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E
να από τα πλέον κρίσιμα ερωτήματα γύρω
από την ένταση των ελληνοτουρκικών σχέ-
σεων είναι αν τελικά ο Ταγίπ Ερντογάν θα
τολμήσει το αυτοκτονικό βήμα μιας πολε-

μικής σύρραξης ή απλώς περιφέρει το τοτέμ του πο-
λέμου ενόψει των εκλογών του 2023.

Η σωστή πλευρά της Ιστορίας πολλές φορές έχει
αποδειχτεί ότι είναι λάθος αντίληψη... και δεν φέρνει
τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Εδώ στην Ελλάδα θέ-
λουμε να λέμε ότι είμαστε στη σωστή πλευρά της
Ιστορίας, πλην όμως δεν είναι πολύ σίγουρο αν η
Ιστορία έχει γραφτεί ή ακόμη γράφεται… Θέλει, στ’
αλήθεια, πόλεμο ο Ερντογάν; Κανείς δεν το πιστεύει...

Τα τελευταία 50 χρόνια στον δημόσιο λόγο για τις
ελληνοτουρκικές σχέσεις και την οριοθέτηση των
θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Με-
σόγειο κυριαρχούν ορισμένες βασικές έννοιες γύ-
ρω από τις οποίες πολύ συχνά δημιουργούνται συγ-

χύσεις. Κυριαρχία, κυριαρχικά δικαιώματα, υφαλο-
κρηπίδα και ΑΟΖ. Τι από όλα αυτά επιθυμεί το καθε-
στώς Ερντογάν; Την ΑΟΖ ξεκάθαρα… Την περίφημη
«συνεκμετάλλευση» στο Αιγαίο. Εδώ στην Ελλάδα
ΑΟΖ δεν έχουμε ανακηρύξει ακόμη για λόγους
προφανείς.

Το παράκτιο κράτος αποκτά ΑΟΖ μόνο αν την κηρύ-
ξει τυπικά και ανακοινώσει στον θεματοφύλακα της
Συμβάσεως 1982 (τον γενικό γραμματέα των Ηνωμέ-
νων Εθνών) την ενέργειά του αυτή. Αντίθετα προς την
υφαλοκρηπίδα, η ΑΟΖ δεν αποκτάται ipso jure (αυτο-
δικαίως). Στην ΑΟΖ το παράκτιο κράτος έχει δύο κα-
τηγορίες δικαιωμάτων:

Του αναγνωρίζονται κυριαρχικά δικαιώματα, δη-
λαδή λειτουργικά δικαιώματα της ίδιας ποιοτικής
αξίας με εκείνα που έχει και ασκεί στην υφαλοκρηπί-
δα για την έρευνα, την εκμετάλλευση και τη διατήρη-
ση των φυσικών πόρων της θαλάσσιας αυτής περιο-

χής. Στο παράκτιο κράτος αναγνωρίζεται επίσης δι-
καιοδοσία για την τοποθέτηση και χρησιμοποίηση τε-
χνητών νησιών και εγκαταστάσεων για τη θαλάσσια
επιστημονική έρευνα και την προστασία του θαλάσ-
σιου περιβάλλοντος από τη ρύπανση.

Αυτή είναι όλη η... καούρα του «σουλτάνου». Όμως,
κανείς δεν πιστεύει ότι ακόμη και στο ακραίο σενάριο
που χρειαστεί να παραχωρήσουμε κάτι θα ησυχάσου-
με από τους Τούρκους. Το «δώσε θάρρος στον χωριά-
τη να σ’ ανέβει στο κρεβάτι» αποτυπώνει πλήρως τη
φερεγγυότητα μιας χώρας, όπως η Τουρκία, που πά-
σχει σαφέστατα από νεο-οθωμανικά σύνδρομα. Αρ-
κετά έδωσαν οι προηγούμενοι στους Αμερικανούς και
στους Γερμανούς για να στήσουν το μόρφωμα των
Σκοπίων. Μπορεί κάποιος να συζητήσει σοβαρά και
νηφάλια με τον Ερντογάν; Όχι. Το είπε ξεκάθαρα και ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης: «Εγώ δεν έχω
κάποιο πρόβλημα, ο Ερντογάν έχει...».
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Μπορεί να συζητήσει κάποιος 
σοβαρά με τον Ερντογάν;

Περιφέρει το τοτέμ 
του πολέμου ενόψει 

των εκλογών του 2023 και 
με δεδομένη τη λαιμαργία 
του για συνεκμετάλλευση 

στο Αιγαίο
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Η Ουάσιγκτον θα «καθαρίσει»
τον φιλότουρκο Στόλτενμπεργκ 

Σ
τα… όριά της φτάνει την Ουάσιγκτον ο γενι-
κός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμ-
περγκ με τα προσωπικά παιχνίδια και τη δική
του ατζέντα, η οποία απέχει παρασάγγας από

αυτήν της Ατλαντικής Συμμαχίας. 
Και αν η ανοιχτά φιλοτουρκική στάση του εκνευρί-

ζει στον μέγιστο βαθμό την Αθήνα, στην ίδια διάθεση
φαίνεται πως είναι και η αμερικανική κυβέρνηση, ση-
μειώνοντας μια σειρά γεγονότων και δηλώσεων του
Νορβηγού πολιτικού που τον δείχνουν να στέκεται
περισσότερο στο πλάι της Άγκυρας και λιγότερο στον
ίδιο τον Οργανισμό και κατ’ επέκταση στα συμφέρον-
τα των Ηνωμένων Πολιτειών. 

Ο ίδιος προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις
που προκλήθηκαν από τα ανιστόρητα… συγχαρητή-
ρια του νατοϊκού στρατηγείου της Σμύρνης, με αφορ-
μή τα 100 χρόνια από τις σφαγές Ελλήνων και Αρμε-
νίων στην πόλη από τους τσέτες του Κεμάλ, «φορτώ-
νοντας» την αθλιότητα στους υφισταμένους του.
Ωστόσο η ουσία, που βγαίνει από την πάγια τακτική
των «ίσων αποστάσεων» ανάμεσα σε Ελλάδα και
Τουρκία, δεν αλλάζει και είναι πως εξυπηρετεί ξεκά-
θαρα τον Ερντογάν. Και πλέον είναι ηλίου φαεινότερο
πως «παίζει» Τουρκία όχι μόνο έναντι της Ελλάδας
αλλά και έναντι του συνόλου των νατοϊκών κρατών αλ-
λά και του ίδιου του Οργανισμού. 

Αυτό αποδεικνύεται διαχρονικά, αποδείχθηκε και
πρόσφατα με τη διαδικασία ένταξης της Φινλανδίας
και της Σουηδίας στη Συμμαχία, όταν ο κ. Στόλτενμ-
περγκ «χάιδευε» παρασκηνιακά αλλά και δημοσίως
την τουρκική κυβέρνηση, δικαιολογώντας τον εκβια-

σμό Ερντογάν με το ψευδεπίγραφο επιχείρημα πως
«η Τουρκία είναι από τις χώρες που έχουν πληγεί πε-
ρισσότερο από την τρομοκρατία». 

Λιβύη, Ρωσία και Αλεξανδρούπολη 
Στον δικαιολογημένο εκνευρισμό της Αθήνας για τη

λογική των ίσων αποστάσεων από τον Στόλτενμπεργκ
προστίθεται και η αγανάκτηση κύκλων του αμερικανι-
κού Πενταγώνου αλλά και Αμερικανών διπλωματών
για τις αβάντες του γγ προς την Τουρκία και σε άλλα
θέματα. Όπως, για παράδειγμα, στην υποστήριξή του
στα τουρκικά συμφέροντα στη Λιβύη, όταν από μόνος
του βγήκε και προανήγγειλε στήριξη του ΝΑΤΟ στη
φιλοτουρκική κυβέρνηση Σάρατζ χωρίς να έχει προ-
ηγηθεί συζήτηση στους κόλπους του οργανισμού. Ή
στο ότι σφύριξε αδιάφορα όταν τουρκικά μαχητικά
πραγματοποίησαν υπερπτήσεις σχεδόν πάνω από την
Αλεξανδρούπολη και την αμερικανική στρατιωτική
βάση της, σημαίνοντας συναγερμό στην Ουάσιγκτον. 

Σε αυτά τα δυο γεγονότα που έχουν συζητηθεί στην
αμερικανική πρωτεύουσα προστίθεται και η ανοχή
του στους συνεχείς εναγκαλισμούς Ερντογάν - Πού-
τιν, με πιο πρόσφατα τα ενσταντανέ στη Σύνοδο του
Οργανισμού Ασφαλείας της Σαγκάης, στην οποία
συμμετείχαν Ρωσία, Κίνα και Ιράν, όλοι, δηλαδή, οι
δυνάμει «εχθροί» των ΗΠΑ. 

Όσο ο Στόλτενμπεργκ δεν τραβάει το αυτί του
«σουλτάνου» τόσο κινδυνεύει το δικό του κεφάλι, με
τον πέλεκυ να πλησιάζει απειλητικά τις τελευταίες
ημέρες, σύμφωνα με πληροφορίες από την άλλη
πλευρά του Ατλαντικού. 

Απέναντι στη ρητορική του μίσους και το ανθελληνικό πα-
ραλήρημα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της γενι-
κής συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η Ελλά-
δα προτάσσει τις συμμαχίες της, με τη Γαλλία να δηλώνει
βροντερό «παρών» στο Αιγαίο. 

Μάλιστα, την ώρα που το τουρκικό Επιτελείο προσπαθεί να
εκφοβίσει την Ελλάδα, διαρρέοντας πληροφορίες για το Ana-
dolu, το αεροπλανοφόρο που προοριζόταν για μαχητικά αε-
ροσκάφη και καταλήγει πλατφόρμα για drones, Αθήνα και
Παρίσι διοργανώνουν μια μεγάλης κλίμακας άσκηση δε-
σμεύοντας περιοχές από τον Βόλο μέχρι τον Άη Στράτη. Η
επιλογή του συγκεκριμένου νησιού μόνο τυχαία δεν είναι,
αφού οι Τούρκοι το συγκαταλέγουν στη λίστα των «αποστρα-
τιωτικοποιημένων» νησιών, αμφισβητώντας παράλληλα την
ελληνική κυριαρχία. Η άσκηση «ΑΡΓΩ 22» πρόκειται να στεί-
λει ένα ηχηρό και ξεκάθαρο μήνυμα στην άλλη πλευρά του

Αιγαίου ότι οι απειλές και οι προβοκάτσιες έχουν θέση μόνο
στον βυθό της θάλασσας και ότι «κάθε απόπειρα παραβίασης
της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας
θα λάβει συντριπτική απάντηση».  Ήδη, το γαλλικό πλοίο αμ-
φίβιων επιχειρήσεων FS «Tonnerre» βρίσκεται εν πλω για
τον Παγασητικό, όπου το ερχόμενο Σάββατο ξεκινούν τα σε-
νάρια της μεγάλης διμερούς άσκησης. Στο εσωτερικό του, με-
ταφέρει άρματα μάχης, ερπυστριοφόρα, ελικόπτερα, πεζο-
ναύτες αλλά και Γάλλους κομάντος. Με το κωδικό όνομα «Κε-
ραυνός», το πανίσχυρο πλοίο θα «συναντηθεί» στο Αιγαίο με

τη φρεγάτα «ΕΛΛΗ», δύο αρματαγωγά και ένα υποβρύχιο του
ελληνικού Στόλου. Στα απαιτητικά σενάρια της άσκησης θα
συμμετάσχει και η Πολεμική Αεροπορία με μαχητικά αερο-
σκάφη F-16, Mirage 2000-5 και F-4 Phantom, ενώ σημαντικό
ρόλο θα παίξει και η 1η Ταξιαρχία Αεροπορίας Στρατού με
επιθετικά ελικόπτερα Apache και μεταγωγικά Chinook. 

Τείχος αποτροπής
Από τη διακλαδική άσκηση που διοργανώνει το ΓΕΕΘΑ δεν

θα μπορούσαν να λείπουν τα στελέχη της Διοίκησης Ειδικού
Πολέμου με κρίσιμο ρόλο σε αμφίβιες και χερσαίες αποστο-
λές. Στο επίκεντρο των επιχειρήσεων της «ΑΡΓΩ 22» θα βρε-
θεί ο Άη Στράτης, όπου θα πραγματοποιηθεί μεγάλη αεραπο-
βατική ενέργεια, ενώ η τελική φάση της άσκησης θα λάβει
χώρα στη Σύρο, με τη συμμετοχή σχεδόν όλων των εμπλεκό-
μενων δυνάμεων. 

Αντίστροφα μετρά 
ο χρόνος για 
τον Νορβηγό γγ 
του ΝΑΤΟ, καθώς
πληθαίνουν 
τα «ράμματα 
για τη γούνα του» 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Απαντήσεις επί του πεδίου στις αθλιότητες Ερντογάν 
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Ε
χοντας ανά χείρας στοιχεία
από τις συνεχείς απειλές και
τις προκλήσεις της Άγκυ-
ρας, ο Κυριάκος Μητσοτά-

κης θα ανέβει στις 22.30 (ώρα Ελλά-
δος) στο βήμα της Γενικής Συνέλευ-
σης του ΟΗΕ, προκειμένου να απαντή-
σει στους χυδαίους ισχυρισμούς του
Ταγίπ Ερντογάν. 

Ωστόσο τα χτυπήματα που δέχεται ο
Τούρκος πρόεδρος είναι απανωτά,
καθώς η ΕΕ καταδίκασε τη στάση της
γειτονικής χώρας όσον αφορά τα αν-
θρώπινα δικαιώματα της ελληνικής
μειονότητας. «Η ΕΕ εκφράζει τη βα-
θιά λύπη της για τις παλαιότερες πολι-
τικές διακρίσεων που εφάρμοσε η
Τουρκία, οι οποίες είχαν ως αποτέλε-
σμα η ελληνική μειονότητα να βρί-
σκεται σήμερα στα πρόθυρα της εξα-
φάνισης», τόνισε ο ειδικός εκπρόσω-
πος για τα ανθρώπινα δικαιώματα
Ίμον Γκίλμορ.

Ήδη, πάντως, ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης μιλώντας στους Έλληνες ομογε-
νείς αλλά και κατά τη συνέντευξη που
παραχώρησε στο Bloomberg έριξε
ορισμένες προειδοποιητικές βολές
προς τον Τούρκο πρόεδρο, ξεκαθαρί-
ζοντας πως η χώρα μας δεν πρόκειται
να δεχθεί «μπούλινγκ» από κανέναν. «Ο
πρωθυπουργός θα απαντήσει στον Τα-
γίπ Ερντογάν με επιχειρήματα, που
εδράζονται στο διεθνές δίκαιο, στην
αλήθεια, αλλά και αντικατοπτρίζουν την
πραγματικότητα στο Αιγαίο», τόνισε ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος, δίνοντας
το στίγμα της σημερινής ομιλίας του
Κυριάκου Μητσοτάκη.

Παράλληλα ο Γιάννης Οικονόμου
επιβεβαίωσε πως, μετά την ομιλία του
Ταγίπ Ερντογάν στον ΟΗΕ, ο πρωθυ-
πουργός θα αφιερώσει περισσότερο
χρόνο από ό,τι αρχικά είχε σχεδιαστεί,
προκειμένου να αποδομήσει έναν προς
έναν τους ανυπόστατους ισχυρισμούς
καταθέτοντας ντοκουμέντα από τη δρά-
ση της Άγκυρας τόσο στο Αιγαίο όσο και
στα χερσαία ελληνοτουρκικά σύνορα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αν και θα
μπορούσε να απαντήσει στον Ταγίπ
Ερντογάν από την πρώτη στιγμή που πά-
τησε το πόδι του στη Νέα Υόρκη, εντού-
τοις επέλεξε να ακολουθήσει τον θεσμι-
κό δρόμο και να παραθέσει επίσημα μια
σειρά από συγκεκριμένα στοιχεία τα
οποία θα αποδεικνύουν τη χυδαία προ-

παγάνδα που εξαπέλυσε ο Τούρκος
πρόεδρος εναντίον της χώρας μας.
«Προφανώς, χρειάζεται πολύ μεγάλο
θράσος για να χρησιμοποιεί το βήμα
του ΟΗΕ, όταν είναι ο ηγέτης μιας χώ-
ρας που επιδίδεται συστηματικά στην
παραβίαση της διεθνούς νομιμότη-
τας», σημείωσε ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος.

Δύο ξένοι στην ίδια δεξίωση
Το τεταμένο κλίμα στις σχέσεις με-

ταξύ των δύο χωρών επιβεβαιώθηκε
στη δεξίωση που παρέθεσε ο Τζο
Μπάιντεν προς τιμήν των ηγετών που
μετέχουν στη Γενική Συνέλευση του
ΟΗΕ, στην οποία έδωσε το «παρών» ο
Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ταγίπ
Ερντογάν. Ο πρωθυπουργός και ο
Τούρκος πρόεδρος δεν αντάλλαξαν
ούτε βλέμμα κατά τη διάρκεια της δε-
ξίωσης, αποφεύγοντας με τρόπο να
έρθουν σε επαφή ο ένας με τον άλλον.
Η Αθήνα έχει τονίσει σε όλους τους τό-
νους πως είναι ανοιχτή σε συνάντηση
μεταξύ των δύο ηγετών, καθώς ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης έχει ξεκαθαρίσει
από την πρώτη στιγμή πως τα προβλή-
ματα μπορούν να επιλυθούν μέσα από
τον διάλογο. «Ο πρόεδρος Ερντογάν
αρνείται, αυτό το διάστημα, να συναν-
τηθεί μαζί μου. Έχω πει ανοιχτά ότι εί-
μαι πάντα ανοιχτός για συζήτηση και
πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον
της περιφερειακής σταθερότητας να
μειωθεί σημαντικά η ένταση της ρητο-
ρικής. Δεν βοηθά κανέναν, νομίζω, ού-
τε τον εαυτό του, αν συνεχίσει σε αυτόν
τον δρόμο», υποστήριξε ο πρωθυ-
πουργός μιλώντας στο Bloomberg.

Η θερμή συνάντηση με Μπάιντεν
Στη δεξίωση που παρέθεσε ο πρό-

εδρος των ΗΠΑ, ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης είχε εγκάρδια συνομιλία με τον
Τζο Μπάιντεν. Μάλιστα, σύμφωνα με
πληροφορίες, θυμήθηκε λεπτομέρει-
ες από την πρόσφατη επίσκεψη του
πρωθυπουργού στον Λευκό Οίκο. Άλ-
λωστε το κλίμα μεταξύ των δύο χωρών
βρίσκεται στο καλύτερο επίπεδο των
τελευταίων δεκαετιών μετά την αμυν-
τική συμφωνία που υπέγραψαν οι δύο
πλευρές και την ιστορική ομιλία του
Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο η
οποία καταχειροκροτήθηκε. Ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης, που στη δεξίωση συ-
νοδευόταν από τη σύζυγό του Μαρέβα
Γκραμπόφσκι, συναντήθηκε με τον
πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Σαρλ Μισέλ και στο επίκεντρο της συ-
ζήτησης βρέθηκε μεταξύ άλλων η
ενεργειακή κρίση. 

Απαντήσεις από
τον Μητσοτάκη 
με ντοκουμέντα

Γράφει ο 
Σωτήρης 
Σταθόπουλος 

Ο Έλληνας πρωθυπουργός
δεν πέφτει στην παγίδα 

των ψευτοτσαμπουκάδων 
του Ερντογάν 



Τ
ην ώρα που τα δημοσιεύματα στα
διεθνή ΜΜΕ για το «Καραβάνι του
φωτός» -με τους δεκάδες χιλιάδες
Σύρους που εμφανίζονται έτοιμοι να

κινηθούν προς τα ελληνικά σύνορα- πληθαί-
νουν, η χώρα μας καθημερινά αποκρούει άλ-
λοτε μικρότερης και άλλοτε μεγαλύτερης
έκτασης «υβριδικές» επιθέσεις στα σύνορά
της στον Έβρο.

Την ίδια ώρα, γνωρίζοντας ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν αναζητά κάθε δυνατό τρόπο εργαλει-
οποίησης του Προσφυγικού-Μεταναστευτι-
κού, οι Έλληνες φρουροί των συνόρων ετοιμά-
ζονται ακόμη και για... αναβίωση των όσων έγι-
ναν το 2020. «Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει ορ-

γανωμένο σχέδιο από την πλευρά της Τουρ-
κίας. Σε πλείστες περιπτώσεις τούς φέρνουν
οχήματα της τουρκικής στρατοχωροφυλακής
στα σύνορά μας. Επί του παρόντος, η απειλή
αυτή και το σχέδιο αυτό δεν έχουν πάρει τη
μορφή του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου του
2020, αλλά παρακολουθούμε στενά την κατά-
σταση για να μην επιτρέψουμε να υπάρξει το
παραμικρό», αναφέρει χαρακτηριστικά ο
υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεο-
δωρικάκος, επισημαίνοντας ακόμη ότι «η ελ-
ληνική αστυνομία βρίσκεται σε απόλυτη ετοι-
μότητα, επαγρύπνηση και εγρήγορση υλοποι-
ώντας το επιχειρησιακό Σχέδιο “Ακρίτας”, σε
πλήρη συντονισμό με τις Ένοπλες Δυνάμεις
και ασφαλώς με τους Ακρίτες, με τους Εβρίτες
πολίτες».

Αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του υπουρ-
γού ότι μόλις την Τετάρτη «απετράπη η είσοδος
1.500 παράτυπων μεταναστών, οι οποίοι επι-
χείρησαν να περάσουν τα σύνορά μας, αλλά
διαπίστωσαν την ισχυρότατη παρουσία μέτρων

αποτροπής από την ελληνική αστυνομία». Αν
πάντως ευσταθούν όσα κυκλοφορούν εσχά-
τως για το περιβόητο «Καραβάνι του φωτός»,
είναι δεδομένο ότι οι πιέσεις θα αυξηθούν, κα-
θώς οι Τούρκοι συνοριοφύλακες δεν πρόκειται
να επιτρέψουν σε όσους συγκεντρωθούν στα
σύνορα να επιστρέψουν προς την ενδοχώρα. 

Μήνυμα στην αντιπολίτευση
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη για μια

ακόμη φορά έστειλε μήνυμα προς την αντιπο-
λίτευση (αξιωματική και ελάσσονα) ότι το Με-
ταναστευτικό και οι απειλές που δέχεται η Ελ-
λάδα στον Έβρο και στο Αιγαίο δεν προσφέ-
ρονται για μικροκομματικά παιχνίδια: «Θέλω
να καλέσω την αξιωματική αντιπολίτευση, ει-
δικά αυτές τις στιγμές, να δείξει σοβαρότητα
και υπευθυνότητα». Μάλιστα, αναφέρθηκε
για μια ακόμη φορά στα όσα συνέβησαν πριν
από μερικές εβδομάδες σε νησίδα του ποτα-
μού Έβρου, επαναλαμβάνοντας ότι «αυτός
που είναι αρμόδιος να πει πού βρίσκονται τα

σύνορα της χώρας είναι οι υπηρεσίες του Ελ-
ληνικού Στρατού, εν προκειμένω η Γεωγραφι-
κή Υπηρεσία Στρατού. Έχω δείξει από τις 15
Αυγούστου το σχετικό σημείωμα της Γεωγρα-
φικής Υπηρεσίας Στρατού, γιατί προφανώς
αυτό ούτε εμπιστευτικό είναι ούτε απόρρητο,
γιατί αφορά τα σύνορα της χώρας και ο ελλη-
νικός λαός και το σύνολο όλων μας πρέπει να
γνωρίζουμε τα σύνορα. Τα σύνορά μας λοιπόν
εκεί που βρίσκονται δεν περιλαμβάνουν μέσα
τη συγκεκριμένη νησίδα, η οποία ήταν στην
τουρκική επικράτεια».
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papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

«Δεν θα επιτρέψουμε 
να συμβεί το παραμικρό 
στα σύνορά μας», διαμηνύει
ο υπουργός Προστασίας 
του Πολίτη 

«Έτοιμοι να αποτρέψουμε κάθε
απόπειρα εισβολής στον Έβρο»

Στα ελληνοτουρκικά σύνορα βρέθηκε ο Αμερι-
κανός πρέσβης Τζορτζ Τσούνης, ο οποίος επι-
σκέφτηκε τον φράχτη του Έβρου αλλά και το λι-
μάνι της Αλεξανδρούπολης μαζί με τον αρχηγό
ΓΕΕΘΑ. Ο κ. Τσούνης υπογράμμισε τον «ζωτικό
ρόλο του λιμένα για την ασφάλεια της νότιας πτέ-
ρυγας του ΝΑΤΟ», τονίζοντας ότι μέσω της Αλε-
ξανδρούπολης η Ελλάδα ηγείται στην ενεργειακή
αυτονόμηση της ευρύτερης περιοχής, ενώ ση-
μείωσε ότι αποτελεί σημαντική πύλη για τα Δυτι-

κά Βαλκάνια και τη Μαύρη Θάλασσα.
Η επίσκεψη του Αμερικανού πρέσβη και του

αρχηγού ΓΕΕΘΑ στον Έβρο πάντως εμπεριέχει
υψηλό συμβολισμό, αφού πραγματοποιείται σε
μια περίοδο κατά την οποία θεωρείται πιθανή μια
νέα απόπειρα εργαλειοποίησης του Μετανα-
στευτικού από την Τουρκία και μάλιστα εν μέσω
χυδαίων κατηγοριών της Άγκυρας για «απάν-
θρωπη» συμπεριφορά των ελληνικών Αρχών. 

Στ. Ιωαννίδης 

ΤAΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚAΚΟΣ

Στην 
πρώτη
γραμμή



Ο
ι δίδυμες παρεμβάσεις του Κυριά-
κου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθε-
ση Θεσσαλονίκης αποτελούν τη
βάση της προεκλογικής στρατηγι-

κής της Νέας Δημοκρατίας, καθώς αυτή θα
κορυφώνεται ενόψει της κρίσιμης κάλπης
της απλής αναλογικής και εκτός συγκλονι-
στικού απροόπτου της καθοριστικής δεύτε-
ρης κάλπης της ενισχυμένης αναλογικής. 

Στο φόντο της απόφασης του πρωθυπουρ-
γού να μην αλλάξει εκ νέου τον εκλογικό νό-
μο, κάτι που, όπως επισημαίνουν στενοί του
συνεργάτες, ενισχύει έτι περαιτέρω την αξιο-
πιστία και εντέλει το ηγετικό προφίλ του κ.
Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου μελετούν
τα δεδομένα φανερών και κρυφών δημοσκο-
πήσεων προσαρμόζοντάς τα στις ανάγκες της
απαιτητικής πολιτικοοικονομικής συγκυρίας.

Ικανοποίηση για τα δημοσκοπικά 
ευρήματα

Το νέο κύμα δημοσκοπήσεων, με τελευ-
ταία αυτή της Pulse για λογαριασμό της τηλε-
όρασης του ΣΚΑΪ, είναι εύλογο να προκαλεί
χαμόγελα στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Το
εκ νέου άνοιγμα της ψαλίδας ανάμεσα σε κυ-
βέρνηση και μείζονα αντιπολίτευση μετά τις
παρουσίες Μητσοτάκη και Τσίπρα στη Θεσ-
σαλονίκη επιβεβαιώνει, σύμφωνα με επιτε-
λικά κυβερνητικά στελέχη, αφενός ότι η «γα-
λάζια» κυβερνητική πρόταση είναι η μόνη
ρεαλιστική και άμεσα εφαρμόσιμη, αφετέ-
ρου την κρίση στρατηγικού προσανατολι-
σμού που πλήττει τόσο τον ΣΥΡΙΖΑ όσο και το
ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη.

Τα ίδια πρόσωπα επισημαίνουν, δε, ότι το
άνετο δημοσκοπικό προβάδισμα που απο-

λαμβάνει προσώρας τουλάχιστον η Νέα Δη-
μοκρατία συνιστά έμμεση δικαίωση των δι-
λημμάτων, που καθαρόγραψε από τη ΔΕΘ ο
πρωθυπουργός. Συγκεκριμένα, το Μέγαρο
Μαξίμου θα εξακολουθήσει να επιμένει στο
δίλημμα «Μητσοτάκης ή Τσίπρας;» επιχει-
ρώντας να κεφαλαιοποιήσει την υπεροχή του
πρωθυπουργού έναντι του αρχηγού του κόμ-
ματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε
όλους ανεξαιρέτως τους νευραλγικούς δεί-
κτες. Επιπλέον θα συνεχίσει να απευθύνεται
στη δεξαμενή των κεντρώων - μετριοπαθών
ψηφοφόρων αλλά και σε όσους δηλώνουν
συμπαθούντες προς το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, δια-
χωρίζοντάς τους ευσχήμως από την ηγεσία
του Νίκου Ανδρουλάκη, τον οποίο θα εξακο-
λουθήσει να ταυτίζει με τον Αλέξη Τσίπρα. 

Όχι στον Βελόπουλο, 
ναι στην αυτοδυναμία

Την ίδια ώρα, στην κυβέρνηση επιχειρούν

να αποφύγουν τις γκρίζες ζώνες ενός εν
πολλοίς απρόβλεπτου προεκλογικού αγώνα,
εννοώντας να καταστήσουν ευδιάκριτες και
πέραν κάθε παρερμηνείας τις διαχωριστικές
τους γραμμές. Σε αυτό το πλαίσιο εξάλλου
εντάσσεται και η χθεσινή, κατηγορηματική
διάψευση του κυβερνητικού εκπροσώπου
Γιάννη Οικονόμου ως προς την προοπτική
συνεργασίας της ΝΔ με την Ελληνική Λύση
του Κυριάκου Βελόπουλου. «Δεν υπάρχει
κοινός παρονομαστής με τον κ. Βελόπουλο,
εμείς κοιτάζουμε στη Δύση και αυτός στην
Ανατολή», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Οι-
κονόμου. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφο-
ρίες της «Political», τα ευρήματα των… κρυ-
φών δημοσκοπήσεων συνηγορούν στην πε-
ποίθηση, που ολοένα και εντονότερα συζη-
τούν υψηλόβαθμοι κυβερνητικοί αξιωμα-
τούχοι, ότι η «γαλάζια» αυτοδυναμία είναι
ένας απολύτως εφικτός στόχος. «Δεν θεω-
ρούμε ότι μέσα στο πλαίσιο της ενισχυμένης

αναλογικής, της δεύτερης εκλογικής αναμέ-
τρησης, η Νέα Δημοκρατία θα χρειαστεί κά-
ποιο άλλο κόμμα για να σχηματίσει ισχυρή
και αυτοδύναμη κυβέρνηση», σημείωσε ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος. Από το Μέγαρο
Μαξίμου υπενθυμίζουν, δε, ότι αυτοδύναμη
κυβέρνηση της ΝΔ δεν συνεπάγεται και μο-
νοκομματική κυβέρνηση, καθώς ο Κυριάκος
Μητσοτάκης έχει αποδείξει πως γνωρίζει να
αξιοποιεί στελέχη και από τον χώρο της ευ-
ρύτερης Κεντροαριστεράς. 
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mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Κρυφές και φανερές
δημοσκοπήσεις δίνουν 
το σύνθημα για το κυνήγι 
της αυτοδυναμίας 
στο «γαλάζιο» στρατόπεδο 

Ειδικό Δικαστήριο: Αψιμαχίες για τη σύνθεσή του
Στην ομόφωνη απόρριψη των αιτημάτων της υπερά-

σπισης της Ελένης Τουλουπάκη προχώρησε κατά τη
διάρκεια της δεύτερης συνεδρίασής του το Ειδικό Δι-
καστήριο περί ευθύνης υπουργών.

Το αίτημα της κυρίας Τουλουπάκη ήταν να προ-
σκομιστούν τα έγγραφα σχετικά με τις αναρρωτικές
άδειες που είχε λάβει δικαστής που κληρώθηκε ως
αναπληρωματικό μέλος της σύνθεσης του δικαστη-
ρίου, αλλά και η επιστολή που απέστειλε στον πρό-
εδρο της Βουλής σχετικά με τη συμμετοχή του στη
Διάσκεψη των Προέδρων για τις προαγωγές στον
Άρειο Πάγο. Τελικά το αίτημα απορρίφθηκε ελλεί-
ψει έννομου συμφέροντος, όπως ανέφερε η πρό-

εδρος του Ειδικού Δικαστηρίου. Λίγη ώρα νωρίτερα
η υπεράσπιση της κυρίας Τουλουπάκη είχε ανακοι-
νώσει ότι δεν θα υποβάλει τελικά ένταση ακυρότη-
τας της σύνθεσης του δικαστηρίου έπειτα από επι-
θυμία της κατηγορούμενης. Σύμφωνη με την από-
φαση του δικαστηρίου ήταν και η πρόταση της ει-
σαγγελέως, η οποία ανέφερε ότι το Ειδικό Δικαστή-
ριο είναι αναρμόδιο να κρίνει τη νομιμότητα της
κλήρωσης των μελών του από την Ολομέλεια της
Βουλής. «Δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσκομι-
στούν έγγραφα για την αναρρωτική άδεια του αρεο-
παγίτη», τόνισε η εισαγγελέας.

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι είναι αποδεδειγμένες οι

μεθοδεύσεις που ακολούθησαν οι κατασκευαστές
των πλυντηρίων της Novartis για να καλυφθεί ο αριθ-
μός δέκα (των δικαστών) και να συγκροτηθεί το Ειδικό
Δικαστήριο», είπε ο Γιάννης Μαντζουράνης και συνε-
χίζοντας τόνισε: «Μας έδωσε ωστόσο εντολή η κυρία
Τουλουπάκη να μην υποβληθεί καμία ένσταση ακυρό-
τητας και θα εφαρμόσουμε την εντολή της».

Η διαδικασία συνεχίστηκε με την εισαγγελέα Γεωρ-
γία Τσατάνη, η οποία δήλωσε παράσταση προς υπο-
στήριξη της κατηγόριας της παράβασης του καθήκον-
τος του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, τον οποίο έχει
καταγγείλει ότι είχε παρέμβει στην έρευνα που διεξή-
γαγε για τα δάνεια της τράπεζας Marfin. 

«Σταθερές» και στοχεύσεις
ενός προεκλογικού μαραθωνίου



«Σε αυτόν τον αγώνα είμαστε μαζί με τις
γυναίκες του Ιράν. Οι φωνές των γενναίων
γυναικών στο Ιράν ακούγονται σε όλο τον
πλανήτη. Δίπλα τους και γενναίοι άντρες.
Μαζί γράφουν ιστορία και διεκδικούν την
προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών
και την ελευθερία».

Πρώτη και ως καθ’ ύλην αρμόδια έβγαλε

ανακοίνωση στήριξης στις γυναίκες του Ιράν
η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Μαρία Συρεγγέλα. Να θυμίσω
ότι δεν είχε περάσει ούτε μία μέρα από τα εγ-
καίνια μιας νέας γραμμής SOS 15900 σε ου-
κρανική και ρωσική γλώσσα για τις γυναίκες
που ψάχνουν καταφύγιο στην Ελλάδα και
δεν έχουν πώς να συνεννοηθούν.
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Για να καταλάβετε πώς άλλα-
ξαν τα ήθη στην πολιτική, στην
κρίση του ’87 με την έξοδο του
«Σισμίκ» στο Αιγαίο, την οποία
οφείλουμε να πούμε ότι χειρί-
στηκε τότε υποδειγματικά ο
Ανδρέας Παπανδρέου, σύσ-
σωμη η τότε αντιπολίτευση με
επικεφαλής τη ΝΔ συντάχθη-
κε με την τότε κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ εναντίον της απειλής
που δεχόταν η χώρα. Τον Μάρ-
τιο του ’20, στην τεράστια
υβριδική επίθεση που δέχτη-
κε η Ελλάδα στον Έβρο, η Νε-
ολαία ΣΥΡΙΖΑ αλλά έμμεσα και
ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ συντάχθηκαν
με τον Ερντογάν, ζητώντας να
γκρεμιστεί ο φράχτης του
Έβρου. Τώρα που ο Ερντογάν
εργαλειοποιεί το Μετανα-
στευτικό, καταπίνουν και δια-
δίδουν την τουρκική προπα-
γάνδα διεθνώς… 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ… 

Στην εκδήλωση 
Γιαννακόπουλου 
ο Δημητριάδης
Όλοι αναρωτιούνται πού χάθηκε ο
Γρηγόρης Δημητριάδης; Ε, λοιπόν, ο
Γρηγόρης δεν κρύβεται. Εκτός από τα
γραφεία του όπου βρίσκεται συχνά,
προχθές βρέθηκε και εκείνος στην
εκδήλωση για το ίδρυμα «Παύλος
Γιαννακόπουλος» προκειμένου να τι-
μήσει τον αείμνηστο Παύλο. Ευδιάθε-
τος έκατσε δίπλα στον υπουργό Υπο-
δομών και Μεταφορών Κώστα Καρα-
μανλή τον νεότερο, τον υιό Αχιλλέα.

Συνάντηση στο γραφείο
του στο Μέγαρο Μαξίμου
είχε ο Γιάννης Μπρατάκος
με τη βουλευτή Α’ Πειραιά
Νόνη Δούνια. Η κ. Δούνια
συνεχάρη τον υφυπουργό
για την ανάληψη των πολύ
σημαντικών καθηκόντων
του και μίλησαν για τα θέ-
ματα του Πειραιά και των
νησιών.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ… 

Ο υψηλός
προσκεκλημένος
του Ιερώνυμου

Στη Ζάλτσα Βοιωτίας, στο ησυχα-
στήριό του είχε καταλύσει αυτές τις
μέρες ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών
και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος -
εκεί όπου είχε τραπεζώσει παλαι-
ότερα και πολιτικά πρόσωπα- και
όπως μου είπαν, είχε έναν υψηλό
προσκεκλημένο και ιδιαίτερα πιστό
της Ορθοδοξίας. Ο λόγος για τον
Γιώργο Αγγελόπουλο, κατά κόσμο
Ντάνο, πρώην νικητή του «Sur-
vivor», ο οποίος πήγε να πάρει την
ευλογία του Αρχιεπισκόπου, καθώς
σε λίγο καιρό αναμένεται να πάει
ξανά Άγιο Δομίνικο για το «Αll Star
Survivor»…

«Είμαστε μαζί με τις γυναίκες του Ιράν»

Χ
θες στο ουζερί «Λέσβιον», όπου
κάλεσαν βουλευτές της Νέας Δη-
μοκρατίας οι Μπρατάκος, Μαρι-
νάκης για καλαμαράκια και ουζά-

κι, έμαθα ότι υπήρξαν κάποια παράπονα
από μερικούς. 

Τα παράπονα επικεντρώθηκαν στους
εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς που
δεν ακούν τα αιτήματα των βουλευτών και
έχουν δική τους ατζέντα. Επίσης, αναφέρ-

θηκε και ότι ο αριθμός των εξωκοινοβου-
λευτικών υπουργών είναι μεγάλος και ότι
θα έπρεπε να αξιοποιηθούν περισσότερα
στελέχη από τη «γαλάζια» ΚΟ. Και όμως,
μου σφυρίξανε ότι σε επόμενη κυβέρνηση
δεν θα δεχτούν αυτό το «ρίξιμο»… 

Σε ρόλο πυροσβέστη ο Γιάννης Μπρατά-
κος άκουγε και προσπαθούσε να ηρεμήσει
την κατάσταση προτού αποχωρήσει λόγω
υποχρεώσεων.

Καλαμαράκια και… 
παραπονάκια

Τον χτυπάνε τα έργα του...
Πληροφορούμαι ότι τις δύο τελευταίες μέρες ο διευθύνων

σύμβουλος των ΕΑΣ και αποτυχών πολιτευτής της Νέας Δη-
μοκρατίας Νίκος Κωστόπουλος είναι πολύ πιεσμένος και
προσπαθεί να μάθει από πού δίνονται αυτές οι πληροφο-
ρίες που αφορούν τα έργα και τις ημέρες του στα Ελληνι-
κά Αμυντικά Συστήματα. Κάποιοι του λένε ότι μάλλον τον
χτυπάνε από το σαμαρικό ή το καραμανλικό μπλοκ. Κά-

ποιοι άλλοι του λένε ότι τον χτυπάνε οι Συριζαίοι… Εμείς
θα του απαντήσουμε ότι τον χτυπάνε τα έργα του. Το ρεπορ-

τάζ τώρα ξεκίνησε και είμαστε σίγουροι ότι κάθε πρωί που θα
ξυπνάει το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να διαβάζει την «Political». Στο
φύλλο του Σαββάτου ο κ. CEO θα διαβάσει και τρομερές καταγγελίες των εργα-
ζομένων. Τώρα είναι αργά… Το Σάββατο, κύριε διευθύνοντα.



Την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να κληθεί
στην Εξεταστική ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ
τον Οκτώβριο προγραμματίζεται η σύγκληση
της Επιτροπής Θεσμών για τις καταγγελίες
του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστου
Σπίρτζη. Στη Χαριλάου Τρικούπη δεν έχουν
ξεκαθαρίσει αν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα
παραστεί στις εργασίες της Επιτροπής για να
βρεθεί αντιμέτωπος με βουλευτές της Νέας
Δημοκρατίας. Προσωπικά το θεωρώ απίθανο
να πάει. Άλλωστε, όπως λέει και ο ίδιος, είναι
«εν αναμονή πρωθυπουργός», σιγά μην τρέ-
χει να δίνει καταθέσεις. Σαν να λέμε ο Πάπας
της Ρώμης, ένα πράγμα. 

ΠΠοια επαγγέλματα
προτιμούν οι νέοι
Τα επαγγέλματα που προτιμούν τα αγόρια είναι
αξιωματικός της αστυνομίας, αθλητής ή παίκτης
ομάδας, μηχανικός, γενικός ιατρός, ανώτερο
στέλεχος/διευθυντής επιχειρηματικών υπηρε-
σιών και διοίκησης, μηχανικός αυτοκινήτων-τε-
χνικός συνεργείου, μέλος Ενόπλων Δυνάμεων-
άλλες βαθμίδες, ανώτερο στέλεχος χάραξης
στρατηγικής και σχεδιασμού, δικηγόρος, εκπαι-
δευτικός. Οι προτιμήσεις των κοριτσιών είναι οι
εξής: ειδικευμένη ιατρός, γενική ιατρός, δικη-
γόρος, εκπαιδευτικός, νοσηλεύτρια, ιατρός, ψυ-
χολόγος, αξιωματικός της αστυνομίας, κτηνία-
τρος, ανώτερο στέλεχος χάραξης στρατηγικής
και σχεδιασμού. Δεν τα λέω εγώ αυτά, έρευνα
του ΣΕΒ τα αναφέρει για τον κρίσιμο ρόλο των
επιχειρήσεων στο θέμα του σχολικού επαγγελ-
ματικού προσανατολισμού.

Δ
εν είναι λίγες οι φορές που τα
σαρδάμ πολιτικών προσώπων
προκαλούν γέλιο και γίνονται vi-
ral κάνοντας τον γύρο του Διαδι-

κτύου. Αυτήν τη φορά ένα σαρδάμ του κυ-
βερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου
χάρισε άφθονο γέλιο σπάζοντας τα ταμεία
στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Την ώρα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
ανέλυε την εργαλειοποίηση του Προσφυγι-
κού από τους Τούρκους είπε ότι «η χώρα
μας κάνει push ups» αντί pushbacks. Εγώ
πάντως θα πω ότι push ups κάνει σίγουρα η
Ελλάδα για να σηκώνει όλα τα βάρη της Ευ-
ρώπης!
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Φαίνεται πως θα ανέβασε τα νούμερα
ακροαματικότητας του σταθμού και είπαν
να τον ξανακαλέσουν! Για δεύτερη φορά
μέσα σε λίγους μήνες, το ραδιόφωνο του
ΣΥΡΙΖΑ «Στο Κόκκινο» φιλοξένησε στη
συχνότητά του τον υπουργό Ανάπτυξης
Άδωνι Γεωργιάδη. Την προηγούμενη φορά
που βγήκε ο Άδωνις έγινε ένας μικρός χα-
μός, με το τηλεφωνικό κέντρο να «σπάει»
από τηλέφωνα διαμαρτυρίας φανατικών
συριζαίων που… μαγάρισε τον ραδιοφω-
νικό αέρα τους ο Γεωργιάδης. Ωστόσο
υπήρχαν και πολλοί που επικρότησαν
τον… πλουραλισμό και τώρα αναμένεται
να ακολουθήσει ο υπουργός Ενέργειας Κ.
Σκρέκας. 

O Καπουτζίδης ανήκει
στις... γάτες του  

Επειδή το τελευταίο διάστημα υπήρξε ένα
σίριαλ με το αν θα κατέβει υποψήφιος με τη
ΝΔ ο ηθοποιός Γιώργος Καπουτζίδης, ο
ίδιος με αναρτήσεις του στο Instagram ξε-
καθάρισε ότι δεν θα κατέλθει στον πολιτικό
στίβο. «Ανήκω στις γάτες μου! Πουθενά αλ-
λού!», έγραψε χαρακτηριστικά και πρό-
σθεσε: « Έχω δηλώσει δεκάδες φορές ότι
δεν έχω καμία όρεξη να ασχοληθώ με την
πολιτική και καμία όρεξη να ενταχθώ σε
κανένα κόμμα! Τι δεν καταλαβαίνετε;». Νο-
μίζω, ο άνθρωπος είναι σαφής… Αυτό όμως
δεν σημαίνει ότι δεν τον προσέγγισαν για να
είναι υποψήφιος. Να τα λέμε και αυτά. 

Ξανά «Στο Κόκκινο»
ο Άδωνις!

Εκδήλωση 
για τον Γλέζο

Με πρωτοβουλία της Ευρωομάδας της
Αριστεράς (Left) την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρί-
ου στις 15.00 (τοπική ώρα) στις Βρυξέλλες το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα τιμήσει τον
«πρώτο παρτιζάνο της Ευρώπης», όπως τον
αποκάλεσε ο Σαρλ ντε Γκωλ, τον Έλληνα αν-

τιφασίστα αγωνιστή Μανώλη
Γλέζο. Η εκδήλωση

πραγματοποιείται με
αφορμή τα εκατό
χρόνια από τη γέν-
νησή του αλλά και τα
επίσημα αποκαλυ-

πτήρια της αίθουσας
του Ευρωκοινοβουλίου

στις Βρυξέλλες, που πλέον
φέρει το όνομά του - κατόπιν ομόφωνης
απόφασης που έλαβε το προεδρείο του Ευ-
ρωκοινοβουλίου έπειτα από πρόταση του
Δημήτρη Παπαδημούλη.
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Α
υτά που ζούμε είναι πρωτοφανή. Και εξη-
γούμε, γιατί τις τελευταίες δυο τρεις μέρες
συμβαίνουν πράγματα που δεν τα έχουμε
δει να συμβαίνουν σε κάποιο προηγμένο

κράτος. Διαβάζουμε λοιπόν σε πηχυαίους και «δρα-
ματικούς» τίτλους ότι έγινε σύσκεψη στο Μέγαρο Μα-
ξίμου υπό τον πρωθυπουργό με συμμετέχοντες τον
ΥΕΘΑ, τον Α/ΓΕΕΘΑ, τον Α/ΓΕΝ, τον σύμβουλο Εθνι-
κής Ασφαλείας και τον διευθυντή της Γενικής Διεύ-
θυνσης Εξοπλισμών και μαθαίνουμε ότι οι κορβέτες
του Πολεμικού Ναυτικού «έφαγαν τορπίλη». Και σαν
να μην έφτανε αυτό, βγαίνουν προς τα έξω πράγματα
που για εμάς τους αδαείς περί τα στρατιωτικά μπορεί
να φαίνονται ενδιαφέροντα, αλλά για όνομα του Θεού,
ρε παιδιά, αυτά υπόκεινται σε απαράβατους κανόνες
εμπιστευτικότητας.

Μιλάμε για κλειστή σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό
της χώρας. Δεν μπαίνουμε σε λεπτομέρειες, αλλά κρα-
τάμε ότι το δημοσίευμα στοχοποιεί ως υπευθύνους για

τον «τορπιλισμό» τον πρωθυπουργό, τον σύμβουλο
Εθνικής Ασφαλείας και τον Α/ΓΕΕΘΑ. Δεν είναι όμως
αυτό το μείζον. Το μείζον είναι ότι κάποιος από εκεί μέ-
σα τα ’πε χαρτί και καλαμάρι σε δημοσιογράφο που
πρόσκειται στον ΣΥΡΙΖΑ με ΜΕΓΑΛΗ... προϊστορία στο
υπουργείο Εθνικής Άμυνας και ο οποίος κατακεραυ-
νώνει την κυβέρνηση και προσωπικά τον πρωθυπουρ-
γό. Και όλα αυτά γιατί ο πληροφοριοδότης δεν συμφω-
νεί με αυτά που ειπώθηκαν... όποια και αν ήταν αυτά,
που σε τελική ανάλυση δεν μας νοιάζουν.

Αυτός που το ’κανε είναι ακόμη στη θέση του; Δεν
ήταν και πολλοί μέσα στη σύσκεψη. Αν πιάσουμε τους
«θιγόμενους», κατά τα γραφόμενα του ανταποκριτή
του Μεγάρου, τι κάνει νιάου νιάου... Δεν υπάρχει κα-
νένας να μαζέψει τα ασυμμάζευτα; Ο αρμόδιος
υπουργός, κανένας εισαγγελέας; 

Ελάτε τώρα, ευκολάκι... Πάντως, ο πρωθυπουργός,
ο Α/ΓΕΕΘΑ και ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας είναι
ξεκάθαρα στα μανταλάκια. Ακούει κανένας;

Γιατί ο Αναστασιάδης
ακύρωσε το ραντεβού;
Η συνάντηση Αναστασιάδη - Λαβρόφ ακυρώθηκε στη σκιά των εξελίξεων που δια-
δραματίζονται στην Ουκρανία και μετά το διάγγελμα του Πούτιν. Μιλώντας στο Κρα-
τικό Ραδιόφωνο της Κύπρου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μάριος Πελεκάνος ανέ-
φερε ότι «πλέον διάγουμε μια νέα κρίσιμη περίοδο σε ό,τι αφορά το Ουκρανικό. Δό-
θηκαν κατευθυντήριες γραμμές από τις Βρυξέλλες για αποφυγή διμερών επαφών
με τη Ρωσία. Ως εκ τούτου, δεν μπορούσε να αγνοηθεί αυτή η εξέλιξη». Όπως διευ-
κρίνισε ο κ. Πελεκάνος, η συνάντηση είχε διευθετηθεί εδώ και αρκετές μέρες, δεν
ήταν με αφορμή τα περί έναρξης πτήσεων μεταξύ Ρωσίας - ψευδοκράτους, ωστόσο
το θέμα σαφώς και θα βρισκόταν στην ατζέντα.

Η περίεργη συνεδρίαση στην αίθουσα του ΓΕΝ
Την είδηση ενδεχομένως θα τη διαβάσατε: Ο
υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαος Παναγιωτό-
πουλος είχε συνάντηση την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρί-
ου με 11μελή αντιπροσωπεία του αμερικανικού ορ-
γανισμού Business Executive for National Security
- ΒΕΝS (Στελέχη Επιχειρήσεων για την Εθνική
Ασφάλεια), η οποία συνοδευόταν από τον πρέσβη
των ΗΠΑ στην Αθήνα κ. Τζορτζ Τσούνη. Μέχρι εδώ
όλα καλά κι όλα ωραία. Βλέποντας μάλιστα τις σχε-
τικές φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο σάιτ του
υπουργείου, ένας παλιός φίλος μού είπε, «η φωτο-
γραφία είναι από την αίθουσα συνεδριάσεων του
Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου». Αυτό δεν έχει
ξαναγίνει ποτέ, να χρησιμοποιεί, δηλαδή, ο υπουρ-
γός τους χώρους των Συμβουλίων των Γενικών Επιτελείων, παρά το γεγονός ότι το
υπουργείο έχει δικές του αίθουσες. Κι εμείς απλά ρωτάμε: Γιατί ο ΥΕΘΑ, κόουτς Νί-
κος Παναγιωτόπουλος, με τον διευθυντή και μέντορά του, τον επονομαζόμενο και

πράκτωρ Θ.Β. (Θανάση Βάλαρη), δεν χρησιμοποίησε
την αίθουσα συνεδριάσεων του υπουργείου τους, την
υπέροχη αίθουσα «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» στο
ισόγειο ή έστω την αίθουσα συνεδριάσεων του Συμ-
βουλίου Άμυνας (ΣΑΜ), στον 6ο όροφο, αλλά πήγε
την ομάδα των Αμερικανών BENS στην αίθουσα συ-
νεδριάσεων του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου του
ΓΕΝ; Γιατί στου ΓΕΝ και όχι στην αίθουσα συνεδριά-
σεων των Αν. Συμβουλίων του ΓΕΣ ή του ΓΕΑ; Μήπως
κάτι θέλει να δηλώσει αυτή η προτίμηση, σε σχέση
με τις διαρροές για τις κορβέτες από την προχθεσινή
συνεδρίαση στο Μεγάρου Μαξίμου; Θέλει να πει κάτι
το team του υπουργού Άμυνας; Απλές ερωτήσεις…
διότι στη διαρροή που έγινε σε σάιτ του ΣΥΡΙΖΑ

«καρφώθηκαν» μόνο ο πρωθυπουργός, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας και ο Α/ΓΕ-
ΕΘΑ… Συμπερασματικά, οι άλλοι αφήνεται να νοηθεί ότι συμπαρατάσσονται με την
άποψη του σάιτ, που είναι ο «προστάτης άγιος» του ΠΝ.

Στο Μέγαρο Μαξίμου 
ψάχνουν τον... ρουφιάνο



Μ
ε την κατάθεση του Νίκου
Ανδρουλάκη την ερχόμενη
εβδομάδα πέφτει η αυλαία
της Εξεταστικής Επιτροπής

για την υπόθεση των παρακολουθήσεων,
ύστερα από επτά ημέρες καταθέσεων και
τρεις εβδομάδες συνεδριάσεων. 

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, από
την έως τώρα έρευνα, τέσσερις διοικητές
της ΕΥΠ, δυο επικεφαλής ανεξάρτητων
αρχών αλλά και εκπρόσωποι εταιρειών
φώτισαν και αποκάλυψαν πτυχές της υπό-
θεσης που με πρωτοβουλία της κυβέρνη-
σης ερευνάται ενδελεχώς. Σύμφωνα με
«γαλάζιες» πηγές, αυτό που απέδειξε η
Εξεταστική είναι η πλήρης συμπόρευση
ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, όπως επιβεβαίωσε
και η χθεσινή από κοινού τους αποχώρη-
ση από τη συνεδρίαση για δεύτερη φορά. 

Από τις χθεσινές καταθέσεις, πάντως,
δεν προέκυψε καμία σχέση του Ελληνι-
κού Δημοσίου με εταιρείες που εμπο-
ρεύονται κακόβουλα λογισμικά, όπως
προέκυψε από όσα φέρεται να είπε η προ-

σωρινή επικεφαλής της Εθνικής Αρχής
Διαφάνειας Αλεξάνδρα Ρογκάκου, προ-
σθέτοντας ότι η πρώτη σύμβαση της εται-
ρείας Krikel με το Ελληνικό Δημόσιο έγινε
επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Αρνήθηκε κάθε σχέση 
με το λογισμικό Predator

Επίσης ο διαχειριστής της εταιρείας
Krikel Σταμάτης Τρίμπαλης αρνήθηκε
κάθε σχέση της εταιρείας με το
λογισμικό Predator, καθώς
και δική του με τον τέως γε-

νικό γραμματέα του πρωθυπουργού Γρη-
γόρη Δημητριάδη. 

Ο κ. Τρίμπαλης, αναφερόμενος στην
πρώτη σύμβαση της εταιρείας το 2018,
φέρεται να είπε ότι είχε επικοινωνία με
τον τότε υπουργό Νίκο Τόσκα, ενώ ανέφε-
ρε ότι δεν είχε σχέσεις με τον επιχειρημα-
τία Γ. Λαβράνο και πως δεν συνεργάστηκε
ποτέ με την ΕΥΠ. 

Τέλος, τοποθετήθηκε και ως προς
τη σύμβαση του Απριλίου του

2021 στο υπουργείο Δημό-
σιας Τάξης με προκαταβο-

λή 4 εκατ. ευρώ για προμήθεια του συστή-
ματος Τέτρα για ανατολικό και βόρειο Αι-
γαίο. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρεί-
ας υποστήριξε πως η προκαταβολή είχε
να κάνει με την επείγουσα κατάσταση στο
Μεταναστευτικό και την ανάγκη άμεσης
προμήθειας λόγω αυξημένων ροών.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης λίγο
πριν από το τέλος της συνεδρίασης, με
αφορμή την απόρριψη του αιτήματος για
κλήση νέων μαρτύρων, αποχώρησαν από
την ψηφοφορία για τη λήψη της σχετικής
απόφασης.
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Από τις χθεσινές καταθέσεις
δεν προέκυψε καμία σχέση

του Ελληνικού Δημοσίου με
εταιρείες που εμπορεύονται

κακόβουλα λογισμικά

Νέο σκληρό γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης
προβλέπουν στον ΣΥΡΙΖΑ, με την κυβέρνηση
να σαλπίζει επίθεση κατά της αντιπολίτευ-
σης προσπαθώντας να συσπειρώσει το
κομματικό της ακροατήριο. 

Μιλώντας στην «Political» και σχολιά-
ζοντας την επικαιρότητα, κομματικές
πηγές αναφέρουν πως η ιστορία των πα-
ρακολουθήσεων έδωσε πολύ ισχυρό χτύ-
πημα στο γόητρο του Κυριάκου Μητσοτάκη,
έφερε κοντά τα κόμματα της αντιπολίτευσης και
τώρα είναι η ώρα να «βγουν πάλι σκελετοί από την ντου-
λάπα» όπως λένε χαρακτηριστικά. Και αυτό το αιτιολο-
γούν επικαλούμενοι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας
που τόσο σε συνεντεύξεις τους όσο και σε τηλεοπτικά
πάνελ επαναφέρουν στην επιφάνεια το δημοψήφισμα
και την πρώτη περίοδο του 2015, τον νόμο Κατρούγκα-

λου καθώς και το Υπερταμείο, μαζί με δηλώσεις
πρώην στελεχών του κόμματος που είχαν γί-

νει μάλιστα την περίοδο 2012-2015.

Επιμένει στην ενέργεια
Την ίδια ώρα και στον απόηχο των

προτάσεών του στη ΔΕΘ, ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει τις

συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων.
Χθες, κατά τη συνάντηση που είχε με εκπρο-

σώπους εργαζομένων της ΔΕΗ και του ΔΕΔ-
ΔΗΕ, για την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά
ενέργειας, την ακρίβεια, τους δυσβάσταχτους λογαρια-
σμούς και τις διακοπές ρεύματος, έκανε λόγο για «κλο-
πή και αρπαχτή» προς όφελος των παρόχων με αφορμή
τον νέο μηχανισμό επιδότησης.

«Διαπιστώνω ότι έχουμε μια νέα γενιά αισχροκέρ-

δειας με τον νέο μηχανισμό. Φύγαμε από τη ρήτρα
αναπροσαρμογής και μπήκαμε σε ένα νέο σχήμα
όπου οι πάροχοι ανακοινώνουν τιμολόγια τα οποία εί-
ναι δυσανάλογα με το κόστος αγοράς στη χονδρεμπο-
ρική», σημείωσε ο κ. Τσίπρας.

«Αν ακολουθήσει αυτό το σύνολο της κατανάλωσης
έχουμε κοντά στα 500 εκατομμύρια ευρώ σε έναν μή-
να για τους παρόχους», τόνισε ο κ. Τσίπρας κάνοντας
λόγο για «αρπαχτή» και «κλοπή». «Δεν μιλάμε για 500
εκατομμύρια ευρώ σε βάθος ενός έτους. Μιλάμε σε
έναν μήνα, για τον Σεπτέμβριο μόνο. Και αυτό ο κύ-
ριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του το επιδοτούν
με χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Δύο δισ.
ευρώ επιδότηση, 2 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό
για να έχουν 500 εκατομμύρια οι πάροχοι μόνο τον
Σεπτέμβριο. Μιλάμε για κλοπή», υπογράμμισε ο Αλέ-
ξης Τσίπρας. 

Αυλαία με Ανδρουλάκη
την επόμενη εβδομάδα 

Σφυροκόπημα για την αντιπολίτευση του 2012-15

Ε Ξ Ε Τ Α Σ Τ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η



Τ
ο μήλο δεν πέφτει πάντα κάτω από
τη μηλιά. Στην περίπτωση του Πα-
ναγιώτη Λυμπέρη μάλιστα φαίνε-
ται ότι κύλησε και πολύ μακριά. Ο

αρχηγός του Στόλου, ο αξιωματικός που θα
έπρεπε να ενσαρκώνει το δόγμα της απο-
τροπής, δείχνει να κυριεύεται από προσω-
πικές φιλοδοξίες και επικίνδυνες για την
άμυνα της χώρας απόψεις.

Αν και στις προηγούμενες κρίσεις τού
δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία να αποκατα-
στήσει τη φήμη του, εκείνος όχι μόνο δεν
την εκμεταλλεύτηκε αλλά εξέθεσε με τη
στάση του όσους τον εμπιστεύτηκαν. Ο
κόμπος όμως έχει φτάσει στο χτένι και
πλέον ο αντιναύαρχος θεωρείται από πολ-
λούς «αγκάθι» στα πλευρά του Πολεμικού
Ναυτικού.

Ο στόλαρχος δεν έκρυψε ποτέ την προτί-
μησή του για «μικρό» Πολεμικό Ναυτικό.
Συνηθίζει να λέει σε συνεργάτες του ότι η
Ελλάδα εκτείνεται από τη Θράκη έως την
Κρήτη και για την κάλυψη της περιοχής αυ-
τής αρκούν μόλις έξι μεγάλες Μονάδες
Επιφανείας. Για να υποστηρίξει αυτή την
ηττοπαθή άποψη πότε επικαλείται την έλ-
λειψη κονδυλίων για τη συντήρηση των
πλοίων και των μέσων του Πολεμικού
Ναυτικού και πότε τη φιλοσοφία του ότι η
αποτροπή δεν λειτουργεί.

Ακόμη πιο παράδοξο ακούγεται το δόγ-
μα του ότι η Ελλάδα πρέπει να δείχνει αδύ-
ναμη ώστε να δελεάσει την Τουρκία να χτυ-
πήσει πρώτη και έπειτα από ένα θερμό

επεισόδιο λίγων ωρών οι δύο πλευρές να
καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου. Ένα
δόγμα που όχι μόνο δεν ακολουθεί την
εθνική γραμμή, αλλά θέτει σε κίνδυνο την
κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα
της χώρας. Θα μπορούσε να σχολιάσει κα-
νείς ότι η εμμονή για σύγκρουση με την
Τουρκία πηγάζει από την ανάγκη του να
«καθαρίσει» το όνομα της οικογένειας.

Απαξίωση
Εθνικά επιζήμια όμως είναι και η απα-

ξίωση των μέσων του Πολεμικού Ναυτι-
κού, πλωτών και ιπτάμενων. Ο αντιναύαρ-
χος, προκειμένου σηκώσει «μπαϊράκι»
απέναντι στις αποφάσεις της ηγεσίας,
καθήλωσε ελικόπτερα, άφησε φρεγάτες
χωρίς κινητήρες και, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, επιχείρησε να αποκρύψει
συμβάντα. Όσο ανοίγουν στόματα, έρ-
χονται στην επιφάνεια σοβαρά περιστατι-
κά και καταγγελίες με αυτόν πρωταγωνι-
στή. Οι φωνές αυτές λένε πως από δικό
του πείσμα δεν προχωράει η αναβάθμιση
των φρεγατών ΜΕΚΟ, γιατί θέλει μόνο
γαλλικά πλοία στον Στόλο - άλλωστε είναι
γνωστό ότι απεχθάνεται οτιδήποτε αμερι-
κανικό. «Θύμα» της ιδεοληψίας του,
εκτός από τις φρεγάτες που βγάζει στο
Αιγαίο και με μία μηχανή, φαίνεται πως
είναι και τα ελικόπτερα S-70B που «σαπί-
ζουν» στο Κοτρώνι χωρίς ανταλλακτικά ή
σκυλεύονται προκειμένου να καλυφθούν
κακήν κακώς οι ζημιές σε άλλα ελικόπτε-

ρα από περιστατικά για τα οποία η ηγεσία
δεν ενημερώθηκε ποτέ.

Πληροφορίες μάλιστα θέλουν τον στό-
λαρχο να γνωμοδοτεί αρνητικά στην αγορά
8ου Romeo αντί των τριών Bravo που δεν
μπορούν πλέον να επιδιορθωθούν. Άλλω-
στε, όπως επισημάναμε νωρίτερα, ο αντι-
ναύαρχος δεν θέλει και πολλά μέσα γιατί η
Ελλάδα δεν είναι «ιμπεριαλιστική δύνα-
μη». Είχε υποστηρίξει, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, ότι οι Αμερικανοί πουλάνε στην
Ελλάδα πλοία και ελικόπτερα ώστε ελληνι-
κά πληρώματα να συμμετέχουν στις «πο-
λεμικές» επιχειρήσεις τους στη Μέση
Ανατολή, όταν οι ίδιοι είναι απασχολημέ-
νοι σε άλλο μέρος του κόσμου. Αυτά υπο-
θέτουμε ότι συζητά και με τους συντρό-
φους του της αντιπολίτευσης κάνοντας
εξωτερική πολιτική, ενώ θα έπρεπε να
σχεδιάζει την άμυνα της χώρας απέναντι
στις τουρκικές απειλές.

Λαλίστατος
Ασχολούμενος αρκετά με την εικόνα

του, διατηρεί στενή σχέση με δημοσιο-
γράφους συγκεκριμένων μέσων, στους
οποίους φαίνεται να διοχετεύει πληρο-
φορίες ακόμη και στα διαλείμματα των
συνεδριάσεων του Ανώτατου Ναυτικού
Συμβουλίου. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε
πως κάθε φορά που η ηγεσία αποφασί-
ζει κάτι που είναι κόντρα στις αριστερές
πεποιθήσεις του, ακολουθεί μια ομο-
βροντία δημοσιευμάτων και αναρτήσε-

ων από τρολ του χώρου.
Και μια και αναφερθήκαμε στην ιδεολο-

γική τοποθέτηση του κ. Λυμπέρη, να
υπενθυμίσουμε -αποκαλύπτοντας πλέον
ότι είναι αυτός- ότι επί της προηγούμενης
κυβέρνησης και με υπουργό Εθνικής
Άμυνας τον Ευ. Αποστολάκη προωθήθηκε
στην ιεραρχία του Πολεμικού Ναυτικού
στέλνοντας στην αποστρατεία όχι έναν, αλ-
λά επτά ναυάρχους. Απόδειξη ότι η ανέλι-
ξή του ήταν προϊόν κομματικών εντολών
και όχι «προαγωγή επ’ ανδραγαθία». 

Όλα αυτά θα ήταν ψιλά γράμματα αν
αφορούσαν κάποιο πολιτικό πρόσωπο.
Όμως ο αρχηγός του στόλου κρατά στα χέ-
ρια του το γόητρο του Πολεμικού Ναυτικού
και την τύχη ενός έθνους. Και αν όντως
χρειάζεται παραινέσεις για να κάνει το κα-
θήκον του, όπως στην ελληνοτουρκική κρί-
ση του 2020, τότε μάλλον η στρατιωτική και
πολιτική ηγεσία θα πρέπει να ασχοληθεί
σοβαρά με την περίπτωσή του προτού να
είναι πολύ αργά. 
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Αρχηγέ Λυμπέρη,
η Ελλάδα δεν είναι μικρή χώρα 

Ξεχειλίζει η οργή για 
τον αντιναύαρχο Π. Λυμπέρη
που δεν θέλει την αποτρεπτική
ισχύ της χώρας καθώς δεν
είναι «ιμπεριαλιστική δύναμη»



Να μην... τρώμε τις σάρκες μας!

Βαθύ ρήγμα στο δικαιικό σύστημα του ΟΗΕ

Τ
ο τελευταίο διάστημα η τουρκική πολιτική ηγεσία
κορυφώνει απερίσκεπτα και επιπόλαια τις απειλές
αλλά και τις πρακτικές εναντίον της Ελλάδας. Την

ίδια στιγμή ένα μεγάλο κομμάτι του τουρκικού λαού,
όπως αποδείχτηκε σε πρόσφατη έρευνα, δεν παρασύρε-
ται από τη σκληρή και ψεύτικη καθεστωτική προπαγάνδα
σε βάρος της Ελλάδας και διατηρεί φιλικά αισθήματα
προς τους Έλληνες.

Το καθεστώς της Τουρκίας έφτασε να μιλήσει ακόμη
και για εισβολή (!), αμφισβητώντας την αναγνωρισμένη
διεθνώς κυριαρχία της χώρας μας σε νησιά, ενώ με υπο-
κίνησή της ξαναφούντωσε το θέμα της παράνομης μετα-
νάστευσης, που είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα με εθνικές
διαστάσεις, καθώς η Τουρκία επιχειρεί να μας «πολιορ-
κήσει» με διάφορους τρόπους.

Σε τέτοια κορυφαίας σημασίας ζητήματα δεν χωρούν
στο εσωτερικό της χώρας μεμψιμοιρίες και κατηγορίες
αλλά ενιαία εθνική στρατηγική. 

Για να το γράψουμε πιο έντονα, επιβάλλεται να είμαστε
ενωμένοι σαν μια γροθιά, μακριά από μικροπολιτικές και
ανεξάρτητα από ποιο κόμμα κυβερνά και να μην... τρώμε
τις σάρκες μας.Καθώς έχουν επιταθεί και πάλι εκ μέρους
της Τουρκίας οι προκλητικές και απροκάλυπτες επιθέ-
σεις, οι σκευωρίες, οι ύπουλες ενέργειες, οι ανέντιμες
μέθοδοι εναντίον των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χρησι-
μοποιώντας σαν εργαλεία ανθρώπους, η αλήθεια είναι
μία. Σε αυτή την κρίσιμη και επικίνδυνη ενδεχομένως φά-
ση χρέος μας είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν ζουν
οι ιδέες χωρίς αγώνες και αποφασιστικότητα για την υπε-
ράσπιση των εθνικών δικαίων που απειλούνται.

Οι πολιτικάντικοι ελιγμοί και συμβιβασμοί κάποιων εν-
τός της χώρας μας αφαιρούν την πραγματική, ορθή και
γνήσια διάσταση των καταστάσεων και την εξασθενίζουν,
την αλλοιώνουν, τη διαστρεβλώνουν. Η Ελλάδα κινείται
σταθερά στη γραμμή ότι είναι ανάγκη -και μάλιστα μεγά-
λη- να διατηρηθούν οι αρχές που δημιουργούν κλίμα ει-
ρήνης και συνεργασίας, φιλίας και διαλόγου, που κάνουν
τον άνθρωπο άνθρωπο, που επιφέρουν τον σεβασμό του
άλλου, τη λαχτάρα της δικαιοσύνης, το ιδανικό της αλή-
θειας, την επιδίωξη μιας καλύτερης ζωής.

Το ζήτημα είναι, αφού διαλέξαμε τις αξίες, να αγωνι-
στούμε με σθένος όλοι μαζί χωρίς διαιρέσεις και διαχω-
ρισμούς και δισταγμούς και υπολογισμούς για την υπερά-
σπισή τους.Πέρα από τις ανόητες απειλές, μια από τις
φανταστικές κατηγορίες που χρησιμοποιεί η Τουρκία κα-
τά της χώρας μας είναι -την επικαλέστηκε με θράσος από
το βήμα του ΟΗΕ ο «πονόψυχος» (!) Ερντογάν- ότι κακο-
μεταχειρίζεται τους μετανάστες (!), αγνοώντας ότι «στο
σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί». Η Ελλάδα
από τα πολύ παλιά χρόνια άνοιγε τις πόρτες της σε κάθε
ξένο, ήταν προστατευόμενος του Ξένιου Δία. Οι Έλληνες
τους καλοδέχονταν και τους φρόντιζαν τους ξένους, τους
έκαναν και δώρα!Στη γέφυρα που ενώνει την Ανατολή με
τη Δύση, στη μικρή αυτή κουκκίδα πάνω στον χάρτη του
κόσμου που λέγεται Ελλάδα, καλοδεχούμενοι οι νόμιμοι
μετανάστες, που δεν έχουμε κανέναν λόγο να φοβόμα-
στε. Όμως τα κατευθυνόμενα κύματα εισροής παράνο-
μων μεταναστών, που ωθούνται και προωθούνται προς τη
χώρα μας, έχουν άλλο χαρακτήρα, άλλα χαρακτηριστικά
και χρειάζονται διαχείριση και άμεσα ανακλαστικά. Και

επιπλέον δεν χωρούν και δεν επιτρέπονται επί του θέμα-
τος κομματικά παιχνίδια από καμία πλευρά, παρά μόνο
συναντίληψη και κοινή γραμμή.

Ένα είναι σίγουρο: Δεν θα κινδυνέψει η Ελλάδα, ό,τι και
αν σχεδιάζουν οι Τούρκοι και όποιοι άλλοι, όταν εμείς πο-
ρευόμαστε ενωμένοι και δεν αλλάζουμε την ταυτότητά
μας. Να μη γίνουμε ως χώρα έρμαιο στους κλυδωνισμούς
της εποχής. Να αντισταθούμε από κοινού στους ανέμους
που προκαλούν οι θύελλες. Να μην καθηλωθούμε σε μη-
δενισμό της λογικής και της πραγματικότητας. Να μην
αναθεωρήσουμε ακροβατικά τις παραδοσιακές αξίες μας
και αποδεχτούμε αλλότριους θεσμούς και ιδέες. Να μην
υποτιμήσουμε την ιστορία μας, να μην αλλοιώσουμε το
εθνικό μας ήθος και να αποφύγουμε την ιδεολογική ερή-
μωση. Να μη λησμονήσουμε την ιδιαιτερότητά μας και
την ποιοτικά αξιόλογη αποστολή, που είναι δυνατόν να
έχει ο Ελληνισμός.

Μακριά από κάθε παράλογο και ανεδαφικό σωβινισμό,
με συναίσθηση και ταπεινοσύνη, να σηκώνουμε το φορ-
τίο της κληρονομιάς μας. Να συνειδητοποιήσουμε ότι εί-
μαστε αχθοφόροι ενός μακρόχρονου και αξιόλογου πολι-
τισμού, τον οποίο και οφείλουμε να διαφυλάξουμε και να
συνεχίσουμε. Να καταλάβουμε έγκαιρα ότι η κρίση της
εποχής μας δεν είναι τόσο κρίση οικονομική ή πολιτιστική
ή, έστω, ηθική, αλλά ιδεωδών και γεωπολιτικών συμφε-
ρόντων. Να ενισχύσουμε τα χρωμοσώματα της Ελλάδας
χωρίς να ξεραίνουμε τις ρίζες της. Όπως είπε ο Ιωάννης
Καποδίστριας, «να υψώσουμε το μεγαλείο της πατρίδας,
ώστε όποιος θελήσει δύσκολα θα το ταπεινώσει. Στερεω-
μένο σε ρίζες αρετής είναι ακαταμάχητο».
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Η
πιθανή αποχώρηση της Ρωσίας από τον ΟΗΕ με
τις ευλογίες, όπως φαίνεται, των ΗΠΑ, οι οποίες
θεωρούν διά στόματος Μπάιντεν ότι παραβιάζει

τις καταστατικές αρχές του οργανισμού, ενέχει -πέραν
της απώλειας και άλλων δικλίδων ασφαλείας που εξα-
σφάλιζε η συμμετοχή της σε αυτό- σοβαρό κίνδυνο
ακύρωσης της αναγνώρισης της υπερεξουσίας του δι-
καιικού συστήματος του ΟΗΕ.

Το παράδειγμα της Ρωσίας μπορεί να ακολουθήσουν
και φίλιες της συμμαχικές χώρες, βέβαια, που το τελευ-
ταίο καιρό παρατηρούμε να μοιράζονται τις ίδιες «ανη-
συχίες» στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης.

Τα Ηνωμένα Έθνη είναι ένας διεθνής οργανισμός που
ιδρύθηκε το 1945 αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο. Οι 51 ιδρυτικές χώρες δεσμεύτηκαν για τη δια-
τήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, την ανά-
πτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των λαών, την προώθη-
ση της κοινωνικής προόδου, τη βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων. Χάρη στον μοναδικό διεθνή χαρακτήρα του, κα-
θώς και στις αρμοδιότητες που του παρέχει ο Καταστατι-
κός του Χάρτης, ο οργανισμός λαμβάνει μέτρα για ένα
ευρύ φάσμα θεμάτων και λειτουργεί ως φόρουμ στο
οποίο εκφράζουν τις απόψεις τους τα 192 κράτη-μέλη.

Το Διεθνές Δικαστήριο, αποκαλούμενο συχνά εντός
του ελληνικού χώρου ως Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης,
είναι το κύριο όργανο των Ηνωμένων Εθνών και έχει την

έδρα του στο Παλάτι της Ειρήνης στη Χάγη της Ολλαν-
δίας. Η λειτουργία και οι αρμοδιότητές του ρυθμίζονται
από τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το Καταστατικό
του ΔΔ. Είναι διάδοχος του Διαρκούς Δικαστηρίου Διε-
θνούς Δικαιοσύνης (ΔΔΔΔ) που ιδρύθηκε από την Κοι-
νωνία των Εθνών.

Το Διεθνές Δικαστήριο συγκροτείται από 15 δικαστές
διαφορετικών πάντα εθνικοτήτων που εκλέγονται για 9
έτη από το Συμβούλιο Ασφαλείας και τη Γενική Συνέ-
λευση του ΟΗΕ. Τα όργανα αυτά συνεδριάζουν ανεξάρ-
τητα το ένα από το άλλο, αλλά ψηφίζουν ταυτόχρονα.
Κάθε 3 έτη διορίζονται 5 νέοι δικαστές.

Προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο μπορούν να κά-
νουν μόνο κράτη, αλλά όχι διεθνείς οργανισμοί ή άλλα
υποκείμενα του διεθνούς δικαίου. Όλα τα κράτη-μέλη
του ΟΗΕ είναι συμβαλλόμενα μέρη στο Καταστατικό του
ΔΔ και μπορούν να κινούν επίδικες υποθέσεις που είναι
δεσμευτικές. Όλες οι χώρες που έχουν αποδεχτεί το
Καταστατικό μπορούν να προσφύγουν στο Δικαστήριο,
ενώ η προσφυγή άλλων κρατών καθορίζεται από το
Συμβούλιο Ασφαλείας. Για να εισέλθει ένα θέμα στο
Διεθνές Δικαστήριο πρέπει όλα τα ενδιαφερόμενα κρά-
τη να συμφωνήσουν για την παραπομπή της διαφοράς
τους σε αυτό. Στην περίπτωση που το διάδικο μέρος δεν
εφαρμόσει την απόφαση του Δικαστηρίου, η απόφαση
αυτή μπορεί να επιβληθεί μέσω διαφόρων οργάνων του
ΟΗΕ, εκτός από τη συνεκτική ή τη στρατιωτική παρέμ-

βαση. Το Συμβούλιο Ασφαλείας διατηρεί το δικαίωμα να
παραπέμψει σε αυτό οποιαδήποτε νομική διαφορά, ενώ
τόσο το Συμβούλιο Ασφαλείας όσο και η Γενική Συνέ-
λευση μπορούν επίσης να ζητήσουν από αυτό δικαστική
γνωμοδότηση για διάφορα νομικά ζητήματα. Επίσης, το
δικαίωμα αυτό διατηρούν και άλλα κύρια όργανα του
ΟΗΕ, εφόσον προηγουμένως λάβουν την έγκριση της
Συνέλευσης για θέματα περί της δραστηριότητάς τους.

Με λίγα λόγια, έχοντας κατανοήσει τη σημασία των
οργάνων του ΟΗΕ, αν διερμηνεύσουμε τα γεγονότα,
υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες οι ως άνω χώρες να
μην υπόκεινται με κανέναν πλέον τρόπο σε ενδεχόμενο
έλεγχο από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, με ό,τι αυ-
τό συνεπάγεται. Το δικαιικό σύστημα και το παγκόσμιο
αίσθημα δικαίου ενδεχομένως να παραχωρήσουν ανα-
φανδόν τη θέση τους στον κατέχοντα τεχνολογική υπε-
ροχή και στον πανάρχαιο νόμο της ζούγκλας, τον νόμο
του ισχυρού.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι βασικές αρχές του διε-
θνούς δικαίου και η μόνιμη επωδός σεβασμού τους θα
αποτελέσουν παρελθόν, αφού για τα κράτη αυτά δεν θα
υπάρχει ασφαλιστική δικλίδα ελέγχου υπό την αιγίδα
της διεθνούς ειρήνης.

Βαδίζουμε σε μια νέα εποχή παγκόσμιας ανασφάλει-
ας δικαίου που για ακόμη μια φορά η Ευρώπη, βυθισμέ-
νη στη ραστώνη και στην ενεργειακή κρίση, δεν έχει αν-
τιληφθεί;

της
Νάντιας 
Β. Γώγουλου

Δικηγόρος Παρ’
Αρείω Πάγω,
PhD(c), MSc, υπ.
Διδάκτωρ Ιονίου
Πανεπιστημίου,
MSc Πολιτικής
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Αθηνών,
διαπιστευμένη
διαμεσολαβήτρια
υπουργείου
Δικαιοσύνης

του πατέρα 
Ηλία Μάκου



Τ
ις απειλές για χρήση πυρηνικών
όπλων συνεχίζει το Κρεμλίνο με-
τά την απόφαση του Ρώσου προ-
έδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για μερι-

κή επιστράτευση 300.000 εφέδρων, προ-
κειμένου να ενισχυθούν οι δυνάμεις που
πραγματοποιούν την «ειδική επιχείρηση»,
όπως αποκαλεί η Μόσχα την εισβολή στην
Ουκρανία.

Εμφανώς σε δύσκολη θέση, καθώς η
αντεπίθεση των -ενισχυμένων με τα δυτι-
κά όπλα- Ουκρανών έχει ως αποτέλεσμα
την απώλεια εδαφών που είχαν καταλά-
βει οι Ρώσοι στη βόρεια και ανατολική
Ουκρανία, ο Πούτιν ανακοίνωσε την Τε-
τάρτη τη μερική επιστράτευση 300.000
εφέδρων με εκπαίδευση και εμπειρία.
Κατηγορώντας, για μία ακόμα φορά, τη
Δύση ότι έχει ξεκινήσει πόλεμο κατά της
Ρωσίας στην Ουκρανία από το 2014, τάχ-
θηκε υπέρ της διεξαγωγής δημοψηφι-
σμάτων στο Ντονμπάς και υπόλοιπες κα-
τεχόμενες από τον ρωσικό στρατό περιο-
χές και, το σημαντικότερο, εκτόξευσε και
πάλι απειλές για πυρηνικά, λέγοντας
«δεν μπλοφάρω».

Χάπια ιωδίου 
σε Πολωνία

Απειλές, τις οποίες
επανάλαβε την Πέμπτη
ο πρώην πρόεδρος της
Ρωσίας και αναπληρω-
τής πρόεδρος του ρωσι-
κού Συμβουλίου Ασφα-
λείας, Ντμίτρι Μεντβέν-
τεφ, υποστηρίζοντας ότι
η Μόσχα μπορεί να
χρησιμοποιήσει ακόμα
και στρατηγικά πυρηνι-
κά όπλα για την προστασία του Ντονμπάς
και άλλων εδαφών μετά τα δημοψηφί-
σματα για την ένταξή τους στη Ρωσία.

«Το δυτικό κατεστημένο και όλοι οι
πολίτες των χωρών του ΝΑΤΟ πρέπει να
καταλάβουν ότι η Ρωσία έχει επιλέξει
τον δικό της δρόμο και δεν υπάρχει επι-
στροφή», έγραψε ο Μεντβέντεφ στο Te-
legram.

Μάλιστα, στην Πολωνία μετά τον βομ-
βαρδισμό απειλών από τους Ρώσους μοι-
ράζουν προληπτικά χάπια ιωδίου, για εν-
δεχόμενο πυρηνικό… ατύχημα.

Η σύγκριση με το ΝΑΤΟ
Ας δούμε όμως το οπλοστάσιο του Πού-

τιν, με το οποίο απειλεί για παγκόσμιο
όλεθρο. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία
Αμερικανών Επιστημόνων, υπολογίζεται
ότι η Ρωσία διαθέτει 5.977 πυρηνικές κε-
φαλές, τις περισσότερες παγκοσμίως.
Έχει ανεπτυγμένους σε βάσεις ή αποθη-
κευμένους 1.185 διηπειρωτικούς βαλλι-

στικούς πυραύλους, 800 βαλλιστικούς
πυραύλους που εκτοξεύονται από υπο-
βρύχια και 580 από βαρέα βομβαρδιστι-
κά. Την ίδια ώρα, οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ
διαθέτουν 5.943 πυρηνικές κεφαλές (οι
ΗΠΑ 5.428, η Γαλλία 290 και η Βρετανία
225), ενώ η Κίνα 350.

Διεθνείς αντιδράσεις
«Η Ρωσία βρίσκεται σε διαδικασία απο-

σύνδεσης από τον υπόλοιπο κόσμο», δή-
λωσε χθες ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ
Μακρόν, επισημαίνοντας ότι η Μόσχα κλι-
μακώνει τις εντάσεις, προβαίνει σε εκβια-
σμούς και επισείει ακόμα και τον κίνδυνο
χρήσης πυρηνικών όπλων, λόγω των δυ-
σκολιών που αντιμετωπίζει τόσο στα πε-
δία των μαχών όσο και σε οικονομικό και
διπλωματικό επίπεδο.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά την ομιλία του
στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Τετάρ-
τη, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν
έκανε λόγο για «ανεύθυνες απειλές του

Πούτιν», τονίζοντας ότι «πρέπει να απο-
φευχθεί ένας πυρηνικός πόλεμος».

«Τροφή για τα κανόνια»
Η επιστράτευση που κήρυξε ο Πούτιν

μπορεί να είναι σημαντική σε συμβολι-
σμό, αλλά, σύμφωνα με τους αναλυτές, το
αποτέλεσμά της δεν θα φανεί πριν από
την παρέλευση μηνών και πιθανότατα θα
αλλοιωθεί από τα χρόνια προβλήματα ορ-
γάνωσης της αλυσίδας διοίκησης, τροφο-
δοσίας και εκπαίδευσης που μαστίζουν
τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Και μπορεί ο πρόεδρος της Δούμας και
από τους στενούς συνεργάτες του Πούτιν,
Βιατσεσλάβ Βολόντιν, να κάλεσε χθες
τους βουλευτές να συμμετάσχουν στον
πόλεμο στην Ουκρανία και τα ελεγχόμενα
από το Κρεμλίνο ΜΜΕ να τάσσονται υπέρ
της επιστράτευσης (η «Izvestia» έγραφε
χαρακτηριστικά: «Θέλετε ειρήνη; Πολε-
μήστε γι’ αυτή»), αλλά πολλοί Ρώσοι πολί-
τες φαίνεται ότι δεν συμφωνούν.
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Με το οπλοστάσιό του 
ο Πούτιν βάζει σε κίνδυνο 
την υφήλιο 
- Πολλοί εγκαταλείπουν 
τη Ρωσία για να μη γίνουν…
τροφή για τα κανόνια 

Απειλή ολέθρου από… 
6.000 πυρηνικές κεφαλές

Ντύνουν στα… χακί
συλληφθέντες 
διαδηλωτές 
Παρά τους αυστηρούς νόμους και
χθες πραγματοποιήθηκαν διαδη-
λώσεις στη Μόσχα και την Αγία Πε-
τρούπολη. Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δεν
διέψευσε τις αναφορές ξένων
ΜΜΕ ότι σε ορισμένους από τους
συλληφθέντες των διαδηλώσεων
επιδόθηκε χαρτί κατάταξης. Στο
μεταξύ, πολλοί είναι αυτοί που εγ-
καταλείπουν τη Ρωσία για να μη γί-
νουν «τροφή για τα κανόνια», όπως
τους ζητά ο πρόεδρός τους. Τα διε-
θνή μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν
εικόνες από τα ρωσογεωργιανά σύ-
νορα με τις ουρές των αυτοκινήτων
να φτάνουν τα πέντε χιλιόμετρα.
Παρόμοια είναι η εικόνα τα τελευ-
ταία 24ωρα στα σύνορα με τη Φιν-
λανδία, το Καζακστάν και τη Μογ-
γολία. Επίσης, υπάρχουν καταγρα-
φές για αύξηση των πτήσεων από
Ρωσία, καθώς και αύξηση στην τιμή
των αεροπορικών εισιτηρίων.
Πάντως, το Κρεμλίνο υποστηρίζει
ότι οι αναφορές για μαζική έξοδο
από τη χώρα ανδρών που μπορούν
να κληθούν υπό τα όπλα είναι υπερ-
βολικές. 



Για φορολογική απάτη ύψους 250 εκατομμυρίων
δολαρίων κατηγορεί η Εισαγγελία της Νέας Υόρκης
τον Ρεπουμπλικανό πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντό-
ναλντ Τραμπ, επειδή ο επιχειρηματικός όμιλός του
δήλωνε συστηματικά πλασματικές, «φουσκωμένες»
τιμές ακινήτων, ώστε να έχει ευκολότερη πρόσβαση
σε τραπεζικό δανεισμό και να διαπραγματεύεται από

θέση ισχύος πάσης φύσεως συμβόλαια. «Κανείς δεν
είναι υπεράνω του νόμου, ούτε οι πρώην πρόεδροι»,
είπε η Δημοκρατική γενική εισαγγελέας της Νέας
Υόρκης Λετίσια Τζέιμς, η πρώτη μαύρη γυναίκα που
εξελέγη στο αξίωμα.

Ο 76χρονος Τραμπ υποστηρίζει ότι βρίσκεται αντιμέτω-
πος με «πολιτικό κυνήγι μαγισσών», ενώ η Τζέιμς αντα-

πέδωσε λέγοντας ότι το βιβλίο του δεν θα πρέπει να λέγε-
ται «The art of the deal», αλλά «The art of the steal» («Η
τέχνη της κλοπής» και όχι «Η τέχνη της επιχειρηματικής
συμφωνίας»).

Αν η υπόθεση σταθεί στο δικαστήριο, το πλήγμα για τον
Τραμπ θα είναι και πολιτικό, καθώς θέλει να είναι υποψή-
φιος για την προεδρία και το 2024.

Δ
ιαστάσεις λαϊκής εξέγερσης
με νεκρούς και εκατοντάδες
τραυματίες στις διαδηλώσεις
πήρε χθες το κύμα της οργής

που σαρώνει το Ιράν μετά τον θάνατο της
22χρονης Μαχσά Αμινί, η οποία συνελή-
φθη από την Αστυνομία Ηθών της Τεχε-
ράνης επειδή δεν συμμορφώθηκε με την
εντολή να κρύψει καλά τα μαλλιά της κά-
τω από τη μαντίλα και πέθανε ύστερα από
βασανιστήρια.

Οι ταραχές γίνονται όλο και πιο πολιτι-
κές, καθώς στην «επανάσταση των γυ-
ναικών» κατά του θεοκρατικού καθε-
στώτος με συνθήματα «Όχι στη μαντίλα!
Ναι στην ελευθερία και την ισότητα!»
συμμετέχουν όλο και περισσότεροι άν-
δρες, που φωνάζουν «Θάνατος στον Χα-
μενεΐ!», τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη
του Ιράν από το 1989. 

Γυναίκες κόβουν τις κοτσίδες τους και
καίνε τα χιτζάμπ, ενώ στην Τεχεράνη δια-
δηλωτές πυρπόλησαν αστυνομικά τμήμα-
τα και περιπολικά, με τις Αρχές να προ-
χωρούν σε άγρια καταστολή.

Τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας έχουν

κλείσει σε μεγάλο βαθμό και η πρόσβα-
ση στο Instagram και στο WhatsApp έχει
περιοριστεί.

Η 22χρονη Μαχσά πέθανε την περα-
σμένη εβδομάδα αφού συνελήφθη στην
Τεχεράνη επειδή δεν φορούσε «σωστά»
το χιτζάμπ. Έπεσε σε κώμα ενώ βρισκό-
ταν υπό κράτηση. Οι Αρχές είπαν τώρα ότι
θα ξεκινήσουν έρευνα για τα αίτια του θα-
νάτου της, ενώ αρχικά μιλούσαν για καρ-
διακή προσβολή που την έριξε σε κώμα.

«Την είδα νεκρή με μώλωπες»
«Λένε ψέματα… Τους ικέτευα να τη δω

στο νεκροτομείο. Όταν με άφησαν να τη
δω, είχε μώλωπες…», είπε χθες ο πατέ-
ρας της Μαχσά στο BBC Persia.

Ο θάνατος της κοπέλας προκάλεσε τε-
ράστια οργή στον πληθυσμό και τις χει-
ρότερες διαδηλώσεις στο Ιράν από το
2019. Η Μαχσά είχε κουρδική καταγωγή
και οι περισσότερες ταραχές ξέσπασαν
αρχικά στα βορειοδυτικά της χώρας, αλ-
λά τώρα έχουν εξαπλωθεί στην πρω-
τεύουσα και σε τουλάχιστον 50 πόλεις
και κωμοπόλεις. 

Πολλοί διαδηλωτές φωνάζουν «Θα πε-
θάνουμε, θα πεθάνουμε, αλλά θα πάρου-
με πίσω το Ιράν!», καθώς εκτός από τις
ακραίες θρησκευτικές πρακτικές του κα-
θεστώτος, ο κόσμος έχει εξοργιστεί και
με τα οικονομικά προβλήματα, με τη φτώ-
χεια που εξαπλώνεται και κάνει τους Ιρα-
νούς να εξεγείρονται κατά της κυβέρνη-
σης του 61χρονου σκληροπυρηνικού
προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί.

«Πρόκειται για έναν εκρηκτικό συν-
δυασμό, που μπορεί να δημιουργήσει ένα
μεγάλο αντικυβερνητικό έως και αντιισ-
λαμιστικό μέτωπο στους δρόμους και στο
Διαδίκτυο του Ιράν», γράφουν οι «New
York Times». 

ΟΟ Πρόντι φοβάται
απομόνωση
της Ιταλίας αν 
εκλεγεί η Μελόνι 
Καθώς το ακροδεξιό κόμμα Αδέλφια
της Ιταλίας υπό τη 45χρονη Τζόρτζια
Μελόνι εμφανίζεται πρώτο στις δη-
μοσκοπήσεις ενόψει των εκλογών
της Κυριακής, ο πρώην πρωθυπουρ-
γός της Ιταλίας και πρώην πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ρομάνο
Πρόντι δήλωσε ότι «αν κερδίσουν η
Μελόνι και οι σύμμαχοί της, φοβάμαι
ότι, ως χώρα, μπορεί να απομονωθού-
με».«Θα δούμε αν αυτή η ανησυχία θα
μετατραπεί σε “κατάσταση έκτακτης
ανάγκης” για τη
δημοκρατία μας.
Αυτό που φοβά-
μαι περισσότερο
είναι ότι μπορεί
να απομονωθού-
με και να χάσου-
με διαπραγμα-
τευτική ισχύ»,
είπε ο 83χρονος
Πρόντι. 
Τρεις ημέρες
πριν από τις εκλογές, η ρωσική πρε-
σβεία στη Ρώμη δημοσίευσε χθες
στο Twitter επιλεγμένες φωτογρα-
φίες Ιταλών ηγετών με τον Πούτιν.
«Αποσπάσματα πρόσφατης Ιστο-
ρίας. Τόσες αναμνήσεις(!)», σχολιά-
ζει ειρωνικά η λεζάντα φωτογρα-
φιών με τους πρωταγωνιστές της
προεκλογικής εκστρατείας, που πή-
ραν αποστάσεις από τη Μόσχα μετά
την εισβολή στην Ουκρανία.
Ανάμεσά τους είναι οι δεξιοί Μπερ-
λουσκόνι και Σαλβίνι, αλλά και ο
πρώην πρωθυπουργός Ενρίκο Λέτα,
επικεφαλής της βασικής παράταξης
της Κεντροαριστεράς.
«Ο Πούτιν θέλει να είναι διχασμένες
η Ιταλία και η ΕΕ και επιθυμεί δια-
καώς νίκη του δεξιού συνασπισμού
την Κυριακή», σχολίασε ο Λέτα.

Φλέγεται το Ιράν από την…
επανάσταση των γυναικών 
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Βαριές κατηγορίες στον Τραμπ για φορολογική απάτη 250 εκατ. δολαρίων 

Δεκάδες νεκροί και εκατοντάδες
τραυματίες στις διαδηλώσεις για
τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά
Αμινί που είχε συλληφθεί επειδή
δεν φορούσε «σωστά» το χιτζάμπ



Ε
κτός ελέγχου βρίσκονται οι επι-
τήδειοι που εξαπατούν χιλιάδες
καταναλωτές σε όλη την Ελλά-
δα, με τις αρμόδιες Αρχές να

κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την
εμφάνιση νέων μεθόδων από τους «ηλε-
κτρονικούς» δράστες. Η ετήσια έκθεση
του Συνηγόρου του Καταναλωτή για το
2021 στάθηκε στις νέες παραμέτρους του
ηλεκτρονικού εγκλήματος που έχει
απλώσει τα δίχτυα του ακόμη και στο ηλε-
κτρονικό εμπόριο.

Είναι ενδεικτικό, όπως τουλάχιστον επι-
σημαίνεται στην ετήσια έκθεση, ότι οι κα-
κοποιοί προσεγγίζουν τα υποψήφια θύ-
ματά τους μέσω αγγελιών που τα ίδια
έχουν αναρτήσει! Εδώ και αρκετό καιρό η
αρμόδια αρχή έχει λάβει αρκετές αναφο-
ρές για εξαπάτηση καταναλωτών, οι οποί-
οι έχουν αναρτήσει ιδιωτικές αγγελίες στο
διαδίκτυο. Βάσει των καταγραφών, η εξα-
πάτηση πραγματοποιείται στην πλειονό-
τητα των περιπτώσεων μέσω τηλεφωνι-
κών κλήσεων που δέχονται από άγνωστα
πρόσωπα, τα οποία, προσποιούμενα τους
υποψήφιους αγοραστές προϊόντων ή
υπηρεσιών που τίθενται προς πώληση,
τους οδηγούν με τη μέθοδο της πειθούς
σε αποκάλυψη προσωπικών κωδικών
πρόσβασης e-banking ή στοιχείων χρεω-
στικών-πιστωτικών καρτών.

Προσοχή στα e-shops της απάτης
Όπως αποκαλύπτεται στη σχετική έκθε-

ση, οι κακοποιοί έχουν υπεισέλθει και
στον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Μπορεί οι σχετικές καταγγελίες που δέχ-
θηκε ο Συνήγορος του Καταναλωτή να
ήταν λιγότερες συγκριτικά με το 2020,
όταν και παρατηρήθηκε έκρηξη του φαι-

νομένου, όμως οι απάτες ήταν και πάλι
αυξημένες για την περσινή χρονιά. Πώς
λειτουργούν; Οι επιτήδειοι προσφέρουν
αθλητικά ρούχα και παπούτσια αρκετά
γνωστών εταιρειών σε τιμές-σοκ. Τα νού-
μερα που παρουσιάζουν οι απατεώνες ως
προς τις τιμές είναι αρκετά χαμηλότερα
από τις κανονικές τιμές της αγοράς και ει-
δικά σε τόσο ποιοτικά προϊόντα. Στην πε-
ρίπτωση που οι καταναλωτές -οι οποίοι
θεωρούσαν πως θα αγοράσουν κάποια
γνωστή μάρκα- πραγματοποιήσουν την
παραγγελία, ύστερα από λίγες ημέρες
λαμβάνουν ένα δέμα με τα προϊόντα τους.
Όμως, αυτά είναι αρκετά χαμηλής ποιότη-
τας, «μαϊμού», και οι καταναλωτές δεν
έχουν τη δυνατότητα επιστροφής των
προϊόντων, ενώ έχουν δηλωθεί και ψευδή
στοιχεία επικοινωνίας. Μάλιστα, στις συγ-
κεκριμένες συναλλαγές δεν εκδίδεται

απόδειξη ή τυπώνεται μια πλαστή απόδει-
ξη λιανικής πώλησης.

Ενδεικτική είναι και η τακτική πολλών
επιτηδείων που θέλουν να εξαπατήσουν
ανυποψίαστους καταναλωτές: δημιουρ-
γούν πολλές πανομοιότυπες ιστοσελίδες
με παρεμφερή ονόματα. Σε αρκετές περι-
πτώσεις τα υποτιθέμενα διαφορετικά κα-
ταστήματα παριστάνουν πως είναι αντα-
γωνιστικά για να πείθουν ευκολότερα
τους καταναλωτές.

Τα επικίνδυνα μηνύματα
Στην έκθεση του Συνηγόρου του Κατα-

ναλωτή καταγράφονται και οι περιπτώ-
σεις εξαπάτησης καταναλωτών είτε με
μηνύματα στο κινητό ή στο ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, ένα θέμα το οποίο έχει
αναδείξει και η «Political». Οι δράστες
στέλνουν μηνύματα με έναν ηλεκτρονικό

σύνδεσμο και ενημερώνουν τους «πελά-
τες» τους πως είναι εκπρόσωποι τραπε-
ζών. Στόχος τους δεν είναι άλλος από το
«ηλεκτρονικό ψάρεμα» (phishing), δη-
λαδή μεθοδολογία που θα οδηγήσει τους
ανυποψίαστους καταναλωτές να παρα-
χωρήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία ή
ακόμη και τους κωδικούς από τους λογα-
ριασμούς τους. Με αυτόν τον τρόπο οι
δράστες αρπάζουν εύκολα χρήματα από
τους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς χω-
ρίς να αφήνουν μεγάλα ίχνη. Πάντως, το
τελευταίο διάστημα, μετά τη μεγάλη
έξαρση του φαινομένου, αρκετά χρημα-
τοπιστωτικά ιδρύματα άρχισαν να λαμβά-
νουν μέτρα και οι καταναλωτές έγιναν πιο
καχύποπτοι ως προς τα μηνύματα που
λαμβάνουν, με αποτέλεσμα οι δράστες να
έχουν αρχίσει να επιστρέφουν -αργά και
σταθερά- σε πιο παραδοσιακούς τρό-
πους εξαπάτησης. 
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Θλίψη προκαλούν τα στοιχεία για την παραβατικότητα
των ανηλίκων, η οποία γίνεται ακόμη μεγαλύτερη εάν ρί-
ξει κανείς μια ματιά στις υποθέσεις παιδιών ηλικίας 8
έως 14 ετών οι οποίες απασχόλησαν την ΕΛΑΣ και τη δι-
καιοσύνη. 

Η «Political» έχει στη διάθεσή της τα στατιστικά στοι-
χεία για το πρώτο τετράμηνο του 2022, τα οποία αντιπα-
ραβάλλει με εκείνα του 2021 (σ.σ.: το 2020 δεν μπαίνει
στην εξίσωση, καθώς είχαμε μέτρα περιορισμού κυκλο-
φορίας) και δυστυχώς το συμπέρασμα που εξάγεται εί-
ναι ότι τόσο οι «άγουρες» συμμορίες όσο και τα μεμονω-

μένα περιστατικά αυξάνονται… Ενδεικτικά να αναφέ-
ρουμε ότι το διάστημα Ιανουάριος-Απρίλιος 2021 σχη-
ματίστηκαν σε όλη την επικράτεια 27 δικογραφίες για
απλή σωματική βλάβη, με πρωταγωνιστές 7 παιδιά ηλι-
κίας 8 έως 14 ετών. Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα φέ-
τος, οι δικογραφίες έγιναν 37, ενώ και ο αριθμός των εμ-
πλεκόμενων ανηλίκων 8 έως 14 ετών σχεδόν διπλασιά-
στηκε (σ.σ.: 13 παιδιά). 

Την ίδια ώρα και πάντα αντιπαραβάλλοντας τα πρώτα
τετράμηνα 2021 και 2022, διαπιστώνεται αύξηση και στα
περιστατικά κλοπών όπου εμπλέκονται παιδιά ηλικίας 8

έως 14 ετών. Πιο αναλυτικά, πέρσι οι δικογραφίες αφο-
ρούσαν 56 παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, ενώ φέτος ο
αριθμός αυτός αυξήθηκε σε 73. Ίδια εικόνα και στις υπο-
θέσεις ληστειών, καθώς τα 47 παιδιά ηλικίας 8 έως 14
ετών το διάστημα Ιανουάριος-Απρίλιος 2021 έγιναν 69 το
αντίστοιχο διάστημα φέτος. Τέλος, αν και προκαλεί πολύ
μεγάλες απορίες, το 2021 είχαμε 15 παιδιά αυτής της
ηλικίας να εμπλέκονται σε παραβάσεις του ΚΟΚ, με τον
αριθμό για φέτος και πάντα για το πρώτο τετράμηνο να
αυξάνεται σε 18.

Κώστας Παπαδόπουλος

Στοιχεία-σοκ: Αμούστακα παιδιά 8-14 ετών στην παρανομία

Τα άλλα κόλπα των επιτηδείων
που αποκαλύπτει η ετήσια
έκθεση του Συνηγόρου 
του Καταναλωτή για το 2021 
- Πώς αλιεύουν κωδικούς
πρόσβασης e-banking 
ή στοιχείων χρεωστικών-
πιστωτικών καρτών και 
πώς έριξαν δίχτυα και 
στο ηλεκτρονικό εμπόριο
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«Ψαρεύουν» θύματα με…
δόλωμα την αγγελία τους

του 
Μίλτου Σακελλάρη
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Βόλος: Σοκαρίστηκε
μητέρα βλέποντας
άγριο ξύλο μαθητών
Δεν πρέπει, πλέον, να υπάρχει ημέ-
ρα που στο αστυνομικό δελτίο να
μην καταγράφεται έστω ένα περι-
στατικό βίας με πρωταγωνιστές
ανηλίκους. Πιο πρόσφατο αυτό
στην Αγριά Βόλου, όταν το προαύλιο
γυμνασίου μετατράπηκε σε ρινγκ,
με μαθητές να χτυπάνε ο ένας τον
άλλο με γροθιές και κλοτσιές, χω-
ρίς κανένας να τους χωρίζει. Μάρ-
τυρας του βίαιου επεισοδίου έγινε
το μεσημέρι της Τετάρτης (21/9) μια
μητέρα, η οποία είχε πάει στο γυ-
μνάσιο για να συνοδεύσει την κόρη
της και τα όσα είδε θα της μείνουν
βαθιά χαραγμένα στο μυαλό.
«Mαθητές νομίζω της Β’ Γυμνασίου
και δύο παιδιά άρχισαν στη μέση
του δρόμου κοντά στη βρύση το ξύ-
λο. Άγριο ξύλο, μπουνιές, κλοτσιές
και έπεσαν στον δρόμο ο ένας πάνω
στον άλλο κρατώντας του το κεφάλι
από τον λαιμό. (...) Κάποια παιδιά
αντί να τους χωρίσουν έδιναν κλο-
τσιές. Συσσωρευμένη βία! Καθηγή-
τρια έβγαινε να πάει στο αυτοκίνη-
το αλλά καμία σημασία. Ίσως δεν
είδε! Άλλοι γονείς εκεί έξω και κα-
νείς δεν έκανε τίποτα», έγραψε σο-
καρισμένη στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης.

Α
ύξηση έχει παρατηρηθεί στα
κρούσματα της ευλογιάς των πι-
θήκων στην Ελλάδα, ωστόσο η
κλινική κατάσταση των επιβε-

βαιωμένων κρουσμάτων είναι γενικά καλή,
ενώ οι περισσότεροι έχουν αναρρώσει ή
αναρρώνουν. 

Συγκεκριμένα, βάσει της εβδομαδιαίας
ενημέρωσης από τον ΕΟΔΥ, τα συνολικά
κρούσματα της ευλογιάς των πιθήκων στην
Ελλάδα έφτασαν τα 72, καθώς μέσα σε εφτά
μέρες καταγράφηκαν τρία νέα κρούσματα.
Να σημειωθεί πως όλοι οι ασθενείς είναι
άνδρες και η ενδιάμεση ηλικία τους είναι τα
36 έτη (από 19 έως 61 ετών). Είκοσι από αυ-
τούς ανέφεραν ταξίδι στο εξωτερικό εντός
του χρόνου επώασης της νόσου (28%). 

Συνολικά στην Ευρώπη, μέχρι τις 20 Σε-
πτεμβρίου 2022 καταγράφηκαν 24.256
κρούσματα της ευλογιάς των πιθήκων σε 44
διαφορετικές χώρες. Μάλιστα, τον Μάιο του
2022 καταγράφηκε αυξημένος αριθμός
κρουσμάτων ευλογιάς των πιθήκων σε μη
ενδημικές χώρες. Υπενθυμίζεται ότι η ευλο-
γιά των πιθήκων είναι μια ιογενής λοίμωξη
που αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά το
1958. Έκτοτε, εμφανίζεται σε τροπικές πε-
ριοχές της Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής.
Μεταδίδεται μέσω της επαφής με άγρια ζώα
και από άνθρωπο σε άνθρωπο με τη στενή
σωματική επαφή.

Ποια είναι τα συμπτώματα
Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό,

πονοκέφαλο, μυαλγίες, οσφυαλγία, λεμφα-
δενοπάθεια, ρίγος και εξάντληση, ενώ συ-
νήθως εμφανίζεται χαρακτηριστικό εξάν-
θημα 1 με 5 ημέρες μετά την έναρξη των
συμπτωμάτων. Μολονότι η ευλογιά των πι-
θήκων δεν είναι τόσο μεταδοτική, υψηλό-
βαθμος αξιωματούχος των κινεζικών υπη-
ρεσιών υγείας, μετά την καταγραφή του
πρώτου γνωστού κρούσματος του ιού στην
ηπειρωτική Κίνα, συνέστησε ιδιαίτερη προ-
σοχή στους πολίτες και να αποφεύγουν την
επαφή με αλλοδαπούς.

«Για να αποφευχθεί πιθανή μόλυνση με
ευλογιά των πιθήκων και στο πλαίσιο του δι-
κού μας υγιεινού τρόπου ζωής, συνιστάται
να μην έχετε άμεση δερματική επαφή με αλ-
λοδαπούς», υπογράμμισε ο Γου Ζουνγόου,
επικεφαλής επιδημιολόγος στο κινεζικό
Κέντρο για τον Έλεγχο και την Πρόληψη Νο-
σημάτων. Προέτρεψε επίσης στους πολίτες
να αποφεύγουν τέτοιου είδους επαφές με
ανθρώπους που έχουν βρεθεί στο εξωτερι-
κό τις τελευταίες τρεις εβδομάδες καθώς
και με «αγνώστους», ενώ συνέστησε επα-
γρύπνηση.

Στα 72τα κρούσματα
ευλογιάς των πιθήκων, 
τι να προσέχουμε

Σαρώνει την Ευρώπη 
η ιογενής λοίμωξη, 
με την οποία έχουν μολυνθεί
24.256 άνθρωποι

Εκτέλεση στην Καβάλα:
Τρία άτομα γνωστοί
του θύματος στο… 
κυνήγι των Aρχών

Τρία γνώριμα άτομα του 52χρονου που
εκτελέστηκε στη Χρυσούπολη της Καβά-
λας φαίνεται να έχουν μπει στο μικρο-
σκόπιο των διωκτικών Αρχών που προ-
σπαθούν να εξιχνιάσουν την υπόθεση.

Εδώ και μία εβδομάδα οι άνδρες της
ΕΛΑΣ συλλέγουν στοιχεία και παίρνουν
καταθέσεις από γνωστούς, συγγενείς,
κυνηγούς και συναδέλφους του ανθρώ-
που που έπεσε νεκρός μετά την ενέδρα
που του στήθηκε έξω από το εργοστάσιο
όπου εργαζόταν. Οι μαρτυρίες από το
περιβάλλον του θύματος, αλλά και οι
έρευνες που έχουν πραγματοποιήσει
κάνουν τους αστυνομικούς να ευελπι-
στούν ότι η σύλληψη του δράστη δεν εί-
ναι μακριά.

Από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί
της Ασφάλειας της Καβάλας, που έχουν
αναλάβει να ρίξουν άπλετο φως στην
υπόθεση, έχουν αποκλείσει το ενδεχό-
μενο πίσω από την εγκληματική ενέρ-
γεια να βρίσκονται άτομα που εμπλέ-
κονται σε ποινικές υποθέσεις, καθώς σε
αυτή την περίπτωση θα χρησιμοποιού-
σαν περίστροφο ή όπλο με βολίδες.
Έτσι, αφού δεν υπάρχει ξεκαθάρισμα
λογαριασμών, οι αστυνομικοί έστρεψαν
τις έρευνές τους στις προσωπικές δια-
φορές που μπορεί να είχε το θύμα.

Το γεγονός ότι ο πατέρας των δύο παι-
διών ήταν κυνηγός είχε σαν αποτέλεσμα
μεγάλο κομμάτι των ερευνών να επικεν-
τρωθεί σε ανθρώπους που ασχολούνται
με το συγκεκριμένο αντικείμενο και
ήταν γνωστοί με τον 52χρονο. Έτσι δεν
αποκλείουν οι διαφορές του θύματος να
ήταν με κάποιον άλλο κυνηγό είτε για τα
θηράματα είτε για προσωπική τους υπό-
θεση, Για αυτό και οι άνδρες της ΕΛΑΣ
πραγματοποίησαν βαλλιστικούς ελέγ-
χους σε πολλές καραμπίνες. Τις τελευ-
ταίες ώρες, πάντως, οι έρευνες επικεν-
τρώνονται γύρω από τρία άτομα, τα
οποία βρίσκονταν στο ευρύτερο περι-
βάλλον του αρχιεργάτη του εργοστασί-
ου, ενώ οι αστυνομικές Αρχές εκτιμούν
ότι γρήγορα θα έρθει το στοιχείο που
θα δώσει τέλος στο θρίλερ της Καβάλας. 



A
γνωστες λεπτομέρειες από τη δρά-
ση δύο οργανώσεων που άρπαζαν
καταλύτες από αυτοκίνητα και
εξαρθρώθηκαν από την ΕΛΑΣ απο-

καλύπτει σήμερα η «Political», φέρνοντας στο
φως της δημοσιότητας ντοκουμέντα από τη
δικογραφία που σχημάτισαν οι αστυνομικοί
της Ασφάλειας αλλά και διαλόγους μεταξύ
των μελών των συμμοριών. 

Είναι χαρακτηριστικό πως οι δράστες σε
κάποιες περιπτώσεις άρπαζαν καταλύτες μέ-
σα σε δύο(!) λεπτά, ενώ πολλές φορές σήκω-
ναν τα αυτοκίνητα με τα ίδια τους τα χέρια.

Οι άνδρες της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας
Βορειοανατολικής Αττικής κατέγραψαν στο
διαβιβαστικό τη δράση των κακοποιών:
«Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέκυψαν από
την έρευνα, οι κατηγορούμενοι ενώθηκαν
και συνέστησαν τις κατά περίπτωση εγκλη-
ματικές επιχειρησιακές ομάδες. Η δράση
τους ήταν διαρκής και σχεδόν καθημερινή,
αποτελώντας τη μοναδική πηγή εισοδημά-
των τους. Τα μέλη συνδέονταν με συγγενικές
σχέσεις και στενές φιλίες. Η δράση των με-
λών της οργάνωσης ξεκίνησε τουλάχιστον
από τον περασμένο Απρίλιο, ενώ δρούσαν

σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής».
Αναφορικά με τον τρόπο δράσης τους, οι

άνδρες της Ασφάλειας ανέφεραν ότι «τα
επιχειρησιακά τους μέλη, επιβαίνοντας σε
οχήματα που ανήκαν σε εταιρείες ενοικιά-
σεων, κυρίως βραδινές - πρώτες πρωινές
ώρες, προσέγγιζαν σταθμευμένα οχήματα
όπου με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού (ηλε-
κτρικοί κόφτες) αφαιρούσαν τους καταλύ-
τες εξατμίσεών τους. Σε πολλές περιπτώ-
σεις προκαλούσαν εκτεταμένες φθορές στα
οχήματα-στόχους τους, προκειμένου να
επιτύχουν τον σκοπό τους εξαναγκάζοντας
τους παθόντες σε κοστοβόρες εργασίες
αποκατάστασης ζημιών».

Μέσα σε δύο λεπτά
Κάποιες φορές οι δράστες έφταναν στο ση-

μείο να σηκώνουν με τα χέρια τους το αυτοκί-
νητο-στόχο και το κρατούσαν σχεδόν όρθιο,
πατώντας μόνο στις δύο ρόδες. «Με αυτόν τον
τρόπο αποκτούσαν πρόσβαση στο σύστημα
εξάτμισης χωρίς να χρειαστεί να πέσουν καν
στο έδαφος. Μόλις ολοκληρωνόταν η κοπή
του καταλύτη, άφηναν το όχημα και έπεφτε με
θόρυβο στο οδόστρωμα. Η συγκεκριμένη
πράξη απαιτεί ιδιαίτερη σωματική δύναμη, αλ-
λά ταυτόχρονα καταδεικνύει τη σιγουριά των
δραστών, καθώς, παρόλο που γίνονταν αντιλη-
πτοί από περιοίκους, κατάφερναν να ολοκλη-
ρώσουν τη δράση τους εντός περίπου δύο λε-
πτών», τόνισαν στα σχετικά έγγραφα που δια-
βίβασαν στον εισαγγελέα οι αστυνομικοί.

«Η Υπηρεσία μου από τα μέσα του Ιουνίου
ακούει τις τηλεφωνικές συνδέσεις των κατη-
γορουμένων με σκοπό την εξακρίβωση των
ατόμων που προμήθευαν τα μέλη της οργά-

νωσης με οχήματα», κατέθεσε αστυνομικός.
Ενδεικτικός είναι και ένας διάλογος μεταξύ
των κατηγορουμένων που κατέγραψε ο κο-
ριός της ΕΛΑΣ και δείχνει τις συνεννοήσεις
που γίνονταν:
ΑΑ’ κατηγορούμενος:Ναι
Β’ κατηγορούμενος: Έλα ρε.
Α’ κατηγορούμενος: Έλα στο μαγαζί σε δυο
λεπτά.
Β’ κατηγορούμενος: Έγινε.

Σε άλλο σημείο αναφέρονται και στις τιμές
των αυτοκινήτων. «800 ευρώ αμάξι, χωρίς εγ-
γύηση, 50 ευρώ συν εγγύηση νομίζω…», είπε
σε συνομιλία του ο ένας από τους δράστες.

Τι λένε οι δικηγόροι τους
«Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς, καθώς οι εντο-

λείς μας αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιορι-
στικό όρο της εμφάνισής τους μία φορά στο
αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους και της
απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Η δικο-
γραφία ήταν ογκωδέστατη, καθώς ενέπλεκε
τους εντολείς μας ως μέλη ταυτόχρονα και στις
δυο φερόμενες εγκληματικές οργανώσεις!»,
δήλωσαν στην «Political» οι συνήγοροι υπερά-
σπισης των κατηγορουμένων Γιάννης Γλύκας
και Δημήτρης Μπελδέκος. «Παρ’ όλα αυτά,
μελετώντας ενδελεχώς τα στοιχεία, αναδείξα-
με τις αντιφάσεις του διαβιβαστικού της αστυ-
νομίας και θέσαμε την υπόθεση στις πραγμα-
τικές της διαστάσεις», συνέχισαν χαρακτηρι-
στικά στις δηλώσεις τους οι δύο δικηγόροι.
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Για μήνες οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίω-
ξης Εγκλημάτων Κατά Ιδιοκτησίας αναζητού-
σαν ένα στοιχείο που θα τους οδηγούσε στον
42χρονο Αλβανό κακοποιό, ο οποίος είχε γίνει
φόβος και τρόμος για τράπεζες και πρακτορεία
τυχερών παιχνιδιών. Από κάμερες ασφαλείας,
είχαν καταφέρει να εντοπίσουν ότι ύστερα από
κάθε χτύπημα (σ.σ.: για να μην κινεί υποψίες)
άλλαζε και χρησιμοποιούσε ένα φωσφοριζέ
γιλέκο που παρέπεμπε σε υπάλληλο δήμου με

τη σήμανση «Έργα Πρασίνου». Όπως προέκυ-
ψε από την έρευνα της ΕΛΑΣ, ο 42χρονος εμ-
πλέκεται σε τουλάχιστον 11 ένοπλες ληστείες
σε Νέα Σμύρνη, Νέο Κόσμο, Δάφνη, Παγκράτι,
Πετράλωνα και Μοσχάτο, εκ των οποίων οι
οκτώ αφορούν υποκαταστήματα τραπεζών και
οι τρεις υποκαταστήματα τυχερών παιγνίων, με
λεία που ξεπερνάει τις 76.000 ευρώ. Μαζί του
συνελήφθη και ένας 22χρονος Βούλγαρος συ-
νεργός του (σ.σ.: εμπλέκεται σε τουλάχιστον

ένα «χτύπημα»), ενώ αναζητούνται και άλλοι
συνεργοί του. Ο 42χρονος έμπαινε στα μαγαζιά
ως πελάτης, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηρι-
στικά του προσώπου του με καπέλο ή περούκα,
γυαλιά ηλίου και χειρουργική μάσκα. Στη συ-
νέχεια, ακινητοποιούσε με την απειλή πιστολι-
ού, αφαιρούσε τα χρήματα από τα ταμεία και
εξανάγκαζε τον διευθυντή να του ανοίξει την
πόρτα ασφαλείας. 

Παπ.

Στα χέρια της ΕΛΑΣ ο Αλβανός ληστής με το φωσφοριζέ γιλέκο

Σήκωναν ακόμα
και με τα χέρια
τα ΙΧ και έκλεβαν 
τους καταλύτες

Οι δικηγόροι Γιάννης Γλύκας 
και Δημήτρης Μπελδέκος

Απόσπασμα από τη δικογραφία 
της Ασφάλειας

του 
Μίλτου Σακελλάρη

Όλο το παρασκήνιο της δράσης 
των δυο οργανώσεων, 

η δικογραφία της αστυνομίας και 
οι διάλογοι των μελών της σπείρας
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Στο αρχείο έστειλε την υπόθεση βιασμού
της Γεωργίας Μπίκα ο Άρειος Πάγος

Ο
ριστικά στο αρχείο οδηγήθηκε η υπόθεση με τον βιασμό που κατήγ-
γειλε ότι υπέστη η 24χρονη Γεωργία Μπίκα, ανήμερα την Πρωτοχρο-
νιά, σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Όπως έγινε γνωστό χθες, ο ει-
σαγγελέας του Αρείου Πάγου απέρριψε το αίτημα αναίρεσης του βου-

λεύματος με το οποίο απαλλάχθηκε 27χρονος για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Με
διάταξή του ο αντεισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου Αχιλλέας Ζήσης θέτει
την υπόθεσή του στο αρχείο, θεωρώντας ορθό το σκεπτικό του βουλεύματος, με
το οποίο το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης απήλλαξε τον νεαρό
από την κατηγορία των «γενετήσιων πράξεων χωρίς τη συναίνεση του θύματος».

Σημειώνεται ότι η 24χρονη είχε προσφύγει στην Εισαγγελία του Αρείου Πά-
γου ζητώντας την αναίρεση του απαλλακτικού βουλεύματος, ενώ ο συνήγορός
της Ν. Διαλυνάς ανακοίνωσε πως θα γίνει προσφυγή στο Ευρωπαίκό Δικαστή-

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τα... χρειάστηκε με
τα αγριογούρουνα
Μια απρόσμενη συνάντηση εί-
χε χθες το βράδυ ο Δημήτρης
Τσαλικάκης. Ο διοικητής της
4ης Υγειονομικής Περιφέρει-
ας Μακεδονίας και Θράκης,
που μένει στην περιοχή των
Πεύκων, βγήκε να πετάξει τα
σκουπίδια στην ανακύκλωση,
ωστόσο εκείνη την ώρα απο-
λάμβαναν τη βοσκή τους στο
σημείο... αγριογούρουνα. Και
επειδή πρόκειται για άγρια
ζώα που μπορεί να επιτεθούν
στον άνθρωπο αν νιώσουν να
απειλούνται, ο Δ. Τσαλικάκης
έγραψε στη σχετική ανάρτηση:
«Η Κοκκινοσκουφίτσα έμεινε
τώρα πλέον να εμφανιστεί και
ο κακός ο Λύκος! (Ανακύκλω-
ση τέλος για μένα!)».

Παράπονα ΣΕΒΕ από
Κυριάκο, Αλέξη και Νίκο 
Μεγάλη δυσαρέσκεια υπάρχει στους
κόλπους του ΣΕΒΕ για τους πολιτι-
κούς αρχηγούς. Ο λόγος; Κανένας,
ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ούτε ο
Αλέξης Τσίπρας, ούτε ο Νίκος Αν-
δρουλάκης, δεν πέρασε από το περί-
πτερο του Συνδέσμου Εξαγωγέων
στην 86η ΔΕΘ, όπου φέτος συστήθη-
κε στους επισκέπτες το νέο εγχείρη-
μα «Macedonian the Great». Δι-
καιολογημένα τα παράπονα, αφού οι
αρχηγοί των κομμάτων φαίνεται
πως «γύρισαν την πλάτη» στην
πρωτοβουλία με στόχο την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας των προ-
ϊόντων που παράγονται και των
υπηρεσιών που παρέχονται στη Μα-
κεδονία.

Πρωτοβουλία για
ανεμβολίαστα βρέφη
από τον Σαουλίδη
Επίσκεψη στο πολυϊατρείο των
Γιατρών του Κόσμου έκανε ο υπο-
ψήφιος βουλευτής και μέλος του
Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ
Αντώνης Σαουλίδης. Εκεί εκτός
από τη σημασία της Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας, ενημερώθηκε
και για ένα σημαντικό πρόβλημα με
τα ανεμβολίαστα βρέφη. Μαθαί-
νουμε ότι υποσχέθηκε ότι θα συν-
δράμει άμεσα. 

Ο δαίμονας του Διαδικτύου «ανακάτεψε» τον αντι-
δήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Θεσσαλο-
νίκης Σωκράτη Δημητριάδη με τον εκλιπόντα συνο-
νόματό του, πρώην δήμαρχο Δράμας. Έτσι, αν κάποι-
ος γκουγκλάρει το όνομα του αντιδημάρχου κ. Δημη-
τριάδη, το πρώτο πράγμα που θα δει είναι η φωτο-

γραφία του αλλά με λανθασμένο βιογραφικό. Το
αστείο της υπόθεσης είναι πως ο κ. Δημητριάδης
φαίνεται να γεννήθηκε το 1931 και να... πέθανε το
2008! Εμείς του τηλεφωνήσαμε και είδαμε ότι ο Σω-
κράτης Δημητριάδης -αυτός του Δήμου Θεσσαλονί-
κης- ζει και βασιλεύει! 

Μακάβριος «δαίμων» χτύπησε τον αντιδήμαρχο Σ. Δημητριάδη

Μαραθώνιος Βαρτζόπουλου
για την επανεκλογή του

Μαραθωνοδρόμος έγινε ο Δημήτρης Βαρτζό-
πουλος. Πόσα χιλιόμετρα μπορεί να καλύψει ένας
βουλευτής στο πλαίσιο της καμπάνιας για την
επανεκλογή του; Πάντως, ο βουλευτής της Β’
Θεσσαλονίκης μέσα σε διάστημα μίας ημέρας δη-
μοσίευσε φωτογραφικό υλικό από την περιοδεία
του σε Κουφάλια, Βαλτοχώρι, Άδενδρο, Ξηροχώ-
ρι, Νέα Μεσήμβρια, Ελεούσα. Κι έπεται συνέχεια.  

Παρών στο πράσινο
ιατρικό ψηφοδέλτιο  

Πραγματοποιήθηκε προχθές στα γραφεία του
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Θεσσαλονίκης συνάντηση της
Νομαρχιακής Επι-
τροπής με εκπροσώ-
πους του ψηφοδελ-
τίου της Προοδευτι-
κής Πρωτοβουλίας
Ιατρών. «Στις προσε-
χείς εκλογές του Ια-
τρικού Συλλόγου η
Προοδευτική Παράταξη δηλώνει ξανά “παρού-
σα”, προασπιζόμενη τον δημόσιο χαρακτήρα
της Υγείας με προτάσεις σε όλα τα καίρια ζητή-
ματα», αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση στα
social media με τον Χρήστο Παπαστεργίου να
δηλώνει «παρών». 

Ευχαριστώ Μυλόπουλου
και ευχές για… λύτρωση 

Ο λόγος για τον Γιάννη Μυλόπουλο, τον δυ-
νάμει υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ή και
υποψήφιο δήμαρχο. Και με τα δύο ευχαριστη-
μένος θα ’ναι. Στο μετεγενέθλιο -χρόνια του
πολλά- μήνυμά του στο Facebook ευχήθηκε
«του χρόνου να είμαστε καλά και ακόμη καλύ-
τερα από φέτος! Λυτρωμένοι από όσους και
όσα μας βασανίζουν και μας τυραννούν». 

Πρωτοβουλία Καράογλου 
για την ισότητα των φύλων

Με δύο εκδηλώσεις σε Περαία και Θέρμη την Κυρια-
κή 25 Σεπτεμβρίου ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της
Νέας Δημοκρατίας Θεόδωρος Καράογλου εντατικοποι-
εί την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει τους τελευταίους
μήνες για την ενίσχυση της Ισότητας των Φύλων. Στο
πλαίσιο αυτό, διοργανώνει δύο ακόμη ενημερωτικές
εκδηλώσεις γυναικών με θέμα «Ενδοοικογενειακή βία
και πολιτικές ισότητας των φύλων», στόχος των οποίων
είναι να αναδείξουν την ανάγκη οικοδόμησης υγιών και
ισότιμων διαπροσωπικών σχέσεων αλλά και να παρά-
σχουν χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά με τους τρό-
πους αντιμετώπισης και τα δικαιώματα των γυναικών
που βιώνουν κακοποιητική συμπεριφορά.



Σε πόλεμο ανακοινώσεων επιδόθηκαν για μία ακόμη φορά η πρώην περιφε-
ρειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου και ο νυν περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης

και ξανά αφορμή ήταν ο τρόπος συζήτησης της διαχείρισης των απορριμμά-
των. Την αρχή έκανε η κ. Δούρου που κατηγόρησε τη διοίκηση Πατούλη για

«επίδειξη αυταρχισμού» και απαξίωση του περιφερειακού συμβουλίου, επει-
δή δεν έκανε δεκτή την πρόταση της αντιπολίτευσης, ώστε η συνεδρίαση για

τον περιφερειακό της σχεδιασμό για τη διαχείριση των απορριμμάτων να γίνει
διά ζώσης και όχι με τηλεδιάσκεψη. Η απάντηση από πλευράς του περιφερει-
άρχη ήταν καταιγιστική, κατηγορώντας την κ. Δούρου ότι συνεχίζει τον «πολι-
τικό και θεσμικό της κατήφορο», τονίζοντας πως «η κ. Δούρου δεν έκανε τίπο-

τα για την ανακύκλωση, δεν προχώρησε ούτε ένα έργο, ώστε να μη θάβονται
σκουπίδια στη Φυλή. Το μόνο έργο που δρομολόγησε ήταν η επέκταση του ΧΥ-

ΤΑ Φυλής». Όσον αφορά τον τρόπο συζήτησης του θέματος, ο κ. Πατούλης
υποστήριξε: «Δεν την ενοχλεί η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, την ενο-

χλεί που αναδεικνύεται για μία ακόμη φορά η ανεπάρκειά της». 

Εντόπισαν αδικία 
Τη διόρθωση μιας αδικίας ζητούν οι εργαζόμενοι

στους δήμους από τον υφυπουργό Κοινωνικής
Ασφάλισης Παναγιώτη Τσακλόγλου. Συγκεκριμένα
με επιστολή της η ΠΟΕ-ΟΤΑ ζητά από τον υφυπουρ-
γό να διορθώσει μια αδικία σε βάρος των συνταξιού-
χων και εργαζομένων στην καθαριότητα και στα τε-
χνικά συνεργεία των δήμων, καθώς όπως υποστηρί-
ζει θα πάρουν μικρότερες συντάξεις παρά το γεγο-
νός ότι καταβάλλουν αυξημένες εισφορές. Οι ρυθ-
μίσεις που έχουν δημιουργήσει αυτήν τη δυσαναλο-
γία έχουν προκύψει με νόμους που έχουν ψηφιστεί
το 2016 και το 2017 και από την εφαρμογή τους έχει
διαπιστωθεί αυτή η «κατάφωρη αδικία» από την
ΠΟΕ-ΟΤΑ που τώρα ζητά από τον κ. Τσακλόγλου την
άμεση αποκατάστασή της.

Προετοιμάζεται «αντάρτικο»
Έντονες παρασκηνιακές κινήσεις εντοπίζονται

το τελευταίο χρονικό διάστημα στο Ίλιον, στις
οποίες εξετάζεται το ενδεχόμενο αμφισβήτησης
της απόλυτης κυριαρχίας του Νίκου Ζενέτου. Οι
πληροφορίες θέλουν τον επί χρόνια στενό συνερ-
γάτη του δημάρχου και γιο του πρώην δημάρχου
Βασίλη Κουκουβίνου, Δημήτρη Κουκουβίνο, να
έχει επαφές με στελέχη της παράταξης εξετάζον-
τας το ενδεχόμενο να τον στηρίξουν στην περί-
πτωση που θέσει υποψηφιότητα στις εκλογές του
Οκτωβρίου 2023. Μέχρι τώρα φαίνεται να έχει
εξασφαλίσει την υποστήριξη μόνο από στενά συγ-
γενικά πρόσωπα, καθώς η άποψη που επικρατεί
στην παράταξη είναι πως ο κ. Ζενέτος μπορεί με
άνεση να κερδίσει μία ακόμη θητεία, όμως η προ-
εκλογική συζήτηση μόλις ξεκινά, οπότε αναμέ-
νονται εξελίξεις… 

!
Πληρώνονται τα… σπασμένα

Με μια νέα επιχορήγηση που υπέγραψε ο αναπληρωτής
υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας δίνεται η δυνατότητα σε
δήμους και περιφέρειες να εξοφλήσουν υποχρεώσεις τους που
έχουν προκύψει από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και δια-
ταγές πληρωμής. Συγκεκριμένα, το ποσό των 19,3 εκατ. ευρώ
αφορά αποκλειστικά την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων
που απορρέουν από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφά-
σεις, οι οποίες έχουν καταστεί τελεσίδικες έως την 24η Μαρτίου
2022 και αφορούν αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ή αποζημιώσεις από αδικοπρα-
ξία. Στους δήμους η επιχορήγηση είναι συνολικού ύψους
15.611.242 ευρώ και στις περιφέρειες 3.659.988 ευρώ. 
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Ο «αυταρχισμός» και ο «πολιτικός κατήφορος»
Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα νό-
τια της Αθήνας, η δημοτική αρχή στην

αγωνία της να δημιουργήσει «γωνιές
ανακύκλωσης» επέλεξε τοποθεσία που

προκάλεσε πολιτικό θέμα; Φαίνεται πως η επιλογή να
δημιουργηθεί μια από αυτές τις «γωνιές» πολύ κοντά
στο μνημείο όπου τιμάται η Γενοκτονία των Ποντίων
έχει προκαλέσει την αντίδραση τόσο του τοπικού
συλλόγου όσο και της αντιπολίτευσης. Γκάφα του δη-
μάρχου, που μπορεί να κοστίσει ενόψει εκλογών!

Επικίνδυνα τα οχήματα
Τον κώδωνα του κινδύνου για την τραγική

κατάσταση στην οποία βρίσκονται πολλά από
τα αυτοκίνητα του Δήμου Πεντέλης έκρουσε το
Σωματείο Εργαζομένων, καταφεύγοντας σε
επίσημη ανακοίνωση αφού οι προφορικές
οχλήσεις δεν έπιασαν τόπο. Όπως επισημαί-
νουν προς τη δήμαρχο Δήμητρα Κεχαγιά, σχε-
δόν όλα τα οχήματα του δήμου είναι σε πολύ
άσχημη μηχανολογική κατάσταση, ενώ και η
στελέχωση του συνεργείου είναι ελλιπής,
αφού δεν υπάρχει ούτε ένας μηχανικός που θα
φροντίσει για την εύρυθμη λειτουργία των οχη-
μάτων. Μάλιστα το σωματείο ξεκαθαρίζει πως,
αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα για την επισκευή
των οχημάτων, τότε θα πάρει εκείνο πρωτο-
βουλία, ώστε «τα οχήματα να ακινητοποι-
ηθούν», κάνοντας σαφές πως «η ζωή των συ-
ναδέλφων μας είναι πάνω από όλα και όλους».
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α πάνω κάτω φέρνει η ενεργει-
ακή κρίση ως προς το κόστος και
τον τρόπο θέρμανσης. Ο προ-
βληματισμός στα νοικοκυριά για

το πόσο ακριβά θα κοστίσει ο φετινός χει-
μώνας συνεχώς μεγαλώνει. 

Οι καταναλωτές προσπαθούν να
βρουν λύσεις, ώστε να μεταβούν από
το φυσικό αέριο στο πετρέλαιο, ανα-
ζητώντας πληροφορίες για το αν μπο-
ρούν να επιστρέψουν στον προηγού-
μενο τρόπο θέρμανσης και ποιο θα
ήταν το κόστος της εκ νέου μετατρο-
πής του καυστήρα τους.

«Δεν είναι εύκολη»
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εργολάβων

Θερμοϋδραυλικών Νομού Θεσσαλονίκης
Φώτης Τσαπαδάς μιλώντας στην «Politi-
cal» διευκρίνισε πως η μετατροπή από φυ-
σικό αέριο σε πετρέλαιο δεν είναι για
όλους εύκολη. «Η κάθε περίπτωση είναι
διαφορετική. Άλλες φορές μπορεί να γίνει
η μετατροπή, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις
που κάτι τέτοιο είναι αδύνατο. Κάθε περί-
πτωση έχει τη δική της ιδιομορφία. Εξαρ-
τάται από την εγκατάσταση που υπάρχει».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «ο κόσμος είναι
ανήσυχος, έχει μπερδευτεί και ζητάει να
βρει λύσεις. Πολλοί είναι εκείνοι που ρω-
τούν τι να κάνουν και τι μπορεί να τους
συμφέρει. Ωστόσο, όσο κρατά ο καλός
καιρός δεν αποφασίζουν τι θα κάνουν.
Βρίσκονται σε στάση αναμονής. Με το
που θα αρχίσουν τα κρύα, τότε θα δούμε
πού έχουν καταλήξει», προκειμένου να
αντεπεξέλθουν στον δύσκολο ενεργειακό
χειμώνα που έρχεται.

«Ο πανικός είναι κακός σύμβουλος. Θα
πρέπει να το δουν με ψυχραιμία», είπε
χαρακτηριστικά.

Ένας σημαντικός παράγοντας για οποι-

αδήποτε αλλαγή στον τρόπο θέρμανσης
είναι τα χρήματα. Οι νέου τύπου ατομικοί
λέβητες πετρελαίου κοστίζουν, όπως είπε
ο κ. Τσαπαδάς, από 2.000 ως 2.500 ευρώ,
ενώ στους παλαιού τύπου οι τιμές ξεκι-
νούν από 1.000 ευρώ. «Γενικότερα το κο-
στολόγιο μιας μετατροπής μπορεί να κυ-
μανθεί από 500 ευρώ και να φτάσει τα
5.000 ευρώ». Δεύτερος παράγοντας είναι
ο χώρος, εάν δηλαδή ο ένοικος ενός δια-
μερίσματος έχει χώρο να τοποθετήσει τον
λέβητα στον μπαλκόνι του.

Στις πολυκατοικίες
«Να αναφέρουμε ότι στις πολυκατοι-

κίες που είχαν ως κεντρική θέρμανση το

πετρέλαιο και οι ένοικοι εγκατέστησαν
ατομικούς λέβητες αερίου είναι εξαιρετι-
κά δύσκολο να επιστρέψουν, καθώς και να
θέλει κάποιος να βάλει λέβητα πετρελαί-
ου, πρέπει να έχει χώρο στο μπαλκόνι του.
Αν έχει χώρο και τα χρήματα, τότε μπορεί
να το κάνει, καθώς η εσωτερική εγκατά-
σταση είναι η ίδια με του φυσικού αερίου
και δεν χρειάζεται κάποια αλλαγή», είπε.

Τέλος, ο κ. Τσαπαδάς τόνισε πως
«πρέπει να προστατέψουμε τον κόσμο
από τους επιτήδειους που θέλουν να εκ-
μεταλλευτούν καταστάσεις προχωρών-
τας σε μετατροπές υψηλού κόστους. Θα
είναι αργά όταν οι καταναλωτές διαπι-
στώσουν ότι τα χρήματα που έδωσαν

δύσκολα θα αποσβεστούν».
Να σημειώσουμε ότι όσοι «φύγουν»

από το φυσικό αέριο και επιστρέψουν στο
πετρέλαιο θα έχουν φέτος διπλό επίδομα
θέρμανσης εφόσον το εισόδημά τους δεν
ξεπερνά τα 16.000 ευρώ για τον άγαμο και
τα 24.000 για το ζευγάρι με προσαύξηση
3.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Χιλιάδες καταναλωτές, μόλις κατέβασαν την εφαρ-
μογή στο κινητό τους, ξεκίνησαν να σκανάρουν τις
αποδείξεις που είχαν λάβει για τις συναλλαγές τους.
Για περίπου 400 συναλλαγές έγιναν ανώνυμες καταγ-
γελίες και για 327 περιπτώσεις οι καταγγελίες ήταν
επώνυμες, με την πλειονότητα των περιπτώσεων να
αφορά αποδείξεις οι οποίες είχαν εκδοθεί από ταμει-
ακή μηχανή που είναι ενεργή και δηλωμένη αλλά δεν
είχαν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ. Με τη νέα εφαρμογή

όλοι οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν
από το κινητό τους την εγκυρότητα της κάθε απόδειξης
που λαμβάνουν για τις συναλλαγές τους σε πραγματικό
χρόνο. Οι πολίτες μπορούν να τη βρουν στα ηλεκτρονι-
κά καταστήματα Google Play Store (για κινητά με λογι-
σμικό Android) https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.appodixi και ΑppStore (για κινητά με
λογισμικό IOS, δηλαδή της Apple) https://apps
.apple.com/us/app/appodixi/id1645044371, όπως

ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Έτσι οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν τη
γνησιότητα των αποδείξεων που λαμβάνουν στις συ-
ναλλαγές τους. 

Όπως σημειώνεται από την ΑΑΔΕ, με τη νέα ψηφια-
κή εφαρμογή, ενδυναμώνεται η άσκηση του δικαιώμα-
τος του πολίτη να ελέγχει τη νομιμότητα των πληρω-
μών που κάνει στις συναλλαγές του, για κάθε αγαθό ή
υπηρεσία που αγοράζει. 

Τι λέει στην «Political» 
ο πρόεδρος του Συνδέσμου
Εργολάβων
Θερμοϋδραυλικών

Βροχή οι καταγγελίες καταναλωτών για αποδείξεις-μαϊμού

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Πόσο συμφέρει η μετατροπή
από αέριο σε πετρέλαιο
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Ξ
ανά υψηλά στις επιλογές των
καταναλωτών αναμένεται να
βρεθεί το φυσικό αέριο για
τη θέρμανση, καθώς μετά

την ανακοίνωση των επιδοτήσεων στις
καταναλώσεις η τιμή του εμφανίζεται
ανταγωνιστικότερη έναντι του πετρε-
λαίου και του ρεύματος.

Οι προχθεσινές εξαγγε-
λίες του υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργει-
ας Κώστα Σκρέκα για
επιδότηση 9 λεπτά το
λίτρο φέρνει την τιμή
του φυσικού αερίου στα
12 λεπτά ανά θερμική
kWh, με το πετρέλαιο στα 14
λεπτά και το ρεύμα στα 16 λεπτά
βάσει των επιδοτήσεων που ανακοι-
νώθηκαν για τον μήνα Οκτώβριο. Η
λιανική τιμή των 12 λεπτών το λίτρο
(120 ευρώ/MWh) για το αέριο βασίζε-
ται στις εκτιμήσεις των ίδιων των εται-
ρειών, με την παραδοχή ότι το TTF θα
κινηθεί τους επόμενους μήνες στα
επίπεδα των 200 ευρώ/MWh.

Αν επομένως ένα νοικοκυριό σε
σπίτι 100 τμ απαιτεί για να ζεσταθεί τον
χειμώνα 9.000 κιλοβατώρες, θα πλη-
ρώσει 1.100 ευρώ για το φυσικό αέριο,

1.250-1.300 ευρώ για το πετρέλαιο και
1.450-1.500, αν επιλέξει να κάνει χρή-
ση μόνο ηλεκτρικών συσκευών, οι
οποίες φυσικά δεν θερμαίνουν αποτε-
λεσματικά τον χώρο.

Το αέριο δηλαδή, παρότι έχει αυξηθεί
κατά 300% από πέρυσι, εντούτοις δεί-
χνει να παραμένει -μετά και την επιδό-
τηση των 90 ευρώ από τη ΔΕΠΑ- το πιο

ανταγωνιστικό καύσιμο για τη
φετινή σεζόν θέρμανσης.

Δίχως την πολύ μεγάλη
αυτή πριμοδότηση η κι-
λοβατώρα στο αέριο θα
διαμορφωνόταν φέτος
σε πάνω από 21 λεπτά,

άρα το νοικοκυριό του
παραδείγματος θα πλήρω-

νε κοντά στις 2.000 ευρώ.

Οι διαφορές μεταξύ τους
Τα κόστη αυτά πέφτουν κατά τουλά-

χιστον 40%, γεγονός που θα βάλει εν-
δεχομένως φρένο στις όποιες φυγό-
κεντρες τάσεις καταναλωτών προς το
πετρέλαιο. Το τελευταίο, μετά και την
εξαγγελία της κυβέρνησης για επιδό-
τηση με 25 λεπτά το λίτρο, αναμένεται
να κάνει πρεμιέρα στο 1,30-1,40 λεπτό
το λίτρο έναντι 1,60-1,70 ευρώ χωρίς
την εν λόγω ενίσχυση. Μετατρέποντας
τα λίτρα σε κιλοβατώρες, προκύπτει

τιμή στα 13,8 λεπτά. Διαφορά μικρή με
το αέριο, γεγονός που καθιστά δύσκο-
λο για κάποιον που διαμένει σε πολυ-
κατοικία με κεντρική θέρμανση αερί-
ου, πολύ περισσότερο αν έχει αυτονο-
μία (ατομικό λέβητα στο μπαλκόνι), να
μπει στη δαπάνη να αλλάξει καύσιμο.
Το κόστος μετατροπής για μια μέση
πολυκατοικία κινείται στις 5.000 ευρώ
και δεν αποσβένεται μέσα σε έναν χει-
μώνα. Πόσω μάλλον όταν εκ των συ-
νολικά 700.000 οικιακών καταναλω-
τών που «καίνε» αέριο οι 500.000 και
πλέον διαθέτουν αυτονομία.

Τα παραπάνω δεν σημαίνουν φυσι-
κά ότι ο φετινός χειμώνας δεν θα εί-
ναι πολύ ακριβότερος από τον περσι-
νό, ακόμη και μετά τις επιδοτήσεις. Η
τιμή των 12 λεπτών στο αέριο είναι
70% πάνω από τις περσινές, καθώς εί-
χε κάνει πρεμιέρα στα 7 λεπτά. Τα
1,40 ευρώ/λίτρο στο πετρέλαιο είναι

ακριβότερα κατά 30% πάνω από τα
περσινά επίπεδα του 1,10 ευρώ. Και
τα 16 λεπτά η κιλοβατώρα στο ρεύμα
είναι κατά 50% υψηλότερα από τα αν-
τίστοιχα νούμερα του χειμώνα του
2021. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι πέ-
ρυσι το κόστος για τη θέρμανση ενός
νοικοκυριού με φυσικό αέριο ήταν
61% χαμηλότερο από το πετρέλαιο
θέρμανσης και 21% χαμηλότερο από
το ηλεκτρικό ρεύμα. 

Μια ακόμη πηγή εσόδων για το Ταμείο Ενεργειακής
Μετάβασης θεσπίζει η κυβέρνηση εισάγοντας ένα ειδικό
τέλος ύψους 10 ευρώ ανά θερμική μεγαβατώρα που θα
αφορά τις εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής για τις ποσότη-
τες του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται αποκλειστι-
κά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε προχθές ο υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, τα έσοδα
από το ειδικό τέλος θα κατευθύνονται στο Ταμείο Ενερ-
γειακής Μετάβασης και θα έχουν ως στόχο:

α) Την υποστήριξη ευάλωτων νοικοκυριών και μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των αυξη-

μένων τιμών του φυσικού αερίου.
β) Την υποστήριξη επενδύσεων σε εναλλακτικά καύσι-

μα, όπως το βιομεθάνιο και το πράσινο υδρογόνο.
γ) Την υποστήριξη τροποποιήσεων και επεκτάσεων

υποδομής του συστήματος φυσικού αερίου, που είναι
απαραίτητες για την αντικατάσταση του ρωσικού φυσικού
αερίου και την ενίσχυση της δυνατότητας εισαγωγών από
άλλες πηγές.

Στο πρώτο «feedback» από την πλευρά της ηλεκτροπα-
ραγωγής, στελέχη της αγοράς επιδεικνύουν αιφνιδιασμό
και αμηχανία, υπογραμμίζοντας πως δυσκολεύονται να
κατανοήσουν τη λογική του μέτρου.

«Το μάθαμε από τον Τύπο», ήταν η χαρακτηριστική αντί-
δραση ενός από τους μάνατζερ μεγάλου καθετοποιημένου
ενεργειακού ομίλου. «Αγνοούμε τον λόγο για τον οποίο το
υπουργείο προχωρά σε μια τέτοια κίνηση, από τη στιγμή
μάλιστα που με τον μηχανισμό ανάκτησης εσόδων (πλα-
φόν) εισπράττει πόρους για τη στήριξη των λογαριασμών». 

Ίδιες πηγές εκτιμούν ότι το κόστος του συγκεκριμένου
μέτρου υπολογίζεται περίπου στα 400 εκατ. ευρώ τον
χρόνο, με δεδομένο ότι οι ποσότητες αερίου που αντλούν
οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής ανέρχονται ετησίως σε
40 εκατομμύρια μεγαβατώρες.

Μ.ΜΑΣΤ.

Μετά τις εξαγγελίες
Σκρέκα για επιδότησή 
του με 9 λεπτά το λίτρο
πλεονεκτεί σε σύγκριση 
με πετρέλαιο θέρμανσης
και ρεύμα

Η επιβολή ειδικού τέλους στην ηλεκτροπαραγωγή και η αντίδραση της αγοράς

Ξανά πιο... ζεστό
για την τσέπη
το φυσικό αέριο
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της Ρεγγίνας Σαβούρδου 

Η
Ελλάδα, ιδιαίτερα η Αθήνα,
τοποθετείται και επισήμως
στον παγκόσμιο χάρτη
υψηλής γαστρονο-

μίας μετά την υπογραφή συμ-
φωνίας με τη Michelin Guide
στο Παρίσι, τη Μέκκα της
υψηλής γαστρονομίας.
Ο  Οδηγός  Michelin  είναι
ένα  brand  αναγνωρίσιμο
στους ταξιδιώτες σε όλο τον κό-
σμο για την ποιότητά του.

Η συμφωνία περιλαμβάνει ένα ευρύ
πλάνο προβολής της ελληνικής γα-
στρονομίας διεθνώς, μέσω της Miche-
lin, και ο Ελληνικός Οργανισμός Του-
ρισμού πρόκειται να διαθέσει σχεδόν
500.000 € για την προβολή της στο
εξωτερικό. Η Ελλάδα ήταν από τις χώ-
ρες με πενιχρή παρουσία στον Οδηγό
και πλέον, μέσα στα επόμενα δύο χρό-
νια, θα διαθέτει τον δικό της εμβλημα-
τικό Οδηγό. Οι ειδικοί ερευνούν ήδη
τα εστιατόρια της πόλης και της περί-
φημης Riviera και μοιράζονται τις εμ-
πειρίες που αποκομίζουν στις ιστοσε-
λίδες και τα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης του Οδηγού.

«Είμαστε βέ-
βαιοι πως αυτό
το εγχείρημα εί-

ναι μόνο η αρχή
για την ανάδειξη

όλο και περισσότερων
γαστρονομικών προορισμών σε

όλη την Ελλάδα. Ευχαριστώ θερμά την
ομάδα Michelin για την ψήφο εμπι-
στοσύνης και σας προσκαλώ όλους να
περάσετε το επόμενο greekend απο-
λαμβάνοντας την εξαιρετική κουζίνα
της χώρας μας στα εστιατόρια που
έχουν διακριθεί με αστέρι Michelin»,
δήλωσε ο υπουργός Τουρισμού Βασί-
λης Κικίλιας με αφορμή την υπογρα-
φή της καθοριστικής συμφωνίας για
τον ελληνικό τουρισμό.

Η συμφωνία στο Παρίσι
Η συμφωνία γιορτάστηκε με

events στο Παρίσι και στην Αθήνα

βραβεύοντας Έλληνες σεφ και διαφη-
μίζοντας με αυτό τον τρόπο τον γα-
στρονομικό μας τουρισμό και τα κατα-
στήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ Δη-
μήτρης Φραγκάκης, ο οποίος υπέγρα-
ψε τη συμφωνία, ανακοίνωσε πως η
επίτευξή της ήταν αποτέλεσμα σκλη-
ρής δουλειάς σχεδόν δύο ετών υπό
αντίξοες συνθήκες λόγω πανδημίας,
και πια η Ελλάδα θα μπορεί να παίξει
πρωταγωνιστικό ρόλο στη γαστρονο-
μική σκηνή, καθώς πολλοί τουρίστες
παγκοσμίως θα ταξιδεύουν πλέον στη
χώρα μας μόνο για γευσιγνωσία.

«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τα
στελέχη του ΕΟΤ σε Ελλάδα και Γαλ-
λία που εργάστηκαν σκληρά, μαζί με
τα στελέχη της Michelin, τα οποία
οφείλω επίσης να ευχαριστήσω για
την καλή συνεργασία μας και να ευ-

χηθώ καλή δουλειά από εδώ και πέ-
ρα», υπογράμμισε ο γγ ΕΟΤ Δημή-
τρης Φραγκάκης.

Η συνεργασία της Ελλάδας με τον
πλέον αναγνωρίσιμο φορέα γαστρο-
νομίας διεθνώς της προσθέτει ένα
ακόμη ισχυρό πλεονέκτημα ώστε να
μετατραπεί σε τουριστικό προορισμό
δώδεκα μηνών.

Εντυπωσιάζουν τα νούμερα με τους Γάλλους
τουρίστες που ψηφίζουν Ελλάδα για διακοπές
και ξεκούραση. Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Σε-
πτέμβριο φέτος έφτασαν 1,4 εκατ. Γάλλοι ξεπερ-
νώντας το ρεκόρ του 2019, χρονιά κατά την οποία
είχαν αφιχθεί μόλις 786.347 επιβάτες. Η
Air France έδωσε φέτος στην Ελλάδα 50% περισ-
σότερες αεροπορικές θέσεις σε σχέση με το
2019 και η Transavia αντίστοιχα 60%, γεγονός
που αναβαθμίζει σημαντικά το τουριστικό μας

προϊόν και στην off season περίοδο.
«Όταν μεγάλες εταιρείες ενισχύουν τόσο πολύ

αεροπορικά τη χώρα, αυτό αποτελεί ψήφο εμπι-
στοσύνης. Κάποτε ο τουρισμός στην Ελλάδα ήταν
μόνο Ιούλιο και Αύγουστο, νομίζω ότι πλέον σιγά
σιγά μπαίνουν οι βάσεις και κάνουμε σοβαρή προ-
σπάθεια, έτσι ώστε να έχουμε ένα βιώσιμο τουρι-
στικό μοντέλο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Και
με Βορειοευρωπαίους συνταξιούχους αλλά και με
ψηφιακούς νομάδες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότη-

τα να ταξιδέψουν το φθινόπωρο και τον χειμώνα
και φαίνεται ότι προτιμούν τη χώρα μας», σημεί-
ωσε ο Βασίλης Κικίλιας από το Παρίσι όπου βρί-
σκεται για τη Διεθνή Έκθεση  IFTM-
Top Resa 2022.

Οι Γάλλοι tour operators ενημέρωσαν τον Έλλη-
να υπουργό πως για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώ-
βριο έχουν ήδη βάλει «stop sales», δηλαδή έχουν
ήδη πουλήσει όλα τους τα πακέτα.

Ρ.Σ.

Μπήκαμε και με τη βούλα
στον παγκόσμιο χάρτη
υψηλής γαστρονομίας -
Κικίλιας: «Σας προσκαλώ
να περάσετε το επόμενο
greekend απολαμβάνοντας
την εξαιρετική κουζίνα μας»

Οι Γάλλοι έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στη χώρα μας το φετινό καλοκαίρι

Στον αστερισμό
του Οδηγού
Michelin
η Ελλάδα 



Π
άνω από 102.000 νέοι ερ-
γαζόμενοι εντάχθηκαν
στην αγορά εργασίας το
οκτάμηνο Ιανουαρίου-

Αυγούστου 2022, ανοίγοντας υπο-
χρεωτική μερίδα στο Ταμείο Επικου-
ρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλι-
σης, του οποίου η ηλεκτρονική
εφαρμογή παρουσιάστηκε χθες. 

Χθες, σε σχετική εκδήλωση πα-
ρουσιάστηκε η web εφαρμογή my-
teka.gov.gr, στην οποία συμμετείχαν
οι υπουργοί Εργασίας και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, Κωστής Χατζηδά-
κης και Κυριάκος Πιερρακάκης αν-
τίστοιχα, ο υφυπουργός Εργασίας
Πάνος Τσακλόγλου και οι γενικοί
γραμματείς των δύο υπουργείων.
Όπως δήλωσε ο υπουργός Εργασίας,
«στους 102.000 νέους εργαζομέ-
νους, πρέπει να προστεθεί και ση-
μαντικά υψηλός αριθμός αυτοαπα-
σχολούμενων», ενώ συμπλήρωσε
ότι τα ποσοτικά στοιχεία του νέου τα-
μείου κινούνται πολύ πάνω από τις
προβλέψεις της πολιτικής ηγεσίας. 

Η ανάπτυξη του myTEKA είναι ένα
ακόμη βήμα στην κατεύθυνση της
καλύτερης ενημέρωσης και εξυπη-
ρέτησης των ασφαλισμένων. Η ηλε-
κτρονική πλατφόρμα παρέχει πλήρη
ενημέρωση για τις εισφορές και την
εξέλιξη της αποταμίευσής τους. Οι
ασφαλισμένοι έχουν ξεκάθαρα εξα-
τομικευμένη πληροφόρηση και στα-
διακά αποκτούν τον έλεγχο της επι-
κουρικής τους σύνταξης, βλέποντας
πού πραγματικά συγκεντρώνονται
και επενδύονται οι εισφορές τους.
Με μια ματιά ο ασφαλισμένος ενη-
μερώνεται για το σύνολο των εισφο-
ρών που έχει καταβάλει ο ίδιος ή/και
ο εργοδότης του, το κέρδος από τις
αποδόσεις των επενδύσεών του, το
ιστορικό εισφορών και την κίνηση
λογαριασμού. 

Το myteka.gov.gr είναι διαθέσιμο
προς το παρόν για μη μισθωτούς,
ενώ έως το τέλος του 2022 θα είναι
διαθέσιμο για το σύνολο των ασφα-
λισμένων που έχουν ενταχθεί στο
ΤΕΚΑ. Η νέα υπηρεσία είναι επίσης
προσβάσιμη μέσω του gov.gr, στην
ενότητα «Εργασία και ασφάλιση» και
την υποενότητα «Συνταξιοδότηση».
Την άνοιξη του 2023 θα είναι διαθέ-
σιμο και το mobile app myTEKA.
Επιπλέον, από το 2023 θα είναι ορα-
τή η εξέλιξη των επενδύσεων.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη,
«με τη μεταρρύθμιση αυτή δίνεται η
δυνατότητα ελέγχου της σύνταξης
και των εισφορών τόσο στους ασφα-
λισμένους που πιάνουν για πρώτη
φορά δουλειά όσο και σε αυτούς που
θα ενταχθούν από την 1η/1/2023 και
έχουν ηλικία έως 35 έτη».

Από την πλευρά του ο υπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριά-
κος Πιερρακάκης δήλωσε: «Με το
myTEKA η Ελλάδα κάνει ένα σημαν-
τικό βήμα προς την ψηφιοποίηση
των υπηρεσιών ασφάλισης και, ειδι-
κότερα, ενός κομβικού τομέα, της
επικουρικής ασφάλισης των νέων».

Ο υφυπουργός Εργασίας Πάνος
Τσακλόγλου επεσήμανε: «Το ΤΕΚΑ
έχει ήδη πάνω από 100.000 ασφαλι-
σμένους λόγω της υψηλότερης του
αναμενομένου επίδοσης της οικονο-
μίας και της ραγδαίας μείωσης της
ανεργίας». 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

ΑΑΔΕ: Συναγερμός 
για απλήρωτα χρέη,
«εξαφανισμένους
εμπόρους» και «Καρουζέλ»

Τριπλό πονοκέφαλο για την Ανεξάρ-
τητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αποτελεί
η έξαρση των απλήρωτων φόρων κατά
4,45 δισ. ευρώ στο επτάμηνο, αλλά και
η… πανδημία «εξαφανισμένων εμπό-
ρων» και απατών τύπου «Καρουζέλ»!

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ,
παρά το γεγονός ότι τα φορολογικά
έσοδα αυξάνονται πάνω από τον στό-
χο, εντούτοις, στο επτάμηνο Ιανουαρί-
ου-Ιουλίου συσσωρεύτηκαν επιπλέ-
ον χρέη, ύψους 4,459 δισ. ευρώ, ενώ
σχεδόν 4.200.000 φορολογούμενοι
βρίσκονται εκτεθειμένοι στις κατα-
σχέσεις και τους πλειστηριασμούς
λόγω οφειλών. Συνολικά, τα ληξιπρό-
θεσμα χρέη στο επτάμηνο ανήλθαν σε
4,846 δισ. ευρώ, ενώ οι συνολικές
οφειλές ανήλθαν σε 112,653 δισ. ευ-
ρώ, εκ των οποίων τα 26,126 δισ. ευ-
ρώ, θεωρούνται ως ανεπίδεκτα εί-
σπραξης και έτσι το καθαρό ληξιπρό-
θεσμο χρέος διαμορφώνεται στα
87,134 δισ. ευρώ. Από τα στοιχεία
προκύπτει ότι σε 1.378.297 οφειλέτες
έχουν επιβληθεί ήδη αναγκαστικά
μέτρα είσπραξης, ενώ κινδυνεύουν
να έχουν την ίδια… τύχη 1.966.599
φορολογούμενοι. Επιπλέον, είναι εν-
δεικτικό ότι ο 1 στους 2 (ποσοστό
53,4%) χρωστάει έως 500 ευρώ!

Την ίδια ώρα, σε μάστιγα εξελίσσε-
ται η φοροδιαφυγή μέσω των «εξαφα-
νισμένων εμπόρων». Στο διάστημα
Μαΐου-Ιουλίου, η ΑΑΔΕ πραγματοποί-
ησε 48 ελέγχους και βεβαιώθηκαν 42
παραβάσεις, ενώ στο επτάμηνο διε-
νεργήθηκαν 109 έλεγχοι και βεβαι-
ώθηκαν παραβάσεις σε 98 περιπτώ-
σεις (ποσοστό παραβατικότητας 90%!).
Η ΑΑΔΕ από την αρχή της χρονιάς
έχει απενεργοποιήσει 90 ΑΦΜ «εξα-
φανισμένων εμπόρων», ενώ σε όλες
τις περιπτώσεις οι έλεγχοι έγιναν κα-
τόπιν καταγγελιών, που αποδείχθη-
καν ακριβείς. 

Στην κομπίνα τύπου «Καρουζέλ»
εμπλέκονται δεκάδες εταιρείες που
πουλούν η μία στην άλλη αγαθά τα
οποία εισάγονται χωρίς ΦΠΑ από
προμηθευτή άλλης χώρας της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Με αυτόν τον τρόπο
προκύπτει πλασματικός πιστωτικός
ΦΠΑ, τον οποίο λαμβάνουν οι επιτή-
δειοι, εις βάρος των συμφερόντων
του Δημοσίου.
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Κ. Χατζηδάκης: Σε 102.000
ανέρχονται οι πρώτοι
ασφαλισμένοι του νέου
επικουρικού ταμείου, η web
εφαρμογή του οποίου
παρουσιάστηκε χθες

myTEKA: Ο ατομικός 
κουμπαράς με ένα κλικ



Ενημερωτική εκδήλωση για την ελληνική θεσμική
επενδυτική κοινότητα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη
14 Σεπτεμβρίου, με την παρουσία του CEO του ομίλου
Βασίλη Ψάλτη, του CFO Λάζαρου Παπαγαρυφάλλου, του
Chief Economist Παναγιώτη Καπόπουλου και του επικε-
φαλής της Διεύθυνσης Σχέσεων με Θεσμικούς Επενδυ-
τές και Αναλυτές Ιάσονα Κεπαπτσόγλου. Κατά την πα-
ρουσίαση που έλαβε χώρα στα κεντρικά γραφεία της
τράπεζας, τα στελέχη είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν
με τους μεγαλύτερους εγχώριους θεσμικούς επενδυτές
τις εξελίξεις γύρω από την ελληνική οικονομία και τον τραπεζικό τομέα, ενώ τη συζήτηση συντόνιζε ο CEO
της Alpha Finance Δημήτρης Κωστόπουλος. Στην εκδήλωση συμμετείχαν περισσότερα από 20 ανώτερα στε-
λέχη του κλάδου, εκπροσωπώντας όλες τις μεγάλες θυγατρικές των ελληνικών τραπεζών, ασφαλιστικές
εταιρείες, εταιρείες Asset Management και μεγάλα Family Offices.
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Τ
ο ευμετάβλητο διεθνές κλί-
μα και η χαμηλή συναλλα-
κτική δραστηριότητα έχουν
αρνητικό αντίκτυπο στο ελ-

ληνικό χρηματιστήριο, το οποίο δεν
φαίνεται να έχει τη δυναμική να αντι-
δράσει ανοδικά, έστω και τεχνικά.
Υπό αυτές τις συνθήκες, η πλειονότη-
τα των επαγγελματιών του χώρου κά-
νει λόγο για μια εγκαταλελειμμένη
αγορά, που δεν μπορεί να προσελκύ-
σει ξένα ποιοτικά χαρτοφυλάκια.
Έτσι στο ΧΑ απομένουν οι traders και
οι λίγοι εγχώριοι κωδικοί λιανικής,
που ασφαλώς και δεν μπορούν να
αναστρέψουν το επιφυλακτικό κλίμα.
Εξαιτίας αυτού, ακόμα και στους κλάδους που μέχρι πρότινος πρωταγωνιστούσαν και είχαν δώσει και δείγματα ανε-
ξάρτητης ανοδικής κίνησης, τώρα καταγράφονται κινήσεις «profit taking». Τεχνικά ο ΓΔ θέλει κλεισίματα υψηλότερα
των 847 μονάδων για να κινηθεί προς τις 863 (εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων), 864 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και
877 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών). Οι επόμενες αντιστάσεις στις 895, 900, 906 - 908 και 944 μονάδες. Αντίθετα,
συνεχόμενα 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.

Trade Estates: Νέος CEO
ο Δημήτρης Παπούλης

H Trade Estates ΑΕΕΑΠ, στο πλαίσιο
της συνεδρίασης του διοικητικού συμ-
βουλίου που διενεργήθηκε στις 2 Σε-
πτεμβρίου, προχώρησε στην έγκριση
της ανάληψη της θέσης του CEO από τον
κ. Δημήτριο Παπούλη, θέση την οποία
κατείχε μέχρι σήμερα ο προέδρος της
εταιρείας κ. Βασίλης Φουρλής. Παράλ-
ληλα, όρισε τον κ. Ευτύχη Βασιλάκη ως
ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ σε αντικατά-
σταση του παραιτηθέντος κ. Απόστολου
Πεταλά. Ο κ. Δημήτρης Παπούλης, μαζί
με τα νέα του καθήκοντα, θα διατηρήσει
τη θέση του πρόεδρου της Επενδυτικής
Επιτροπής.

Πλαίσιο: Σε ιστορικά
υψηλά οι πωλήσεις 
Οι πωλήσεις της
Πλαίσιο το πρώτο
εξάμηνο διαμορ-
φώθηκαν στα
192,2 εκατ. ευρώ
από 199,2 εκατ.
ευρώ, εμφανί-
ζοντας μείωση κατά 3,53%, ενώ αν δεν
ληφθεί υπόψη το επιδοτούμενο πρό-
γραμμα της ψηφιακής μέριμνας παρου-
σιάζουν αύξηση κατά 1,42%, παραμένον-
τας σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Η Πλαί-
σιο ανακοίνωσε ότι καταγράφει μονο-
ψήφια μείωση κατά 6,9% του EBITDA στα
6,2 εκατ. ευρώ από 6,6 εκατ. ευρώ, αλλά
και μικρή υποχώρηση των κερδών πριν
και μετά τη φορολογία, στο 1,7 εκατ. ευ-
ρώ έναντι 1,9 εκατ. ευρώ (-12%) και σε
1,3 εκατ. ευρώ από 1,4 εκατ. ευρώ (-11%)
αντίστοιχα. Η εισηγμένη διατηρεί υψη-
λή ταμειακή ρευστότητα στα 26,8 εκατ.
ευρώ και καθαρή ρευστότητα. Παράλλη-
λα, διατηρεί ισχυρή κεφαλαιακή βάση
πλέον των 100 εκατ. ευρώ.

Cenergy: Αύξηση 
καθαρών κερδών 59%

Ισχυρή άνοδο μεγεθών παρουσίασε
στο α’ εξάμηνο του 2022 η Cenergy Hold-
ings SA, με την αύξηση της κερδοφορίας
της να συνεχίζεται και το ανεκτέλεστο
υπόλοιπο παραγγελιών να ενισχύεται πε-
ραιτέρω. Ειδικότερα, οι πωλήσεις ανήλ-
θαν σε 659 εκατ. ευρώ, 36% υψηλότερα
σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του
προηγούμενου έτους (α’ εξάμηνο 2021:
486 εκατ. ευρώ). Τα καθαρά κέρδη μετά
από φόρους ανέρχονται σε 18,5 εκατ. ευ-
ρώ (+59% σε ετήσια βάση - 11,6 εκατ. ευ-
ρώ το α’ εξάμηνο του 2021).

Η Intracom Defense (IDE) ανακοίνωσε τη νέα ανάθε-
ση σύμβασης από την Boeing για την παραγωγή ηλε-
κτρομηχανολογικών συγκροτημάτων για τα αεροσκά-
φη V-22 Osprey tiltrotor, στο πλαίσιο διεθνούς διαγωνι-
σμού. Με τη συγκεκριμένη παραγγελία, η IDE διευρύ-
νει, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, την επιτυχημέ-
νη συνεργασία της με την Boeing, συμμετέχοντας στην
παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα ενός ακόμη μοναδι-
κού αεροσκάφους, μετά τα Chinook και Awacs. Επι-
πλέον, η νέα αυτή ανάθεση από την Boeing αποτελεί
αναγνώριση της εξαιρετικής επίδοσης της IDE στα προ-

γράμματα που έχει αναλάβει μέχρι σήμερα, αναδεικνύοντας παράλληλα τη μοναδική αξία της εταιρείας ως
ενός αξιόπιστου και ανταγωνιστικού προμηθευτή σχεδιαστικών και κατασκευαστικών υπηρεσιών υψηλής
τεχνολογίας, στη διεθνή αγορά αεροδιαστημικής και άμυνας.

Σε δύσβατο μονοπάτι το χρηματιστήριο

Επέκταση συνεργασίας με Boeing για την Intracom Defense

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Επαφές Ελλήνων θεσμικών με τη διοίκηση της Alpha Bank



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL BUSINESS25

Ο
ΙΚ

Ο
Ν

Ο
Μ

ΙΑ

Η
Mytilineos μέσω του Τομέα Έργων
Βιώσιμης Ανάπτυξης ανακοινώνει ότι
το πρώτο στάδιο κατασκευής της μονά-
δας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

στο Τομπρούκ της Λιβύης έχει ολοκληρωθεί και
ήδη 185MW αποδίδονται σταδιακά στο ηλεκτρικό
σύστημα της χώρας. Όπως αναφέρει η εισηγμένη
σε σχετική ανακοίνωση, η άμεση λύση που έρχεται
με την ενεργοποίηση της μονάδας που κατασκεύα-
σε η Mytilineos, ανακουφίζει σημαντικά την ευρύ-
τερη περιοχή του Τομπρούκ που δοκιμάζεται τα τε-
λευταία χρόνια από ενεργειακή αστάθεια και πο-
λύωρες διακοπές ρεύματος. Μάλιστα, η εταιρεία
κατάφερε να φέρει εις πέρας το έργο βάσει του αρ-
χικού χρονοδιαγράμματος που είχε τεθεί, υπό τις
δύσκολες συνθήκες που επέβαλε διεθνώς η παν-
δημία της Covid-19, χωρίς εκπτώσεις στην υγεία
και ασφάλεια των εργαζομένων.

Καυκάς: Σύμβαση ΚΟΔ 
10 εκατ. με Eurobank

Noval Property: Στα 15,1 εκατ. 
η κερδοφορία

Στα 15,1 εκατ.
ευρώ ανήλθαν τα
καθαρά κέρδη
της Noval Prop-
erty για την πε-
ρίοδο που έληξε
την 30ή Ιουνίου
2022, έναντι 16,8 εκατ. ευρώ για την περίο-
δο που έληξε την 30ή/6/2021. Τα κέρδη από
αναπροσαρμογή των επενδυτικών ακινή-
των σε εύλογη αξία το πρώτο εξάμηνο του
2022 ανήλθαν σε 11,7 εκατ. ευρώ, έναντι
15,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του
2021, αποτυπώνοντας, παρά τις δύσκολες
συνθήκες λόγω του πολέμου, της ενεργει-
ακής κρίσης και της ανόδου του πληθωρι-
σμού, τη συνεχή ενεργητική διαχείριση
των ακινήτων της εταιρείας και την ανοδι-
κή τάση για ποιοτικά, βιοκλιματικά και πε-
ριβαλλοντικά βιώσιμα εμπορικά ακίνητα
στην Ελλάδα.

Agrino: Αύξηση τζίρου 3% και
ενίσχυση μεριδίων αγοράς

Στα 34,5 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργα-
σιών της Agrino το 2021 από 33,5 εκατ. ευρώ,
σημειώνοντας αύξηση 3%. Ο δείκτης EBITDA
σημείωσε περαιτέρω άνοδο σε 4,6 εκατ. ευ-
ρώ από 4,5 εκατ. ευρώ, ενώ η καθαρή κερδο-
φορία διατηρήθηκε σταθερή στα 2,7 εκατ. ευ-
ρώ. Οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση της τά-
ξεως του 2%, πάρα το γεγονός ότι οι συνθήκες
που δημιούργησε η συνεχιζόμενη υγειονομι-
κή κρίση αναδιαμόρφωσαν την υλοποίηση
των πλάνων της εταιρείας. Θετική προοπτική
δημιουργεί η εκκίνηση νέων συνεργασιών σε
χώρες-στόχους της ΕΕ και της Βόρειας Αμε-
ρικής με έμφαση στα τυποποιημένα επώνυ-
μα προϊόντα. Συνεπώς, η Agrino ευελπιστεί
από το 2022 και για τα προσεχή σε σημαντική
ανάπτυξη των εξαγωγών της.

Euromedica: Εγκαίνια 
για «Εγκέφαλο Χαλανδρίου» 
Τη νέα εποχή του ομίλου Euromedica ση-
ματοδοτούν τα εγκαίνια του κέντρου διά-
γνωσης «Εγκέφαλος Χαλανδρίου». Το ιστο-
ρικό διαγνωστικό κέντρο, μετά την πλήρη
κτιριακή ανακαίνιση και με ολοκαίνουριο
ιατρικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής,
αποτελεί ίσως το πιο σύγχρονο και ολοκλη-
ρωμένο κέντρο διάγνωσης της χώρας, ενώ
έχει ενταχθεί στο παγκόσμιο δίκτυο Κέν-
τρων Αναφοράς του διεθνούς οίκου ιατρι-
κής τεχνολογίας GE Healthcare. Στο πεντα-
ώροφο κτίριο προσφέρονται ολοκληρωμέ-
νες και πρωτοποριακές υπηρεσίες πρωτο-
βάθμιας φροντίδας.

Μνημόνιο συνεργασίας 
ΕΚΠΑ - ΑΒ Βασιλόπουλος 
Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν το Κέντρο
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «Αρχι-
μήδης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών και η ΑΒ Βασιλόπουλος.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συνεργα-
σία στοχεύει στην από κοινού ανάδειξη της
καινοτομίας, στην ενδυνάμωση της ελληνικής
επιχειρηματικότητας, καθώς και στη μέγιστη
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων γνώσης που
παράγονται στα εργαστήρια του ΕΚΠΑ και
εξελίσσονται από τις νεοφυείς επιχειρήσεις
που υποστηρίζονται από το Πρόγραμμα Επιτά-
χυνσης του Κέντρου «Αρχιμήδης» του ΕΚΠΑ
και μπορούν να αξιοποιηθούν από την ΑΒ.

Mytilineos: Ολοκληρώθηκε
το α’ στάδιο της μονάδας
στη Λιβύη

Η GIC νέος βασικός μέτοχος
στον όμιλο Sani/Ikos

Ο όμιλος Sani/Ikos, κορυφαίος ξενοδοχειακός
όμιλος στη Μεσόγειο, και η GIC, διεθνής θεσμικός
επενδυτής, προχωρούν σε συμφωνία στρατηγικής
συνεργασίας, στο πλαίσιο της οποίας η GIC γίνεται
βασικός μέτοχος του ομίλου μαζί με τη διοικητική
του ομάδα. Για τη συναλλαγή αυτή, η αξία του ομί-
λου Sani/Ikos αποτιμάται στα 2,3 δισ. ευρώ. Η συ-
ναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του δ’
τριμήνου 2022 και υπόκειται σε συνήθεις κανονι-
στικές εγκρίσεις. Υπό τη διοίκηση των ιδρυτών του,
Σταύρου Ανδρεάδη, Ανδρέα Ανδρεάδη και Mathieu
Guillemin, οι οποίοι παραμένουν βασικοί μέτοχοι,
ο όμιλος Sani/Ikos έχει εξελιχθεί από το εμβλημα-
τικό Sani Resort στη Χαλκιδική, που ιδρύθηκε από
την οικογένεια Ανδρεάδη, στον ταχύτερα αναπτυσ-
σόμενο και πιο επιτυχημένο ξενοδοχειακό όμιλο,
που λειτουργεί ιδιόκτητα θέρετρα πολυτελείας σε
όλη τη Μεσόγειο.

Υπογράφηκε η σύμβαση κάλυψης κοινού
ομολογιακού δανείου ποσού 10 εκατ. ευρώ με
την τράπεζα Eurobank ΑΕ και το Ελληνικό Δη-
μόσιο, για τη χρηματοδότηση επένδυσης, συ-
νολικού ύψους 13 εκατ. ευρώ, που πραγματο-
ποιεί η εταιρεία Β. Καυκάς ΑΕ για την κατα-
σκευή νέου Κέντρου Αποθήκευσης & Διανο-
μής στον Ασπρόπυργο, στο πλαίσιο του Εθνι-
κού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
«Ελλάδα 2.0». Η εν λόγω χρηματοδότηση απο-
τελεί μέρος της συνολικής επένδυσης ύψους
13 εκατ. ευρώ που υλοποιεί η εταιρεία και εμ-
πίπτει στον πυλώνα «Ψηφιακός Μετασχημα-
τισμός» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας. Η εν λόγω επένδυση χρημα-
τοδοτείται κατά 40% από πόρους του Ταμείου
Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (5 εκατ. ευρώ)
και 40% μέσω δανείου της Eurobank (5 εκατ.
ευρώ). Το 20% καλύπτεται μέσω ιδίας συμμε-
τοχής της Β. Καυκάς ΑΕ, ενώ η εταιρεία δεν θα
κάνει χρήση κρατικών ενισχύσεων.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Σ
ε μία από αυτές τις ρηξικέλευθες αποφά-
σεις του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο Κώστας
Μανωλάς ειδοποιήθηκε να μαζέψει τα
πράγματά του από του Ρέντη, με προορι-

σμό τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τελείωσε η κα-
ριέρα του στον Ολυμπιακό, η απόδοσή του δεν ήταν
η αναμενόμενη, η παρουσία του προκαλούσε
εκνευρισμό στα αποδυτήρια με την εμφανή έπαρση
προς τους συμπαίκτες του, καθότι προερχόταν από
ένα τοπ δύσκολο πρωτάθλημα, όπως το ιταλικό. Και
ο Μαρινάκης τού έδειξε τον δρόμο. Ο Μανωλάς
επέστρεψε στον Ολυμπιακό τον περασμένο Ιανουά-
ριο και είχε 12 ματς με τους πρωταθλητές Ελλάδας
την περσινή σεζόν. Φέτος έπαιξε σε οκτώ ματς σε
όλες τις διοργανώσεις και σε κανένα δεν κατάφερε
να δώσει σιγουριά στην άμυνα του Ολυμπιακού.
Που έτσι κι αλλιώς χρειάζεται… φινίρισμα, καθότι
δέχεται συνέχεια γκολ.

Ο Κώστας Μανωλάς είναι ένας πολύ καλός στό-
περ, το αποδεικνύει η παρουσία του στη Ρόμα και

τη Νάπολι, αλλά δεν ήταν ποτέ ηγέτης της άμυνας.
Η αποχώρηση του Μανωλά από τον Ολυμπιακό

ισορροπεί και το ρόστερ στον αμυντικό τομέα, κα-
θότι είχαν γίνει πολλοί. Σισέ, Μπα, Παπασταθόπου-
λος, Ρέτσος για κεντρικά μπακ και Βρσάλικο, Άβι-
λα, Ρέαμπτσιουκ, Μαρσέλο. Και άλλοι αμυντικοί
υπάρχουν στον Ολυμπιακό, αλλά όπως είπε ο Μί-
τσελ, θέλει 24, μόνο, παίκτες για να δουλέψει.
Έτσι, Ανδρούτσος, Λάιτνερ, Κούτρης, Λαλά δεν
υπολογίζονται. Εκτός και αν ο Μαρινάκης «ξανα-
χτυπήσει» και διώξει τον Βρσάλικο, τον οποίο χρυ-
σοπλήρωσε, αλλά ο Κροάτης, επιβαρυμένος με
πολλούς τραυματισμούς, συνήθως γίνεται αλλαγή
στο ημίχρονο.

Όσον αφορά τη μεσαία γραμμή, και εκεί υπάρχει
πληθώρα παικτών. Μπορεί κάποιοι να θεωρηθούν
δεδομένοι; Φυσικά: Μπουχαλάκης, Μπιέλ, Χάμες
Ροντρίγκες, Σαμασέκου, Ιν Μπέομ Χουάνγκ, Εμβι-
λά, Φορτούνης, Μασούρας. Τι θα γίνει με τους
Βαλμπουενά, Ντε Λα Φουέντε, Κούντε, Αγκιμπού

Καμαρά, Βρουσάι, Μπόουλερ; Δεν θα μείνουν
όλοι, εννοείται.

Στην επίθεση είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα,
αλλά όχι σίγουρα. Ο Ελ Αραμπί θα μείνει, όπως και
οι νεοαποκτηθέντες Μπακαμπού και Ουί Τζο
Χουάνγκ. Τι, ωστόσο, θα γίνει με τον Αμπουμπακάρ
Καμαρά, που επίσης χρυσοπλήρωσε ο Μαρινάκης
για να τον αγοράσει από τον Άρη; Το βέβαιο είναι
ότι ο Μίτσελ βρίσκεται σε διαδικασία «ράβε-ξήλω-
νε» και θα ακολουθήσουν και άλλα «θύματα». 

Οι σπαζοκεφαλιές του Μίτσελ 
για να μειώσει στους 24 παίκτες 
το ρόστερ του Ολυμπιακού είχαν 

το πρώτο «θύμα», 
ακολουθούν και άλλοι

«Ράβε-ξήλωνε» 
και τέλος ο Μανωλάς



Ο
Γιάννης Αντετο-
κούνμπο είπε το
αυτονόητο στο ντο-
κιμαντέρ «Naija

Odyssey», διάρκειας 12 λε-
πτών, με θέμα τη ζωή του. Ότι
ζει ανάμεσα σε δυο κόσμους
και αισθάνεται και Έλληνας
και Νιγηριανός, λόγω της κα-
ταγωγής των γονιών του. Σχε-
τικά τονίζει: «Σε όλη τη ζωή
μου οι άνθρωποι προσπάθη-
σαν να μου πουν ποιος είμαι.
Είμαι ανάμεσα σε κόσμους,
κουλτούρες… Μπορώ να είμαι
Έλληνας και Νιγηριανός. Μπο-
ρώ να ανήκω σε περισσότερες
από μία κοινότητες».

Σε συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δί-
κτυο ESPN, με βάση το ντοκιμαντέρ, δήλωσε: «Μου
αρέσει που με αποκαλούν Greek Freak. Δεν με αποκα-
λούν Nigerian Freak. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι εί-
μαι και τα δύο. Δεν είμαι μόνο Έλληνας, είμαι και Νιγη-
ριανός». Και κατέληξε: «Μερικές φορές όμως νιώθαμε

σαν παρείσακτοι, σαν ξένοι μέσα στη γειτονιά μας. Γεν-
νήθηκα και μεγάλωσα στην Ελλάδα. Καταλαβαίνω τον
ελληνικό πολιτισμό, μιλάω τη γλώσσα, ξέρω την ιστορία.
Το να είσαι στην Ελλάδα δεν σημαίνει ότι είσαι αρκετά
Έλληνας. Ξέρω ποιος είμαι, αλλά άλλοι μπορεί να λένε
ότι δεν είσαι αρκετά Έλληνας». 

Ο Ελληνονιγηριανός Γιάννης Ιστορική ημέρα για την ΑΕΚ
Ιστορική ημέρα για την ΑΕΚ ήταν η χθεσινή.

Το κλιμάκιο της Περιφέρειας Αττικής, με ψή-
φους 6-1, έδωσε το «πράσινο φως», που καθι-
στά λειτουργικό το νέο γήπεδο «ΟΠΑΠ Arena -
Αγιά Σοφιά». Το μοναδικό μέλος που δεν ψήφι-
σε θετικά ήθελε επίμονα να τοποθετηθεί πλε-
ξιγκλάς σε όλο το γήπεδο ύψους 2,5 μέτρων!
Πλεξιγκλάς τοποθετήθηκε στη θύρα 21 των ορ-
γανωμένων και πίσω από τον πάγκο των φιλο-
ξενούμενων.

«Πράσινος» ο Πονίτκα

Οριστικό. O Παναθηναϊκός έχει έρθει ήδη σε
συμφωνία για τη μεταγραφή του Ματέους Πονίτ-
κα, με τα πολωνικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για δε-
δομένο deal ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο αρχη-
γός και «καλαθομηχανή» της εθνικής Πολωνίας
στο πρόσφατο Eurobasket τα βρήκε σε όλα με
τους «πράσινους» που υπερτέρησαν σε οικονομι-
κή προσφορά δυο άλλων ομάδων της Eu-
roLeague. 

Δωρεά στην Ουκρανία 
ο Τσιτσιπάς 

Το ποσό των 10.000 δολαρίων δώρισε ο Στέ-
φανος Τσιτσιπάς στο ίδρυμα που έχει δημιουρ-
γήσει η Ουκρανή Ελίνα Σβιτολίνα, που στόχο
έχει την ανάπτυξη του τένις στη χώρα της, καθώς
και να ενισχύσει τους τενίστες που γυμνάζονται
μακριά από αυτήν λόγω της ρωσικής εισβολής.
«Ένιωσα την ανάγκη να βοηθήσω την Ουκρανία
με άλλο τρόπο. Ήθελα να στηρίξω τους νέους
Ουκρανούς σε μια τόσο δύσκολη στιγμή», τα λό-
για του Στέφανου..

Καταδίκη 1.200 ευρώ!
Αστειότητα. Ο διεθνής Ισπανός μέσος Νταβίντ

Σίλβα, αρχηγός της Ρεάλ Σοσιεδάδ και με μεγάλη
καριέρα στη Μάντσεστερ Σίτι, καταδικάστηκε
από δικαστήριο της πόλης Μασπαλόμα να πλη-
ρώσει πρόστιμο 1.200 ευρώ, επειδή χτύπησε γυ-
ναίκα! Κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού, έκανε
μια λαβή στο χέρι της γυναίκας και την τραυμάτι-
σε. Το ίδιο ποσό πλήρωσε και ο αδερφός του, που
τον… βοήθησε.

Εισβολή και ξύλο στην Κολομβία
Εκατοντάδες οπαδοί της Ντεπορτίβο Κάλι εισέβαλαν στον
αγωνιστικό χώρο και επιτέθηκαν στον επιθετικό Τεόφιλο
Γκουτιέρες, στον αγώνα που η ομάδα τους ηττήθηκε με 2-0
στην Κορτουλουά, για τη 13η αγωνιστική του κολομβιανού
πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Οι παίκτες και οι διαιτητές τρά-
πηκαν σε φυγή και το παιχνίδι διακόπηκε. Θυμίζει κάτι αυτή η
συμπεριφορά των θεατών από κάποια ευρωπαϊκή χώρα;

Βιεϊρίνια, 
ένας Άνθρωπος

Αντελίνο Βιεϊρίνια, ένας πραγματικός Άνθρωπος. Με δικά του χρήματα ο μικρός Δημήτρης
απέκτησε το δικό του ιδιαίτερο αμαξίδιο, που ήρθε κατευθείαν από τη Σουηδία, για να
διευκολύνει την καθημερινότητα της μητέρας του. Η δήλωση της μητέρας του Δημήτρη:
«Όταν θέλησα να φτάσω στην ΠΑΕ μέσω του αρχηγού μας Αντρέ Βιεϊρίνια μίλησα στη
Βάσω, τη γυναίκα του, για τον Μήτσο και πως ήθελα να με βοηθήσει ο Αντρέ». Και έτσι έγινε.

SPORTS
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL 27
Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος



P
O
L
IT
IC
A
L
Α
R
T

Π
Α

Ρ
Α

Σ
Κ

Ε
Υ

Η
 2

3
 Σ

Ε
Π

Τ
Ε

Μ
Β

Ρ
ΙΟ

Υ
 2

0
2

2

28

Επιμέλεια: 
Δήμητρα 

Δάρδα

Σ
αράντα χρόνια από την πρώτη συνερ-
γασία τους στο «Φίλε…» η Τάνια Τσα-
νακλίδου επιμελείται καλλιτεχνικά και
ερμηνεύει στο Ηρώδειο ένα πρόγραμ-

μα-φόρο τιμής στον σπουδαίο Γιάννη Σπανό.
Την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου, η σκηνή του

αρχαίου Ωδείου θα πλημμυρίσει από μουσικές
αγαπημένες, διαχρονικές, ρομαντικές και θρυ-
λικά τραγούδια του μεγάλου Έλληνα δημιουρ-
γού, «ντυμένα» αριστουργηματικά με την ερωτι-
κή φωνή της σπουδαίας ερμηνεύτριας.

Στο τεράστιο αφιέρωμα για τον μέγα συνθέτη,
η Τάνια Τσανακλίδου θα υποδεχτεί επί σκηνής
πέντε σημαντικούς εκπροσώπους του σύγχρο-
νου ελληνικού τραγουδιού, τη Λιζέτα Καλημέ-
ρη, τη Μαρία Παπαγεωργίου, τον Γιάννη Παπα-
γεωργίου, τον Φώτη Σιώτα και τη Νεφέλη Φα-
σούλη, χαρίζοντας στο κοινό μαγικές στιγμές
κάτω από τον Ιερό Βράχο, κάτι που ο Γιάννης
Σπανός δεν κατάφερε ποτέ να κάνει όσο ήταν
εν ζωή.

Μια αγάπη για το καλοκαίρι
Αρχές του ’60, από τις μπουάτ του Παρισιού

και τις λαμπερές συνεργασίες στη γαλλική σκη-

νή (Ζιλιέτ Γκρεκό, Μπριζίτ Μπαρντό, Σερζ Γκεν-
σμπούρ), ο νεαρός πιανίστας και συνθέτης από
το Κιάτο Κορινθίας επέστρεψε στην Αθήνα.
Ηχογράφησε το πρώτο του ελληνικό τραγούδι
«Μια αγάπη για το καλοκαίρι» με τη φωνή της
Καίτης Χωματά και πρωτοστάτησε στη δημιουρ-
γία του Νέου Κύματος, στο πλαίσιο του οποίου
γεννήθηκαν κομμάτια που έγραψαν ιστορία στο
ελληνικό πεντάγραμμο αλλά και στις καρδιές
των Ελλήνων.

Ο δρόμος άνοιξε διάπλατα στο πεντάγραμμο
και οι «χρυσές» επιτυχίες διαδέχονταν η μία την
άλλη: «Κι αν σ’ αγαπώ δεν σ’ ορίζω», «Μια φορά
θυμάμαι», «Μιλάς», «Η οδός Αριστοτέλους»,
«Το σπασμένο καράβι», «Δέκα στρατιώτες κι
ένας λοχαγός», «Το Χριστινάκι», «Άσπρα καρά-
βια», «Ο παλιός μας έρωτας», «Εκείνο το καλο-
καίρι», «Άνθρωποι μονάχοι», ένα από τα πιο πο-
λυακουσμένα τραγούδια του λαϊκού ρεπερτορί-
ου που ερμήνευσε η Βίκυ Μοσχολιού.

Άνθρωπος σπάνιας ευγένειας και βαθιά καλ-
λιεργημένος, είχε μελοποιήσει στίχους των
Λευτέρη Παπαδόπουλου, Γιώργου Παπαστεφά-
νου αλλά και ποιήματα των Βασίλη Ρώτα, Γιάννη
Σκαρίμπα, Γεώργιου Βιζυηνού, Μυρτιώτισσας,

Νίκου Καββαδία, Μίλτου Σαχτούρη. Τραγούδια
του ερμήνευσαν κορυφαίοι καλλιτέχνες, μετα-
ξύ των οποίων η Αρλέτα, ο Δημήτρης Μητροπά-
νος, ο Κώστας Καράλης, ο Γιάννης Πάριος, η
Ελένη Δήμου και η Χάρις Αλεξίου.

Ο Γιάννης Σπανός πέθανε αιφνίδια στις 31
Οκτωβρίου 2019, ενώ ετοιμαζόταν πυρετωδώς
για τις ζωντανές εμφανίσεις που θα πραγματο-
ποιούσε στο «Γυάλινο Μουσικό Θέατρο» μαζί
με τον Μίμη Πλέσσα και τον Γιώργο Χατζηνάσιο.

Η Τσανακλίδου τιμά 
τον Γιάννη Σπανό

Το πρόγραμμα-φόρος τιμής
στον σπουδαίο συνθέτη θα
παρουσιαστεί την Παρασκευή 
7 Οκτωβρίου στο Ηρώδειο



Κούκλος ο γιος της

«Έλιωσε» το Instagram με τις ευχές της Νόνης
Δούνια στον γιο της για την ονομαστική του γιορτή.
Η γλυκιά μαμά ανάρτησε φωτογραφία με τον 17χρο-
νο Στάθη Μουρατίδη, γράφοντας τρυφερά: «Να συ-
νεχίσεις να φωτίζεις τον κόσμο γύρω σου, να είσαι
ευτυχισμένος με ό,τι κάνεις στη ζωή σου, να έχεις
δίπλα σου ανθρώπους που σε εκτιμούν, σε αποδέ-
χονται, σε σέβονται, σε αγαπούν και το ίδιο να κά-
νεις κι εσύ. Μην πάψεις ποτέ να ονειρεύεσαι…».

Γάμος στο Ποζιτάνο

Γαμήλιες προετοιμασίες για τη Νατάσα Ράγι-
ου και τον γοητευτικό Ιταλό σύντροφό της Τζιο-
βάνι Φαλιέρο. Η δημοσιογράφος, όπως δήλω-
σε, ετοιμάζεται για το δεύτερο στεφάνι μετά το
διαζύγιο με τον επιχειρηματία Αλέξη Μεντζε-
λόπουλο: «Κάθε μέρα είναι γιορτή με αυτόν τον
άνθρωπο. Η σχέση μου με τον Τζιοβάνι επι-
σφραγίστηκε σε ένα ταξίδι στο Ποζιτάνο της
Ιταλίας. Επέμενε πάρα πολύ και ήταν το πιο
υπέροχο ταξίδι της ζωής μου. Μας πρόλαβε ο
κορονοϊός και δεν παντρευτήκαμε. Θα παν-
τρευτούμε στο Ποζιτάνο». 

Κεφάλι δεν σηκώνει ο Θανά-
σης Τσαλταμπάσης. Κλεισμέ-
νος καθημερινά στο Θέατρο
Αθηνών κάνει εντατικές πρό-
βες με τον θίασο της παράστα-
σης «Φιλιά, Όσκαρ» που θα
κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 9
Οκτωβρίου. «Οι πρόβες του
“ Όσκαρ” κυλάνε. Ένα απί-
στευτο κείμενο, μέσα από τα
μάτια του genius σκηνοθέτη
μας Cezaris Grauzinis και με
μια ομάδα ηθοποιών που βου-
τάει με τρέλα και φαντασία
στην ιστορία», αποκάλυψε ο
πρωταγωνιστής.

Χωρίς ανάσα!

ΖΖωάρα
Μια ολόκληρη παραλία δική του! Ο Πάνος Κοκκινόπουλος επι-
λέγει κάθε χρόνο τον Σεπτέμβριο για τις καλοκαιρινές του δια-
κοπές, αποφεύγοντας τον συνωστισμό του Αυγούστου. Ο σκη-
νοθέτης των μεγάλων επιτυχιών φωτογραφήθηκε με το μαγιό
του αραχτός μπροστά στο κύμα να απολαμβάνει τη θέα, την
ησυχία και ένα κουβανέζικο πούρο Punch Super Selection
Νο2. «Ατελείωτος γλυκός Σεπτέμβρης, τελευταίες μέρες γα-
λήνης», σχολίασε.

Η «Airhostess 737» απέσπασε το βραβείο
της καλύτερης ταινίας στο 47ο Φεστιβάλ του
Τορόντο. Το μικρού μήκους φιλμ του Θανά-
ση Νεοφώτιστου ταξίδεψε στον Καναδά και
ξεχώρισε λόγω της εντυπωσιακής ερμηνεί-
ας της Λένας Παπαληγούρα. «Δεν θα μπο-
ρούσα να είμαι πιο χαρούμενη και συγκινη-
μένη! Η ταινία μας γυρίζει από το Φεστιβάλ
του Τορόντο με βραβείο!», ανακοίνωσε με
καμάρι η ηθοποιός.
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Σπάνια εμφάνιση

Διεθνής διάκριση

Ο
Χρήστος Πολίτης, έπειτα από 47 χρόνια αποχής, επέ-
στρεψε στα κινηματογραφικά πλατό για την ταινία «Bro-
adway». Στην πρεμιέρα του φιλμ, ο τηλεοπτικός «Γιάγ-
κος Δράκος» που έγραψε ιστορία στη θρυλική σειρά

«Λάμψη» έδωσε το «παρών» και μιλώντας στις κάμερες αποκάλυ-
ψε τους λόγους που δεν είναι πλέον ενεργός στο θέαμα: «Ύστερα
από 47 χρόνια αποχής, αποφάσισα να εμφανιστώ στην ταινία του
Χρήστου Μασσαλά, διότι μιλώντας μαζί του με έπεισε ότι είναι ένας
σημαντικός άνθρωπος, σημαντικός σκηνοθέτης. Ήταν μια ειδική
επιστροφή, εκτιμώντας τον Χρήστο Μασσαλά. Δεν έχω κρατήσει
επαφές με κανέναν συνάδελφό μου από τη “Λάμψη”. Έχω αποχω-
ρήσει και από το θέατρο, γενικά από την καλλιτεχνική ζωή, από τη
δημόσια ζωή, από τα πάντα. Η πραγματικότητα που ζούμε για μένα
είναι άθλια, μπάχαλο και δεν θέλω να συμμετέχω πουθενά».



Η
καλοήθης υπερτροφία του προστάτη
είναι η αύξηση του μεγέθους του και
σχετίζεται με την εκφύλιση των ιστών,
όπως ακριβώς οι ρυτίδες και τα λευκά

μαλλιά, όμως δεν είναι πάθηση. Εγκαθίσταται πο-
λύ αργά ξεκινώντας, σε κυτταρικό επίπεδο, από
την ηλικία των 35-40 ετών. 

Σε αυτή την ηλικία σπάνια προκαλεί ενοχλήμα-
τα. Σιγά σιγά μετά τα 40 έτη μπορεί να εμφανίζον-
ται περιστασιακά ήπια ενοχλήματα κατά την ούρη-
ση και με αργή εξέλιξη που δεν ανησυχούν ιδιαί-
τερα τον άντρα που τα έχει. «Ανάμεσα στα 50 με
60, τα συμπτώματα αυτά αρχίζουν να γίνονται πιο
ξεκάθαρα. Η ακτίνα της ούρησης μειώνεται περισ-
σότερο, η ροή των ούρων διακόπτεται και εναλ-
λάσσεται με αντιαισθητικές σταγόνες, ενώ η ού-

ρηση αργεί, πλέον, να ολοκληρωθεί. Ύστερα από
ένα πλούσιο γεύμα ή μια βραδιά με φίλους και λί-
γο αλκοόλ, η πρωινή ούρηση καθίσταται δύσκολη
και γίνεται μετ’ εμποδίων, ενώ όταν χρειαστεί να
αναστείλει κάποιος την ούρηση (να “κρατηθεί”), τα
πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο.

Οι περισσότεροι άντρες, στο σημείο αυτό, κά-
νουν μικρές διορθωτικές κινήσεις. Πολλοί απο-
φεύγουν να πίνουν νερό πριν από μια συνάντηση
ή σπεύδουν να ουρήσουν πριν βγουν με το αυτο-
κίνητο στην κίνηση, αποφεύγουν το αλκοόλ ή κά-
ποια πικάντικα φαγητά, αραιώνουν τις σεξουαλι-
κές επαφές και γενικά υποβαθμίζουν τις επιθυ-
μίες τους και τελικά την ποιότητα ζωής τους», επι-
σημαίνει η κ. Ματίνα Βλάχου, χειρουργός ουρο-
λόγος-ανδρολόγος. 

Τα συμπτώματα είναι αρκετά ενοχλητικά, γιατί
εμφανίζονται σε μια ιδιαίτερα παραγωγική αλλά
και ουσιαστικά νεανική φάση της μέσης ηλικίας.
Παλαιότερα, οι επεμβάσεις και τα φάρμακα για
την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων είχαν
συχνά επιπτώσεις στη σεξουαλική ζωή των αν-
τρών, οι οποίοι, για τον λόγο αυτό, απέφευγαν την
επίσκεψη στον ουρολόγο. Ωστόσο, σύμφωνα με
τη γιατρό, οι νέες θεραπείες όπως η μέθοδος RE-
ZUM και τα κρουστικά κύματα δεν δικαιολογούν
πλέον μια τέτοια στάση. 

Η μέθοδος REZUM είναι μια καινοτόμος, εν-
δοσκοπική και ελάχιστα επεμβατική τεχνική
συρρίκνωσης του προστάτη, χωρίς αφαίρεση
προστατικού ιστού, δηλαδή χωρίς χειρουργείο.
Για την εφαρμογή της δεν απαιτούνται τομές ή
οπές, αφού χρησιμοποιείται ο ήδη έτοιμος δρό-
μος της εξόδου των ούρων, η ουρήθρα. Η μέθο-
δος χρησιμοποιεί την ενέργεια του ατμού, ο
οποίος διοχετεύεται ελεγχόμενα στον προστάτη
και οδηγεί στη στοχευμένη αποδόμηση του
υπερτροφικού τμήματος. 
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Ανάμεσα στα 50 με 60 έτη, 
τα συμπτώματα αρχίζουν 
να γίνονται πιο ξεκάθαρα

Τα κρουστικά κύματα 
Άντρες με ήπια συμπτώματα μπορούν επίσης να ωφεληθούν από τις εφαρμογές κρουστικών κυ-
μάτων στην περιοχή του προστάτη, με στόχο τη μείωση των μέτριων ενοχλημάτων της υπερτρο-
φίας. «Τα κρουστικά κύματα ενισχύουν την τοπική αιμάτωση, μειώνουν την ιστική υποξία και τις
μικροφλεγμονές. Διεγείρουν την αναγεννητική ικανότητα του ιστού του προστάτη μέσω της ανά-
πτυξης ινών κολλαγόνου και ελαστίνης, εμποδίζοντας την περαιτέρω εξέλιξη της υπερτροφίας. Η
θεραπεία πραγματοποιείται σε σύντομες εβδομαδιαίες συνεδρίες, είναι ανώδυνη και ο ασθενής
μπορεί άμεσα να επιστρέψει στις δραστηριότητές του χωρίς κανέναν περιορισμό. Η εφαρμογή
της θεραπείας γίνεται στην περιοχή του περινέου, εξωτερικά του σώματος, με τη χρήση μιας ειδι-
κής κεφαλής που μοιάζει με αυτή των υπερήχων. Ο αριθμός των συνεδριών καθορίζεται ανάλογα
με το μέγεθος του προβλήματος του ασθενούς και η διάρκεια του αποτελέσματος μπορεί να διατη-
ρηθεί έως και δύο χρόνια», καταλήγει η κ. Βλάχου.

Υ Π Ε Ρ Τ Ρ Ο Φ Ι Α  Π Ρ Ο Σ Τ Α Τ Η

Θεραπεία χωρίς νυστέρι
Ματίνα Βλάχου, χειρουργός
ουρολόγος-ανδρολόγος



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)
Η προσοχή σας επικεντρώνεται στην
προσωπική σας ζωή, στις σχέσεις σας με
τους άλλους και σε νομικές ή άλλες υπο-
θέσεις. Θα υπάρξει η τάση να γυρίσετε σε
καταστάσεις του παρελθόντος, ή να κά-
νετε συζητήσεις που μέσα από αυτές θα
αναζητήσετε τις αλήθειες.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Έντονη περίοδος αυτή για εσάς, όπου η
εργασία και η υγεία σας χρειάζονται τη
φροντίδα σας. Η διατροφή και γενικότε-
ρα όλα εκείνα που θα σας κρατήσουν σε
φόρμα έχουν μπει για τα καλά στο πρό-
γραμμά σας, ενώ οι αναθεωρήσεις σε
προσωπικό επίπεδο είναι πολύ πιθανές
έως τις 2/10.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η είσοδος του Ήλιου στο ζώδιο του
Ζυγού είναι για εσάς μια πολύ καλή
περίοδος, όπου θα έχετε στο πλάνο
σας την κοινωνική σας ζωή, τα παιδιά
σας, αν είστε γονείς, αλλά και κάθε
επιχειρηματική σας δραστηριότητα.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Ο Ήλιος περνά στον τομέα της οικο-
γένειάς σας, όπου τις επόμενες τέσ-
σερις εβδομάδες θα ασχοληθείτε με
τα του οίκου σας. Ο ανάδρομος Ερ-
μής, περνώντας για λίγες μέρες στο
ζώδιο της Παρθένου, ενεργοποιεί και
φέρνει κοντά σας πρόσωπα από τα
οποία έχετε απομακρυνθεί για κά-
ποιους λόγους. Επίσης σπουδές και
ταξίδια θα οργανωθούν καλύτερα,
για να πραγματοποιηθούν τις επόμε-
νες μέρες. 

Λέων
(23/7-22/8)
Ο Ήλιος περνά σήμερα στον Ζυγό, βά-
ζοντας στις συνεργασίες σας νέες γνω-
ριμίες, και γενικότερα θα αναθεωρή-
σετε παλιές σας αποφάσεις. Ο ανάδρο-
μος Ερμής βάζει μια αναμονή σε κά-
ποιες συμφωνίες, αλλά και σε οικονο-
μικά θέματα, που καλό είναι να γίνουν
μετά τις 2/10.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Το φθινόπωρο ουσιαστικά ξεκινά με
τον Ήλιο να περνά στο ζώδιο του Ζυ-
γού, όπου βρίσκεται στο δεύτερο
ηλιακό σας σπίτι, με διάρκεια περί-
που έναν μήνα. Η προσοχή σας θα εί-
ναι στραμμένη σε οικονομικά θέμα-
τα, όπως επίσης και στις πηγές εσό-
δων σας. Σήμερα επίσης η επιστροφή
του ανάδρομου Ερμή στο δικό σας
ζώδιο, για λίγες μέρες, θα ενισχύσει
την επανεξέτασή σας σε κάποια πολύ
σοβαρά θέματα από το παρελθόν. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Ο Ήλιος περνά στο ζώδιό σας, κάνοντας
συγχρόνως και σύνοδο με τον ανάδρομο
Ερμή, όπου θα ενεργοποιήσει καταστά-
σεις από το παρελθόν. Αμέσως μετά ο Ερ-
μής θα περάσει στο ζώδιο της Παρθένου,
όπου θα βάλει στο σκοτεινό σημείο του
ωροσκόπου σας σκέψεις και καταστάσεις
που δεν θα μπορείτε με ευκολία να δια-
χειριστείτε.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για εσάς τους Σκορπιούς, η πορεία του
Ήλιου στον δωδέκατο τομέα σας θα λει-
τουργήσει αρκετά εσωτερικά και θα σας
βοηθήσει να βγάλετε από μέσα σας ερω-
τήματα που σας κατατρώγουν. Είναι η
στιγμή που θα πρέπει να ασχοληθείτε με
την υγεία και το εργασιακό σας περιβάλ-
λον. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Ο Ήλιος αλλάζει ζώδιο και περνά στον
τομέα που οι βλέψεις σας θα στραφούν
στον τομέα των γνωριμιών σας. Όσον
αφορά τα μελλοντικά σας σχέδια, είναι
πολύ νωρίς για να τα επικυρώσετε. Κατα-
στάσεις, συναισθηματικές και εργασια-
κές, δεν μπορούν ακόμη να εξελιχθούν,
εφόσον ο ανάδρομος Ερμής αποτελεί για
εσάς τροχοπέδη.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Ο Ήλιος θα περάσει στο ζενίθ του ωρο-
σκοπίου σας και η συνάντησή του σήμερα
με τον ανάδρομο Ερμή βάζει σε μια ανα-
θεώρηση τα επαγγελματικά σας βήματα.
Είναι επίσης η στιγμή που κάποιες νομι-
κές ή άλλες διευκρινίσεις θα σας προ-
βληματίσουν έως τις 2/10. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Ο Ήλιος προχωρά στο συμβατό με το
δικό σας ζώδιο του Ζυγού, όπου σας
απελευθερώνει σταδιακά από κλισέ και
εμπόδια, που δεν σας άφηναν να πάρε-
τε τις αποφάσεις σας ή να προχωρήσετε
σε ένα νέο μοτίβο. Μετά τις 2/10 θα έχε-
τε εξελίξεις σε οικονομικά θέματα.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Βρίσκεστε σε μια περίοδο έντονης δια-
μάχης με θέματα που αφορούν σχέ-
σεις, χρήματα που διαχειρίζεστε με άλ-
λους, αλλά και καταστάσεις που έχουν
τις ρίζες τους στο παρελθόν. Θέλετε αλ-
λαγές εδώ και τώρα, αλλά θα πρέπει να
κάνετε λίγη ακόμη υπομονή. 
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ΟΉλιος περνά στο ζώδιο του Ζυγού, οπότε και
βρισκόμαστε στη φθινοπωρινή ισημερία,
ενώ σήμερα θα είναι ίση η μέρα με τη
νύχτα. Σε αυτή την ουσιαστικά πρώτη

μέρα του φθινοπώρου, ο Ήλιος συναντά τον
ανάδρομο Ερμή, όπου άνθρωποι και καταστάσεις
από το παρελθόν εμφανίζονται στη ζωή μας. Από το
απόγευμα, ο Ερμής θα περάσει στο ζώδιο της
Παρθένου και η επικοινωνία στα μεταβλητά ζώδια
των τελευταίων ημερών θα προκαλέσει έντονες
ανατροπές και καθυστερήσεις.



Μ
πορεί ο Ρώσος πρόεδρος να πα-
νηγυρίζει που η Ευρώπη ετοιμά-
ζεται να πεινάσει και να κρυώσει,
με ό,τι σημαίνει αυτό και για τις

πολιτικές ισορροπίες στη Γηραιά Ήπειρο, αλλά
τη δική του «την καμπούρα» δεν τη βλέπει.

Από την ώρα που κήρυξε μερική επιστρά-
τευση στη Ρωσία, καταγράφεται ένα διογκού-
μενο κύμα φυγής -με εισιτήρια χωρίς επιστρο-
φή- από πολίτες που είτε δεν θέλουν είτε δεν
κατανοούν γιατί πρέπει να πάνε να πολεμή-
σουν εναντίον των Ουκρανών. 

Στο άκουσμα της είδησης για επιστράτευση -
η πρώτη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο- χιλιά-
δες Ρώσοι ξεχύθηκαν στους δρόμους μεγά-
λων πόλεων για να διαδηλώσουν κατά του πο-
λέμου, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας
προχώρησαν σε περισσότερες από 1.300 συλ-
λήψεις μόνο την Τετάρτη. Το ανεξάρτητο δί-
κτυο παρακολούθησης διαμαρτυριών OVD-In-
fo ανακοίνωσε ότι διαδηλώσεις πραγματοποι-
ήθηκαν σε 38 ρωσικές πόλεις, με τον μεγαλύ-
τερο αριθμό συλληφθέντων να καταγράφεται
στην Αγία Πετρούπολη και τη Μόσχα.

Βεβαίως, όταν μιλάς για μια χώρα σαν τη
Ρωσία, με το σκληρό στρατιωτικό σύστημα και
την αναγκαστική πειθαρχία στις αποφάσεις
του ενός και μοναδικού, οι παραπάνω εικόνες
μπορεί να απεικονίζουν μέρος και όχι το σύνο-
λο της μεγάλης εικόνας.

Το βέβαιο είναι ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία
δεν εξελίσσεται όπως ονειρευόταν και σχεδία-
ζε ο Πούτιν. Για αυτό, κατά γενική παραδοχή,

αναγκάστηκε να προσφύγει στη μη αρεστή
στον λαό λύση της μερικής επιστράτευσης, η
οποία, ωστόσο, είναι από αμφίβολο ως απίθα-
νο να λειτουργήσει υπέρ των συμφερόντων της
Μόσχας.

Πρώτα από όλα, όπως παρατηρούν όλοι οι
διεθνείς αναλυτές, οι 300.000 που σύμφωνα
με το Κρεμλίνο θα καταταχθούν θα είναι ανει-
δίκευτοι και θα απαιτηθούν τουλάχιστον τρεις
μήνες μέχρι να αποκτήσουν τη βασική έστω
εκπαίδευση. Δηλαδή, θα πάνε στο μέτωπο του
πολέμου, όταν θα έχει έρθει ο βαρύς χειμώ-
νας. Και αυτό, στην καλύτερη περίπτωση. Αν,
δηλαδή, μαζευτεί άμεσα ο απαιτούμενος αριθ-
μός μαχητών που ζητάει ο Πούτιν. 

Ας μην ξεχνάμε τι συνέβη από τις πρώτες,
κιόλας, μέρες του πολέμου, όταν ο πρώην σο-
βιετικός στρατός έδειξε αξιοσημείωτη αδυνα-
μία συντονισμού. 

«Ο ρωσικός στρατός ηττήθηκε στρατιωτικά»,
γράφει ο Γάλλος στρατιωτικός ιστορικός
Cédric Mas στο Twitter και προσθέτει: «Όμως
η Ρωσία διαθέτει μεγαλύτερο στρατηγικό και
δημογραφικό βάθος από την Ουκρανία και
υπολογίζει να νικήσει κατά βάρος».

Η πρόσφατη ουκρανική επίθεση, ωστόσο,
κατά την οποία το Κίεβο ανακατέλαβε χιλιάδες
τετραγωνικά μέτρα εδάφους, είχε σημαντικό
αντίκτυπο. Τέτοιο που οδηγεί πολλούς να προ-
βλέπουν ότι όσοι καταταγούν τώρα, πιθανότα-
τα θα είναι απλώς τα τελευταία θύματα στον
πόλεμο του Πούτιν.

Το γόητρο του Ρώσου προέδρου έχει πληγεί.

Και κορυφώνει τις απειλές βγάζοντας «τον
άσο» του πυρηνικού πολέμου πάνω στο τραπέ-
ζι. Το επανέλαβε και χθες ο πρώην πρόεδρος
της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, λέγοντας ότι
όλα τα όπλα της Μόσχας, συμπεριλαμβανομέ-
νων των στρατηγικών πυρηνικών όπλων, θα
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την υπε-
ράσπιση εδαφών στην Ουκρανία, τα οποία
συνδέονται με τη Ρωσία.

Η απειλή αυτή δεν φτάνει μόνο στα δυτικά
«αυτιά». Φτάνει και στους Ρώσους πολίτες. Και
ο φόβος ενός παγκόσμιου πολέμου μεγαλώνει
ένθεν κακείθεν. Ένας πυρηνικός πόλεμος δεν
κάνει διακρίσεις, ούτε γνωρίζει από σύνορα.
Όλα αυτά μετατρέπονται αυτόματα σε σχετικές
έννοιες. 

Ακόμα όμως και αν αυτός ο εφιάλτης απο-
τραπεί, ο πόλεμος που βρίσκεται σε εξέλιξη με
την Ουκρανία αφορά μόνο νέους και στρατεύ-
σιμους. Αλλά το 66% των Ρώσων από 18 μέχρι
64 ετών, σύμφωνα με έρευνες ανεξάρτητων
παρατηρητών, έχει θετική ή πολιτική στάση
απέναντι στην Ουκρανία.

Φυσικά, οι δυνατότητες πολύ μαζικών αντι-
δράσεων είναι πολύ περιορισμένες. Αυτό
όμως δεν σημαίνει ότι χάνει την αξία της το πού
γέρνει η ζυγαριά του συλλογικού αισθήματος. 

Υπ’ αυτή την οπτική, δεν είναι άνευ σημασίας
το γεγονός ότι από την ώρα που ο Πούτιν κήρυ-
ξε επιστράτευση, η φράση «πώς θα σπάσεις το
χέρι σου στο σπίτι» ήταν η πιο δημοφιλής ανα-
ζήτηση των Ρώσων στο διαδίκτυο, σύμφωνα
με τα στοιχεία της Google Trends. 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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«Πώς θα σπάσεις το χέρι σου στο σπίτι»

Ο πόλεμος 
στην Ουκρανία
δεν εξελίσσεται
όπως σχεδίαζε 
ο Πούτιν, για αυτό,
κατά γενική
παραδοχή,
προσέφυγε στη μη
αρεστή στον λαό
λύση της μερικής
επιστράτευσης, 
η οποία, ωστόσο,
είναι αμφίβολο ότι
θα λειτουργήσει
υπέρ της Ρωσίας


