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Η
αθλιότητα Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση
του ΟΗΕ είναι δύσκολο να «χωνευτεί» όχι
μόνο από οποιονδήποτε Έλληνα αλλά και
από όποιον έχει μια αντικειμενική και

διαρκή ενημέρωση περί του Μεταναστευτικού/Προ-
σφυγικού. Που έχει παρακολουθήσει την επέλαση
του 2016, το τι λεγόταν τότε στην Ευρώπη, τις συμφω-
νίες Βρυξελλών-Άγκυρας, το πώς το αντιμετώπισε
όλο αυτό η χώρα μας, της υποδοχής της οποίας έτυ-
χαν μετανάστες και πρόσφυγες από την πλειονότητα
των Ελλήνων. Όλη αυτή η διαδρομή σε πολλά επίπε-
δα, που ξεκινά από κάποια γωνιά της Ασίας ή της
Αφρικής και διασχίζει την οροσειρά του Ταύρου και τα
νερά του Αιγαίου, συζητείται σε κλειστές συσκέψεις
στη Βιέννη ή τη Βουδαπέστη, καταλήγει στον Ερντο-
γάν να κραδαίνει τη φωτογραφία με τα νεκρά βρέφη.  

Ο «σουλτάνος» προχώρησε σε αυτήν την προβοκά-
τσια κατόπιν ώριμης σκέψης, ήταν μια καλά σχεδια-

σμένη κίνηση και προϊόν πολύωρων συζητήσεων με
κυβερνητικούς παράγοντες, διπλωμάτες και επικοι-
νωνιακούς συμβούλους. Από τη μια η φωτογραφία
των δύο νεκρών παιδιών που ευαισθητοποιεί σύμπα-
σα την παγκόσμια κοινή γνώμη και από την άλλη η
υπόδειξη των «φταιχτών», των ελληνικών Αρχών, του
ελληνικού Λιμενικού, του υπουργείου Μετανάστευ-
σης, όλης της Ελλάδας. 

Παράλληλα έδωσε το δικό του στίγμα, τη δική του
διάσταση στο ζήτημα της μετανάστευσης, απομονώ-
νοντας την Τουρκία, βασικό μέρος του προβλήματος
από τις εχθροπραξίες στη Συρία μέχρι τις business
των δουλεμπόρων στα μέρη του. Έβγαλε τα fake
news του «φόρα παρτίδα» στη διεθνή κοινότητα και
στην πλέον σκληρή τους μορφή, για να δώσει μεγα-
λύτερη υπόσταση στον ρόλο του προστάτη των κατα-
τρεγμένων, που αποφάσισε να υποδυθεί. Και μάλι-
στα με ένα κοντράστ του τύπου «ο καλός Ταγίπ που

προστατεύει αυτούς που αναζητούν μια καλύτερη
ζωή και οι κακοί Έλληνες που πνίγουν παιδιά, εμπο-
δίζουν τα όνειρα των αναξιοπαθούντων, που τυραν-
νούν τους αλλοδαπούς, που διαπράττουν εγκλήματα
κατά της ανθρωπότητας». Και στο αφήγημα που
έστησε, «κοτσάρισε» εντελώς αθώα και ανιδιοτελώς
την πρόθεσή του για «επίτευξη ειρήνης από την Ευ-
ρώπη έως τη Λατινική Αμερική», δείχνοντας τη ρω-
σοουκρανική κρίση και τη θετική συμβολή του -με
το αζημίωτο- στην εξέλιξή της. 

Με αυτόν τον επικίνδυνο και ακραίο μακιαβελικό
τύπο έχουμε να κάνουμε. Αυτόν αντιμετωπίζουμε
επικοινωνιακά και διπλωματικά, και ως εκ τούτου
είμαστε υποχρεωμένοι να αποδειχθούμε πιο «κα-
πάτσοι» από αυτόν, αν θέλουμε να του κόψουμε τον
βήχα, για να μη χρειαστεί να τον αντιμετωπίσουμε
και στο πεδίο.
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Σ
το ίδιο γήπεδο των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων αλλά με τεκμηριωμένα
στοιχεία αναμένεται να απαντήσει ο
Κυριάκος Μητσοτάκης την Παρα-

σκευή από το βήμα του ΟΗΕ σχετικά με τις
χυδαιότητες του Ταγίπ Ερντογάν. 

Ένα πρώτο δείγμα των όσων θα πει έδωσε
ο πρωθυπουργός στις συναντήσεις που είχε
στη Νέα Υόρκη με αντιπροσωπείες των αμε-
ρικανοεβραϊκών οργανώσεων, καθώς ανα-
φέρθηκε μεταξύ άλλων στην εργαλειοποί-
ηση του Μεταναστευτικού από την Άγκυρα,
δίνοντας έμφαση στην ευθεία αμφισβήτηση
της ελληνικής κυριαρχίας και σε περιστατικά
παραπληροφόρησης της διεθνούς κοινότη-
τας σε βάρος της χώρας μας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον πόλεμο της
Ουκρανίας και ανέδειξε τους κινδύνους που
εγκυμονεί ο αναθεωρητισμός. Νωρίτερα
στην επιθετική ρητορική της Άγκυρας ανα-
φέρθηκε ο πρωθυπουργός και στη συνάντη-
ση που είχε με τον Ισραηλινό ομόλογο του Γι-
αΐρ Λαπίντ, υποστηρίζοντας πως η Τουρκία
με τη στάση της υπονομεύει τη σταθερότητα
και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι προειδοποιητικές βολές του Κυριάκου
Μητσοτάκη προς τον Ταγίπ Ερντογάν επιβε-
βαιώνουν το τεταμένο κλίμα που επικρατεί
στη Νέα Υόρκη μετά τα όσα απαράδεκτα είπε
ο Τούρκος πρόεδρος εναντίον της Αθήνας. «Ο
πρωθυπουργός στην ομιλία του θα διαμηνύ-
σει προς κάθε κατεύθυνση ότι η Ελλάδα δεν
τρομοκρατείται, δεν εκφοβίζεται και προφα-
νώς δεν αμαυρώνεται από τις ασυναρτησίες,
από όσα ανυπόστατα ειπώθηκαν (σ.σ.: προχ-
θές) χθες από το βήμα της Γενικής Συνέλευ-
σης. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι η Ιστορία έχει
αναδείξει ποιος γέννησε τον ανθρωπισμό και
ποιος βαρύνεται με γενοκτονίες, με εγκλή-
ματα κατά της ανθρωπότητας», τόνισε στον
ΣΚΑΪ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Απαντήσεις με ντοκουμέντα
Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλεί-

εται ο Κυριάκος Μητσοτάκης να παρουσιά-
σει συγκεκριμένα ντοκουμέντα κατά την ομι-
λία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπως

τους χάρτες της «Γαλάζιας Πατρίδας», τις συ-
νεχείς παραβιάσεις στο Αιγαίο αλλά και τις
συνεχείς απειλές του Ταγίπ Ερντογάν. Ωστό-
σο, δεν θα αφήσει αναπάντητους τους ανυ-
πόστατους ισχυρισμούς του Τούρκου προ-
έδρου για το Μεταναστευτικό, υπενθυμίζον-
τας όσα έχουν γίνει από τις αρχές του 2020

μέχρι σήμερα και τονίζοντας πως η χώρα μας
δεν δέχεται μαθήματα για τα ανθρώπινα δι-
καιώματα. Άλλωστε, είναι καταγεγραμμένες
οι προσπάθειες των διακινητών τόσο στο Αι-
γαίο όσο και στα χερσαία ελληνοτουρκικά
σύνορα να περάσουν με τη βοήθεια Τούρκων
συνοριοφυλάκων μετανάστες στο ελληνικό

έδαφος, όπως συνέβη πρόσφατα στη νησίδα
του Έβρου.

Σημαντικές επαφές
Στη συνάντηση που είχε με τον Ισραηλινό

πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε
την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις για τις
διμερείς πολιτικές, αμυντικές και οικονομι-
κές σχέσεις, για την πορεία των τριμερών
σχημάτων συνεργασίας, καθώς και για τις
εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Επίσης,
συζητήθηκαν θέματα συνεργασίας τόσο σε
διμερές όσο και σε τριμερές επίπεδο (σχήμα
συνεργασίας Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ) με
έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία. Τέλος,
οι κύριοι Μητσοτάκης και Λαπίντ συμφώνη-
σαν να συνεχίσουν τις προσπάθειες για την
ανάπτυξη των σχέσεων Ελλάδας και Ισραήλ
προς όφελος των δύο λαών, εργαζόμενοι πα-
ράλληλα για την εμπέδωση πνεύματος συ-
νεργασίας που θα ενισχύσει την ασφάλεια
και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.
Όσον αφορά τις επαφές του με τις αμερικα-
νοεβραϊκές οργανώσεις, ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης τόνισε τη σημασία της ελληνικής και
της εβραϊκής διασποράς στην προώθηση της
συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα, το Ισ-
ραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με το ίδιο νόμισμα η απάντηση
Μητσοτάκη στον Ερντογάν 

Με στοιχεία και ντοκουμέντα
θα μιλήσει ο πρωθυπουργός

την Παρασκευή 

Υπέρ Ερντογάν συνεργάτης του Κόκκαλη
Η παραληρηματική ομιλία του Τούρκου προέδρου εναντίον της Ελλάδας από
το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ φαίνεται πως δεν ενόχλησε τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ, καθώς μέχρι αργά χθες το απόγευμα δεν είχε εκδώσει κάποια ανακοί-
νωση με την οποία να καταδικάζει τα fake news του Ταγίπ Ερντογάν. «Σε τέτοι-
ου είδους προκλήσεις σε βάρος της χώρας, θα αναμέναμε να υπήρχαν ενιαίο
μέτωπο και καθολική αντίδραση», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ΝΔ.
Μπορεί να μην υπήρξε αντίδραση από την Κουμουνδούρου, αλλά ο Κωνσταντί-
νος Αλεξάκης, συνεργάτης του ευρωβουλευτή Πέτρου Κόκκαλη, τάχθηκε
υπέρ των απόψεων που εξέφρασε ο Ταγίπ Ερντογάν για το Μεταναστευτικό. Η
Πειραιώς τονίζει πως με ανάρτησή του ο κ. Αλεξάκης «υιοθετεί πλήρως την
τουρκική προπαγάνδα κατά της Ελλάδας στο ζήτημα των μεταναστών και φτά-
νει στο σημείο να χρεώνει στη χώρα μας την όξυνση στο Αιγαίο. Αναμένουμε
από τον ΣΥΡΙΖΑ την καταδίκη των απαράδεκτων δηλώσεων του συνεργάτη του
κ. Κόκκαλη. Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να υποδέχτηκε με σιωπή τις δηλώσεις του
Τούρκου προέδρου αντί να συμβάλει σε μια ενιαία εθνική απάντηση, ελπίζου-
με όμως ότι δεν θα μείνει σιωπηλός και μπροστά στις απαράδεκτες αυτές το-
ποθετήσεις», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της ΝΔ. 

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 



Σ
την αντεπίθεση περνά η ελληνική
πλευρά μετά τη χυδαία επίθεση του
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα
της Γενικής Συνέλευσης του Οργανι-

σμού Ηνωμένων Εθνών. 

Την ώρα που ο Τούρκος πρόεδρος ξεσπούσε
σε ένα πρωτοφανές ανθελληνικό παραλήρημα
με ανυπόστατες κατηγορίες για θανάτους βρε-
φών στον Έβρο και εκτόξευε νέες απειλές κα-
τά της Αθήνας, το ελληνικό επιτελείο προετοι-
μαζόταν για το ενδεχόμενο μιας νέας υβριδι-
κής επίθεσης με στόχο την αποσταθεροποίηση
της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Στην πρώτη γραμμή
Στον Έβρο και το Επιτηρητικό Φυλάκιο 1

στις Καστανιές βρέθηκε ο αρχηγός του Γενι-
κού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρατηγός
Κωνσταντίνος Φλώρος, με την παρουσία του
στα ελληνοτουρκικά σύνορα να στέλνει ηχηρό
μήνυμα απέναντι στην ομοβροντία απειλών
του Ερντογάν και της τουρκικής αντιπολίτευ-
σης. Ο Α/ΓΕΕΘΑ συνομίλησε με στελέχη που
υπηρετούν σε μονάδες και σχηματισμούς των
Ενόπλων Δυνάμεων και επισκέφθηκε τον
φράχτη αλλά και τα ακριτικά φυλάκια του
Έβρου. Απευθυνόμενος μάλιστα στις γυναί-
κες και τους άνδρες που υπηρετούν στην πε-
ριοχή, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή
στρατιωτικά δύναμη, «μια δύναμη που εγγυά-
ται την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην πε-
ριοχή».

«Μας λένε ότι είμαστε λίγοι, λειψοί και ασή-
μαντοι. Πάντα ήμασταν λίγοι και πάντα μας

έλειπαν οι δυνάμεις», είπε ο στρατηγός Φλώ-
ρος, διαμηνύοντας ότι «ασήμαντοι δεν ήμα-
σταν ποτέ». 

Η επίσκεψη του στρατηγού είχε ιδιαίτερο
συμβολισμό, αφού στο Φυλάκιο 1 εκδηλώθη-
κε η προσπάθεια εισβολής δεκάδων χιλιάδων
μεταναστών που οργάνωσε η Άγκυρα την
άνοιξη του 2020, μια ξεκάθαρη επιθετική
ενέργεια που αντιμετωπίστηκε χάρη στη με-
γάλη κινητοποίηση των Ενόπλων Δυνάμεων
και των Σωμάτων Ασφαλείας και αποτέλεσε
το προοίμιο της μεγάλης ελληνοτουρκικής
κρίσης του «Ορούτς Ρέις».

Ο αρχηγός πρόκειται να μεταβεί σήμερα και
στην Αλεξανδρούπολη, όπου θα επισκεφθεί
το λιμάνι της πόλης, το οποίο μετατρέπεται σε
κορωνίδα της ελληνοαμερικανικής συνεργα-
σίας. Εκεί θα βρίσκεται και ο Αμερικανός πρέ-
σβης Τζορτζ Τσούνης, ο οποίος θα ξεναγηθεί
στις εγκαταστάσεις του λιμένα. 

Καταδίκη από Κατρούγκαλο
Τις προχθεσινές αθλιότητες Ερντογάν κα-

ταδίκασε και ο αρμόδιος τομεάρχης του ΣΥΡΙ-
ΖΑ Γιώργος Κατρούγκαλος, στέλνοντας μήνυ-
μα ενότητας. «Απέναντι σε αυτήν την επιθετι-
κότητα και οποιαδήποτε απειλή παραβίασης
της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιω-
μάτων της χώρας, οι πολιτικές δυνάμεις της
Ελλάδας είναι ενωμένες», είπε ο κ. Κατρούγ-
καλος, ζητώντας μεγαλύτερη πίεση και από
τους εταίρους, καθώς είναι «αναγκαίο να ει-
σπράττει κόστος η Τουρκία για την επιθετική
συμπεριφορά της».
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Ηχηρή απάντηση στρατηγού
Φλώρου: «Λίγοι ήμασταν
πάντα… ασήμαντοι ποτέ!» 

Επαγρυπνούν στον  Έβρο 

Η Αθήνα, πάντως, αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβου-
λίες και σε διπλωματικό επίπεδο, με τον Νίκο Δένδια να συ-
νεχίζει τις επαφές του στη Νέα Υόρκη. Μετά την τριμερή με
τον Γιάννη Κασουλίδη και τον υπουργό Εξωτερικών της Αρ-
μενίας, ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τον Αιγύπτιο ομόλογό
του Σάμεχ Σούκρι, ενώ ακολούθησε νέα τριμερής με τη
συμμετοχή και του Κύπριου ΥΠΕΞ. «Στο πλαίσιο αυτό συζη-
τήθηκαν όλα τα προβλήματα της περιοχής», είπε ο Έλληνας
υπουργός, τονίζοντας ότι «με την Αίγυπτο έχουμε μια εγ-
κάρδια συνεννόηση και μια ταυτόσημη αντίληψη για σειρά
προβλημάτων και καταστάσεων και έχουμε την ίδια αντιμε-
τώπιση απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα και στην
τουρκική αμφισβήτηση της UNCLOS και της εφαρμογής
της στην Ανατολική Μεσόγειο». 

Οι τρεις υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν ακόμη για το

Ενεργειακό, τη διασύνδεση της Ελλάδας με την Αίγυπτο και
τον ρόλο που μπορεί να παίξει το Κάιρο στην ενεργειακή
ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Η κυβέρνηση Μητσο-
τάκη προωθεί ένα φιλόδοξο σχέδιο, με το οποίο η Ελλάδα
θα καταστεί ενεργειακός κόμβος και μέσω της διασύνδε-
σης με την Αίγυπτο θα μπορέσει να παράσχει στην ευρω-
παϊκή αγορά δυνατότητες αντιμετώπισης της κρίσης που
δημιουργεί στο ενεργειακό ισοζύγιο η ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία», είπε ο Νίκος Δένδιας αμέσως μετά την ολοκλή-
ρωση των εργασιών της τριμερούς. 

Σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί μεταξύ
άλλων με τους ομολόγους του από τη Μολδαβία, τη Βόρεια
Μακεδονία, τη Μαδαγασκάρη, τη Μαυριτανία, την υφυπουρ-
γό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον ΥΠΕΞ της Ινδίας αλλά και τον
υπουργό Επικρατείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. 

Δένδιας - Σούκρι 
στη Νέα Υόρκη για την
ενεργειακή συνεργασία 



Σ
την Αδριανούπολη βρίσκεται το
μεγάλο καραβάνι προσφύγων
που επιχειρεί να περάσει στην
Ευρώπη μέσω του Έβρου, σύμ-

φωνα με τα όσα δημοσίευσαν τα τουρκικά
ΜΜΕ. Η ελληνική πλευρά, τόσο σε επίπε-
δο στρατιωτικής ηγεσίας όσο και από
πλευράς του υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη, εξέπεμψε χθες ισχυρά αποτρε-
πτικά μηνύματα, κάνοντας λόγο για «θω-
ράκιση του Έβρου σε όλα τα επίπεδα». 

Η «Political» δημοσιεύει σήμερα νέα
ντοκουμέντα από τα καλέσματα που κάνουν
οι διακινητές μεταναστών και οι δουλέμπο-
ροι σε όσους επιθυμούν να ταξιδέψουν
στην Ελλάδα, μέσω μηνυμάτων που στέλ-
νουν σε τεράστιες ομάδες σε μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης, όπως είναι το Telegram. 

Το τουρκικό δημοσίευμα 
Η είδηση που φιλοξενήθηκε χθες στην

τουρκική «Μιλιέτ» -και δεν επιβεβαιώθη-
κε από επίσημα κυβερνητικά χείλη- ανέ-
φερε μεταξύ άλλων ότι χιλιάδες μετανά-
στες ακολουθούν τον δρόμο προς την
Αδριανούπολη, το σημείο συνάντησης.
«Ήρθαμε στην Αδριανούπολη, το σημείο
συνάντησης, για να ακολουθήσουμε το
σχέδιο χιλιάδων μεταναστών να πάνε
στην Ευρώπη με τη φήμη περί “Καραβα-
νιού του Φωτός” που εξαπλώθηκε σε
σύντομο χρονικό διάστημα στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης. “Αν είμαστε ανεπι-
θύμητοι, αφήστε μας να φύγουμε”», ανέ-
φεραν οι μετανάστες στην εφημερίδα.
Επιπρόσθετα, το δημοσίευμα ανέφερε:
«Μετά την κοινοποίηση του καλέσματος
σε ομάδες του Facebook και του Tele-
gram να συμμετάσχουν στο καραβάνι,
πολλοί άνθρωποι από χώρες όπως το
Σουδάν, η Συρία, ο Λίβανος, το Αφγανι-
στάν και η Παλαιστίνη εντάχθηκαν στην
ομάδα ελπίζοντας να πάνε στην Ευρώπη.
“ Ήρθαμε στην Αδριανούπολη για να ακο-
λουθήσουμε το καραβάνι”».

Η «Political» δημοσιεύει σήμερα φωτο-
γραφίες από τις… παραινέσεις των διακι-
νητών σε μετανάστες που θέλουν να φτά-

σουν στην Ευρώπη. «Πρέπει να συγκεν-
τρωθούμε όλοι στην Αδριανούπολη για να
περάσουμε στην Ελλάδα», είναι ένα από
τα μηνύματα που στέλνει δουλέμπορος
που βρίσκεται στην Τουρκία. 

Μπλόκο σε 205 παράνομους
Πάντως, οι αποτροπές εισόδου μετανα-

στών που προσπαθούν να φτάσουν στα
ελληνικά νησιά με τη βοήθεια δουλεμπό-
ρων, ξεκινώντας από τα τουρκικά παρά-

λια, είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο.
Από το πρωί της Τρίτης μέχρι και τα ξημε-
ρώματα της Τετάρτης, 205 άτομα σε 5
σκάφη και ιστιοπλοϊκά προσπάθησαν να
φτάσουν σε Λέσβο, Χίο και Σάμο. Οι ελλη-
νικές Αρχές σταμάτησαν τα σκάφη πριν
μπουν σε ελληνικά χωρικά ύδατα και ενη-
μέρωσαν για ακόμη μία φορά τις τουρκι-
κές Αρχές να παραλάβουν τα σκάφη των
δουλεμπόρων και να γυρίσουν πίσω στα
τουρκικά παράλια, από όπου ξεκίνησαν. 
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Νέα ντοκουμέντα για 
τον υβριδικό πόλεμο 
που στήνει η Άγκυρα σε
βάρος της χώρας μας 
με τη λαθραία είσοδο
μεταναστών

Περνάνε στην Ελλάδα με 
τις ευλογίες του Ερντογάν 

Θεοδωρικάκος: «Απροσπέλαστα τα σύνορά μας…»
Στον Έβρο βρέθηκε και ο υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος,
ο οποίος έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα με
πολλούς αποδέκτες από την Αλεξανδρού-
πολη, τονίζοντας την αποφασιστικότητα
και την αποτελεσματικότητα με την οποία
η Ελλάδα ενισχύει τη φύλαξη των συνό-
ρων της. «Ο Έβρος είναι απροσπέλαστος.
Τα σύνορα της Ελλάδας είναι απροσπέλα-
στα. Είμαστε σε απόλυτη εγρήγορση και
κάνουμε όλα όσα πρέπει πάντοτε με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο,
στα αυτονόητα δικαιώματα υπεράσπισης των συνόρων μας και της
εδαφικής μας ακεραιότητας», υπογράμμισε μετά το πέρας της
συνάντησης ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος συναν-

τήθηκε χθες με τον Βούλγαρο ομόλογό του
Ιβάν Ντεμερτζίεφ και στο επίκεντρο βρέ-
θηκε η ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας
- Βουλγαρίας στη φύλαξη των συνόρων για
την αντιμετώπιση της παράνομης μετανά-
στευσης. «Προχωράμε στην κατασκευή του
φράχτη κατά μήκους όλου του ποταμού
Έβρου, αυξάνουμε τα ηλεκτρονικά μέσα
επιτήρησης, συνεργαζόμαστε με τους Ευ-
ρωπαίους εταίρους μας, για να αντιμετωπί-

σουμε αυτή την πρόκληση», τόνισε ο υπουργός, με τον Βούλγαρο
ομόλογό  του να επισημαίνει ότι οι δύο χώρες οφείλουν να συνερ-
γάζονται στο ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης, δεδομένου
ότι φυλάνε τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. 

Οι φωτογραφίες από τις… παραινέσεις των διακινητών σε
μετανάστες που θέλουν να φτάσουν στην Ευρώπη

του 
Μίλτου Σακελλάρη



Μ
ε τις ομιλίες Μητσοτάκη και
Τσίπρα από το βήμα του Βελ-
λίδειου Συνεδριακού Κέν-
τρου στη Θεσσαλονίκη ξεκί-

νησε και επισήμως η αντίστροφη μέτρη-
ση για το κρίσιμο εκλογικό ραντεβού του
α’ εξαμήνου του 2023, όπως το προσδιο-
ρίζει στις δημόσιες τοποθετήσεις του ο
ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Με τις δημοσκοπήσεις από τα τέλη Αυ-
γούστου και μετά να μην εμφανίζουν αλ-
λαγή του πολιτικού σκηνικού αλλά να με-
ταδίδουν μια εικόνα υπεροχής του πρω-
θυπουργού και του κυβερνώντος κόμμα-
τος έναντι του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙ-
ΖΑ αντιστοίχως, το Μέγαρο Μαξίμου
στρέφει το ενδιαφέρον του στον δύσκολο
χειμώνα που έρχεται, έχοντας ως βασική
προτεραιότητα τη στήριξη νοικοκυριών
και επιχειρήσεων έναντι της ενεργειακής
λαίλαπας.

Διλήμματα...
Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι η

κυβέρνηση θα προβάλλει εφεξής το δί-
λημμα «Μητσοτάκης ή Τσίπρας;» προκει-
μένου, όπως λέγεται, να κεφαλαιοποι-

ήσει το ξεκάθαρο προβάδισμα του πρω-
θυπουργού έναντι του αρχηγού του κόμ-
ματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης
σε όλους ανεξαιρέτως τους κρίσιμους
δείκτες. 

Στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι η οφθαλ-
μοφανής πλέον σύμπλευση ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑ-
ΣΟΚ στο φόντο της υπόθεσης των παρα-
κολουθήσεων λύνει τα χέρια του Κυριά-
κου Μητσοτάκη. Τα ίδια πρόσωπα επιμέ-
νουν ότι οι διαχωριστικές γραμμές ανά-
μεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση γί-
νονται ξεκάθαρες, κάτι που θα εξωθήσει
εντέλει αμφιταλαντευόμενους έως τώρα
κεντρώους ψηφοφόρους στην αγκαλιά
της Νέας Δημοκρατίας λόγω της αρνητι-
κής εμπειρίας από την πρόσφατη διακυ-
βέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 

...και εξωστρέφεια
Από εδώ και πέρα, ο Κυριάκος Μητσο-

τάκης θα... μοιράζει τον χρόνο του ανά-
μεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και τις περιο-
δείες τόσο εντός όσο και εκτός του λεκα-
νοπεδίου, καθώς στο Μέγαρο Μαξίμου
εκτιμούν ότι η εξωστρέφεια και η αδια-
μεσολάβητη επαφή με τον κόσμο αποτε-
λούν ένα από τα δυνατά χαρτιά της κυ-
βέρνησης. Το μοτίβο παραμένει το ίδιο,
με τις εξορμήσεις στην περιφέρεια -και
όχι μόνο- να συνδυάζονται από την υλο-
ποίηση συγκεκριμένων έργων υποδο-
μής, που υπογραμμίζουν τη συνέπεια
ανάμεσα στις προγραμματικές εξαγγε-

λίες του κυβερνώντος κόμματος και το
παραγόμενο έργο.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες
της «Political», στην Πειραιώς ολοκλη-
ρώνουν προς το τέλος της εβδομάδος το
format της εκδήλωσης που θα λάβει χώ-
ρα ανήμερα τα «γενέθλια» της Νέας Δη-
μοκρατίας στις 4 Οκτωβρίου και στην
οποία θα υπάρξει παρέμβαση του Κυριά-
κου Μητσοτάκη. Με δεδομένο, δε, πως
εκκρεμούν προγραμματισμένες συνε-
δριάσεις της Πολιτικής Επιτροπής και της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας, θεωρείται
βέβαιο πως στην επικείμενη εκδήλωση η
ομιλία Μητσοτάκη θα γίνει ενώπιον ενός
ευρέος κομματικού ακροατηρίου. Εν τω
μεταξύ, μετά την επιστροφή του κ. Μη-
τσοτάκη από τη Νέα Υόρκη θα «τρέξει» ο
προγραμματισμός των περιοδειών του
πρωθυπουργού με πρώτους σταθμούς
νομούς της περιφέρειας, ενώ σύντομα
αναμένεται να γίνουν και τα εγκαίνια του
μετρό στον Πειραιά. 
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Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Περιοδείες εντός κι εκτός
λεκανοπεδίου ξεκινά 
ο κ. Μητσοτάκης μετά 
την επιστροφή του 
από τη Νέα Υόρκη

«Πόλεμος» για
τα φορολογικά 
έσοδα
Τα ξίφη τους διασταύρωσαν Χρή-
στος Σταϊκούρας και Έφη Αχτσιό-
γλου στη Βουλή και στο περιθώριο
των ομιλιών Μητσοτάκη και Τσίπρα
στη ΔΕΘ με αφορμή το ύψος των
φορολογικών εσόδων. Αφορμή στά-
θηκε η αποστροφή Αχτσιόγλου για
φόρους ύψους 7 δισ. παραπάνω για
τους πολίτες το α’ οκτάμηνο του
2022. «Είστε σίγουρη; 7 δισ. παρα-
πάνω φόροι είπατε, μήπως να το
διορθώσετε;», παρατήρησε ο
υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας, με την κυρία Αχτσιό-
γλου να επιμένει: «7 δισ. έσοδα από
φόρους».
«Έχουμε πράγματι 7 δισ. παραπάνω
φορολογικά έσοδα, όχι φόρους, και
προέρχονται από την ανάπτυξη την
περίοδο που αυτή η κυβέρνηση μό-
νο μειώνει φόρους σε φυσικά και
νομικά πρόσωπα», επανήλθε ο κ.
Σταϊκούρας, για να απαντήσει η το-
μεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ πως πρόκειται
για έσοδα κυρίως από τον ΦΠΑ. Μά-
λιστα, ο διαξιφισμός συνεχίστηκε
και... διαδικτυακά, με την «Ομάδα
Αλήθειας» να στέκεται στο λάθος
νούμερο της κυρίας Αχτσιόγλου με
το σχόλιο: «Πετάνε νούμερα και
έννοιες στον αέρα και ό,τι πιά-
σουν», ενώ στον δικό της λογαρια-
σμό η ίδια ανάρτησε: ««Η κυβέρ-
νηση θέλει αυτά να τα βαφτίζει
έσοδα από την ανάπτυξη. Ας το κά-
νει. Μην παίζει όμως με τη νοημο-
σύνη των πολιτών. Από κει και πέ-
ρα, όταν από  αυτά τα έσοδα περισ-
σότερα από 2,5 δισ. είναι από ΦΠΑ,
είναι προφανές ότι ο κόσμος πλη-
ρώνει την ακρίβεια Μητσοτάκη και
την επιμονή της κυβέρνησης να μη
μειώνει έμμεσους φόρους».

Στον δρόμο 
προς τις εκλογές



Την ώρα που συναντούσε ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης τον Ισραηλι-
νό πρωθυπουργό και ΥΠΕΞ Γιαΐρ
Λαπίντ στη Νέα Υόρκη, στην ελλη-
νική Βουλή ο Δημήτρης Καιρίδης
καλωσόριζε τον νέο Ισραηλινό
πρέσβη Νόαμ Κατζ. Όπως τόνισαν
και οι δύο άνδρες, η Ελλάδα και το
Ισραήλ είναι οι δύο ισχυρότερες
δημοκρατίες της Ανατολικής Με-
σογείου και η αναβαθμισμένη
στρατηγική σχέση τους αποτελεί
εγγύηση για την ειρήνη στην πε-
ριοχή και ανάχωμα σε κάθε εί-
δους αναθεωρητισμό.

ΑΞΙΖΕΙ… 

Να πάρει θέση για την «προκλητική και επι-
κίνδυνη για την ειρήνη» ομιλία του Τούρκου
προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα
της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (προ)καλεί
την Κομισιόν ο ευρωβουλευτής της Νέας Δη-
μοκρατίας Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης. Συγ-
κεκριμένα, σε ερώτησή του προς την Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή ο Έλληνας ευρωβουλευτής ση-

μειώνει ότι ο Τούρκος πρόεδρος «δεν δίστασε,
παρουσιάζοντας την Τουρκία υπέρμαχο της αλ-
ληλεγγύης, της συνεργασίας και της σταθερό-
τητας, να κατηγορήσει την Ελλάδα ότι προκαλεί
εντάσεις στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανα-
τολικής Μεσογείου και δεν επιθυμεί την ειρήνη
και τη σταθερότητα, ενώ δεν σέβεται τις σχέ-
σεις καλής γειτονίας».
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Ντόρα και Αμυράς
στη Σαμαριά 

Η Ντόρα Μπακογιάννη βρέθηκε στο
Φαράγγι της Σαμαριάς για να συναντη-
θεί μαζί με τον υφυπουργό Περιβάλ-

λοντος Γιώργο Αμυρά στον
πρώτο απολογισμό της

τουριστικής χρονιάς
για το αξιοθέατο
του Εθνικού Δρυ-
μού. Τουρισμός

δεν είναι μόνο πα-
ραλία και Μύκονος…
Έδειξε μάλιστα ιδιαί-

τερα ευχαριστημέ-
νη που έως τώρα
πάνω από 130.000

τουρίστες διέσχι-
σαν το φαράγγι και

μάλλον θα ξεπεράσουν
τους 160.000 έως το τέλος της σεζόν.
Και επειδή είναι στην επικαιρότητα τα
γαϊδουράκια και οι κακοποιητικές
συμπεριφορές προς αυτά, ο κ. Αμυράς
ανακοίνωσε ότι στην Αγία Ρούμελη,
έξω από το φαράγγι, θα υπάρξει γηρο-
κομείο για τα γαϊδουράκια. 

Χρειάζονται
φροντιστήριο... 
τα κορίτσια

Προχθές η κυρία Νοτοπούλου κα-
τήγγειλε σεξισμό επειδή δημοσιογρά-
φος τής άσκησε κριτική για όσα είπε
μπροστά στον πρύτανη του ΑΠΘ. Σή-
μερα η «σοβαρή» και «διαβασμένη»
Έφη Αχτσιόγλου από το βήμα της Βου-
λής κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι
αύξησε τους φόρους κατά 7 δισ. Το
άκουσε ο Σταϊκούρας και πήγαν να του
πέσουν τα... μαλλιά. Ούτε τα βασικά
δεν ξέρει η τομεάρχης. Η αλήθεια εί-
ναι ότι αυτά που αυξήθηκαν κατά 7
δισ. είναι τα φορολογικά έσοδα και
αυτό λόγω της σημαντικής αύξησης
του ΑΕΠ και του μεγέθους της οικονο-
μίας. Αντιθέτως, πολλοί φόροι και ει-
σφορές μειώθηκαν σημαντικά. 

Δωρεά με χρώμα
Λέσβου

Χρώμα Λέσβου είχε η Βουλή προχθές.
Η Βουλή των Ελλήνων έκανε άλλη μια δω-
ρεά προς τη δημόσια υγεία. Μετά τις 50
κλίνες ΜΕΘ στο Νοσοκομείο «Σωτηρία»,
την παράδοση ασθενοφόρου στη Μεσση-
νία, στη μνήμη του ιατρού της Βουλής που
χάθηκε από τον κορονοϊό δωρίζεται και
ένα ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Καλ-
λονής στη Λέσβο. Στην τελετή παράδοσης
του οχήματος παρέστησαν, εκτός από τον
πρόεδρο της Βουλής Κ. Τασούλα, ο
υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης αλλά και
η αναπληρώτρια Μίνα Γκάγκα, ο γγ Πρω-
τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θε-
μιστοκλέους, οι βουλευτές Λέσβου Χαρά-
λαμπος Αθανασίου (β’ αντιπρόεδρος της
Βουλής) και Μαρία Κομνηνάκα, καθώς και
πολλοί τοπικοί παράγοντες. Πάντως,
οφείλω να πω ότι το μεγαλύτερο credit αυ-
τής της δωρεάς το πήρε ο αντιπρόεδρος
Χαράλαμπος Αθανασίου. 

Ερώτημα Κεφαλογιάννη στην Κομισιόν

Ε
να ωραίο πολιτικό και «πλήρως παναθηναϊκό» παρεάκι δημιουργήθηκε
χθες στο Ζάππειο Μέγαρο, στην τελετή για την έναρξη λειτουργίας του
Ιδρύματος «Παύλος Γιαννακόπουλος». Ο λόγος για τον πρώην πρωθυπουρ-
γό Κώστα Καραμανλή, τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυ-

λόπουλο και τον υπουργό Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος ήρθε να εκπροσω-
πήσει τον πρωθυπουργό στην τελετή. Μην περιμένετε κάποια παραφιλολογία γύρω
από τις πολιτικές εξελίξεις… Οι τρεις άνδρες, παρέα με τον γιο του αείμνηστου Παύ-
λου, Δημήτρη, μίλησαν για τις μεγάλες «πράσινες» επιτυχίες του Παναθηναϊκού σε
ποδόσφαιρο και μπάσκετ, ενώ στοιχημάτισαν υπέρ του πρωταθλήματος φέτος. Βε-
βαίως, συγκινήθηκαν και για τη ζωή και το έργο του αειμνήστου Παύλου και για τις
δράσεις του ιδρύματος εις μνήμην του.

Το «πράσινο» παρεάκι
Καραμανλή, Προκόπη
και Άδωνι στο Ζάππειο

Η κοροϊδία του ΚΚΕ για την ΟΠΠΙ
Για να καταλάβετε την κοροϊδία των αριστερών -ειδικά του ΚΚΕ που έχει πάρει ερ-
γολαβία να ακυρώσει την πανεπιστημιακή αστυνομία- θα αναφέρω μια καταγγελία
του γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας Νίκου Μοίραλη. Ο κ. Μοίραλης
ανέφερε σε ανάρτησή του ότι γιος αντιδημάρχου που ανήκει στην παράταξη «Λαϊκή
Συσπείρωση» του δημάρχου της Πάτρας Κώστα Πελετίδη, δηλαδή μέλους του ΚΚΕ,
προσελήφθη στην ΟΠΠΙ. Δηλαδή, μέλη του κόμματος που θέλει να ρίξει την πανεπι-
στημιακή αστυνομία και την πολεμάει μέσα στα πανεπιστήμια συμμετέχουν κανο-
νικά στο σώμα με την ελπίδα να ακυρωθεί ώστε να καταλήξουν σε κανένα γρα-
φείο… Αυτό είναι το ΚΚΕ, αγαπητοί. 



Φουντώνουν οι πληροφορίες ότι ο χρόνος
μετράει αντίστροφα σε ό,τι αφορά τη δημι-
ουργία του Ιδρύματος Αντώνη Σαμαρά. Ο
πρώην πρωθυπουργός είναι σε προχωρημέ-
νες συζητήσεις με τους νομικούς τόσο για το
καταστατικό του ιδρύματος όσο και για τους
σκοπούς που θα εξυπηρετεί, καθώς και με τις
προσωπικότητες, τους επιστήμονες κ.λπ. που
θα στελεχώσουν το διοικητικό συμβούλιο. Τι
σκοπιμότητα θα έχει το ίδρυμα δεν γνωρί-
ζω… Προφανώς κάτι σαν υποχρέωση προς
την οικογενειακή του κληρονομιά. Δεν πάει ο
νους μου σε κάτι άλλο. 

ΟΟ Αλέξης ψάχνει 
τον δικό του... Πατέλη
Είναι προς αναζήτηση οικονομικού συμβούλου.
Κάτι σαν τον αντι-Πατέλη. Το έχει αυτό το πρό-
βλημα ο Αλέξης Τσίπρας. Παρακολουθεί πώς κι-
νείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης και προσπαθεί
πάση θυσία να κινείται στις ίδιες ράγες. Για αυτό
τον λόγο ο νυν οικονομικός σύμβουλος του Αλέ-
ξη Τσίπρα και πρώην υφυπουργός παρά τω πρω-
θυπουργώ Δημήτρης Λιάκος δεν θα πολιτευτεί.
Θα παραμείνει δίπλα στον πρόεδρο Αλέξη προ-
κειμένου όταν έρθει η δεύτερη φορά Αριστερά
να αναλάβει ο Λιάκος είτε το υπουργείο Οικονο-
μικών είτε κάποιον ρόλο που θα αφορά το τραπε-
ζικό σύστημα και τη... ρύθμισή του.

Φ
ουλάρουν με fake news στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ και ό,τι κάτσει. Πες, πες,
κάτι θα μείνει. Το τελευταίο ψέ-
μα ήταν ένα δημοσίευμα της

«Αυγής» ότι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρα-
τίας Λάζαρος Τσαβδαρίδης κατέθεσε στην
Εξεταστική για τις παρακολουθήσεις παρα-
ποιημένο έγγραφο της ΕΥΠ. Μιλάμε ότι οι άν-
θρωποι δεν παίζονται με τίποτα. Άμεση ήταν
η αντίδραση του «γαλάζιου» βουλευτή, ο
οποίος με κατηγορηματικό τρόπο διέψευσε
το δημοσίευμα απειλώντας με προσφυγή στη
Δικαιοσύνη. «Με αφορμή το επαίσχυντο δη-
μοσίευμα της εφημερίδας “Αυγή” που με κα-
τηγορεί δήθεν ότι κατέθεσα στη συνεδρίαση
της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για
τις παρακολουθήσεις απόρρητο έγγραφο της
ΕΥΠ, το οποίο ήταν παραποιημένο, έχω να
δηλώσω ότι η μόνη παραποίηση, και μάλιστα
χυδαία και ελεεινή, είναι αυτή που δημοσί-
ευσε η συγκεκριμένη εφημερίδα-ναυαρχίδα
του ΣΥΡΙΖΑ και η οποία αναπαρήχθη από τον
φιλικό σε αυτόν Τύπο», ανέφερε σε δήλωσή
του ο βουλευτής της ΝΔ και μέλος της Εξετα-
στικής Επιτροπής Λάζαρος Τσαβδαρίδης.
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υ Περί Ιδρύματος Σαμαρά...Κρεσέντο 
fake news

Στον Νομό Καρδίτσας βρέθηκαν ο γραμ-
ματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας
Δημοκρατίας Παύλος Μαρινάκης, ο υφυ-
πουργός Υποδομών Γιώργος Καραγιάν-
νης, ο γενικός γραμματέας Ενωσιακών
Πόρων και Υποδομών του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης Δημήτρης Παπα-
γιαννίδης και ο γραμματέας Οργανωτικού
Στέλιος Κονταδάκης συνοδευόμενοι από
τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα
Αγοραστό, τον βουλευτή του νομού Γιώργο
Κωτσό και τον πρόεδρο της ΔΕΕΠ Καρδί-
τσας Λάμπρο Τσιούκη.

Ακούραστος 
ο Καραγιάννης  

Στο πλαίσιο της περιοδείας του κυβερνητι-
κού και κομματικού κλιμακίου της Νέας
Δημοκρατίας, ο υφυπουργός Υποδομών
Γιώργος Καραγιάννης είδε από κοντά τα
έργα αποκατάστασης που γίνονται σε διά-
φορα σημεία σε οδικά τμήματα και γέφυ-
ρες των Δήμων Καρδίτσας, Μουζακίου και
Αργιθέας. «Είμαστε εδώ στο Μουζάκι και
βλέπουμε ήδη να έχουν τελειώσει και το
κομμάτι του περιφερειακού που είχε υπο-
στεί πολύ μεγάλη ζημιά αλλά και το κομμά-
τι της πεζογέφυρας. Και ήδη έχει δρομο-
λογηθεί η αποκατάσταση του Κέντρου
Υγείας», δήλωσε ο Γιώργος Καραγιάννης.
Σύμφωνα με τον υφυπουργό Υποδομών,
«στην Καρδίτσα σε λιγότερο από δύο χρό-
νια έχουμε ολοκληρώσει το 50% των εργα-
σιών αποκατάστασης για τον “Ιανό”, μια
μεγάλη καταστροφή που είχε σημειωθεί
εδώ πέρα. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη ειδικά έδειξε μια ιδιαίτερη φρον-
τίδα ώστε αυτά τα έργα να μη γίνουν στο
μέλλον αλλά άμεσα προκειμένου οι πολί-
τες της Θεσσαλίας και της Καρδίτσας να
αντιληφθούν το μεγάλο ενδιαφέρον που
έχουμε για αυτή την περιοχή».

Η ΝΔ «οργώνει» 
την επαρχία

Τα γενέθλια της ΝΔ
Σημειώστε κάπου ότι στις 4 Οκτωβρίου η

ΝΔ έχει γενέθλια και είναι μια πρώτης τάξεως
ευκαιρία για κάποια εκδήλωση

που θα τονώσει το ηθικό
των «γαλάζιων» στελε-

χών... Δεν ξέρω κάτι
ιδιαίτερο, αλλά ψυ-
χανεμίζομαι ότι μετά
την επιστροφή από

τη Νέα Υόρκη ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης και

το κόμμα κάτι θα ετοιμά-
σουν. Έχει ήδη αποφασιστεί να συγκληθούν
τόσο η Πολιτική Επιτροπή όσο και η Κοινο-
βουλευτική Ομάδα. Μύρισε εκλογές για τα
καλά...
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Άρωμα γυναίκας στη Νέα Υόρκη
Γενικώς το επιτελείο του πρωθυπουργού στη

Νέα Υόρκη έχει... άρωμα γυναίκας, αφού πέραν
της Αριστοτελίας Πελώνη στο πλευρό του Κυριά-
κου Μητσοτάκη είναι η διπλωματική σύμβουλός
του Άννα Μαρία Μπούρα αλλά και η πρώην διευ-
θύντρια του διπλωματικού του γραφείου και νυν
πρέσβειρα της χώρας στην Ουάσιγκτον Αλεξάν-
δρα Παπαδοπούλου. Η κυρία Πελώνη μην ξεχνάμε ότι επί σειρά ετών υπήρξε δι-
πλωματική συντάκτρια, οπότε έχει εικόνα τού τι συμβαίνει σε γεωπολιτικό επίπεδο.

Και βέβαια στην αποστολή συμμετέχει και η διευθύντρια Επικοινωνίας του πρω-
θυπουργού Κύρα Κάπη μαζί με τον αναπληρωτή διευθυντή του Γραφείου Τύπου του
πρωθυπουργού Χρήστο Ζωγράφο.

Τo
...

 Π
ρό

σω
πο

Ε
κπαιδευτική επίσκεψη στις Βρυξέλλες πραγματοποίησαν τη δεύτερη εβδομά-
δα του Σεπτεμβρίου περιθαλπόμενοι του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεν-
τρικής Μακεδονίας ύστερα από πρόσκληση της ευρωβουλευτού της Νέας Δη-
μοκρατίας Μαρίας Σπυράκη. Αφού λοιπόν ξεναγήθηκαν στους χώρους του

Κοινοβουλίου και στην αίθουσα Ολομέλειας «Ημικύκλιο», ενημερώθηκαν για την ιστορία
και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συναντήθηκαν με την ευρωβουλευτή.

Κατά τη συζήτηση με την κυρία Σπυράκη οι συμμετέχοντες στην αποστολή αντάλλαξαν
σκέψεις σχετικά με τη διαφοροποίηση των αναγκών των ατόμων με αναπηρία και έθεσαν
το θέμα της δικαιωματικής ενσωμάτωσης της αναπηρίας στις πολιτικές και στις αποφά-
σεις των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, πληροφορήθηκαν τις τρέ-
χουσες εξελίξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και τις αλλαγές που οφεί-
λουμε ως καταναλωτές να εντάξουμε στην καθημερινότητά μας. Παράλληλα, αξίζει να
σημειωθεί ότι η τριήμερη πρόσκληση ήταν μια πρωτοβουλία της Μαρίας Σπυράκη και της
προέδρου του ΚΚΠΠΚΜ Βασιλικής Νάκου, όταν η πρώτη επισκέφτηκε τον Απρίλιο το πα-
ράρτημα χρόνιων παθήσεων του Κέντρου «Ο Άγιος Παντελεήμων». 

Η συνάντηση 
του Νίκου με την ΠτΔ

Ψύχραιμη και θεσμική την άκουσα τη Σα-
κελλαροπούλου στη συνάντηση που είχε με
τον πρόεδρο Νίκο, τον κραταιό… «Κύριε πρό-
εδρε, έχω πλήρη γνώση και συνείδηση των
ορίων του αξιώματός μου, σύμφωνα και με
την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Για το
θέμα αρμόδια όργανα εν προκειμένω είναι η
Βουλή και η Εξεταστική της Επιτροπή, καθώς
και η δικαιοσύνη, στην οποία έχετε προσφύ-
γει. Ήδη η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της
ενώπιον των Αρχών και επιθυμία όλων μας εί-
ναι να ολοκληρωθεί και η έρευνα να αποφέρει
καρπούς το συντομότερο», του απάντησε η
κυρία Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Βεβαίως,
ο Νίκος Ανδρουλάκης πήγε στην ΠτΔ μπας
και εκμαιεύσει κάποια παρέμβασή της ώστε
στη συνέχεια να την εξαργυρώσει πολιτικά.
Εις μάτην… 

«Πού είσαι, ρε μεγάλε;»
Σπάει ταμεία η τυχαία συνάντηση που είχε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης με Έλληνα οδηγό ταξί στη Νέα Υόρκη. Όταν ο
Κυριάκος Μητσοτάκης αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για Έλ-
ληνα, όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσίευσε στον
προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, του είπε:
«Πού είσαι, ρε μεγάλε; Tι κάνεις εσύ; Από πού είσαι;», με
τον Έλληνα ταξιτζή να του λέει ότι κατάγεται από την Τρί-
πολη και ότι βρίσκεται στις ΗΠΑ πενήντα χρόνια. «Έτσι
ξεκίνησε το ταξίδι μας στις ΗΠΑ», έγραψε ο πρωθυπουρ-
γός αναρτώντας το βίντεο από αυτήν τη συνάντηση στο In-
stagram.

Ποιους υποδέχτηκε η Σπυράκη
στο Ευρωκοινοβούλιο;

Συγκλονίζει η κόρη
του Βουλγαράκη

Η Παυλίνα Βουλγαράκη στέλνει ηχη-
ρό μήνυμα στις γυναίκες που βρίσκον-
ται εγκλωβισμένες σε κακοποιητικές
σχέσεις. Σε μια εκ βαθέων συνέντευξη,
η τραγουδοποιός αποκάλυψε ότι στο
παρελθόν είχε πέσει θύμα σωματικής
κακοποίησης από άνθρωπο με τον
οποίο διατηρούσε δεσμό, ενώ παράλ-
ληλα έστειλε ηχηρό μήνυμα στις γυναί-
κες που εγκλωβίζονται σε κακοποιητι-
κές σχέσεις. Η κόρη του πρώην υπουρ-
γού Γιώργου Βουλγαράκη, μιλώντας
στο «Vogue», σημείωσε ότι στην αρχή η
ίδια ήταν «τυφλωμένη» από τον έρωτα,
με αποτέλεσμα να μη συνειδητοποιεί
ότι όλο αυτό που ζούσε δεν ήταν πραγ-
ματική αγάπη.

Μήπως ξέρει κανείς να
μας πει σε ποια εφημερί-

δα έπεσε ξύλο μεταξύ στε-
λεχών για τις... χαμηλές πτήσεις
που παρουσιάζει το «φύλλο» με
το βαρύ όνομα; Διότι η αλήθεια εί-
ναι ότι μόνο αυτό έχει απομεί-
νει… Από ρεπορτάζ, μηδέν. 



Της Στέλλας Παπαμιχαήλ

Τ
ίποτα επιλήψιμο για κανένα από
τα πολιτικά πρόσωπα που προσέ-
φυγαν στην Αρχή Διασφάλισης
του Απορρήτου των Επικοινωνιών

για να διαπιστώσουν αν παρακολουθούν-
ταν δεν βρέθηκε από τις ενδελεχείς έρευ-
νες της ΑΔΑΕ, φέρεται να αποκάλυψε ο
πρόεδρος της Αρχής Χρήστος Ράμμος, κα-
ταρρίπτοντας το αφήγημα της αντιπολίτευ-
σης περί γενικευμένων παρακολουθήσε-
ων από την ΕΥΠ.

«Ως πολιτικά πρόσωπα εννοώ βουλευ-
τές, πρώην βουλευτές, πρώην υπουρ-
γούς, στελέχη κομμάτων. Έχουμε κάνει
ελέγχους και στα 6 κόμματα που εκπρο-
σωπούνται στο Κοινοβούλιο και δεν
έχουμε βρει τίποτα για κανένα από τα πο-
λιτικά πρόσωπα που έχουν υποβάλει αί-
τηση για τυχόν επισυνδέσεις της ΕΥΠ»,
φέρεται να είπε.

Σε άλλο σημείο φέρεται να παραδέχτηκε
πως η επισύνδεση στο κινητό τηλέφωνο
του κ. Ανδρουλάκη ήταν νόμιμη, ενώ συμ-
πλήρωσε ότι «η κυρία Βλάχου ως εισαγγε-
λέας λέει αλήθεια για τη διάταξη» και πως
για τις νόμιμες επισυνδέσεις της ΕΥΠ δεν
νοείται διαχωρισμός μεταξύ πολιτικών και
μη πολιτικών προσώπων. «Δεν μας ενδιέ-
φερε η πολιτική ιδιότητα Ανδρουλάκη αλλά
το ότι ήταν Έλληνας πολίτης» και ότι ο νό-
μος δεν θέτει διακρίσεις για τις επισυνδέ-
σεις σε πολιτικά πρόσωπα. Η ΝΔ κάνει λό-
γο για ράπισμα Ράμμου σε όσους με fake
news επεδίωξαν να εργαλειοποιήσουν την
υπόθεση των επισυνδέσεων, ξεκαθαρίζον-
τας πως «δεν ήξερε η ΕΥΠ ότι θα κάνουμε
έλεγχο για να το συνδέσω με την καταστρο-
φή του φακέλου».

Το καθοριστικό σημείο που αποδυναμώ-
νει τις διαρροές ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ περί κα-
ταστροφής του φακέλου Ανδρουλάκη στις
29 Ιουλίου είναι ότι ο κ. Ράμμος φέρεται να
απάντησε ότι «δεν μπορεί να γνωρίζει αν
έχει καταστραφεί ο φάκελος». ΣΥΡΙΖΑ και
ΠΑΣΟΚ ωστόσο με διαρροές τους επέμει-
ναν και χθες ότι ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ
ισχυρίστηκε ότι με εντολή Κοντολέοντα

καταστράφηκε στις 29 Μαΐου το μηχάνημα
με τους ηλεκτρονικούς φακέλους των επι-
συνδέσεων, ενώ επανήλθαν στα περί άρνη-
σης συνεργασίας της εισαγγελέως της ΕΥΠ
και της ΕΥΠ με την ΑΔΑΕ.

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, ο πρό-
εδρος της ΑΔΑΕ φέρεται να έκανε λόγο για
παρακώλυση του έργου της Ανεξάρτητης
Αρχής από την εισαγγελέα Ελένη Βλάχου

αλλά και τον σημερινό διοικητή της ΕΥΠ
Θεμιστοκλή Δεμίρη.

«Αντισυνταγματική η μη αναγραφή
του λόγου παρακολούθησης»

Πληροφορίες αναφέρουν πως όταν ο
εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Τζανα-
κόπουλος ρώτησε τον Χρήστο Ράμμο αν
ήταν νόμιμη η αίτηση της άρσης του τη-

λεφωνικού απορρήτου, ο πρόεδρος της
ΑΔΑΕ φέρεται να απάντησε πως είναι
μεν νόμιμη αλλά, κατά την άποψή του, η
μη αναγραφή του λόγου της αίτησης άρ-
σης είναι αντισυνταγματική. Οι εργασίες
της Εξεταστικής συνεχίζονται σήμερα
με την προσωρινή εκπρόσωπο της Εθνι-
κής Αρχής Διαφάνειας Αλεξάνδρα Ρογ-
κάκου.
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Καθησυχαστικός ότι δεν αλλάζει τίποτα με
τα μισθολογικά των εργαζομένων στις Ανώ-
νυμες Εταιρείες που έχουν ευθεία μετοχική
σχέση με το Δημόσιο, ούτε καταργείται κά-
ποια σύμβαση εργασίας εμφανίστηκε από το
βήμα της Βουλής ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας, με αφορμή τη συζήτη-
ση του νομοσχεδίου για τις ΔΕΚΟ, στο οποίο
έχουν ενσωματωθεί και οι δύο τροπολογίες
που περιλαμβάνουν κάποιες από τις εξαγγε-

λίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.
Αναφερόμενος στα μέτρα που έχει λάβει η

κυβέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών και
επιχειρήσεων, ο υπουργός παρουσίασε με-
λέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα
με την οποία η Ελλάδα πανευρωπαϊκά έχει
διαθέσει τους περισσότερους πόρους. «Δια-
θέσαμε το μεγαλύτερο πακέτο στήριξης,
έχοντας χτίσει ένα επαρκές, μέχρι στιγμής,
δίχτυ ασφαλείας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Επίσης, ο κ. Σταϊκούρας κατέθεσε πίνακα
με στοιχεία που, όπως είπε, δείχνουν ότι τα
ελληνικά νοικοκυριά πληρώνουν από το χα-
μηλότερο ρεύμα στην Ευρώπη. Η τομεάρχης
Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ Έφη Αχτσιόγλου
μίλησε «για παρέμβαση αυθαιρεσίας στις
ΔΕΚΟ, τις οποίες η κυβέρνηση βλέπει ως πε-
δίο ιδιωτικής χρήσης, παρακάμπτοντας την
εργατική νομοθεσία και περιθωριοποιώντας
το ΑΣΕΠ».

«Καμία επισύνδεση
για άλλους πολιτικούς»

Σταϊκούρας: «Δεν αλλάζει τίποτα στα μισθολογικά των ΔΕΚΟ»

Τι αποκάλυψε 
ο πρόεδρος 

της ΑΔΑΕ Χρήστος
Ράμμος στην Εξεταστική 



Π
αρέμβαση με νόημα, στα θε-
σμικά όρια των αρμοδιοτήτων
της, για την υπόθεση των υπο-
κλοπών έκανε χθες η Πρό-

εδρος της Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια
της πρώτης συνάντησης που είχε με τον
πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη. 

Στον καθιερωμένο διάλογο μπροστά στις
τηλεοπτικές κάμερες η κ. Σακελλαροπού-
λου απαντώντας εμμέσως στις φωνές που
τις προηγούμενες μέρες «πίεζαν» για να
πάρει θέση επί των εξελίξεων αυτής της
υπόθεσης, υπενθύμισε πως «μόλις ανέκυ-
ψε το ζήτημα της παρακολούθησης του τη-
λεφώνου σας, επεσήμανα την ανάγκη άμε-
σης και πλήρους διαλεύκανσης της υπόθε-
σης. Δεδομένου ότι αυτή άπτεται της λει-
τουργίας του πολιτεύματος και του κύρους
των δημοκρατικών θεσμών, τοποθετήθηκα
επί της αρχής με σαφήνεια στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων μου», για να προσθέσει με
εμφανή τη διάθεση να υπογραμμίσει τα θε-
σμικά όρια: «Κύριε πρόεδρε, έχω πλήρη
γνώση και συνείδηση των ορίων του αξιώ-
ματός μου, σύμφωνα και με την αρχή της
διάκρισης των εξουσιών». Αναφερόμενη
επί της ουσίας της υπόθεσης είπε: «Για το
θέμα αρμόδια όργανα εν προκειμένω είναι
η Βουλή και η Εξεταστική της Επιτροπή,
καθώς και η δικαιοσύνη, στην οποία έχετε
προσφύγει. Ήδη η υπόθεση έχει πάρει τον
δρόμο της ενώπιον των Aρχών και επιθυ-
μία όλων μας είναι να ολοκληρωθεί και η
έρευνα να αποφέρει καρπούς το συντομό-
τερο», είπε χαρακτηριστικά για να στείλει
στη συνέχεια ένα μήνυμα προς όλες τις κα-
τευθύνσεις: «Οποιαδήποτε παράταση αυ-

τής της εκκρεμότητας είναι επιζήμια για τη
δημοκρατία μας». 

Ο κ. Ανδρουλάκης από την πλευρά του
επανέλαβε ότι «το ζήτημα των υποκλοπών,
το οποίο δεν είναι ένα προσωπικό ζήτημα
αλλά ένα ζήτημα δημοκρατίας, πρέπει να
κλείσει χωρίς να μείνει καμία σκιά στο πο-
λιτικό σύστημα, και αυτό πρωτίστως είναι
ευθύνη της κυβέρνησης. Θεωρώ ότι είναι
αδιανόητο να υπάρχουν νησίδες λειτουρ-
γίας του κράτους που κάποιοι θεωρούν ότι
είναι υπεράνω της δικαιοσύνης και υπερά-
νω του κοινοβουλευτικού ελέγχου». Και

πρόσθεσε: «Πραγματικά ελπίζω αυτή η
υπόθεση να είναι εντέλει μια ευκαιρία να
ενισχυθούν περαιτέρω οι ανεξάρτητες αρ-
χές στη χώρα μας, που ακόμα και σε αυτή
την περίπτωση ο ρόλος τους θα είναι πάρα
πολύ κρίσιμος, ώστε να υπάρχει μια δια-
σφάλιση του κράτους δικαίου». 

Η συνάντηση με τον κ. Ανδρουλάκη
διήρκεσε σχεδόν μία ώρα και πραγματο-
ποιήθηκε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση,
με επίκεντρο τις συνέπειες της ρωσικής ει-
σβολής στην Ουκρανία, την ενεργειακή
κρίση, ενώ έμφαση δόθηκε στην ένταση

των ελληνοτουρκικών σχέσεων. «Η χώρα
είναι πάντα έτοιμη για διάλογο με σεβασμό
στο διεθνές δίκαιο και στις σχέσεις καλής
γειτονίας, αλλά είμαστε πάντα έτοιμοι να
υπερασπιστούμε την εθνική μας ακεραι-
ότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα»,
δήλωσε η κ. Σακελλαροπούλου, ενώ ο κ.
Ανδρουλάκης από την πλευρά του έκανε
λόγο για «απαράδεκτες προκλήσεις του
Ερντογάν εις βάρος των κυριαρχικών μας
δικαιωμάτων, που είναι πέρα από κάθε σε-
βασμό του διεθνούς δικαίου και των συν-
θηκών καλής γειτονίας».

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 
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Έναν πλούσιο και ιδιαίτερα εντυπωσιακό απολογισμό πα-
ρουσίασε ο Δήμος Κατερίνης, με αφορμή τη συμπλήρωση
τριών χρόνων από την ανάληψη της διοίκησής του από τον
Κώστα Κουκοδήμο. 

Άνθρωπος της πειθαρχίας, του προγραμματισμού, της
συνέπειας, που θήτευσε δώδεκα συναπτά έτη στο Ελληνικό

Κοινοβούλιο
σε δύσκολες
συγκυρίες για
τη χώρα, πέτυ-
χε να βάλει τη

σφραγίδα του και στον Δήμο Κατερίνης εν μέσω πανδημίας
αλλά και σοβαρών οικονομικών προβλημάτων. 

Σε αυτή τη δύσκολη τριετή συγκυρία, ο Δήμος Κατερίνης
κατάφερε όχι μόνο να προσπεράσει τα οικονομικά εμπόδια
που κληρονόμησε, αλλά και να πετύχει σημαντικές χρημα-
τοδοτήσεις για έργα αναβάθμισης του αστικού ιστού, υπο-

δομών σε όλες ανεξαιρέτως τις κοινότητες αλλά και να βά-
λει τις βάσεις για να αλλάξει η αναπτυξιακή φυσιογνωμία
του δήμου, δίνοντας ουσιαστική ώθηση στον τουρισμό. 

Το μεγάλο στοίχημα με την αξιοποίηση δημοτικών
εκτάσεων, την ανανέωση των τουριστικών υπο-
δομών και δράσεις που κατέστησαν τις ακτές
του Δήμου Κατερίνης τις πλέον φιλικές για
ΑμεΑ επισφραγίστηκε με πολλές διακρίσεις.
Μία από αυτές είναι το Χρυσό Βραβείο Προ-
σβασιμότητας (Tourism Awards). Χώροι
αναψυχής στην είσοδο της πόλης, υπαίθρια
γυμναστήρια στον αστικό ιστό, πρότυπες παιδι-
κές χαρές, στήριξη της τοπικής οικονομίας με δρά-
σεις εξωστρέφειας, κοινωνικό πρόσωπο με δομές όπως το
Κοινωνικό Ιατρείο του Δήμου Κατερίνης αφήνουν ισχυρό
αποτύπωμα. 

Η Κατερίνη αλλάζει φυσιογνωμία, θέτει νέες βάσεις για

την ανάπτυξή της, προσελκύοντας το ενδιαφέρον επενδυ-
τών, τραβάει την προσοχή με προτάσεις αξιοποίησης εγ-
καταλελειμμένων χώρων, όπως αυτή της αξιοποίησης του

πρώην εργοστασίου εμποτισμού του ΟΣΕ, εμπλουτίζει
με θεματικές εκδηλώσεις που τραβούν την προ-

σοχή επισκεπτών από όλη τη χώρα, όπως το
Φεστιβάλ Πάρκου, κ.ά. 

«Εμείς συνεχίζουμε. Με ακόμη πιο σταθερά
αλλά και πιο γοργά βήματα, αφού η κανονικό-
τητα επέστρεψε. Το όραμά μας υλοποιείται για

μια πόλη ζωντανή, έναν δήμο πρωταγωνιστή. Η
σελίδα επιτέλους γύρισε και όλοι μαζί ομορφαίνου-

με τον δήμο μας», επισήμανε ο δήμαρχος κλείνοντας τον
απολογισμό του. Και μόνο τυχαίο δεν είναι ότι ανάμεσα
στους δημάρχους που θα βρεθούν στη λίστα στήριξης της
ΝΔ ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών είναι ο Κώστας
Κουκοδήμος.

Το «στοίχημα» 
της Κατερίνης!

Σακελλαροπούλου - Ανδρουλάκης
με φόντο τις υποκλοπές

«Για το θέμα αρμόδια όργανα 
εν προκειμένω είναι η Βουλή και 

η Εξεταστική της Επιτροπή, καθώς
και η δικαιοσύνη», είπε η ΠτΔ
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Σ
άλος έχει προκληθεί σε κυβερ-
νητικά κλιμάκια από τη χθεσινή
αποκάλυψη της «Political» για τη
δραματική κατάσταση στην

οποία έχει οδηγήσει η κακοδιαχείριση τα
Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, παρου-
σιάζοντας τις ερωτήσεις που έχουν φέρει
στη Βουλή 39 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και
οι οποίες δεν έχουν απαντηθεί ούτε από
τη διοίκηση των ΕΑΣ (ο κ. Νίκος Κωστό-
πουλος, διευθύνων σύμβουλος) ούτε από
τα συναρμόδια υπουργεία. Από το ρεπορ-
τάζ προκύπτει η ακύρωση τριών συμβά-
σεων εξωτερικού των Ελληνικών Αμυντι-
κών Συστημάτων, καθώς η διοίκηση φαί-
νεται να αδυνατεί να παραδώσει τα παρα-
γόμενα πυρομαχικά στους χρόνους που
έχει δεσμευτεί, διασύροντας τη χώρα μας
όχι μόνο στους συγκεκριμένους πελάτες
(Αίγυπτος, Τυνησία, Μπαγκλαντές) αλλά
και ευρύτερα.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο κ.
Νίκος Κωστόπουλος και η διοίκηση των
ΕΑΣ πάνω στο πρώτο λάθος έκαναν και
δεύτερο! Στη σύμβαση με την Αίγυπτο για
την παραγωγή φυσιγγίων 105Χ609 mm,
υπό το βάρος του κινδύνου να κηρυχθούν
τα ΕΑΣ έκπτωτα στην παράδοση του υλι-
κού, παρήγγειλαν από άλλη χώρα έτοιμα
φυσίγγια για να τα μεταφέρουν από την
Ισπανία στο Κάιρο. Μιλάμε για τραγελαφι-
κές καταστάσεις, οι οποίες βεβαίως ανε-
βάζουν και το κόστος παραγωγής εις βά-
ρος των Ελληνικών Αμυντικών Συστημά-
των. Ο κίνδυνος και να κηρυχθούν έκπτω-
τα τα ΕΑΣ και να μπουν μέσα (οικονομικά)
με την εν λόγω παραγγελία, όπως αντι-
λαμβάνεστε, είναι κάτι παραπάνω από
ορατός. 

Τα ίδια ευτράπελα συμβαίνουν και με
τις άλλες δύο παραγγελίες της Τυνησίας
και του Μπαγκλαντές, γεγονός που απο-

δεικνύει τη δεινή παραγωγική θέση
στην οποία έχουν περιέλθει τα ΕΑΣ, τα
οποία πλέον δηλώνουν με επίσημο τρό-
πο ότι αδυνατούν να αντεπεξέλθουν πα-
ραγωγικά σε τρεις διεθνείς συμβατικές
τους υποχρεώσεις. Πέραν του γεγονό-
τος ότι εκτίθεται με εκκωφαντικό τρόπο
η αδυναμία της διοίκησης και του γνω-
στού «γαλάζιου» αιώνιου πολιτευτή Νί-
κου Κωστόπουλου, ο οποίος έχει διορι-
στεί ως διευθύνων σύμβουλος στην
εταιρεία, εκτίθενται συνολικά η κυβέρ-
νηση αλλά και τα υπουργεία Οικονομι-
κών και Άμυνας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Politi-
cal», η διοίκηση των ΕΑΣ υπό το καθεστώς
πανικού ζήτησε από το Ελεγκτικό Συνέ-
δριο να εξετάσει τη σύμβαση της αγοράς
των έτοιμων φυσιγγίων που σύναψε η
ΕΑΣ για να μη γίνουμε ρεζίλι στην Αίγυ-
πτο. Ο CEO της εταιρείας, μάλιστα, ο κ.
Κωστόπουλος, αρνείται να δώσει την
απάντηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου του
ΣΤ’ Τμήματος στη Βουλή για να μάθουν τα
κόμματα τι απάντησαν οι δικαστές. Η υπό-
θεση αποκτά ενδιαφέρον, διότι από την
απάντηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (την
οποία παρουσιάζει η εφημερίδα μας) οι
δικαστές δεν δίνουν κανένα «πράσινο
φως», διότι κρίνουν ότι η επίμαχη σύμβα-
ση αντίκειται προδήλως στη χρηστή οικο-
νομική διαχείριση και διότι η σύμβαση -
συν τοις άλλοις- δεν έχει μεταφραστεί στα
ελληνικά!

Ο ιδιώτης ελεγκτής
Όπως επισημάναμε στο χθεσινό ρεπορ-

τάζ, τα εκατομμύρια που πάνε κι έρχονται
στα ΕΑΣ είναι πολλά, όπως επίσης και η
ροπή της διοίκησης σε συνεχείς μελέτες
με απευθείας αναθέσεις. Τα γεγονότα αυ-
τά έχουν θορυβήσει ιδιαίτερα το υπουρ-
γείο Οικονομικών, το οποίο έχει ορίσει
monitoring officer στα Ελληνικά Αμυντικά
Συστήματα ΑΒΕΕ για τον έλεγχο θεμελιω-
δών μεγεθών. Έχει ορίσει, δηλαδή, ανε-
ξάρτητο, ιδιώτη ελεγκτή. Για ποιον λόγο;
Ποιος είναι ο λόγος που, ενώ όφειλε να
έχει ενημέρωση από τη διορισμένη από το
υπουργείο Οικονομικών διοίκηση των
ΕΑΣ (τον κ. Κωστόπουλο δηλαδή), αλλά
και από τον, επίσης διορισμένο από το
υπουργείο Οικονομικών, εσωτερικό ελεγ-
κτή των ΕΑΣ, το υπουργείο κρίνει σκόπιμο
να ορίσει έναν τρίτο ιδιωτικό φορέα για
τον έλεγχο των παραπάνω θεμελιωδών
λειτουργιών της εταιρείας για την ενημέ-
ρωσή του;

Υπάρχει ζήτημα εμπιστοσύνης προς τη
διοίκηση των ΕΑΣ; Γιατί ζητά το υπουρ-
γείο από τρίτη εταιρεία, δαπανώντας
36.580 ευρώ, να μάθει τα έργα και τις
ημέρες του «γαλάζιου» Νίκου Κωστό-
πουλου; Εδώ κάτι τρέχει και προφανώς
είναι πολύ σοβαρό. «Κάποιο λάκκο έχει
η φάβα», όπως λέει και η παροιμία. Διότι,
όπως αντιλαμβάνεστε, ο κ. Κωστόπου-
λος θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να απαντή-
σει και για ποιον λόγο έδινε σε ιδιώτες

δικηγόρους (με το αζημίωτο προφανώς)
να συντάσσουν τις μελέτες που ήθελε να
κάνει επί διαφόρων ζητημάτων και δεν
τις περνούσε από την πλήρως στελεχω-
μένη νομική υπηρεσία των Ελληνικών
Αμυντικών Συστημάτων.

Ο κ. Νίκος Κωστόπουλος 
θα κληθεί να απαντήσει σε
πολλά ερωτήματα, αφού
μιλάμε για ζητήματα που
αφορούν δημόσιο χρήμα 
και εθνική ασφάλεια

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Το ρεζιλίκι
με τη σύμβαση 
της Αιγύπτου και 
ο ιδιώτης ελεγκτής 



Η νέα φάση του πολέμου στην Ουκρανία

Τ
ο (πολύ) αναμενόμενο διάγγελμα του προ-
έδρου της Ρωσίας σε σχέση με τις εξελίξεις
που αφορούν τον πόλεμο στην Ουκρανία

οριοθετεί ένα νέο, ανησυχητικό πλαίσιο που αφορά
το σχετικό θέμα. Το διάγγελμα της 21ης Σεπτεμβρίου
2022 ήταν το πρώτο ουσιαστικά μετά το σύντομο
διάγγελμα του κ. Πούτιν στις 24 Φεβρουαρίου 2022,
όταν και ανακοινώθηκε η έναρξη της «ειδικής στρα-
τιωτικής επιχείρησης», όπως χαρακτηρίζεται μέχρι
σήμερα, που αφορά την εισβολή της Ρωσίας στην
Ουκρανία και περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία που
ουσιαστικά αναβαθμίζουν την κρίση του πολέμου
στην Ουκρανία, η οποία έχει προφανώς και επιβε-
βαιωμένα επηρεάσει την παγκόσμια γεωπολιτική,
γεωοικονομική και γεωστρατηγική τάξη πραγμάτων.

Αναμφίβολα ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει δημι-
ουργήσει νέα δεδομένα στην καθεστηκυία τάξη
πραγμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Η αντίδραση της
Δύσης στην εισβολή της Ρωσίας ήταν άμεση, τόσο
σε λεκτικό όσο και σε απτό επίπεδο, όσον αφορά τη
λεκτική καταδίκη των ενεργειών της Ρωσίας αλλά
και σε πρακτικό επίπεδο την επιβολή διαφόρων πα-
κέτων κυρώσεων, που είχαν παράλληλα αντίκτυπο
στις χώρες της Δύσης και πρωτίστως στην ίδια την

Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συνέπειες των πιο πάνω ολι-
στικά οδήγησαν τη γεωπολιτική σε αλυσιδωτές εξε-
λίξεις που, με την παγκόσμια κοινότητα να εξέρχεται
της κρίσης της πανδημίας του κορονοϊού, αντιμετώ-
πισε και αντιμετωπίζει μια πρωτοφανή νέα κρίση
που αφορά πρωτίστως την ενέργεια, ειδικά σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο λόγω της εξάρτησής της από το
ρωσικό φυσικό αέριο, τον πληθωρισμό, την οικονο-
μία, την επισιτιστική κρίση και την ευρύτερη ανατα-
ραχή σε γεωπολιτικό επίπεδο. Μετά το διάγγελμα
του προέδρου της Ρωσίας στις 21 Σεπτεμβρίου 2022
τεκμαίρονται τα ακόλουθα σχετικά:

Α) Ο πόλεμος στην Ουκρανία εισέρχεται σε μια νέα
περίοδο με εμπλοκή μέρους της εφεδρείας του ρω-
σικού στρατού που, όπως ανακοινώθηκε, θα αφορά
25.000 εφεδρεία από το σύνολο των 25 εκατομμύ-
ριων εφέδρων που έχει η Ρωσία.

Β) Οι έφεδροι που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι
άτομα που έχουν εμπειρία στο πεδίο των μαχών, άρα
αποκλείονται, για παράδειγμα, φοιτητές κ.ο.κ.

Γ) Για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέ-
μου γίνεται επίσημη αναφορά από πλευράς
Ρωσίας για τον αριθμό των ρωσικών απωλειών
- συγκεκριμένα γίνεται αναφορά για 5.937

απώλειες Ρώσων στρατιωτών.
Δ) Σημαντικές δηλώσεις από πλευράς του κ. Πού-

τιν σε σχέση με την αντίδραση της Δύσης που αφο-
ρούν τους στόχους της που σχετίζονται με τη Ρωσία
- η Ρωσία, όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρός της, μπο-
ρεί και έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει πλήρως σε
οποιαδήποτε προσπάθεια εμπλοκής στα εσωτερικά
της ζητήματα και προάσπισης των δικαιωμάτων της
(όπως φυσικά τα αντιλαμβάνεται η Ρωσία).

Ε) Επίκεινται δημοψηφίσματα στις αυτοανακη-
ρυχθείσες αυτόνομες περιοχές της Ανατολικής Ου-
κρανίας σε σχέση με την προσάρτησή τους στη Ρω-
σία. 

ΣΤ) Η Ρωσία, ως έχει δηλωθεί από τον πρόεδρο
της χώρας, δεν πρόκειται να αποδεχτεί τον οποιοδή-
ποτε εκβιασμό από τη Δύση.

Η αποτίμηση των πιο πάνω καταδεικνύει την είσο-
δο σε μια νέα φάση του πολέμου στην Ουκρανία με
επιπρόσθετες συνέπειες και επιπτώσεις στην παγ-
κόσμια γεωπολιτική, γεωοικονομική και γεωστρα-
τηγική τάξη πραγμάτων, που σε συνάρτηση με τις
ήδη υπάρχουσες και διαφαινόμενες συνέπειες και
επιπτώσεις θα επιδεινώσουν έτι περισσότερο την
κρίση την οποία ήδη διάγει η παγκόσμια κοινότητα.
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Ή αυτοδυναμία ή κυβέρνηση «ηττημένων»

Μ
ε τα μέχρι στιγμής δεδομένα η υπόθεση των
υποκλοπών δεν φαίνεται να επηρεάζει σε με-
γάλο βαθμό το πολιτικό σκηνικό, σίγουρα δεν

δημιουργεί συνθήκες ανατροπής, όπως εκτιμούσαν τα
κόμματα της αντιπολίτευσης. Ποια είναι όμως η στρα-
τηγική των κομμάτων για τις πρώτες και τις δεύτερες
κάλπες; Και στο τέλος της ανάλυσης, τι είναι αυτό που
συμφέρει τη χώρα;

Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, τα οποία
καταγράφουν το αποτύπωμα της στιγμής (και μόνον
αυτό), δείχνουν μια «ανησυχητική» σταθερότητα στις
αποστάσεις μεταξύ των τριών βασικών αντιπάλων. Και
οι δημοσιευμένες και οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις
δεν δείχνουν ούτε μεγάλες μετακινήσεις ψηφοφόρων
ούτε ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό. Παρά το γεγο-
νός ότι στη ΝΔ δηλώνουν ικανοποιημένοι από τα ευ-
ρήματα των ερευνών της κοινής γνώμης, θα ήταν αφέ-
λεια να πιστέψουμε ότι έχουν εφησυχάσει. Κανένας
από τους επιτελείς των τριών πολιτικών αρχηγών δεν
πλέει σε πελάγη ευτυχίας, ο καθένας για τους δικούς
του λόγους.

Η ημερομηνία-ορόσημο που θα κρίνει πολλά είναι
εκείνη της πρώτης Κυριακής. Στο Μέγαρο Μαξίμου
επιμένουν ότι η πρώτη κάλπη είναι εξόχως κρίσιμη,
αφού πρέπει πάση θυσία να δώσει στη ΝΔ ένα ποσο-
στό της τάξης του 35% για να μπορέσει στη δεύτερη
κάλπη να πάει παραπάνω και να επιτευχθεί ο πολυπό-
θητος στόχος της ισχυρής αυτοδυναμίας που θα επι-
τρέψει στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να
«τρέχει» το μεταρρυθμιστικό πλάνο που έχει διαμορ-

φώσει για να γυρίσει σελίδα η εθνική οικονομία. Αντι-
λαμβάνεστε ότι μια ισχνή κοινοβουλευτική αυτοδυνα-
μία των 151 εδρών θα δυσκολέψει πολύ τη διακυβέρ-
νηση της χώρας σε αυτό το δύσκολο διεθνές περιβάλ-
λον. Η ΝΔ λοιπόν ποντάρει σε μια μεγάλη συμμετοχή
στις κάλπες, κάτι που δεν φαίνεται να ισχύει για την
αντιπολίτευση.

ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, ακόμη κι αν δεν το λένε ξεκά-
θαρα, προφανώς επιθυμούν η πρώτη Κυριακή να κι-
νείται στα όρια μιας χαλαρής ψήφου, αφού, όπως
έχουν διευκρινίσει τόσο η Κουμουνδούρου όσο και η
Χαριλάου Τρικούπη, δεν επιθυμούν να σχηματίσουν
κυβέρνηση συνεργασίας από τις πρώτες κάλπες. Ο κ.
Ανδρουλάκης έχει πει πολλές φορές ότι θα προσδιο-

ρίσει τη στάση του μετά το αποτέλεσμα των πρώτων
εκλογών, ενώ δεν αποκλείει κυβερνήσεις συνεργα-
σίας, διαβεβαιώνοντας ότι σε καμία περίπτωση η χώ-
ρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη μετά και τις επαναληπτι-
κές εκλογές. Από την άλλη πλευρά, ο Αλέξης Τσίπρας
έχει πει ότι δεν επιθυμεί σχηματισμό προοδευτικής
κυβέρνησης «ηττημένων», αναφερόμενος στις πρώ-
τες εκλογές. Δεν θέλει δηλαδή να ηγηθεί μιας συγκυ-
βέρνησης με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ ως δεύτερο κόμμα.
Άρα και αυτός θα περιμένει τις δεύτερες κάλπες, με
την ελπίδα να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα. Με βάση τα
παραπάνω δεδομένα δεν προκύπτει από κάπου ότι θα
έχουμε κυβέρνηση την πρώτη Κυριακή αλλά ούτε και
ότι θα πάμε σε τρίτη Κυριακή.

του
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Η
επιτυχημένη -χάρη και στα δυτικά όπλα- αντε-
πίθεση της Ουκρανίας προκάλεσε την απόφαση
του Πούτιν να κηρύξει μερική επιστράτευση,
στέλνοντας άλλους 300.000 εφέδρους στο μέ-

τωπο αλλά και να απειλήσει ακόμη και με πυρηνικό πλήγμα.
Την ώρα που σύσσωμη η Δύση τον καταδικάζει μιλώντας
για «ομολογία αποτυχίας και κίνηση απόγνωσης», χιλιάδες
νεαροί Ρώσοι κλείνουν πανικόβλητοι εισιτήρια άνευ επι-
στροφής για το εξωτερικό ώστε να μην πολεμήσουν. 

Ωστόσο, οι ρωσικές αεροπορικές εταιρείες
προκειμένου να μπλοκάρουν τη μαζική φυγή
έλαβαν εντολή να μην πωλούν εισιτήρια σε άν-
δρες από 18 έως 65 ετών. Οι πτήσεις από τη
Μόσχα στις πρωτεύουσες της Γεωργίας, της
Τουρκίας και της Αρμενίας, που δεν απαιτούν
την κατοχή βίζας για τους Ρώσους, κατέστησαν
αδύνατες λίγα λεπτά μετά το διάγγελμα του Πούτιν.
Περί τις 12 οι απευθείας πτήσεις από Μόσχα σε Αζερμπαϊ-
τζάν, Καζακστάν, Ουζμπεκιστάν και Κιργιστάν δεν εμφανί-
ζονταν καν σε σχετική ιστοσελίδα.

Σε μαγνητοσκοπημένο διάγγελμα χθες το πρωί ο Ρώσος
πρόεδρος ανακοίνωσε την επιστράτευση, προειδοποιώντας
τη Δύση ότι «δεν μπλοφάρει» για χρήση πυρηνικών, σε πε-
ρίπτωση που απειληθεί η εθνική ασφάλεια της χώρας του.

Ραγδαία κλιμάκωση με 
τελεσίγραφο στη Δύση

Πρόκειται για ραγδαία κλιμάκωση έπειτα από επτά μή-
νες πολέμου, με αναλυτές να εκτιμούν ότι «είναι ένα τελε-
σίγραφο της Ρωσίας προς τις ΗΠΑ και τη Δύση: είτε θα πιέ-
σετε για ουκρανική οπισθοχώρηση είτε μπορεί να υπάρξει
ακόμη και πυρηνικό πλήγμα».

Ουάσιγκτον, ΝΑΤΟ και ΕΕ αντέδρασαν χθες κάνοντας λό-
γο για «πυρηνικό τζογάρισμα» και «επικίνδυνη κλιμάκω-

ση», με το Λονδίνο και το Βερολίνο να μιλούν για «ομολο-
γία ήττας» του Πούτιν, τονίζοντας ότι δεν θα γίνουν ποτέ
αποδεκτές οι αλλαγές συνόρων στην Ουκρανία.

Θρυαλλίδα των εξελίξεων αποτέλεσε η ανακοίνω-
ση για δημοψηφίσματα από τις 23 έως τις 27 Σε-

πτεμβρίου στις κατεχόμενες από τους Ρώσους
ουκρανικές περιοχές του Ντονμπάς (ανατολι-
κά), της Χερσώνας και της Ζαπορίζια (νότια)
με το ερώτημα της ανεξαρτησίας από την Ου-

κρανία και της προσάρτησης στη Ρωσία, όπως
έγινε με ανάλογα στημένες εκλογές στην Κρι-

μαία το 2014.
«Ο Πούτιν αναζητά τρόπους για να ανακόψει την ουκρα-

νική αντεπίθεση, παγιώνοντας την κυριαρχία του με ψευ-
δο-δημοψηφίσματα σε κατεχόμενα εδάφη, τα οποία οι ρω-
σικές δυνάμεις ήδη ελέγχουν εντός της Ουκρανίας. Για να
το καταφέρει δηλώνει έτοιμος για όλα, ακόμη και για πυ-
ρηνικό χτύπημα… και αυτό είναι που τον καθιστά τόσο πο-
λύ επικίνδυνο», γράφει ο βρετανικός «Guardian».

Μπάιντεν: «Να αποφευχθεί
ο πυρηνικός πόλεμος»

Εφόσον η Ρωσία προχωρήσει με τα δημοψηφίσματα και
την προσάρτηση αυτών των περιφερειών της Ουκρανίας
στα εδάφη της, τότε θα θεωρήσει ότι οι προσπάθειες ανα-
κατάληψής τους από τους Ουκρανούς με τη στήριξη της
Δύσης θα συνιστούν επίθεση κατά της ίδιας της Ρωσίας,
μετατρέποντας μια εισβολή σε αμυντικό πόλεμο.

Και αυτό ενισχύει τον κίνδυνο μιας άμεσης στρατιωτικής

σύγκρουσης μεταξύ της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ, σενάριο
που, όπως έχει πει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, θα
μπορούσε να οδηγήσει στον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο, επειδή
κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ εφοδιάζουν με οπλικά συστήματα
την Ουκρανία και τη βοηθούν στον τομέα των πληροφοριών.

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, από το
βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αναφέρθηκε στο
διάγγελμα του Ρώσου προέδρου, λέγοντας μεταξύ άλλων:
«Πρέπει να αποφευχθεί ένας πυρηνικός πόλεμος και είναι
ανεύθυνες οι απειλές του Πούτιν».

Το Κίεβο δήλωσε ότι τα περί δημοψηφισμάτων συνι-
στούν «αφελή εκβιασμό» και «ένδειξη φόβου και ήττας»
της Ρωσίας, «που θέλει να μας πνίξει στο αίμα». Πρόσθεσε
ότι η Ουκρανία δεν θα σταματήσει να πολεμά «ώσπου να
διώξει και τον τελευταίο Ρώσο στρατιώτη από τα εδάφη
της», ζητώντας από τη Δύση περισσότερα και καλύτερα
οπλικά συστήματα, ενώ στη Ρωσία έγιναν οι πρώτες διαδη-
λώσεις κατά της επιστράτευσης που, σύμφωνα με το πρα-
κτορείο Bloomberg, οδήγησαν σε δεκάδες συλλήψεις.
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Πανικός στους Ρώσους μετά 
το διάγγελμα Πούτιν - Κυβερνητική
εντολή στις αεροπορικές εταιρείες
προκειμένου να μην πωλούν 
εισιτήρια σε άνδρες από 18 έως 65 ετών 

Αμέσως μετά τη μεγαλειώδη κηδεία της
βασίλισσας Ελισάβετ άρχισε διακριτικά στο
παλάτι του Μπάκιγχαμ η επιχείρηση «Χρυσή
Σφαίρα», όπως ονομάζεται ο σχεδιασμός για
τη στέψη του διαδόχου Καρόλου Γ’.

Σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, ο Κάρολος
επιθυμεί μια «λιτή, πιο σύντομη και λιγότερη
δαπανηρή στέψη», δίνοντας το δικό του στίγ-
μα. Πιθανή ημερομηνία θεωρείται η 2α Ιουνί-
ου 2023, στην 70ή επέτειο από τη στέψη της
μητέρας του το 1953, η οποία κόστισε 45

εκατ. στερλίνες σε σημερινές τιμές.
Η στέψη σχεδιάζεται να δείξει στο κοινό ότι

ο Κάρολος θα είναι επικεφαλής μιας «μικρό-
τερης κλίμακας» μοναρχίας, λαμβάνοντας
υπόψη του και τη ραγδαία αύξηση του κό-
στους ζωής στη χώρα, κίνηση που αναμένε-
ται να επικροτηθεί από πολλούς Βρετανούς.

Πιστεύεται ότι ο νέος βασιλιάς θα δώσει
έμφαση στην «ποικιλομορφία» του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου, προσκαλώντας μέλη διαφο-
ρετικών θρησκειών -μουσουλμάνοι, εβραίοι,

ινδουιστές και βουδιστές- στην τελετή στο
Αββαείο του Γουεστμίνστερ.

Η στέψη αναμένεται να είναι πλούσια σε
θρησκευτική και συμβολική σημασία - μια
επίσημη, ιερή τελετουργία όπου ο νέος ηγε-
μόνας χρίζεται και δίνει όρκο ενώπιον του
Θεού και της χώρας. 

Ο Κάρολος θα είναι 74 ετών, μακράν ο γη-
ραιότερος που θα στεφθεί μονάρχης. Ο προ-
ηγούμενος ήταν ο Γουλιέλμος Δ’, ο οποίος
στέφθηκε σε ηλικία 64 ετών το 1830.

Στέψη Καρόλου: Πότε και πώς θα γίνει η επιχείρηση «Χρυσή Σφαίρα»

Μπλόκο στο κύμα
φυγής λόγω
επιστράτευσης



του Νίκου Καϊμακούδη

Ρ
ώμη, 1992. Λίγες μέρες πριν από τις εκλογές της
5ης Απριλίου, νεολαίοι του νεοφασιστικού Ιτα-
λικού Κοινωνικού Κινήματος (Movimento So-
ciale Italiano) -που ιδρύθηκε το 1946 από οπα-

δούς του Μουσολίνι- κολλούν αφίσες στο κέντρο της πό-
λης. Ανάμεσά τους είναι μια 15χρονη μικροκαμωμένη ξαν-
θιά με γαλανά μάτια. Το όνομά της, Τζόρτζια Μελόνι.

Γεννημένη στην ιταλική πρωτεύουσα το 1977, με μπαμπά
από τη Σαρδηνία και μαμά από τη Σικελία, μεγάλωσε χωρίς
πατρική φιγούρα, καθώς ο φοροτεχνικός Φραντσέσκο Με-
λόνι τούς εγκατέλειψε. Λέγεται ότι, επειδή ήταν αριστερός,
η νεαρή Τζόρτζια πήρε τον ακριβώς αντίθετο πολιτικό δρό-
μο, για να τον εκδικηθεί.

Βρήκε μια «νέα οικογένεια», όπως έχει γράψει στην αυ-
τοβιογραφία της, όταν εντάχθηκε στη νεολαία του MSI. Στα
21 της εξελέγη δημοτική σύμβουλος Ρώμης, στα 29 της
βουλευτής, στα 31 της έγινε η νεότερη υπουργός στην ιτα-
λική ιστορία, με το χαρτοφυλάκιο Νεολαίας και Αθλητι-
σμού στην κυβέρνηση Μπερλουσκόνι, ενώ το 2012 ίδρυσε
τα Αδέλφια της Ιταλίας (Fratelli d’Italia).

Στα 45 της φιλοδοξεί να γίνει η πρώτη γυναίκα πρωθυ-
πουργός της Ιταλίας. Τα Αδέλφια, που στις εκλογές του
2018 έλαβαν 4,5% των ψήφων, ηγούνται του δεξιού συνα-
σπισμού με τα κόμματα του Ματέο Σαλβίνι, του Σίλβιο
Μπερλουσκόνι και του Μαουρίτσιο Λούπι και, σύμφωνα
με τις δημοσκοπήσεις, αναμένεται να συγκεντρώσουν
κοντά στο 25% στις εκλογές της 25ης Σεπτεμβρίου. 

Ακροδεξιά ή συντηρητική;
«Η ιταλική Δεξιά έχει αποτινάξει τον φασισμό και τον

έχει αποθέσει στην Ιστορία εδώ και πολλές δεκαετίες»,
απαντά η Μελόνι σε όσους τη θεωρούν επικίνδυνη για τη
δημοκρατία. Συγκρίνει το κόμμα της -το οποίο έχει σύμβο-
λο την τρίχρωμη φλόγα, όπως και το νεοφασιστικό MSI- με
τους Αμερικανούς Ρεπουμπλικανούς και τους Βρετανούς
Συντηρητικούς. 

Αν και στα νιάτα της είχε χαρακτηρίσει τον Μουσολίνι ως
«καλό πολιτικό», ισχυρίζεται πως πλέον έχει διαφορετική
άποψη και αντλεί έμπνευση από τον θατσερισμό.

«Λέμε όχι στο λόμπι των ΛΟΑΤΚΙ, όχι στη βία του Ισλάμ,
όχι στη μαζική μετανάστευση, όχι στους διεθνείς μεγαλοε-
πιχειρηματίες», διακήρυξε σε συγκέντρωση του ακροδε-
ξιού ισπανικού κόμματος Vox στην Ανδαλουσία.

Υποχρεώθηκε να καθαιρέσει στέλεχος του κόμματός
της όταν δημοσιοποιήθηκαν δηλώσεις του από το 2014 για
τον «σπουδαίο ηγέτη Χίτλερ». Έχει ταχθεί υπέρ της Ου-
κρανίας, «αναγκάζοντας» και τον σύμμαχό της Σαλβίνι να
αποκηρύξει τον Πούτιν.

«Ανησυχούμε. Η Ιταλία αποτελεί εδώ και καιρό έναν από

τους αδύναμους κρίκους της οικονομίας της Ευρωζώνης»,
σχολίασε στο Politico Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Σύμφωνα με τους δημοσκόπους, το μυστικό της επιτυ-
χίας της έγκειται στην άρνησή της για συμβιβασμούς και
στο σταθερό μήνυμα που εκπέμπει. Οι «Financial Times»
τονίζουν την ικανότητά της να παρουσιάζει διαφορετικά
πρόσωπα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. 

Γιατί είναι δημοφιλής
«Κάτι αλλάζει χάρη στην Τζόρτζια Μελόνι. Με ελκύει

γιατί είναι γυναίκα, μαμά, θαρραλέα και χαρισματική»,
ανέφερε στο BBC ιδιοκτήτρια καφέ στο Παλέρμο της Σικε-
λίας. Αρκετές Ιταλίδες συμμερίζονται αυτή την άποψη. Άλ-
λες πάλι όχι, επισημαίνοντας ότι είναι θετικό η χώρα να
αποκτήσει για πρώτη φορά γυναίκα πρωθυπουργό, αλλά
θα ήθελαν κάποια με πιο σύγχρονες ιδέες. Σύμφωνα με τις
έρευνες, θετική γνώμη για αυτήν έχουν περισσότεροι άν-
δρες παρά γυναίκες.

Η Μελόνι φαντάζει στα μάτια των Ιταλών που δεν έχουν
συγκεκριμένη πολιτική τοποθέτηση ως η λιγότερο κακή
επιλογή, μια πολιτικός που δεν έχει ακόμα δοκιμαστεί, αλ-
λά πρέπει. Και όπως σημείωσε αρθρογράφος της «Corrie-
ra della Sera», «ο φασισμός και η φλόγα έχουν σημασία
μόνο για έναν σκληρό πυρήνα νοσταλγών του φασιστικού
καθεστώτος και για τους ιδεολόγους αντιφασίστες. Η με-
γάλη μάζα δεν δίνει δεκάρα για αυτά».

Το μόνο βέβαιο είναι πάντως πως, όπως έγραψαν και οι
«FΤ», «θα μάθουμε σύντομα ποια είναι πραγματικά η Με-
λόνι. Οι Ιταλοί και οι Βρυξέλλες πρέπει να ελπίζουν ότι το
σχετικά πιο μετριοπαθές προσωπείο της δεν θα πέσει».
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Μαμά, θαρραλέα και χαρισματική, στα 45
της φιλοδοξεί 
να γίνει η πρώτη γυναίκα
πρωθυπουργός στη γείτονα χώρα

Ποιους και γιατί 
φοβίζει το φαβορί 
των ιταλικών εκλογών

ΤΖΟΡΤΖΙΑ ΜΕΛΟΝΙ



Η
δίκη για την υπόθεση των «ακρι-
βών ρολογιών» του νερού την Πα-
ρασκευή δεν είναι η μοναδική
στον Δήμο Σιθωνίας που αποπνέει

δυσωδία τα τελευταία χρόνια. Μία ακόμα πε-
ρίπτωση έργου υποδομής (διαχείριση απο-
βλήτων) στάθηκε αφορμή για καταγγελίες πε-
ρί παρατυπιών, παράβασης των όρων του έρ-
γου μέχρι και διπλής εκτέλεσής του(!), και μά-
λιστα με πρωταγωνίστρια την ίδια εταιρεία. 

Το 2013 προκηρύχθηκε διαγωνισμός για
την περάτωση έργου μείζονος σημασίας για
τα απόβλητα της Σιθωνίας. Αντικείμενο του
έργου ήταν η αποκατάσταση τριών χώρων
ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑ-
ΔΑ) του Δήμου Σιθωνίας, στις θέσεις Ψαλίδα-
Αγ. Νικολάου, Ασπρονέρι-Νικήτης και Ξερά-
δια Συκιάς. Τα έργα αποκατάστασης των τριών
ΧΑΔΑ περιελάμβαναν την εκτέλεση όλων των
απαραίτητων εργασιών για την πλήρη αποκα-
τάσταση των χώρων, όπως:
� Έργα διαμόρφωσης αναγλύφου
� Έργα στεγανοποίησης απορριμματικού
αναγλύφου
� Έργα διαχείρισης βιοαερίου-στραγγισμάτων
� Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης,
διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και υπο-
δομές (αντιπλημμυρική προστασία, δίκτυα
υποδομής, περίφραξη, πυρόσβεση, πυρο-
προστασία, εσωτερική οδοποιία κ.λπ.).

Με την ίδια εταιρεία
Το έργο ανατέθηκε κατόπιν διαγωνισμού

στην κοινοπραξία των εταιρειών ΥΔΡΟΦΙΛΗ
ΑΕ ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ με
κωδικό MIS 374814, με έναρξη 23/9/2013 και
λήξη 31/3/2015, συνολικού προϋπολογισμού
1.097.173 ευρώ για την αποκατάσταση και των
τριών ΧΑΔΑ. 

Βάσει της προκήρυξης η εταιρεία φέρεται
να ολοκλήρωσε το έργο μολονότι υπήρξαν
καταγγελίες από την αντιπολίτευση του Δή-
μου Σιθωνίας ότι οι προδιαγραφές δεν τηρή-
θηκαν ούτε στον ΧΑΔΑ Συκιάς ούτε στον ΧΑ-

ΔΑ Αγίου Νικολάου.  Μάλιστα, στις 29 Αυ-
γούστου 2022 ο νυν δήμαρχος Σιθωνίας Κυ-
παρίσσης Ντέμπλας υπέγραψε νέα σύμβα-
ση αποκατάστασης του ΧΑΔΑ Νικήτης (ο
οποίος υποτίθεται ότι περατώθηκε τον Μάρ-
τιο του 2015) με την ίδια εταιρεία, ΥΔΡΟΦΙ-
ΛΗ, ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ!  Στην
προσωπική σελίδα του στο Facebook έχει
φωτογραφία με εκπρόσωπο της αναδόχου
εταιρείας γράφοντας «υπογραφή σύμβασης
με την εταιρεία ΥΔΡΟΦΙΛΗ για την αποκατά-
σταση του ΧΑΔΑ Νικήτης προϋπολογισμού
1,5 εκατομμυρίου ευρώ προ εκπτώσεως».
Με απλά λόγια, ένα έργο που περατώθηκε
πριν από επτά χρόνια, επαναπροκηρύχθηκε
και το ανέλαβε η ίδια εταιρεία που υποτίθε-
ται ότι το ολοκλήρωσε με νέο προϋπολογι-

σμό 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.

Μπλόκο στις εργασίες 
Ωστόσο, καταγγελίες από τον πρώην κοινο-

τάρχη Νικήτης Μιχάλη Αναγνωσταρά περί πα-
ρατυπιών στην περιοχή του Ασπρονερίου κα-
τά τις εργασίες σταμάτησαν το έργο. Συγκε-
κριμένα, η εταιρεία φέρεται να προχώρησε
εργασίες σε δασική έκταση. Όταν κλήθηκε η
αστυνομία έπειτα από καταγγελία της αντιπο-
λίτευσης του Δήμου Σιθωνίας ότι τα μηχανή-
ματα της εταιρείας μπαίνουν σε δασική έκτα-
ση, δεν ζήτησε έγγραφα από το Δασαρχείο και
την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Επικαλέστηκε
ότι «η εταιρεία προσκόμισε την άδεια από τις
Τεχνικές Υπηρεσίες του δήμου και υποθέσα-
με ότι για να έχει την άδεια προφανώς θα έχει

και την άδεια από το Δασαρχείο και την Αρχαι-
ολογική Υπηρεσία». Ωστόσο, μετά την καταγ-
γελία του Μιχάλη Αναγνωσταρά, οι εργασίες
σταμάτησαν, διότι διαπιστώθηκε ότι δεν
υπήρξε κανένα έγγραφο που να επιτρέπει τις
εργασίες στην περιοχή τόσο από το Δασαρ-
χείο όσο και από την Αρχαιολογική Υπηρεσία.
Το Δασαρχείο δεν επέβαλε κανένα πρόστιμο,
τουλάχιστον έως τώρα… Οι εργασίες αποκα-
τάστασης σταμάτησαν έως ότου προσκομι-
στούν οι άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Το φθινόπωρο θα φέρει σιγά σιγά αλλαγές στον καιρό, τα
σχολεία έχουν ανοίξει και οι ειδικοί όχι μόνο στην Ελλάδα
αλλά και στην Ευρώπη περιμένουν αύξηση των κρουσμά-
των κορονοϊού. Μπορεί την τελευταία εβδομάδα να υπάρ-
χει μικρή μείωση σε θανάτους και νέα κρούσματα στην Ευ-
ρώπη, όμως όσο ο καιρός θα χαλάει και ο κόσμος θα συγ-
χρωτίζεται σε κλειστούς χώρους, μπορεί να υπάρξει ξανά
αύξηση της μετάδοσης. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρ-
μάκων (ΕΜΑ) επισημαίνει πως αυτή τη στιγμή η παραλλα-
γή που επικρατεί στην Ευρώπη είναι η Όμικρον 5 και προ-
ειδοποιεί τις ευρωπαϊκές χώρες να είναι έτοιμες για πιθα-
νές νέες μεταλλάξεις αλλά και νέες παραλλαγές όπως η
Κένταυρος (ΒΑ.2.75) και η ΒΑ.4.6 που παρατηρούνται ήδη

σε αρκετά κράτη. Σε σχέση με τα νέα επικαιροποιημένα
εμβόλια, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της
«Political», από την ημέρα που άνοιξε η πλατφόρμα
(12/9/2022) μέχρι και χθες (21/9/2022) έχουν πραγμα-
τοποιηθεί συνολικά 24.493 εμβολιασμοί με το επικαι-
ροποιημένο εμβόλιο της Pfizer. Από τους 13.291 εμβο-
λιασμούς, 2.985 αφορούσαν πρώτη αναμνηστική δόση,

18.975 αφορούσαν δεύτερη αναμνηστική δόση και
2.533 αφορούσαν τρίτη αναμνηστική δόση. Από σήμερα
(Πέμπτη 22/9/2022) και έπειτα έχουν προγραμματιστεί
25.204 ραντεβού, με το επικαιροποιημένο εμβόλιο της
Pfizer. 

Ο ΕΟΔΥ με ανακοίνωσή του ανέφερε ότι την τελευταία
εβδομάδα παρατηρείται μικρή αύξηση (7%) των κρουσμά-
των SARS-CoV-2 σε σχέση με την προηγούμενη εβδομά-
δα κυρίως, σε άτομα που ανήκουν στις ηλικιακές ομάδες
6-12 και 13-18 ετών. Η αύξηση αυτή χαρακτηρίζεται από
τους επιστήμονες αναμενόμενη λόγω της έναρξης της
σχολικής χρονιάς αλλά και της αύξησης του αριθμού επα-
φών μεταξύ παιδιών και εφήβων. 

Εν αναμονή αύξησης των κρουσμάτων - 25.000 έκαναν τα επικαιροποιημένα εμβόλια
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Καταγγελίες για μη τήρηση
προδιαγραφών και απουσία

αδειών, καθώς και για
επαναπροκηρύξεις σε
κατασκευές που είχαν

περατωθεί…
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Χορός εκατομμυρίων
για έργα που… έχουν γίνει 

Υ Π Ο Θ Ε Σ Η  Χ Α Δ Α  Σ Ι Θ Ω Ν Ι Α Σ  

Ο νυν δήμαρχος Σιθωνίας Κυπαρίσσης 
Ντέμπλας κατά την υπογραφή σύμβασης 
με την εταιρεία ΥΔΡΟΦΙΛΗ

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 



Κ
υκλοφοριακό χάος. Κούραση
για τους οδηγούς. Ένταση
στους δρόμους της Αθήνας.
Αυτές οι τρεις εικόνες συνι-

στούν μια θλιβερή πραγματικότητα για
εκατομμύρια οδηγούς που κάθε μέρα κι-
νούνται στις οδικές αρτηρίες της πρω-
τεύουσας. Ποιοι όμως είναι οι βασικότε-
ροι λόγοι που το κυκλοφοριακό κομφού-
ζιο δεν σταματά; Η «Political» συγκέντρω-
σε τις απαντήσεις στο βασικότερο ερώτη-
μα που προκαλεί πονοκέφαλο σε καθημε-
ρινή βάση στους Αθηναίους: Γιατί δεν λύ-
νεται το κυκλοφοριακό τα τελευταία 20
χρόνια; Χθες για ακόμη μια φορά εξαιτίας
της μεγάλης απεργίας που προκηρύχθηκε
στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς σημει-
ώθηκε κυκλοφοριακό έμφραγμα, με οδη-
γούς να εγκλωβίζονται επί αρκετές ώρες
σε πολλά κεντρικά σημεία στην Αθήνα.

Εκτός από τις μεγάλες απεργίες στα
ΜΜΜ, όπως εξήγησε στην «Political» ο
συγκοινωνιολόγος Σταύρος Κωνσταντινί-
δης, αιτία του προβλήματος «αποτελεί η
δυνατότητα οικειοποίησης και κατάληψης
των δρόμων στο όνομα της ελάχιστης συν-
τεχνιακής διεκδίκησης. Ο ελληνικός δρό-
μος κατέστη κυριολεκτικά και συμβολικά
πεδίο κοινωνικών συγκρούσεων, δυστυ-
χώς σε βάρος της ίδιας της κοινωνίας». Ο
κ. Κωνσταντινίδης τονίζει ακόμη ότι «το
κυκλοφοριακό είναι ταυτόχρονα πρόβλη-
μα πολιτικό, κοινωνικό, τεχνοκρατικό, θε-
σμικό, διοικητικό και χωρικό. Αφορά και
συσχετίζεται ταυτόχρονα με τον δημόσιο

τομέα αλλά και την ιδιωτική συμπεριφο-
ρά. Είναι επομένως εξ ορισμού πρόβλημα
πολυπαραμετρικό και πολυθεματικό και
άρα σύνθετο στην επίλυσή του. Προϋπο-
θέτει οργάνωση, μεθοδικότητα, συστημα-
τικότητα, τεχνοκρατικά εργαλεία και πολι-
τική αποφασιστικότητα».

Δεν υπήρξαν ποτέ προδιαγραφές
Σύμφωνα με την ανάλυσή του, το κυ-

κλοφοριακό ως πρόβλημα δεν απασχόλη-
σε ποτέ την κεντρική διοίκηση ούτε με θε-
σμικά ούτε με τεχνικά εργαλεία, ενώ ταυ-
τόχρονα η Αυτοδιοίκηση δεν είχε αντικει-
μενικές δυνατότητες τεχνογνωσίας ώστε

να οργανώσει «τα του οίκου της» μέσα στο
περιορισμένο φάσμα των αρμοδιοτήτων
της.

«Με άλλα λόγια, δεν θεσπίστηκαν ποτέ
ρεαλιστικές προδιαγραφές για το πλάτος
των δρόμων και των πεζοδρομίων, για την
ιδανική σήμανση μιας πόλης, για την πρό-
τυπη κατασκευή κόμβων ή ποδηλατόδρο-
μων. Το ζήτημα του συγκοινωνιακού σχε-
διασμού μετατράπηκε έτσι σε θύμα της
πελατειακότητας και στην καλύτερη περί-
πτωση των φιλότιμων, πλην εμπειρικών,
αυτοσχεδιασμών. Η διευθέτηση του πολύ-
πλοκου κυκλοφοριακού προβλήματος
προϋποθέτει διάλογο, διαβούλευση και
δεσμεύσεις με τους κοινωνικούς εταί-
ρους, κάτι που διαφεύγει της προσοχής.
Σε μια πόλη η συμφωνία του δήμου, των
εμπόρων, των προμηθευτών, των εποχού-
μενων, των αστικών συγκοινωνιών, των

ΤΑΧΙ, των πεζών και των ποδηλατιστών
οφείλει να συντείνει στις σύγχρονες και
φιλοοικολογικές κατευθύνσεις της αστι-
κής κινητικότητας. Στην Αθήνα και τη
Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, οι μισοί
αστικοί δρόμοι είναι αρμοδιότητας του
δήμου και οι άλλοι μισοί της αντίστοιχης
περιφέρειας. Το ίδιο κομφούζιο ισχύει
στην αρμοδιότητα διαχείρισης και λει-
τουργίας των σηματοδοτών. Αποτέλεσμα
του ανορθολογικού αυτού σχεδιασμού εί-
ναι η περαιτέρω σουρεαλιστική περιπλο-
κή ενός έτσι κι αλλιώς περιπλεγμένου
γρίφου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο συγ-
κοινωνιολόγος.

Βασικό κομμάτι για τον ίδιο συνιστά η
κυκλοφοριακή εκπαίδευση και κυρίως
στα παιδιά και τους μαθητές, η οποία,
όπως δηλώνει ο κ. Κωνσταντινίδης στην
«Political», παρέχεται και αυτή αδύναμα
και σπασμωδικά. «Σε όλες τις αναπτυγμέ-
νες χώρες η κυκλοφοριακή συνείδηση
και εκπαίδευση ωριμάζει μέσω της εκ-
παίδευσης των γονέων», κατέληξε ο
Σταύρος Κωνσταντινίδης.
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Γιατί δεν λύνεται το κυκλοφοριακό

Οι εξηγήσεις που δίνει 
ο συγκοινωνιολόγος 
Σταύρος Κωνσταντινίδης -
Χάος στους δρόμους από 
τη χθεσινή απεργία στα ΜΜΜ 

του 
Μίλτου Σακελλάρη



Σ
ε πρόσωπα του περιβάλλοντός
του (σ.σ.: οικογενειακού, φιλι-
κού, επαγγελματικού) στρέφον-
ται οι έρευνες της ΕΛΑΣ για την

εξιχνίαση της δολοφονίας του 68χρονου
επιχειρηματία Χαράλαμπου Α. από την
Εφύρα Πύργου Ηλείας. Ο ηλικιωμένος
άνδρας είχε βρεθεί νεκρός μέσα στο σπίτι
του, έχοντας δεχθεί 40 χτυπήματα από
«τέμνον και θλον» όργανο, όπως αναφέ-
ρει η ιατροδικαστική έκθεση.

Τον 68χρονο εντόπισε νεκρό ο αδερφός του
(σ.σ.: διατηρούσαν οικογενειακή επιχείρηση
ελαιοτριβείου), λίγο πριν από τα μεσάνυχτα
της Δευτέρας (19/9), με τον ίδιο να έχει δώσει
τουλάχιστον δύο καταθέσεις στους αστυνομι-
κούς της Ασφάλειας που χειρίζονται την προ-
ανακριτή έρευνα. Αν και το έγκλημα δείχνει
απίστευτη αγριότητα, δεν φαίνεται να προ-
ηγήθηκε πάλη ανάμεσα σε θύμα και θύτη,
ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί και το
όργανο του εγκλήματος (σ.σ.: το αιχμηρό αν-
τικείμενο με το οποίο δέχτηκε τα 40 χτυπήμα-
τα στο κεφάλι ο επιχειρηματίας από τον Πύρ-
γο). Επίσης, στο σπίτι δεν υπήρχαν σημάδια
παραβίασης, δείγμα του ότι ο 68χρονος πιθα-
νότατα άνοιξε ο ίδιος την πόρτα στον μετέπει-
τα δολοφόνο του, ενώ έχει αποκλειστεί ως κί-
νητρο η ληστεία, καθώς χρήματα και κοσμή-
ματα ήταν στη θέση τους, ενώ δεν υπήρχαν
και σημάδια έρευνας εντός της οικίας.

«Φως» από τις καταθέσεις
Καταθέσεις στην ΕΛΑΣ έχουν δώσει

ακόμη η σύζυγος και ο γιος του αδερ-

φού του Χαράλαμπου Α., καθώς ήταν
μαζί του όταν εντόπισε μέσα σε λίμνη
αίματος τον 68χρονο. Αστυνομικές πη-
γές αναφέρουν ότι είναι ζήτημα χρόνου
να ταυτοποιηθεί ο δράστης, καθώς κά-
ποιες καταθέσεις ήταν ιδιαίτερα… δια-
φωτιστικές για τις Αρχές (σ.σ.: με ό,τι
αυτό μπορεί να σημαίνει)! Οι αστυνομι-
κοί της Ασφάλειας αναζητούν απαντή-
σεις για το εάν το θύμα είχε δεχθεί απει-
λές, είχε οικονομικές ή προσωπικές
διαφορές με κάποιον, εάν κάποιος πί-
στευε ότι είχε αδικηθεί από τον 68χρονο
και εάν κάποιος θα ωφελούνταν από τον
θάνατό του. Οι Αρχές προσπαθούν να
συνδέσουν το παζλ των καταθέσεων και
των στοιχείων, ενώ μέχρι στιγμής δεν

έχει επιβεβαιωθεί ότι νωρίτερα το βρά-
δυ της Δευτέρας (19/9) το θύμα είχε συ-
νάντηση με κάποιον άλλον άνδρα για να
κουβεντιάσουν. 

Την ίδια ώρα, σοκαρισμένη είναι η το-
πική κοινωνία στην Εφύρα Πύργου Ηλεί-
ας, καθώς ο 68χρονος μπορεί να μην
ήταν ιδιαίτερα κοινωνικός αλλά ήταν
ένας άνθρωπος φιλήσυχος που ζούσε
μια ήρεμη ζωή χωρίς να έχει έρθει σε εμ-
φανή ρήξη με κάποιον. Για δεκαετίες
ζούσε και εργαζόταν στη Σουηδία, ενώ
πριν από περίπου 20 χρόνια επέστρεψε
στην ιδιαίτερη πατρίδα του και ασχολή-
θηκε με το οικογενειακό ελαιοτριβείο.
Τέλος, να σημειώσουμε ότι από την πρώ-
τη στιγμή αποκλείστηκε το ενδεχόμενο

αυτοχειρίας, καθώς κάποιοι έκαναν λόγο
για ψυχολογικά προβλήματα που ενδε-
χομένως αντιμετώπιζε ο 68χρονος (σ.σ.:
δεν προκύπτει από καμία πηγή). 
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Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι αστυνο-
μικοί της Αντιτρομοκρατικής και της Δίω-
ξης Ναρκωτικών όταν στον περίβολο της
Ιεράς Μονής Σαββαθιανών, στο Ηράκλειο
της Κρήτης, εντόπισαν μια μεγάλη χασι-
σοφυτεία. Τα μέλη εγκληματικής ομάδας
είχαν στήσει κυριολεκτικά μερικές δεκά-
δες μέτρα μακριά από το μοναστήρι μια
μονάδα καλλιέργειας και επεξεργασίας
κάνναβης στοχεύοντας να ρίξουν στην
αγορά ναρκωτικά άνω του ενός τόνου με
αξία που ίσως και να ξεπερνούσε τα 2
εκατομμύρια ευρώ. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι καλλιερ-
γητές της χασισοφυτείας είχαν περάσει

ως… προσκυνητές και μέσα από την Ιερά
Μονή Σαββαθιανών, για να βεβαιωθούν
πως παρόλο που ήταν σε απόσταση ανα-
πνοής από τις εγκαταστάσεις, η φυτεία πα-
ρέμενε αθέατη στις μοναχές και γενικότε-
ρα στα… αδιάκριτα βλέμματα. Όπως δια-
πιστώθηκε από την ΕΛΑΣ, οι δράστες έκο-
ψαν τα συρματοπλέγματα στην περίφραξη
του μοναστηριού και πέρασαν στην πυκνή
ρεματιά που βρίσκεται ακριβώς πάνω από
τις εγκαταστάσεις. Έκοψαν δέντρα και θά-
μνους σε μεγάλη έκταση για να εγκατα-
στήσουν τις δύο φυτείες, δημιουργώντας
ένα πραγματικό οχυρό και ένα δίκτυο με
τούνελ ανάμεσα στη βλάστηση: εκεί υπήρ-

χαν παρατηρητήριο και έξοδοι διαφυγής. 
Λίγα μέτρα πριν από την είσοδο του

πρώτου επιπέδου, είχαν δημιουργήσει λι-
μνοδεξαμενή για το πότισμα των 1.152
δενδρυλλίων, που γινόταν με λάστιχο.
Στην κάτω πλευρά είχε εγκατασταθεί το
«στρατηγείο», ο χώρος όπου έμειναν οι
καλλιεργητές της φυτείας. Ετοίμαζαν επί
τόπου φαγητό, ενώ ακριβώς δίπλα σε στε-
γασμένο χώρο ξέραιναν την κάνναβη, την
οποία φρουρούσαν πιθανότατα οπλισμέ-
νοι. Να σημειώσουμε, τέλος, ότι στο ση-
μείο βρέθηκαν σακιά με 27 κιλά κάννα-
βης έτοιμα για πώληση. 

Παπ.

Ηράκλειο Κρήτης: Χασισοφυτεία-μαμούθ μια ανάσα από μοναστήρι

Άγριο έγκλημα ηλικιωμένου
στον Πύργο Ηλείας, που
βρέθηκε νεκρός από 40
χτυπήματα στο κεφάλι 
με αιχμηρό αντικείμενο 
- Οι ύποπτοι αναζητούνται 
στο περιβάλλον του θύματος
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Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

«Αγγίζουν» τον δολοφόνο 
68χρονου επιχειρηματία
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Ηλιούπολη: Ξύλο
και συλλήψεις
σε προαύλιο
γυμνασίου
Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά βίας με
πρωταγωνιστές ανηλίκους, με την
ΕΛΑΣ αυτή τη φορά να συλλαμβάνει
τέσσερις μαθητές γυμνασίου (σ.σ.: ηλι-
κίας 13 και 14 ετών) και να σχηματίζει
δικογραφία σε βάρος των κηδεμόνων
τους. Όλα συνέβησαν πριν από μερικά
24ωρα στον προαύλιο χώρο σχολείου
στην Ηλιούπολη, όπου δύο παρέες ανή-
λικων (σ.σ.: από τη μία πλευρά τρεις
14χρονοι και από την άλλη τρεις 13χρο-
νοι) συναντήθηκαν για να… λύσουν τις
διαφορές τους με τη βία. Αφού οι συνο-
λικά έξι ανήλικοι διαπληκτίστηκαν και
ήρθαν στα χέρια, τα μέλη της μίας παρέ-
ας ακινητοποίησαν έναν 13χρονο και με
τη χρήση βίας τού άρπαξαν τα χρήματα
που είχε πάνω του, τραυματίζοντάς τον.
Έπειτα από αναζητήσεις, οι αστυνομι-
κοί του Τμήματος Ασφαλείας Ηλιούπο-
λης εντόπισαν τους τρεις 14χρονους
δράστες, τους οποίους και συνέλαβαν
για ληστεία κατά συναυτουργία και
απλές σωματικές βλάβες, ενώ σχημάτι-
σαν δικογραφία και σε βάρος των κηδε-
μόνων τους. Τέλος, συνελήφθη και ο
13χρονος έπειτα από μήνυση σε βάρος
του για σωματικές βλάβες, απειλή και
εξύβριση.

Παπ.

Σ
ε ένα θρίλερ για γερά νεύρα
εξελίσσεται η υπόθεση με την
82χρονη γυναίκα που εντοπί-
στηκε θαμμένη και σε προχω-

ρημένη αποσύνθεση το περασμένο Σάβ-
βατο κοντά σε γήπεδο της περιοχής του
Δενδροχωρίου της Καστοριάς. 

Ο γιος της ηλικιωμένης γυναίκας που
κρατείται, καθώς είχε πέσει σε αντιφά-
σεις, χθες οδηγήθηκε στο αυτόφωρο με
την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης.
Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλά-
κισης οκτώ μηνών με αναστολή και
αφέθηκε ελεύθερος. Ο 46χρονος στις
16 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα πριν από τον
εντοπισμό της σορού, είχε μεταβεί στο
αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και
είχε δηλώσει την εξαφάνιση της 82χρο-
νης. Αρχικά είχε πει στους αστυνομι-
κούς ότι δεν έχει δει τη μητέρα του τις
τελευταίες 24 ώρες. Όταν όμως κλήθη-
κε να δώσει εκ νέου εξηγήσεις μετά τον
εντοπισμό της σορού, τότε υποστήριξε
ότι είχε να δει την ηλικιωμένη για δέκα
ημέρες. 

Μπορεί όλα τα παραπάνω να προκάλε-
σαν εντύπωση και να φάνηκαν ύποπτα,
ωστόσο δεν υπήρξε το παραμικρό στοι-
χείο που να έδειξε ότι ο 46χρονος βρι-
σκόταν πίσω από την εξαφάνιση και την
ταφή της μητέρας του. 

Περιμένουν το DNA
Έτσι το πέπλο μυστηρίου συνεχίζει να

καλύπτει την υπόθεση, με τους άνδρες

της ΕΛΑΣ να προσπαθούν να εντοπίσουν
τις λεπτομέρειες που θα τους οδηγή-
σουν στη συμπλήρωση του δύσκολου
παζλ. Και αυτό γιατί κανείς ακόμα δεν
μπορεί να πει εάν η γυναίκα έπεσε θύμα
εγκληματικής ενέργειας ή πέθανε από
παθολογικά αίτια και στη συνέχεια θά-
φτηκε σε μικρό βάθος στο σημείο όπου
εντοπίστηκε. 

Τις επόμενες ημέρες αναμένονται τα
αποτελέσματα από τη λήψη του DNA,
ώστε να ανακοινωθεί και επισήμως ότι η
σορός ανήκει στην 82χρονη. Ωστόσο αυ-
τό που περιμένουν από τα εγκληματολο-
γικά εργαστήρια οι αστυνομικοί της Κα-
στοριάς είναι οι αναλύσεις και τα πορί-
σματα που θα δείξουν τα αίτια αλλά και
τον χρόνο θανάτου. Η ηλικιωμένη αντι-
μετώπιζε κινητικά προβλήματα και δεν
έβγαινε από το σπίτι. Έτσι, γεννάται το
ερώτημα πώς έφτασε στο σημείο που
βρέθηκε η σορός.

Το θρίλερμε θαμμένη 
γιαγιά και τα ψέματα
του παιδιού της…

Άγνωστο πώς βρέθηκε κοντά
στο γήπεδο Δενδροχωρίου
Καστοριάς η 82χρονη που
αντιμετώπιζε κινητικά
προβλήματα - Σε αντιφάσεις
για το πότε την είδε τελευταία
φορά έπεσε ο γιος της 

Ο Κούγιας απειλεί με
μηνύσεις και αγωγές
Τατιάνα και Ζήνα

Με μηνύσεις και αγωγές προειδο-
ποιεί ο Αλέξης Κούγιας εναντίον πα-
ρουσιαστών και συμμετεχόντων στις
εκπομπές της Τατιάνας Στεφανίδου και
της Ζήνας Κουτσελίνη σχετικά με την
υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου. 

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε
από το γραφείο του ποινικολόγου ανα-
φέρεται ότι «εφόσον συνεχιστούν αυ-
τά τα λαϊκά δικαστήρια από τηλεοπτικά
πρόσωπα και τους συνεργούς τους, θα
τους μηνύσουμε και θα τους εναγά-
γουμε».

Στη συνέχεια τονίζεται πως έχουν
ζητηθεί «από τις τηλεοπτικές εκπομ-
πές των κ.κ. Στεφανίδου και Κουτσελί-
νη τα links των εκπομπών, ώστε να
απομαγνητοσκοπήσουμε και απομα-
γνητοφωνήσουμε τα όσα έχουν συμβεί
και όσα έχουν λεχθεί σε αυτές και ακο-
λούθως, αφού προσωποποιήσουμε τις
συμπεριφορές, θα υποβάλουμε μηνύ-
σεις και θα καταθέσουμε αγωγές σε οι-
ονδήποτε έχει παραβεί τον νόμο και για
αυτό θα πρέπει να τιμωρηθεί και να
αποζημιώσει την κ. Πισπιρίγκου». 

Συνεχίζεται αύριο
η δίκη Φουρθιώτη

Για την ερχόμενη Παρασκευή διε-
κόπη η δίκη του Μένιου Φουρθιώτη
και των τριών συγκατηγορούμενών
του για την υπόθεση των σκηνοθετη-
μένων επιθέσεων έξω από το σπίτι του
στον Διόνυσο. 

Η δίκη διεκόπη έπειτα από αίτημα
που υπέβαλαν στο δικαστήριο λόγω
κωλύματός τους δύο εκ των συνηγό-
ρων υπεράσπισης των κατηγορουμέ-
νων. «Υπάρχει θέμα 18μηνου, δεν
υπάρχουν πολλά περιθώρια», είπε ο
εισαγγελέας στην πρότασή του, εξη-
γώντας ότι για αυτό τον λόγο και δόθη-
κε η ολιγοήμερη διακοπή. 

Στο δικαστήριο βρέθηκαν ο Μένιος
Φουρθιώτης και οι τρεις συγκατηγο-
ρούμενοί του, εκ των οποίων οι δύο
έχουν προφυλακιστεί. Ο τηλεπαρου-
σιαστής αντιμετωπίζει τα αδικήματα
της ηθικής αυτουργίας κατά συρροή
και κατ’ εξακολούθηση σε διακεκρι-
μένη οπλοκατοχή και οπλοφορία, ηθι-
κή αυτουργία σε έκρηξη και οπλοφο-
ρία, απόπειρα εκβίασης, ψευδή κα-
ταγγελία κ.ά. 
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Ισόβια στον 50χρονο που με 23 μαχαιριές
έσφαξε τη γυναίκα του στην Πολίχνη

Σ
ε ισόβια κάθειρξη και τρία χρόνια φυλάκιση
καταδικάστηκε 50χρονος για τη γυναικοκτονία
της Πολίχνης που είχε συγκλονίσει τον περσι-
νό Νοέμβριο. Ο κατηγορούμενος δεν εμφανί-

στηκε στο δικαστήριο και δικάστηκε ωσεί παρών. Ο συ-
ζυγοκτόνος, ο οποίος αντιμετωπίζει και ψυχιατρικά
προβλήματα, είχε σκοτώσει με 23 μαχαιριές τη 48χρονη
σύζυγό του μέσα στο σπίτι της στην Πολίχνη. «Όταν τον
ρώτησα γιατί το έκανε, μου απάντησε ότι “μου έβγαλε
γλώσσα”. Ήταν βίαιος», αποκάλυψε στην κατάθεσή του
στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο ο 21χρονος γιος του
ζευγαριού. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για ανθρω-
ποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μεγάλο το χάσμα
της Καϊλή με
τον Ανδρουλάκη
Σε διαφορετικό μήκος κύμα-
τος από το ΠΑΣΟΚ του Νίκου
Ανδρουλάκη κινείται η Εύα
Καϊλή εδώ και καιρό. Οι επο-
χές που ως ευρωβουλευτές
του ίδιου κόμματος ομονοού-
σαν παρήλθαν ανεπιστρεπτί.
Το χάσμα με τον νυν πρόεδρο
είναι όσο η Θεσσαλονίκη με τις
Βρυξέλλες. Πολλοί... ανδρου-
λακικοί στην πόλη διακινούν
ότι θα πάρει μεταγραφή προς
Μαξίμου. 

Η φημολογία από
την παρουσία
Ζαγοράκη στη ΔΕΘ 
Ηγετική εμφάνιση έκανε στην τε-
λευταία ΔΕΘ ο ευρωβουλευτής Θο-
δωρής Ζαγοράκης. Όπως λένε άν-
θρωποι στη στήλη, τον είδαν να κυ-
κλοφορεί και να έχει αρκετές χειρα-
ψίες και επαφές εντός της ΔΕΘ.
Πολλοί το συνδύασαν με τα όσα
ακούγονται για τον Δήμο Θεσσαλο-
νίκης. Ο ίδιος πάντως σε συνομιλη-
τές του δεν αποκλείει τίποτα, αλλά
δηλώνει ευρωβουλευτής. 

Πήγε Ηγουμενίτσα
η Σπυράκη
Στην Ηγουμενίτσα βρέθηκε η Μαρία
Σπυράκη, όχι όμως για πολιτικούς
λόγους. Η ευρωβουλευτής της ΝΔ
συμμετείχε στην εκδήλωση με τίτ-
λο «Μαθαίνουμε για το Κάστρο και
το Δάσος μας και προβληματιζόμα-
στε για το περιβάλλον μέσα από ένα
παραμύθι!», η οποία έγινε στο Αρ-
χαιολογικό Μουσείο Ηγουμενί-
τσας, στο πλαίσιο της Εβδομάδας
Βιώσιμης Κινητικότητας. Μάλιστα,
η ίδια διάβασε στα παιδιά το παρα-
μύθι που έγραψε με τον τίτλο
«Πουφ!!! Μεθάνιο», εξηγώντας
τους τον ρόλο του μεθανίου στην
ατμόσφαιρα και τους τρόπους με
τους οποίους είναι δυνατόν ένα αέ-
ριο του θερμοκηπίου να μετατραπεί
σε μια χρήσιμη πηγή ενέργειας.

Ούτε φύλλο δεν κουνιέται στον Δήμο Δέλτα έναν
χρόνο πριν από τις δημοτικές εκλογές. Ο δήμαρχος
Γιάννης Ιωαννίδης δεν έχει αποκαλύψει ακόμη επίση-
μα αν θα είναι εκ νέου υποψήφιος. Οι πληροφορίες
αναφέρουν πως το σκέφτεται, ασχέτως αν διανύει μό-

λις την πρώτη του θητεία, και πως τον αποθαρρύνουν οι
δυσκολίες στη συγκρότηση ψηφοδελτίου. Από την άλ-
λη, καμία κίνηση δεν κάνει και ο Ευθύμης Φωτόπου-
λος. Σαν να παίζουν οι δύο σε σκακιέρα, περιμένοντας
την κίνηση του αντιπάλου.

Το σκέφτεται ακόμη ο Γιάννης Ιωαννίδης για τον Δήμο Δέλτα

«Νέα συμμαχία» ΠΑΣΟΚ - 
ΣΥΡΙΖΑ κατά της ΟΠΠΙ 

Κοινό πεδίο έχουν βρει ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ
στη Θεσσαλονίκη για την πανεπιστημιακή αστυ-
νομία. Αρκετά τοπικά στελέχη και των δύο κομ-
μάτων με δημόσιες τοποθετήσεις τους στέκον-
ται κατά της ΟΠΠΙ κατακρίνοντας την κυβέρνη-
ση. Τόσο για όσα έγιναν στη συναυλία με τον Θα-
νάση Παπακωνσταντίνου όσο και με τα ρεπορ-
τάζ για διακίνηση ναρκωτικών παρά την παρου-
σία των αστυνομικών.  

Στο Βερολίνο με την Εθνική
ο Φώντας Μπαραλιάκος  

Μπορεί η Εθνική μας ομάδα να αποκλείστη-
κε στη φάση των «8» του Eurobasket 2022,
όμως ο Φώντας Μπαραλιάκος ταξίδεψε στο
Βερολίνο. Ο βουλευτής
Πιερίας της ΝΔ παρέα με
τον γιο του παρακολού-
θησε τον τελικό μεταξύ
Ισπανίας -Γαλλίας και,
όπως ο ίδιος ανέφερε,
«η καρδιά της Ελλάδας
ήταν εκεί στο “Mer-
cedes-Benz Arena
Berlin”, καθώς οι ιαχές
“Ελλάς, Ελλάς” από τους
εκατοντάδες Έλληνες που έδωσαν δυναμικό
“παρών” στον τελικό της μεγάλης ευρωπαϊκής
διοργάνωσης δονούσαν την ατμόσφαιρα σαν
να αγωνιζόταν η επίσημη αγαπημένη. Συγκί-
νηση, δέος και υπερηφάνεια. Είναι αυτές οι
στιγμές που σε κάνουν να αισθάνεσαι δύο φο-
ρές Έλληνας!».

Αγωνία αντιδημάρχων
Σε αναμμένα κάρβουνα κάθονται οι αντιδή-

μαρχοι του Δήμου Θεσσαλονίκης περιμένον-
τας τον τελευταίο ανασχηματισμό του δημάρ-
χου Κωνσταντίνου Ζέρβα. Κάποιοι ανησυχούν
λίγο παραπάνω, αφού προβλέπονται αλλαγές,
ενώ άλλοι περιμένουν να χτυπήσει το τηλέ-
φωνό τους για να επιστρέψουν σε θέση ευθύ-
νης και να αναλάβουν εκ νέου καθήκοντα.

Ανακοινώσεις 
από Δευτέρα

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα περι-
μένουν λίγο ακόμη... οι ανακοινώσεις. Όπως φαίνε-
ται, θα γίνουν αμέσως μετά το επόμενο Δημοτικό Συμ-
βούλιο που είναι προγραμματισμένο για τη Δευτέρα
26 Σεπτεμβρίου. Ο κ. Ζέρβας θέλει να περάσουν όλα
τα θέματα που θα συμπεριληφθούν στην ημερήσια
διάταξη χωρίς γκρίνιες και παράπονα που ενδεχομέ-
νως θα προκύψουν από κάποιους.



Δεν έχουν καμία αμφιβολία οι δήμαρχοι της χώρας πως το αίτημα της ΚΕΔΕ για ανα-
στολή της επιβολής τού, καταστροφικού για τους προϋπολογισμούς των δήμων, Τέ-
λους Ταφής Απορριμμάτων είναι κάτι παραπάνω από δίκαιο, καθώς στο μεγαλύτερο
κομμάτι της χώρας δεν υπάρχουν οι εγκαταστάσεις να υποστηρίξουν επαρκώς την

ανακύκλωση. Ήρθε τώρα και η επιβεβαίωση από κυβερνητικά χείλη και συγκεκρι-
μένα από τον γενικό γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του υπουργεί-

ου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δρα Πέτρο Βαρελίδη. Μιλώντας στην εκδήλωση με
τίτλο «Διαχείριση Απορριμμάτων και Ανακύκλωση στη Γερμανία και στην Ελλάδα»,
που συνδιοργανώθηκε από τη Helexpo και το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, ο δρ

Βαρελίδης επιβεβαίωσε ότι οι υποδομές διαχείρισης των απορριμμάτων είναι 10
έως 15 χρόνια πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη. Στην ίδια εκδήλωση διαπιστώθηκαν
οι χαμηλές επιδόσεις της Ελλάδας στη διαχείριση των απορριμμάτων σε σύγκριση

με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ επισημάνθηκε ότι το ποσοστό των απορριμμάτων
που καταλήγουν στην ταφή αγγίζει το 77%, η ανακύκλωση διαμορφώνεται στο 16%, η

κομποστοποίηση στο 5% και η αποτέφρωση για ανάκτηση ενέργειας μόλις στο 3%.

Δεν θα είναι υποψήφιος
Ο δήμαρχος Νέας Σμύρνης Σταύρος Τζου-

λάκης έβαλε τέλος στα σενάρια που κυκλο-
φορούσαν τον τελευταίο καιρό στην πόλη με
την επιβεβαίωσή τους, καθώς στην πρόσφατη
συνεδρίαση της δημοτική ομάδας της παρά-
ταξής του ανακοίνωσε και επίσημα πως δεν
θα είναι υποψήφιος δήμαρχος στις εκλογές
του 2023. Παράλληλα προέτρεψε τα στελέχη
που θέλουν να διεκδικήσουν τη θέση του επι-
κεφαλής να σεβαστούν τις διαδικασίες που
θα ενεργοποιηθούν και τους συναδέλφους
τους, ώστε να μην κινδυνέψει η ενότητα της
παράταξης. Σύμφωνα με τις ως τώρα πληρο-
φορίες, είναι τουλάχιστον τρία τα στελέχη μέ-
σα από την παράταξη που έχουν εκδηλώσει
ανάλογο ενδιαφέρον, καθώς και ένα ακόμη
που δεν είναι μέλος της παράταξης… 

«Εμφύλιος» εργαζομένων
Μια πρωτόγνωρη αντιπαράθεση εργαζο-

μένων του δήμου με το τοπικό Εργατικό Κέν-
τρο βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ελευσίνα. Εν-
δεικτικό είναι ότι ανέλαβε δράση η ΠΟΕ-ΟΤΑ
που καταδίκασε τη στάση του προέδρου του
Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας, κατηγορών-
τας τον ότι απείλησε δημοτικούς υπαλλή-
λους. Ακόμη έκανε λόγο για φαινόμενα
απρόκλητων φραστικών επιθέσεων, λεκτικής
βίας και απειλών χειροδικίας σε βάρος υπαλ-
λήλων των δήμων και κάλεσε τη δημοτική
αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβουν
τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου όλοι οι
εργαζόμενοι να ασκούν τα καθήκοντά τους
σε ασφαλές περιβάλλον.

!
Χάνεται το μπόνους

Δεν είναι καθόλου ευχάριστα τα νέα για τους παλιούς εργαζο-
μένους στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», καθώς φαίνεται
πως το μπόνους μοριοδότησης, που διεκδίκησαν και πήραν,
ενόψει της διαδικασίας μονιμοποίησης που έχει ξεκινήσει, δεν
θα ισχύσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΣτΕ κρίνει ότι δεν είναι
σύννομο και συνταγματικό το μπόνους μοριοδότησης κατά 50%
των θέσεων για τους παλιούς εργαζομένους του προγράμματος,
παρά το γεγονός ότι αυτή έμοιαζε μια λογική απόφαση που απέ-
διδε κοινωνική δικαιοσύνη. Πάντως, οι εργαζόμενοι για μία
ακόμη φορά δείχνουν την πρόθεση να παλέψουν για τις θέσεις
τους, όπως κάνουν άλλωστε εδώ και χρόνια, και ήδη ξεκινούν
κύκλο συναντήσεων με κόμματα και κυβέρνηση. 

ΠΕΜΠΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ21

Το «δίκαιο αίτημα» των δημάρχων για το τέλος ταφής
Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα βό-
ρεια της Αθήνας, η δημοτική αρχή δέ-

χεται σκληρή επίθεση από εργαζομέ-
νους για την κατάσταση στην οποία βρί-

σκεται ο στόλος των οχημάτων του δήμου; Όπως κα-
ταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, καλώντας τη δημοτική
αρχή να πάρει άμεσα μέτρα, σχεδόν όλα τα οχήματα
με τα οποία είναι υποχρεωμένοι να δουλεύουν κάθε
μέρα είναι σε κακή κατάσταση και χρήζουν επι-
σκευής, ενώ κάποια από αυτά θα έπρεπε να έχουν
ήδη αποσυρθεί… 

Λύση για τους μηχανικούς
στους δήμους

Την κάλυψη των αναγκών των δήμων σε μηχανικούς
προέκρινε ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης,
καλύπτοντας έτσι το μόνιμο και έντονο αίτημα των δη-
μάρχων για στελέχωση των δήμων με εξειδικευμένο
προσωπικό. Συγκεκριμένα, ο υπουργός διαβεβαίωσε
πως από το σύνολο των θέσεων που θα τεθούν για έγ-
κριση στο Υπουργικό Συμβούλιο του Σεπτεμβρίου εν-
τάσσονται, μεταξύ άλλων, και 351 μηχανικοί, εκ των
οποίων οι 156 θα στελεχώσουν τις Υπηρεσίες Δόμησης
των δήμων ενώ οι υπόλοιποι 195 θα κατευθυνθούν σε
άλλες υπηρεσίες. Ο συνολικός αριθμός αιτημάτων που
υποβλήθηκαν από τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού για μηχανικούς
ανέρχεται σε 434 και το ποσοστό ικανοποίησης σε 81%.



Κ
λιμακωτή επιδότηση ρεύ-
ματος ανάλογα με την κα-
τανάλωση ανακοίνωσε ο
υπουργός Περιβάλλοντος

και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, στο
πλαίσιο των κρατικών παρεμβάσεων
για τον μήνα Οκτώβριο, ενώ παράλλη-
λα το κυβερνητικό σχέδιο περιλαμβά-
νει συγκεκριμένα κλιμάκια αλλά και
μπόνους για εκείνους που θα μει-
ώσουν την κατανάλωσή τους σε σχέση
με πέρυσι.

Σημειώνεται ότι το νέο μοντέλο στή-
ριξης των καταναλωτών ηλεκτρικής
ενέργειας ορίζεται σε κλιμακωτές
επιδοτήσεις ώστε να πριμοδοτηθεί η
εξοικονόμηση και τίθεται σε ισχύ από
την 1η Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τις δη-
λώσεις του αρμόδιου υπουργού, η Ελ-
λάδα έχει ήδη λάβει μέτρα για τον πε-
ριορισμό της ακρίβειας στην ενέργεια:
«Όλοι μαζί θα δώσουμε τη μάχη για
τον χειμώνα που έρχεται». 

Όπως δήλωσε, ο σχεδιασμός περι-
λαμβάνει τρία διαφορετικά κλιμάκια
ανάλογα με την κατανάλωση και αντί-
στοιχα τρεις διαφορετικές επιδοτή-
σεις. Η επιδότηση αφορά όλες τις πα-
ροχές κύριας και μη κύριας κατοικίας
χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και ανε-
ξαρτήτως παρόχου.

Πρώτη κλίμακα
Στην πρώτη κλίμακα τοποθετούνται

οι χαμηλότερες καταναλώσεις, δηλα-
δή αυτές που φτάνουν έως περίπου
500KWh/μήνα.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, σε αυτή την
κατηγορία ανήκει η συντριπτική πλει-
ονότητα των νοικοκυριών, τα οποία
και θα απολαμβάνουν τις μεγαλύτερες
επιδοτήσεις. Τον Οκτώβριο ο μηχανι-
σμός θα καλύψει το 90% των ανατιμή-
σεων για τα νοικοκυριά, με την επιδό-
τηση να φτάνει τα 436 ευρώ ανά μεγα-
βατώρα.

Δεύτερη κλίμακα
Στη δεύτερη κλίμακα τοποθετούνται

οι μηνιαίες καταναλώσεις από 501
έως 1.000 μεγαβατώρες. Σε αυτή την
περίπτωση απορροφάται το 80% της
αύξησης και τα νοικοκυριά επιδο-
τούνται με 386 ευρώ τη μεγαβατώρα.

Τρίτη κλίμακα
Η τρίτη κλίμακα αφορά όσους κα-

ταναλώνουν πάνω από 1.001 κιλοβα-
τώρες, δηλαδή το 2% των νοικοκυ-
ριών. Για αυτή την κατηγορία απορ-
ροφάται το 70% της αύξησης και η
επιδότηση ανέρχεται στα 336 ευρώ
ανά μεγαβατώρα. Και σε αυτή την
κλίμακα ωστόσο, σύμφωνα με τον κ.
Σκρέκα, ισχύει η επιπλέον επιδότη-
ση των 50 ευρώ ανά μεγαβατώρα σε
περίπτωση εξοικονόμησης 15% συγ-
κριτικά με το περασμένο έτος. Στο
σύνολο των καταναλωτών, αν μει-
ώσει ένα νοικοκυριό 5% την κατανά-
λωσή του, η επιδότηση αυξάνεται
κατά 50 ευρώ την κιλοβατώρα. Ενώ
για όσους έχουν κοινωνικό τιμολό-
γιο θα γίνει απορρόφηση 100% αύξη-
σης και θα επιδοτηθούν με 485 ευρώ
ανά μεγαβατώρα.

Εμπορικά τιμολόγια
Μπόνους εξοικονόμησης θα υπάρ-

χει και για τις επιχειρήσεις, ακολου-
θώντας την εισήγηση της Κομισιόν για
«υποχρεωτική» εξοικονόμηση ενέρ-
γειας στους λογαριασμούς ρεύματος.

Συγκεκριμένα, για τους μη οικια-

κούς καταναλωτές με παροχή ισχύος
έως 35 kVA η επιδότηση για τις πρώ-
τες 2.000 κιλοβατώρες κατανάλωσης
τον Οκτώβριο ανέρχεται στα 398 ευρώ
ανά μεγαβατώρα, απορροφώντας το
80% της αύξησης.

Για τους μη οικιακούς καταναλωτές
έως 35 kVA και όλους όσοι ξεπερνούν
τις 2.000 κιλοβατώρες η επιδότηση
ανέρχεται σε 230 ευρώ ανά μεγαβα-
τώρα. Για τους αγρότες η επιδότηση
είναι οριζόντια και ανέρχεται στα 436
ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Φυσικό αέριο
Περίπου 700.000 νοικοκυριά χρησι-

μοποιούν φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Η
επιδότηση για αυτούς θα συνεχίσει να
είναι οριζόντια χωρίς εισοδηματικά
κριτήρια και μπόνους. Για τα οικιακά τι-
μολόγια θα ανέλθει σε 90 ευρώ ανά
θερμική κιλοβατώρα. Για τις επιχειρή-
σεις η επιδότηση θα ανέλθει σε 40 ευρώ
ανά θερμική κιλοβατώρα. Σημειώνεται
ότι η επιδότηση θα είναι μεν υψηλότερη
απ’ ό,τι ίσχυσε στις αρχές του έτους,
όμως θα είναι αρκετά χαμηλότερη από
αυτήν που θα απολαμβάνουν οι κατανα-
λωτές ηλεκτρικού ρεύματος.

Ειδικό τέλος
Για την αντιμετώπιση των συνεπει-

ών του ενεργειακού πολέμου, τη στή-
ριξη των ευάλωτων συμπολιτών μας
και την ενεργειακή θωράκιση της
χώρας μας εισάγεται τέλος ύψους 10
ευρώ ανά θερμική Mwh, που θα επι-
βληθεί στις εταιρείες ηλεκτροπαρα-
γωγής για τις ποσότητες του φυσικού
αερίου, που χρησιμοποιείται απο-
κλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρι-
κής ενέργειας.

Τα έσοδα από το ειδικό τέλος θα κα-
τευθύνονται στο ταμείο ενεργειακής
μετάβασης και θα έχουν ως στόχο:
� Την υποστήριξη ευάλωτων νοικοκυ-
ριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων
για την αντιμετώπιση των αυξημένων
τιμών του φυσικού αερίου.
� Την υποστήριξη επενδύσεων σε
εναλλακτικά καύσιμα, όπως το βιομε-
θάνιο και το πράσινο υδρογόνο.
� Την υποστήριξη τροποποιήσεων και
επεκτάσεων υποδομής του συστήμα-
τος φυσικού αερίου που είναι απαραί-
τητες για την αντικατάσταση του ρωσι-
κού φυσικού αερίου και την ενίσχυση
της δυνατότητας εισαγωγών από άλ-
λες πηγές.
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Κλιμακωτή επιδότηση έως
486€ στο ρεύμα για Οκτώβριο

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Σκρέκας: «Mπόνους 50€/ΜW
για εξοικονόμηση 15% 
στο ρεύμα» 
- Οριζόντια επιδότηση 90€
στο φυσικό αέριο 
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Σ
ημαντικά μειωμένες έναντι
του Σεπτεμβρίου είναι οι χρε-
ώσεις των προμηθευτών
ενέργειας που πρόκειται να

εφαρμόσουν στα τιμολόγιά τους για τον
μήνα Οκτώβριο, όπως προκύπτουν από
τα «νούμερα» που ανακοίνωσαν την
Τρίτη οι εταιρείες.

Υπενθυμίζεται ότι από το καλοκαίρι
έχει θεσπιστεί νέο μοντέλο για τα τιμο-
λόγια ρεύματος, βάσει του οποίου οι
πάροχοι καλούνται να αναρτούν (στις
20 κάθε μήνα) την τιμή της κιλοβατώ-
ρας που θα πωλούν ρεύμα κατά τον
επόμενο μήνα.

Συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο, οι
χρεώσεις που ανακοινώθηκαν εμφανί-
ζουν σημαντική μείωση από μήνα σε
μήνα της τάξεως του 25% για τον Οκτώ-
βριο, γεγονός που αποτυπώθηκε και
στη συνολική κρατική δαπάνη για τις
επιδοτήσεις.

Σημειώνεται ότι ο βαθμός απορρό-
φησης της αύξησης στα οικιακά τιμο-
λόγια ρεύματος δεν αλλάζει, με την
υποσημείωση της «ρήτρας» εξοικονό-
μησης ενέργειας, ενώ το συνολικό πο-

σό των επιδοτήσεων λογαριασμών
ρεύματος για τον μήνα Οκτώβριο ανήλ-
θε σε 1,1 δισ. ευρώ έναντι 1,9 δισ. ευρώ
τον Σεπτέμβριο.

Στα 0,595 ευρώ/KWh ανακοινώθηκε
για τον Οκτώβριο το οικιακό τιμολόγιο
της ΔΕΗ Γ1/Ν1 για κατανάλωση έως
500 κιλοβατώρες και στα 0,607 ευρώ
για κατανάλωση άνω των 500 KWh.

Η εικόνα στους υπόλοιπους προμη-
θευτές έχει ως εξής:
� Protergia: 0,57630/KWh
� Elpedison: 0,5905 ευρώ/KWh
� ΗΡΩΝ: 0,698 ευρώ/KWh και μετά
την έκπτωση συνέπειας 20% 0,5584 ευ-
ρώ/KWh
� Volterra: 0,685 ευρώ/KWh
� Φυσικό αέριο: 0,594 ευρώ/KWh
� ZENIΘ: 0,589 ευρώ/KWh
� Watt+Volt: 0,5890/KWh
� Ελίν: 0,599 ευρώ/KWh
� Volton: 0,589 ευρώ/KWh

Συνυπολογίζοντας τις επιδοτήσεις
που ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας
Σκρέκας για τον μήνα Οκτώβριο, φαί-
νεται να επιτυγχάνεται ο αρχικός στό-
χος του κυβερνητικού επιτελείου. Δη-
λαδή, οι λιανικές τιμές ρεύματος να

παραμένουν περίπου σταθερές από
μήνα σε μήνα, προσαρμόζοντας ανά-
λογα τις επιδοτήσεις. Τον Σεπτέμβριο η
«καθαρή» τιμή ρεύματος μετά τις επι-
δοτήσεις ήταν περί τα 14-16 λεπτά την
κιλοβατώρα. 

Φρένο στους κακοπληρωτές
Σε μια παράλληλη εξέλιξη, σε φάση

σχεδιασμού βρίσκεται ο «ενεργειακός
Τειρεσίας» που σχεδιάζουν να δημι-
ουργήσουν προμηθευτές ρεύματος
ώστε να βάλουν φραγμό στο ολοένα
διογκούμενο φαινόμενο των στρατηγι-
κών κακοπληρωτών, οι οποίοι με την
αλλαγή εταιρεία προμήθειας ηλεκτρι-
σμού συνεχίζουν να ηλεκτροδοτούνται
παρά τα «φέσια» που έχουν αφήσει
στον προηγούμενό τους πάροχο.

Ο «ενεργειακός Τειρεσίας» θα λει-
τουργεί στα πρότυπα της ανάλογης
ασφαλιστικής δικλίδας που έχουν δη-

μιουργήσει οι εταιρείες του κλάδου
των τηλεπικοινωνιών, ώστε να αντιμε-
τωπίσουν τα κρούσματα «μπαταχτσή-
δων». Έτσι, όπως και στις τηλεπικοι-
νωνίες, θα δημιουργηθεί μια βάση δε-
δομένων όπου θα καταχωρούνται οι
καταναλωτές με ληξιπρόθεσμα χρέη,
καθώς και το ύψος των οφειλών τους. 

Αντίθετος εμφανίζεται ο κλάδος των πετρελαιοειδών
στην πρόταση για έκτακτη φορολόγηση 33% των κερδών
του, διαμηνύοντας ότι θα υποστηρίξει σθεναρά τη θέση
του, όπως τόνισε, μεταξύ άλλων, στο περιθώριο της πα-
ρουσίασης της νέας εταιρικής ταυτότητας των ΕΛΠΕ
(πλέον Helleniq Energy) ο διευθύνων σύμβουλος του
ομίλου Ανδρέας Σιάμισιης.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Helleniq Energy, σε
μια εποχή κατά την οποία υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα
για τους καταναλωτές και στο πλαίσιο μιας ισορροπημέ-
νης προσέγγισης, ένα μέρος των αυξημένων κερδών που
προέρχονται από την Ελλάδα θα μπορούσε να επιστραφεί
στην κοινωνία. «Είναι κάτι που θα κάναμε και εμείς οι ίδι-
οι από μόνοι μας», ανέφερε ο κ. Σιάμισιης.

Ωστόσο, ο κ. Σιάμισιης άσκησε κριτική στην πρόταση
της Κομισιόν για φορολόγηση τουλάχιστον 33% των κερ-
δών των εταιρειών πετρελαιοειδών, σημειώνοντας ότι και
άλλοι κλάδοι εμφανίζουν αυξημένη κερδοφορία,
ιδίως όταν η σύγκριση γίνεται με χρονιές κατά
τις οποίες επικρατούσε η πανδημία του κορο-
νοϊού. Ειδικά για τον κλάδο των πετρελαίων
όταν γίνεται η σύγκριση με την περίοδο του κο-
ρονοϊού είναι αδόκιμη, υπό την έννοια ότι η κατα-
νάλωση εκείνη την περίοδο κατέγραψε ιστορικά χα-
μηλά. Ένα ακόμη σημείο κριτικής αφορά το γεγονός ότι ως
όμιλος η Helleniq Energy δραστηριοποιείται και σε άλλους
κλάδους όπως τα πετροχημικά, που δεν θα πρέπει να συ-
νυπολογίζονται για την έκτακτη φορολόγηση. Επίσης, ο κ.

Σιάμισιης σημείωσε ότι μέρος της δημοσιευμένης κερδο-
φορίας για την οποία γίνεται λόγος ότι θα φορολογηθεί
προέρχεται από τη λογιστική αύξηση (περίπου 300 εκατ.

ευρώ) της αποτίμησης των υποχρεωτικών αποθεμά-
των που τηρούν τα διυλιστήρια και δεν είναι πραγ-
ματική.

Την ίδια στιγμή, τόσο η Helleniq Energy όσο και
η Motor Oil έχουν επενδύσει σε μια δύσκολη πε-

ρίοδο κρίσης προκειμένου να ενισχύσουν την εξα-
γωγική τους δυναμικότητα, προσθέτοντας αξία στην

ελληνική οικονομία. Με τη φορολόγηση κερδών που δεν
αφορούν την Ελλάδα υπάρχει κίνδυνος οι δύο όμιλοι να
τεθούν εκτός διεθνούς αγοράς.

Μ.Μ. 

Μειωμένες κατά 25% 
τον Οκτώβριο οι χρεώσεις,
στα 0,595€/kWh 
το οικιακό τιμολόγιο 
της ΔΕΗ - 1,1 δισ. 
η κρατική επιδότηση,
σχεδιασμός για
«Ενεργειακό Τειρεσία»

Ανδρέας Σιάμισιης: «Γιατί λέμε “όχι” στην έκτακτη φορολόγηση 33% του κλάδου των πετρελαίων»

Η διαμόρφωση
των τιμών
του ηλεκτρικού
ανά προμηθευτή



Η
ραγδαία αποκλιμάκωση
των τιμών των καυσίμων
δημιουργεί νέο πεδίο
παροχών για την κυβέρ-

νηση, καθώς το τέλος της εφαρμο-
γής του μέτρου της «κάρτας καυσί-
μου» ανοίγει τον δρόμο για τη διεύ-
ρυνση του αριθμού των δικαιούχων
πετρελαίου θέρμανσης. 

Χθες, ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στον
ΑΝΤ1, άφησε… ορθάνοιχτο το παρά-
θυρο για νέες αλλαγές στο επίδομα
θέρμανσης, επισημαίνοντας ότι είναι
πολύ πιθανή η επέκταση της χορή-
γησής του και μετά την 31η Δεκεμ-
βρίου. Δήλωσε, δε, ότι το αργότερο
την προσεχή Δευτέρα θα καταβλη-
θούν τα ποσά από τις εκκρεμότητες
για το Power Pass του Ιουνίου και
του προηγούμενου εξαμήνου, οι
οποίες υπήρχαν από έναν πάροχο
ενέργειας.

Εκτός των παραπάνω, ο υπουργός

ανέλυσε στη Βουλή τις πέντε σημαν-
τικότατες παρεμβάσεις, οι οποίες
περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο
όπου εξειδικεύονται τα εξαγγελθέν-
τα μέτρα Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκ-
θεση Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα:

1. Καταργείται μόνιμα η ειδική ει-
σφορά αλληλεγγύης για όλα τα εισο-
δήματα που αποκτώνται από την 1η
Ιανουαρίου 2023. Το μέτρο αυτό αυ-
ξάνει το διαθέσιμο εισόδημα
1.200.000 εργαζομένων του ιδιωτι-
κού τομέα, 500.000 δημοσίων υπαλ-
λήλων και 1.000.000 συνταξιούχων. 

2. Επιδοτείται οριζόντια με 0,20
ευρώ ανά λίτρο προ ΦΠΑ το κόστος
προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης,
κάτι που αφορά 1.300.000 νοικοκυ-
ριά. Στο τέλος του έτους, θα αποφα-
σιστεί πιθανή χρονική επέκταση του
μέτρου. 

3. Επεκτείνεται, και για το φορο-
λογικό έτος 2022 (ίσχυε για τα φορο-
λογικά έτη 2019-2021), η εξαίρεση
από την υποχρέωση καταβολής τέ-
λους επιτηδεύματος για αγρότες κα-
νονικού καθεστώτος και αλιείς πα-
ράκτιας αλιείας.

4. Εξαιρούνται από το τέλος επιτη-
δεύματος φυσικά πρόσωπα που
ασκούν επιχειρηματική δραστηριό-

τητα και αυξάνουν τον συνολικό
χρόνο απασχόλησης των εργαζομέ-
νων τους με σχέση εργασίας πλή-
ρους απασχόλησης σε 1 έτος, για
διάστημα κατ’ ελάχιστον 3 μηνών εν-
τός του έτους. Το μέτρο αφορά επι-
χειρήσεις με τζίρο έως 2 εκατ. ευρώ
κα δυνητικά αφορά 900.000 επιτη-
δευματίες. Η απώλεια εσόδων στον
τακτικό προϋπολογισμό αντισταθμί-
ζεται από αυξημένα έσοδα ασφαλι-
στικών εισφορών.

5. Αυξάνεται κατά 50% το φοιτητι-
κό στεγαστικό επίδομα. Συγκεκρι-
μένα αυξάνεται από τα 1.000 στα
1.500 ευρώ ετησίως, και στα 2.000
ευρώ σε περίπτωση δύο ή περισσό-
τερων αιτούντων φοιτητών που συγ-
κατοικούν στην ίδια μισθωμένη κα-
τοικία. Αυτό το μέτρο αφορά 50.000
φοιτητές και σπουδαστές των ΙΕΚ.
Αυτή η διάταξη εφαρμόζεται και για
τους δικαιούχους του επιδόματος
που υπέβαλαν αίτηση για το ακαδη-
μαϊκό έτος 2021-2022.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Τι φέρνει το νέο
ηλεκτρονικό «φακέλωμα»
των ακινήτων

Σε… παιχνιδάκι μετατρέπεται η
διαδικασία μεταβίβασης ακινήτων
μέσω της δημιουργίας του «Ηλε-
κτρονικού Φακέλου Ακινήτων», που
θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του
Ταμείου Ανάκαμψης. Στο εξής, όλα
τα δεδομένα της Εφορίας, του Κτη-
ματολογίου και της Πολεοδομίας θα
περιλαμβάνονται σε έναν ηλεκτρονι-
κό φάκελο, όπου θα συγκεντρώνον-
ται άμεσα τα 17 δικαιολογητικά έγ-
γραφα που αφορούν την καταγραφή
του. Με το νέο ηλεκτρονικό σύστημα
ο συμβολαιογράφος θα έχει άμεση
πρόσβαση στην ταυτότητα του ακινή-
του και ο φορολογούμενος θα γλιτώ-
νει ακόμη περισσότερη ταλαιπωρία.
Στην εφαρμογή αυτή θα έχουν πρό-
σβαση οι συμβολαιογράφοι, προκει-
μένου να διεκπεραιώνουν μεταβιβά-
σεις ακινήτων, αλλά και οι αρμόδιες
Αρχές, για την τροφοδοσία της με
στοιχεία και μεταβολές επί των ακι-
νήτων, αλλά και για ελέγχους και δια-
σταυρώσεις της περιουσιακής κατά-
στασης των φορολογουμένων.

Τι ισχύει για 
τον ενοικιαστή ακινήτου
που πλειστηριάστηκε

Νέα δεδομένα δημιουργεί η επα-
νεκκίνηση των πλειστηριασμών ακι-
νήτων για τις περιπτώσεις όπου μέσα
στην κατοικία ή στην επαγγελματική
στέγη υπάρχει ενοικιαστής. Όπως
υπογραμμίζει η Ένωση Εργαζομένων
Καταναλωτών Ελλάδος, αν το ακίνητο
που πλειστηριάστηκε ήταν μισθωμέ-
νο για επιχειρηματικό σκοπό, αυτός
που το απέκτησε από τον πλειστηρια-
σμό έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη
μίσθωση, η οποία μπορεί να λυθεί 6
μήνες μετά την καταγγελία. Αν το ακί-
νητο είναι μισθωμένο ως κατοικία,
επίσης ισχύει η προθεσμία των 6 μη-
νών, αλλά αν ο ενοικιαστής είναι νέος,
πρέπει να περάσουν 3 χρόνια για να
γίνει καταγγελία της μίσθωσης. Αν ο
ιδιοκτήτης νοικιάσει το ακίνητο σε
τρίτο μετά την επιβολή της κατάσχε-
σης και πριν από τον πλειστηριασμό,
τότε ο νέος ιδιοκτήτης μπορεί να ζη-
τήσει, εφόσον το επιθυμεί, την έξωση
του ενοικιαστή, η οποία πρέπει να γί-
νει εντός 2 μηνών.
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Χρήστος Σταϊκούρας: 
Τα πέντε μέτρα-ανάσα 
για τους πολίτες 

Fuel Pass τέλος, πιο πολλοί 
για το επίδομα θέρμανσης
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της Ρεγγίνας Σαβούρδου 

Σ
το 1,7 δισ. ευρώ ανήλθαν
φέτος τα έσοδα από τις εκ-
δηλώσεις των συνεδρίων,
αναδεικνύοντας με τον ου-

σιαστικότερο τρόπο τη συνεισφορά
του συνεδριακού τουρισμού στην ελ-
ληνική οικονομία. Οι ιθύνοντες του
κλάδου εκφράζουν την αισιοδοξία
τους και για το 2023 και κάνουν ήδη
λόγο για μια εξαιρετική χρονιά. 

Μάλιστα, το Διεθνές Συνεδριακό
Κέντρο - Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,
ο μεγαλύτερος συνεδριακός χώρος
στην πρωτεύουσα, σημείωσε ρεκόρ
συνεδρίων το 2022, ενώ για το 2023
εκτιμάται ότι θα κινηθεί και πάλι ανο-
δικά.

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Επαγγελ-
ματιών Εκδηλώσεων και Οργανωτών
Συνεδρίων HAPCO & DES παρουσία-
σε το όραμά του, την αποστολή του

αλλά και τα αιτήματά του, ξεκινώντας
έμπρακτα την πολιτική εξωστρέφει-
ας και ανάδειξης της αξίας του επαγ-
γελματικού και συνεδριακού τουρι-
σμού και τη συμβολή του στην ανά-
πτυξη της εθνικής οικονομίας.

Πάγιο αίτημα του συνδέσμου είναι
η δημιουργία ενός σύγχρονου συνε-
δριακού κέντρου στην Αθήνα, άνω
των 5.000 θέσεων, που θα επιμηκύ-
νει την τουριστική σεζόν στην Αθήνα,
αλλά και τη δημιουργία μητρώου συ-
νεδρίων, ώστε να καταγράφονται
στοιχεία με τα οποία θα ενισχυθεί
ουσιαστικά ο σύνδεσμος και θα κινη-
θεί με στοχευμένα σχέδια δράσης.

Οι σκοποί του συνδέσμου
Στην ανάδειξη της δυναμικής του

επαγγελματικού και συνεδριακού
τουρισμού στοχεύουν τα σχέδια δρά-
σης του συνδέσμου, στην προστασία
του επαγγελματία οργανωτή συνε-

δρίων και εκδηλώσεων, στην προβο-
λή και συνεχή προώθηση των συνε-
δριακών δυνατοτήτων εντός και
εκτός συνόρων, στην κατάθεση προ-
τάσεων προς την Πολιτεία για τη χά-
ραξη πολιτικής στα θέματα που
άπτονται της αρμοδιότητάς του, στη
συνεχή ενημέρωση της ελληνικής
αγοράς για τις διεθνείς τάσεις της
βιομηχανίας συνεδρίων, στην εκπαί-
δευση των μελών στις νέες τάσεις,
καθώς και στη συνεργασία με τους
φορείς που εκπροσωπούν τον κλάδο
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

«Η βιομηχανία συνεδρίων και εκ-
δηλώσεων αποτελεί το “διαμάντι” του
ελληνικού τουρισμού, που μπορεί να
δώσει σημαντική ώθηση στην ανά-
καμψη από μια παγκόσμια κρίση, αλ-
λά και στην ανάπτυξη της χώρας, κα-
θώς προσελκύει κοινό υψηλού επι-
πέδου και εισοδήματος και προβάλ-
λει τη χώρα διεθνώς», ανέφερε η

πρόεδρος του HAPCO & DES, Σίσσυ
Λυγνού.

Η δημιουργία ενός Μητροπολιτι-
κού Συνεδριακού Κέντρου, δίπλα
στις ήδη υπάρχουσες αξιόλογες
υποδομές, θα μπορούσε να εκτοξεύ-
σει την εθνική οικονομία και να ανε-
βάσει τη χώρα μας στη διεθνή κατά-
ταξη αλλά και στον παγκόσμιο συνε-
δριακό χάρτη, ενώ επίσης μπορεί να
δημιουργήσει σημαντικό επιπλέον
εισόδημα στη χώρα αλλά και θέσεις
εργασίας.

Πάνω από 1,7 δισ. τα έσοδα 
από τις εκδηλώσεις - Ρεκόρ
συνεδρίων το 2022 στο Διεθνές
Συνεδριακό Κέντρο - Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το ετήσιο Fash-
ion TV World’s Excellence Gala, το σημαντικό γε-
γονός διεθνούς εμβέλειας, με θέα τον Παρθενώνα
και το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, και η εικόνα της
κοσμοπολίτικης Αθήνας έκανε τον γύρο του κό-
σμου.

Με χορηγό της εκδήλωσης τον Ελληνικό Οργανι-
σμό Τουρισμού, το Fashion TV, το μεγαλύτερο τη-
λεοπτικό δίκτυο μόδας στον κόσμο, ήρθε να γιορ-
τάσει τα 25 του χρόνια, σε μια λαμπερή βραδιά,

στους πρόποδες της Ακρόπολης.
Το gala πραγματοποιήθηκε σε έναν εμβληματικό

χώρο της Αθήνας, στο Dionysos Zonar’s και η με-
γάλη γιορτή μεταδόθηκε από το ίδιο το δίκτυο φέρ-
νοντας την πρωτεύουσα της Ελλάδας στην πρώτη
γραμμή της διεθνούς μόδας.

«Τα 25 χρόνια του Fashion TV γιορτάστηκαν φέ-
τος στην Αθήνα και είμαστε περήφανοι που φιλο-
ξενήσαμε ένα gala μεγάλης σημασίας για την προ-
βολή της χώρας μας στο εξωτερικό. Με την αποφα-

σιστική συμβολή και παρουσία του ΕΟΤ, εκατομμύ-
ρια τηλεθεατές και διαδικτυακοί χρήστες του Fa-
shion TV είχαν την ευκαιρία να δουν την Ελλάδα
και την Αθήνα στα καλύτερά τους», δήλωσε ο γενι-
κός γραμματέας του ΕΟΤ Δημήτρης Φραγκάκης.

Το στίγμα πως η Αθήνα μπορεί να προσφέρει μο-
ναδικές εμπειρίες στους επισκέπτες της δόθηκε
και ο κόσμος της μόδας, της ομορφιάς και της μου-
σικής έλαμψαν με τη σφραγίδα του Visit Greece.

Ρ.Σ.

O EOT χορηγός στο World’s Excellence Gala του Fashion TV

Ο συνεδριακός
τουρισμός 
ενισχύει
την οικονομία



Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού σε συνέχεια (α) της
από 3/8/2022 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευ-
σης των μετόχων της, δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε, με-
ταξύ άλλων, η θέσπιση προγράμματος επαναγοράς ιδίων
μετοχών (το «πρόγραμμα» και οι «ίδιες μετοχές» αντίστοι-
χα), και (β) της σχετικής από 20/9/2022 απόφασης του Δι-
οικητικού Συμβουλίου της, ανακοινώνει την πρόθεσή της
για την έναρξη εφαρμογής του προγράμματος. Οι αγορές
των ιδίων μετοχών θα πραγματοποιούνται χρηματιστηρια-
κά μέσω μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το πρόγραμ-
μα αφορά την απόκτηση μέχρι και 36.344.000 ιδίων μετοχών κατ’ ανώτατο όριο, με κατώτατη τιμή αγοράς 2,48
ευρώ ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς 17 ευρώ ανά μετοχή. Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα δύ-
ναται να διενεργούνται αγορές ιδίων μετοχών ξεκίνησε στις 21/9/2022 και θα λήξει το αργότερο στις
3/8/2024. Σκοπός του προγράμματος είναι η επιδίωξη και υλοποίηση κάθε νόμιμου σκοπού.
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υστυχώς, η παρατεταμένη
εικόνα συναλλακτικής απα-
ξίωσης, σε συνδυασμό με
την επιφυλακτική εικόνα των

διεθνών αγορών, αποτελούν τροχοπέδη
σε κάθε σκέψη-διάθεση ανάληψης
επενδυτικού ρίσκου, με αποτέλεσμα
στο ελληνικό χρηματιστήριο να δραστη-
ριοποιούνται οι ίδιοι και οι ίδιοι traders,
ανακυκλώνοντας την ίδια ρευστότητα.
Από εκεί και πέρα η προσοχή στρέφεται
και στα οικονομικά αποτελέσματα για το
α’ εξάμηνο που ανακοινώνουν οι εισηγ-
μένες. Τεχνικά ο Γενικός Δείκτης θέλει
κλεισίματα υψηλότερα των 847 μονά-
δων για να κινηθεί προς 863 (εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων), 864 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 878 μονάδες
(απλός ΚΜΟ 200 ημερών). Οι επόμενες αντιστάσεις στις 895, 900, 906 - 908 και 944 μονάδες (gap). Αντίθετα, συνεχό-
μενα κλεισίματα χαμηλότερα των 836 (εκθετικός ΚΜΟ 30 μηνών) θα ενισχύσουν το σενάριο υποχώρησης προς τις 828,
822 (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων), 805 και 795 - 786 μονάδες. Αναφορικά με τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης
θέλει συνεχόμενα κλεισίματα υψηλότερα των 2.040 (ημερήσιο «stop short») και 2.051 (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομά-
δων), για να κινηθεί προς τις 2.085 - 2.086 (συγκλίνουν ο εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών και ο εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομά-
δων), 2.103, 2.118 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών) και 2.168 μονάδες.

Τιμητική διάκριση 
για τη Space Hellas 

H Space Hellas διακρίθηκε στα WIT-
SA 2022 ως Merit Winner στην κατηγο-
ρία «Public/Private Partnership Award
(Public Sector)» για το έργο «Develop-
ment of an integrated system for col-
lecting and processing Passenger
Name Records (PNR) data for the es-
tablishment of the Hellenic Passenger
Information Unit (HPIU), in the Hellenic
Police Intelligence Directorate (HPiD)»,
στο πλαίσιο του παγκόσμιου συνεδρίου
Πληροφορικής «WCIT 2022», στο Πε-
νάνγκ της Μαλαισίας την Τετάρτη 14 Σε-
πτεμβρίου. 

Νέο προϊόν λανσάρει 
η Intracom Telecom 

H Intracom Telecom ανακοίνωσε το
προϊόν ασύρματης μετάδοσης, Ultra-
Link™-XR80 E-Band xHaul ραδιοσύ-
στημα. Η εταιρεία παρουσιάζει το Ultra-
Link™-XR80, κατά τη διάρκεια του MWC
Las Vegas 2022, 28-30 Σεπτεμβρίου, στο
περίπτερό της με αριθμό W1.540. Όπως
αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοί-
νωση, το UltraLink™-XR80 είναι το κο-
ρυφαίας χωρητικότητας Ε-Band (71-76 /
81-86 GHz) ραδιοσύστημα της αγοράς,
το οποίο είναι ιδανικό για εφαρμογές
μετάδοσης δεδομένων προς σταθμούς
βάσης 5G.

Ο Σ. Ζαρταλούδης επικεφαλής
της XSpot Wealth 

Καθήκοντα επικεφαλής ανέλαβε πρό-
σφατα ο κ. Σωτήρης Ζαρταλούδης, στο
υποκατάστημα της XSpot Wealth στην
Αθήνα. Πρόκειται για έναν έμπειρο επαγ-
γελματία με ισχυρή παρουσία στον τρα-
πεζικό κλάδο, στο Wealth και Portfolio
Μanagement. Τα τελευταία 15 χρόνια
δραστηριοποιείται στον τραπεζικό τομέα,
όπου και διετέλεσε Wealth Relationship
Manager στη Citibank και την HSBC Con-
tinental Europe. Στα πρώτα στάδια της
καριέρας του, εργάστηκε στον τομέα του
Asset Management ως Investment και
Portfolio Manager. 

Στις 2 Νοεμβρίου 2022 ορίστηκε ο πλειστηριασμός του βιο-
μηχανικού ακινήτου της Χ.Κ. Τεγόπουλος («Ελευθεροτυπία»)
που θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του e-auction. Η τιμή πρώτης
προσφοράς ανέρχεται σε 10,95 εκατ. ευρώ και προέκυψε από
τον μέσο όρο των τελευταίων εκτιμήσεων των πιστοποιημένων
εκτιμητών. Η διακήρυξη έχει ήδη αναρτηθεί στο Μητρώο Αφε-
ρεγγυότητας (αρ. 104492) και θα αναρτηθεί και στο e-auction.
Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, υπάρχει ήδη ενδιαφέ-
ρον για την απόκτησή του. Το ακίνητο, άλλωστε, βρίσκεται σε

κομβική περιοχή στο Κορωπί στη θέση «ΝΗΣΙΖΑ ΚΑΡΕΛΑ» εντός βιομηχανικής ζώνης, σημείο όπου ανα-
πτύσσονται το τελευταίο διάστημα αρκετές επενδυτικές δραστηριότητες. Το ακίνητο καλύπτει έκταση 42.097
τμ, η οποία έχει προέλθει από τη συνένωση πολλών οικοπέδων, τα οποία είχε αποκτήσει η εταιρεία τμηματι-
κά, και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τριώροφο βιομηχανικό κτίριο (κτίριο
πιεστηρίων), κτίριο ενέργειας, ισόγειο βιομηχανικό κτίριο και διώροφο βιομηχανικό κτίριο ναυπηγείου.

Σε ρηχά νερά το χρηματιστήριο

Πλειστηριασμός για το βιομηχανικό συγκρότημα της «Ελευθεροτυπίας»

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

ΔΕΗ: Ξεκινά το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών
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Ελληνι-
κή Ανα-
πτυξια-
κή Τρά-

πεζα (HDB) και το
Εμπορικό και Βιο-
μηχανικό Επιμελη-
τήριο Πειραιώς
υπέγραψαν μνημό-
νιο συνεργασίας με στόχο τον σχεδιασμό, την ανά-
πτυξη και τον προγραμματισμό των συνεργειών, με-
ταξύ του ΕΒΕΠ και της HDB, στο πλαίσιο των δράσε-
ων ενθάρρυνσης και ανάπτυξης της επιχειρηματι-
κότητας, μέσω της καινοτομίας και της εξωστρέφει-
ας. Στην εκδήλωση υπογραφής που πραγματοποι-
ήθηκε στα γραφεία του ΕΒΕΠ, τα δύο μέρη συμφώ-
νησαν σε ένα κοινό πλαίσιο δράσεων, που θα διε-
ρευνήσει τις ανάγκες και τα χρηματοδοτικά κενά
των επιχειρήσεων με έμφαση σε αυτές που δραστη-
ριοποιούνται στον ναυτιλιακό κλάδο, καθώς η πε-
ριοχή του Πειραιά παραδοσιακά φιλοξενεί τις μεγα-
λύτερες ναυτιλιακές εταιρείες. Ακόμη, οι δύο φο-
ρείς θα προχωρήσουν σε συμπράξεις στο πλαίσιο
στήριξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και
της διεύρυνσης των εξαγωγών, μέσω της συνδιορ-
γάνωσης εκδηλώσεων και την αμοιβαία συμμετοχή
σε δράσεις mentoring και networking.

Helleniq ENERGY, 
το νέο όνομα του Ομίλου ΕΛΠΕ

Το Public στρατηγικός συνεργάτης
και επενδυτής στην Klarna

Το Public Group,
ένας από τους με-
γαλύτερους ομί-
λους στον χώρο του
retail  και  ecom-
merce σε Ελλάδα
και Κύπρο, φέρνει πρώτο στην ελληνική
αγορά την υπηρεσία «Pay in 3» της Klarna,
προσφέροντας τη δυνατότητα ευέλικτων
online πληρωμών σε άτοκες δόσεις. Εδραι-
ώνοντας τη συνεργασία του με την κορυ-
φαία διεθνώς εταιρεία fintech, το Public
Group συμμετέχει επίσης ως στρατηγικός
επενδυτής στον κύκλο χρηματοδότησης,
ύψους 800 εκατ. ευρώ, που ανακοίνωσε
πρόσφατα η Klarna. Η επένδυση, που ολο-
κληρώθηκε από τον επενδυτικό του βρα-
χίονα, την Public Capital Partners, αποδει-
κνύει την έμφαση που δίνει  το Public
Group σε τεχνολογικές πλατφόρμες που
φέρνουν στους καταναλωτές καινοτόμες
υπηρεσίες και νέους τρόπους να απολαμ-
βάνουν τις διαδικτυακές τους αγορές.

Συνεργασία Interamerican 
με Alterlife

Η Interamerican, έχοντας δημιουργήσει
έναν κόσμο προϊόντων και υπηρεσιών που
φροντίζουν ολιστικά την υγεία των ανθρώ-
πων που την εμπιστεύονται, συνάπτει στρα-
τηγικές συνεργασίες που ενισχύουν την ευε-
ξία και ευημερία τους. Στο πλαίσιο αυτό και
με στόχο να ενθαρρύνει τους ασφαλισμένους
υγείας της να εντάξουν τη γυμναστική στην
καθημερινότητά τους, η Interamerican, σε
συνεργασία με την Alterlife, εξασφάλισε
αποκλειστικά προνόμια και προσφορές στα
Absolute & Boutique Clubs της Alterlife σε
όλη την Ελλάδα, αναφέρει ανακοίνωση. Συγ-
κεκριμένα, η προσφορά περιλαμβάνει έναν
μήνα δωρεάν χρήση των Boutique υπηρε-
σιών Alterlife, εφόσον ο ασφαλισμένος δεν
είναι ήδη μέλος σε κάποιο από τα γυμναστή-
ριά της, 30% έκπτωση στις μηνιαίες συνδρο-
μές όλων των προγραμμάτων Boutique -
Group Personal αλλά και προνομιακές τιμές
στα 9μηνα πακέτα GOLD.

Epsilon Net: Άλμα κερδών 
και τζίρου 
Άλμα άνω του 70% κατέγραψε ο Όμιλος Ep-
silon Net τόσο στα καθαρά κέρδη και τα
EBITDA του όσο και στον κύκλο εργασιών
του το α’ εξάμηνο του 2022, σε σχέση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2021. Πιο ειδικά, τα
καθαρά κέρδη του ομίλου σημείωσαν αύ-
ξηση 72,68%, με τον τζίρο να ενισχύεται κα-
τά 72,49%.

Η Noval Property 
και η είσοδος στο ΧΑ 
Η Noval Property, η Ανώνυμη Εταιρεία Επεν-
δύσεων σε Ακίνητη Περιουσία της οποίας βα-
σικός μέτοχος είναι η Viohalco, δεν «βιάζεται»
να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Και η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με σχετική απόφα-
σή της έδωσε περιθώριο έως τις 15 Οκτωβρίου
2023 στη Noval Property προκειμένου να ει-
σαχθεί στο ΧΑΑ. Είναι φυσιολογικό η ομάδα
της Noval Property, υπό τον πολύπειρο Πανα-
γιώτη Καπετανάκο, να αναζητεί το καλύτερο
δυνατόν timing για να απευθυνθεί στους
επενδυτές, καθώς ομολογουμένως οι τρέχου-
σες συνθήκες δεν είναι και οι καλύτερες. 

Συνεργασία HDB 
και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Πειραιώς

Νέα συνεργασία BestPrice.gr
με AfterSalesPro

Το Best-
Price.gr, η
πρώτη υπη-
ρεσία ανα-
ζ ή τ η σ η ς
προϊόντων
και σύγκρι-
σης τιμών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τη νέα του συ-
νεργασία με την AfterSalesPro, στο πλαίσιο της
πρωτοβουλίας BestPrice ΣΥΝergies. Μέσω της συ-
νέργειας αυτής επιτυγχάνεται η δυνατότητα δωρεάν
δοκιμής των υπηρεσιών της AfterSalesPro για πε-
ρισσότερα από 3.500 ηλεκτρονικά καταστήματα που
συμμετέχουν στο BestPrice.gr. Η AfterSalesPro
αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης απο-
στολών και παραγγελιών για όλα τα e-shop που
δραστηριοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στην
Κύπρο. Η εφαρμογή διασυνδέει όλες τις γνωστές
πλατφόρμες e-commerce με τα webservices 20+
εταιρειών courier, ενώ ταυτόχρονα με την αυτομα-
τοποίηση της δημιουργίας των vouchers, προσφέ-
ρει λύσεις διαχείρισης επιστροφών, pick-up, τηλε-
φωνικών παραγγελιών, αξιολόγησης πελατών και
μια σειρά υπηρεσιών για τη βελτιστοποίηση των pre
και after sales διαδικασιών ενός σύγχρονου ηλε-
κτρονικού καταστήματος.

Αλλαγή σελίδας, με νέο όνομα και ριζική
ανανέωση εικόνας για τα Ελληνικά Πετρέλαια,
με τη διοίκηση του ομίλου να παρουσιάζει επι-
σήμως τη νέα εταιρική ταυτότητα, που αποτε-
λεί μέρος του συνολικού rebranding της εται-
ρείας. Η ονομασία «Helleniq ENERGY» παρα-
πέμπει ευθέως στη βαριά κληρονομιά του ομί-
λου, αλλά και στη βούλησή του να εξελιχθεί
στο αύριο της «έξυπνης» ενέργειας, των
εναλλακτικών πηγών και την οικονομία χαμη-
λών εκπομπών ρύπων. Έπειτα από 64 ολόκλη-
ρα χρόνια επιτυχημένης πορείας με ισχυρή
ανάπτυξη, αλλά και ουσιαστικής στήριξης της
ελληνικής οικονομίας, η νέα εταιρική ταυτό-
τητα του ομίλου επισφραγίζει και τυπικά την
ταχεία υλοποίηση του στρατηγικού σχεδια-
σμού «Vision 2025» που ξεκίνησε το 2021.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ο
Μίτσελ Γκονζάλες παρουσιάστηκε από
την ΠΑΕ Ολυμπιακός με όλα τα κομφόρ
και μετά κοίταξε το πρόγραμμα που ακο-
λουθεί μέχρι τη διακοπή, στις 13 Νοεμ-

βρίου, ενόψει του Μουντιάλ του Κατάρ. Απελπισία.
Ο Ολυμπιακός σε διάστημα έξι εβδομάδων θα παί-
ξει 12 φορές σε Ελλάδα και Ευρώπη. Οκτώ για τη
Super League 1 και τέσσερις για το Europa
League. Στην κατάσταση που είναι τώρα ο Ολυμ-
πιακός, δεν χαρακτηρίζει «εύκολο» κανένα παιχνί-
δι. Ο Μίτσελ, ωστόσο, έχει μπροστά του δέκα ημέ-
ρες για να βάλει σε τάξη τον Ολυμπιακό, καθότι το
πρωτάθλημα διακόπτεται λόγω των υποχρεώσεων
της Εθνικής ομάδας το προσεχές Σάββατο με την
Κύπρο στη Μεγαλόνησο και την Τρίτη με τη Βόρεια
Ιρλανδία στη Ριζούπολη για το Nations League. 

Ωστόσο, ο Μίτσελ θα έχει γήπεδο, αλλά δεν θα
έχει παίκτες να προετοιμάσει για τη συνέχεια, αυτό
το δεκαήμερο, καθότι οι περισσότεροι θα φύγουν
ταξίδι για τις εθνικές τους ομάδες! Θα λείπουν με
τη «γαλανόλευκη» Μπουχαλάκης και Μασούρας,

καθώς και ο Κολομβιανός Χάμες Ροντρίγκες, που
βρίσκεται ήδη στις ΗΠΑ για φιλικά της εθνικής του
με Γουατεμάλα και Μεξικό. Απόντες θα είναι και οι
δυο Χουάνγκ, που βρίσκονται ήδη στη Νότια Κορέα
για τα φιλικά παιχνίδια με την Κόστα Ρίκα και το
Καμερούν, με το οποίο θα κατέβει και ο Κούντε. 

Απόντες για τον ίδιο λόγο θα είναι και οι Βατσλίκ,
Τζολάκης, Λάιτνερ, Σισέ, Αγκιμπού Καμαρά, Σαμα-
σέκου, ίσως και ο Μολδαβός Ρέαμπτσιουκ, σύνολο
13. Με ποιους θα δουλέψει ο Μίτσελ; Δώρον άδω-
ρον η διακοπή. Βέβαια, ο Ολυμπιακός έχει αυτή τη
στιγμή ένα τεράστιο ρόστερ, το οποίο σιγά σιγά
πρέπει να ελαφρύνει. Συνεπώς, περισσότερο ο Μί-
τσελ θα ασχοληθεί με το διοικητικό κομμάτι για ξε-
σκαρτάρισμα παικτών. Πέραν των επτά που έχουν
φύγει ήδη, Ζοάο Καρβάλιο, Τικίνιο, Κανέ, Ραντζέ-
λοβιτς, Μαντί Καμαρά, Χασάν, Ζίνκερναγκελ.

Στο μεταξύ, δεν αποκλείεται εντός των προσεχών
ωρών ο Ολυμπιακός να αποκτήσει και τον διεθνή
γκολκίπερ Αλέξανδρο Πασχαλάκη, πρώην του ΠΑ-
ΟΚ, που είναι ελεύθερος. 

Για δέκα ημέρες θα λείπουν 
με τις εθνικές τους ομάδες 

13 πρωτοκλασάτοι ποδοσφαιριστές 
και έρχεται… Γολγοθάς

Μίτσελ σε απόγνωση…
Γολγοθάς

02/10: Ολυμπιακός - Ατρόμητος
06/10: Ολυμπιακός - Καραμπάχ
09/10: ΟΦΗ - Ολυμπιακός
13/10: Καραμπάχ - Ολυμπιακός
17/10: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
22/10: Παναιτωλικός - Ολυμπιακός
27/10: Φράιμπουργκ - Ολυμπιακός
30/10: Ολυμπιακός - Λαμία
03/11: Ολυμπιακός - Ναντ
06/11: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
09/11: Λεβαδειακός - Ολυμπιακός



Ω
ς συνήθως, τέτοιες
ειδήσεις δεν εκτι-
μώνται σωστά και
σερβίρονται απο-

κλειστικά ως… ποδοσφαιρικές,
ενώ είναι ολότελα πολιτικές.
Κάπως έτσι πέρασε και η είδη-
ση ότι η Ξάνθη αποσύρθηκε
από το πρωτάθλημα της Super
League 2, επειδή δεν κατάφερε
να συγκροτήσει φάκελο αδει-
οδότησης, λόγω οικονομικών
προβλημάτων που της προκά-
λεσε ο Ελληνοαυστραλός ιδιο-
κτήτης της Μπιλ Πάπας. Τον
οποίο κατήγγειλαν στη δικαιο-
σύνη της Αυστραλίας τρεις τρά-
πεζες. Το ανησυχητικό, ωστό-
σο, είναι αυτό που αποκάλυψε η «Political» πριν από δυο
μήνες περίπου, πως οι Τούρκοι έκαναν προσπάθεια να
αγοράσουν την Ξάνθη, χωρίς να το καταφέρουν. Τότε. Σή-
μερα, ποιος ξέρει… Αν γίνει αυτό, θα πρόκειται για στρα-
πάτσο της ελληνικής διπλωματίας, αλλά και για έλλειψη
πατριωτισμού από την άρχουσα τάξη της χώρας, να επεν-

δύσει στην πιο ευαίσθητη περιοχή της Ελλάδας σε εποχές
τουρκικού παροξυσμού. Αν οι Τούρκοι αγοράσουν την
Ξάνθη, δεν αποκλείεται να τη μεταφέρουν στο τουρκικό
πρωτάθλημα, αλλάζοντας κατ’ ελάχιστο την ονομασία της,
αλλά να διατηρήσουν την έδρα της στην πόλη της Θράκης.
Θα είναι ένας ψυχολογικός βιασμός των Ελλήνων…

Η Ξάνθη σε τουρκικά χέρια; Και αντίστροφα 
ο χρόνος μετρά…

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για το τελικό
«ΟΚ» και για να επιστρέψει η ΑΕΚ στο σπίτι της.
Από νωρίς χθες το πρωί κλιμάκια της περιφέ-
ρειας και της Πυροσβεστικής έκαναν επιθεώ-
ρηση στην «ΟPAP Arena - Αγιά Σοφιά», προ-
κειμένου να δώσουν την άδεια λειτουργίας. Η
ΑΕΚ θα μπει στο νεότευκτο γήπεδό της στο
ματς με τον Ιωνικό στις 3 Οκτωβρίου. 

Το πρωτοσέλιδο της
«Marca» για τον ρατσισμό

«Κανένας δεν
γεννιέται ρατσι-
στής, είναι θέ-
μα παιδείας». Με
αυτόν τον τίτλο
κυκλοφόρησε η
ισπανική εφημε-
ρίδα «Marca» με-
τά τη ρατσιστική
επίθεση στον Βι-
νίσιους της Ρεάλ
Μαδρίτης από
τους οπαδούς της
συμπολίτισσας Ατλέτικο στο ντέρμπι της περα-
σμένης αγωνιστικής. Μήνυμα στήριξης στον
Βραζιλιάνο σούπερ σταρ έστειλε και ο ίδιος ο
πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ. Στη
φωτογραφία είναι ο μαύρος Νίκο Γουίλιαμς που
κλήθηκε στην εθνική Ισπανίας.

Για Πονίτκα 
ο Παναθηναϊκός 

Ο Παναθηναϊκός έχει μπει στη διεκδίκηση του
μακράν κορυφαίου Πολωνού σμολ φόργουορντ
στο Eurobasket Ματέους Πονίτκα και τα ιταλικά
ΜΜΕ… βουίζουν ότι αυτός έχει τον πρώτο λόγο να
τον υπογράψει. Ο ηγέτης της εθνικής Πολωνίας
που αγωνίζεται στην ιταλική Ρέτζιο Εμίλια ενδια-
φέρει αρκετές ομάδες της Euroleague. Το buy out
που υπάρχει στη συμφωνία Πονίτκα - Ρέτζιο Εμί-
λια θα τεθεί σε ισχύ από τα τέλη Νοεμβρίου.

Φέντερερ τέλος, οριστικά
Ο καλύτερος τενίστας όλων των εποχών, Ελβε-

τός Ρότζερ Φέντερερ, δεν άφησε το παραμικρό
ενδεχόμενο επιστροφής του στο tour μετά το
Laver Cup. Θα σταματήσει το τένις. Όταν ρωτή-
θηκε αν θα το ξανασκεφτεί και θα ακολουθήσει
το παράδειγμα του Τομ Μπρέιντι, που αρχικά
αποσύρθηκε, αλλά αποφάσισε να επιστρέψει για
άλλη μία σεζόν, ή της Σερένα Γουίλιαμς, που
άφησε ένα μικρό ενδεχόμενο επιστροφής, η
απάντησή του ήταν κατηγορηματική.

Σεξουαλικά μηνύματα
Σοκ προκάλεσαν στην Αγγλία τα μηνύματα σεξουαλικού
περιεχομένου του πρώην εμπορικού διευθυντή της Τσέλ-
σι Ντάμιαν Γουίλαμπι προς τη Νοτιοκορεάτισσα Καταλίνα
Κιμ, που ενδιαφέρθηκε για την αγορά του ιστορικού συλ-
λόγου, μετά την αποχώρηση του Ρώσου ολιγάρχη Αμπρά-
μοβιτς. Ο Γουίλαμπι απολύθηκε μόλις ανέλαβε ο Αμερι-
κανός Μπόλι, αλλά η υπόθεση θα πάει στα δικαστήρια.

Ο «άχρηστος» 
είναι ο καλύτερος

Απίθανα στατιστικά για τον Ισπανό επιθετικό του Παναθηναϊκού Αϊτόρ. Με πέντε γκολ
βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης, πλην των πέντε «μεγάλων», Αγγλίας, Γερμανίας
κ.λπ. Είναι στη 2η θέση με τις 13 προσπάθειες για γκολ και 3ος στα γκολ ανά τελικές,
σκοράροντας 1 γκολ ανά 2,6 τελικές. Αυτόν τον παίκτη ο προηγούμενος τεχνικός του
Παναθηναϊκού Λάζλο Μπόλονι τον είχε βγάλει άχρηστο.
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα 

Δάρδα

Ο
εξέχων βαθύφωνος Τάσος Αποστό-
λου, η διακεκριμένη ερμηνεύτρια Άν-
να Κώτη και το ξεχωριστό μουσικό σύ-
νολο Vamos από την Κρήτη παρουσιά-

ζουν τρία εμβληματικά έργα του Μίκη Θεοδωρά-
κη σε νέες ενορχηστρώσεις του Θανάση Παπα-
θανασίου.

Κορμό της συναυλιακής αυτής τριλογίας απο-
τελούν τρεις εμβληματικοί κύκλοι τραγουδιών,
με πρώτο τους «Λιποτάκτες». Γράφτηκε στα μέσα
της δεκαετίας του ’50 σε στίχους του νεότερου
αδελφού του, του Γιάννη Θεοδωράκη, και δισκο-
γραφήθηκε το 1961 με τη φωνή του ίδιου του συν-
θέτη. Το έργο αναφέρεται «στην αγωνία του Νε-
οέλληνα καθώς χάνεται μέσα στα μικρά λιμάνια
και στα μικρά σοκάκια της επαρχιακής πολιτείας
δίχως διέξοδο».

Το «Romancero gitano» βασίζεται σε επτά ποι-
ητικές αποδόσεις στίχων με τσιγγάνικη θεματο-
λογία του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα από τον
Οδυσσέα Ελύτη. Γράφτηκε για την Αρλέτα στις
αρχές του 1967 και πρωτοδισκογραφήθηκε το
1970 στο Παρίσι με τη Μαρία Φαραντούρη, έχον-
τας έκτοτε γνωρίσει διάφορες μεταγραφές και
επανεκτελέσεις.

Τέλος, ο κύκλος «Μαουτχάουζεν» γραμμέ-
νος και δισκογραφημένος το 1965-66 πάνω
στους σπαρακτικούς στίχους του Ιάκωβου
Καμπανέλλη -άλλοτε κρατούμενου στο ομώνυ-
μο διαβόητο στρατόπεδο συγκέντρωσης- απο-
τελεί ως τις μέρες μας διεθνές σύμβολο του αν-
θρωπιστικού κινήματος της μεταπολεμικής πε-

ριόδου. Πρόκειται για έναν ακαταμάχητο ύμνο
στη ζωή και τον έρωτα υπό απάνθρωπες συν-
θήκες, που συνέδεσε αξεδιάλυτα τη θεοδωρα-
κική γραφή με τη φωνή της νεοεμφανιζόμενης,
τότε, Φαραντούρη.

Το πρόγραμμα συμπληρώνεται με μουσικά θέ-
ματα που ο Θεοδωράκης έγραψε για τις κινηματο-
γραφικές ταινίες «Κατάσταση πολιορκίας» του
Κώστα Γαβρά και «Σέρπικο» του Σίντνεϊ Λουμέτ,
καθώς και διάσημα τραγούδια από την επιθεώρη-
ση «Όμορφη πόλη» και το θρυλικό λαϊκό ορατό-
ριο «Άξιον εστί» σε ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη.

Μουσικό σύνολο Vamos
Δημιουργήθηκε πριν από οκτώ χρόνια στον

Βάμο της Κρήτης, ένα χωριό στη μέση της δια-
δρομής Χανιά-Ρέθυμνο με μακρόχρονη ιστορία

στον πολιτισμό.  Ο αρχικός πυρήνας ήταν μια πα-
ρέα μουσικών που ξεκίνησε να πειραματίζεται με
τα ηχοχρώματα της συμφωνικής ορχήστρας και
το πάντρεμα αυτού του ήχου με διάφορα είδη
μουσικής. Το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό και η
αποδοχή του κόσμου πολύ μεγάλη. 

Με το πέρασμα του χρόνου η παρέα μεγάλωσε
και οι εμφανίσεις άρχισαν να ξεφεύγουν από τα
όρια του νησιού. Στόχος όλης της ομάδας του Va-
mos είναι η συνεχής καλλιτεχνική αναζήτηση, οι
συνεργασίες με καταξιωμένους ανθρώπους του
χώρου και η αποδοχή από το ευρύτερο κοινό.

Info: Η συναυλία με τίτλο «Μίκης Θεοδωράκης:
Τριλογία» θα πραγματοποιηθεί στην Εναλλακτική
Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής το Σάββατο
24 Σεπτεμβρίου 2022, στις 20.30. 

«Μίκης Θεοδωράκης:
Τριλογία» στη Λυρική



Συνεργασία με την πρώην

Είναι η απόλυτη έκπληξη της σεζόν: Διονύσης
Σχοινάς και Έλλη Κοκκίνου μαζί στο ίδιο νυχτερινό
σχήμα. Η είδηση της συνεργασίας τους έπεσε σαν
κεραυνός στα καλλιτεχνικά στέκια, αφού οι δύο
τραγουδιστές υπήρξαν στο παρελθόν ζευγάρι. Μά-
λιστα ο χωρισμός τους ήταν επεισοδιακός, καθώς ο
τραγουδιστής την άφησε για τα μάτια της Καίτης
Γαρμπή! Ωστόσο, οι σχέσεις τους αποκαταστάθηκαν
στο πέρασμα των χρόνων και θα ανταμώσουν σε με-
γάλη πίστα, υποσχόμενοι έναν χειμώνα με πολλή
διασκέδαση.

Τελευταίο αντίο

Σήμερα ο καλλιτεχνικός κόσμος θα αποχαι-
ρετήσει την άλλοτε λαμπερή σταρ του ελληνι-
κού κινηματογράφου Μάρθα Καραγιάννη. Η
κηδεία της πρωταγωνίστριας θα πραγματοποι-
ηθεί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών στις 12.00 το
μεσημέρι, με την επιθυμία της οικογένειας αντί
στεφάνων να δοθούν χρήματα στο «Σπίτι του
Ηθοποιού». Η κωμική ηθοποιός που λάτρεψε
το κοινό στη μεγάλη οθόνη και το θέατρο, άφη-
σε την τελευταία της πνοή το πρωί της Κυρια-
κής, βυθίζοντας στο πένθος το πανελλήνιο,
τους οικείους και τους θαυμαστές της.

Στο Βερολίνο ταξίδεψε ο Γιώρ-
γος Γάλλος για τα ημιτελικά του
Eurobasket. Η ήττα της Εθνι-
κής μας ήταν πικρή, αλλά η
επιστροφή του ηθοποιού στην
Αθήνα, στην ίδια πτήση με τ’
αστέρια της ομάδας, τον απο-
ζημίωσε και με το παραπάνω.
«Επιστροφή από Βερολίνο γε-
μάτος πολύτιμες αναμνήσεις.
Εθνική Ελλάδος (της καρδιάς
μας). Coach Δημήτρης Ιτού-
δης», σχολίασε, ποζάροντας
όλο καμάρι με τον Γιάννη Αντε-
τοκούνμπο.

Παρέα με τ’ αστέρια

Σ
ούπερ birthday party για την Αγγελική Ηλιάδη. Η σέξι τρα-
γουδίστρια είχε γενέθλια και το γιόρτασε σε γνωστό
κλαμπ, με τούρτα-υπερπαραγωγή, παρουσία καλών φί-
λων της. Η εορτάζουσα δημοσίευσε στο Instagram βίντεο

και φωτογραφίες από τη λαμπερή βραδιά και ενώ αρχικά φάνηκε
πως έκλεινε τα 44, με μια αστραπιαία κίνηση άλλαξε τον αριθμό στα
κεράκια και τα έκανε 45! «Χρόνια πολλά σε μένα. Σας αγαπώ όλους,
ευχαριστώ για την όμορφη βραδιά», σχολίασε στη λεζάντα, ποζά-
ροντας ντυμένη στα total black με κολάν και μπουστάκι. Τα φετινά
γενέθλια βρήκαν την Αγγελική Ηλιάδη μόνη, αφού πριν από αρκετό
καιρό το ειδύλλιο που γεννήθηκε με τον συμπαίκτη της στη «Φάρ-
μα» Γρηγόρη Αναστασιάδη έληξε άδοξα και οριστικά. Μάλιστα ο
personal trainer αποκάλυψε σε δηλώσεις του πως είναι ήδη σε άλ-
λη σχέση και ερωτευμένος.

ΒΒρέθηκε το αμάξι της
Μετά τη λαχτάρα, ήρθε η χαρά! Το κλεμμένο αυτοκίνητο της
Μπέττυς Μαγγίρα εντοπίστηκε από άντρες της Ελληνικής
Αστυνομίας εκτός Αθηνών. Την αποκάλυψη έκανε η παρουσιά-
στρια του «Ποιος είναι πρωινιάτικα» και ευχαρίστησε on air τις
Αρχές. Το αμάξι εκλάπη από αγνώστους κάτω από το σπίτι της,
με αποτέλεσμα η παρουσιάστρια να μετακινείται από και προς
το στούντιο με ταξί.

Σε γλυκιά αναμονή η εγκυμονούσα Κων-
σταντίνα Σπυροπούλου για την άφιξη του
πρώτου παιδιού της. Διανύει τον έκτο μήνα
και η φουσκωμένη κοιλίτσα της είναι πλέον
εμφανέστατη στις φωτογραφίες που δημο-
σιεύει στο Instagram. Η μέλλουσα μαμά
ετοιμάζει το παιδικό δωμάτιο και πόζαρε με
χαμόγελο ανάμεσα σε παιχνίδια και βρεφι-
κά είδη, όλα σε λευκό χρώμα με ρομαντικά
σχέδια, παρέα με τα σκυλάκια της.
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Άλλαξε αριθμό στα κεράκια

Δεν κρύβεται 
η ευτυχία



Η
εμμηνόπαυση απασχολεί έντονα τις
γυναίκες και αποτελεί μια περίοδο
που επιφέρει αλλαγές στο σώμα και
την ψυχολογία τους. Στην ουσία είναι

η φυσική παύση της εμμήνου ρύσεως (περιό-
δου) στη γυναίκα, ως απόρροια της γήρανσης
των ωοθηκών.

Εμφανίζεται φυσιολογικά περί τα 50 έτη, δίχως
να μπορεί να προβλεφθεί, με προοίμιο τους ακα-
νόνιστους κύκλους περιόδου. Η αύξηση του λί-
πους ιδίως στην κοιλιά και η μείωση της μυϊκής
μάζας ως απόρροια του μειούμενου μεταβολι-
σμού δεν δυσκολεύουν μόνο τη διαχείριση του
βάρους σε γυναίκες άνω των 45, αλλά αυξάνουν
και τον κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων υγείας
και χρόνιων ασθενειών. Σε αυτό επίσης συμβάλ-
λουν η εμμηνοπαυσιακή αύξηση της LDL χολη-
στερόλης και η μείωση των οιστρογόνων, η ύπαρ-
ξη των οποίων μέχρι πρότινος δρούσε προστα-
τευτικά στην καρδιαγγειακή υγεία. 

Η κ. Ιωάννα Αδαμίδου, διαιτολόγος-διατροφο-
λόγος & βιολόγος και ο κ. Γιάννης Αρναούτης, ερ-
γοφυσιολόγος, διδάκτωρ Τμήματος Επιστήμης
Διαιτολογίας-Διατροφής στο Χαροκόπειο Πανε-
πιστήμιο μας δίνουν χρήσιμα στοιχεία για αυτή
την ιδιαίτερη περίοδο της γυναίκας. 

Καθώς ο γυναικείος οργανισμός ωριμάζει, πα-
ράγει λιγότερα οιστρογόνα και προγεστερόνη, με
αποτέλεσμα διαταραχές του κύκλου (αφύσικα
αυξημένη ή μειωμένη ροή, μεγαλύτερη χρονική
διάρκεια αναμεταξύ περιόδων) που σηματοδο-
τούν και την κλιμακωτή μετάβαση από την αναπα-
ραγωγική ηλικία στην εμμηνόπαυση, η οποία λέ-

γεται κλιμακτήριος και διαρκεί από 4 έως 8 χρό-
νια. Η αμηνόρροια επί ένα έτος σηματοδοτεί την
έναρξη της εμμηνόπαυσης. 

Παρότι ποικίλλουν από άτομο σε άτομο, με ορι-
σμένες γυναίκες να τα βιώνουν στον ελάχιστο
βαθμό, τα τυπικά συμπτώματα που συνήθως ξεκι-
νούν προεμμηνοπαυσιακά και επιδρούν σημαντι-
κά στην ποιότητα ζωής των γυναικών είναι οι εξά-
ψεις και η εφίδρωση ιδίως τις βραδινές ώρες, η

ευαισθησία στο στήθος. Η δυσκολία στον ύπνο, η
πρόσληψη βάρους, ιδίως στην περιοχή της κοι-
λιάς, το άγχος και η αφηρημάδα. Αλλαγές στην
ψυχική διάθεση όπως νευρικότητα, απότομες με-
ταβολές διάθεσης, κατάθλιψη. Μείωση ερωτικής
επιθυμίας.

Η μεσογειακή διατροφή βοηθάει αποδεδειγ-
μένα στην απώλεια λίπους και στη διατήρηση της
μυϊκής μάζας κατά την εμμηνόπαυση, συμβάλ-
λοντας παράλληλα στην πρόληψη των καρδιαγ-
γειακών νοσημάτων: Στοχεύστε σε γεύματα γύ-
ρω από τραπέζι και σνακ ανά 3-4 ώρες, για εύ-
ρυθμο μεταβολισμό και καλύτερο γλυκαιμικό
έλεγχο. Καταναλώστε τουλάχιστον πέντε μερί-
δες φρούτων και λαχανικών ημερησίως, που πε-
ριέχουν βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, ορισμένα εκ
των οποίων με αντιοξειδωτική δράση. Εντάξτε
τις φυτικές ίνες στα καθημερινά σας γεύματα και
σνακ, μέσα από προϊόντα ολικής άλεσης, όσπρια
και λαδερά φαγητά, λαχανικά και φρούτα, με τη
φλούδα όπου αυτή τρώγεται. Επιδιώξτε καλή
ενυδάτωση εκ των έσω, πίνοντας τουλάχιστον 2
λίτρα νερό την ημέρα.

Αποφύγετε την καφεΐνη σε ποσότητα ή τις απο-
γευματινές ώρες, προκειμένου να βελτιώσετε τη
διάρκεια και την ποιότητα του ύπνου.
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kpapakosto@yahoo.gr

Χρήσιμα στοιχεία για αυτή 
την ιδιαίτερη περίοδο της γυναίκας

Δροσερά ροφήματα
για τις εξάψεις

Για τις εξάψεις προτιμήστε δροσερά ροφή-
ματα, περιορισμό καρυκευμάτων, αλκοόλ ή
καπνίσματος, ανάλαφρα ρούχα και δροσερό
περιβάλλον. Η υιοθέτηση ενός φυσικά δρα-
στήριου τρόπου ζωής κατά την κλιμακτήριο
και στην εμμηνόπαυση προσφέρει πολλα-
πλά οφέλη: αποφυγή πρόσληψης βάρους,
καλύτερο γλυκαιμικό έλεγχο και αύξηση
της ινσουλινοευαισθησίας, μείωση της LDL
χοληστερόλης και της αρτηριακής πίεσης,
συνεπώς αποτρεπτική και προστατευτική
επίδραση στην εξέλιξη εμφάνισης χρόνιων
ασθενειών (διαβήτης τύπου ΙΙ, καρδιαγγει-
ακά νοσήματα). Ενίσχυση οστικής πυκνότη-
τας και άρα πρόληψη οστεοπόρωσης και
μέτρια αερόβια άσκηση με μεταφορά του
βάρους ή με ασκήσεις που περιλαμβάνουν
πρόσκρουση των κάτω άκρων. 

Διατροφή και άσκηση 
στην εμμηνόπαυση

Ιωάννα Αδαμίδου, διαιτολόγος-
διατροφολόγος & βιολόγος

Γιάννης Αρναούτης,
εργοφυσιολόγος, διδάκτωρ
Τμήματος Επιστήμης
Διαιτολογίας-Διατροφής,
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς είναι μια δυσάρε-
στη μέρα για τα συναισθήματά σας, όπου
μπορεί να νιώσετε προβληματισμό για
κάποιες συμπεριφορές που δέχεστε από
αγαπημένα σας πρόσωπα. Επίσης, μη ρι-
σκάρετε τα χρήματά σας με αγορές που
σας είναι περιττές, ή αποφύγετε επιδέξι-
ους «απατεώνες». 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς του δεύτερου δεκαημέρου, τα
πράγματα στο οικογενειακό σας περι-
βάλλον θα σας φτάσουν στα όριά σας,
ενώ κάποιες παρουσίες θα σας προβλη-
ματίσουν αρκετά, όσον αφορά τον ρόλο
τους στη ζωή σας.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Αν και δεν σας επηρεάζει αρνητικά η
Σελήνη στο πέρασμά της από τον Λέ-
οντα, παρ’ όλα αυτά επιδεινώνει μια
κατάσταση που σας έχει ταλαιπωρήσει
το τελευταίο διάστημα. Φροντίστε να
είστε ειλικρινείς με τους άλλους και να
κλείσετε ανοιχτούς λογαριασμούς με
πρόσωπα από το περιβάλλον σας.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Προσοχή να δώσετε σήμερα στα οι-
κονομικά σας. Θα χρειαστεί να είστε
ενημερωμένοι σε κάθε δραστηριότη-
τα ή αγορά που πρόκειται να κάνετε.
Μελετήσετε το οικονομικό κόστος,
πριν βρεθείτε σε καταστάσεις που
δεν είχατε προβλέψει εξαρχής. 

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς τους Λέοντες, η Σελήνη προ-
χωρά σήμερα στο δεύτερο δεκαήμερό
σας, όπου και θα βγάλει μια έντονη
ανασφάλεια, που θα προέλθει από τις
επαγγελματικές σας δραστηριότητες.
Είναι μια μέρα αρκετά ανατρεπτική, με
έντονα τα στοιχεία της αλλαγής. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Ψυχολογικές μεταπτώσεις και πα-
ρασκηνιακές υποθέσεις συσσω-
ρεύονται, σε ένα πολύ δύσκολο πέ-
ρασμα της Σελήνης. Η σκέψη σας
ψάχνει να βρει ένα λιμάνι για να νιώ-
σει καλύτερα και να μοιραστείτε
τους φόβους σας. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Μια μικρή απογοήτευση θα την έχετε σή-
μερα, με κάποια έντονα περιστατικά μέσα
από το φιλικό σας περιβάλλον. Οι συμπε-
ριφορές των άλλων θέλουν να σας θυμί-
σουν ότι κάποιες παρουσίες καλύτερα να
μην υπάρχουν στη ζωή σας.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για εσάς τους Σκορπιούς, η μέρα θα είναι
γεμάτη από εναλλαγές. Ίσως μια συναι-
σθηματική απόκρυψη θα σας απογοη-
τεύσει και θα σας γεμίσει με ανασφάλει-
ες και τάση φυγής. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Για εσάς τους έντονα αναστατωμένους
Τοξότες, λόγω του Άρη που βρίσκεται
απέναντί σας και δημιουργεί εντάσεις με
τους άλλους, η μέρα αυτή παρουσιάζει
ένα μπλοκάρισμα στην ενέργειά σας.
Ίσως γίνονται όλα με μεγάλη ταλαιπωρία
ή δέχεστε μια πίεση στον επαγγελματικό
σας χώρο.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Μην επιτρέψετε στα συναισθήματά σας
σήμερα να καθοδηγούν τις πράξεις σας.
Αφήστε για λίγο στην άκρη τα παράπονα
που έχετε από τους άλλους, γιατί δεν θα
βρείτε τη δικαίωση που αποζητάτε. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Για εσάς που ανήκετε στο δεύτερο δε-
καήμερο, η μέρα σας δεν θα είναι εύκο-
λη, βάζοντας σε αμφισβήτηση τις συμ-
περιφορές των άλλων, τις σχέσεις σας,
τις αποφάσεις σας, αλλά και κάθε συ-
ναίσθημά σας. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για εσάς τους Ιχθύς, τα επαγγελματικά
σας και ίσως κάποια θέματα στην υγεία
σας θα σας απασχολήσουν σήμερα με
έντονο τρόπο, αλλά και με λύσεις που
θα βρεθούν πολύ σύντομα. 
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ΗΣελήνη προχωρά στο δεύτερο δεκαήμερο
του Λέοντα, αλλάζοντας τις επιρροές που
δέχεται από το πλανητικό σκηνικό. Έτσι,
έχουμε μια απαιτητική μέρα, που οι

ανατροπές θα είναι έντονες, κυρίως στα ζώδια του
Σταθερού Σταυρού (Ταύρος, Λέων, Σκορπιός και
Υδροχόος) του δεύτερου δεκαημέρου.



Ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης έχει μια κρίσιμη αποστολή αύριο,
να ανατρέψει τους ανιστόρητους,
ψευδείς και άκρως προκλητικούς

ισχυρισμούς της παραληρηματικής ομιλίας του
Ερντογάν, ο οποίος επιδίωξε να αξιοποιήσει το
βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για να
απευθυνθεί στο θυμικό του πολυποίκιλου απο-
λιτίκ διεθνούς ακροατηρίου, εμφανίζοντας την
Ελλάδα ως μια χώρα που «πνίγει παιδιά μετανα-
στών στο Αιγαίο».

Η Αθήνα δεν εξεπλάγη με την έξω από κάθε
λογική επίθεση που εξαπέλυσε ο Τούρκος πρό-
εδρος Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέ-
λευσης του ΟΗΕ. Το περίμενε. Αυτό όμως σε κα-
μία περίπτωση δεν μειώνει τον προβληματισμό
για τη νέα στρατηγική του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν και κυρίως για το πού το πάει ο Τούρκος
πρόεδρος.

Έχει αποφασίσει να διαβεί τον Ρουβίκωνα στη
σύγκρουσή του με τη Δύση; Είναι πολύ πιθανό,
όπως εκτιμούν έμπειροι διπλωμάτες που παρα-
δέχονται ότι εσχάτως έχει ανατραπεί πλήρως η
δυνατότητα πρόβλεψης των κινήσεων της Τουρ-
κίας, η οποία διαχρονικά ασκούσε μία σταθερή
και ευδιάκριτη πολιτική. Τώρα ο Ερντογάν τη μία
εμφανίζεται αλά μπρατσέτα με τον Πούτιν, την
άλλη εκλιπαρεί για τα αμερικανικά F-16 και σε
κάθε του βήμα επιφυλάσσει και μια νέα επίθεση
στη χώρα μας. Ενώ όταν ερωτάται αν θα συναν-
τηθεί με τον Μπάιντεν απαντά «για ποιο λόγο;»,
από τη μια προσπαθώντας να καλύψει την άρνη-
ση του Αμερικανού προέδρου να τον συναντήσει
αλλά και για να δείξει ίσως ότι αλλάζει ο προσα-
νατολισμός της Τουρκίας.

Σε κάθε περίπτωση όμως, ο κ. Μητσοτάκης
στη Νέα Υόρκη έχει μια βαριά αποστολή, να μη
αφήσει αναπάντητη την ολοκληρωτική διαστρέ-
βλωση της αλήθειας, στην οποία προέβη ο κ.
Ερντογάν.

Φυσικά ο πρωθυπουργός θα επισημάνει ότι η
Τουρκία συστηματικά εργαλειοποιεί το Μετανα-
στευτικό και το χρησιμοποιεί σε βάρος της Ελ-
λάδας. Το έδειξε τον Μάρτιο του 2020 σε πολύ
μεγάλη κλίμακα στον Έβρο. Το δείχνει με ιδιαί-
τερη ένταση όλο το τελευταίο διάστημα. Με
στοιχεία, όχι στα λόγια.

Ενδεικτικά, από τις αρχές του χρόνου απετρά-
πη η είσοδος περισσότερων από 154.000 παρά-
τυπων μεταναστών, ενώ μόνο τον Αύγουστο επι-
χείρησαν να εισβάλουν στην Ελλάδα 36.386
άτομα από τα χερσαία σύνορα στον Έβρο, ενώ το
τελευταίο διάστημα γίνεται χρήση μεγάλων
σκαφών, με κατεύθυνση την Ιταλία, τα οποία εί-
ναι αδύνατο να μη γίνονται αντιληπτά από τις
τουρκικές Αρχές, καθώς επιβιβάζονται σε αυτά
εκατοντάδες μετανάστες σε τουρκικά λιμάνια.

Σκοπός του κ. Μητσοτάκη είναι να απαντήσει
σε όσα παράλογα ανέφερε ο κ. Ερντογάν σημείο
προς σημείο. Θα επικαλεστεί το διεθνές δίκαιο
και θα καλέσει τη διεθνή κοινότητα να το περι-
φρουρήσει, επισημαίνοντας ότι δεν πρέπει να
κρατήσει στάση αδιαφορίας ή ίσων αποστάσεων
στον αναθεωρητισμό του Τούρκου προέδρου,
όπως έκανε στην περίπτωση της Ρωσίας με την
Ουκρανία.

Μέχρι και πριν από μερικά 24ωρα ο πρωθυ-
πουργός κ. Μητσοτάκης επέμενε -σκοπίμως και
ορθώς- να κρατάει ανοικτή την πόρτα του διαλό-
γου και την προοπτική μιας νέας συνάντησης με

τον κ. Ερντογάν. Οι διπλωματικές αβρότητες
έχουν νόημα όταν ο αντίπαλος διέπεται από λο-
γική. Όταν έχει χάσει κάθε επαφή μαζί της και
όταν διακυβεύεται η εθνική μας κυριαρχία, τα
λόγια πρέπει να έχουν το αντίστοιχο βάρος.

Πλέον είναι εμφανές και στους πολιτικά τυ-
φλούς ότι ο ηγέτης της χώρας που εισέβαλε
στην Κύπρο το 1974 και πρόσφατα στη Συρία,
που επαινεί τον Ρώσο πρόεδρο γιατί οδηγεί την
Ευρώπη στο κρύο και την πείνα, χρησιμοποιεί
τώρα τους μετανάστες ως πολιορκητικό κριό για
να αποσπάσει, με όποιον τρόπο και όποιο τίμη-
μα, τον ρόλο που θεωρεί ότι αξίζει στην Τουρκία
στο νέο διεθνές σύστημα που αναδύεται.

Αυτό προφανώς δεν μπορεί να συνεχιστεί. Το
πρώτο μήνυμα το πήρε από τις ΗΠΑ με την από-
φαση για πλήρη άρση του εμπάργκο όπλων
προς την Κύπρο. Τώρα πρέπει να πάρει το μήνυ-
μα από παντού. Και από το ΝΑΤΟ και από τον
ΟΗΕ και από την ΕΕ. Και το μήνυμα πρέπει να εί-
ναι όσο πιο σαφές και ξεκάθαρο γίνεται, γιατί
πλέον ο κ. Ερντογάν απειλεί ευθέως με εισβολή
μια άλλη χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, του ΟΗΕ και
της ΕΕ.

Όσο για την Αθήνα, μόνο ένα μήνυμα μπορεί
να στείλει, αυτό που έστειλε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ
από τον Έβρο. Ότι μπορεί να είμαστε λίγοι, αλλά
δεν είμαστε αδύναμοι.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός πρέπει να κατα-
στήσει σαφές στην παγκόσμια κοινότητα ότι
όταν ο Τούρκος πρόεδρος απειλεί ότι θα έρθει
βράδυ να καταλάβει τα νησιά μας, η μόνη απάν-
τηση που μπορεί να λάβει είναι αυτή που δια-
χρονικά, εδώ και χιλιάδες χρόνια, χαρακτηρίζει
τους Έλληνες: Μολών λαβέ!

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Μολών λαβέ, κύριε Ερντογάν

Ο κ. Μητσοτάκης
θα επικαλεστεί το
διεθνές δίκαιο και
θα καλέσει τη
διεθνή κοινότητα
να το
περιφρουρήσει,
επισημαίνοντας
ότι δεν πρέπει να
κρατήσει στάση
αδιαφορίας ή
ίσων αποστάσεων
στον
αναθεωρητισμό
του Τούρκου
προέδρου


