορίας, χωρίς ωστόσο να υπάρ-
χουν και πολύ υψηλές προσδοκίες
σε σχέση με το τελικό αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοι-
χεία της ΑΑΔΕ, το συνολικό ύψος των
ληξιπρόθεσμων χρεών προς την
Εφορία ανέρχεται σε 112,5 δισ. ευρώ,
εκ των οποίων τα 25,482 δισ. ευρώ
έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτα εί-
σπραξης, αλλά εξακολουθούν να πε-

ριλαμβάνονται στη σχετική λίστα των
οφειλετών. Πρέπει να σημειωθεί ότι
υπό την απειλή κατάσχεσης τραπεζι-
κών καταθέσεων βρίσκονται περίπου
2.000.000 φορολογούμενοι, ενώ συ-
νολικά στη «μαύρη λίστα» της Εφο-
ρίας βρίσκονται 4.744.758 φυσικά
και νομικά πρόσωπα. Από τους οφει-
λέτες αυτούς 1.364.368 έχουν βρεθεί
αντιμέτωποι με αναγκαστικά μέτρα,
ενώ 1.975.739 φορολογούμενοι απει-
λούνται με κατασχέσεις και πλειστη-
ριασμούς.

Σημειώνεται ότι αν το ληξιπρόθε-
σμο χρέος υπερβαίνει τα 500 ευρώ,
τότε η Εφορία έχει τη δυνατότητα της
κατάσχεσης κινητών περιουσιακών
στοιχείων στα χέρια του οφειλέτη ή
εις χείραν τρίτων. Στη συνέχεια και
εφόσον έχει εξαντληθεί κάθε δυνα-
τότητα είσπραξης του οφειλόμενου
ποσού, τότε ξεκινάει η διαδικασία
των πλειστηριασμών. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησε το
πρόγραμμα για τους
μακροχρόνια ανέργους

Ξεκίνησε χθες η υποβολή των αιτή-
σεων για την κάλυψη επιπλέον 6.500
θέσεων του επιτυχημένου προγράμ-
ματος απασχόλησης μακροχρόνια
ανέργων 55-67 ετών. Το πρόγραμμα
έχει προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ
και είχε εξαγγελθεί από τον πρωθυ-
πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διε-
θνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ στο-
χεύει στην πρόσληψη όσων δεν εργά-
ζονται για πάνω από 12 μήνες σε θέ-
σεις πλήρους απασχόλησης. Η διάρ-
κεια του προγράμματος είναι 12 μήνες
με δυνατότητα επέκτασης για άλλους
12 και η μηνιαία επιχορήγηση ανέρχε-
ται στο 75% του μισθού και των ασφαλι-
στικών εισφορών, έως τα 750 ευρώ
μηνιαία. Το πρόγραμμα των 10.000 θέ-
σεων ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2017,
αλλά μέχρι τον Ιούλιο του 2020 η κάλυ-
ψη ήταν αρκετά χαμηλή. Με την αύξη-
ση των 6.500 θέσεων το βελτιωμένο
πρόγραμμα θα έχει προσφέρει συνο-
λικά 15.000 θέσεις.

Άλμα 38,9% στον τζίρο 
της βιομηχανίας τον Ιούλιο

Με εξαιρετικά ικανοποιητικό ρυθ-
μό κινούνται οι μηχανές της ελληνι-
κής βιομηχανίας, καθώς οι αυξημέ-
νες παραγγελίες και οι υψηλότερες
τιμές χονδρικής οδήγησαν σε εντυ-
πωσιακή αύξηση του τζίρου τον Ιού-
λιο, σχεδόν κατά 40%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελλη-
νικής Στατιστικής Αρχής, τον Ιούλιο ο
τζίρος της σημείωσε αύξηση κατά
38,9% σε σχέση με τον αντίστοιχο
περσινό μήνα, ενώ πέρυσι σε σχέση
με τον Ιούλιο του 2020 είχε σημει-
ώσει αύξηση 25,1%. Πάντως, όπως
προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛ-
ΣΤΑΤ, τον Ιούλιο υπήρξε μια μικρή
κάμψη κατά 1,3% σε σχέση με τον
Ιούνιο, η οποία οφείλεται στο γεγο-
νός ότι ένα σημαντικό τμήμα της εγ-
χώριας βιομηχανίας έκανε... κράτει
λόγω των υψηλών τιμών της ενέργει-
ας και του περιορισμού της ζήτησης.
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Κινδυνεύουν 2.000.000
φορολογούμενοι, αν δεν
ρυθμίσουν τις οφειλές 
τους στην Εφορία

Ξεκίνησαν οι πλειστηριασμοί
ακινήτων έπειτα από 2,5 χρόνια 
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του Μιχάλη Μαστοράκη

«Μ
έρες ενέργειας»
σήμερα και αύριο
για τα ελληνικά νοι-
κοκυριά και τις επι-

χειρήσεις, καθώς σήμερα Τρίτη οι
προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας
ανακοινώνουν τις ανταγωνιστικές
χρεώσεις κατανάλωσης για τον μήνα
Οκτώβριο και αύριο, Τετάρτη 21 Σε-
πτεμβρίου, ακολουθούν οι κυβερνητι-
κές ανακοινώσεις για το νέο μοντέλο
των επιδοτήσεων λογαριασμών που
θα ισχύσει από 1ης Οκτωβρίου.

Ανεπίσημοι υπολογισμοί θέλουν
τους παρόχους να διαμορφώνουν ένα
εύρος τιμών από 0,599 έως 0,680 ευ-
ρώ ανά κιλοβατώρα. Υπενθυμίζεται
ότι για τον Σεπτέμβριο οι χρεώσεις
των εταιρειών κυμαίνονταν από 68
έως 80 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώ-
ρα, ενώ τον αμέσως προηγούμενο μή-
να από 47 έως 58 λεπτά του ευρώ.

«Οι υπολογισμοί της συγκεκριμένης
τιμολόγησης γίνεται μέσα σε ένα ιδι-

αίτερα ρευστό περιβάλλον, με τις τιμές
του TTF να μεταβάλλονται συνεχώς,
με αποτέλεσμα να μην είναι εύκολη
υπόθεση ο ακριβής προσδιορισμός
των τιμολογίων για τον επόμενο μή-
να», σχολιάζουν παράγοντες της αγο-
ράς αναφορικά με το ύψος της τιμής
της κιλοβατώρας για τον Οκτώβριο.

Πώς θα λειτουργεί το μοντέλο
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνω-

στά, μια και το μοντέλο σε όλες του τις
λεπτομέρειες θα ανακοινωθεί αύριο
Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου, αυτό προβλέ-
πει την εισαγωγή κλιμακωτής επιδό-
τησης ώστε η απορρόφηση των αυξή-
σεων να περιορίζεται όσο αυξάνεται η
κατανάλωση, σε συνδυασμό με την
πριμοδότηση των νοικοκυριών που θα
μειώσουν κατά τουλάχιστον 15% τις κι-
λοβατώρες που «καίνε» σε σχέση με
το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Συγκεκριμένα, θα δημιουργηθούν
τρία κλιμάκια κατανάλωσης με ανάλο-
γη κλιμάκωση στις επιδοτήσεις, ενώ,
σύμφωνα με πληροφορίες, τα υπουρ-

γεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
Οικονομικών φέρεται να έχουν πλέον
οριστικοποιήσει τα όρια κάθε κλίμα-
κας. Έτσι, εκτός απροόπτου η 1η κλί-
μακα θα καλύπτει κατανάλωση μέχρι
τα επίπεδα των 500 κιλοβατώρων,
λαμβάνοντας επομένως και τη μέγι-
στη επιδότηση.

Η 2η κλίμακα θα καλύπτει τη μηνι-
αία κατανάλωση από 500 έως το επί-
πεδο των 1.000 κιλοβατώρων, με την
ενίσχυση να μειώνεται ελαφρώς σε
σχέση με την 1η βαθμίδα. Η 3η κλίμα-
κα αφορά τις καταναλώσεις από 1.000
έως 1.500 κιλοβατώρες, για τις οποίες
θα είναι περαιτέρω αποκλιμακωμένη
η επιδότηση.

Μπόνους στις 2 ανώτερες 
κλίμακες

Παράλληλα, το μπόνους επιδότησης
θα εφαρμόζεται στις δύο ανώτερες
κλίμακες, δίνοντας τη δυνατότητα αύ-
ξησης του ποσού ενίσχυσης. Επομέ-
νως, για την κατανάλωση που, πχ,
υπάγεται στη 2η κλίμακα, αν ένας κα-

ταναλωτής μειώσει τη ζήτησή του κα-
τά 15% σε σχέση με πέρυσι, θα μπορεί
να αυξήσει την ενίσχυση τα επίπεδα
της 1ης κλίμακας.

Με την ίδια λογική, μηνιαίες κιλο-
βατώρες από 1.000 έως 1.500 κιλοβα-
τώρες θα επιδοτηθούν με το ίδιο ποσό
με τη 2η κλίμακα, αν ο καταναλωτής
έχει περικόψει τη ζήτησή του 15% σε
ετήσια βάση. Σύμφωνα με όλες τις εν-
δείξεις, η παροχή του μπόνους θα γί-
νεται σε 4μηνιαία βάση, δηλαδή με τη
συχνότητα με την οποία γίνονται οι κα-
ταγραφές των ενδείξεων των μετρη-
τών από τον ΔΕΔΔΗΕ και επομένως
υπάρχουν στοιχεία για την πραγματι-
κή κατανάλωση κάθε παροχής.

Αύριο τα «νούμερα» 
των επιδοτήσεων και 

το νέο μοντέλο που θα ισχύσει
τον επόμενο μήνα

Την 1η Οκτωβρίου προγραμματίζεται η επίσημη
έναρξη της διασύνδεσης φυσικού αερίου της Ελλάδας
με τη Βουλγαρία, γεγονός που αναμένεται να συμβά-
λει σημαντικά στην ενεργειακή ασφάλεια της περιο-
χής. Το βουλγαρικό τμήμα του αγωγού έλαβε ορισμέ-
να από τα απαραίτητα έγγραφα για την επίσημη έναρ-
ξη λειτουργίας του αυτή την εβδομάδα και η προγραμ-
ματισμένη έναρξη θα γίνει την 1η Οκτωβρίου.

Η Φον ντερ Λάιεν βρέθηκε στη Σόφια στις αρχές
Απριλίου για να παραδώσει την έγκριση της κυβέρ-

νησης για το βουλγαρικό σχέδιο ανάκαμψης, για το
οποίο η υπηρεσιακή κυβέρνηση αναμένει να λάβει
σχεδόν 800 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους.
Ανεπίσημα, η Euractiv Bulgaria έμαθε ότι η εταιρεία
που διαχειρίζεται τη διασύνδεση (ICGB) θα προσκα-
λέσει τους προέδρους της Βουλγαρίας, του Αζερμ-
παϊτζάν, της Σερβίας, της Ρουμανίας και της Βόρειας
Μακεδονίας σε συνάντηση με την Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν στη Σόφια.

Η ιδέα είναι να μετατραπεί η έναρξη λειτουργίας

του αγωγού φυσικού αερίου σε περιφερειακή συ-
νάντηση για ενεργειακά θέματα με τη συμμετοχή της
προέδρου της Επιτροπής. Στις αρχές Σεπτεμβρίου
ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των μετόχων
του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP) για
την επέκταση της χωρητικότητάς του. Το Αζερμπαϊ-
τζάν κατέχει το 20% του TAP, ενώ άλλοι μέτοχοι είναι
η British Petroleum, η Snam, η Fluxys και η E-
nagás.

Μ. ΜΑΣΤ.

Ανακοινώνουν
χαμηλότερες
χρεώσεις για
τον Οκτώβριο

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Από 1/10 σε λειτουργία ο αγωγός Ελλάδας - Βουλγαρίας 
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Της Ρεγγίνας Σαβούρδου 

Η
αειφορία του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος δεν
είναι υπόθεση ενός και
εξαρτάται από την ουσια-

στική συμπόρευση όλων εκείνων των
φορέων που εμπλέκονται άμεσα ή έμ-
μεσα με αυτό. Μεγάλα ή μικρά κατα-
λύματα και ξενοδοχειακές μονάδες,
τουριστικά πρακτορεία εγχώρια και
εξωχώρια, πρωτογενής παραγωγή,
επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος, ακόμη και οι υπάλληλοι και τα
στελέχη των επιχειρήσεων από κοι-
νού με την ελληνική Πολιτεία επιχει-
ρούν προς αυτήν την κατεύθυνση.

Η προσπάθεια για την επιμήκυνση
της σεζόν έχει ξεκινήσει εδώ και και-
ρό και εστιάζει τόσο στα κίνητρα που
θα δοθούν σε αεροπορικές εταιρείες
όσο και στη διαφήμιση της χώρας μας
στο εξωτερικό για την off season πε-
ρίοδο από τον Νοέμβριο έως τον Μάρ-
τιο του επόμενου έτους.

Επιχειρηματίες και παράγοντες της
αγοράς βλέπουν θετικά αυτήν την
προοπτική και ήδη τα νησιά που κρα-
τούν τα σκήπτρα κατά την καλοκαιρινή
περίοδο, δύνανται να παραμείνουν
ανοιχτά και κατά τη διάρκεια του χει-
μώνα. 

Κρήτη, Ρόδος και Κως, περιοχές οι
οποίες «βούλιαξαν» το καλοκαίρι από
τουρίστες, ενώνουν δυνάμεις διαθέ-
τοντας συνολικά 14.000 κλίνες για τον
χειμώνα. Ενδεικτικά ο Νομός Ρεθύ-
μνης, για αυτόν τον σκοπό, μπορεί να
διαθέσει 2.500 κλίνες σε ξενοδοχεία
όλων των κατηγοριών και 1.000 κλίνες
σε επιπλωμένα διαμερίσματα και βί-
λες.  Ανοιχτά κατά τη διάρκεια του χει-
μώνα θα παραμείνουν 100 τουλάχι-
στον εστιατόρια και παραδοσιακά κα-
φενεία, 30-50 καφέ μπαρ και κέντρα
διασκέδασης στο παραλιακό μέτωπο
και στην παλιά πόλη, ενώ αντίστοιχα
στα Χανιά υπάρχει η δυνατότητα διά-
θεσης 2.000 κλινών.

Ψήφος εμπιστοσύνης από 
μεγάλες αεροπορικές εταιρείες

Τις εξαιρετικές επιδόσεις που κα-

τέγραψε φέτος ο τουρισμός επιβε-
βαίωσε και ο πρόεδρος των Τουρι-
στικών Πρακτόρων Κρήτης, Μιχά-
λης Βλατάκης. «Τον Ιούλιο και τον
Αύγουστο ξεπεράσαμε τα νούμερα
του 2019 κατά 5,5% και ο Σεπτέμ-
βριος έχει δυναμική, νομίζω θα πιά-
σουμε τους αριθμούς του ’19. Και
τον Οκτώβριο πιστεύω θα έχουμε
καλά νούμερα. Εμείς εδώ στην Κρή-
τη πάμε μέχρι τον Νοέμβριο, υπάρ-
χουν πτήσεις», ανέφερε χαρακτηρι-
στικά ο κ. Βλατάκης.

Στη Ρόδο, η διαθεσιμότητα σε κλί-
νες ξεπερνά τις 3.000 (3.300) ενώ στην
Κω διατίθενται 4.306 από τα 1.980 δια-
θέσιμα δωμάτια και ξενοδοχεία όλων
των κατηγοριών.

Ψήφο εμπιστοσύνης λαμβάνει η Ελ-
λάδα από μεγάλες αεροπορικές όπως
η βρετανική JET2, η οποία ήδη αύξησε

τις αεροπορικές θέσεις της για τα νη-
σιά του ΝΑ Αιγαίου κατά 87% σε σχέση
με το 2019 και για το 2023 θα τις αυξή-
σει ακόμη 10%. Επιπλέον, και οι έξι αε-
ροπορικές εταιρείες του ομίλου
Lufthansa, μεταξύ αυτών η Swiss, η
Brussels και η Eurowings, προγραμ-
ματίζουν 30% αύξηση για τη χώρα μας
μέχρι το 2030.

Το υπό κατασκευή νέο τμήμα της Ολυμπίας Οδού στο
«Πάτρα - Πύργος», μήκους 75 χλμ, προχωρά και θα ολο-
κληρωθεί εντός χρονοδιαγραμμάτων, διαβεβαίωσε ο
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ολυμπίας Οδού
Παναγιώτης Παπανικόλας. Ο νέος υπερσύγχρονος αυτο-
κινητόδρομος θα περιλαμβάνει οκτώ ανισόπεδους κόμ-
βους, 15 γέφυρες και 64 διαβάσεις, δύο μετωπικούς
σταθμούς διοδίων σε Κάτω Αχαγιά και Χανάκια και δύο
πλευρικούς σταθμούς σε Κάτω Αχαγιά και Αμαλιάδα.

Από τα τρία εργοτάξια που έχουν στηθεί, το πρώτο

βρίσκεται από το Μιντιλόγλι μέχρι τα Καραίικα, το δεύ-
τερο από τα Καραίικα μέχρι τη Γαστούνη και το τρίτο από
τη Γαστούνη μέχρι τον Πύργο.  Παρά την αύξηση του κό-
στους των πρώτων υλών, επιδίωξη της εταιρείας αποτε-
λεί η παράδοση του έργου το 2025 όπως αρχικά έχει
συμφωνηθεί και η πρόοδος των εργασιών πλησιάζει το
4% και βρίσκεται μπροστά από τα χρονοδιαγράμματα,
επισημαίνουν από την Ολυμπία Οδό.

Να σημειωθεί πως το πρώτο τμήμα «Μιντιλόγλι - Κά-
τω Αχαΐα», μήκους 13 χιλιομέτρων, κατασκευάζεται πά-

νω στην υφιστάμενη χάραξη, ενώ το υπόλοιπο έργο από
Κάτω Αχαΐα έως τον Πύργο είναι σε νέα χάραξη.  Οι ερ-
γασίες που εκτελούνται αυτή την ώρα είναι κυρίως χω-
ματουργικές, ενώ κατασκευάζονται και οι κάτω διαβά-
σεις, οι οχετοί και ο ανισόπεδος κόμβος στην Κάτω
Αχαΐα. Το έργο συνοδεύεται από ένα επιπρόσθετο έργο,
αξίας 30 εκατ. ευρώ, και αφορά στοχευμένα έργα οδι-
κής ασφάλειας στον υφιστάμενο άξονα, τα οποία βρί-
σκονται σε εξέλιξη.

Ρ. Σ.

Συνολικά θα διαθέσουν
14.000 κλίνες όλο 
τον χειμώνα, ενώ θα μείνει
ανοιχτός ένας μεγάλος
αριθμός μαγαζιών
εστίασης 

Ολυμπία Οδός: Προχωρά και ξεπερνά το χρονοδιάγραμμα το Πάτρα - Πύργος 

Μπροστάρισσες 
σε τουρισμό 365
Κρήτη, Ρόδος, Κως

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
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H
επιφυλακτικότητα κυριαρχεί
στις ευρωπαϊκές αγορές, κα-
θώς οι επενδυτές ετοιμάζον-
ται για άλλη μία μεγάλη αύ-

ξηση των αμερικανικών επιτοκίων αυτή
την εβδομάδα από τη Federal Reserve.
Το επιφυλακτικό κλίμα των ευρωπαϊ-
κών αγορών ακολουθεί και το ελληνικό
χρηματιστήριο, βγάζοντας σαφώς πε-
ρισσότερες άμυνες, με εξαιρετικά χα-
μηλή ωστόσο αξία συναλλαγών. Το διε-
θνές κλίμα θα παραμείνει ο βασικός
διαμορφωτής της τάσης στο ΧΑ, ενώ και
η συμπεριφορά των τραπεζικών μετο-
χών θα καθορίσει τη βραχυπρόθεσμη
πορεία της αγοράς. Τεχνικά ο Γενικός Δείκτης θέλει κλεισίματα υψηλότερα των 854 μονάδων για να κινηθεί προς 865
(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. Από την άλλη, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης θέλει συνεχόμενα κλεισίματα
υψηλότερα των 2.051 (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων), για να κινηθεί προς τις 2.063, 2.086 (συγκλίνουν ο εκθετικός
ΚΜΟ 200 ημερών και ο εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων), 2.103, 2.118 και 2.119 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών) και να
απομακρύνει το σενάριο υποχώρησης προς τις 1.954 μονάδες.

Flexopack: Εκτίναξη
πωλήσεων και κερδών   

Μεγάλη αύξηση σημείωσαν οι εξαμηνι-
αίες οικονομικές επιδόσεις του εισηγμένου
ομίλου Flexopack κατά το πρώτο φετινό
εξάμηνο, καθώς: Οι πωλήσεις από τα 49,98
εκατ. αυξήθηκαν στα 74,9 εκατ. ευρώ. Τα
λειτουργικά κέρδη EBITDA ανέβηκαν από τα
8,46 στα 14,99 εκατ. Τα καθαρά κέρδη εκτι-
νάχθηκαν από τα 4,32 στα 7,84 εκατ. Τα ίδια
κεφάλαια στις 30/6/2022 διαμορφώθηκαν
λίγο πάνω από τα 100 εκατ. Για το δεύτερο μι-
σό της χρονιάς, η διοίκηση του ομίλου κρατά
επιφυλακτική στάση.

Μπαράζ roadshows 

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικά
Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ) Γιάννος Κοντό-
πουλος θα βρίσκεται στις 4 Οκτωβρίου
στη Νέα Υόρκη για να συμμετάσχει στο
WOOD’s EME NYC Investor Days, στις 28
Νοεμβρίου στο Λονδίνο για το Morgan
Stanley & Athens Stock Exchange In-
vestor Roadshow και στις 9 Δεκεμβρίου
θα μετάσχει στο ετήσιο συνέδριο της
Capital Link ξανά στη Νέα Υόρκη. Ειδικά
στο Investor Roadshow του Νοεμβρίου
θα συμμετάσχουν εκτός από 20 εταιρεί-
ες του Large Cap και μη εισηγμένες επι-
χειρήσεις. Δηλαδή, με απλά λόγια, θα
βολιδοσκοπηθεί στο Λονδίνο το ενδια-
φέρον των επενδυτών για επιχειρήσεις
που θα μπορούσαν σε επόμενο στάδιο να
εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Performance Technologies:
Διανομή μερίσματος €0,03420

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
των μετόχων της Performance Technolo-
gies της 8ης Σεπτεμβρίου 2022 ενέκρινε
τη διανομή μερίσματος μεικτού ποσού
0,0360 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτη-
σης φόρου. Σύμφωνα με τη σχετική ανα-
κοίνωση, το ποσό του τελικού μερίσματος
των 0,0360 ευρώ ανά μετοχή υπόκειται σε
παρακράτηση φόρου 5%, σύμφωνα με το
άρθρο 64 του Νόμου 4172/2013 όπως
ισχύει σήμερα και συνεπώς το καθαρό
καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα
ανέλθει σε 0,03420 ευρώ ανά μετοχή.

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, οι συζητήσεις μεταξύ της ΔΕΗ, του Oμίλου Κο-
πελούζου και της ΔΕΠΑ για την κατασκευή νέου σταθμού
ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο το φυσικό αέριο στην
Αλεξανδρούπολη. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το μάνα-
τζμεντ της μονάδας, αλλά και το μεγαλύτερο μερίδιο, πρό-
κειται να έχει η ΔΕΗ. Όπως αναφέρουν πηγές με γνώση
των διεργασιών, η νέα μονάδα θα έχει πλεονέκτημα ότι εί-
ναι στρατηγικά τοποθετημένη σε μια περιοχή με πρόσβα-
ση σε υγροποιημένο φυσικό αέριο LNG και θα μπορεί να

καλύψει ενεργειακές ανάγκες στην ευρύτερη περιοχή με εξαγωγικό χαρακτήρα, καθώς οι χώρες της περιο-
χής προωθούν την απεξάρτησή τους από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Βραβείο «Lord Byron» για Γιούνκερ, Λιου και Ρέγκλινγκ

ΧΑ: Με το βλέμμα στις διεθνείς αγορές

Νέα μονάδα με κοινό σχήμα ΔΕΗ, Κοπελούζου, ΔΕΠΑ 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Ο πρώην πρόεδρος της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-
Κλοντ Γιούνκερ, ο πρώην
υπουργός Οικονομικών των
ΗΠΑ Τζακ Λιου και ο επικεφα-
λής του Ευρωπαϊκού Μηχανι-
σμού Σταθερότητας (ESM) Κλά-
ους Ρέγκλινγκ θα λάβουν  το
βραβείο «Lord Byron» που
απονέμει η Εταιρεία για τον Ελ-
ληνισμό και τον Φιλελληνισμό σε ειδική τελετή που θα διεξαχθεί στην Ακαδημία Αθηνών. Στο πλαίσιο της εκ-
δήλωσης θα γίνει συζήτηση με θέμα τις κρίσεις και την αντιμετώπισή τους βάσει αξιών. Σημειώνεται πως η
Εταιρεία για τον Ελληνισμό και τον Φιλελληνισμό απονέμει το βραβείο «Lord Byron» σε τρεις σημαντικές
διεθνείς προσωπικότητες από τον πολιτικό, πολιτιστικό, ακαδημαϊκό ή επιχειρηματικό κόσμο, των οποίων οι
καριέρες χαρακτηρίζονται από μακροχρόνια φιλελληνική καταγραφή ή που συνέβαλαν στην κοινωνία με τις
δράσεις και τη σταδιοδρομία τους, εμπνευσμένες από τις αξίες του Ελληνισμού.
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λληνική προστιθέμενη αξία έχει το 40%
του τζίρου της Bayer Eλλάδος, μέσω των
συνεργασιών που έχει αναπτύξει με ελλη-
νικές εταιρείες, ενώ ειδικά η περιοχή της

Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας απορροφά
σημαντικό μέρος των πόρων που διατίθενται κάθε
χρόνο για κλινική έρευνα και κλινικές μελέτες. Τα
παραπάνω επισήμανε ο επικεφαλής Market Ac-
cess (πρόσβασης στις αγορές) της εταιρείας Ηλίας
Κοντούδης, μιλώντας σε εκδήλωση του Helexpo
Forum, στο πλαίσιο της 86ης ΔΕΘ, σε πάνελ που
συνδιοργάνωσαν το πρόγραμμα ΝΒG Business Se-
eds της Εθνικής Τράπεζας, το ΑΠΘ, το ΟΚ!Τhess και
το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο.

ΕΛΒΕ: Επιστροφή
κεφαλαίου 0,3 ευρώ 

Kαράλης: Στα 39,11 εκατ. 
ο τζίρος του 2021

Α ν ά π τ υ ξ η
5,72% κατέγρα-
ψε το 2021 η
ηπειρωτική γα-
λακτοβιομηχα-
νία Καράλης, η
οποία έκλεισε
τη χρονιά με τζίρο 39,11 εκατ. ευρώ. Πα-
ράλληλα, το κόστος πωληθέντων αυξήθηκε
κατά 8% περίπου, στα 33,82 εκατ. ευρώ, από
31,32 εκατ. ευρώ το 2020. Αυτό είχε ως
αποτέλεσμα τη μείωση του μεικτού κέρ-
δους κατά 6,74% περίπου, στα 5,28 εκατ.
ευρώ. Το μεικτό κέρδος ως ποσοστό επί του
κόστους πωληθέντων μειώθηκε ελαφρά σε
15,62% έναντι 18,09% στη χρήση 2020. Επί-
σης τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας δια-
μορφώθηκαν σε 4,4 εκατ. ευρώ με πτώση
9,38% και τα καθαρά κέρδη σε 3,4 εκατ. ευ-
ρώ, από 3,72 εκατ. ευρώ την αμέσως προ-
ηγούμενη χρονιά.

Θετική πορεία για 
την Παπαστράτος το 2021

Με σχεδόν διψήφιο ρυθμό «έτρεξαν» οι κα-
θαρές πωλήσεις της Παπαστράτος το 2021, η
οποία παράλληλα αύξησε την κερδοφορία της
σε σημαντικά ποσοστά συγκριτικά με το 2020.
Ειδικότερα ο συνολικός κύκλος εργασιών
ανήλθε σε 1,364 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 5%
σε σχέση με το 2020, ωστόσο ο καθαρός της
τζίρος ενισχύθηκε κατά 9,63%, στα 469 εκατ.
ευρώ. Παράλληλα το μεικτό κέρδος διαμορ-
φώθηκε σε 200 εκατ. ευρώ (+14% από το 2020),
τα προ φόρων κέρδη σε 120,5 εκατ. ευρώ
(+40,1%) και τα καθαρά κέρδη σε 101,4 εκατ. ευ-
ρώ, αυξημένα κατά 47,4% σε ετήσια βάση. 

Roumbita: Επένδυση 
στον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού 
Η ελληνικών συμφερόντων κυπριακή εται-
ρεία Roumbita Limited είναι η ιδιοκτήτρια
της ελληνικής εταιρείας CANMED. Η CAN-
MED Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική
Εταιρεία πέτυχε προσφάτως να υπαχθεί στον
αναπτυξιακό νόμο επενδυτικό της σχέδιο που
αφορά την ίδρυση καθετοποιημένης μονάδας
παραγωγής προϊόντων φαρμακευτικής κάν-
ναβης στον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού. Η επέν-
δυση της Roumbita Limited στη φαρμακευτι-
κή κάνναβη είναι μεγάλη, καθώς το επενδυτι-
κό σχέδιο της CANMED θα ανέλθει σε 9,5
εκατ. ευρώ. Τα 3 εκατ. ευρώ εξ αυτών θα κα-
λυφθούν από τον επενδυτικό νόμο μέσω επι-
χορήγησης.

Volkswagen: Στόχος τα 9,4 δισ.
ευρώ από την IPO της Porsche
Το ποσό των 9,4 δισ. ευρώ θέλει να συγκεντρώ-
σει από τη δημόσια εγγραφή της Porsche στο
χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης ο όμιλος
Volkswagen, που αποτελεί τη μητρική τής γερ-
μανικής εταιρείας πολυτελών αυτοκινήτων.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη IPO της Γηραιάς
Ηπείρου που έχει λάβει χώρα την τελευταία δε-
καετία, τη δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία της
Γερμανίας και την τρίτη μεγαλύτερη στην ιστο-
ρία της Ευρώπης, σύμφωνα με ξένα μέσα. Η δη-
μόσια εγγραφή της Porsche έχει προγραμματι-
στεί για τις 29 Σεπτεμβρίου.

H Βayer και η καινοτομία 
στη Βόρεια Ελλάδα

MLS: Δεκτή η λήψη 
προληπτικών μέτρων

Η MLS Πληροφορική ΑΕ ανακοίνωσε ότι το Μο-
νομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με την υπ’
αριθμ. 11686/2022 απόφασή του έκανε δεκτή την
αίτηση της MLS για λήψη προληπτικών μέτρων
σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν. 4738/2020, διατάσ-
σοντας μεταξύ άλλων την αναστολή όλων των μέ-
τρων εκκρεμών ή μη, ατομικής και συλλογικής
αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της εταιρείας.

Με τη νέα ονομαστική αξία ευρώ 0,21 ανά
μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής
στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή με-
τρητών στους μετόχους ποσού ευρώ 0,30 ανά
μετοχή θα είναι διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ
από τις 30/11/2022 οι μετοχές της εταιρείας
ΕΛΒΕ ΑΕ, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη.
Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης
των μετοχών της εταιρείας στο ΧΑ θα διαμορ-
φωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρη-
ματιστηρίου Αθηνών όπως ισχύει. Δικαιού-
χοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτο-
χοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία
του ΣΑΤ της 1ης/12/2022 για την εν λόγω ει-
σηγμένη εταιρεία.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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E
πειτα από 42 μέρες απολύθηκε από τον
Ολυμπιακό ο Ισπανός τεχνικός Κάρλος
Κορμπεράν, μετά την ήττα 2-1 με ανα-
τροπή από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη και

υποψήφιοι να τον αντικαταστήσουν είναι δυο Ισπα-
νοί, ένας Πορτογάλος και ένας Γάλλος. Ο ένας εί-
ναι ο Μίτσελ, που εργάστηκε και στο παρελθόν
στον Ολυμπιακό, με ομολογουμένως πολύ καλά
αποτελέσματα, όπως νίκες επί της Ατλέτικο Μαδρί-
της 3-1, επί της Γιουβέντους 1-0 και επί της Μάν-
τσεστερ Γιουνάιτεντ 2-0. Ο άλλος είναι ο άλλοτε
προπονητής της πρωταθλήτριας Ευρώπης Λίβερ-
πουλ, επίσης Ισπανός, Ράφα Μπενίτεθ, αλλά δύ-
σκολο να δεχτεί. Είναι γνωστό ότι μεγάλα ονόματα
της προπονητικής αρνούνται να έρθουν στην Ελλά-
δα, γιατί εδώ το ποδόσφαιρο παίζεται στα γραφεία
των διαιτητών και των παραγόντων και όχι στο γή-
πεδο. Ό,τι γίνεται… μαθαίνεται και οι καλοί προπο-
νητές δεν θέλουν να μπλέξουν. Υπάρχει και ένα
εναλλακτικό σενάριο για Πορτογάλο προπονητή,

αλλά δεν είναι κάτι σίγουρο, ούτε για τον Γάλλο
παγκόσμιο πρωταθλητή ως παίκτη, Λοράν Μπλαν,
με τον οποίο ο Χάμες Ροντρίγκες συνυπήρξε στην
Αλ Ραγιάν του Κατάρ. Το βέβαιο είναι ότι με τα τε-
ράστια ονόματα των Χάμες, Μαρσέλο, Βρσάλικο
και Μπιέλ που απέκτησε ο Ολυμπιακός, θα έρθει
μεγάλο όνομα, το μεγαλύτερο δυνατό, ωστόσο. Για
να μπορεί πρωτίστως να διαχειριστεί το υλικό.

Κατά τα άλλα, ο Παναθηναϊκός έκανε το 5Χ5 με
το χατ τρικ του Αϊτόρ, 3-0 τον ΠΑΣ Γιάννινα στη
Λεωφόρο, αλλά τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για το
«τριφύλλι», καθώς την επόμενη αγωνιστική θα πά-
ει στην Τούμπα να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Ο
οποίος ΠΑΟΚ κρατούσε τη νίκη στα χέρια του για
101 λεπτά και στο επόμενο ισοφαρίστηκε 1-1 από
τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο. Οι καθυστερήσεις οφείλον-
ται στη ρίψη δακρυγόνων από τους οπαδούς του
ΟΦΗ. Ο «δικέφαλος» υπολείπεται τέσσερις βαθ-
μούς του πρωτοπόρου Παναθηναϊκού. Έναν βαθμό
πίσω από τον ΠΑΟΚ είναι ο Άρης και έναν πιο πίσω

η ΑΕΚ, νικήτρια 2-0 του Παναιτωλικού στο Αγρί-
νιο. Τα άλλα αποτελέσματα: Ατρόμητος - Λαμία 0-
0, Βόλος - Ιωνικός 2-0, Λεβαδειακός - Αστέρας
Τρ. 1-1. 

Υποψήφιοι αντικαταστάτες 
του Κορμπεράν που απολύθηκε, 
οι Μίτσελ, Μπενίτεθ, στο τραπέζι 

και ο Λοράν Μπλαν

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (6η)
ΑΕΚ - Ιωνικός

Αστέρας Τρίπολης - ΟΦΗ

Βόλος ΝΠΣ - Άρης

Ολυμπιακός - Ατρόμητος

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός

ΠΑΣ Γιάννινα - Παναιτωλικός

Λαμία - Λεβαδειακός

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
σε 5 αγώνες

Παναθηναϊκός............15

ΠΑΟΚ..........................11

Άρης............................10

AEK.............................9

Ατρόμητος ..................8

Ολυμπιακός................8

Βόλος..........................8

Παναιτωλικός.............7

Αστέρας Τρ..................4

ΟΦΗ ............................4

ΠΑΣ Γιάννινα ..............4

Λαμία ..........................3

Λεβαδειακός ..............2

Ιωνικός .......................1

Ίβηρας ο νέος προπονητής



Η
Ισπανία είναι η νέα
πρωταθλήτρια Ευρώ-
πης στο μπάσκετ, κα-
θώς νίκησε 88-76 τη

Γαλλία στον τελικό. Μια ομάδα…
ξεγραμμένη, γιατί παρουσιάστη-
κε με εννέα ρούκι στο ρόστερ της
και κανέναν παίκτη από τη Ρεάλ
και την Μπαρτσελόνα. Ομάδα,
όμως, κανονική και με τον Ιταλό
κόουτς Σέρτζιο Σκαριόλο πολλά
χρόνια στον πάγκο της. Μετά τη
μεγάλη επικράτηση στον τελικό
κόντρα στη Γαλλία, η ομάδα του
Σκαριόλο έφτασε τα 14 μετάλλια
σε Eurobasket,  σπάζοντας τα
κοντέρ. Ήταν το 4ο χρυσό μετάλ-
λιο συνολικά (2009, 2011, 2015 τα
προηγούμενα), ενώ στις τελευταίες έξι διοργανώσεις
οι Ισπανοί μετρούν 4 χρυσά και 2 χάλκινα. Παράλληλα,
αυτό ήταν το 7ο διαδοχικό μετάλλιο σε Eurobasket και
10ο στα τελευταία 11 τουρνουά. Τα μετάλλια της Ισπα-
νίας σε Eurobasket: 4 χρυσά (2009, 2011, 2015, 2022),
6 αργυρά (1935, 1973, 1983, 1999, 2003, 2007), 4 χάλκι-

να (1991, 2001, 2013, 2017). Ακόμα ήταν το 20ό σε όλες
τις μεγάλες διοργανώσεις, καθώς μετρούν 2 χρυσά σε
Παγκόσμιο Κύπελλο (2006, 2019) και 4 συνολικά σε
Ολυμπιακούς Αγώνες (3 αργυρά και 1 χάλκινο).

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Γερμανία, που νί-
κησε 82-69 την Πολωνία.

Πρωταθλήτρια η Ισπανία Ο ΠΑΟ 5ος με 5Χ5 στην Ευρώπη
Ο Παναθηναϊκός έκανε το 5Χ5 στο πρωτάθλη-

μα, όπως και πριν από δέκα χρόνια. Στην ευρω-
παϊκή λίστα των σερί νικών οι «πράσινοι» βρί-
σκονται στην πέμπτη θέση. Πρώτη είναι η Άντ-
βερπ με 9Χ9, η Μπενφίκα έχει 7Χ7, ο Άγιαξ 6Χ6,
η Σέλτικ το ίδιο. Την προσεχή αγωνιστική, μετά
τη διακοπή λόγω των αγώνων της Εθνικής, ο Πα-
ναθηναϊκός πάει στην Τούμπα να παίξει με τον
ΠΑΟΚ.

Στην καλύτερη πεντάδα 
ο Γιάννης

Στην κορυφαία πεντάδα του Eurobasket 2022
συμπεριλήφθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Η
Ελλάδα δεν τα κατάφερε, αλλά ο «Greek Freak»
έσπασε τα κοντέρ στη διοργάνωση (29,3 πόντοι,
8,8 ριμπάουντ και 4,7 ασίστ ανά ματς) και ψηφί-
στηκε ως μέλος της κορυφαίας πεντάδας του
τουρνουά. Δίπλα στον Αντετοκούνμπο βρέθηκαν
οι Ντένις Σρέντερ (Γερμανία), Λορένζο Μπράουν
(Ισπανία), Ουίλι Ερνανγκόμεθ (Ισπανία) και Ρούν-
τι Γκομπέρ (Γαλλία).

Συμβολισμός 
της πορφυρής φανέλας 

Είχε και συμβολικό χαρακτήρα η πορφυρή φα-
νέλα της ΑΕΚ στο νικητήριο 2-0 επί του Παναιτω-
λικού στο Αγρίνιο. Με αυτήν τη φανέλα αποχαι-
ρέτησε τη «Νέα Φιλαδέλφεια» πριν από 19 ολό-
κληρα χρόνια σε ματς με τον Άρη. Η Ένωση θα
ξαναπαίξει στο γήπεδό της «ΟΠΑΠ Arena - Αγιά
Σοφιά» την επόμενη αγωνιστική, κόντρα στον Ιω-
νικό. 

Στην Εθνική 
ο Κουλιεράκης

Στην Εθνική ανδρών κλήθηκε ο 18χρονος στό-
περ του ΠΑΟΚ Κώστας Κουλιεράκης, μετά τον
αποκλεισμό του Τζαβέλλα. Ο ομοσπονδιακός
προπονητής Γουστάβο Πογιέτ τον αντάμειψε για
τις μεστές εμφανίσεις του με τη φανέλα του «δι-
κεφάλου», παρά το νεαρό της ηλικίας του. Η
Εθνική παίζει το Σάββατο με την Κύπρο στο νησί
και την Τρίτη στη Ριζούπολη με τη Βόρεια Ιρλαν-
δία για το Nations League. 

Παίκτης-κομπιούτερ
Απίστευτα ποσοστά από τον Ρούμπεν Πέρεθ του Πανα-
θηναϊκού στο ματς με τον ΠΑΣ Γιάννινα. Είχε 139 ενέρ-
γειες εκ των οποίων 120 ήταν άκρως επιτυχημένες, πο-
σοστό 87%. Οι πάσες του, σχεδόν αλάνθαστες. Συγκε-
κριμένα, πραγματοποίησε 118 πάσες εκ των οποίων οι
115 ήταν με επιτυχία. Αυτό μεταφράζεται σε ποσοστό
επιτυχίας 97%!

Νοκ άουτ 
ο Τζαβέλλας

Νοκ άουτ για περίπου έξι εβδομάδες θα μείνει ο Γιώργος Τζαβέλλας, ο οποίος
χειρουργήθηκε επιτυχώς στο χέρι, που είχε σοβαρό πρόβλημα καθώς έσπασε ένα τζάμι από
τα νεύρα του, στο ημίχρονο του αγώνα Παναιτωλικός - ΑΕΚ 0-2. Δεν θα παίξει, φυσικά, και
με την Εθνική ομάδα το προσεχές Σάββατο κόντρα στην Κύπρο και την Τρίτη με τη Βόρεια
Ιρλανδία για το Nations League.
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα 

Δάρδα

Η
συναρπαστικότερη ιστορία της κλασι-
κής λογοτεχνίας με πρωταγωνιστή τον
ήρωα των παιδικών μας χρόνων Όλι-
βερ Τουίστ παρουσιάζεται για δεύτερη

χρονιά στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.
Το κλασικό και διαχρονικό έργο του Άγγλου συγ-
γραφέα Κάρολου Ντίκενς, που έχει εμπνεύσει
πολλές κινηματογραφικές και θεατρικές παραγω-
γές, βλέπει ξανά το φως θεατρικής σκηνής σε μια
υπερπαραγωγή, με τους Δημήτρη Πιατά, Αλμπέρ-
το Εσκενάζυ και Νίκη Παλληκαράκη σε εμβλημα-
τικούς ρόλους.
Η θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία φέρει την
υπογραφή της Κωνσταντίνας Νικολαΐδη, ενώ ο
20μελής θίασος εξαιρετικών ηθοποιών, με τον
ανερχόμενο Κωνσταντίνο Τσουμπάρη στον πρω-
ταγωνιστικό ρόλο, υπόσχεται μαγικά Σαββατοκύ-
ριακα στους λιλιπούτειους θεατές που θα θαυμά-
σουν τις ημέρες και τα έργα του 9χρονου ορφανού

αγοριού που λάτρεψαν γενιές και γενιές.

Υπόθεση
Βρισκόμαστε στην Αγγλία του 19ου αιώνα. Ο Όλι-
βερ Τουίστ είναι ένα 9χρονο ορφανό αγόρι, το
οποίο γεννήθηκε και μεγάλωσε στο ορφανοτρο-
φείο μιας επαρχιακής πόλης της Αγγλίας. Τα χρό-
νια της παραμονής του εκεί, ο Όλιβερ ανέχεται τη
βίαιη συμπεριφορά του επιστάτη, κύριου Μπαμπλ
(Κωνσταντίνος Μουταφτσής), καταφέρνοντας
όμως να κρατήσει αναμμένη μέσα του τη φλόγα
της αγάπης και της ελπίδας. 
Μια μέρα ο Όλιβερ ζητάει λίγο περισσότερο φαγη-
τό για εκείνον και τα άλλα πεινασμένα ορφανά και
αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο κακός επιστάτης να τον
πουλήσει στον κ. Σάουερμπερι ως βοηθό του στο
γραφείο τελετών. Εκεί, ο Όλιβερ βιώνει ξανά σω-
ματική και ψυχολογική βία και ένα βράδυ το σκάει
με προορισμό το μακρινό Λονδίνο. Φτάνοντας στη

μεγαλούπολη, γνωρίζει τον Ατσίδα (Ρίνο Τζάνι), ο
οποίος τον σαγηνεύει με τη μαεστρία του και τον
εντάσσει στη συμμορία τού τρομερού Φάγκιν (Δη-
μήτρης Πιατάς). Ο Όλιβερ, δίπλα στον Φάγκιν και
τη συμμορία του, στον Μπιλ Σάικς (Κωνσταντίνος
Κάππας) και στη Νάνσυ (Άννα Φιλιππάκη), γνωρί-
ζει τον υπόκοσμο του Λονδίνου και μαθαίνει τα
κόλπα και τους κώδικές του. Κυριολεκτικά την τε-
λευταία στιγμή, αυτό που σώζει τον Όλιβερ από το
δυστοπικό μέλλον που γιγαντώνεται μπροστά του
είναι ο κύριος Μπράουνλοου (Αλμπέρτο Εσκενά-
ζυ) και η οικονόμος του, κυρία Μπέντγουικ (Νίκη
Παλληκαράκη), οι οποίοι του προσφέρουν τη δυ-
νατότητα να γίνει μέρος μιας όμορφης οικογένει-
ας. Και αυτή την οικογένεια, ο Όλιβερ Τουίστ τη
λαχταρά! 

Info: Πρεμιέρα 29 Οκτωβρίου. Παραστάσεις κάθε
Σάββατο στις 14.30 και Κυριακή στις 11.30.

Θεατρική 
υπερπαραγωγή
για 2η χρονιά

«Όλιβερ Τουίστ» 



Baby boom

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν ο Λεωνίδας Κουτσό-
πουλος και η Χρύσα Μιχαλοπούλου. Πριν από λίγα
24ωρα, ο κριτής του «MasterChef» και η ανερχόμε-
νη ηθοποιός έγιναν γονείς και υποδέχτηκαν το
πρώτο τους παιδάκι, ένα υγιέστατο αγοράκι, με τον
επιχειρηματία να «πετάει» στα σύννεφα από χαρά.
«Γνώρισα ένα καινούργιο “φιλαράκι” που είναι πο-
λύ μικρός και δεν ξέρει ακόμη τίποτα, αλλά νιώθω
πως έχει να μας μάθει πολλά. Ευχαριστούμε πολύ
για το ενδιαφέρον και τις όμορφες ευχές», αποκά-
λυψε στο Instagram ο σεφ.

Υπέρλαμπρος γάμος

Γαμπρός ντύθηκε ο εφοπλιστής της Aegean
Shipping Management Γιώργος Μελισσανίδης.
Ο γιος του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ Δημήτρη Με-
λισσανίδη παντρεύτηκε την αγαπημένη του Σίσ-
συ Κωνσταντινίδου με κουμπάρα την Ελεονώρα
Μελέτη, σε μια παραμυθένια τελετή στην έπαυ-
λη της επιχειρηματικής οικογένειας στο Πόρτο
Ράφτη. Στη λαμπερή δεξίωση που ακολούθησε,
οι νεόνυμφοι απέσπασαν το χειροκρότημα των
καλεσμένων χορεύοντας το τραγούδι «Κράτησέ
με για πάντα κοντά σου», που ερμήνευσαν
ντουέτο η Άννα Βίσση και ο Άγγελος Διονυσίου.

Την πιο σημαντική ημέρα της
ζωής τους μοιράστηκαν με
συγγενείς και φίλους η Ειρήνη
Ψυχράμη και ο Λάμπρος Κτε-
ναβός. Το ζευγάρι παντρεύτη-
κε στο χωριό Πλατανιώτισσα
Αχαΐας και έπειτα ακολούθησε
η βάφτιση του γιου τους, Χρή-
στου. Νονά ήταν η ηθοποιός
Φαίδρα Δρούκα. Η αδελφή της
νύφης Αντιγόνη Ψυχράμη
έδωσε στη δημοσιότητα φωτο-
γραφίες από το διπλό μυστή-
ριο. «Αδελφούλα μου, μόνο
φως», της ευχήθηκε.

Γάμος και βάφτιση

Ο
κτώ νονοί και εμφάνιση-έκπληξη του Γιώργου Μαυρίδη
στη λαμπερή βάφτιση των διδύμων του Σάκη Τανιμανίδη
και της Χριστίνας Μπόμπα, στη Μύκονο. Το μυστήριο τε-
λέσθηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Άννας στον Πλατύ Για-

λό, με τους διάσημους προσκεκλημένους να κάνουν απόβαση στο
κοσμοπολίτικο νησί. Οι νεοφώτιστες είχαν από τέσσερις νονούς: Τη
Φιλίππα βάφτισαν ο ηθοποιός Μάνος Γαβράς με τη Μαρίνα Βερνί-
κου και τα παιδιά της Ντεμήλια και Γιώργο Καμπουρίδη, ενώ την
Αριάνα η στενή φίλη του ζευγαριού Γιολάντα Καλογεροπούλου, ο
Μίλτος Καμπουρίδης, η Αννέζια Καμπουρίδη και ο Γιώργος Καμ-
πουρίδης. Η όμορφη μαμά έλαμπε στο σιθρού φλοράλ φόρεμα της
Σήλιας Κριθαριώτη, ενώ τα φλας μονοπώλησε ο Γιώργος Μαυρίδης,
πρώην τηλεοπτικός συνεργάτης του Σάκη Τανιμανίδη. Η παρουσία
του σημαίνει πως οι δύο παρουσιαστές είναι και πάλι φίλοι.

ΤΤέλος η συνεργασία τους
Οριστικό το «διαζύγιο» του Γιώργου Μαζωνάκη με τον Διονύση
Σχοινά που αποχώρησε από το σχήμα του «Κέντρου Αθηνών» λόγω
της αιφνίδιας διπλής αναβολής της πρεμιέρας τους. Ο «Μαζώ»
σχολίασε τις εξελίξεις στο Instagram ερμηνεύοντας το σουξέ του
παρολίγον συνεργάτη του. «Ποτέ, δεν με κατάλαβες ποτέ, ποτέ σου
δεν με γνώρισες, ποτέ», σχολιάζοντας με νόημα: «Η μουσική μόνο
ενώνει, μάγκες». 

Γελάνε και τα… μουστάκια (που δεν έχει)
του Άκη Πετρετζίκη. Η σύζυγός του Κων-
σταντίνα Μιχαήλ έφερε στον κόσμο το δεύ-
τερο παιδάκι τους, με τον τρισευτυχισμένο
διάσημο σεφ να ανακοινώνει: «Ήρθε στη
ζωή η μικρουλίτσα μας! Η Κωνσταντίνα μου
έκανε το καλύτερο δώρο που θα μπορούσα
να ονειρευτώ! Αν και δεύτερη φορά μπαμ-
πάς, θα ορκιζόμουν πως τα συναισθήματα
είναι λες και έγινα πρώτη φορά!».
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Βάφτισαν τα κορίτσια τους

Ο πελαργός έφερε
κοριτσάκι



Η
ψωρίαση είναι μια χρόνια και υποτρο-
πιάζουσα αυτοάνοση φλεγμονώδης
δερματική ασθένεια, στην οποία οι
γυναίκες είναι πιο ευάλωτες στην αρ-

νητική εικόνα του σώματός τους. Σε webinar που
πραγματοποίησε το σωματείο «Καλυψώ» μέσω
της σελίδας του στο Facebook βγήκαν ενδιαφέ-
ροντα συμπεράσματα για αυτό το χρόνιο φλεγ-
μονώδες αυτοάνοσο νόσημα, που αφορά εξίσου
και τα δύο φύλα. Η επίδραση της ψωρίασης στις
γυναίκες φαίνεται να είναι μεγαλύτερη, ενώ
έχουν μεγαλύτερες προσδοκίες για το αποτέλε-
σμα της φαρμακευτικής προσέγγισης. 

«Με το πέρασμα των χρόνων και την ολοένα
αυξανομένη συμμετοχή της στα κοινωνικά δρώ-
μενα (επαγγελματίας, σύζυγος, μητέρα), η καθη-
μερινότητα της γυναίκας έχει γίνει πιο πολύπλο-
κη», αναφέρει ο κ. Κώστας Λούμος, πρόεδρος
του σωματείου. 

Η ορατότητα των βλαβών συχνά πυροδοτεί το
αίσθημα στίγματος στους ασθενείς, επηρεάζον-
τας τη γενικότερη ποιότητα ζωής αλλά και τη σε-
ξουαλική ζωή πιο συγκεκριμένα. «Τόσο στους
άνδρες όσο και στις γυναίκες, η υποκειμενική
αρνητική αξιολόγηση της εικόνας του δέρματος
μειώνει την αυτοπεποίθηση, οδηγώντας σε αύξη-
ση της αμηχανίας και της ανησυχίας για την εξω-
τερική τους εμφάνιση, κάνοντας το άτομο να νιώ-
θει αποκρουστικό. Ωστόσο, στις γυναίκες η ανη-
συχία σχετικά με το πόσο ελκυστική θεωρείται η
δερματική τους εικόνα από τους άλλους είναι συ-
χνότερη, πιθανώς λόγω των κοινωνικών πιέσεων

για μια αψεγάδιαστη επιδερμίδα», τονίζει η κ. Τί-
να Φειδία, ψυχολόγος, επιστημονική συνεργάτι-
δα Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθη-
νών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο. 

Οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες στη συγκρότη-
ση μιας πιο εύθραυστης και αρνητικής εικόνας
σώματος, οδηγούμενες σε συνακόλουθες δυ-
σκολίες ή δυσλειτουργίες στη σεξουαλική τους
ζωή. Η χαμηλή αυτοεκτίμηση και η ευαλωτότητα,

που προκύπτουν από την υποκειμενική αρνητική
αξιολόγηση της εικόνας του δέρματος, μπορεί να
οδηγήσουν σε ντροπή στις διαπροσωπικές επα-
φές, σε αποφυγή των σεξουαλικών επαφών ή σε
μειωμένη ποιότητα σεξουαλικής ζωής γενικότε-
ρα. «Για αυτό τον λόγο είναι χρήσιμο, όταν το ίδιο
το άτομο με ψωρίαση παρατηρήσει ότι ενδεχομέ-
νως η αυτοεκτίμησή του είναι χαμηλή ή επηρεά-
ζεται αρνητικά η σεξουαλική του ζωή, να μιλήσει
με τον θεράποντα γιατρό του, ώστε να λάβει συμ-
βουλευτική κατεύθυνση σχετικά με τις επιπτώ-
σεις της ψωρίασης ή να αναζητήσει περαιτέρω
εξατομικευμένη ψυχοθεραπευτική στήριξη»,
καταλήγει η κ. Φειδία. 

Δυστυχώς υπάρχει ακόμα κενό στην πληροφό-
ρηση των ψωριασικών γυναικών, σχετικά με τα
θέματα αναπαραγωγής. Η προγεννητική συμβου-
λευτική πρέπει να ασχολείται με θέματα όπως τη
βελτίωση των συνθηκών πριν η γυναίκα ξεκινήσει
τις προσπάθειες εγκυμοσύνης. Η σωστή οργάνω-
ση των εμβολιασμών, η σωστή αντισύλληψη και η
αποτελεσματική αντιμετώπιση με ύφεση των βλα-
βών πριν από την εγκυμοσύνη εξασφαλίζουν μια
ομαλότερη κύηση. Η γυναίκα πρέπει να γνωρίζει
ότι η νόσος συνήθως βελτιώνεται κατά την περίο-
δο της εγκυμοσύνης. 
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Η νόσος συνήθως βελτιώνεται 
κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης

Ψωρίαση και υγεία
«Η ψωρίαση είναι μια πάθηση που πολύ συ-
χνά προσβάλλει νέες γυναίκες αναπαραγω-
γικής ηλικίας. Αν και σε πάρα πολύ μεγάλο
ποσοστό τα συμπτώματα της πάθησης είναι
ήπια, προκαλεί πολύ μεγάλη αγωνία στις
γυναίκες σχετικά με τη μελλοντική τεκνο-
ποίηση», τονίζει ο κ. Παναγιώτης Χριστό-
πουλος, μαιευτήρας-γυναικολόγος, επί-
κουρος καθηγητής Γυναικολογίας & Μαιευ-
τικής ΕΚΠΑ.
«Η σοβαρή ψωρίαση δεν είναι μόνο αισθη-
τικό πρόβλημα, αλλά φαίνεται να συσχετί-
ζεται και με άλλες παθήσεις όπως: ισχαιμι-
κή μυοκαρδιοπάθεια, σακχαρώδης διαβή-
της, αρτηριακή υπέρταση, υπερλιπιδαιμία,
παχυσαρκία», διευκρινίζει η κ. Πολυξένη
Γιδαροκώστα, δερματολόγος-αφροδισιολό-
γος, επιμ. Α’, Πανεπιστημιακής Δερματολο-
γικής Κλινικής ΠΓΝ Λάρισας. 

Ψωρίαση: 
Πιο ευάλωτες οι γυναίκες 

Κώστας Λούμος, πρόεδρος 
του σωματείου «Καλυψώ»

Τίνα Φειδία, ψυχολόγος,
επιστημονική συνεργάτιδα, 
Α’ Ψυχιατρική Κλινική
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Πολυξένη Γιδαροκώστα,
δερματολόγος-αφροδισιολόγος,
επιμ. Α’ Πανεπιστημιακής
Δερματολογικής Κλινικής 
ΠΓΝ Λάρισας



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Το ευνοϊκό τρίγωνο Αφροδίτης - Ουρανού
έχει μια εντελώς ανανεωτική τάση για εσάς
και παραπέμπει στις καθημερινές σας ενα-
σχολήσεις, την εργασία, τα οικονομικά και το
ξαφνικό ενδιαφέρον σας για ένα πρόσωπο.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Είναι μια θετική μέρα, κυρίως για εσάς που
ανήκετε στο δεύτερο δεκαήμερο. Βέβαια η
ρευστότητα και οι αλλαγές παραμονεύουν
και κάνουν τη ζωή σας αρκετά διαφορετική
και έντονα ανατρεπτική, κάτι που είναι αρκε-
τά μακριά από τη δική σας προσωπικότητα.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η θετική όψη της Αφροδίτης με τον Ουρα-
νό είναι για εσάς μια καλή στιγμή για να
πετάξετε από πάνω σας τα γκρίζα χρώμα-
τα μιας δυσκολίας ή κάποιων εντάσεων.
Ένα ευχάριστο διάλειμμα ίσως σας είναι
χρήσιμο, για να δείτε τα πράγματα από μια
άλλη οπτική γωνία. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς τους Καρκίνους, το ενδιαφέρον
σας σήμερα θα στραφεί σε καινούργιες
καταστάσεις, νέα πρόσωπα, αλλά και
στην τάση σας να επικοινωνήσετε με αν-
θρώπους που νιώθετε συμβατοί με τη
δική τους κοσμοθεωρία. 

Λέων
(23/7-22/8)
Είναι η στιγμή που θα αναζητήσετε τις ευ-
καιρίες, θα φροντίσετε να μπει στη ζωή
σας το διαφορετικό, εκείνο που θα σας
βγάλει από τα τετριμμένα της καθημερινό-
τητας. Ίσως χρειαστείτε μια νέα εμπειρία
για να ξεφύγετε και, γιατί όχι, να εκτιμή-
σετε αργότερα εκείνα που ήδη υπάρχουν
στη ζωή σας.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Σήμερα θα γευτείτε την παρουσία μιας
νέας κατάστασης, ενός ανθρώπου που
θα δώσει πνοή στα όνειρά σας, στις σκέ-
ψεις σας και, γιατί όχι, στα συναισθήμα-
τά σας. Βρίσκεστε σε μια περίοδο που
δοκιμάζεστε, λόγω του Άρη στους Διδύ-
μους, και έχετε την ανάγκη μιας ξαφνι-
κής ευκαιρίας σε κάθε επίπεδο. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Αν βρίσκεστε σε μια περίοδο που δεν είστε
απόλυτα ευχαριστημένοι με την προσωπική
σας ζωή, σήμερα θα σας δοθεί η ευκαιρία να
παραδοθείτε σε μια νέα κατάσταση, από όπου
όμως θα λείπουν η διάρκεια και η σιγουριά. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Θα σας δοθεί σήμερα η ευκαιρία να ανανεώ-
σετε τις σκέψεις σας, να νιώσετε πιο αισιό-
δοξοι και να αφήσετε για λίγο στην άκρη
τους προβληματισμούς σας. Ίσως έρθετε πιο
κοντά με ένα ανατρεπτικό πρόσωπο, που
βρίσκεται μακριά από τις δικές σας τοποθε-
τήσεις και αρχές. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Θα υπάρξει σήμερα μια ανανεωτική τάση στα
επαγγελματικά σας, αλλά θα έχετε επίσης
έντονους προβληματισμούς σε ένα θέμα που
αφορά την υγεία σας. Ίσως η επιθυμία σας
για αλλαγές σάς παρασύρει σε κάποιες πα-
ράτολμες κινήσεις, που το ρίσκο δεν θα δια-
φυλάξει τη γενικότερη ασφάλειά σας. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Είστε έτοιμοι για μια αλλαγή, που μπορεί να
σας ανεβάσει την ψυχολογία, αλλά όχι για
πολύ. Καλό είναι να κάνετε σήμερα ένα ανά-
λαφρο διάλειμμα στο αρκετά φορτωμένο σας
πρόγραμμα, χωρίς απαραίτητα να κτίσετε το
μέλλον σας πάνω στη σημερινή σας εμπειρία.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Μια καλή μέρα για να φροντίσετε το σπίτι
σας, αλλά και να νιώσετε ελεύθεροι από
συναισθηματικά βάρη και να απολαύσετε
τις ευκαιρίες που τυχόν συμβούν. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Ποικιλία και καλή διάθεση μέσα από τις
σχέσεις σας. Η μέρα αυτή είναι γεμάτη από
δυνατές συγκινήσεις, που δεν σας υπό-
σχονται μακροημέρευση, αλλά επικυρώ-
νουν το παιχνίδισμα των συναισθημάτων
σας με πρόσωπα από το παρελθόν ή γνωρι-
μίες από το διαδίκτυο. 
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Τ ο τρίγωνο Αφροδίτης - Ουρανού σάς
δείχνει τη ρευστότητα αυτής της
περιόδου, με κάποιες θετικές εκπλήξεις
στα ζώδια της Γης και του Νερού 

του δεύτερου δεκαημέρου. Τα συναισθήματα, οι
σχέσεις, τα οικονομικά, οι συνεργασίες έχουν 
το στίγμα της ξαφνικής έμπνευσης και 
του απρόοπτου, χωρίς όμως να διαφυλάττουν
τη διάρκεια μιας κατάστασης. 



Μ
ε τη διήμερη παρουσία του αρχη-
γού της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ ολο-
κληρώθηκε πλέον το προεκλογικό

«κάδρο» με φόντο το οποίο θα περάσει η χώρα
τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Σε κλίμα
πόλωσης, με κεντρικό -ενδεχομένως και απο-
κλειστικό- θέμα συζήτησης τα παρεπόμενα της
ενεργειακής ακρίβειας. Τους λογαριασμούς
για τη θέρμανση και γενικότερα τη διαβίωση. 

Με μία μικρή καθυστέρηση, αλλά πάντως το κα-
τάλαβε και ο κ. Τσίπρας, ο οποίος μπορεί να έριξε
τις αναμενόμενες «βολές» για την υπόθεση των
υποκλοπών, στοχεύοντας και στους ψηφοφόρους
του ΚΙΝΑΛ, αλλά κυρίως κατέβαλε φιλότιμη προ-
σπάθεια για να πείσει ότι, αν κερδίσει τις εκλογές,
οι παροχές προς τους πολίτες θα είναι πιο γενναι-
όδωρες και πιο δίκαια κατανεμημένες από εκεί-
νες για τις οποίες δεσμεύτηκε ένα Σαββατοκύρια-
κο νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης. 

Μόνο που το συγκεκριμένο «γήπεδο» μπορεί να
είναι γενικώς και αορίστως ευνοϊκό για αντιπολί-
τευση, διότι πάντα όταν υπάρχει οικονομική κρίση
και κοινωνική πίεση κάθε επικριτική φωνή απο-
κτά ένα ακροατήριο -αλλά για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν εί-
ναι. Το αντίθετο, μάλλον. Διότι οι μνήμες από το
Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και τη μετέπειτα
διακυβέρνηση από τους ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι νω-
πές και καθόλου ευνοϊκές για τον κ. Τσίπρα και το
κόμμα του.

Και αντί να κάνει κάτι για να υπερβεί αυτό το
εξομολογημένο, άλλωστε, από πολλά στελέχη του
πρόβλημα, επέλεξε να εξαγγείλει ένα πρόγραμμα

τόσο «μαγικό» που μόνο σε έναν όμορφο κόσμο,
ηθικά, αγγελικά πλασμένο θα μπορούσε να εφαρ-
μοστεί. Όχι σε μια χώρα που έχει βγει από τη δε-
κάχρονη μέγγενη για την οικονομία, τη διετή πάλη
με την πανδημία και τώρα προετοιμάζεται για τον
πιο δύσκολο χειμώνα παγκοσμίως από τον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο.

Και ας δεχθούμε ότι κάποια από τα μέτρα που
εξήγγειλε έχουν απλώς άλλο ιδεολογικό πρόση-
μο. Αμ εκείνα τα αναδρομικά των συνταξιούχων,
όλων των συνταξιούχων, από πού ακριβώς θα βρει
τα χρήματα να τα δώσει;

Και η επιστροφή στην αυτόματη τιμαριθμική αύ-
ξηση των μισθών; Σαράντα χρόνια μετά τον Αν-
δρέα Παπανδρέου. Σαν να μη ρώτησε και να μην
έμαθε ότι ο αρχικός ενθουσιασμός των πολιτών
για το γεγονός ότι είδαν τις τσέπες τους γεμάτες,
συνοδεύτηκε από μεγάλες αυξήσεις των λογαρια-
σμών των ΔΕΚΟ, αύξηση κατά 36% των δαπανών
του προϋπολογισμού για μισθούς και συντάξεις
και λουκέτα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που δεν
μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα με το μισθολογικό
κόστος. 

Για να μην αναφερθώ στην κρατικοποίηση της
ΔΕΗ και της Εθνικής Τράπεζας που κατά τους ειδι-
κούς θα ήταν μια καταστροφή. Δύο, για την ακρί-
βεια. 

Το βήμα της ΔΕΘ ήταν μια ευκαιρία για τον αρ-
χηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να συμβά-
λει ουσιαστικά με προτάσεις ρεαλιστικές και
εφαρμόσιμες -που λαμβάνουν υπόψη τη διεθνή
συγκυρία και τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής οι-
κονομίας- στην προσπάθεια αναχαίτισης της

ενεργειακής κρίσης. Γιατί αυτός ο αγώνας είναι
εθνικός. Δεν έχει κομματικό πρόσημο. Όπως συλ-
λογική είναι και η αγωνία για τον χειμώνα που έρ-
χεται. Η συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών
νοικοκυριών βλέπει ήδη τις νύχτες εφιάλτες.

Αντ’ αυτού, επέλεξε να παρουσιάσει μια σειρά
από «απλοϊκές» σύμφωνα με τους ειδικούς προ-
τάσεις, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπο-
ρούν να διευκολύνουν τον στόχο της ανακούφισης
των πολλών, αντιθέτως, αν εφαρμοστούν, κρύβουν
κινδύνους.

Και μετά, σήκωσε το γάντι που του πέταξε ο
πρωθυπουργός «εγώ ή ο Τσίπρας», μετατρέπον-
τας σε προσωπική μια μάχη στην οποία γνωρίζει
ότι ο κ. Μητσοτάκης μπαίνει με σημαντικό, σταθε-
ρό πλεονέκτημα. Είτε εμπιστεύεται τις δημοσκο-
πήσεις είτε όχι, ο πρωθυπουργός προηγείται στα-
θερά και αδιάλειπτα του αντιπάλου του στον βαθ-
μό εμπιστοσύνης για τη διακυβέρνηση, ενώ ούτε η
κυβερνητική πλειοψηφία κατέρρευσε από την
υπόθεση των παρακολουθήσεων, όπως προσδο-
κούσε η Κουμουνδούρου, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ «απογει-
ώθηκε».

Καλές οι προσδοκίες, αλλά κρύβουν πάντα τον
κίνδυνο της ανώμαλης προσγείωσης. Δεν αρκεί
να χαμηλώσει τους τόνους και να εμφανιστεί πιο
μετριοπαθής και αποστασιοποιημένος από την
ακραία ρητορική που συγκινεί τον σκληρό πυρήνα
του 3% του ΣΥΡΙΖΑ, όπως έκανε ο κ. Τσίπρας στη
Θεσσαλονίκη, για να απευθυνθεί με επιτυχία στον
μεσαίο χώρο που κρίνει και τις εκλογές. Πρέπει
και οι προτάσεις του να διέπονται από ρεαλισμό,
λογική και αξιοπιστία. 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Ο κίνδυνος της ανώμαλης
προσγείωσης

Στη ΔΕΘ 
ο κ. Τσίπρας
παρουσίασε μια
σειρά από
«απλοϊκές»
σύμφωνα με τους
ειδικούς
προτάσεις, που
δεν μπορούν να
συμβάλουν στην
ανακούφιση 
των πολλών,
αντιθέτως,
κρύβουν
κινδύνους


