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Σ
τη διεθνή πολιτική σκηνή τίποτα δεν είναι τυ-
χαίο ή, τέλος πάντων, το τυχαίο είναι εξαιρε-
τικά σπάνιο. Την ώρα που ο Πούτιν και η Μό-
σχα επισείουν την πυρηνική απειλή σε ολό-

κληρη την ανθρωπότητα, βλέποντας παράλληλα ένα
μεγάλο μέρος των νεαρών Ρώσων να γυρίζει την πλά-
τη στον μεγαλοϊδεατισμό και τον αναθεωρητισμό του
«τσάρου», το Ιράν δοκιμάζεται από ένα νέο κύμα ορ-
γής της κοινωνίας ενάντια στο θεοκρατικό σύστημα
εξουσίας με αφορμή τον θάνατο της 22χρονης Αμινί.
Δύο παράλληλα καθεστώτα με πολλά ερωτήματα σε
ό,τι αφορά τις ατομικές ελευθερίες, τα πολιτικά δι-
καιώματα, την ισότητα και την ισονομία βρίσκονται
αντιμέτωπα με τις κοινωνίες τους, ταυτόχρονα με τη
διεθνή απομόνωσή τους. Και αν κρίνει κανείς από τις
πρώτες αντιδράσεις τους, οι φορείς τους φαίνονται
μάλλον αποφασισμένοι να «πουλήσουν ακριβά το το-

μάρι τους» παρά να μπουν σε μια διαδικασία υπανα-
χώρησης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Πρόσφατα συνεδρίασε ο Οργανισμός Συνεργα-
σίας της Σαγκάης στη Σαμαρκάνδη, ένα γεγονός
που πέρασε σχετικά στα ψιλά λόγω των γενικότε-
ρων εξελίξεων, με τη συμμετοχή των ηγετών της
Ρωσίας, του Ιράν, της Κίνας, της Τουρκίας και πολ-
λών ακόμη κρατών-δορυφόρων των παραπάνω.
Βασικός σκοπός των εργασιών, η περαιτέρω εμβά-
θυνση της συνεργασίας των κρατών-μελών του Ορ-
γανισμού με στόχο την ανάπτυξη, το εμπόριο, τις
επενδύσεις και άλλες οικονομικές δραστηριότητες.
Εννοείται ότι οι συναντήσεις είχαν και αρκετή δι-
πλωματία και γεωπολιτική, με τον Σι Τζνιπίνγκ να εί-
ναι αυτός που ενδιαφέρθηκε περισσότερο για στα-
θερότητα στον πλανήτη και όσο το δυνατόν λιγότε-
ρες εστίες έντασης ανά τον κόσμο. Οξύμωρο και αν-

τιφατικό, αν σκεφτεί κανείς πως το Πεκίνο προ μη-
νός ήταν έτοιμο να ανάψει το φιτίλι στη σινική θά-
λασσα και να προσθέσει τη σύρραξη Κίνας - Ταϊβάν
στη λίστα με την Ουκρανία, την Αρμενία, τη Συρία, τη
Λιβύη, τις εμπόλεμες γωνιές του κόσμου με απευ-
θείας ή διά αντιπροσώπων εμπλοκή όλων των παρι-
σταμένων στη συνδιάσκεψη της Σαμαρκάνδης.

Και το θέμα είναι πλέον επιτακτικό για τη Δύση, την
Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμά-
χους τους, πώς θα αντιδράσουν σε αυτό που συμβαί-
νει και μπροστά στις ανεξέλεγκτες συνέπειές του. Με
το γκωλικό «Ευρώπη είναι από τον Ατλαντικό μέχρι τα
Ουράλια» να έχει ναυαγήσει, πρέπει οι Ευρωπαίοι να
ξαναμετρηθούμε και να δούμε ποιοι είμαστε με ποιον
πραγματικά, χωρίς αστερίσκους, αστεία βέτο ή «και
με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ», όπως κά-
νει η Άγκυρα.
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Μ
ε μια ομιλία σε τελείως δια-
φορετικό ύφος από εκείνη
του Ταγίπ Ερντογάν, ο πρωθυ-
πουργός ανέδειξε τη διαφορά

που υπάρχει ανάμεσα στους δύο ηγέτες,
αποδεικνύοντας το ποιος είναι εκείνος
που επιδιώκει την ένταση στο Αιγαίο και
την Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα
του ΟΗΕ απέφυγε να ρίξει λάδι στη φωτιά,
άλλωστε ποτέ δεν ήταν αυτό το ζητούμενο
για την κυβέρνηση, ωστόσο ξεκαθάρισε
πως δεν πρόκειται να δεχτεί σε καμιά πε-
ρίπτωση την αμφισβήτηση της εθνικής κυ-
ριαρχίας. «Αν ο πρόεδρος Ερντογάν θέλει
να μιλήσει για κόκκινες γραμμές, τότε λέω

το εξής: οι τουρκικές αξιώσεις στην κυ-
ριαρχία των νησιών της Ελλάδας είναι
αβάσιμες και απαράδεκτες. Η αμφισβήτη-
ση της κυριαρχίας ελληνικού εδάφους ξε-
περνά την κόκκινη γραμμή για όλους τους
Έλληνες. Και ως πρωθυπουργός της Ελλά-
δας δεν θα συμβιβαστώ ποτέ σε ό,τι έχει να
κάνει με την εδαφική ακεραιότητα, την
ασφάλεια και τη σταθερότητα της χώρας
μου. Η Ελλάδα δεν θα δεχτεί bullying από
κανέναν».

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο «για πε-
ρίεργη εμμονή» της ηγεσίας της Τουρκίας,
την οποία κατηγόρησε πως ακολουθεί
«φιλοπολεμική» στρατηγική, από τη στιγ-
μή που δήλωσε πως θα έρθει βράδυ στη
χώρα μας: «Αυτό που είναι ιδιαίτερα ανη-
συχητικό είναι η αυξανόμενη ένταση της
απειλής. Χαρακτηρίζεται από κλιμάκωση
της επιθετικής ρητορικής, σε συνδυασμό
με μια μαζική εκστρατεία παραπληροφό-
ρησης. Πολλαπλές παραβιάσεις της κυ-
ριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμά-

των της Ελλάδας στη θάλασσα και τον αέ-
ρα, εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών
ροών και, δυστυχώς, μια μονομερής από-
φαση άρνησης όλων των επαφών υψηλού
επιπέδου. Και ρωτάω. Είναι αυτή η συμπε-
ριφορά συμβατή με έναν αξιόπιστο διεθνή
παράγοντα, ένα κράτος-μέλος του ΟΗΕ;».

Το μήνυμα στους Τούρκους πολίτες
Για πρώτη φορά ο πρωθυπουργός απευ-

θύνθηκε προς τους πολίτες της Τουρκίας,
θέλοντας να δείξει πως η χώρα μας δεν εί-
ναι εκείνη που προκαλεί εντάσεις στην πε-
ριοχή: «Η Ελλάδα δεν αποτελεί απειλή για
τη χώρα σας. Δεν είμαστε εχθροί σας. Εί-
μαστε γείτονες. Εκτιμούμε τις πολλές φι-
λίες μεταξύ απλών Ελλήνων και Τούρκων
πολιτών. Γνωρίζω ότι η συντριπτική πλει-
ονότητα στις δύο χώρες μας δεν επιθυμεί
πολιτική σύγκρουση και εχθρότητα. Ας
προχωρήσουμε λοιπόν σε ένα πνεύμα συ-
νεργασίας και φιλίας με αμοιβαίο σεβα-
σμό και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

Όσον αφορά το Μεταναστευτικό, ο Κυ-

ριάκος Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να
αναφερθεί στα όσα έγιναν το 2020 στον
Έβρο. «Θέλω να είμαι απολύτως σαφής. Η
Ελλάδα θα συνεχίσει να προστατεύει τα
σύνορά της με πλήρη σεβασμό στα ανθρώ-
πινα δικαιώματα. To Λιμενικό μας έχει σώ-
σει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στη θά-
λασσα», είπε ο πρωθυπουργός και πρό-
σθεσε με νόημα: «Άλλωστε, οι βάρκες που
μεταφέρουν τους απελπισμένους ανθρώ-
πους, στους οποίους αναφέρεται διαρκώς
ο πρόεδρος Ερντογάν, φεύγουν από τις
τουρκικές ακτές στο φως της ημέρας».
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Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

«Δεν θα ανεχτώ την
αμφισβήτηση της εθνικής
κυριαρχίας», είπε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης απευθυνόμενος
στον Ερντογάν 

Λίγο προτού ανέβει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του
ΟΗΕ, ο πρωθυπουργός σε συζήτηση που είχε με μέλη του
Council of Foreign Relations αναφέρθηκε στις ελληνοτουρ-
κικές σχέσεις, σημειώνοντας πως είναι δύσκολο να αποκα-
τασταθούν αν η Άγκυρα συνεχίσει τις απειλές: «Μου είναι
δύσκολο να φανταστώ πώς η σχέση μεταξύ των δύο χωρών
θα επανέλθει όσο η Τουρκία συμπεριφέρεται έτσι. Αλλά αν η
Τουρκία συνεχίσει σε αυτό το μονοπάτι, θα απομονωθεί και
από την Ευρώπη και από τις ΗΠΑ. Και αν η Τουρκία θέλει να

“παίζει” και σε άλλη σφαίρα επιρροής, ας είναι, αλλά είναι
μέλος του ΝΑΤΟ. Και είναι η μόνη χώρα του ΝΑΤΟ που δεν
εφαρμόζει κυρώσεις στη Ρωσία».

Για το Μεταναστευτικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε
πως η Άγκυρα εργαλειοποιεί μετανάστες, κάνοντας λόγο για
υβριδική απειλή. Ωστόσο, τόνισε ότι ο ίδιος πάντοτε επιδίωκε
μια εποικοδομητική σχέση με την Τουρκία: «Δεν είμαι εγώ
αυτός που δεν θέλει να μιλήσει στον Ταγίπ Ερντογάν. Εκείνος
έχει αποφασίσει ότι δεν θέλει να μου μιλάει. Αλλά τα έχω ξα-

νακούσει αυτά και πάντα καταλήγουμε να καθόμαστε και να
μιλάμε και πάλι. Επιμένω ότι υπάρχει μόνο ένας τρόπος να
λύνεις τις διαφορές σου και είναι το διεθνές δίκαιο».

Παράλληλα, επανέλαβε πως στόχος της ΝΔ στις εκλογές
είναι η αυτοδυναμία. «Ελπίζουμε», είπε ακόμη, «να καταφέ-
ρουμε να σχηματίσουμε δική μας κυβέρνηση (αυτοδυναμία),
αλλά αν ο λαός αποφασίσει ότι δεν μπορούμε να κυβερνή-
σουμε μόνοι μας, θα κυβερνήσουμε μέσω κυβέρνησης συ-
νεργασίας».

«Η Τουρκία εργαλειοποιεί τους μετανάστες, είναι υβριδική απειλή»

Κόκκινη
γραμμή
τα κυριαρχικά
δικαιώματα



«Ε
ίναι μια δουλειά για εμάς.
Μεταφέρουμε ανθρώπους
που ψάχνουν σωτηρία μα-
κριά από τις χώρες τους».

Ένας διακινητής μεταναστών που έχει συλ-
ληφθεί κατά το παρελθόν μιλάει στην «Po-
litical», υπό τον αυστηρό όρο να τηρηθεί η
ανωνυμία του, για τον τρόπο με τον οποίο οι
δουλέμποροι προσπαθούν να περάσουν με-
τανάστες στην Ελλάδα. 

Ο ίδιος περιγράφει τα «μονοπάτια» που
ακολουθούν για να περάσουν τους ανθρώ-
πους στην Ευρώπη: «Ο πρώτος είναι με οχή-
ματα από την Τουρκία και από εκεί με τα πό-
δια στην Ελλάδα, μέσω του Έβρου. Ο δεύτε-
ρος και πιο επικίνδυνος δρόμος είναι μέσω
κάποιου ιστιοπλοϊκού ή σκάφους για να
φτάσουμε σε ελληνικό νησί. Αυτοί οι άν-
θρωποι θέλουν απλώς να φύγουν μακριά,
δεν βλέπουν τον κίνδυνο. Θέλουν να μεί-
νουν στην Ευρώπη και να ζήσουν εκεί με τις
οικογένειές τους». 

Συλλαμβάνονται οι αναλώσιμοι… 
Η εφημερίδα φέρνει στο φως της δημο-

σιότητας νέα ντοκουμέντα από ομάδες με-
ταναστών που βρίσκονται κοντά στην
Αδριανούπολη αλλά και μηνύματα με τα
οποία οι διακινητές προσπαθούν να πείσουν
τους μετανάστες να ταξιδέψουν στην Ευρώ-
πη μέσω της Ελλάδας. 

Μπορεί τα τουρκικά ΜΜΕ τις τελευταίες
ημέρες να ανέφεραν πως υπάρχει «καρα-
βάνι» προσφύγων έτοιμο να περάσει στην
Ελλάδα, ωστόσο αυτό δεν επιβεβαιώθηκε

ποτέ από τις ελληνικές Αρχές. 
«Η διακίνηση ανθρώπων που επιθυμούν

να αφήσουν τις χώρες καταγωγής τους για
να φτάσουν στις δυτικές χώρες είναι ένα

παγκόσμιο φαινόμενο και μια εγκληματική
δραστηριότητα που η αντιμετώπισή της
αφορά πλήθος κρατών. Καθημερινά οι
αστυνομικές και δικαστικές Αρχές της χώ-

ρας χειρίζονται πλήθος τέτοιων νέων υπο-
θέσεων. Η πραγματικότητα, όμως, είναι ότι
στην Ελλάδα η αντιμετώπιση του προβλή-
ματος παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, καθώς
υπάρχει ένας συγκεκριμένος ειδικός ποινι-
κός νόμος που καθορίζει τις επαπειλούμε-
νες ποινές και ο οποίος πέρα από ιδιαίτερα
κακογραμμένος είναι και πολύ αυστηρός,
με αποτέλεσμα να επιβάλλονται δυσανάλο-
γα μεγάλες ποινές στις περιπτώσεις όπου το
δικαστήριο δεν αναγνωρίζει ελαφρυντικά»,
δήλωσε στην εφημερίδα ο δικηγόρος Θο-
δωρής Καραγιάννης, που έχει διαχειριστεί
τέτοιες υποθέσεις κατά το παρελθόν, και
συνέχισε: «Σε όλα τα ανωτέρω πρέπει να
συνυπολογίσουμε ότι στη συντριπτική πλει-
ονότητα των περιπτώσεων τελικά συλλαμ-
βάνονται οι πλήρως αναλώσιμοι οδηγοί των
αυτοκινήτων, ενώ οι πραγματικοί διακινη-
τές-οργανωτές του εγκλήματος συνεχίζουν
απρόσκοπτα την εγκληματική τους δραστη-
ριότητα βρίσκοντας απλώς καινούργιους
οδηγούς. Εξάλλου και το προφίλ των οδη-
γών κατατείνει στο ίδιο συμπέρασμα. Τις
περισσότερες φορές είναι αλλοδαποί που
μόλις πέρασαν και αυτοί τα σύνορα, χρή-
στες ναρκωτικών ή Έλληνες πολίτες πολύ
χαμηλού οικονομικού επιπέδου που ρισκά-
ρουν την ελευθερία τους για να αποκομί-
σουν ποσά ύψους τεσσάρων ή πέντε χιλιά-
δων ευρώ».
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Το όνομα του ήρωα Παναγιώτη Βλαχάκου που έχασε τη ζωή
του στις 31 Ιανουαρίου 1996 κατά τη διάρκεια της κρίσης των
Ιμίων θα φέρει και επίσημα από την προσεχή Πέμπτη η 7η Πυ-
ραυλάκατος (ΤΠΚ) του Πολεμικού Ναυτικού.

Το νεότευκτο Ταχύ Περιπολικό Κατευθυνομένων Βλημάτων
«ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΒΛΑΧΑΚΟΣ» θα ενταχθεί στη δύναμη του
Στόλου σε ειδική τελετή στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά και
σύντομα αναμένεται να βγει στο φυσικό του περιβάλλον, που
δεν είναι άλλο από το ελληνικό Αρχιπέλαγος. Μαζί με τις υπό-
λοιπες πυραυλακάτους του Πολεμικού Ναυτικού, είτε «αγκι-
στρωμένες» στα βράχια των νησίδων του Ανατολικού Αιγαίου
είτε στα ανοιχτά κάνοντας προβολή ισχύος, με τα στελέχη και
τα μέσα του Στόλου να δίνουν τις κατάλληλες απαντήσεις σε
όποιον επιχειρεί να αμφισβητήσει την ελληνική κυριαρχία.

Την πυραυλάκατο «ΒΛΑΧΑΚΟΣ» επιθεώρησε πρόσφατα και
ο πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στα Ναυπηγεία της
Ελευσίνας και ενημερώθηκε για τις δυνατότητες του πλοίου,
που θα αποτελεί την αιχμή του δόρατος των ταχέων σκαφών

του Στόλου. Η 7η ΤΠΚ θα εξοπλιστεί, μεταξύ άλλων, και με τους
φονικούς πυραύλους Exocet Block 3, που αποτελούν εφιάλτη
για το τουρκικό Ναυτικό. Διαθέτει ακόμη πυροβόλο 76mm
Super Rapido Oto Breda, δύο μικρότερα πυροβόλα των 30mm
Oto Breda και η ταχύτητά της ξεπερνά τους 35 κόμβους. Το
σχετικά μικρό μέγεθός της, η μεγάλη ταχύτητα και ο πανίσχυ-
ρος οπλισμός της την καθιστούν κυρίαρχο «θηρευτή» στο Αι-
γαίο και σε συνδυασμό με τις μεγάλες μονάδες επιφανείας
αυξάνουν κατακόρυφα τις επιχειρησιακές δυνατότητες του
Πολεμικού Ναυτικού.

Η παράδοση της 7ης ΤΠΚ στο Πολεμικό Ναυτικό, πάντως, θα
δώσει σημαντική ανάσα στον Στόλο που έχει ανάγκη από νέα
και σύγχρονα πλοία για να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαι-
τήσεις των καιρών, ενώ ήδη μετρά αντίστροφα για τις δύο πρώ-
τες γαλλικές φρεγάτες Belharra, η παράδοση των οποίων
προγραμματίζεται εντός του 2024. Την ίδια ώρα, το προσωρινό
«πάγωμα» των κορβετών φαίνεται να οδηγεί σε ενεργοποίηση
της option για την αγορά και 4ης FDI Belharra, καθώς η ιδιαί-
τερα ανταγωνιστική τιμή που προσφέρει η Group Naval θα πα-
ραμείνει «κλειδωμένη» μέχρι το καλοκαίρι.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης Ο «Βλαχάκος» στα

νερά του Αιγαίου 

«Δεν υπολογίζουν τον κίνδυνο, 
θέλουν μόνο να φύγουν» 

του 
Μίλτου Σακελλάρη

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΣΤΗΝ «POLITICAL» ΔΙΑΚΙΝΗΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 
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Η
πλήρης επιβεβαίωση της υπε-
ροχής της Νέας Δημοκρατίας
έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και η
διόρθωση προς τα κάτω των

ποσοστών του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ είναι τα
δύο κύρια πολιτικά συμπεράσματα που
προκύπτουν στο φόντο της παρουσίας
των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ, σύμφω-
να με την ανάγνωση που κάνουν στο Μέ-
γαρο Μαξίμου βάσει των φανερών δημο-
σκοπήσεων, αλλά και των ερευνών που
επεξεργάζονται κυβερνητικά στελέχη. 

Ύστερα από έναν δύσκολο για την κυ-
βέρνηση Αύγουστο, όταν η υπόθεση της
νόμιμης επισύνδεσης του κινητού τηλε-
φώνου του Νίκου Ανδρουλάκη επέφερε
ενδοκυβερνητική αναστάτωση, τριγμούς
και παραιτήσεις, η εικόνα του Σεπτεμβρί-
ου για την κυβέρνηση θα μπορούσε να

χαρακτηριστεί και ενθαρρυντική. Και αυ-
τό γιατί και οι τρεις δημοσκοπήσεις που
κατά χρονολογική σειρά είδαν το φως της
δημοσιότητας αυτήν την εβδομάδα, ήτοι η
έρευνα της Pulse για λογαριασμό της τη-
λεόρασης του ΣΚΑΪ, η δημοσκόπηση της
MRB για το Οpen και η έρευνα της GPO
για το STAR, πιστοποιούν την υπεροχή
της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου
Μητσοτάκη έναντι του ΣΥΡΙΖΑ και του
Αλέξη Τσίπρα αντιστοίχως. Όλες, εξάλ-
λου, οι προαναφερθείσες μετρήσεις κα-
ταδεικνύουν ότι η πλειοψηφία των ερω-
τώμενων προτιμούν μια αυτοδύναμη κυ-
βέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ενώ
σύμφωνα με τα σχετικά ευρήματα η υπό-
θεση των παρακολουθήσεων δεν φαίνε-
ται να απασχολεί τους πολίτες, που δεί-
χνουν να προβληματίζονται εντόνως από
την ενεργειακή ακρίβεια. 

Συγκεκριμένα, στην έρευνα της Pulse
μετά και το Σαββατοκύριακο του αρχηγού
του κόμματος της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης, η διαφορά ανάμεσα σε Νέα Δη-
μοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ δείχνει να παγιώνε-
ται στις 8 ποσοστιαίες μονάδες, ήτοι

34,5% έναντι 26,5%, κοντά στη διαφορά
που είχαν τα δύο κόμματα στις εκλογές
του Ιουλίου του 2019. Στην ίδια εταιρεία, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται καταλ-
ληλότερος για πρωθυπουργός από το 38%
των συμμετεχόντων, την ώρα που το αντί-
στοιχο ποσοστό για τον Αλέξη Τσίπρα πε-
ριορίζεται στο 27%. Η παράσταση νίκης
διαμορφώνεται στο 56-24 υπέρ της ΝΔ. 

Στην MRB για λογαριασμό του Open, η
ΝΔ απολαμβάνει προβάδισμα έναντι
του ΣΥΡΙΖΑ της τάξεως του 7,5%, ήτοι
31,3% έναντι 23,8%. Καταλληλότερος για
πρωθυπουργός και σε αυτή τη μέτρηση
ο πρωθυπουργός με 38,9% έναντι 29%
του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης. 

Με στόχο την αυτοδυναμία 
Στην GPO, τέλος, το κυβερνών κόμμα

προηγείται της μείζονος αντιπολίτευσης
κατά 7,2% και συγκεκριμένα με 32,7%
έναντι 25,4%. Καταλληλότερος για πρω-
θυπουργός και εδώ ο κ. Μητσοτάκης με
ποσοστό 44,9% έναντι του 33,2% του κ.
Τσίπρα. Ενδιαφέρον το ερώτημα για τη

φυσιογνωμία της νέας κυβέρνησης που
επιθυμούν οι πολίτες. Σύμφωνα με αυτό,
το 52,1% επιθυμεί αυτοδύναμη κυβέρνη-
ση της ΝΔ και το 44,9% κυβέρνηση συνερ-
γασίας. 

Μετά τα νέα πολιτικά δεδομένα, από το
Μέγαρο Μαξίμου εκφράζουν την αισιο-
δοξία ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας εί-
ναι απολύτως εφικτός. Όπως το έθεσε,
εξάλλου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Γιάννης Οικονόμου, στο τελευταίο brief-
ing των πολιτικών συντακτών, «η ΝΔ στο
πλαίσιο της ενισχυμένης αναλογικής,
κατά τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση,
δεν θα χρειαστεί άλλο κόμμα για να σχη-
ματίσει μια σταθερή και αυτοδύναμη κυ-
βέρνηση».

«Γαλάζια» υπεροχή 
στον απόηχο της ΔΕΘ

Απαντήσεις Βορίδη στη Βουλή για τη ρωσική «επίθεση» στις κάλπες 
Σε κατηγορηματική διάψευση των σεναρίων

περί ρωσικής «επίθεσης» στο ηλεκτρονικό
σύστημα των εθνικών εκλογών προχώρη-
σε ο Μ. Βορίδης σε απάντησή του από το
βήμα της Βουλής στον Κ. Ζαχαριάδη.

«Δεν έχω πει τίποτα για τη Ρωσία ή για
εμπλοκή οποιασδήποτε χώρας στις εθνικές
εκλογές», υποστήριξε ο υπουργός Εσωτερι-
κών, σημειώνοντας ότι δεν πρόκειται να γίνουν εκλο-

γές με scanner ή να υπάρξει εμπλοκή της Ρωσίας
ή άλλης χώρας στις εκλογές. Παράλληλα κάλε-

σε τον ερωτώντα βουλευτή να μην μπερδεύει
τα social media με το Κοινοβούλιο.

«Μας φέρατε εδώ για να συζητήσουμε αν
θα επηρεάσει η Ρωσία τις εθνικές μας εκλο-

γές. Το κάνατε γιατί το ακούσατε στην τηλεόρα-
ση. Έχετε μπερδέψει τα social media με την κοι-

νοβουλευτική συζήτηση… Δικαίωμά σας να καταθέτετε

όποια ερώτηση θέλετε. Έκκληση θα κάνω. Μη με φωνά-
ζετε στη Βουλή κάθε φορά που διαβάζετε κάτι στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης», σχολίασε στη δευτερολογία
του ο Μάκης Βορίδης.

«Δικαίωμά σας να απαξιώνετε τους δημοσιογράφους,
δεν είναι όμως δικαίωμά σας να αλλάζετε τους κανόνες
του πολιτικού αγώνα», είπε απευθυνόμενος στον
υπουργό ο κ. Ζαχαριάδης, ζητώντας του να εγγυηθεί την
ομαλή πορεία της χώρας προς τις εκλογές.

Οι έρευνες της κοινής γνώμης
δείχνουν ανάκαμψη για τη ΝΔ

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος



Επίσκεψη πραγματοποίησαν στην Αλεξαν-
δρούπολη ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος
Φλώρος και ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλά-
δα Τζορτζ Τσούνης. 

Ο πρέσβης, αφού επισκέφτηκε τον μεγάλο
φράκτη στον Έβρο, είχε μεγάλο ενδιαφέρον να
μάθει τις εξελίξεις με το λιμάνι της Αλεξαν-

δρούπολης, καθώς εντάσσεται στην ελληνοα-
μερικανική αμυντική συμφωνία, κάτι που
εκνευρίζει πολύ τους Τούρκους. 

Όπως φαίνεται, δύο επενδυτικά σχήματα
έχουν ενδιαφερθεί για το λιμάνι και σε αυτά δεν
περιλαμβάνεται εκείνο του Ιβάν Σαββίδη. Φαν-
τάζομαι για ευνόητους λόγους… 
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Τα ραντεβού Μαρινάκη - Μπρατάκου με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρα-
τίας θα συνεχιστούν απτόητα. Επόμενο ραντεβού την Τρίτη 27/9 στα «Μεζεκλί-
κια» της Λαχαναγοράς του Ρέντη.

Στην ομιλία του στον ΟΗΕ ο
πρωθυπουργός χρησιμοποί-
ησε στοιχεία, φωτογραφίες,
βίντεο και αριθμούς ώστε να
αποδείξει ότι η τουρκική
ακτοφυλακή και γενικά οι
τουρκικές Αρχές
«σπρώχνουν»
τους λαθρο-
μετανά-
στες προς
τα ελλη-
νικά νη-
σιά. Όπως
έμαθα, τα
πολύτιμα αυ-
τά στοιχεία του
τα έδωσε ο υπουργός Προστα-
σίας του Πολίτη Τάκης Θεοδω-
ρικάκος, ο οποίος τα είχε συγ-
κεντρώσει. Πρόσφερε μεγάλη
βοήθεια στον Μητσοτάκη... 

ΑΞΙΖΕΙ…

Lady... Γκάγκα 
στο «Il Gatto»
Πάρτι δεν έκανε μόνο η Σοφία Ζαχα-
ράκη αλλά και η αναπληρωτής
υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα. Ή,
καλύτερα, μάζωξη στην οποία είχε
καλέσει όλους τους συντάκτες υγεί-
ας. Το happening έγινε στη Βουκου-
ρεστίου, στο γνωστό «γαλάζιο» στέκι
«Il Gatto». Όπως μου είπαν, έκανε αί-
σθηση η φανταχτερή εσάρπα της κυ-
ρίας Γκάγκα… 

Στα εγκαίνια άλλης μιας
μεγάλης και καινοτόμου
δράσης θα παραβρεθεί ο
πρωθυπουργός τη Δευτέ-
ρα που έρχεται μαζί με τον
υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
Κωστή Χατζηδάκη και τον
διοικητή του ΕΦΚΑ Πανα-
γιώτη Δουφεξή. Η εκδή-
λωση αφορά την ψηφιο-
ποίηση των υπηρεσιών
ΚΕΠΑ, που θα γίνει το
απόγευμα στις 5 στο Σερά-
φειο του Δήμου Αθηναίων. 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ… 

Καταδικάστηκε 
ο Ζορπίδης;
Μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη
έχει ο πρώην αντιδήμαρχος Οικο-
νομικών Θεσσαλονίκης και επι-
χειρηματίας Μιχάλης Ζορπίδης,
που το 2015 δραστηριοποιήθηκε
ως αφανής εταίρος στο μπουζου-
ξίδικο «Bank» επί της οδού Ίω-
νος Δραγούμη στη Θεσσαλονίκη
και κατηγορήθη-
κε ότι προ-
σπάθησε να
αποφύγει
την πληρω-
μή των υπο-
χρεώσεων
που δημιούργη-
σε η εταιρεία του σε βάρος αχυ-
ράνθρωπου της εταιρείας με τη
χρήση ψευδομαρτύρων. Το Β’
Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσ-
σαλονίκης με την εξαιρετικά εμ-
περιστατωμένη πρόταση καταδί-
κασε ομόφωνα τον Μιχάλη Ζορ-
πίδη σε ποινή φυλάκισης 48 μη-
νών χωρίς αναστολή και χωρίς
αναγνώριση οποιουδήποτε ελα-
φρυντικού. Καταδικάστηκε επί-
σης και ο ψευδομάρτυράς του σε
ποινή φυλάκισης 14 μηνών με
τριετή αναστολή. 

Επίσκεψη Φλώρου - Τσούνη στην Αλεξανδρούπολη

Η
έκθεση Lamia Ex-
po2022 άνοιξε τις
πύλες της για να
υποδεχτεί στις ειδι-

κά διαμορφωμένες εγκατα-
στάσεις τούς επισκέπτες της, οι
οποίοι θα έχουν την ευκαιρία
να γνωρίσουν από κοντά τους
150 και πλέον εκθέτες, ανάμε-
σα στους οποίους δήμοι της
Στερεάς Ελλάδας, η Περιφέ-
ρεια Στερεάς Ελλάδας, η ΠΕΔ
αλλά και τα Επιμελητήρια Στε-
ρεάς Ελλάδας, Φθιώτιδας και
άλλων νομών της περιφέρειας.
Όπως ήταν φυσικό, εκεί... τρά-
βηξαν από το πρωί της Παρα-
σκευής ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος, που κατάγεται από την πόλη, Γιάννης Οικονόμου και ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας, ενώ είδαμε τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωρ-
γιάδη αλλά και τον δήμαρχο της Αθήνας Κώστα Μπακογιάννη! 

Η έκθεση 
Lamia Expo2022 



Εντάξει, ο πρόεδρος είναι του υψηλού
επιπέδου… Έντεχνος και κουλτουριάρης.
Οπότε πάει μόνο Ηρώδειο… Μάλιστα
προχθές ο Αλέξης Τσίπρας και η Περιστέ-
ρα Μπαζιάνα βρέθηκαν στο Ηρώδειο για να
παρακολουθήσουν τη συναυλία που ήταν
αφιερωμένη στον «Αρχάγγελο της Κρή-
της» Νίκο Ξυλούρη, σε επιμέλεια Σταύρου
Ξαρχάκου. Ο κ. Ξαρχάκος υποδέχθηκε σε
αυτό το αντάμωμα την οικογένεια Ξυλούρη
και συγκεκριμένα τους Ψαραντώνη, Γιάν-
νη Ξυλούρη, Γιώργη Ξυλούρη, Νίκη Ξυ-
λούρη, Λάμπη Ξυλούρη και Ελευθερία Ξυ-
λούρη. «Η αρχέγονη φωνή του Ξυλούρη εί-
ναι κομμάτι από τον καθένα μας», ανέφερε
ο κ. Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας και η Μπέ-
τυ Μπαζιάνα βρέθηκαν στα παρασκήνια για
να μιλήσουν με τους τραγουδιστές που ερ-
μήνευσαν τα τραγούδια του Νίκου Ξυλού-
ρη και φυσικά με τον μεγάλο Σταύρο Ξαρ-
χάκο, ο οποίος αγκάλιασε θερμά την κυρία
Μπαζιάνα.

ΚΚερδίζει πόντους ο Τάσος 
Μετά τις αποκαλύψεις που έκανε για τους

μουσουλμάνους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και
του ΠΑΣΟΚ, ένας από τους αν-
θρώπους που κερδίζουν
πόντους στο Μέγαρο Μα-
ξίμου είναι ο βουλευ-
τής Σερρών της ΝΔ
Τάσος Χατζηβασιλεί-
ου. Το όνομά του θα
μας απασχολήσει αρ-
κετά το επόμενο διά-
στημα. Είναι άνθρωπος
που ξέρει πολύ καλά τις
διεθνείς σχέσεις και για αυτό
τον λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον έχει δί-
πλα του σε όλες τις διεθνείς επαφές. Εκτός
από διεθνολόγος και διδάκτορας της Πολιτι-
κής Επιστήμης, είναι άνθρωπος της απολύτου
εμπιστοσύνης του Μητσοτάκη.

Ρωτήθηκε στο briefing ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος αν υπάρχει ενδεχόμενο συ-
νεργασίας με την Ελληνική Λύση του Κυ-
ριάκου Βελόπουλου και απάντησε αρνητι-
κά. Μάλιστα ο κ. Γιάννης Οικονόμου εξή-
γησε και τους λόγους. «Δεν το εξετάζει
καθόλου η κυβέρνηση. Για να συ-
νεργαστείς με κάποιον,
χρειάζεται τουλάχιστον
ελάχιστος κοινός παρο-
νομαστής σε θέματα
αξιών. Τέτοιος δεν
υπάρχει. Εμείς κοιτάμε
προς τη Δύση και εκεί-
νος προς την Ανατολή. Δεν
θεωρούμε ότι στο πλαίσιο της
ενισχυμένης αναλογικής της δεύτερης
αναμέτρησης η ΝΔ χρειάζεται κάποιο
κόμμα για να κάνει ισχυρή και αυτοδύναμη
κυβέρνηση», τόνισε ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος και ειδικά για τον εκλογικό νό-
μο είπε: «Με τον εκλογικό νόμο δεν κά-
νουμε παιχνίδια». Αυτό το «θέματα αξιών»
θα είναι μαχαιριά για τον Βελόπουλο. Δεν
θέλω να φανταστώ τι θα σούρνει στην κυ-
βέρνηση από το κανάλι του… 

Θυμάστε μια Μη Κυβερνητική Οργάνω-
ση (ΜΚΟ) που είχε εμπλακεί στην προ-
ώθηση της προπαγάνδας και των fake
news στον Έβρο; Ε, όπως μαθαίνω, η Αρ-
χή για το Ξέπλυμα Χρήματος ξεκίνησε κα-
τεπείγουσα έρευνα για τις δραστηριότη-
τες της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης και
όχι μόνον της συγκεκριμένης. Είναι κι
άλλες που έχουν… ύποπτες δραστηριό-
τητες. Τώρα, λοιπόν, θα γελάσει ο κάθε πι-
κραμένος… και θα δούμε ποιοι παίζουν
βρόμικα παιχνίδια και τι λεφτά βάζουν
στην τσέπη.

Στο ΠΑΣΟΚ
έπαθαν…
ΣΥΡΙΖΑ

Τ
ο μίσος του ΣΥΡΙΖΑ για τις δημο-
σκοπήσεις είναι γνωστό. Φαίνεται
ότι από το ίδιο σύνδρομο πάσχουν
και στο ΠΑΣΟΚ. Μαθαίνω ότι η

γκρίνια είναι μεγάλη στη Χαριλάου Τρικούπη,
αφού βλέπουν ότι όχι μόνο δεν κερδίζουν τί-
ποτα από τις υποκλοπές και την αυτοθυματο-
ποίηση του αρχηγού τους, αλλά μάλλον χά-
νουν… Και αντί να σκεφτούν τι φταίει για την
κατρακύλα τους, ψάχνουν -όπως και ο Τσί-
πρας- αόρατους εχθρούς στις εταιρείες δη-
μοσκοπήσεων… Προφανώς ο Νίκος ο κρα-
ταιός δεν έχει καταλάβει δύο πράγματα: 1ον.
Η συνεχής κλάψα τύπου «Βασιλάκης Καΐ-
λας» δεν πείθει ούτε τους Πασόκους. Κοι-
νώς, κούρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης με τις
υποκλοπές. 2ον. Το αφήγημα «ούτε Μητσο-
τάκης ούτε Τσίπρας για πρωθυπουργός» του
έκανε μεγάλο κακό.
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Ποιος ακούει 
τον Βελόπουλο; 

Τώρα ξεκινούν 
τα ωραία…

Ο πρόεδρος είναι 
του έντεχνου 

Δεν θέλουν δεύτερη
φορά Αριστερά

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Σε έρευ-
να της Prorata (δεν τη λες και… πετσωμένη
εταιρεία) και στο ερώτημα «Θέλετε να κυβερ-
νήσει ξανά ο ΣΥΡΙΖΑ;», το 48% απαντά ξερά
ΟΧΙ. Δεν ξέρω, εμένα πάν-
τως δεν μου προκαλεί
καμία εντύπωση.
Όπως και το γεγο-
νός ότι η πλει-
οψηφία του
εκλογικού σώ-
ματος εμπιστεύε-
ται περισσότερο τον
Κυριάκο Μητσοτάκη
στην υλοποίηση των όσων
υποσχέθηκε παρά τον Αλέξη Τσίπρα που
υποσχέθηκε τα πάντα σε όλους και δεν θα κά-
νει ούτε τα μισά… Κοινώς, οι πολίτες θέλουν
μικρές αλήθειες κι όχι μεγάλα ψέματα… 

Χ
ρο
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κό
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Τo
...
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Θ
ερμό και παρατεταμένο ήταν το χειροκρό-
τημα των «γαλάζιων» βουλευτών στην
Ολομέλεια της Βουλής κατά την ομιλία του

Γιάννη Πλακιωτάκη στο νομοσχέδιο για τον ΟΛΘ.
Αν και δεν συνηθίζεται, καθώς πολλάκις οι
υπουργοί προχωρούν σε εξαγγελίες από το βήμα
της Ολομέλειας, ο Γ. Πλακιωτάκης δέχθηκε το ζε-
στό χειροκρότημα των συναδέλφων του, όταν
ανακοίνωσε ότι οι προσδοκίες για τον διαγωνισμό
που αφορά το λιμάνι της Ηγουμενίτσας έχουν ξε-
περάσει όλες τις προσδοκίες… Η αντίδραση της
ΚΟ της ΝΔ ήταν και μια επιπλέον ένδειξη ότι το
κόμμα είναι ενωμένο και το ηθικό ανεβασμένο,
παρά το κλίμα των ημερών που έχει βαρύνει λόγω
της ενεργειακής κρίσης και της υπόθεσης των
υποκλοπών… 
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Γιατί το θυμήθηκε τώρα 

Ξεχνούν εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ πόσα τους ένω-
ναν με τον Στέργιο Πιτσιόρλα. Τι τραπέζια, τι
ποτά, τι εκδρομές… Δεν είναι σαν εκείνον
που θυμήθηκε την παρακολούθησή του τρία
χρόνια αφού είχε λάβει την περί αυτού γνώ-
ση. Μάλιστα, τα παιδιά στην Κουμουνδού-
ρου συνδέουν το γεγονός της… διακοπής
της αμνησίας με έναν στόχο του Στέργιου.
Λένε, δηλαδή, πως ο κ. Πιτσιόρλας θέλει να
εισέλθει σε περίοπτη θέση σε μεγάλη πο-
λυεθνική εταιρεία και για αυτό προσπαθεί
σήμερα να αποκαταστήσει τη σχέση του με
ισχυρούς οικονομικούς κύκλους της δε-
ξιάς παράταξης. Εμ, δεν άκουγε από την αρ-
χή τη Νόνη…

Όλοι για τη Σοφία

Απίστευτη προσέλευση κόσμου στη
γιορτή της Σοφίας Ζαχαράκη στην Κερα-
τέα. Εκατοντάδες δημότες έδωσαν το
«παρών» σε μια ομολογουμένως άψογη
εκδήλωση. Ανάμεσά τους δήμαρχοι, αυ-
τοδιοικητικά στελέχη, κομματικοί παρά-
γοντες αλλά και ο υπουργός Εργασίας
Κωστής Χατζηδάκης. Το μόνο σίγουρο εί-
ναι ότι άθελά της ή ηθελημένα η υφυ-
πουργός ύστερα από αυτήν την εκδήλω-
ση τάραξε για τα καλά τα νερά στην Ανα-
τολική Αττική.

Θυμάστε την Κατερίνα Στεφα-
νίδη και τον πατέρα της, που
είχε βγει το καλοκαίρι με τις
πυρκαγιές και έδινε μάχες
αντιπολίτευσης καταγγέλ-
λοντας την κυβέρνηση; Φαί-
νεται ότι η σπουδαία Ελληνίδα
αθλήτρια τον έχει στο αίμα
της τον ριζοσπαστισμό και
έχει αποφασίσει να δίνει πο-
λιτική χροιά στις δημόσιες
τοποθετήσεις της. Τώρα κα-
τήγγειλε ότι η κυβέρνηση
έχει απαντήσει αρνητικά στο
αίτημα του συζύγου και προ-
πονητή της να λάβει ελληνικό
διαβατήριο, διότι όπως λέει η
μητέρα της ήταν υποψήφια
βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα, καταλάβαμε…

Κινητικότητα 
στα κανάλια 
Μια κινητικότητα στις πωλήσεις
και εξαγορές καναλιών το τελευ-
ταίο διάστημα υπάρχει. Κάποια
άλλαξαν χέρια, κάποια άλλα θα
αλλάξουν σύντομα, αλλά στο παι-
χνίδι θα μπουν και κανάλια με πε-
ριφερειακές άδειες. Και για να μη
φαίνεται υπερσυγκέντρωση μέ-
σων, θα αγοραστούν από μεγά-
λους επιχειρηματίες αλλά υπεύ-
θυνοι θα φαίνονται μικροεκδότες-
αχυράνθρωποι. Κλασικά, ελληνι-
κά πράγματα… Μη με ρωτήσετε
για τον Ελληνοαμερικανό που θα
αγοράσει, όπως διαβάζω, κανάλι
πανελλαδικής εμβέλειας. Διατη-
ρώ επιφυλάξεις… 

Η γκάφα του Μπόρις Τζόνσον
Απαριθμώντας τις επιτυχίες της Ουκρανίας ο Τζόνσον ευχαρίστησε άθελά του

τον Πούτιν, προτού αντιληφθεί το σφάλμα του και ευχαριστήσει τον Ζελένσκι.

«Χάρη στον ηρωισμό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, εν μέρει και των

όπλων που είμαστε περήφανοι που τους προσφέρουμε, συγχαίρω τον τιμημένο

φίλο μου (Τζέιμς Χίπι) για το έργο των ενόπλων δυνάμεων του Ηνωμένου Βασι-

λείου, τον οπλισμό που στέλνουμε, είναι μακρά η λίστα. Επίσης ευχαριστώ, φυσι-

κά, την εμπνευσμένη ηγεσία του Βλαντίμιρ Πούτιν», είπε και έσπευσε να διορ-

θώσει: «Την εμπνευσμένη ηγεσία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συγχωρήστε με». Οι

ρωσικές δυνάμεις έχουν αποπεμφθεί τις τελευταίες ημέρες από μεγάλα τμήμα-

τα στα βορειοανατολικά της χώρας γύρω από το Χάρκοβο.

Συναντήσεις με άρωμα 
από το 2004
Ποιον συνάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις ΗΠΑ; Τον διάσημο και γνωστό στην
Ελλάδα αρχιτέκτονα Σαντιάγκο Καλατράβα. Ο Ισπανός σχεδιάζει τώρα από την αρχή
τον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου. Αξέχαστες εποχές ζήσαμε το 2004, όταν έβαλε το
σκέπαστρο στο Ολυμπιακό Στάδιο… Τι είπε στον Μητσοτάκη δεν έμαθα… 

Το χειροκρότημα στον Πλακιωτάκη 



«Ο
Κυριάκος Μητσοτάκης
έχει θέσει τη νέα γενιά
στο προσκήνιο από την
αρχή της κυβερνητικής

θητείας του», λέει στην «Political» ο πρό-
εδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου, φέρ-
νοντας τα παραδείγματα του στεγαστικού
προγράμματος και των παρεμβάσεων για
τη στήριξη των φοιτητών.

Για την τουρκική προκλητικότητα σημει-
ώνει ότι είναι ένα πολιτικό πρόβλημα της
γείτονος, διαπιστώνοντας ότι «το πολιτικό
σκηνικό στη γειτονική χώρα έχει μετατοπι-
στεί συνολικά προς τον εθνικισμό και τον
λαϊκισμό», ενώ για την υπόθεση των παρα-
κολουθήσεων τονίζει ότι ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης «ήταν αυτός που ζήτησε άμεσα να
χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση και τάχ-
θηκε εξαρχής ξεκάθαρα υπέρ της πλήρους
διερεύνησής της». 

Σε μια προεκλογική σεζόν πώς εντάσσε-
ται η ΟΝΝΕΔ στην πολιτική στρατηγική
της Νέας Δημοκρατίας; Ως νέος πρό-
εδρος της «γαλάζιας» νεολαίας, ποια εί-
ναι τα σχέδιά σας, ιδίως σε μια περίοδο
που οι κομματικές νεολαίες διέρχονται
μια φάση επαναπροσδιορισμού της φυ-
σιογνωμίας και της αποστολής τους;
Σε αντίθεση με την προηγούμενη κυβέρ-

νηση, η οποία εκμεταλλεύτηκε τη νέα γενιά
καπηλευόμενη προεκλογικά τη μαχητικό-
τητά της και θέτοντάς τη μετεκλογικά στο
περιθώριο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει
βάλει από την αρχή της περιόδου της δια-
κυβέρνησής του τη γενιά μας στο προσκή-
νιο. Την έχει θέσει αρχικά σε ρόλο συνομι-
λητή, αναθέτοντας καίρια και νευραλγικά
πόστα σε νέους ανθρώπους. Ανθρώπους
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Σπύρο Μουρελάτο

ΟΡΦΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ 

«H νέα γενιά στο επίκεντρο 
της μεταρρυθμιστικής πολιτικής»

«
Ως ΟΝΝΕΔ έχουμε
την αποστολή και 
την ευθύνη να
συνδιαμορφώσουμε
το αύριο της γενιάς
μας με φρέσκια ματιά



προερχόμενους από την κοινωνία, που
μπορούν να αφουγκραστούν και να προ-
τείνουν ουσιώδεις και πρωτοποριακές
λύσεις στα προβλήματα που ταλαιπωρούν
τους συνομηλίκους μας. Ακόμη, η κυβέρ-
νηση έχει θέσει τη νέα γενιά στο επίκεν-
τρο της μεταρρυθμιστικής της πολιτικής,
με τα στεγαστικά δάνεια με προνομιακούς
όρους σε νέα ζευγάρια να είναι το πιο
πρόσφατο και αντιπροσωπευτικό παρά-
δειγμα. Ως ΟΝΝΕΔ έχουμε την αποστολή
και την ευθύνη να συνδιαμορφώσουμε το
αύριο της γενιάς μας με φρέσκια ματιά.
Να εντοπίζουμε τα κακώς κείμενα που
δυσχεραίνουν εδώ και χρόνια την καθη-
μερινότητα των νέων ανθρώπων και να
παλεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις για
να τα λύσουμε.

Στον φόντο της παρουσίας του Κυριά-
κου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ εκδηλώνον-
ται αντιδράσεις για τα αυστηρά κριτή-
ρια του προγράμματος για φθηνή στέ-
γη. Εκτιμάτε πως το εν λόγω πρόγραμ-
μα επιδέχεται βελτιώσεων και, αν ναι,
σε ποια κατεύθυνση;
Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε από το

βήμα της ΔΕΘ ένα πρωτοποριακό στεγα-
στικό πρόγραμμα με το βλέμμα στους
νέους, που αποτελούν το μέλλον της Ελ-
λάδας. Σε μια εποχή κατά την οποία η
ιδιοκατοίκηση φθίνει διαρκώς σε παγ-
κόσμιο επίπεδο, η κυβέρνηση δίνει
ακριβώς αυτή την ώθηση που απαιτείται
ώστε οι νέοι να μπορούν να αποκτήσουν
το δικό τους σπίτι και να δημιουργήσουν
τη δική τους οικογένεια. Δίνει στη γενιά
μας ένα πλάνο για να μπορέσει να χτίσει
τα όνειρά της μέσα σε ένα δικό της σπίτι.
Παράλληλα, θα αξιοποιηθεί προς όφε-
λος του ελληνικού λαού η περιουσία του
Δημοσίου που επί δεκαετίες μένει ανεκ-
μετάλλευτη. Στην κατεύθυνση, δε, της
στήριξης των φοιτητών έγιναν αυξήσεις
του φοιτητικού επιδόματος, καθώς και η
δημιουργία νέων σύγχρονων φοιτητι-
κών εστιών σε πέντε μεγάλα πανεπιστή-
μια της χώρας. Πρόκειται, λοιπόν, για
μια δέσμη μέτρων στήριξης που απαν-
τούν σε υπαρκτά προβλήματα των νέων
ανθρώπων. Η κυβέρνηση λοιδορείται
από ορισμένες αντιπολιτευτικές δυνά-
μεις για την κοινωνική της πολιτική, ενώ
στην πραγματικότητα είναι η μοναδική
κυβέρνηση που θέτει σε προτεραιότητα
τη στήριξη και την ανάπτυξη της κοινω-
νίας σε ένα περιβάλλον με δίκαια κριτή-
ρια. Τα κριτήρια του προγράμματος στέ-
γασης απευθύνονται σε μια πλατιά κοι-
νωνική βάση και είναι ευχή όλων να
αξιοποιηθεί από το μεγαλύτερο ποσοστό
των δικαιούχων.

Ενόψει ενός πολύ σκληρού χειμώνα
ελέω της ενεργειακής κρίσης, κρίνετε
πως τα μέτρα που ανακοινώνει η κυ-
βέρνηση είναι επαρκή; Ανησυχείτε για
τον κίνδυνο κοινωνικής έκρηξης;
Όλοι οι πολίτες έχουν αντιληφθεί ότι

πρόκειται για ένα εισαγόμενο παγκόσμιο
πρόβλημα. Η κυβέρνηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη απέδειξε εμπράκτως, με την
οικονομική στήριξη που παρέχει τους τε-
λευταίους μήνες, πως στέκεται στο πλευ-
ρό των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας και
πως δεν αφήνει κανέναν πίσω. Η εξωγε-
νής ενεργειακή κρίση, που αποτελεί μια
πραγματικότητα με την οποία πρέπει να
μάθουμε να ζούμε, τεστάρει τις αντοχές
ολόκληρης της Ευρώπης. Κανείς δεν
μπορεί να προβλέψει την εξέλιξή της και
για τον λόγο αυτόν οι επιλογές των μέτρων
είναι στοχευμένες και μεσοπρόθεσμες.
Για τον Οκτώβρη η κυβέρνηση ανακοίνω-
σε στήριξη στα οικιακά τιμολόγια ύψους
70%-90%, στα κανονικά τιμολόγια κάλυψη
ύψους 100% και στο φυσικό αέριο κάλυψη
της τάξης του 50%. Στέκεται όμως στο
πλευρό και των επιχειρηματιών, απορρο-
φώντας το 80% της αύξησης του ηλεκτρι-

κού ρεύματος έως τις 2.000 Kwh, ενώ
στηρίζει οριζόντια τους αγρότες με 436
ευρώ/Mwh. Ακόμη, στο φυσικό αέριο,
ανεξαρτήτως μεγέθους, τζίρου και αριθ-
μού εργαζομένων, στηρίζει τις επιχειρή-
σεις με 40 ευρώ ανά θερμική Mwh. Σίγου-
ρα οι αντοχές της κοινωνίας δοκιμάζονται
και ο χειμώνας που έρχεται θα είναι δύ-
σκολος. Δοκιμάζονται όμως και οι δημο-
σιονομικές αντοχές της χώρας. Στόχος
της κυβέρνησης είναι με μια σωστή δια-
χείριση και οικονομική πολιτική να δημι-
ουργηθεί ο δημοσιονομικός χώρος για να
στηριχθεί όσο το δυνατόν καλύτερα και
περισσότερο η ελληνική κοινωνία. Οι Έλ-
ληνες πρέπει να είμαστε ενωμένοι απέ-
ναντι σε λαϊκίστικες φωνές και να αντιμε-
τωπίζουμε τις δυσκολίες από κοινού.

Σας ανησυχεί η εντεινόμενη τουρκική
επιθετικότητα; Μήπως έχει έρθει η
ώρα ώστε η κυβέρνηση να πιέσει εταί-
ρους και συμμάχους για την επιβολή
κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας;
Η διαρκής κλιμάκωση της έντασης από

την πλευρά της Τουρκίας, που ευτυχώς
ακόμη εκτυλίσσεται σε επίπεδο ρητορι-

κών προκλήσεων και όχι στο πεδίο, είναι
μια δυσάρεστη πραγματικότητα που δυ-
σχεραίνει την κατάσταση στην Ανατολική
Μεσόγειο εδώ και μήνες. Είναι προφανές
ότι το ανιστόρητο και σαθρό αφήγημα της
Γαλάζιας Πατρίδας έχει έρθει για να μείνει
στο επίπεδο του τουρκικού δημόσιου δια-
λόγου. Το γεγονός μάλιστα ότι η Τουρκία
διανύει μια προεκλογική χρονιά φέρνει
στην επιφάνεια μια ακόμη δυσάρεστη
πραγματικότητα: το πολιτικό σκηνικό στη
γειτονική χώρα έχει μετατοπιστεί συνολι-
κά προς τον εθνικισμό και τον λαϊκισμό.
Βλέπουμε πολλές φορές να διεξάγεται
στην Τουρκία ένας ανορθόδοξος «διαγω-
νισμός» για το ποιος αξιωματούχος θα κά-
νει την πιο προσβλητική δήλωση σε βάρος
της Ελλάδας. Η κυβέρνηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη αντιμετωπίζει το συγκεκριμέ-
νο ζήτημα με σοβαρότητα, πυγμή και ψυ-
χραιμία. Επενδύοντας στον αμυντικό εξο-
πλισμό της χώρας (κάτι που είχε να συμ-
βεί για πάνω από μια δεκαετία), διεθνο-
ποιώντας το θέμα σε κάθε διεθνές forum
και συνάπτοντας επωφελείς συμμαχίες
με σημαντικούς εταίρους, όπως η Γαλλία
και οι ΗΠΑ, η Ελλάδα αναβαθμίζεται και
δείχνει ότι είναι ο εγγυητής της ασφάλει-
ας αλλά και ο σημαντικότερος «παίκτης»
στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Σύσσωμη η αντιπολίτευση σας κατηγο-
ρεί για απόπειρα συγκάλυψης στην
υπόθεση των παρακολουθήσεων. Τι
απαντάτε;
Η αντιπολίτευση επιχειρεί για μια ακό-

μη φορά να αποπροσανατολίσει την κοινή
γνώμη επειδή δεν έχει απαντήσεις για τα
μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τον ελ-
ληνικό λαό. Τις απαντήσεις τις δίνει καθη-
μερινά τα τελευταία 3,5 χρόνια η κυβέρ-
νηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία
έχει επιλέξει τον δύσκολο και υπεύθυνο
δρόμο των επιχειρημάτων, των έργων, των
μετρήσιμων αποτελεσμάτων, μιλώντας τη
γλώσσα της αλήθειας. Η πραγματικότητα
είναι μία: ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ενερ-
γώντας ακαριαία, ήταν αυτός που ζήτησε
άμεσα να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση
και τάχθηκε εξαρχής ξεκάθαρα υπέρ της
πλήρους διερεύνησης της υπόθεσης στο
πλαίσιο που ορίζουν ο νόμος και η φύση
των ζητημάτων αυτών και συμφώνησε
αμέσως στη σύσταση Εξεταστικής Επι-
τροπής. Απέναντι λοιπόν στην εργαλει-
οποίηση του θέματος και στις αντιπολι-
τευτικές κορόνες, ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης πρότεινε μια σειρά από αλλαγές που
θα βελτιώσουν τον τρόπο λειτουργίας της
ΕΥΠ και θα ενισχύσουν τους θεσμούς και
τη Δημοκρατία μας. 
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«Η κυβέρνηση λοιδορείται από ορισμένες
αντιπολιτευτικές δυνάμεις για την κοινωνική της
πολιτική, ενώ στην πραγματικότητα είναι η μοναδική
κυβέρνηση που θέτει σε προτεραιότητα τη στήριξη 
και την ανάπτυξη της κοινωνίας
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Ηυφυπουργός Παιδείας και βουλευτής Μα-
γνησίας Ζέττα Μακρή κατάγεται από πολι-
τική οικογένεια, καθώς ο πατέρας της Μι-

χάλης Μακρής ήταν βουλευτής, αλλά η ίδια πολι-
τεύτηκε μετά τον χαμό του πατέρα της. Πήρε την
εμπειρία του την πολιτική, αλλά όχι την προίκα
του, γιατί άλλαξε περιφέρεια. Η μεγάλη της αγάπη
είναι βεβαίως ο Βόλος, αν και δεν γεννήθηκε
εκεί. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, έζησε δώδε-
κα χρόνια στα Γρεβενά γιατί ο πατέρας της ήταν
βουλευτής εκεί και μετά πήγε στον Βόλο γιατί η
μητέρα της είναι Βολιώτισσα και ήθελε να τελει-
ώσει το Ελληνογαλλικό Σχολείο «Άγιος Ιωσήφ»
που είχε τελειώσει και εκείνη. Πριν από όλα, πρέ-
πει να σημειώσουμε ότι η κυρία Μακρή είναι
«ανοικτό βιβλίο». Άνθρωπος ειλικρινής που δεν
έχει μάθει να κρύβεται ούτε να μασάει τα λόγια
της. Αφοπλιστικά ειλικρινής.

Ο άνθρωπος που την ώθησε στην πολιτική ήταν
ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης. Κάποια στιγμή, πριν από
το 2000 και ενώ είχε ήδη μεγάλη συνδικαλιστική
δράση στον Δικηγορικό Σύλλογο Βόλου, δέχτηκε
ένα τηλεφώνημα από τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο
οποίος ήταν υπεύθυνος για τον εκλογικό αγώνα
στη ΝΔ. Στην αρχή νόμιζε ότι της έκαναν φάρσα.
Στα φοιτητικά της χρόνια υπήρξε ενεργό μέλος
της παράταξης ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.

Το 1984 εξελέγη στον νέο τότε θεσμό του Συ-
νοικιακού Συμβουλίου Μεταμορφώσεως και
διετέλεσε υπεύθυνη του επιστημονικού τομέα
της Νομαρχιακής Επιτροπής της ΝΔ. Από την αρ-
χή της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας ανέ-
πτυξε έντονη συνδικαλιστική δράση και εκλεγό-
ταν συνεχώς -και μάλιστα πρώτη σε ψήφους-
σύμβουλος της Διοίκησης του Δικηγορικού Συλ-
λόγου Βόλου. Διετέλεσε γραμματέας του ΔΣΒ
κατά την τριετία 1996-1999. Κατά τη διάρκεια της
βουλευτικής της θητείας χρημάτισε πρόεδρος
της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας
Τάξης και Δικαιοσύνης. Παράλληλα, υπήρξε μέ-
λος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της
Βουλής, της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΟΑ-
ΣΕ και της Εξεταστικής Επιτροπής για Εξοπλιστι-
κά Προγράμματα TORMI I.

Τον Δεκέμβριο του 2009 ορίστηκε από τον τότε
πρόεδρο της ΝΔ Αντώνη Σαμαρά αναπληρώτρια
γραμματέας Αγροτικού Τομέα της ΝΔ, ενώ διετέ-
λεσε και αναπληρώτρια γραμματέας Πολιτικού
Σχεδιασμού της ΝΔ. Συμμετείχε στις αυτοδιοικη-
τικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2010 στον Δήμο
Βόλου ως επικεφαλής του Συνδυασμού «Νέος
Δήμος, Νέο Ξεκίνημα» και από την 1η Ιανουαρίου
2011 είναι επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας
στον Δήμο Βόλου. Διετέλεσε γενική γραμματέας
Ισότητας των Φύλων από τον Αύγουστο του 2012
έως τον Μάρτιο του 2013.

«Είμαι ό,τι δείχνω»

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Ζέττα Μακρή: 
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Ι
διαίτερα χόμπι δεν έχει, λατρεύει την πολιτική παθολο-
γικά, αλλά ο μεγαλύτερος έρωτας είναι τα παιδιά της
και τα εγγόνια της. Δεν έβαλε ποτέ την πολιτική πάνω

από τους γιους της, παρά το γεγονός ότι ο δρόμος της στον
πολιτικό στίβο δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα. Μό-
νος της συμπαραστάτης ήταν η μητέρα της Δώρα, κανείς
άλλος. Ξεκίνησε δύσκολα αλλά επίμονα. Χωρίς μηχανι-
σμούς. Πήγαινε παντού μόνη της πόρτα πόρτα και έλεγε:
«Εγώ είμαι τα στολίδια μου, τα δαχτυλίδια μου και ό,τι
πω». Δεν διστάζει όταν χρειαστεί να μιλήσει και για την
προσωπική της ζωή. Μια προσωπική ζωή κατά την οποία
μέχρι στιγμής είχε έναν μεγάλο έρωτα, ένα διαζύγιο και
δύο υπέροχους γιους, τον Μιχάλη και τον Κωνσταντίνο.
Παντρεύτηκε στις 14 Φεβρουαρίου 1985 με τον πολιτικό
μηχανικό Λεωνίδα Θεοφίλου, με τον οποίο στη συνέχεια
χώρισε, αλλά διατηρούν φιλικές σχέσεις.

Στην αρχή της πολιτικής της σταδιοδρομίας έχουν απο-

τυπωθεί η ενασχόλησή της με τα αγροτικά ζητήματα αλλά
και η παρουσία της στον... κάμπο την περίοδο των σφο-
δρών αγροτικών κινητοποιήσεων. Ήρθε μάλιστα σε σύγ-
κρουση και με τη γραμμή του κόμματός της, αφού σπά-

ζοντας όλα τα ταμπού σκαρφάλωσε στα τρακτέρ και τάχ-
θηκε στο πλευρό του αγροτικού κόσμου. Η ίδια λέει πολ-
λές φορές το εξής: «Είμαι ό,τι δείχνω». Και το λέει διότι η
πολιτική απαιτεί θυσίες και υποχωρήσεις.

Δεν συγχωρεί όμως την υποκρισία και την προσποίηση.
Η Ζέττα Μακρή δεν άλλαξε ποτέ τη συμπεριφορά της, τον
χαρακτήρα της, τις αδυναμίες αλλά και τα προσόντα της,
τις λύπες ή τις χαρές της. Ακόμη και όταν για κάποια χρό-
νια έμεινε εκτός πολιτικής, δεν το έβαλε κάτω.

Μια βαριά κουβέντα που λέει συχνά είναι το «φοβάμαι
μόνο τον Θεό» και το εννοεί… Επίσης, για όσους δεν γνω-
ρίζουν, το «Ζέττα», το οποίο αδικαιολογήτως γράφει με
δύο «τ», προέρχεται από το Ζωή και όχι ενδεχομένως από
το Τζωρτζέττα (Γεωργία), όπως πολλοί νομίζουν. Στόχος
της είναι να συνεχίσει να υπηρετεί την πατρίδα και να
μπορέσει να βάλει ένα λιθαράκι ώστε να γυρίσει σελίδα ο
τόπος.

Η αγάπη για τα παιδιά της, τα πρώτα
δύσκολα χρόνια και τα... τρακτέρ

Στο ξεκίνημα της πολιτικής
της διαδρομής

Στιγμές οικογενειακής ζεστασιάς

Με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε παλαιότερη φωτογραφία

Ο μακαρίτης πατέρας της Μιχάλης
Μακρής, βουλευτής Γρεβενών 
της ΝΔ

Τα πρώτα χρόνια στα βουλευτικά
έδρανα

Με τον γιο της Κωνσταντίνο, ο οποίος
ζει στο Λονδίνο

Δίπλα στους αγρότες. Όποτε χρειάστηκε,
ανέβηκε και στα τρακτέρ

Με τον γιο της Μιχάλη
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Την πιστοποίηση από το Citizen Lab του Καναδά ότι τα
μηνύματα αυτά είναι μηνύματα επιμόλυνσης με το Preda-
tor κατάθεσε χθες, Παρασκευή, ο τομεάρχης Προστασίας
του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Σπίρτζης, στη συμπληρω-
ματική της μηνυτήριας αναφοράς του κατάθεση στον ει-
σαγγελέα. 

Ο πρώην υπουργός είπε μεταξύ άλλων πως «η προσπά-
θεια συγκάλυψης, να μην έρθουν να καταθέσουν οι αρμό-
διοι, οι υπεύθυνοι για τις παρακολουθήσεις με Predator,
η προσπάθεια να αποσυνδεθούν η Εθνική Υπηρεσία Πλη-
ροφοριών και η κυβέρνηση από τις παρακολουθήσεις με
Predator, θα πέσει στο κενό. Με την αθλιότητα, που είναι

έξω και από το νομικό και τον πολιτικό πολιτισμό, να επι-
χειρούν ακόμα και να μη συνεδριάσει για τη συγκεκριμέ-
νη υπόθεση η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βου-
λής, το μόνο που θα καταφέρουν θα είναι θα είναι μια ολι-
γοήμερη παράταση». 

Για την ΕΥΠ
«Μιας και εκεί θα κριθούν από την πλευρά της αντιπολί-

τευσης να καταθέσουν και ο κ. Κοντολέων και ο νυν διοι-
κητής της ΕΥΠ και η κυρία Βλάχου και όσα φυσικά πρό-
σωπα και στελέχη της ΕΥΠ και έξω από την ΕΥΠ, ιδιώτες,
εμπλέκονται με τις παρακολουθήσεις με Predator. 

Η μηνυτήρια αναφορά, όμως, του κ. Ανδρουλάκη δεν
αφορούσε την παρακολούθηση της ΕΥΠ, αφορούσε την
παρακολούθησή του με Predator, όπως τον είχαν ενη-
μερώσει από τις υπηρεσίες του Ευρωκοινοβουλίου. Αυ-
τό από μόνο του δείχνει την εμπλοκή και τη συνεργασία
που είχε ο διοικητής της ΕΥΠ, αλλά και τη γνώση που εί-
χε για την παρακολούθηση με Predator και την απόπει-
ρα παρακολούθησης με Predator και του Νίκου Αν-
δρουλάκη και όλων των υπολοίπων. Και θα δούμε στο
άμεσο μέλλον πόσοι ακόμα έχουν παρακολουθηθεί και
από την ΕΥΠ με τη νομότυπη διαδικασία και από το ίδιο
κέντρο, με Predator». 

Η
επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο
Νοσοκομείο Παίδων σήμανε την
έναρξη πολέμου με τον υπουργό
Υγείας Θ. Πλεύρη και αφορμή τις

καθυστερήσεις στα χειρουργεία παιδιών. 
Σφοδρή επίθεση κατά του υπουργείου

Υγείας και της διοίκησης του Νοσοκομείου
Παίδων εξαπέλυσε ο κ. Τσίπρας που επισκέ-
φθηκε το νοσοκομείο με αφορμή τη δραμα-
τική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί λό-
γω έλλειψης αναισθησιολόγων, με αποτέλε-
σμα πάνω από 3.000 παιδιά να περιμένουν
να χειρουργηθούν.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συμμαχία εξαπέλυσε επίθεση κατά του
υπουργείου, καθώς λόγω έλλειψης αναι-
σθησιολόγων εκκρεμούν εκατοντάδες χει-
ρουργεία. 

«Στο μεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο
της χώρας δεν γίνονται τακτικά χειρουργεία
όλο τον Σεπτέμβρη και δεν ξέρουμε πότε θα
αρχίσουν ξανά να γίνονται. Αυτό εγκυμονεί
σοβαρότατους κινδύνους για τη δημόσια
υγεία εκατοντάδων παιδιών και οδηγεί οι-
κογένειες, εκατοντάδες οικογένειες, 3.000
οικογένειες, γιατί τόσος είναι ο αριθμός των
παιδιών που είναι σε λίστες αναμονής, να
ψάχνουν να βρουν λύση σε ιδιωτικά νοση-
λευτήρια», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Το 2019, στο μεγαλύτερο παιδιατρικό νο-
σοκομείο της χώρας ήταν εν υπηρεσία 16
αναισθησιολόγοι, 11 μόνιμοι και 5 επικουρι-
κοί. Σήμερα είναι μόλις 10, που δεν μπορούν
να αντεπεξέλθουν προφανώς στις απαιτή-
σεις. Από την αρχή της πανδημίας άρχισαν

να μειώνονται τα χειρουργεία, σχεδόν κατά
75% και να συσσωρεύονται οι ασθενείς. Και
η κυβέρνηση δεν φρόντισε ενώ γνώριζε τη
μεγάλη έλλειψη αναισθησιολόγων να κινη-
θεί έγκαιρα, ώστε αυτό να κινητοποιηθεί». 

«Από το 2018 το πρόβλημα» 
Η απάντηση στον κ. Τσίπρα ήρθε λίγη ώρα

αργότερα διά στόματος Θανάση Πλεύρη, ο
οποίος ανταπέδωσε τα πυρά στον πρόεδρο
του ΣΥΡΙΖΑ που εργαλειοποίησε το πρόβλη-
μα αναμονής των χειρουργείων στο Νοσο-
κομείο Παίδων. Ο υπουργός Υγείας τόνισε
ότι το πρόβλημα με τις αναμονές υπάρχει
από το 2018. 

Όπως είπε ο Θ. Πλεύρης, δεν μειώθηκαν

οι αναμονές στα χειρουργεία αλλά ούτε και
αυξήθηκαν, δίνοντας και συγκεκριμένα
στοιχεία από το 2019 μέχρι σήμερα. Το 2019
οι αναμονές έφθασαν τις 2.853, το 2020 τις
2.438, το 2021 τις 2.795 και το 2022 τις 2.925.
«Πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα
γιατί τα παιδιά πρέπει να χειρουργούνται σε
γρήγορο χρόνο. Αλλά εσείς που πάτε σήμε-
ρα εκεί, αγνοείτε την κατάσταση όταν ήταν
πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας», είπε ο Θάνος
Πλεύρης σε επιτροπή της Βουλής.  

Για τον οικογενειακό γιατρό ο υπουργός
τόνισε πως οι πολίτες αγκάλιασαν τη μεταρ-
ρύθμιση, καθώς μέσα σε μόλις 45 ημέρες
4.000.000 πολίτες έκαναν εγγραφή στο σύ-
στημα. 

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, το 30%
των γιατρών μπήκε εντός του Αυγούστου, με
την κάλυψη στην περιφέρεια να κινείται άνω
του 70%. Τις επόμενες δέκα ημέρες θα γί-
νουν οι συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ, καθώς
στόχος είναι να μπουν κι άλλοι γιατροί στο
σύστημα και ο θεσμός να λειτουργεί «δυνα-
μικά». Ο υπουργός Υγείας συμπλήρωσε μά-
λιστα ότι, μόλις καλυφθεί ο ενήλικος πληθυ-
σμός, θα ακολουθήσει η υπαγωγή στο σύ-
στημα των παιδιάτρων. 

Πόλεμος Τσίπρα - Πλεύρη 
για τα χειρουργεία παιδιών 

Τι είπε ο Χρήστος Σπίρτζης στη χθεσινή κατάθεσή του

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
ζήτησε άμεσα να γίνουν
προσλήψεις
αναισθησιολόγων



Η
προοδευτική διακυβέρνηση θα προκύψει
«από ένα κυβερνητικό πρόγραμμα συμφωνη-
μένο από τους συμμετέχοντες» και «σε αυτό το
κάλεσμα πρέπει να ανταποκριθούν το ΠΑΣΟΚ-

ΚΙΝΑΛ, το ΜέΡΑ25 και, έστω με ψήφο ανοχής, το ΚΚΕ»,
μας δηλώνει ο Δημήτρης Βίτσας. 

Κρίνοντας, δε, τις εξαγγελίες Τσίπρα στη ΔΕΘ, εξηγεί
ότι με την κρατικοποίησή της «η ΔΕΗ θα ηγείται στην προ-
σπάθεια για φτηνή ενέργεια», ενώ η Εθνική Τράπεζα
«αναλαμβάνει τη συμβολή στη σταθερότητα του χρημα-
τοπιστωτικού συστήματος και στη δανειοδότηση των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων». 

Επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ και της Εθνικής
Τράπεζας εξήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ.
Πού στοχεύετε και γιατί;
Η διπλή κρίση της ενεργειακής φτώχειας και της ακρί-

βειας που μαστίζει την κοινωνία δεν είναι ένα τυχαίο και
παροδικό φαινόμενο, αλλά πηγάζει από την αποδυνάμω-
ση του δημόσιου ελέγχου πάνω σε βασικές υποδομές
εθνικής σημασίας.  Η χρηματοδότηση της ανάπτυξης και
της εργασίας καθώς και η εξασφάλιση του κοινού αγαθού
της ενέργειας σε όλους τους πολίτες είναι δύο βασικοί
άξονες του νέου παραγωγικού μοντέλου που προτείνου-
με. Αυτός είναι ο στόχος.  Άρα, η μεν ΔΕΗ πρέπει να ηγεί-
ται της προσπάθειας για φτηνή ενέργεια, ιδιαίτερα στους
λογαριασμούς ρεύματος βιοτεχνιών και νοικοκυριών, να
έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη ΑΠΕ και στη
νέα σύνθεση του ενεργειακού μείγματος. Η δε ΕΤΕ ανα-
λαμβάνει τη συμβολή στη σταθερότητα του χρηματοπι-
στωτικού συστήματος και στη δανειοδότηση των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων.

Ανακατεύθυνση του Ταμείου Ανάκαμψης. Αν γί-
νουν εκλογές τον Μάιο και αναδειχθεί κυβέρνηση ο
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, δεν θα είναι αργά, καθώς η κυβέρνηση
Μητσοτάκη θα έχει αρχίσει ήδη τη διαχείριση των
σχετικών κονδυλίων με σχέδιο ήδη εγκεκριμένο
από την ΕΕ;
Έχουμε ήδη δείξει με στοιχεία ότι το σχέδιο της κυβέρ-

νησης Μητσοτάκη είναι να διοχετεύσει το σύνολο των πό-
ρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης σε έναν μικρό
κύκλο ισχυρών ομίλων και οικονομικών συμφερόντων
που απολαμβάνουν προνομιακές σχέσεις πελατειακού
χαρακτήρα με αυτήν. Όμως, αυτοί οι πόροι -μαζί με το
ΕΣΠΑ- είναι η βασική ευρωπαϊκή πηγή χρηματοδότησης
της ελληνικής οικονομίας για το ορατό μέλλον. Ήδη στην
Κομισιόν συζητείται η αναγκαιότητα αναθεώρησης του
σχεδίου που χρηματοδοτεί το Ταμείο Ανθεκτικότητας και
Ανάκαμψης. Ο λόγος είναι η ενεργειακή κρίση και ο πόλε-
μος.  Σε κάθε περίπτωση, πάντα υπάρχει περιθώριο να πε-
τύχεις κάτι καλύτερο. Πρέπει, όμως, να έχεις ένα σοβαρό
σχέδιο, ισχυρά επιχειρήματα και, κυρίως, την πολιτική
βούληση να διεκδικήσεις.

Όσον αφορά τη γενικότερη οικονομική ανασυγκρό-
τηση της χώρας, τι προγραμματίζετε για τον πρωτο-
γενή τομέα και για τον τουρισμό;

Ο αγροτικός τομέας μπορεί να είναι το βασικό εργαλείο
για τη διατήρηση και την ανάπτυξη της υπαίθρου. Στις μέ-
ρες μας έχει φανεί η σημασία όχι μόνο της ενεργειακής
αλλά και της διατροφικής επάρκειας. Ωστόσο, η αγροτική
παραγωγή παραμένει χαμηλή προτεραιότητα για την κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη. Εμείς προτείνουμε ο πρωτογενής
τομέας να ενισχύεται με βάση κριτήρια που έχουν να κά-
νουν με την προστιθέμενη αξία ενός προϊόντος στη διε-
θνή αγορά (το ελαιόλαδο, το κρασί, το μέλι) αλλά και με
την τοπική παραγωγή κάθε περιοχής.

Χρειάζεται ένα σύνολο μέτρων που να περιλαμβάνει
ελαφρύνσεις στο κόστος παραγωγής (πχ, για το αγροτικό
πετρέλαιο), διευκολύνσεις στη χρηματοδότηση των
αγροτικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (χαμη-
λότοκα δάνεια, επιδοτήσεις), δημιουργία δικτύων από
την παραγωγή στην κατανάλωση, επιδότηση πρότυπων
καλλιεργειών και κτηνοτροφικών δράσεων, εμπορικές
συμφωνίες με τρίτες χώρες.

Όσον αφορά τον τουρισμό, πρέπει να στοχεύουμε στην
ποιότητα, την ανάπτυξη και του χειμερινού, ιατρικού, πο-
λιτιστικού τουρισμού και στην προστασία του περιβάλ-
λοντος. Και φυσικά, πρέπει να ληφθεί επιτέλους μέριμνα
και για τους εργαζόμενους στον τουρισμό και στις συνα-
φείς υπηρεσίες, όπως η εστίαση, για τα δικαιώματά τους
και τις συνθήκες εργασίας τους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προτάσσει την προοδευτική διακυ-
βέρνηση. Είστε σίγουρος ότι τα κόμματα στα οποία
θα απευθυνθείτε θα συγκλίνουν μετεκλογικά στο
δικό σας πρόγραμμα διακυβέρνησης;
O ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει καταθέσει ένα πλάνο προοδευτικής

διακυβέρνησης της χώρας με συγκεκριμένες προτάσεις
και άξονες. Οι εκλογές δεν έχουν μόνο το νόημα της επι-
λογής του πρώτου κόμματος αλλά της διαμόρφωσης μιας
νέας κοινοβουλευτικής ισορροπίας. 

Με αυτήν την έννοια, ο λαός δεν δίνει μόνο την εντολή
στο πρώτο κόμμα, αλλά θέτει όλες τις πολιτικές δυνάμεις
που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο ενώπιον των ευ-
θυνών τους. Αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο με ένα
εκλογικό σύστημα απλής αναλογικής που εξ ορισμού
προϋποθέτει συγκλίσεις και συνεργασίες. 

Εμείς έχουμε ως στόχο η εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ να είναι ο καταλύτης για τη συσπείρωση των δημο-
κρατικών πολιτικών δυνάμεων της χώρας γύρω από ένα
κυβερνητικό πρόγραμμα, συμφωνημένο από τους συμ-
μετέχοντες. Σε αυτό το κάλεσμα πρέπει να ανταποκρι-
θούν το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, το ΜέΡΑ25 και, έστω με ψήφο
ανοχής, το ΚΚΕ.

Στην περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, περάσατε
από δύο ευαίσθητα υπουργεία, Άμυνας και Μετα-
νάστευσης. Δυο λόγια για τα εξοπλιστικά προγράμ-
ματα και τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνη-
σης;
Στην άμυνα τα πάντα είναι σχέδια, εκπαίδευση και, βέ-

βαια, κατάλληλος εξοπλισμός. Βλέπουμε έναν ορυμαγδό
εξοπλιστικών προγραμμάτων. Τα κριτήρια της κυβέρνη-
σης Μητσοτάκη δείχνουν να είναι περισσότερο πολιτικά
και λιγότερο επιχειρησιακά. Με τελικό αποτέλεσμα να
αφαιρούνται πόροι από άλλους τομείς που έχουν άμεση
σχέση με την άμυνα. 

Ως προς το Μεταναστευτικό, είναι τραγική η επιλογή
της κυβέρνησης να αναλάβει τον ρόλο του Ευρωπαίου
χωροφύλακα-δεσμοφύλακα. Αυτό σε τίποτα δεν έχει να
κάνει με την ψευδή προσπάθεια του προέδρου Ερντογάν
να επιρρίψει στην Ελλάδα πρακτικές που απαγορεύονται
από το διεθνές δίκαιο. Καταδικάζουμε και τις δηλώσεις
του και την προσπάθεια εργαλειοποίησης του Προσφυγι-
κού με στόχο τη χώρα μας. Η Τουρκία δεν δικαιούται να
κουνά το δάχτυλο!Δ
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«Η νίκη ΣΥΡΙΖΑ 
καταλύτης

για συσπείρωση των 
δημοκρατικών δυνάμεων»

Π
ρώ

ην
 υ

πο
υρ

γό
ς,

 β
ου

λε
υτ

ής
 Σ

ΥΡ
ΙΖ

Α,
 Β

2’
 Δ

υτ
ικ

ού
 Το

μέ
α 

Αθ
ην

ώ
ν 



του
Νότη Μαριά

Καθηγητής 
Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης, πρόεδρος
του κόμματος 
Ελλάδα 
- Ο άλλος δρόμος,
πρώην 
ευρωβουλευτής

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΘΕΣΗ16

Έμπρακτη απάντηση στις αθλιότητες Ερντογάν 
για το Μεταναστευτικό

Η
προκλητική ομιλία του Ερντογάν στη Γενική Συ-
νέλευση του ΟΗΕ, όπου τόλμησε να κατηγορή-
σει την Ελλάδα για δήθεν εγκλήματα κατά της

ανθρωπότητας στον τομέα του Μεταναστευτικού, πρέ-
πει να απαντηθεί όχι μόνο σε επίπεδο ενημέρωσης αλ-
λά και στο ίδιο το πεδίο. Διότι δεν αρκεί να έχουμε για
άλλη μία φορά εκ μέρους της κυβέρνησης έναν χαρτο-
πόλεμο ανακοινώσεων, αλλά απαιτείται και η ανάληψη
δράσης η οποία θα εκθέσει κυριολεκτικά τον θρασύτα-
το Ερντογάν και θα αποκαλύψει στη διεθνή κοινή γνώ-
μη ότι το τουρκικό καθεστώς είναι ο μεγαλύτερος επί-
σημος δουλέμπορος της εποχής μας.

Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να αναληφθεί δράση σε
όλα τα διεθνή fora και κυρίως σε επίπεδο ΕΕ, όπου με
τεκμηριωμένο τρόπο να αποδειχθεί αυτό το οποίο οι
πάντες στην Ευρώπη και παγκοσμίως γνωρίζουν, πλην
όμως «ποιούν την νήσσαν» γιατί τους βολεύει γεωστρα-
τηγικά.

Ταυτόχρονα η κυβέρνηση οφείλει να λάβει σειρά μέ-
τρων όπως έχουμε ήδη προτείνει (political.gr
27/8/2022, σελ. 16).

Έτσι:
1. Πρέπει να κάνει δεκτή την πρόταση την οποία

έχουμε διατυπώσει εδώ και δύο χρόνια («Κυριακάτικη
Kontra News» 8/3/2020) σύμφωνα με την οποία η Ελ-
λάδα θα πρέπει ακολουθώντας τη σχετική νομολογία
της Μείζονος Συνθέσεως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρί-
ου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου της
13ης Φεβρουαρίου 2020 να διακηρύξει ότι του λοιπού
θα δέχεται αιτήσεις ασύλου σε όλες τις πρεσβείες της
και τα προξενεία της ανά την υφήλιο. Ειδικότερα δε σε
σχέση με την Τουρκία να ανακοινώσει ότι θα δέχεται αι-
τήσεις ασύλου στην ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα
και κυρίως στα προξενεία της Ελλάδας που βρίσκονται
στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη και στην Αδρια-

νούπολη.  Και αυτό μάλιστα ενόψει μιας πανθομολο-
γούμενης μαζικής απόπειρας χιλιάδων παράνομων με-
ταναστών να περάσουν τον Έβρο το αμέσως επόμενο
χρονικό διάστημα, μιας και σύμφωνα με δημοσιεύματα
βρίσκεται στα σκαριά τουρκικό σχέδιο για «Έβρο 2» με
υπογραφή Ερντογάν. 

Επιπλέον, στον βαθμό που στο άμεσο χρονικό διά-
στημα υποβληθούν σχετικές αιτήσεις ασύλου στα εν
λόγω ελληνικά προξενεία στην Τουρκία οι οποίες να
πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, τότε η Αθήνα θα
πρέπει να χορηγήσει στους αιτούντες άμεσα καθεστώς
διεθνούς προστασίας μεταφέροντάς τους υπό το φως
των ΜΜΕ από την Τουρκία στην Ελλάδα. Η δημοσιοποί-
ηση μιας τέτοιας κίνησης θα είχε ως αποτέλεσμα τη
συγκέντρωση χιλιάδων μεταναστών έξωθεν των ελλη-
νικών προξενείων της Κωνσταντινούπολης, της Σμύρ-
νης και της Αδριανούπολης με ό,τι αυτό θα συνεπάγεται
για την καθημερινή λειτουργία των παραπάνω τουρκι-
κών πόλεων. Έτσι όπως έχουμε ήδη τονίσει σε προγε-
νέστερο άρθρο μας (political.gr 3/9/2022, σελ. 18) «η
κάθοδος των μυρίων» προς τον Έβρο και τα νησιά των
Αιγαίου θα γίνει «η άνοδος των μυρίων» στις παραπάνω
τουρκικές πόλεις. Μάλιστα η συγκέντρωση χιλιάδων
μεταναστών εντός των παραπάνω τουρκικών πόλεων
έξωθεν των ελληνικών προξενείων θα συγκεντρώσει
την προσοχή των διεθνών ΜΜΕ και θα αρχίσει να εκτί-
θεται ακόμη περισσότερο η Τουρκία, καθώς θα ανοί-
ξουν τα στόματα των μεταναστών και θα καταγγείλουν
στα διεθνή ΜΜΕ αυτό που καταγγέλλουν ήδη σε ελληνι-
κά ΜΜΕ και που δεν είναι τίποτε άλλο από την κακομε-
ταχείρισή τους από τις τουρκικές αρχές ασφαλείας και
τους δουλέμπορους.

2. Σε επίπεδο ΕΕ, η Ελλάδα θα πρέπει να θέσει βέτο
στην έγκριση όλων των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την
Τουρκία.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία έγκρισης του προϋπο-
λογισμού της ΕΕ για το 2023 έχει ήδη ξεκινήσει και ανα-
μένεται να ψηφιστεί και από την Ολομέλεια του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο στα τέλη Οκτω-
βρίου.

Επιπλέον η ελληνική πλευρά θα μπορούσε να απαι-
τήσει:

3. Ανάληψη δράσης της Frontex εντός των χωρικών
υδάτων της Τουρκίας, για την πάταξη των κυκλωμάτων
των διακινητών.

4. Επαναπροωθήσεις παράνομων μεταναστών από
Ελλάδα προς Τουρκία υπό την αιγίδα και ευθύνη της
Frontex.

5. Τα hot spots να λειτουργούν πλέον στην Τουρκία,
όπου η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου να δέχεται και να
εξετάζει τις αιτήσεις παροχής διεθνούς προστασίας
που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι.

6. Σε σχέση με άλλες τρίτες χώρες που είναι και χώ-
ρες καταγωγής των χιλιάδων μεταναστών που επιχει-
ρούν κάθε φορά να περάσουν παράνομα στην Ελλάδα,
η ελληνική πλευρά οφείλει να εξαρτήσει η παροχή κάθε
μορφής κονδυλίων της ΕΕ και τελωνειακών και εμπορι-
κών διευκολύνσεων προς τις εν λόγω τρίτες χώρες να
γίνεται υπό την αίρεση αποδοχής εκ μέρους τους των
παραπάνω επαναπροωθήσεων.

7. Η αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ στις παραπάνω
αναπτυσσόμενες χώρες να συνδυαστεί με την εκ μέ-
ρους τους ανάληψη της υποχρέωσης να αναλάβουν τη
φιλοξενία των ομοθρήσκων και των ομοεθνών τους οι
οποίοι έχουν παρανόμως καταφύγει στην Ελλάδα και
σε άλλες χώρες της ΕΕ.

8. Λειτουργία hotspots στις γειτονικές με το Αφγανι-
στάν χώρες που διατηρούν οικονομικές σχέσεις με την
ΕΕ όπως είναι το Πακιστάν, το Ουζμπεκιστάν, το Τατζικι-
στάν και το Τουρκμενιστάν, καθώς επίσης και σε μη συ-
νορεύουσες χώρες όπως είναι η Τουρκία, η Ιορδανία
και ο Λίβανος, όπου τόσο η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύ-
λου όσο και οι αντίστοιχες υπηρεσίες ασύλου των ΗΠΑ,
της Βρετανίας, του Καναδά και των άλλων χωρών του
ΝΑΤΟ να δέχονται και να εξετάζουν τις αιτήσεις παρο-
χής διεθνούς προστασίας που θα υποβάλλουν οι ενδια-
φερόμενοι.

9. Θέσπιση επιπλέον ευρωπαϊκών μέτρων για τη με-
τεγκατάσταση από την Ελλάδα στις άλλες χώρες της ΕΕ
όχι μόνο των ασυνόδευτων ανήλικων, αλλά και όλων
των υπόλοιπων αιτούντων άσυλο.

10. Τέλος, καθώς εκτός από τον Ερντογάν και η Γερ-
μανίδα υπουργός Εξωτερικών υιοθετεί τα διάφορα
fake news περί δήθεν κακομεταχείρισης των διάφο-
ρων προσώπων που επιχειρούν να εισέλθουν παρανό-
μως στην Ελλάδα, η κυβέρνηση οφείλει να προχωρή-
σει σε άμεση επίδοση των αποφάσεων χορήγησης
ασύλου σε όσους οι αιτήσεις τους έγιναν δεκτές και
στη συνέχεια να τους εφοδιάσει με τα ταξιδιωτικά έγ-
γραφα που δικαιούνται, προκειμένου να πάνε στις χώ-
ρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιθυμούν και κυ-
ρίως στη Γερμανία. 
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Δημοσιογράφος

Η
ερωτοτροπία περιλαμβάνει επαφή και συ-
ζήτηση. Αλλά στον σημερινό κόσμο, έχον-
τας επίγνωση της έμφασης στον σεβασμό

των ορίων και των κοινωνικών κανόνων, πώς ξεκι-
νάτε τη δέσμευση με έναν τρόπο που είναι τόσο ελ-
κυστικός όσο και αποτελεσματικός; Η έρευνα μας
δίνει κάποιες ιδέες.

Η τέχνη του μοντέρνου φλερτ
Σύμφωνα με έρευνες, υπάρχουν «κρυφά σήματα

που στέλνονται μεταξύ ατόμων για να υποδείξουν
το σεξουαλικό ενδιαφέρον και να ξεκινήσουν την
ερωτοτροπία». Οι πιο σημαντικοί παράγοντες είναι
η καλή μη λεκτική συμπεριφορά, η ευφυΐα και η
ήπια προσέγγιση. Σχετικά με τις διαφορές των φύ-
λων, οι γυναίκες αξιολογούν συνήθως μια ήπια
προσέγγιση ως πιο αποτελεσματική όταν χρησιμο-
ποιείται σε αυτές, ενώ οι άνδρες την καλή εμφάνι-
ση. Σχετικά με τις ηλικιακές διαφορές, οι μεγαλύ-
τεροι σε ηλικία συνήθως βρίσκουν την «ευγενική

προσέγγιση» πιο αποτελεσματική.
Δεδομένου ότι η ευφυΐα είναι ένας από τους ση-

μαντικούς παράγοντες, παίζει ρόλο το πώς εκφρά-
ζεται κανείς, που περιλαμβάνει το να είναι καλός
με τα λόγια και να έχει αίσθηση του χιούμορ. Το χι-
ούμορ σχετίζεται με την ευφυΐα.

Όσον αφορά τον χαρακτήρα, η «ευγενική προ-
σέγγιση», η «ευθυμία» και το «έντονο ενδιαφέρον
και ο ρομαντισμός» λειτουργούν ως παράγοντες
που μεταφέρουν πληροφορίες για τον χαρακτήρα.
Ενώ η «ευγενική προσέγγιση» περιλαμβάνει την
«ωριμότητα», τη «σοβαρότητα», τη «διακριτικότη-
τα», τον «καλό χαρακτήρα» και την «ευγένεια».

Οι άνδρες και οι γυναίκες ερμηνεύουν 
το φλερτ διαφορετικά

Οι γυναίκες θεωρούν πιο σημαντικό το ενδιαφέ-
ρον του συντρόφου τους και δίνουν έμφαση στο
«θάρρος και την αποφασιστικότητα», στο «έντονο
ενδιαφέρον και τον ρομαντισμό» από τους άνδρες.

Επίσης, δίνουν ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο προ-
σέγγισης ενός υποψήφιου συντρόφου. Αυτός ο πα-
ράγοντας παρουσιάζει τη μεγαλύτερη διαφορά φύ-
λου στα αποτελέσματα ερευνών, και αυτό μπορεί
να οφείλεται στο γεγονός ότι οι γυναίκες ερμη-
νεύουν αυτό τον παράγοντα ως έκφραση γνήσιου
ενδιαφέροντος.

Αργά και σταθερά βήματα
Αναγνωρίζοντας ένα ευρύτερο σύνολο ερευνών

για το φλερτ, όταν πρόκειται για επιλογή στρατηγι-
κής για φλερτ, δεν υπάρχει μια ενιαία συνταγή για
όλους. Οι άνθρωποι αναζητούν διαφορετικά χαρα-
κτηριστικά σε έναν περιστασιακό, σε αντίθεση με
έναν μακροχρόνιο σύντροφο, κάτι που μπορεί να
επηρεάσει την αποτελεσματικότητα των χαρακτηρι-
στικών που εντόπισαν. Σε όλες τις περιπτώσεις,
αφιερώνοντας χρόνο για να γνωρίσετε κάποιον, θα
διευκολύνει μια σχέση που βασίζεται στην εμπιστο-
σύνη, τον σεβασμό και το αμοιβαίο ενδιαφέρον. Αρ-

Ασφαλείς και αποτελεσματικοί τρόποι για να φλερτάρετε

Τ
α κράτη-μέλη της ΕΕ επιδιώκουν να αξιο-
ποιήσουν τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης για επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις. Ο

Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
(ΜΑΑ) θεσπίστηκε το 2021 με σκοπό να συμβάλει
στις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της
πανδημίας Covid-19. Η χρηματοδοτική στήριξη,
που διατίθεται στο πλαίσιο του ΜΑΑ, υπερβαίνει τα
700 δισ. ευρώ. Προκειμένου τα κράτη-μέλη να λά-
βουν μερίδιο της στήριξης αυτής πρέπει να υπο-
βάλουν εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικό-
τητας, τα οποία στη συνέχεια εξετάζει η Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή.

Σύμφωνα με ειδική έκθεση που δημοσίευσε το
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ), η αξιολό-
γηση των σχεδίων από την Επιτροπή είναι σε γενι-
κές γραμμές επαρκής. Ωστόσο, κίνδυνοι όπως η
ασάφεια οροσήμων και στόχων μπορούν να υπο-
νομεύσουν την επιτυχή υλοποίησή τους. «Ο μηχα-
νισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αποτελεί
ένα μοναδικό μέσο, σκοπός του οποίου είναι να
στηρίξει τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις
των κρατών-μελών της ΕΕ και, κατ’ επέκταση, την
ανάκαμψη και την ανθεκτικότητά τους», δήλωσε η
Ivana Maletić, μέλος του ΕΕΣ και αρμόδια για τον
έλεγχο. «Ζωτικός είναι ο ρόλος της έγκαιρης δια-
θεσιμότητας της στήριξης, χωρίς βέβαια να απο-
βαίνει σε βάρος της χρηστής δημοσιονομικής δια-
χείρισης. Η πλήρης διαφάνεια και οι αποτελεσμα-
τικές δικλίδες ελέγχου αποτελούν προϋπόθεση
για να διασφαλίζεται ότι τα κονδύλια της ΕΕ χρησι-
μοποιούνται για τον προβλεπόμενο σκοπό και

αποφέρουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα».
Οι ελεγκτές εξέτασαν τη διαδικασία που εφάρμο-

σε η Επιτροπή για την αξιολόγηση των εθνικών
σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και τη
σχετική καθοδήγηση που παρείχε στα κράτη-μέλη.
Επιπλέον, σε σχέση με έξι κράτη-μέλη (Γερμανία,
Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία και Ιταλία), έλεγ-
ξαν αν στο πλαίσιο της αξιολόγησης η Επιτροπή
εξακρίβωνε τη συμμόρφωση με τους όρους του
Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Δια-
πίστωσαν ότι γενικά η αξιολόγηση ήταν επαρκής. Οι
εργασίες της Επιτροπής βασίστηκαν σε διεξοδικές
εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές και καταλό-
γους ελέγχου. Ωστόσο, οι αξιολογητές δεν χρησι-
μοποίησαν τις πηγές αυτές συστηματικά ή ομοι-
όμορφα για τους σκοπούς της ποιοτικής αξιολόγη-
σης, με αποτέλεσμα ορισμένες φορές να μην είναι
εύκολο να αναζητηθεί η πορεία της αξιολόγησης.

Σύμφωνα με τους ελεγκτές, τα σχέδια ανάκαμ-
ψης και ανθεκτικότητας είναι πιθανό να συμβά-
λουν στους τομείς πολιτικής που καλύπτει ο ΜΑΑ,
ωστόσο ο βαθμός αυτής της συμβολής ποικίλλει
και ο αντίκτυπός της μένει να διαπιστωθεί στην
πράξη. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν, όπως και η Επι-
τροπή στη δική της αξιολόγηση, ότι κανένα από τα
μέτρα του δείγματος ελέγχου δεν είναι πιθανό να
βλάψει σημαντικά το περιβάλλον. Ωστόσο, στα
σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δεν συμ-
περιλήφθηκαν κατά τρόπο συστηματικό μέτρα για
τον μετριασμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
υπό μορφή οροσήμου ή στόχου.

Σύμφωνα με τους ελεγκτές, η αξιολόγηση της

Επιτροπής συνέβαλε στο να βελτιωθεί η ποιότητα
των οροσήμων και των στόχων, αν και ορισμένα
δεν ήταν σαφή και δεν κάλυπταν καίρια στάδια της
υλοποίησης. Επιπλέον, οι προσεγγίσεις των κρα-
τών-μελών δεν ήταν σε όλες τις περιπτώσεις
εναρμονισμένες.

Στην αξιολόγηση της Επιτροπής όσον αφορά το
εκτιμώμενο κόστος αποτυπώνεται η ελλιπής πλη-
ροφόρηση σχετικά με ορισμένα μέτρα, όπως και
το γεγονός ότι τα προφίλ εκταμίευσης ήταν αποτέ-
λεσμα διαπραγματεύσεων και δεν αντικατόπτρι-
ζαν το υποκείμενο κόστος. Οι ελεγκτές εξέτασαν
επίσης κατά πόσον η Επιτροπή, κατά την αξιολό-
γησή της, διασφάλιζε ότι τα σχέδια ανάκαμψης και
ανθεκτικότητας κάλυπταν το σύνολο ή σημαντικό
υποσύνολο των ειδικών ανά χώρα συστάσεων που
είχαν διατυπωθεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
εξαμήνου - του κύκλου συντονισμού των οικονο-
μικών, δημοσιονομικών, εργασιακών και κοινωνι-
κών πολιτικών της ΕΕ. Επισήμαναν ότι καθώς δεν
ορίζεται τι συνιστά «σημαντικό υποσύνολο» των
συστάσεων ανά χώρα, η σχετική αξιολόγηση πα-
ραμένει ως έναν βαθμό υποκειμενική, ιδίως στις
περιπτώσεις που η Επιτροπή εντόπισε ελλείψεις.
Διαπίστωσαν επίσης ότι ορισμένες πτυχές των ει-
δικών ανά χώρα συστάσεων δεν καλύπτονταν από
τα σχέδια σε όλα τα κράτη-μέλη του δείγματος
ελέγχου.

Απαιτούνται εγρήγορση και ετοιμότητα έτσι
ώστε τα σχέδια να προστατεύουν το περιβάλλον
και να διαμορφώνουν ποιοτικές και ευέλικτες
μορφές εργασίας.

Η υλοποίηση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας έχει κενά



Σε μια ιστορική ομιλία από το βήμα του ΟΗΕ ο κεντρώος
πρωθυπουργός του εβραϊκού κράτους Γιαΐρ Λαπίντ δή-
λωσε ότι «μια συμφωνία με τους Παλαιστινίους, βασισμέ-
νη σε δύο κράτη για δύο λαούς, είναι το σωστό για την
ασφάλεια, την οικονομία μας και το μέλλον των παιδιών
μας». Τόνισε όμως ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα εξαρτη-
θεί από ένα ειρηνικό παλαιστινιακό κράτος που δεν θα
απειλεί το Ισραήλ.

Ο 58χρονος Λαπίντ επικρίθηκε δριμύτατα από τους πο-
λιτικούς αντιπάλους του ενόψει και των βουλευτικών
εκλογών της 1ης Νοεμβρίου. Το κόμμα του σκληρού δεξι-
ού πρώην πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου, μακρο-
χρόνιου αντιπάλου της λύσης των δύο κρατών, προηγείται
καθαρά στις δημοσκοπήσεις.

Ανώτερο στέλεχος της Οργάνωσης για την Απελευθέρω-
ση της Παλαιστίνης δήλωσε στο Reuters ότι τα λόγια του

Λαπίντ «δεν σημαίνουν τίποτα», ενώ οι ΗΠΑ τα χαιρέτισαν.
Ο Λαπίντ προκάλεσε θετικές εντυπώσεις, λέγοντας επί-

σης ότι κατά τη διάρκεια επίθεσης με ρουκέτες στο Τελ
Αβίβ το 2021 χρειάστηκε να πάει με τη μικρή κόρη του, η
οποία πάσχει από αυτισμό, σε ένα καταφύγιο.  Εμφανί-
στηκε πάντως «ιέραξ» κατά του Ιράν, δηλώνοντας ότι «μό-
νος τρόπος για να μην αποκτήσει πυρηνικά είναι να απει-
ληθεί στρατιωτικά».

Μ
ε ρωσικές απειλές και εκβια-
σμούς άρχισαν χθες στα κατε-
χόμενα ουκρανικά εδάφη τα
στημένα δημοψηφίσματα για

την απόσχιση και την προσάρτησή τους στη
Ρωσία. Δύση και ΝΑΤΟ δήλωσαν ότι δεν θα
αναγνωρίσουν ποτέ το αποτέλεσμα, ενώ
ακόμη και η σύμμαχος του Πούτιν, η Λαϊκή
Κίνα, εμφανίζεται αντίθετη, λέγοντας ότι
τάσσεται «υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας
των κρατών».

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι απειλές του
Κρεμλίνου για χρήση πυρηνικών όπλων αλλά
και η «μεγάλη φυγή» νεαρών Ρώσων, που εγ-
καταλείπουν μαζικά με αεροπλάνα και αυτοκί-
νητα την πατρίδα τους για να αποφύγουν τη με-
ρική επιστράτευση. Το νέο σύνθημα στις αντι-
πολεμικές διαδηλώσεις στη Ρωσία, στις οποίες
έχουν συλληφθεί ήδη 1.300 πολίτες, είναι τα
εξής: «Να πάει ο Πούτιν στο μέτωπο» και «Δεν
πάω στην επιστράτευση για τον τάφο».

Τάζοντας χρήματα και ρωσικά διαβατήρια,
παράλληλα με απειλές ότι όσοι ψηφίσουν
κατά της απόσχισης θα χάσουν τη δουλειά
τους, οι ρωσικές Αρχές κατοχής ξεκίνησαν

πόρτα πόρτα με φορητές κάλπες τα ψευτο-
δημοψηφίσματα στις περιοχές του Ντονμ-
πάς, της Χερσώνας και της Ζαπορίζια στη
Νοτιοανατολική Ουκρανία. Αυτές οι ψηφο-
φορίες θα διαρκέσουν μέχρι την Τρίτη, μονα-
δική μέρα που θα στηθούν κανονικές κάλπες
σε εκλογικά κέντρα.

Τι περιμένει ο Πούτιν
Το Κίεβο θεωρεί ότι δεν θα αλλάξει τίποτα

μετά τα δημοψηφίσματα και ότι οι δυνάμεις
του θα απελευθερώσουν εντέλει αυτές τις
επαρχίες, παρόλο που θα αποκαλούνται πλέ-
ον ρωσικές. Από τη μεριά του, το Κρεμλίνο
ελπίζει ότι προσαρτώντας ένα επιπλέον 15%
της ουκρανικών εδαφών (έκταση ίση με
εκείνη της Πορτογαλίας) θα μπορεί να ισχυ-
ριστεί ότι υπερασπίζεται «εδάφη της», που
αποτελούν στόχο όπλων που παρέχονται
στην Ουκρανία από το ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με αναλυτές, ο Πούτιν ελπίζει ότι
κατόπιν της προσάρτησης η Δύση δεν θα εγ-
κρίνει τα όπλα της να χρησιμοποιούνται σε
περιοχές που έχουν ανακηρυχθεί ρωσικές,
καθώς μάλιστα δήλωσε ότι «δεν μπλοφάρει»

και ότι θα χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα
μέσα, ακόμη και πυρηνικά όπλα, για να
«προστατεύσει το ρωσικό έδαφος».

Δείχνοντας ότι δεν πτοείται, το Κίεβο ανα-
κοίνωσε χθες την κατάληψη μιας ακόμη το-
ποθεσίας στην περιοχή του Ντονέτσκ, ενώ η
ανεξάρτητη επιτροπή έρευνας του ΟΗΕ για
την εμπόλεμη Ουκρανία δήλωσε ότι έχει
στοιχεία για «φρικαλεότητες» εγκλημάτων
πολέμου από τους Ρώσους, τεκμηριώνοντας
περιπτώσεις βιασμών, βασανιστηρίων και
παράνομης κράτησης παιδιών. 

ΙΙταλία: Εκλογές
αύριο με ξεκάθαρο
φαβορί τη Μελόνι
Στις κάλπες προσέρχονται αύ-
ριο οι Ιταλοί, με όλες τις δημο-
σκοπήσεις να δείχνουν τη συμ-
μαχία Δεξιάς - ακροδεξιάς πολύ
μπροστά από το κεντροαριστερό
μπλοκ. Πρώτο κόμμα αναμένε-
ται να είναι η μετα-φασιστική
παράταξη Αδέλφια της Ιταλίας
υπό την 45χρονη Τζόρτζια Με-
λόνι, η οποία ενδέχεται να γίνει
η πρώτη γυναίκα πρωθυπουρ-
γός της χώρας.
Η Μελόνι διακρίνεται από έντο-
νο ευρωσκεπτικισμό. Έχει πει
ότι «θέλει να βάλει την ΕΕ στη
θέση της», ενώ τάσσεται υπέρ
ενός «οικονομικού πατριωτι-
σμού» στην τρίτη μεγαλύτερη
οικονομία της ΕΕ, προκαλώντας
έντονη ανησυχία στις Βρυξέλ-
λες, αν και δεσμεύτηκε προ-
εκλογικά ότι δεν θα ζητήσει
έξοδο της Ιταλίας από την Ευ-
ρωζώνη.
Αναλυτές αναμένουν ένταση,
αλλά όχι ρήξη με την ΕΕ, ενώ η
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάι-
εν δήλωσε χθες ότι «θα συνερ-
γαστούμε με κάθε δημοκρατική
κυβέρνηση που θα θελήσει να
συνεργαστεί μαζί μας… Αλλά
αν τα πράγματα οδεύσουν προς
μια δύσκολη κατάσταση, έχου-
με τα αναγκαία εργαλεία για να
την αντιμετωπίσουμε».

Δημοψήφισμα κάτω από
απειλές και εκβιασμούς...
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Υπέρ της λύσης δύο κρατών με την Παλαιστίνη ο πρωθυπουργός του Ισραήλ

Οι δυνάμεις κατοχής
μαζεύουν ψήφους πόρτα
πόρτα με φορητές κάλπες
στα ουκρανικά εδάφη -
Αρνούνται 
να καταταχθούν οι Ρώσοι:
«Δεν πάω στην επιστράτευση
για τον τάφο»
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«Θ
α ήθελα να συλλυπηθώ
την οικογένεια Αμινί για
την απώλειά τους. Όλοι
μας από όποιο μέρος

και αν είμαστε θα στηρίζουμε την επανά-
σταση. Όλος ο κόσμος στηρίζει τις γυναί-
κες του Ιράν. Η Μάχσα Αμινί είναι αδερφή
μας».

Μια οικογένεια προσφύγων από το Ιράν
μιλάει στην «Political», λίγες ημέρες μετά
τον θάνατο της Μάχσα Αμινί, που έγινε
σύμβολο ελευθερίας και ανεξαρτησίας
στο Ιράν, προκαλώντας ένα τεράστιο κύμα
διαδηλώσεων με αρκετούς νεκρούς έως
σήμερα.

Η Μάριαμ μαζί με τον σύζυγό της Μο-
χαμάντα Ασάν μένουν τα τελευταία χρόνια
μαζί με τα δυο τους παιδιά στη Δομή Φι-
λοξενίας στο Σχιστό, υπό την εποπτεία του
υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
Και οι δυο ξεκαθαρίζουν με δηλώσεις
τους πως ο αγώνας που δίνουν οι συμπα-
τριώτες τους είναι ένας αγώνας με δίκαια
αιτήματα. «Οι συμπατριώτες μου πρέπει
να παραμείνουν ενωμένοι και δυνατοί.
Στην πραγματικότητα μπορούμε να τα κα-
ταφέρουμε όλα. Δεν πρέπει να αφήσουμε
τίποτα να μείνει όρθιο. Ενωμένοι όλοι μα-
ζί μπορούμε να τα καταφέρουμε», μας εί-
πε η Μάριαμ. Επιπρόσθετα, ο σύζυγός της
τόνισε στην «Political» ότι ήταν για αρκετά
χρόνια πολιτικός κρατούμενος στην Τεχε-
ράνη καθώς είχε συλληφθεί ως αντικαθε-
στωτικός: «Η πατρίδα μου είναι η μητέρα
που σκοτώνει τα παιδιά της. Ο θάνατος
εκεί είναι μια κανονικότητα. Φύγαμε για
να γλιτώσω τη ζωή μου. Επτάμισι χρόνια
ήμουν στις φυλακές».

Αγωνιούν για τις οικογένειές τους
«Η κατάσταση είναι τρομακτική. Αυτή

τη στιγμή επειδή είμαστε μακριά δεν
έχουμε εικόνα για το τι μέλλει γενέσθαι
εκεί. Η αλήθεια είναι ότι το χιτζάμπ θα
έπρεπε να είναι μια προσωπική επιλογή
και ατομική βούληση της καθεμιάς. Η κά-
θε γυναίκα θα έπρεπε να αποφασίσει αν
θα φοράει ή όχι», τονίζουν σχετικά με το
χιτζάμπ, τη μαντίλα που υποχρεούνται να
φορούν όλες οι γυναίκες στο Ισλάμ. 

Το περιβόητο «Gasht-e-Ershad» που
κυριολεκτικά μεταφράζεται ως «Περιπο-
λίες καθοδήγησης» και είναι ευρύτερα
γνωστό ως Αστυνομία Ηθών, είναι ένα
τμήμα των αστυνομικών δυνάμεων του
Ιράν που έχει επωμιστεί τον ενδυματολο-
γικό έλεγχο για την εφαρμογή του νόμου

της μαντίλας σε δημόσιους χώ-
ρους. Αυτό το τμήμα, όπως μας
λέει η Μάριαμ, επιβάλλει το
χιτζάμπ.

«Αυτό που λένε ότι εκπρο-
σωπούν το Ισλάμ, ότι επικαλούν-
ται το Ισλάμ, αυτό δεν είναι το Ισ-
λάμ. Αυτό είναι κοροϊδία. Δεν
μπορεί μια γυναίκα δείχνοντας
τα μαλλιά της να παρακινήσει
έναν άντρα. Σίγουρα απέχουν
πολύ από το Ισλάμ. Αυτό που γί-
νεται είναι απαράδεκτο. Δεν υπάρ-

χει ελευθερία», τόνισε με δηλώ-
σεις της στην εφημερίδα.

Η συγκεκριμένη
οικογένεια είναι

μία από τις
πολλές ιρανι-
κές οικογέ-
νειες που βρί-

σκονται στην
Ελλάδα και αγωνι-

ούν για την τύχη των
συγγενών τους που έχουν μείνει

πίσω στην Τεχεράνη.

Επανάσταση μέχρι τέλους...

Η εξέγερση της μαντίλας πνίγεται στο αίμα…

Μια οικογένεια προσφύγων
από το Ιράν μιλάει στην
«Political» για τα όσα
συμβαίνουν στην πατρίδα τους
και για τη Μάχσα Αμινί, τη
γυναίκα που έγινε σύμβολο
ελευθερίας και ανεξαρτησίας 

του 
Μίλτου Σακελλάρη

Αποφασισμένο να καταπνίξει με τη χρήση βίας την
«εξέγερση της μαντίλας», που πυροδοτήθηκε στο Ιράν με-
τά τον θάνατο της Μάχσα Αμινί, εμφανίζεται το ισλαμικό
καθεστώς. Ο θάνατος της κουρδικής καταγωγής 22χρονης
κατά τη διάρκεια της κράτησής της προκάλεσε τεράστιο
κύμα οργής και τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις που έχουν
πραγματοποιηθεί στο Ιράν από το 2019, όταν έχασαν τη
ζωή τους 1.500 άνθρωποι.

Οι ιρανικές Αρχές έχουν ανακοινώσει 17 νεκρούς, ανά-
μεσά τους και πέντε άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας, αλ-
λά το Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που εδρεύει
στη Νέα Υόρκη κάνει λόγο για 36 νεκρούς. Αριθμός που
αναμένεται να αυξηθεί, καθώς το καθεστώς των μουλά-
δων δεν δείχνει καμία διάθεση να προχωρήσει σε οποι-
αδήποτε παραχώρηση.

Ιρανοί αστυνομικοί συνέλαβαν τη δημοσιογράφο Νι-
λουφάρ Χαμεντί, η οποία είχε μεταβεί στο νοσοκομείο
όπου νοσηλευόταν σε κώμα η Μάχσα Αμινί και συνέβαλε
στην κινητοποίηση της παγκόσμιας κοινής γνώμης για την
τύχη της, ενώ ο ιρανικός στρατός διεμήνυσε χθες ότι θα
«αντιμετωπίσει τους εχθρούς» για να εγγυηθεί την ασφά-
λεια και την ειρήνη στη χώρα. «Αυτές οι απέλπιδες ενέρ-
γειες εντάσσονται στη σατανική στρατηγική του εχθρού
για την αποδυνάμωση του ισλαμικού καθεστώτος».

Χθες πραγματοποιήθηκαν αντιδιαδηλώσεις σε αρκετές
ιρανικές πόλεις, με τους συμμετέχοντες να ζητούν την
εκτέλεση όσων έχουν συλληφθεί στις αντικυβερνητικές
διαδηλώσεις. «Όσοι προσβάλλουν το Κοράνι πρέπει να
εκτελεστούν» και «θάνατος στο Ισραήλ» είναι μερικά από
τα συνθήματα που ακούστηκαν. 



Μ
πορεί η Σιθωνία να μαγεύει
με το φυσικό κάλλος της,
ωστόσο, φαίνεται ότι ο ρό-
λος των αιρετών που κατά

καιρούς ανέλαβαν την τοπική αυτοδιοί-
κηση υπερβαίνει τον ουσιαστικό χαρα-
κτήρα τους που είναι η διευκόλυνση της
καθημερινότητας των δημοτών. Η δια-
δρομή προμηθειών και αδειοδοτήσεων
που παραβαίνουν τους κανόνες φαίνεται
ότι επεκτείνεται από τους υπηρεσιακούς
φορείς του δήμου έως το Δασαρχείο, την
Αρχαιολογική Υπηρεσία αλλά και την
Αστυνομία. 

Το 2013 προκηρύχθηκε διαγωνισμός
για την περάτωση έργου μείζονος σημα-
σίας για τα απόβλητα της Σιθωνίας. Αντι-
κείμενο του έργου ήταν η αποκατάσταση
τριών χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης
απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) του Δήμου Σιθω-
νίας, στις θέσεις Ψαλίδα-Αγ. Νικολάου,
Ασπρονέρι-Νικήτης και Ξεράδια Συκιάς.
Τα έργα αποκατάστασης των τριών ΧΑΔΑ
περιελάμβαναν την ολοκλήρωση όλων
των απαραίτητων εργασιών για την πλήρη
αποκατάσταση των χώρων, όπως:
� Έργα διαμόρφωσης αναγλύφου
� Έργα στεγανοποίησης απορριμματικού
αναγλύφου
� Έργα διαχείρισης βιοαερίου-στραγγι-
σμάτων
� Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθη-
σης, διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
και υποδομές (αντιπλημμυρική προστα-
σία, δίκτυα υποδομής, περίφραξη, πυρό-
σβεση, πυροπροστασία, εσωτερική οδο-
ποιία κ.λπ.).

Ολοκληρώθηκε κατά τα 2/3
Το έργο ανατέθηκε κατόπιν διαγωνι-

σμού στην κοινοπραξία των εταιρειών
ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΕ ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ ΚΑΤΑ-
ΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ με κωδικό MIS 374814,
έναρξη στις 23/9/2013 και λήξη στις
31/3/2015, με συνολικό προϋπολογισμό
1.111.308,66 ευρώ για την αποκατάσταση
και των τριών ΧΑΔΑ. 

Βάσει της σύμβασης η οποία υπογρά-
φηκε από τον τότε δήμαρχο Σιθωνίας
Ιωάννη Τζίτζιο, η ανάδοχος κοινοπραξία
των εταιρειών όφειλε να ολοκληρώσει το
έργο της αποκατάστασης και των τριών
μολονότι υπήρξαν καταγγελίες από την
αντιπολίτευση του Δήμου Σιθωνίας.

Το έργο «παραδόθηκε» κατά τα δύο τρί-
τα. Δηλαδή, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες
αποκατάστασης στον ΧΑΔΑ Συκιάς και
στον ΧΑΔΑ Αγίου Νικολάου. Σύμφωνα με
τον εκπρόσωπο της αναδόχου, το έργο
στον ΧΑΔΑ Νικήτης (Ασπρονέρι 2) δεν πα-
ραδόθηκε ποτέ, διότι στην πορεία διαπι-
στώθηκε ότι το κόστος εργασιών υπερκά-

λυπτε την αποκατάσταση των δύο και δεν
αρκούσε και για την αποκατάσταση του
ΧΑΔΑ Νικήτης. Ωστόσο, τα εντάλματα
πληρώθηκαν κανονικά για όλο το ποσό
που προβλεπόταν βάσει της αρχικής σύμ-
βασης.

Ένταλμα πληρωμής 420.000€
Ωστόσο, το έργο στη Νικήτη έπρεπε με

κάποιον τρόπο να περατωθεί. Το δημοτι-
κό συμβούλιο υπό τον τότε δήμαρχο
Ιωάννη Τζίτζιο αποφάσισε να δοθούν
πάνω από 8 εκατομμύρια ευρώ μέσω
των επιχορηγήσεων του υπουργείου
Εσωτερικών σε αναδόχους για οφειλές

των ΟΤΑ που κηρύχθηκαν ληξιπρόθε-
σμες (το γνωστό νομοσχέδιο περί ληξι-
πρόθεσμων οφειλών των ΟΤΑ). Μεταξύ
των δικαιούχων ήταν και ο Αστέριος Κα-
νατάς, ο οποίος εισέπραξε με ένταλμα
πληρωμής στις 23/5/2017 το ποσό των
417.994 ευρώ για εργασίες αποκατάστα-
σης στον ΧΑΔΑ Νικήτης. Δηλαδή, για ένα
έργο που είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ για την
αποκατάστασή του και θα έπρεπε να πε-
ρατωθεί με την προηγούμενη σύμβαση
από τους τότε αναδόχους, το Δημόσιο
πλήρωσε δύο φορές… 

Η τρίτη σύμβαση!
Μόνο που, όπως αποδείχθηκε, δεν πε-

ρατώθηκε ούτε τότε. Διότι έχει και τρίτη
σύμβαση! 

Το 2020 το έργο αποκατάστασης του
ΧΑΔΑ Νικήτης επαναπροκηρύχθηκε(!)
και στις 29 Αυγούστου 2022 ο νυν δήμαρ-
χος Σιθωνίας Κυπαρίσσης Ντέμπλας (αν-
τιδήμαρχος στη διοίκηση Ιωάννη Τζίτζιου)
υπέγραψε νέα σύμβαση αποκατάστασης
του ΧΑΔΑ Νικήτης με την ίδια εταιρεία,
ΥΔΡΟΦΙΛΗ (η οποία είχε αναλάβει το έργο
με την πρώτη σύμβαση το 2013), ύψους 1,5
εκατομμυρίου ευρώ! Μάλιστα, στην προ-
σωπική σελίδα του στο Facebook έχει
φωτογραφία με τον επικεφαλής της ανα-
δόχου εταιρείας, γράφοντας «Υπογραφή
σύμβασης με την εταιρεία ΥΔΡΟΦΙΛΗ για
την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Νικήτης
προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίου ευρώ
προ εκπτώσεως». Με απλά λόγια, ένα έρ-
γο που θα έπρεπε να περατωθεί πριν από
επτά χρόνια, το Δημόσιο το πλήρωσε ήδη
δύο φορές και θα πληρώσει και τρίτη!

ΡOLITICAL ΚΟΙΝΩΝΙΑ20
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Δυσωδία από 
τα σκουπίδια
της Σιθωνίας!

Χορός εκατομμυρίων για έργα
αποκατάστασης των ΧΑΔΑ, 
τα οποία το Δημόσιο
πληρώνει… τρεις φορές!

Στιγμιότυπο από την υπογραφή σύμβασης μεταξύ του νυν δήμαρχου Σιθωνίας 
Κυπαρίσση Ντέμπλα και του εκπροσώπου της εταιρείας ΥΔΡΟΦΙΛΗ



Τ
ο θέμα στη Σιθωνία δεν τε-
λειώνει εδώ. Οι καταγγε-
λίες από τον πρώην κοινο-
τάρχη Νικήτης Μιχάλη

Αναγνωσταρά περί παρατυπιών στην
περιοχή του Ασπρονερίου κατά τις
εργασίες σταμάτησαν το έργο. Συγ-
κεκριμένα, η εταιρεία φέρεται να
προχώρησε σε εργασίες σε δασική
έκταση. Όταν εκλήθη η Αστυνομία
μετά την καταγγελία της αντιπολί-
τευσης του Δήμου Σιθωνίας ότι τα
μηχανήματα της εταιρείας καταπα-
τούν δασική έκταση, δεν ζήτησε έγ-
γραφα από το Δασαρχείο και την Αρ-
χαιολογική Υπηρεσία. Επικαλέστηκε
ότι «η εταιρεία προσκόμισε την
άδεια από την περιφέρεια και τις τε-
χνικές υπηρεσίες του δήμου και άρα
ήταν καθ’ όλα νόμιμη». Ωστόσο, μετά
την καταγγελία του Μιχάλη Αναγνω-
σταρά, οι εργασίες σταμάτησαν, διότι
διαπιστώθηκε ότι οι εργασίες γίνον-
ταν εκτός των ορίων που προβλέ-
πονταν από την άδεια και καταπα-
τούσαν δασική έκταση. Οι εργασίες
αποκατάστασης σταμάτησαν ωσό-
του προσκομιστούν οι άδειες από τις
αρμόδιες υπηρεσίες. 

Πόσο «ολοκληρώθηκε» 
ο ΧΑΔΑ Αγίου Νικολάου;

Σύμφωνα και με τη δήλωση του εκ-
προσώπου της αναδόχου εταιρείας, ο
οποίος επιβεβαιώνει ότι το έργο στον
ΧΑΔΑ Νικήτης δεν παραδόθηκε ποτέ,
τα έργα στους ΧΑΔΑ Συκιάς και Αγίου
Νικολάου ολοκληρώθηκαν κανονικά.
Είναι, όμως, έτσι; 

Η σύμβαση για την αποκατάσταση
των ΧΑΔΑ προέβλεπε έργα περιβαλ-
λοντικής παρακολούθησης, διαμόρ-
φωσης περιβάλλοντος χώρου και
υποδομές (αντιπλημμυρική προστα-
σία, δίκτυα υποδομής, περίφραξη,
πυρόσβεση, πυροπροστασία, εσωτε-
ρική οδοποιία κ.λπ.). Όπως φαίνεται
από τις φωτογραφίες σήμερα, στον
ΧΑΔΑ Αγίου Νικολάου όχι μόνο δεν
υπάρχει περίφραξη, όχι μόνο δεν
υπάρχει εσωτερική οδοποιία, αλλά
αποδεικνύεται ότι δεν έχει γίνει κα-
μία παρέμβαση στις υποδομές. Μάλι-
στα, θα μπορούσε να πει κάποιος
βλέποντας αυτές τις εικόνες ότι δίπλα
ακριβώς δημιουργήθηκε άλλος…
ΧΑΔΑ με πεταμένα αντικείμενα και
απορρίμματα. 
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Η τοποθέτηση της αναδόχου εταιρείας

Διαπιστώθηκε ότι οι εργασίες γίνονταν εκτός
των ορίων που προβλέπονταν από την άδεια

και καταπατούσαν δασική έκταση, έτσι
σταμάτησαν μέχρι να προσκομιστούν 
οι άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες

Οι καταγγελίες φρέναραν τα έργα

Από τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας ΥΔΡΟΦΙΛΗ λάβα-
με την εξής δήλωση, την οποία δημοσιεύουμε αυτούσια για το
θέμα:
«Η λεγόμενη “υπόθεση των υδρομέτρων” κατά ακριβολογία
αφορά στο έργο “Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης Δήμου Σιθω-
νίας (ηλεκτρονική-ψηφιακή παρακολούθηση συστημάτων
ύδρευσης)” με ανάδοχο μία κοινοπραξία, στην οποία πράγματι
συμμετέχει η εταιρεία “ΥΔΡΟΦΙΛΗ”. Η προ-
μήθεια και η εγκατάσταση υδρομέτρων δεν
αποτέλεσε ποτέ συμβατικό αντικείμενο της
εταιρείας “ΥΔΡΟΦΙΛΗ”, η οποία ουδέποτε
πληρώθηκε για αυτό.
- Η “ΥΔΡΟΦΙΛΗ” είναι μια οικογενειακή ανώ-
νυμη εταιρεία με ονομαστικές μετοχές. Απο-
κλειστικοί της μέτοχοι από την ίδρυσή της
μέχρι σήμερα είναι τα αδέρφια Χρήστος και
Νίκος Περτσεμλίδης, όπως ευχερώς προκύ-
πτει από το βιβλίο μετόχων της και όλα τα
πρακτικά των γενικών της συνελεύσεων.
- Ο Δήμος Σιθωνίας, προκειμένου να αντιμε-
τωπίσει το πρόβλημα αποκατάστασης των
χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων, συνέταξε μελέτη
και προϋπολογισμό με τίτλο: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ”
για τους ΧΑΔΑ Συκιάς (θέση Ξεράδια), Αγίου Νικολάου και Νι-
κήτης (στη θέση Ασπρονέρι) και προέβη στη δημοπράτηση του
έργου, που ανέλαβε κοινοπραξία, στην οποία συμμετείχε η
“ΥΔΡΟΦΙΛΗ”. Στις χωματερές της Συκιάς και του Αγ. Νικολάου,
η αποκατάσταση ολοκληρώθηκε, ενώ η αποκατάσταση της χω-

ματερής της Νικήτης δεν πραγματοποιήθηκε, αφενός διότι μέ-
ρος των ποσοτήτων που προοριζόταν για αυτήν εκτελέσθηκαν
στις άλλες χωματερές και, αφετέρου, διότι οι ποσότητες απορ-
ριμμάτων αποδείχτηκαν πολλαπλάσιες της μελέτης. Σημει-
ώνεται ότι η αμοιβή της “ΥΔΡΟΦΙΛΗ” ως αναδόχου είχε συμ-
φωνηθεί με βάση τις ποσότητες των επιμέρους εργασιών του
έργου και όχι με την κατ’ αποκοπή αποκατάσταση κάθε χωμα-

τερής. Αυτός είναι ο λόγος που το έργο
της αποκατάστασης της χωματερής της
Νικήτης επαναπροκηρύχθηκε το 2020.
- Στο νέο έργο η “ΥΔΡΟΦΙΛΗ” αναδεί-
χτηκε μειοδότρια με έκπτωση 37,46%
μεταξύ τεσσάρων διαγωνιζόμενων εται-
ρειών, από τις οποίες καμία δεν αμφι-
σβήτησε το αποτέλεσμα της διαγωνιστι-
κής διαδικασίας.
- Η αδειοδότηση του συγκεκριμένου
έργου γίνεται από την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση έπειτα από αίτηση του Δήμου
Σιθωνίας χωρίς καμία απολύτως ανά-
μειξη του αναδόχου. Πράγματι το έργο

έχει αδειοδοτηθεί κανονικά. Παρά ταύτα η “ΥΔΡΟΦΙΛΗ” δή-
λωσε προς τον Δήμο Σιθωνίας ότι έχει προβεί σε διακοπή της
εκτέλεσής του μέχρι να διευκρινιστεί το θέμα της απαίτησης
τυχόν επιπρόσθετης αδειοδότησης από τη Δασική Υπηρεσία.
Εννοείται ότι και αυτή η αδειοδότηση είναι ευθύνη του δή-
μου, ο οποίος, σύμφωνα με έγγραφο που έχει κοινοποιήσει
στην “ΥΔΡΟΦΙΛΗ”, έχει ήδη απευθυνθεί στην αρμόδια Δασι-
κή Υπηρεσία». 

Σ Ι Θ Ω Ν Ι Α
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Καρπενήσι: «Θρίλερ»
με εξαφάνιση 48χρονης
- Φέρεται να είναι θύμα
ενδοοικογενειακής βίας

Ώρες αγωνίας για τους οικείους
μιας 48χρονης γυναίκας από το
Καρπενήσι, τα ίχνη της οποίας
έχουν εξαφανιστεί τα τελευταία
24ωρα, με την αστυνομία και την
πυροσβεστική να «σαρώνουν» την
Ευρυτανία αναζητώντας την. Την
εξαφάνιση της 48χρονης δήλωσε
στο «100» μια φίλη της, η οποία φέ-
ρεται ακόμη να είπε ότι είχε εκ-
φράσει επιθυμία να δώσει τέλος
στη ζωή της. Αστυνομικές πηγές
αναφέρουν ότι η 48χρονη είχε κα-
ταγγείλει τον σύζυγό της για ενδο-
οικογενειακή βία και εξετάζεται το
ενδεχόμενο να είναι αυτός ο λόγος
της εξαφάνισης. Το ΙΧ αυτοκίνητό
της εντοπίστηκε στη Γέφυρα της
Τατάρνας, ενώ στο εσωτερικό του
βρέθηκε παρατημένο το κινητό της
τηλέφωνο, με την ΕΛΑΣ να μην επι-
βεβαιώνει αλλά και να μη διαψεύ-
δει τις πληροφορίες ότι υπήρχε και
κάποιο ιδιόχειρο σημείωμα. Αξίζει
να σημειώσουμε ότι στις έρευνες
συμμετέχουν στελέχη της 7ης
ΕΜΑΚ, όπου με βάρκα κινούνται
στην τεχνητή λίμνη των Κρεμαστών
πυροσβέστες της 8ης ΕΜΑΚ με
drone και μέλη του Ορειβατικού
Συλλόγου Αγράφων.

Παπ.

Δ
εν πέρασαν λίγες ώρες από τη
στιγμή που η «Political» έγρα-
φε ότι οι αστυνομικές αρχές
βρίσκονται κοντά στην εξι-

χνίαση της δολοφονίας του 52χρονου στη
Χρυσούπολη της Καβάλας και χθες το
πρωί οι άνδρες της ΕΛΑΣ πέρασαν χειρο-
πέδες σε έναν 25χρονο γνώριμο του θύ-
ματος.

Τις τελευταίες μέρες ο κλοιός γύρω
από τον δράστη του στυγερού εγκλήμα-
τος στένευε όλο και περισσότερο. Τα
στοιχεία που συγκέντρωναν οι άνδρες
της Ασφάλειας της Καβάλας έκλειναν τη
βεντάλια των ύποπτων προσώπων, με
αποτέλεσμα να φτάσουν τελικά στον άν-
θρωπο που έστησε την ενέδρα και εκτέ-
λεσε τον πατέρα των δύο παιδιών έξω
από το μαρμαράδικο που εργάζονταν.
Πώς όμως οι αστυνομικοί κατάφεραν να
φτάσουν στα ίχνη του δράστη;

Μπορεί ο 25χρονος να πίστευε ότι είχε
σχεδιάσει με κάθε λεπτομέρεια την ενέ-
δρα του, καθώς γνώριζε την ώρα που πη-
γαίνει στην εργασία του ο 52χρονος αλλά
και σε ποιο σημείο σταθμεύει το όχημά
του, ωστόσο, όπως φάνηκε εκ του αποτε-
λέσματος, υπέπεσε σε λάθη που αποκά-
λυψαν την ταυτότητά του. Το πρώτο από
αυτά ήταν ότι χρησιμοποίησε τη μοτοσι-
κλέτα υψηλού κυβισμού που διαθέτει
προκειμένου να μεταβεί στο εργοστάσιο
αλλά και να φύγει από αυτό ενώ είχε
εκτελέσει τον 52χρονο. Κάμερες από κυ-

κλώματα ασφαλείας κατέγραψαν τον
25χρονο να κινείται στους δρόμους της
Χρυσούπολης, ενώ στη δολοφονία χρησι-
μοποίησε το κυνηγετικό όπλο του αδερ-
φού του. 

Τον ανάγκασε σε παραίτηση
Παράλληλα, ο δράστης δούλευε στο

ίδιο εργοστάσιο με το θύμα και έφυγε
από αυτό πριν από πέντε μήνες, απ’ όπου
και είχε υποβάλει την παραίτησή του, ενώ
στο ίδιο εργοστάσιο δουλεύει και ο αδερ-
φός του. Τα δύο αδέρφια είναι κυνηγοί,
όπως και το θύμα. Μάλιστα, πολλές φό-
ρες βρέθηκαν στην ίδια ομάδα που έστη-
νε καρτέρι σε αγριογούρουνα.

Από την πρώτη στιγμή οι υποψίες των
αστυνομικών στράφηκαν στο περιβάλλον
του 52χρονου, καθώς ήταν σίγουροι ότι το
έγκλημα ήταν προϊόν προσωπικών δια-
φορών. Ο δράστης, όπως είπε στην απο-
λογία του στους αστυνομικούς, σκότωσε
τον 52χρονο γιατί τον ανάγκασε με τη
συμπεριφορά του να φύγει από το εργο-
στάσιο. 

Πώς έφτασαν στα...
ίχνη του 25χρονου
φονιά της Καβάλας

Τα τρία λάθη του δράστη 
- Οι συγκρούσεις στον εργασιακό
τους χώρο η αιτία της δολοφονίας 
του 52χρονου

Μπλόκο της ΕΛΑΣ
και 4 συλλήψεις για
το... ταξί της ηρωίνης

Για έξι ολόκληρους μήνες κλιμάκιο
της Δίωξης Ναρκωτικών προσπαθού-
σε να ταυτοποιήσει τα μέλη του κυ-
κλώματος -με έδρα το Ζεφύρι και το
Μενίδι- που διακινούσε ηρωίνη με τα-
ξί για... ξεκάρφωμα. Όταν αυτό έγινε,
άναψε το «πράσινο φως» για τη μεγά-
λη αστυνομική επιχείρηση και τη σύλ-
ληψη των μελών του κυκλώματος.

Το απόγευμα της Πέμπτης πάνοπλοι
αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών
και της ΟΠΚΕ έκαναν εφόδους σε σπί-
τια εμπλεκομένων και προχώρησαν σε
τέσσερις συλλήψεις (δύο άνδρες και
δύο γυναίκες από 31 έως 53 ετών).
Ένας 36χρονος κατάφερε να διαφύγει
της σύλληψης, ωστόσο θεωρούνται
ζήτημα χρόνου ο εντοπισμός και η
σύλληψή του. Όπως διαπιστώθηκε
από την έρευνα, ο 31χρονος ιδιοκτήτης
ταξί αναλάμβανε τη διακίνηση των
ναρκωτικών, ενώ είναι να χαρακτηρι-
στικό ότι εντός του οχήματος εντοπί-
στηκαν τρεις νάιλον συσκευασίες πε-
ριέχουσες με 1.240 γρ. ηρωίνη και μία
νάιλον συσκευασία, επιμελώς κρυμ-
μένη σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη
πίσω από την οθόνη στερεοφωνικού
συστήματος του οχήματος, που περιεί-
χε άλλα 265 γρ. ηρωίνη.

Το ταξί με τη διαμορφωμένη κρύ-
πτη χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά
για τη διακίνηση των ναρκωτικών,
αποβλέποντας στην αποφυγή εντοπι-
σμού των διακινηθέντων ποσοτήτων
και την επακόλουθη κατάσχεση αυ-
τών. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν
έρευνες σε πέντε οικίες, όπου συνο-
λικά κατασχέθηκαν: 1.505 γρ. ηρωί-
νης, ζυγαριά ακριβείας, δύο αυτοκί-
νητα εκ των οποίων το ένα ταξί ως μέ-
σα τέλεσης αξιόποινων πράξεων, το
χρηματικό ποσό των 3.205 ευρώ,
πέντε κινητά τηλέφωνα, συσκευή κα-
ταγραφής και πέντε κάμερες ασφα-
λείας. Οι συλληφθέντες με τη σε βά-
ρος τους σχηματισθείσα δικογραφία
οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημ-
μελειοδικών Αθηνών.

Κώστας Παπαδόπουλος



Παρά τις έντονες αντιπαραθέσεις για τον τρόπο συνεδρίασης πραγματοποι-
ήθηκε κανονικά η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής και
υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων της 3ης Αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ. Στα σημαντικότερα καταγρα-
φούμε την απάντηση που έδωσε ο περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης όσον

αφορά τις κατηγορίες ότι ως τώρα αποφεύγει την «καυτή πατάτα», δηλαδή, τη
χωροθέτηση των νέων μονάδων. Όπως υποστήριξε, ούτε στο ΠΕΣΔΑ του 2016
υπήρχαν οι χωροθετήσεις για τις τέσσερις μονάδες που προέβλεπε και αυτό

γιατί «το ΠΕΣΔΑ εκ του νόμου δεν κάνει χωροθετήσεις σε συγκεκριμένα “οι-
κόπεδα”, αλλά αυτές έπονται και γίνονται με βάση τις προτεινόμενες διαχειρι-

στικές ενότητες που ορίζονται στο ΠΕΣΔΑ, τα κριτήρια προτίμησης που θε-
σμοθετούνται στο ΠΕΣΔΑ, καθώς και τις δυναμικότητες σχεδιασμού που προ-

κύπτουν». Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι η σημερινή διοίκηση εκπονεί τέσσερις
μελέτες αναζήτησης χώρων, για τα Πάρκα Κυκλικής Οικονομίας σε Πειραιά,

Κεντρικό Τομέα, Βόρειο Τομέα και Νοτιοανατολική Αττική.

Επάρκεια και οικονομία  
Την ώρα που όλοι οι δήμαρχοι «πονοκεφαλιά-

ζουν» για το πώς θα εξοικονομήσουν ενέργεια και
αν θα καταφέρουν να ζεστάνουν τα σχολεία τους, ο
δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής Νίκος Μπάμπαλος
διαβεβαιώνει δασκάλους και μαθητές ότι θα εξα-
σφαλίσει την ενεργειακή επάρκεια όλων των σχο-
λείων της πόλης κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Αυ-
τός ήταν και ο βασικός λόγος για τις συναντήσεις
που έκανε ο δήμαρχος με προϊστάμενες των νηπια-
γωγείων και τους διευθυντές δημοτικών, γυμνασίων
και λυκείων, καλώντας ταυτόχρονα τους υπεύθυ-
νους των σχολείων, από την πλευρά τους, να εφαρ-
μόσουν «έξυπνες» τακτικές εξοικονόμησης που θα
περιορίσουν την περιττή κατανάλωση, χωρίς όμως
να υποβαθμιστεί το σχολικό περιβάλλον που παρέ-
χεται στα παιδιά.

Ζητούν μονιμοποίηση
Σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις μπαίνουν οι ερ-

γαζόμενοι στο πρόγραμμα REACT για την αντιμε-
τώπιση της προσφυγικής κρίσης, διεκδικώντας
την παραμονή τους στην εργασία και μετά το επερ-
χόμενο τέλος του προγράμματος. Τον αγώνα τους
στηρίζει και η ΠΟΕ-ΟΤΑ που υπενθυμίζει ότι οι
συγκεκριμένοι εργαζόμενοι έστησαν τις δομές
του προγράμματος σε πολλούς δήμους της χώρας,
εργάστηκαν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες και
μόχθησαν για την επιτυχή εφαρμογή του και τώρα
που το πρόγραμμα βαίνει προς ολοκλήρωση, οι
εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανερ-
γίας. Καλούν, λοιπόν, να αξιολογηθεί η εμπειρία
τους και να εξεταστεί το αίτημά τους για μόνιμη κα
σταθερή εργασία.

!
Ξεκαθάρισε 
την υποψηφιότητα 

Όχι ότι είχε δημιουργηθεί αμφιβολία περί του αντιθέτου στην
πόλη της Κηφισιάς, ωστόσο ο δήμαρχος Γιώργος Θωμάκος, με
συνέντευξή του στον τοπικό Τύπο, έσπευσε να διαβεβαιώσει ότι
θα είναι εκ νέου υποψήφιος για τη θέση του δημάρχου Κηφισιάς
στις εκλογές του Οκτωβρίου 2023. Όπως υποστήριξε, είναι έτοι-
μος να διεκδικήσει την τρίτη συνεχόμενη θητεία του «με μεγα-
λύτερο κέφι για διεκδίκηση από την Πολιτεία μεγάλων έργων
υποδομής που δικαιούται και στερήθηκε ο τόπος». Μάλιστα θε-
ωρεί ότι το μεγάλο πλεονέκτημα της υποψηφιότητάς του είναι
«το πολυεπίπεδο έργο που έχει γίνει και ο ακηδεμόνευτος χα-
ρακτήρας μου και του συνδυασμού». 

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ23

Ψηφίστηκε η μελέτη - Γιατί δεν υπάρχουν χωροθετήσεις 
Περιφέρεια Αττικής

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα βό-
ρεια της Αθήνας, υποψήφιος δήμαρχος

φαίνεται πως «τερμάτισε» τις ιδέες για
«προσφορές» προς τους υποψήφιους ψη-

φοφόρους μοιράζοντας… φρέσκα ψάρια; Για να μην
τον αδικούμε, η προσφορά ήρθε απευθείας από την
Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου, εξασφαλίζοντας τη φρε-
σκάδα των ψαριών, και έγινε μέσω του Κοινωνικού
Παντοπωλείου, ώστε να πάνε σε πολίτες ευπαθών
ομάδων. Ωστόσο σίγουρα ανέβασε πολύ τον πήχη των
«κοινωνικών προσφορών»… 

Αντιδρούν στη μεταφορά 
Έντονα αντιδρούν οι εργαζόμενοι στην εγκα-

τάσταση του ΧΥΤΑ Θήβας στην απόφαση της
μεταφοράς των απορριμμάτων της Εύβοιας
στον δικό τους ΧΥΤΑ, καθώς υποστηρίζουν ότι
με αυτό τον τρόπο θα κορεστεί σε περίπου έξι
μήνες, αφήνοντας στη συνέχεια τους εργαζο-
μένους χωρίς δουλειά και τα απορρίμματα
στους δρόμους. Προχωρώντας και ένα βήμα
παραπάνω, υποστηρίζουν ότι πρόκειται για
λανθασμένη απόφαση, η οποία επιβραβεύει
τους αυτοδιοικητικούς της Εύβοιας που επί
σειρά ετών αδιαφορούσαν και δεν προετοίμα-
ζαν έργα διαχείρισης των απορριμμάτων τους,
και τιμωρεί τους δήμους και τους πολίτες της
Βοιωτίας που προγραμμάτισαν, σχεδίασαν, κα-
τασκεύασαν και δούλεψαν έργα και μάλιστα με
υποδειγματικό τρόπο.
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24 Το turn
around story
της Aegean
Airlines

Τ
ρεις μεγάλες αλλαγές που έχουν και έν-
τονο πολιτικό συμβολισμό αλλάζουν τον
χάρτη των συντάξεων από την
1η/1/2023, οδηγώντας σε σημαντική ενί-

σχυση του εισοδήματος τουλάχιστον των μισών
συνταξιούχων. Συγκεκριμένα:

1Καταργείται η Εισφορά Αλληλεγγύης για πε-
ρίπου 1.000.000 συνταξιούχους, αποτελών-

τας την πρώτη έμμεση αύξηση εισοδήματος, κα-
θώς θα σταματήσουν να εφαρμόζονται οι κρατή-
σεις 2,2%-10% για μηνιαίο ποσό σύνταξης 1.000
ευρώ και άνω ή 12.000 ευρώ ετησίως. Μεγάλοι
ωφελημένοι είναι τα λεγόμενα «ρετιρέ», καθώς
το όφελος κυμαίνεται από 70 έως 1.156 ευρώ ετη-
σίως.

2Θα ισχύσει η εισοδηματική αύξηση της εθνι-
κής και ανταποδοτικής σύνταξης σε συνάρ-

τηση με την προσωπική διαφορά για πρώτη φορά
ύστερα από δώδεκα χρόνια. Σύμφωνα με τις μέ-
χρι στιγμής εκτιμήσεις για την πορεία του ΑΕΠ
και του πληθωρισμού, το ποσοστό της μέσης αύ-
ξησης που θα προκύψει από την 1η/1/2023 θα
διαμορφωθεί στο 7%. Αυτό σημαίνει ότι για όσους

δεν έχουν προσωπική διαφορά (υπολογίζονται
σε 1.300.000 συνταξιούχους) και λαμβάνουν το
μάξιμουμ της εθνικής σύνταξης, από τα 384 ευρώ
θα λαμβάνουν 411 ευρώ. Επιπλέον, κατά το ίδιο
ποσοστό θα αυξηθεί και η ανταποδοτική σύνταξη,
ενώ αυξήσεις θα λάβουν και όσοι έχουν μικρή
προσωπική διαφορά. Γενικά, ο κανόνας είναι ότι
όσοι σήμερα λαμβάνουν συντάξεις που είναι
υψηλότερες κατά 6,99% από αυτές που θα έπρεπε
να λαμβάνουν κανονικά με τον Νόμο Κατρούγκα-
λου, θα δουν από την 1η/1/2023 έστω και ένα…
σεντ αύξηση. Αντιστοίχως για όσους έχουν προ-
σωπική διαφορά 6%, η πραγματική αύξηση στη
σύνταξη θα είναι 1%, αν έχουν 5% θα είναι 2%, αν
είναι 4% θα λάβουν αύξηση 3%, αν είναι 3%, θα λά-
βουν αύξηση 4% κ.ο.κ. Επιπλέον, όσοι έχουν προ-

σωπική διαφορά πάνω από 7%, θα την περιορί-
σουν και θα περιμένουν την 1η/1/2024, όπου ανά-
λογα με την πορεία του πληθωρισμού και του
ΑΕΠ του 2023 θα περιμένουν να λάβουν πραγμα-
τική αύξηση στο μηνιαίο ποσό της σύνταξης. 

3Καταβάλλεται η τέταρτη δόση των αναδρομι-
κών, η οποία αφορά 150.000 παλαιούς συντα-

ξιούχους, με 30 έτη ασφάλισης και άνω. Η συγ-
κεκριμένη κατηγορία, σύμφωνα με τον Νόμο
Βρούτση του 2020, δικαιούται λόγω του επανυ-
πολογισμού της σύνταξης επιπλέον μπόνους λό-
γω αύξησης των ποσοστών αναπλήρωσης. Έτσι,
συνταξιούχος με σύνταξη 1.200 ευρώ θα δει αύ-
ξηση της σύνταξής του κατά 13 ευρώ λόγω επα-
νυπολογισμού, ενώ στο ποσό των 1.213 ευρώ θα
υπολογιστεί και η αύξηση 7% στο πλαίσιο της ει-
σοδηματικής πολιτικής.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Οδηγούν σε σημαντική ενίσχυση
του εισοδήματος τουλάχιστον 
των μισών συνταξιούχων
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Η τρίτη γενιά 
γιγαντώνει 
την αυτοκρατορία
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Τα 3 «κλειδιά» που αλλάζουν 
τον χάρτη των συντάξεων 



Τ
α ειδικά μέτρα στήριξης, λό-
γω των συνεπειών της παν-
δημίας στις μεταφορές, αλλά
και η εντυπωσιακή ανάκαμ-

ψη του τουριστικού ρεύματος στην
Ελλάδα κατά το πρώτο εξάμηνο του
έτους αποτέλεσαν τα «κλειδιά» για την
Aegean Airlines, η οποία κάνει δυνα-
μικό come back και θέτει τις βάσεις
για ένα σπουδαίο turn around story. 

Η ανάκαμψη του τουρισμού φέτος
έχει επιδράσει καθοριστικά στη δια-
μόρφωση των μεγεθών του ομίλου
Aegean, ωστόσο, πρέπει ακόμη να γί-
νουν πολλά, προκειμένου να επανέλ-
θει στα επίπεδα προ πανδημίας. Αξί-
ζει, δε, να σημειωθεί ότι με βάση τα
σημερινά δεδομένα θεωρείται αναπό-
φευκτη η αύξηση των ναύλων, λόγω
των ακριβότερων καυσίμων, ενώ δεν
τίθεται θέμα διανομής μερίσματος
φέτος και κάτι τέτοιο θεωρείται απί-
θανο και για του χρόνου. 

Η εταιρεία προσεγγίζει τις επιδό-
σεις του 2019, ενώ ακόμη πιο ενδια-
φέροντα θα είναι τα στοιχεία του ισο-

λογισμού στο γ’ τρίμηνο του έτους
(διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου),
όπου σημειώνεται το peak της τουρι-
στικής και αεροπορικής κίνησης. Το
γ’ τρίμηνο αναμένεται να περιορίσει
ακόμη περισσότερο τις ζημίες της
εταιρείας, οδηγώντας πιθανότατα και
σε ανοδική αναθεώρηση των μεγε-
θών. Όπως επεσήμανε πρόσφατα σε
τηλεδιάσκεψη αναλυτών ο κ. Βασι-
λάκης, πλην ενός μήνα αμέσως μετά
την έναρξη του πολέμου στην Ου-
κρανία, το δεύτερο τρίμηνο πήγε κα-
λά, με συνεχή αύξηση της ζήτησης,
ενώ το τρίτο τρίμηνο ξεπερνά τις αρ-
χικές εκτιμήσεις, καταγράφοντας
επιδόσεις που παραπέμπουν στο
έτος-ρεκόρ 2019. 

Η ακτινογραφία των μεγεθών 
Η Aegean, σύμφωνα με τις προ-

βλέψεις της διοίκησης, θα παρουσιά-
σει μειωμένα έσοδα 3%-6% σε σχέση
με τη χρονιά-ρεκόρ του 2019, βελτιώ-
νοντας ακόμη περισσότερο τις προ-
οπτικές της. Φέτος, η επιβατική κίνη-
ση εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 12,5
εκατ. αφίξεις και το ποσοστό της πλη-

ρότητας θα κινηθεί μεταξύ 94% και
98%, των αντίστοιχων επιπέδων του
2019. Το β’ τρίμηνο, η επιβατική κίνη-
ση της εταιρείας σημείωσε αύξηση
κατά 171% και διαμορφώθηκε σε 3,3
εκατ. επιβάτες, έναντι 1,2 εκατ. επι-
βατών το αντίστοιχο περυσινό τρίμη-
νο. Η σημαντική αύξηση του πτητικού
έργου και η ανάκαμψη της ζήτησης
συνέβαλαν καθοριστικά στην αύξηση
του ενοποιημένου τζίρου κατά 201%
το β’ τρίμηνο του 2022, με αποτέλε-
σμα να διαμορφωθεί στα 327,3 εκατ.
ευρώ, έναντι 108,6 εκατ. ευρώ το β’
τρίμηνο του 2021. 

Παρά τον υπερδιπλασιασμό του κό-
στους καυσίμων σε σχέση με το 2019,
η Aegean εμφάνισε κέρδη προ φόρων
17,7 εκατ. ευρώ και κέρδη μετά φόρων
10,8 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο, έναντι
ζημιών 33,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο
περυσινό διάστημα. Συνολικά, για το
α’ εξάμηνο, ο ενοποιημένος κύκλος
εργασιών παρουσιάζει αύξηση 193%,
με την επιβατική κίνηση να καταγρά-
φει αύξηση 187% και τις συνολικές
προσφερόμενες θέσεις να είναι αυξη-
μένες κατά 101% συγκριτικά με το

πρώτο εξάμηνο του 2021.

Ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα
Στο εξάμηνο, η Aegean πέτυχε τη

μείωση των ζημιών στα 27,7 εκατ.
ευρώ, ενώ πέρυσι είχαν διαμορφω-
θεί στα 78,4 εκατ. ευρώ. Την ίδια
στιγμή, η εταιρεία έχει «χτίσει» ισχυ-
ρά ταμειακά διαθέσιμα αλλά και χρη-
ματοοικονομικές επενδύσεις, οι
οποίες στο τέλος του περασμένου
Ιουνίου είχαν διαμορφωθεί σε 602,1
εκατ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά,
αυξημένος κατά 75% εμφανίζεται ο
μακροπρόθεσμος δανεισμός, ο
οποίος στο τέλος του α’ εξαμήνου
αφορούσε δύο ομολογιακά δάνεια,
ύψους 344,7 εκατ., έναντι 196,6 εκατ.
ευρώ το 2019, προ πανδημίας. Τέλος,
πρέπει να σημειωθεί ότι η εταιρεία
έχει ανοιχτή πιστωτική γραμμή 120
εκατ. ευρώ από τις τέσσερις συστη-
μικές τράπεζες (Eurobank, Εθνική,
Alpha, Πειραιώς), η οποία προς το
παρόν είναι μηδενική.
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Mετά το σοκ της πανδημίας, 
η αεροπορική εταιρεία 
εμφανίζει κάθετη πτώση ζημιών
και «φουσκωμένο» ταμείο 
με 600 εκατ. ευρώ 

Το turn around story της Aegean

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης



Η
Σκλαβενίτης είναι αμιγώς ελληνική επιχεί-
ρηση που γεννήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου
1969, στο ισόγειο του κτιρίου επί της λεωφό-
ρου Κηφισού στον αριθμό 80, όταν δημιουρ-

γήθηκε το πρώτο σουπερμάρκετ της γνωστής αλυσίδας. 

Σήμερα στο τιμόνι της επιχείρησης βρίσκεται η τρίτη
γενιά της οικογένειας. Μετά τον ξαφνικό θάνατο του
Στέλιου, την εταιρεία «τρέχουν» τα αδέλφια Γεράσιμος,
Μαρία και Βίκυ Σκλαβενίτη, τα οποία έχουν πραγματο-
ποιήσει τα τελευταία χρόνια ένα μπαράζ εξαγορών, αυ-
ξάνοντας το μερίδιό τους στην αγορά.

Μπαράζ εξαγορών 
Η πρώτη μεγάλη κίνηση στο πεδίο των εξαγορών

έγινε το 2007 με την εξαγορά της αλυσίδας Παπαγε-
ωργίου, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να προσθέσει
στο δίκτυό της η Σκλαβενίτης 18 καταστήματα και να
φτάσει τότε τα 65. Το 2010 η Σκλαβενίτης απέκτησε 10
καταστήματα από την πτωχευμένη Ατλάντικ, ενώ το
2013 προχώρησε στην ανάληψη των μισθώσεων σύμ-
βασης καταστημάτων τριών μικρότερων αλυσίδων.
Συγκεκριμένα, νοίκιασε τέσσερα καταστήματα που
μίσθωνε η αλυσίδα Δούκας στις περιοχές του Αγίου
Δημητρίου και της Νέας Σμύρνης, ενώ ανάλογη συμ-
φωνία έκανε και με την αλυσίδα Extra-Πρώτα και
Φθηνά, αποκτώντας εννέα καταστήματα. Επίσης, προ-
χώρησε τότε σε συμφωνία και με την αλυσίδα Μπαλά-
σκας για τη μίσθωση πέντε καταστημάτων της δεύτε-
ρης. Συνολικά, δηλαδή, το 2013 απέκτησε 18 καταστή-
ματα μέσα από τις παραπάνω συμφωνίες. 

Το 2014 γίνονται επίσης δύο μεγάλες εξαγορές: η

Σκλαβενίτης αποκτά από τη Βερόπουλος το 60% της
αλυσίδας Χαλκιαδάκης έναντι 25 εκατ. ευρώ, ενώ δύο
μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο του 2014, ανακοινώνει
την εξαγορά της Makro Cash & Carry που αργότερα
μετονομάστηκε σε Τhe Mart. 

Το 2017 αποτέλεσε χρονιά-σταθμό για τον όμιλο,
καθώς τότε πέρασε στον έλεγχό του το δίκτυο της Μα-
ρινόπουλος, μετατρέποντάς τον από έναν ισχυρό
«παίκτη» της Αττικής στον μεγαλύτερο λιανέμπορο
της Ελλάδας με παρουσία και στην Κύπρο.

Φέτος η Σκλαβενίτης απέκτησε 9 από τα 11 καταστή-
ματα της αλυσίδας SEP Markets, η οποία δραστηριο-
ποιείται στα Ιωάννινα.  Εκτός από τις παραπάνω κινή-
σεις, η Σκλαβενίτης προχώρησε στις αρχές του 2020
στην εξαγορά του ηλεκτρονικού σουπερμάρκετ care-
market.gr, το οποίο αποτέλεσε τη βάση για τη δημι-
ουργία στη συνέχεια του eMarket, του ηλεκτρονικού
καταστήματος της αλυσίδας.

Η ιστορία 
Η επιχείρηση του Σκλαβενίτη χτίστηκε βήμα βήμα,

με την εκ Λευκάδος οικογένεια Σκλαβενίτη να ξεκινά
από το 1920 με μια εταιρεία εισαγωγών ξυλείας και
εξαγωγών κρασιών.

Το 1936 η οικογένεια καταστρέφεται οικονομικά,
ύστερα από ένα ατύχημα σε μεγάλη παρτίδα εμπορευ-
μάτων που αποστέλλονταν στο εξωτερικό. Οι ατυχίες
οδήγησαν τον Γεράσιμο Σκλαβενίτη στην Αθήνα. Η
Κατοχή βρίσκει την οικογένεια σε δεινή οικονομική
κατάσταση και το 1942 πεθαίνουν μέσα στην ανέχεια
και οι δύο γονείς.

Η ιστορία συνεχίζεται όταν τα παιδιά, ο Γιάννης και ο
Σπύρος Σκλαβενίτης, θα αρχίσουν τη δραστηριότητά
τους στο εμπόριο και στα τέλη της δεκαετίας του ’40
ξεκίνησαν να διαθέτουν κεχρί, κανναβούρι, καθώς και
είδη πρώτης ανάγκης στην Κεντρική Αγορά.

Τα δύο αδέλφια Σκλαβενίτη στρέφονται στο εμπόριο
ειδών μπακαλικής και μπαχαρικών, ενώ το 1950 γνω-

ρίζονται με τον μικρασιατικής καταγωγής Μιλτιάδη
Παπαδόπουλο. Το 1954 οι τρεις φίλοι προχωρούν στη
δημιουργία της Σκλαβενίτης & Σία με έδρα τα Πετρά-
λωνα και αντικείμενο τη χονδρική πώληση τροφίμων.

Το 1967 ιδρύουν την πρώτη εταιρεία τηλεφωνικών
παραγγελιών στην Ελλάδα, την ΤΗΛΕΞΥΠ -η πρώτη
εταιρεία delivery στη χώρα. 

Η επιτυχία της ΤΗΛΕΞΥΠ τούς ώθησε το 1969 στη
δημιουργία του πρώτου καταστήματος λιανικής και εν
συνεχεία, το 1971, στην ίδρυση του πρώτου σουπερ-
μάρκετ, στο Περιστέρι, εκεί όπου σήμερα βρίσκονται
οι κεντρικές εγκαταστάσεις τους.

Το 1993 έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Σκλαβενίτης
και το 2006 ο Σπύρος. Την ίδια χρονιά σημειώθηκαν
σημαντικές αλλαγές στη διοίκηση της εταιρείας. Είχε
προηγηθεί έναν χρόνο νωρίτερα, όπως λέγεται, πρό-
ταση εξαγοράς από πολυεθνικό όμιλο ύψους 400
εκατ. ευρώ. Μάλιστα τότε τα παιδιά του Σπύρου Σκλα-
βενίτη χρειάστηκαν στήριξη με νέα κεφάλαια για να
εξαγοράσουν τις μετοχές των εξαδέλφων τους. Αυτή
τη βρήκαν από τον Νίκο Μαμιδάκη της Jet Oil, ο οποί-
ος συμμετέχει στο ΔΣ της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι σύζυγος του Γεράσιμου Σκλαβενίτη
είναι η Άννα Μαμιδάκη, κόρη του Νίκου Μαμιδάκη.

Σήμερα η Μαρία Σκλαβενίτη είναι η πρόεδρος της Ι.
& Σ. Σκλαβενίτης ΑΕΕ. Ο Γεράσιμος Σκλαβενίτης είναι
ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου και έχει αναλάβει
κυρίως το διοικητικό κομμάτι. 
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Πώς χτίστηκε η αμιγώς ελληνική
εταιρεία - Στο τιμόνι της επιχείρησης
τα αδέλφια Μαρία, Βίκυ και 
Γεράσιμος - Το μπαράζ 
εξαγορών που αύξησε 
το μερίδιό τους στην αγορά

Η τρίτη γενιά 
γιγαντώνει 
την αυτοκρατορία

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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του Μιχάλη Μαστοράκη 

Ν
α βεβαιωθούν μέχρι κε-
ραίας ότι οι ενδεδειγμέ-
νες μονάδες ηλεκτροπα-
ραγωγής που καταναλώ-

νουν σήμερα φυσικό αέριο θα μπο-
ρούν να «γυρίσουν» σε ντίζελ σε πε-
ρίπτωση έκτακτης ανάγκης θέλουν οι
αρμόδιες Αρχές ώστε η «ετοιμότητα»
να έχει σαφές πρακτικό αποτέλεσμα.

Υπό το πρίσμα αυτό, σύμφωνα με
πληροφορίες, η Ρυθμιστική Αρχή
Ενέργειας συγκάλεσε χθες τηλεδιά-
σκεψη με τη συμμετοχή του υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και των ηλεκτροπαραγωγών. Σκοπός
είναι να γίνει μια γενική επισκόπηση
της εφοδιαστικής αλυσίδας που θα
«ενεργοποιηθεί» σε έκτακτη περί-
πτωση ώστε να εξασφαλίσει τον ανε-
φοδιασμό των μονάδων με το εναλ-
λακτικό υγρό καύσιμο.

Σημειώνεται ότι η λειτουργία με το
εναλλακτικό καύσιμο θα γίνει μόνο
έπειτα από διαταραχή στις εισαγω-
γές και έπειτα από σχετική απόφαση
της ΡΑΕ, όταν κηρυχθεί η χώρα σε

κατάσταση συναγερμού 3.
Βέβαια, αν το κρίνει δόκιμο, η Αρ-

χή μπορεί να ζητήσει από τους ηλε-
κτροπαραγωγούς να «γυρίσουν» τις
μονάδες δοκιμαστικά για κάποιες
ώρες σε ντίζελ, ώστε να εξακριβωθεί
πως είναι τεχνικά έτοιμες να
υποκαταστήσουν το φυσι-
κό αέριο.

Οι πέντε εγχώριες
μονάδες

Υπενθυμίζεται ότι
δυνατότητα καύσης
ντίζελ έχουν πέντε εγ-
χώριες μονάδες. Αυτές
είναι οι δύο μονάδες ηλε-
κτροπαραγωγής της ΔΕΗ σε
Λαύριο και Κομοτηνή, δύο της Elpe-
dison σε Θίσβη και Θεσσαλονίκη και
ο λεγόμενος «μικρός Ήρωνας» στη
Βοιωτία.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγο-
ράς με γνώση της λειτουργίας των
μονάδων, ένας σταθμός μπορεί να
λειτουργήσει με ντίζελ για διάστημα
5 ημερών μηνιαίως χωρίς κανένα
πρόβλημα και ανάγκη συντήρησης.

Επίσης, μπορούν να πάνε κατά ανώ-
τατο όριο έως 40 ημέρες ετησίως,
αλλά χρειάζεται αποζημίωση. Ο λό-
γος είναι πως κατά την καύση του ντί-
ζελ παράγεται αιθάλη που επικάθε-
ται στον αεροστρόβιλο, ο οποίος

χρειάζεται να καθαριστεί και
επομένως χρειάζεται

συντήρηση.
Παράλληλα ωστόσο

συσσωρεύεται αιθά-
λη και στους αγω-
γούς του boiler (στα
πτερύγια των αγω-

γών), η οποία δεν κα-
θαρίζεται. Για τον λόγο

αυτό τίθεται το όριο των 40
ημερών ετησίως, καθώς σε δια-

φορετική περίπτωση θα μειωθεί μό-
νιμα η απόδοση της μονάδας.

Μαζεύουν... ενέργεια στις αυλές
Στο άλλο «μέτωπο», αυτό των λι-

γνιτικών μονάδων, η ΔΕΗ εφαρμόζει
στρατηγική «εγκράτειας» ως προς
τη λειτουργία των εργοστασίων ηλε-
κτροπαραγωγής με λιγνίτη, θέλον-
τας έτσι να επιτύχει τη μέγιστη δυνα-

τή εξοικονόμηση του καυσίμου
ώστε να γεμίσει τις αυλές των μονά-
δων για την επερχόμενη χειμερινή
περίοδο. Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ κα-
τεβάζει τους διακόπτες τον ένα μετά
τον άλλον προκειμένου μέσα στον
Οκτώβριο να έχει καταφέρει να μα-
ζέψει στις αυλές των μονάδων γύρω
στους 2,5 εκατ. τόνους. Εκεί που
στις καλοκαιρινές αιχμές δούλευαν
στο φουλ και οι επτά λιγνιτικές, πλέ-
ον λειτουργούν μόνο δύο, οι 3 και 5
του Αγίου Δημητρίου.

Το μήνυμα της διοίκησης είναι
«κράτει στις μηχανές» με στόχο να
έχουν μαζευτεί μέσα στις επόμενες
15-20 μέρες στις αυλές των μονάδων
όσο το δυνατόν περισσότεροι τόνοι
καυσίμου και να έχει αυξηθεί σημαν-
τικά το απόθεμα.

Τηλεδιάσκεψη του υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
με τους ηλεκτροπαραγωγούς -
Τα μέτρα για ντίζελ και λιγνίτη 

Σε χρόνο-ρεκόρ έκλεινε η πλατφόρμα κατά τη
διάρκεια των προηγούμενων φάσεων του προ-
γράμματος North Evia - Samos Pass. Αμέσως μετά
την επίσημη ανακοίνωση για την έναρξη της ηλε-
κτρονικής υποβολής των αιτήσεων, το σύστημα
αδυνατούσε να δεχτεί άλλες αιτήσεις και κάτι ανά-
λογο αναμένεται να συμβεί και αυτήν τη φορά για
το πρόγραμμα που έως τώρα αντιστοιχεί σε 4,06
εκατ. ευρώ.

Έχουν ήδη αποθηκευτεί 17.348 κάρτες στα ψη-

φιακά πορτοφόλια των δικαιούχων και 14.408
έχουν χρεωθεί τουλάχιστον μια συναλλαγή για τη
Βόρεια Εύβοια και έχουν προστεθεί 8.954 κάρτες,
ενώ 7.939 εξ αυτών έχουν χρεωθεί τουλάχιστον
μία συναλλαγή για τη Σάμο.

Η 4η φάση του προγράμματος, που τίθεται σε
λειτουργία τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου στις 12 το
μεσημέρι, έχει συνολικό προϋπολογισμό 6 εκατ.
ευρώ και μέσω αυτής περίπου 32.000 δικαιούχοι
θα μπορούν να εκδώσουν μια άυλη ψηφιακή χρε-

ωστική κάρτα ως κίνητρο για να επισκεφτούν τις
δύο περιοχές τονώνοντας τον τοπικό τουρισμό.

Η αξιολόγηση της αίτησης και η έκδοση της άυ-
λης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας θα διαρκέσουν
έως τρεις εργάσιμες μέρες και μετά την έγκριση
και έκδοσή της ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών
θα ενημερώσει τον δικαιούχο για τη διαδικασία
που πρέπει να ακολουθήσει ώστε να την ενεργο-
ποιήσει.

Ρεγγίνα Σαβούρδου

Ανοίγει τη Δευτέρα εκ νέου η πλατφόρμα North Evia - Samos Pass

Έλεγχος σχεδίου
ετοιμότητας
του ηλεκτρικού
συστήματος



Το επενδυτικό κλίμα έχει επιδεινωθεί στο ελ-
ληνικό χρηματιστήριο λόγω των αρνητικών διε-
θνών εξελίξεων, με αποτέλεσμα οι πωλητές να
έχουν προβάδισμα στην τρέχουσα συγκυρία. Η
αξία των συναλλαγών παραμένει σε εξαιρετικά
χαμηλά επίπεδα, ενώ απόλυτα επιλεκτικές εί-
ναι οι κινήσεις των traders και ακόμα μικρότε-
ρη είναι η δραστηριότητα σε μεσαία και μικρό-
τερη κεφαλαιοποίηση. Οι επαγγελματίες του
χώρου εμφανίζονται επιφυλακτικοί, αδυνατών-
τας να δώσουν προβλέψεις ακόμα και για τη
βραχυπρόθεσμη τάση. Αδύναμη η εικόνα των

τραπεζικών μετοχών που δεν φαίνεται ότι μπο-
ρούν να ηγηθούν οποιασδήποτε ανοδικής αντί-
δρασης. Συνεχή κλεισίματα του τραπεζικού
δείκτη χαμηλότερα των 550 και, ακόμα χειρότε-
ρα, χαμηλότερα των 542 μπορεί να ανοίξουν την
«καταπακτή» προς 500-490 μονάδες. Αντίθετα,
συνεχή κλεισίματα υψηλότερα των 558-568
(συνωστίζονται ο απλός ΚΜΟ 200 εβδομάδων, ο
εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών και οι εκθετικοί
ΚΜΟ 30 και 60 εβδομάδων) μπορεί να δώσουν
κίνηση προς τις 576 και 589 (απλός ΚΜΟ 200
ημερών) - 601 μονάδες.
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Τ
η νέα του εταιρική ταυτότητα,
σηματοδοτώντας αλλαγή σε-
λίδας, με νέο όνομα και ριζι-
κή ανανέωση της εικόνας

του, παρουσίασε ο Όμιλος Ελληνικά
Πετρέλαια την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου,
μέσα από τρεις διαδοχικές εκδηλώ-
σεις μέσα στην ίδια ημέρα.

Η νέα εταιρική ταυτότητα αποτελεί
μέρος του συνολικού rebranding της
εταιρείας, ενώ η ονομασία HELLENiQ
ENERGY παραπέμπει ευθέως στη βα-
ριά κληρονομιά του ομίλου, με 64
ολόκληρα χρόνια επιτυχημένης πο-
ρείας με ισχυρή ανάπτυξη, αλλά και
στη βούλησή του να εξελιχθεί στο αύ-
ριο της «έξυπνης» ενέργειας, των
εναλλακτικών πηγών και της οικονο-
μίας χαμηλών εκπομπών ρύπων. 

Αρχικά, στη συνεδρίαση της Έκτα-
κτης Γενικής Συνέλευσης των μετό-
χων παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε
ομόφωνα η αλλαγή της εταιρικής ταυ-
τότητας σε HELLENiQ ENERGY, που
αποτελεί κίνηση ισχυρού συμβολι-
σμού. Ακολουθήσαν δύο εντυπωσια-
κές εκδηλώσεις στο Κέντρο Πολιτι-
σμού «Ελληνικός Κόσμος». Σε πρώτη
φάση, ενημερώθηκε όλο το προσωπι-
κό της εταιρείας, το οποίο συμμετείχε
με φυσική ή με διαδικτυακή παρουσία
-περισσότερα από 2.000 άτομα- καθι-
στώντας με αυτόν τον τρόπο τους ερ-
γαζομένους της εταιρείας το πρώτο
κοινό στο οποίο αποκαλύφθηκε η νέα
εταιρική εικόνα. 

Ακολούθησε δεύτερη εκδήλωση,
παρουσία σημαντικών εκπροσώπων
της επιχειρηματικής και επενδυτικής
κοινότητας, συνεργατών και θεσμι-
κών παραγόντων, μεταξύ των οποίων
και η κ. Μαριάννα Λάτση, η κ. Γιάννα
Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη, ο νυν
πρόεδρος του ΣΕΒ Δημήτρης Παπα-
λεξόπουλος καθώς και ο πρώην πρό-
εδρος Θόδωρος Φέσσας, ο Βαγγέλης

Μυτιληναίος, ο πρόεδρος της Aegean
Airlines Ευτύχιος Βασιλάκης, ο CEO
της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Με-
γάλου, ο Απόστολος Ταμβακάκης της
EOS Capital Partners κ.λπ., ο υπουρ-
γός Ενέργειας και Περιβάλλοντος
Κώστας Σκρέκας και ο υπουργός Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Κωστής Χατζηδάκης.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του
στην εκδήλωση ο προέδρος του ΔΣ
Γιάννης Παπαθανασίου εξήρε τη ση-
μαντική συνεισφορά των ανθρώπων
του ομίλου στη νέα αυτή εποχή. Από
την πλευρά του ο κ. Σιάμισιης στην πα-
ρουσίασή του προχώρησε σε ιστορική
αναδρομή τής ιδιαίτερα επιτυχημένης
πορείας του ομίλου και των σημαντι-
κών σταθμών της. Στη συνέχεια κάλε-
σε επί σκηνής τη διοικητική ομάδα του
ομίλου, προκειμένου να γίνουν τα εν-
τυπωσιακά αποκαλυπτήρια της νέας
εταιρικής ταυτότητας. 

Στο επίκεντρο του καινούργιου λο-
γοτύπου του ομίλου παραμένει ο μι-
κρός φωτεινός αστέρας, ως σπίθα δη-

μιουργίας και στοιχείο καθοδήγησης
στη νέα εποχή. Οι οριζόντιες μπλε και
άσπρες γραμμές, εμπνευσμένες από
την ελληνική σημαία, έχουν μετατρα-
πεί σε κυματισμό που προσομοιάζει
σε ένα ενεργειακό κύμα. 

Μεγάλο τμήμα του ονόματος παρα-
πέμπει στην ελληνικότητα και στην
κληρονομιά της προηγούμενης ονο-
μασίας, ενώ η κατάληξη της πρώτης
λέξης αναφέρεται στο μέλλον της

ενεργειακής μετάβασης και της πα-
ροχής «έξυπνων» ενεργειακών λύ-
σεων. H τελευταία λέξη «Energy»
υποδηλώνει τη μετεξέλιξη από μια
εταιρεία πετρελαίου σε έναν οργανι-
σμό που θα δραστηριοποιείται σε όλο
το φάσμα της ενέργειας, ενσωματώ-
νοντας κριτήρια ESG στη λειτουργία
του αλλά και στις μελλοντικές προτε-
ραιότητες της στρατηγικής βιώσιμης
ανάπτυξης.

HELLENiQ ENERGY: Τι σηματοδοτεί 
η νέα ταυτότητα του Ομίλου ΕΛΠΕ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Τζίρος απελπισίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών
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Τ
ο Cosmote Insurance συνεχίζει να επε-
κτείνει τις συνεργασίες του με κορυφαία
ασφαλιστικά brands και καλωσορίζει το
myZen, τη νέα online υπηρεσία της Grou-

pama Ασφαλιστικής, σημειώνει σχετική ανακοίνω-
ση. Η ψηφιακή πλατφόρμα σύγκρισης και αγοράς
ασφαλειών της Cosmote φέρνει πρώτη το myZen
στη διάθεση των πελατών της, εμπλουτίζοντας ακό-
μη περισσότερο τα προϊόντα που προσφέρει, συν-
δυάζοντας ανταγωνιστικές τιμές και ειδικές παρο-
χές. Το myZen κάνει την ασφάλιση μια απλή υπόθε-
ση για τον καταναλωτή, παρέχοντας ευκολία και
ευελιξία με πολύ ανταγωνιστικές τιμές (ετήσια
ασφάλιση αυτοκινήτου από 7,5 ευρώ τον μήνα), μέ-
σα από τρία προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου.
Επιπλέον, παρέχει άμεση έκδοση του ασφαλιστηρί-
ου συμβολαίου, χωρίς έγγραφα και γρήγορη διαδι-
κασία αποζημίωσης. 

Ο Όμιλος Καράτζη εξαγόρασε το
100% της BSK & Lakufol Kunststoffe

Με 100% στην Ευρωπαϊκή
Πίστη η Allianz

Η Allianz SE (ο
« Π ρ ο τ ε ί ν ω ν » )
ανακοίνωσε ότι
την 21η Σεπτεμ-
βρίου 2022 ολο-
κληρώθηκε η δια-
δικασία άσκησης
από τον Προτεί-
νοντα του δικαιώματος εξαγοράς (σύμφω-
να με το άρθρο 27 του Ν. 3461/2006 και την
Απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού
Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγο-
ράς) μέσω της οποίας ο Προτείνων απέκτη-
σε συνολικά 679.811 κοινές, ονομαστικές,
μετά ψήφου μετοχές της «Ευρωπαϊκή Πί-
στη Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλί-
σεων» (η «Εταιρεία») έναντι τιμήματος
7,80 ευρώ ανά μετοχή. Ως εκ τούτου, ο Προ-
τείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κα-
τέχουν το 100% των μετοχών και δικαιωμά-
των ψήφου της Εταιρείας.

H SABO ενισχύει τη
συνεργασία της με την ELVAL 

Ένα σημαντικό έργο παραδόθηκε από τον
τομέα Heavy Industry της SABO SA στην EL-
VAL, μία από τις κορυφαίες βιομηχανίες προ-
ϊόντων έλασης αλουμινίου παγκοσμίως, σύμ-
φωνα με σχετική ανακοίνωση. Συγκεκριμέ-
να, η SABO ενισχύει τη στενή συνεργασία της
με την ELVAL αναλαμβάνοντας την πλήρη με-
λέτη, κατασκευή, εγκατάσταση και θέση σε
λειτουργία νέου εξοπλισμού σε γραμμή επε-
ξεργασίας πλακών αλουμινίου, σε συνδυα-
σμό με μετατροπές και αναβάθμιση του υφι-
στάμενου εξοπλισμού.

Citi: Αυξάνει την πρόβλεψη 
για τα κέρδη της Mytilineos 
Σε αύξηση της πρόβλεψής της για την κερ-
δοφορία της Mytilineos την επόμενη τριετία
προχώρησε η Citi, επιβεβαιώνοντας το γε-
γονός ότι η εταιρεία διανύει περίοδο ση-
μαντικής αύξησης των κερδών της σε νέα,
ακόμα υψηλότερα επίπεδα. Συγκεκριμένα,
η Citi προβλέπει ότι τα καθαρά κέρδη του
2022 θα είναι διπλάσια (349 εκατ. ευρώ) σε
σχέση με το 2021, ενώ για το 2023 (452 εκατ.
ευρώ) και το 2024 (492 εκατ. ευρώ) τριπλά-
σια σε σχέση με εκείνα του 2021 (162 εκατ.
ευρώ).

Διάκριση για τη mobile
εφαρμογή της Πειραιώς
H winbank της Τράπεζας Πειραιώς βραβεύ-
θηκε για τη winbank mobile εφαρμογή, απο-
σπώντας τον τίτλο «The Best Mobile Banking
App in Western Europe for 2022 (Consumer)»
στον διαγωνισμό Global Finance Best Digital
Bank Awards 2022 που διοργανώθηκε από το
περιοδικό «Global Finance». Η αξιολόγηση
έγινε από συντάκτες του «Glοbal Finance» με
διεθνή εμπειρία στον χώρο της τεχνολογίας
και των τραπεζών, λαμβάνοντας υπόψη την
αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, την παροχή
υψηλών προδιαγραφών υπηρεσιών και τη λει-
τουργικότητα των ψηφιακών εφαρμογών. 

Cosmote Insurance:
Συνεργασία με Groupama 

Ελλάκτωρ: Προχωρά
αποπληρωμή δανείου

Στο 74,2% διαμορφώθηκε η θετική ανταπόκριση
των ομολογιούχων στην πρόσκληση εξαγοράς
ομολογιών της Ελλάκτωρ που έληξε στις 21/9/22.
Προχωρά έτσι η αποπληρωμή του διεθνούς ομολό-
γου της θυγατρικής της Ellaktor Value PLC ονομα-
στικής αξίας 670 εκατ. ευρώ που εκδόθηκε το
2019. Σε ταυτόχρονη έκδοση δύο ομολογιακών δα-
νείων αξίας 500 εκατ. ευρώ και 275 εκατ. ευρώ
προέβησαν, εξάλλου, οι εταιρείες Ελλάκτωρ και
Άκτωρ Παραχωρήσεις. Τα ποσά αυτά θα χρηματο-
δοτήσουν την αποπληρωμή του ομολόγου περίπου
675 εκατ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 100 εκατ. ευρώ
θα διοχετευθούν σε νέες στρατηγικές επενδύσεις
του τομέα παραχωρήσεων.

Σε μία ακόμη
σ τ ρ α τ η γ ι κ ή
επένδυση προ-
χώρησε ο Όμι-
λος Καράτζη με
την εξαγορά
του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας BSK & Lakufol Kunststoffe GmbH
με έδρα το Henfenfeld της Γερμανίας, στις 30
Αυγούστου 2022, ενισχύοντας περαιτέρω την
παρουσία του στις διεθνείς αγορές προϊόντων
συσκευασίας. H νέα επένδυση έρχεται σε συ-
νέχεια της εξαγοράς του πλειοψηφικού πακέ-
του της γερμανικής εταιρείας που ειδικεύεται
στην παραγωγή πολυστρωματικών φιλμ ενσί-
ρωσης τελευταίας τεχνολογίας, στην οποία εί-
χε προβεί ο ελληνικός όμιλος ήδη από το 2020.
Η BSK & Lakufol Kunststoffe GmbH είναι
ηγέτιδα δύναμη στη βιομηχανία προϊόντων
συσκευασίας με εμπειρία 30 ετών και κύκλο
εργασιών που το 2022 θα υπερβεί τα
20.000.000 ευρώ. Η ενίσχυση της παραγωγι-
κής δυναμικότητας της μονάδας μέσω της εγ-
κατάστασης νέας υπερσύγχρονης γραμμής
παραγωγής extruder αποτελεί άμεση προτε-
ραιότητα για τον Όμιλο Καράτζη.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου



«Επί τρία χρόνια (!)
αναμένεται η εκδίκαση
υπόθεσης προσφυγής
τριών περιβαλλοντικών
οργανώσεων στο ΣτΕ
κατά των σεισμικών
ερευνών στην περιοχή
στα νότια και δυτικά 
της Κρήτης»

«Ο
Πούτιν θα αποτύχει
και η Ευρώπη θα
επικρατήσει», δή-
λωσε η πρόεδρος

της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ
Λάιεν, κατά την ετήσια ομιλία της, με
θέμα την «κατάσταση της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης». 

Ντυμένη στα χρώματα της ουκρα-
νικής σημαίας, με προσκεκλημένη
την Ολένα Ζελένσκα, σύζυγο του
προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ
Ζελένσκι, η Ούρσουλα φον ντερ Λάι-
εν ανακοίνωσε πριν από λίγες μέρες
τα νέα μέτρα για την «αντιμετώπιση
της ενεργειακής κρίσης», τόνισε την
ανάγκη για επιτάχυνση της «πράσινης
μετάβασης», μίλησε για την ενίσχυση
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
και ανήγγειλε τη δημιουργία «τράπε-
ζας υδρογόνου» στην ΕΕ.
Τι κάνουμε όμως στην ΕΕ μέχρι να
«αποτύχει» ο πρόεδρος της Ρωσίας
και να φέρει καρπούς η «πράσινη
μετάβαση»; 

Στο ερώτημα αυτό, που δεν είναι
ρητορικό, σε ό,τι αφορά την Ελλά-
δα, η απάντηση από στελέχη της
ενεργειακής αγοράς συνοδεύεται
από ένα άλλο ερώτημα και απάντη-
ση συνάμα: Γιατί επιτέλους δεν προ-
χωράμε στην επίσπευση της έρευ-
νας για εξόρυξη των δικών μας
υδρογονανθράκων, τώρα που το φυ-
σικό αέριο περιλαμβάνεται στον
«πράσινο οδηγό» επενδύσεων της
ΕΕ «EU taxonomy» και είναι το καύσι-
μο μετάβασης στην πορεία για την
απανθρακοποίηση; Ειδάλλως, ας το
πάρουμε απόφαση, όπως είπε και ο
Γιάνης Βαρουφάκης, «(οι υδρογο-

νάνθρακες) να μείνουν παντοτινά
στα έγκατα της Γης».

Επιτάχυνση ερευνών 
Καταθέτουμε τη θέση πανεπιστη-

μιακού-ειδήμονα περί των υδρογο-
νανθράκων, ο οποίος και συμμερίζε-
ται την άποψη για επιτάχυνση της
έρευνας και εξόρυξης των πιθανών
κοιτασμάτων: «Δεν θα πω για το τι γί-
νεται στο Αιγαίο, αλλά τι γίνεται στη
Δυτική Ελλάδα και στο Ιόνιο Πέλα-
γος αλλά και νότια της Κρήτης, και
ειδικότερα στις 6 περιοχές (πέντε
θαλάσσιες και μία χερσαία) που ανα-
κοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

Προς το παρόν, ουδέν αξιοσημείωτον από το μέτωπο των 
υδρογονανθράκων, αν και για την επιτάχυνση των διαδικασιών
έρευνας - παραγωγής και παρακολούθησης της επίσπευσης 
των προγραμμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης συγκροτήθηκε
και πενταμελής ομάδα «Task Force»
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Να βγάλουμε το αέριο 
ή «να το αφήσουμε 
στα έγκατα της Γης;»   



Μητσοτάκης. Οι 6 περιοχές είναι οι:
Περιοχή 2 ΒΔ της Κέρκυρας, Περιο-
χή Ιόνιο, Περιοχή 10 (Κυπαρισσια-
κός), Δυτικά Κρήτης, Νοτιοδυτικά
Κρήτης, Ιωάννινα (χερσαία περιοχή
και η πλέον ώριμη). Στις περιοχές
της Κρήτης η κοινοπραξία αποτελεί-
ται από τις εταιρίες Total, Exxon Mo-
bil και ΕΛΠΕ (μετονομάστηκε σε
HELLENiQ ENERGY). Στην Κέρκυρα
δραστηριοποιείται η κοινοπραξία En-
ergean και τα ΕΛΠΕ, στο Ιόνιο και τον
Κυπαρισσιακό τα ΕΛΠΕ και στα Ιωάν-
νινα η Energean».

Αποσαφήνιση εικόνας
Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυ-

τό ότι στα μέσα της άνοιξης ο πρωθυ-
πουργός έθεσε ως στόχο την αποσα-
φήνιση της εικόνας για την ύπαρξη
κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην
Ελλάδα μέχρι το τέλος του 2023, με-
τά τη σύσκεψη που είχε στα γραφεία
της Ελληνικής Διαχειριστικής Εται-
ρείας Υδρογονανθράκων ΕΔΕΥ (με-
τονομάστηκε σε ΕΔΕΥΕΠ ΑΕ - Ελληνι-
κή Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογο-
νανθράκων και Ενεργειακών Πόρων
ΑΕ) με τη συμμετοχή και της διοίκη-
σης των ΕΛΠΕ, τονίζοντας: «Εάν δια-
θέτουμε σημαντικά κοιτάσματα, θα
αντικαταστήσουμε τις εισαγωγές με
τον εθνικό μας πλούτο».

Για την επιτάχυνση μάλιστα των
διαδικασιών έρευνας και παραγωγής
και παρακολούθησης της επίσπευ-
σης των προγραμμάτων έρευνας και
εκμετάλλευσης, συγκροτήθηκε πεν-
ταμελής ομάδα «Task Force για τους
υδρογονάνθρακες», με επικεφαλής
τον Δρ. Θεόδωρο Τσακίρη, αναπλη-
ρωτή καθηγητή Πανεπιστημίου Λευ-
κωσίας και ειδικό σύμβουλο του
υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.

Συνεχίζουμε με τον προβληματι-
σμό και τις απορίες που μας εξέθεσε
ο πανεπιστημιακός: «Στη χερσαία πε-
ριοχή δικαιωμάτων της ελληνικής
Energean προηγήθηκαν έρευνες και
το 2000, που κανείς δεν γνωρίζει
γιατί σταμάτησαν και το τι βρήκαν. Η
περιοχή ανήκει στην ίδια γεωλογική
ζώνη με τον Πατραϊκό (που ενώ βρέ-
θηκαν από τα ΕΛΠΕ απολήψιμα κοι-
τάσματα πετρελαίου και αερίου,
ύψους τουλάχιστον 200 εκατομμυ-
ρίων βαρελιών πετρελαίου, και ση-

μαντικού όγκου φυσικού αερίου, η
περιοχή επιστράφηκε στο ελληνικό
Δημόσιο). Αναρωτιέται κανείς, τι δια-
φορετικό θα βρεθεί στα Γιάννενα
από τον Πατραϊκό ή από την Αλβα-
νία; Τον Ιούλιο του 2022 και σε αντί-
στοιχους γεωλογικούς σχηματι-
σμούς και στην ίδια γεωλογική ζώνη,
η Shell ξεκίνησε την ερευνητική γε-
ώτρηση Shpirag-5 στην επαρχία
Μπεράτ και σε block που βρίσκεται
μόλις 140 χλμ. από την ελληνική πα-
ραχώρηση «Ιωάννινα» στον Δήμο Ζί-
τσας. Ο Αλβανός πρωθυπουργός Έν-

τι Ράμα δήλωσε ότι οι ενδείξεις μάς
δείχνουν ότι ίσως είμαστε κοντά σε
μια πολύ σημαντική ανακάλυψη φυ-
σικού αερίου και πετρελαίου στο
υπέδαφός μας, η οποία θα έχει επί-
δραση στο μέλλον της χώρας μας,
αλλά και που επίσης θα παίξει ρόλο
στο ενεργειακό μέλλον της Ευρώ-
πης».

Λόγοι καθυστερήσεων
Στις «φήμες ότι δεν προχωράμε»,

επειδή «οι εταιρείες δεν ενδιαφέρον-
ται πλέον», η απάντησή του είναι ότι

«αν δεν ενδιαφέρονται δεν θα επεν-
δύσουν σε έρευνες, αφού αυτοί πλη-
ρώνουν. Άλλωστε το κόστος των
ερευνών πληρώνεται εξ ολοκλήρου
από τις εταιρείες και δεν επιβαρύνε-
ται ο κρατικός προϋπολογισμός, ενώ
η συμμετοχή του ελληνικού Δημοσί-
ου στα έσοδα φτάνει περίπου στο
40%-50%. Φέτος, οι υπεράκτιες
ανακαλύψεις πετρελαίου και φυσι-
κού αερίου στη Ναμίμπια από την To-
talEnergies και τη Shell (συνεπώς οι
εταιρείες ψάχνουν) έχουν εμπορικές
ποσότητες, πιθανότατα δισεκατομ-
μύρια βαρέλια, όπως δήλωσε ο
υπουργός Ορυχείων και Ενέργειας
της χώρας της Νότιας Αφρικής, σύμ-
φωνα με το πρακτορείο Reuters. Οι
εταιρείες δεν ανέφεραν λεπτομε-
ρώς τις ποσότητες που βρέθηκαν,
αλλά μια πηγή δήλωσε στο Reuters
ότι η ανακάλυψη της Total ήταν πά-
νω από 1 δισ. βαρέλια πετρελαίου». 

Προστασία του περιβάλλοντος
Μια άλλη παράμετρος στη μη αξιο-

ποίηση των κοιτασμάτων μας, συνε-
χίζει ο πανεπιστημιακός, «είναι η
προστασία του περιβάλλοντος και η
πιθανή ρύπανση της θάλασσας με
πετρέλαιο. Η απάντησή μου είναι ότι
σε όλη την περιφέρεια της Μεσογεί-
ου (Λιβύη, Αίγυπτος, Ισραήλ, Κύ-
προς, Τουρκία, Ελλάδα [Πρίνος], Αλ-
βανία, Ιταλία, Κροατία κ.λπ.), υπάρ-
χουν γεωτρήσεις που εκμεταλλεύον-
ται τα κοιτάσματά τους χωρίς καμία
μέχρι σήμερα επιβάρυνση από διαρ-
ροή πετρελαίου. Η εφαρμογή της νο-
μοθεσίας εξασφαλίζει την ασφαλή
εκτέλεση των γεωτρήσεων».

Όπως επισημαίνει ο ίδιος: «Αν οι
εταιρείες θέλουν και το πετρέλαιο,
πρέπει να το θέλουμε και εμείς,
αφού πληρώνουμε κάθε χρόνο για
την εισαγωγή μόνο του πετρελαίου
περίπου 4 δισ. ευρώ. Το πετρέλαιο
(επισήμως έχουμε πει ότι θέλουμε
μόνο το φυσικό αέριο) κάποτε θα
εξαντληθεί, αλλά η χρήση του πέρα
από την παραγωγή ενέργειας θα εί-
ναι απαραίτητη».

Ίσως να υπάρχουν και άλλοι παρά-
γοντες που μπορεί να θέλουν τα πι-
θανά ελληνικά κοιτάσματα «να μεί-
νουν στα έγκατα της γης». Σε όλα τα
παραμύθια άλλωστε υπάρχουν δρά-
κοι, εγχώριοι και ξένοι! 
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Αναμενόμενα κοιτάσματα
Στις θαλάσσιες περιοχές ενδιαφέροντος «τα αναμενόμενα κοι-
τάσματα είναι: κύρια φυσικού αερίου, για τις δύο περιοχές νό-
τια και νοτιοδυτικά της Κρήτης, κύρια φυσικού αερίου αλλά
και πετρελαίου στον Κυπαρισσιακό, κύρια φυσικού αερίου
(βιογενές και καταγενετικό) στην Πρέβεζα αλλά και πετρελαί-
ου, και μάλλον τόσο φυσικού αερίου αλλά και πετρελαίου δυ-
τικά της Κέρκυρας».
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Effie Awards: Διακρίσεις για Vodafone και Wunderman Thompson
Η πιο σπουδαία διάκριση marketing, τα Εffie Awards, επι-

βράβευσε για την αποτελεσματικότητά τους τις δύο εκστρα-
τείες που έχουν στην καρδιά τους τον σκοπό της μάρκας
Vodafone να συνδέει όλους με το δίκτυο και την τεχνολογία
της σε ένα καλύτερο και βιώσιμο μέλλον.

Ο πλέον καταξιωμένος διεθνής θεσμός της αγοράς, που
αναγνωρίζει και επιβραβεύει τις αποτελεσματικότερες επι-
κοινωνίες μέσω των διακρίσεων, θέλησε να αναδείξει τη
σκληρή δουλειά, την εξαιρετική συνεργασία και το υπέροχο
αποτέλεσμα των Vodafone και Wunderman Thompson. Τα
Gold και Bronze Effie Awards είναι αποτέλεσμα της συνεργα-
σίας των Ομάδων Vodafone και Wunderman Thompson,
αποδεικνύοντας ότι όταν η δημιουργικότητα και η αποτελε-
σματικότητα δημιουργούν έναν ισχυρό δεσμό, μπορούν να

οδηγήσουν στην κορυφή. Αναλυτικότερα, το Gold Effie
Award, που απέσπασε το λανσάρισμα του Vodafone Network
5G, ανέδειξε στην πράξη πώς το υπερσύγχρονο δίκτυο 5G της
Vodafone μπορεί να υποστηρίξει τον Χρήστο Σανδαλάκη -
παγκόσμιο πρωταθλητή tandem- με απώλεια όρασης 99% να
κάνει ποδήλατο για πρώτη φορά μόνος του στο βουνό. Πρό-

κειται για μια καμπάνια που ξεπέρασε τα όρια και μας άφησε
άφωνους μέσω του υπερσύγχρονου δικτύου που απελευθε-
ρώνει νέες δυνατότητες, χωρίς όρια, για όλους. Σκοπός της
καμπάνιας δεν ήταν άλλος από το να αποδειχτεί ότι η νέα τε-
χνολογία 5G προσφέρει ευκαιρίες για όλους, ακόμη και για
ανθρώπους με αντικειμενικά εμπόδια στη ζωή.

Όσον αφορά το Bronze Effie Award, που απέσπασε η Voda-
fone CU με τη Wunderman Thompson, τα αποτελέσματα μι-
λούν από μόνα τους: διπλάσια αύξηση του στόχου για το NPS
στο youth segment και σχεδόν διπλάσια αύξηση του στόχου
για το Revenue μέσω της ενεργοποίησης των xnet πακέτων.
Με πρωταγωνιστές παιδιά τού σήμερα, η καμπάνια πέρασε το
μήνυμα για έναν κόσμο ανοιχτό, όπου όλοι μπορούν να είναι
διαφορετικοί, να επικοινωνούν και να εκφράζονται ελεύθερα.

Η
υπηρεσία πληρωμών Klarna, που έχει ξε-
χωρίσει για την ευελιξία της στις online
αγορές, καλωσόρισε στο δυναμικό της τη

Hill+Knowlton Strategies. Εκτός του PR, η
Hill+Knowlton Strategies θα χειρίζεται και το
Γραφείο Τύπου της εταιρείας.

Χάρη στην Klarna πραγματοποιήθηκε ένας πιο
έξυπνος τρόπος πληρωμής για να κάνουμε τις on-
line αγορές μας οπουδήποτε βρισκόμαστε και να
μπορούμε να μοιράσουμε το κόστος σε τρεις άτο-
κες δόσεις. Μια εφαρμογή όχι μόνο απλή αλλά και
ασφαλής για να διατηρούμε και τον έλεγχο του
προϋπολογισμού μας. Το Public είναι το πρώτο
brand που προσφέρει την ευέλικτη επιλογή πλη-
ρωμής της Klarna στην Ελλάδα, μαζί με άλλους
γνωστούς διεθνείς και Έλληνες λιανέμπορους
όπως η H&M, η Cosmos Sport και το Spitishop.

Να σημειωθεί επίσης ότι η Klarna προχώρησε
σε συνεργασία με τη Viva Wallet, ευρωπαϊκή
neobank -αποκλειστικά «χτισμένη» στο cloud-
που προσφέρει πρωτοποριακές end-to-end λύ-
σεις πληρωμών και ενσωματωμένες τραπεζικές

υπηρεσίες. Με περισσότερους από 150 εκατομ-
μύρια ενεργούς χρήστες παγκοσμίως και 2 εκα-
τομμύρια συναλλαγές τη μέρα, η Klarna αναπτύσ-
σεται συνεχώς με αποτέλεσμα σήμερα να έχει πά-
νω από 5.000 υπαλλήλους και να δραστηριοποιεί-
ται σε 45 αγορές. 

Η συνεργασία της Touchpoint Strategies με τη Skroutz ΑΕ βρίσκεται προ των πυλών, καθώς η Skroutz ΑΕ την επέλεξε
για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων. Από εδώ και στο εξής, η Touchpoint S-
trategies αναλαμβάνει να βγάλει εις πέρας το συνολικό πρόγραμμα επικοινωνίας του Skroutz, της #1 πλατφόρμας online
αγορών στην Ελλάδα. Πέραν τούτων, η συνεργασία περιλαμβάνει ακόμη τη διαχείριση του προγράμματος media rela-
tions και γραφείου Τύπου της εταιρείας και την παροχή υπηρεσιών influencer marketing με σκοπό να προβληθούν οι
καινοτόμες υπηρεσίες τεχνολογίας που προσφέρει το Skroutz στον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η επιρροή που
έχει ασκήσει στο καταναλωτικό κοινό το Skroutz είναι εμφανής, καθώς αποτελεί τη μεγαλύτερη πλατφόρμα ηλεκτρο-
νικού εμπορίου στην Ελλάδα καταγράφοντας σε μηνιαία βάση περισσότερες από 8,5 εκατ. μοναδικές επισκέψεις.

Συνεργασία 
της Klarna 

με Hill+Knowlton
Strategies

� Το TikTok για άλλη μια φορά κατέχει την πρώτη θέση, καθώς
αναδείχτηκε η «Πολυτιμότερη πλατφόρμα» για την αγορά di-

rect-to-consumer ξεπερνώντας το Facebook, σύμφωνα με νέα
έρευνα της Triple Whale. Η διαφημιστική δαπάνη στο συγκεκρι-
μένο δίκτυο εκτινάχθηκε κατά 231% πέρυσι, αγγίζοντας τα 30
εκατ. δολάρια το β’ τρίμηνο του 2022, καταγράφοντας έτσι την
υψηλότερη ανάπτυξη συγκριτικά με τις υπόλοιπες μεγάλες ψη-
φιακές πλατφόρμες.

� Άλλη μια διάκριση απέσπασε η ΑΒ Βασιλόπουλος και αυ-
τήν τη φορά στα Green Awards για τα 97 Ολοκληρωμένα

Κέντρα Ανακύκλωσης του δικτύου της. Το βραβείο «Ανακύ-
κλωση με διαλογή στην Πηγή στο λιανεμπόριο», που κατέκτη-
σε, ανήκει στην κατηγορία «Βραβεία προς Επιχειρήσεις και
Δημόσιους Φορείς» για τα Κέντρα Ανακύκλωσης ΑΒ. Μια εξαι-
ρετικά σημαντική διάκριση για το Σύστημα Ατομικής Εναλλα-
κτικής Διαχείρισης Συσκευασιών που εφαρμόζει, σε συνεργα-
σία με τον συνεργάτη, την ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ, και τα 97 Ολοκληρω-
μένα Κέντρα Ανακύκλωσης.

� H Playmobil Hellas επέλεξε την Action Global για την επίση-
μη παρουσίαση της νέας σειράς παιχνιδιών Asterix αλλά και

για τη διοργάνωση «για το μεγαλύτερο τσιμπούσι της χρονιάς»,
αναβιώνοντας το Γαλατικό Χωριό στο Oasis Activity Farm Park.
Στο «Γαλατικό Χωριό της Playmobil» βρέθηκαν πάνω από 150
καλεσμένοι-δημοσιογράφοι, influencers, συλλέκτες, συνάδελ-
φοι και συνεργάτες μαζί με τα παιδιά τους για να ζήσουν την εμ-
πειρία ενός γνήσιου Γαλάτη.

Στην Touchpoint Strategies ανέθεσε 
το Skroutz επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις

Mικρά - μικρά

Επιμέλεια: Ραφαέλα Παπαγεωργίου

Ο Τσαπρούνης διευθυντής
επικοινωνίας στην Intrakat

Τη θέση του διευθυντή εταιρικής επικοινωνίας στην Intrakat ανα-
λαμβάνει ο Γιώργος Τσαπρούνης. Η ανακοίνωση της ένταξής
του στο δυναμικό της κατασκευαστικής εταιρείας έρχεται λίγα
μόλις 24ωρα μετά την αποχώρησή του από τη Nova-Wind.

Υπενθυμίζεται πως ο Γιώργος Τσαπρούνης διατέλεσε διευθυντι-
κό στέλεχος και υπεύθυνος επικοινωνίας στην εταιρεία επί 22 χρόνια

και συνέβαλε στην πορεία της στην ελληνική αγορά. Ο ίδιος θεωρείται από τα
πλέον έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη στον χώρο της επικοινωνίας. 
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ΜΙΚΡΑ... ΜΙΚΡΑ... 

Σ
τις 24 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τελικά τα γυρίσματα του
«Love Island» με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου στην Τε-
νερίφη. Η προβολή του στη συχνότητα θα είναι άμεση,

ώστε να βρίσκεται κοντά στον πραγματικό χρόνο των εξελί-
ξεων. Αν όμως αυτή η νέα πρόταση του σταθμού δεν αποδώ-
σει τα προσδοκώμενα, φαίνεται ότι το βαρύ πυροβολικό θα
επιστρατευτεί νωρίτερα από το αναμενόμενο. Το «Survivor»
λοιπόν θα είναι φέτος All Star - εκτός απροόπτου όμως θα
έχει και κάποιους «Μαχητές». Κανένας από τους γνωστούς
παίκτες δεν έχει κλείσει ακόμη, με το ενδιαφέρον των συζη-
τήσεων να επικεντρώνεται στον Ντάνο, η συμμετοχή του
οποίου θα είναι καθοριστική. Θα βγει στον αέρα στα τέλη

Δεκεμβρίου -αν δεν χρειαστεί να ξεκινήσει νωρίτερα- και θα αποτελέ-
σει για την εταιρεία παραγωγής AcunMedya «πρόβα» για το «I’m a
celebrity... Get me out of here».

Αυτό θα είναι το νέο ριάλιτι που θα έρθει στη χώρα μας και θα βγει
στον αέρα τον Σεπτέμβρη του 2023. Το concept έχει να κάνει με μια
ομάδα celebrities που προσπαθούν να επιβιώσουν στη ζούγκλα με ελά-
χιστες ανέσεις και, απ’ ό,τι έχουμε δει στο εξωτερικό όπου παίζεται, οι
συνθήκες διαβίωσης είναι εξαιρετικά σκληρές.  

Η προβολή ενός βίντεο και τα σχό-
λια που ακολούθησαν σε εκπομπή
των «Ράδιο Αρβύλα» πριν από μερικά
χρόνια είχαν οδηγήσει τη γνωστή τη-
λεοπτική παρέα στο δικαστήριο. Συγ-
κεκριμένα, η εκπομπή είχε μεταδώ-
σει απόσπασμα από ομιλία του Από-
στολου Κενανίδη, προέδρου της Ομο-
σπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών
Ελλάδος Οδικών Εμπορευματικών
και Επιβατικών Μεταφορών, σχολιάζοντας τη χροιά της φω-
νής του.

Η πλευρά του κ. Κενανίδη είχε ζητή-
σει τότε να υπάρξει κάποια επανόρθω-
ση από τους παρουσιαστές της εκπομ-
πής, καθώς η φωνή του παρουσίαζε μια
φυσική αδυναμία εξαιτίας καρκινοπά-
θειας στον λάρυγγα. Επανόρθωση δεν
έγινε ποτέ και το πρώτο δικαστήριο είχε
επιδικάσει ποσό 100.000 ευρώ ως ηθι-
κή ικανοποίηση. Σύμφωνα με τις πλη-
ροφορίες μας, το περασμένο καλοκαίρι

βγήκε η οριστική απόφαση από το Εφετείο και οι «Αρβύλα»
κατέβαλαν τελικά στον κ. Κενανίδη το ποσό των 30.000 ευρώ.  

� Πολλά... άβολα κουίζ προκαλούνται στα-
διακά στην ενημέρωση. Πολυσυζητημένη

μεταγραφή του καλοκαιριού σε μεγάλο κανά-
λι ενδέχεται να μετακομίσει από τις καθημε-
ρινές σε νέα εκπομπή του Σαββατοκύριακου
που δεν απέδωσε τα προσδοκώμενα. Πέρα
από αυτό όμως, ένας από τους λόγους της με-
τακίνησης είναι και το γεγονός ότι η μεταγρα-
φή αντιμετωπίζει προβλήματα με τον έτερο
παρουσιαστή της εκπομπής στην οποία βρί-
σκεται ήδη.

�Σε άλλη ενημερωτική εκπομπή
άλλου καναλιού η τηλεοπτική χη-

μεία των δύο παρουσιαστών θα λέγαμε
απλώς πως... δεν υπάρχει. Η δημοσιο-
γράφος κάνει… ψιλή βροχή πάνω στον
συμπαρουσιαστή της, εκνευρίζοντας
αρκετές φορές τους πολύ πρωινούς τη-
λεθεατές και όχι μόνο.   

� Παράθυρο στην αισιόδοξη πλευρά της
ζωής ανοίγουν από σήμερα η Ζωή Κρο-

νάκη και ο Δημήτρης Γιαγτζόγλου. Κάθε Σάβ-
βατο και Κυριακή στις 10.00 έρχεται η νέα
δίωρη ψυχαγωγική εκπομπή με τίτλο «Δύο
στις 10» στην ΕΡΤ1.  

�Την ανατροπή έκανε η πρωινή
ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ

στη ζώνη 10-12, καθώς κατάφερε να πε-
ράσει πάνω από τα περισσότερα αντίπα-
λα ψυχαγωγικά προγράμματα της ιδιω-
τικής τηλεόρασης. Το παράδοξο όμως
είναι ότι η συγκεκριμένη εκπομπή δεν
έχει μέλλον, αφού αρχές Οκτωβρίου θα
πάρει τη θέση της ο Φώτης Σεργουλό-
πουλος.  

� Ένας νέος ήρωας θα μπει σύντομα στη
«Γη της ελιάς» και θα φέρει μεγάλες ανα-

τροπές. Ο λόγος για τον Σωκράτη Δρακόπου-
λο, τον οποίο θα υποδυθεί ο Αποστόλης Τό-
τσικας. Πέντε χρόνια μετά τη συνεργασία τους
στο «Μπρούσκο», ο ηθοποιός συναντά και
πάλι τηλεοπτικά τον Αντρέα Γεωργίου και τη
Βάνα Δημητρίου. Ο ίδιος θα ξεκινήσει γυρί-
σματα για τη σειρά στα τέλη του Σεπτεμβρίου. 

Επιμέλεια: Γιώργος Σκρομπόλας

Τα τρία ριάλιτι και πώς το ένα 
θα επηρεάσει την πορεία του άλλου

Πλήρωσαν με 30.000 € τη... σάτιρά τους οι «Ράδιο Αρβύλα»

Πρεμιέρα «GNTM»: Περισσότερος θόρυβος παρά τηλεθέαση
Συζητήθηκε τόσο πολύ η επανεκκίνηση του ριάλιτι μοντέλων του Star, προκάλεσε τόσα πολλά αρνητικά σχόλια η προβο-

λή του πρώτου επεισοδίου και όταν έφτασε η ώρα να… κάνουμε ταμείο, η Nielsen έδειξε... αποταμίευση 18,3%. Προφανώς
για τα σημερινά δεδομένα μοιάζει ικανοποιητική επίδοση. Αν συνυπολογίσουμε ωστόσο την αναμονή, το κόστος της παρα-
γωγής, τα ποσοστά που συγκέντρωνε τις προηγούμενες χρονιές αλλά και το γεγονός ότι οι οντισιόν είναι αυτές που συγκεν-
τρώνουν παραδοσιακά τα υψηλότερα νούμερα, τότε γίνεται εύκολα αντιληπτή η κόπωση του concept. Μήπως θα έπρεπε να
σκεφτεί σοβαρά το Star να αφήσει το «Greece’s Next Top Model» αλλά και το «MasterChef» να... ξεκουραστούν για λίγο;  
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Η
Εθνική ποδοσφαίρου δί-

νει τα δύο τελευταία της

παιχνίδια στον όμιλο του

Nations League, απόψε

(21.45, Nova, Alpha) με την Κύπρο

στη Μεγαλόνησο και την προσεχή

Τρίτη με τη Βόρεια Ιρλανδία στη Ρι-

ζούπολη (!). Θα πάρει σίγουρα την 1η

θέση στη βαθμολογία και θα προβι-

βαστεί στη B’ Κατηγορία, αλλά μόλις

γυρίσει την περιμένει ένα μεγάλο

πρόβλημα που πρέπει να λύσει: το

προπονητικό της κέντρο. Πού θα

στηθεί, καθότι είναι υποχρεωμένη

να φύγει από τον Άγιο Κοσμά όταν

αρχίσουν σύντομα τα έργα ανάπλα-

σης; Ουδείς μιλάει, ουδείς ασχολεί-

ται. Η Εθνική είναι υποχρεωμένη να

φύγει, αλλά δεν θα έχει πού να πάει.

Την τελευταία προπόνηση την έκανε

στο «Ελ Πάσο» της Καλλιθέας ως

μια... ευγενική προσφορά του συλ-

λόγου.

Όσον αφορά τον αγωνιστικό χώρο

του γηπέδου όπου προπονείται, ούτε

ερασιτεχνικής κατηγορίας. Χάλια.

Και εκεί προπονούνται επαγγελμα-

τίες παίκτες. Ο Πογέτ το έθεσε, αλλά

στην ΕΠΟ ασχολούνται με τη διαιτη-

σία, τις κόντρες με τη Super League

1 και η Εθνική θα αποκτήσει το εν-

διαφέρον τους όταν θα φέρει καλά

αποτελέσματα. Κλασικά πράγματα

για ΕΠΟ. Είναι δε τόση η αδιαφορία

για την Εθνική ομάδα που όρισαν το

παιχνίδι με τη Βόρεια Ιρλανδία την

προσεχή Τρίτη στο γήπεδο της... Ρι-

ζούπολης, λες και δεν υπήρξαν

εναλλακτικές λύσεις. Γιατί, για πα-

ράδειγμα, δεν προτιμήθηκε το γήπε-

δο της Τούμπας ή της Λεωφόρου;

Γιατί... έτσι.

Στο αγωνιστικό κομμάτι του σημε-

ρινού αγώνα με την Κύπρο, ο Πογέτ

θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει

νέους παίκτες, όπως ο Ιωαννίδης του

Παναθηναϊκού στη θέση του φορ,

μιας και ο Παυλίδης είναι τραυμα-

τίας και ο Γιακουμάκης τιμωρημέ-

νος. Ο Ιωαννίδης δεν είναι βασικός

στον Παναθηναϊκό, εκεί παίζει ο

Σλοβένος Σπόραρ. Επίσης, κατά τα

φαινόμενα με την απουσία του Μάν-

ταλου ο Δημήτρης Πέλκας, ο οποίος

πρόσφατα υπόγραψε στην αγγλική

Χαλ δανεικός από τη Φενερμπαχτσέ,

θα πάρει τη θέση του. Την τελευταία

στιγμή θα αποφασίσει ο Ουρουγουα-

νός τεχνικός για τον επίσης τραυμα-

τία Γιώργο Τζαβέλλα. Κάτω από τα

δοκάρια πιθανότατα θα κάτσει και ο

Πασχαλάκης, ο οποίος είναι υποψή-

φιος για τον Ολυμπιακό. Κλήθηκε για

μια ακόμη φορά ο σέντερ φορ της

αμερικανικής Ντι Σι Γιουνάιντεντ

Ταξιάρχης Φούντας. Η πιθανή σύν-

θεση: Βλαχοδήμος, Μπάλντοκ, Τσι-

μίκας, Χατζηδιάκος, Μαυροπάνος,

Κουρμπέλης, Σιώπης, Αλεξανδρό-

πουλος, Μπακασέτας, Μασούρας,

Δουβίκας. 

Παίζει σήμερα με την Κύπρο στη
Μεγαλόνησο για το Nations
League, αλλά το μεγάλο της
πρόβλημα είναι το προπονητικό
κέντρο

Εθνική... αστέγων
Βαθμολογία

Ομάδα ................Βαθμοί ....Αγώνες
1. Ελλάδα ................12.............(4)
2. Κόσοβο ................6 .............(4)
3. Κύπρος ................2 .............(4)
4. Β. Ιρλανδία ..........2 .............(4)



SPORTS
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL 35
Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Η
επί των ημερών μας «φεμινι-
στική επανάσταση» στο Ιράν, με
πρωτομάρτυρα τη Μάχσα Αμινί,
η οποία έχασε τη ζωή της όπως

και δεκάδες άλλοι, είναι η συνέχεια της
«ποδοσφαιρικής φεμινιστικής επανάστα-
σης» τον περασμένο Μάρτιο. Να δεις πώς
το είπε ο Τσε Γκεβάρα: «Το ποδόσφαιρο
είναι το όπλο της επανάστασης». Το πήραν
ανά χείρας οι γυναίκες του Ιράν και σχε-
δόν 40 χρόνια μετά την «ιρανική επανά-
σταση», που αποτέλεσε την πρώτη του μο-
νάρχη Παχλαβί, έγινε μια τύπου «φεμινι-
στική επανάσταση» με παρονομαστή το
ποδόσφαιρο!

Επετράπη στις γυναίκες να εισέλθουν
στο στάδιο για να παρακολουθήσουν σε
γιγαντοοθόνες στην Τεχεράνη τους αγώ-
νες της εθνικής τους ομάδας στο Μουν-
τιάλ του 2018 που έγινε στη Ρωσία! Ήταν
μια τεράστια νίκη των γυναικών του Ιράν,
όπου η θέση της γυναίκας από το θεοκρα-
τικό καθεστώς είναι συγκεκριμένη, απα-
ράβατη, περιθωριοποιημένη. Εκείνη τη
φορά ωστόσο το γυναίκειο τακούνι νίκησε
το... τακουνάκι των ποδοσφαιριστών!

Τα... κακά μαντάτα

Όμως, τον περασμένο Μάρτιο έφτασαν
τα κακά μαντάτα από την Τεχεράνη. Οι γυ-
ναίκες απαγορεύεται να μπαίνουν στα γή-
πεδα. Πάνε χαμένοι τόσοι αγώνες. Η FIFA
απείλησε να πετάξει το Ιράν έξω από το
Μουντιάλ. Δεν το έκανε.

Στο πρώτο της παιχνίδι στο Μουντιάλ
του 2018 η εθνική του Ιράν νίκησε 1-0 το
Μαρόκο. Στο αχανές στάδιο «Αζάρντι» της
Τεχεράνης ωστόσο υπήρχαν μόνο άνδρες
που το παρακολούθησαν στις γιγαντοοθό-
νες. Μόνο; Όχι, ακριβώς. Μερικές γυναί-
κες κόλλησαν μουστάκια και μπήκαν για
να το παρακολουθήσουν και μετά πόστα-
ραν στα social media το μέγα κατόρθωμα.
Ήταν οι πρώτες που μπήκαν σε γήπεδο
από το 1979, όταν έπεσε ο Παχλαβί και
ανέλαβε ο Χομεϊνί.

Στο επόμενο παιχνίδι του Μουντιάλ
κόντρα στην Ισπανία οι γυναίκες μαζεύτη-
καν έξω από το γήπεδο απαιτώντας είσο-
δο. Οι υπεύθυνοι του σταδίου είπαν ότι εί-
χε πρόβλημα το κύκλωμα της τηλεόρασης
και δεν θα μεταδοθούν οι αγώνες. Ψέμα-
τα. Οι γυναίκες έκαναν καθιστική διαμαρ-
τυρία και ο υπουργός Εσωτερικών αναγ-
κάστηκε να δώσει το «ΟΚ». 

Αυτό ήταν. Η φεμινιστική επανάσταση
μόλις ξεκίνησε και η περιθωριοποίηση
της γυναίκας, τουλάχιστον για 90 λεπτά,
συνετρίβη. «Είναι αυτές που κέρδισαν
απόψε. Με την ελπίδα πως είναι οι πρώτες
από τις πολλές», έγραψε στο Twitter ο αρ-
χηγός της εθνικής Ισπανίας Σέρχιο Ράμος.

Η Σάρα πόσταρε και αυτή: «Κλαίω από τη
χαρά μου, τι ευτυχία, Θεέ μου, σε μια χώρα
που δεν ξέρεις τι είναι ευτυχία»...

Κόπια των δυτικών κοινωνιών

Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο ήταν μια κό-
πια αυτής των δυτικών κοινωνιών. Βαμμέ-
νες στο πρόσωπο με τη σημαία της πατρί-
δας τους, selfie (εννοείται) και πολλές χω-
ρίς μαντίλα! Αυτό πείραξε πολύ τους «θε-

οκρατούντες» κυβερνήτες.
Και ενώ αυτά συνέβαιναν στο αχανές

γήπεδο της Τεχεράνης, η ιρανική τηλεό-
ραση μετέδιδε το παιχνίδι με δέκα λεπτά
καθυστέρηση. Γιατί; Διότι έπρεπε να επε-
ξεργαστεί τις εικόνες από την κερκίδα!
Δεν ήταν δυνατόν να προβάλει στον λαό
σέξι παρουσίες από τη Ρωσία, την Κολομ-
βία, την Αργεντινή, τη Βραζιλία και να
σκανδαλιστεί ο λαός. Και όχι μόνο αυτές,
οι ξένες, αλλά και οι Ιρανές! Πόσες και πό-

σες φορές ο φακός δεν εστίασε σε μια
Ιρανή καλλονή, η οποία παρέλυσε ολό-
κληρο το νευρικό σύστημα των ανδρών σε
όλη την υφήλιο. 

Πιθανόν να ήταν εμιγκρές, πιθανόν και
όχι, αλλά εκεί να ανακάλυψε την ελευθε-
ρία. Ήταν μια άλλη Σάρα, «θεϊκή». Αυτή
που ύψωσε το πανό στο γήπεδο της Αγίας
Πετρούπολης: «Αφήστε τις Ιρανές να
μπουν στο γήπεδο». Η αλήθεια είναι,
όπως η ίδια είπε, ότι προσπάθησαν οι ρω-
σικές Αρχές να της το κατάσχουν, γιατί,
λέει, περιείχε πολιτικό μήνυμα. Η Σάρα
κατάφερε και το τρύπωσε μέσα για να το
δει ο κόσμος όλος. Μήπως και αλλάξει...

Στο Μουντιάλ της Ρωσίας 
το 2018 είχαν τρυπώσει 
στο γήπεδο της Τεχεράνης
φορώντας... μουστάκι για 
να δουν τα παιχνίδια, 
ενώ η «θεϊκή» Σάρα ένιωσε
ελεύθερη στα ρωσικά γήπεδα

Ποδοσφαιρική η πρώτη 
«φεμινιστική επανάσταση»

ΙΡAΝ 
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Οι συνεχείς αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων και ειδικά των αυτοκινήτων
έχουν οδηγήσει σε μείωση της κατανάλωσης αλλά και σε μείωση των παραγ-
γελιών από ιδιώτες καταναλωτές, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου στις
εμπορικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις αλλά και στο υπουργείο Οικονομι-
κών.

Μάλιστα, το οικονομικό επιτελείο εξετάζει την αλλαγή των συντελεστών
στο Τέλος Ταξινόμησης, ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές λιανικής σε χαμηλό-

τερα επίπεδα, με αποτέλεσμα να τονωθούν οι πωλήσεις και κατ’ επέκταση τα
κρατικά έσοδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Political», οι νέοι συντελεστές προοδευτι-
κής φορολόγησης των αυτοκινήτων που έχουν πέσει στο τραπέζι των δια-
βουλεύσεων αυξάνουν τα ποσά στις Αξίες Λιανικής προ Φόρων, διατηρώντας
τους συντελεστές στα ίδια επίπεδα, ώστε να συγκρατηθούν σε χαμηλά επίπε-
δα η φορολογία αλλά και η τελική αξία λιανικής πώλησης των οχημάτων.
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Στο «τραπέζι» η αλλαγή του Τέλους Ταξινόμησης

Δοκιμάζουμε το Kia Sportage 
1.6 Τ-GDi 7DCT με 180 ίππους

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής

H
Kia τάραξε για τα καλά τα νερά της κατηγο-
ρίας των SUV μοντέλων με το νέο Sportage,
παρουσιάζοντας ένα ολοκληρωτικά διαφο-
ρετικό αυτοκίνητο σε σχέση με το απερχό-

μενο, διαθέτοντας επίσης και μια μοναδική σχεδιαστι-
κά πρόταση που δεν συναντά κανείς σε άλλη αυτοκι-
νητοβιομηχανία.

Το κορεάτικο μοντέλο της δοκιμής μας αφορούσε
την ισχυρή έκδοση των 180 ίππων, η οποία συνδυάζε-
ται αποκλειστικά με το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμ-
πλέκτη DCT.

Η αρχική τιμή για το νέο Kia Sportage είναι στα
30.490 ευρώ με τον ήπια υβριδικό 1.600άρη κινητήρα
των 150 ίππων που συνδυάζεται με 6άρι μηχανικό κι-
βώτιο iMT στο εξοπλιστικό επίπεδο Dynamic. Τώρα,
όσον αφορά την έκδοση της δοκιμής μας, με τους 180
ίππους, το κόστος ανεβαίνει στα 32.790 ευρώ. Παράλ-
ληλα, το Sportage συνοδεύεται με επταετή εργοστα-
σιακή εγγύηση και πέντε χρόνια δωρεάν σέρβις, προ-
σθέτοντας αξίας στο όλο πακέτο.

Μοναδική σχεδίαση
H μοντέρνα εμφάνιση του Kia Sportage 1.6 T-GDi

180 PS 48V 2WD υπακούει στο νέο σχεδιαστικό
δόγμα της Kia με την ονομασία Opposites United
(Συνύπαρξη των Αντιθέτων) που παντρεύει τα κλα-
σικά χαρακτηριστικά της σχεδιαστικής γλώσσας
της εταιρείας, παραδείγματος χάρη, η μάσκα με τις
μοντέρνες τάσεις όπως αυτές εκφράζονται με τα
LED φωτιστικά σχήματος μπούμερανγκ στις ακμές
του αμαξώματος.

Οι προβολείς ενσωματώνονται ουσιαστικά στον
προφυλακτήρα, σε έναν ρόμβο που αυτός σχηματί-

ζει με τα εμπρός φτερά. Στο πίσω μέρος συναντάμε
μια παραλλαγή των φωτιστικών σωμάτων, αλλά και
του σχήματος στην τρίτη κολόνα, από το EV6. Το GT
Line της δοκιμής (από 39.220 ευρώ) ξεχωρίζει από
την παρουσία διαχύτη και τις 19άρες ζάντες, ενώ και
μπροστά το οπτικό φινίρισμα του προφυλακτήρα εί-
ναι πιο επιθετικό. Το Kia Sportage, πάντως, μαγνητί-
ζει τα βλέμματα των περαστικών, καθώς οι σχεδια-
στές του έχουν επιλέξει να δείχνει ογκώδες, ψηλό
και προκλητικό.

Άνεση, πολυτέλεια και τεχνολογία
Οι σχεδιαστές του Kia Sportage συνέχισαν τις ριζι-

κές ανατροπές και στην καμπίνα επιβατών, όπου συ-
ναντάμε μια ενιαία διαμόρφωση του ψηφιακού πίνακα
οργάνων και κεντρικής οθόνης του συστήματος πολυ-
μέσων, νέους αεραγωγούς και πολλούς διακόπτες κά-
τω από την κεντρική οθόνη αλλά και δίπλα στον στρογ-
γυλό διακόπτη επιλογής των ταχυτήτων.

Το μεταξόνιο του Kia Sportage αγγίζει τα 2,68 μέ-
τρα, αριθμός εξαιρετικά μεγάλος και ενδεικτικός της
τάσης της Kia να ξεχωρίσει στον τομέα των χώρων. Αν-
τίστοιχα ο χώρος για τις αποσκευές κυμαίνεται από
536 μέχρι και 587 λίτρα (ανάλογα με την έκδοση υβρι-
δικού συστήματος). 

Premium είναι και τα υλικά, που απαρτίζονται στο
μεγαλύτερο μέρος τους από αφρό. Πολύ λίγες επιφά-
νειες δεν διαθέτουν το συγκεκριμένο προνόμιο, αλλά
και αυτές είναι εξαιρετικά καλομονταρισμένες.

Κάτω από το καπό του Kia Sportage της δοκιμής
μας είχε τοποθετηθεί ο τετρακύλινδρος υπερτροφο-
δοτούμενος βενζινοκινητήρας των 1.598 κ.εκ. ο οποί-
ος αποδίδει 180 ίππους και 265 Nm, δεχόμενος τη

συνδρομή 17 ίππων από τον ηλεκτροκινητήρα του
48Volt του υβριδικού συστήματος. 

Το 7άρι DCT συνεργάζεται άψογα με τον κινητήρα,
ενώ ο οδηγός έχει στη διάθεσή του τρία προγράμματα
(Sport, Eco και Normal) και ανάλογα με το επιλεγμένο
πρόγραμμα κυμαίνεται και η κατανάλωση καυσίμου
που στην προκειμένη η μέση τιμή της κατά τη διάρκεια
της δοκιμής μας ανήλθε σε περίπου 7,4 λίτρα για κάθε
100 χιλιόμετρα.

Ποιοτική κύλιση
Ένας τομέας στον οποίο οι Κορεάτες έδωσαν ιδιαί-

τερη έμφαση είναι εκείνος της ποιότητας κύλισης του
αυτοκινήτου, η οποία πραγματικά είναι ποιοτική όταν
κινείται στην άσφαλτο ή σε κακοτράχαλους δρόμους.

Στον αυτοκινητόδρομο, το Kia Sportage 1.6 T-GDi
180 PS 48V 2WD παραμένει ευθύβολο και σταθερό
ακόμη και όταν πνέουν ισχυροί πλευρικοί άνεμοι και
το ταχύμετρο έχει ξεπεράσει τα 180 χλμ/ώρα. Επίσης
εξαιρετική δουλειά έχει γίνει στον τομέα της ηχομό-
νωσης, καθώς κυριαρχεί απόλυτη ησυχία στην καμπί-
να επιβατών.

Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στροφές,
το Kia Sportage απέδειξε ότι διαθέτει πολύ υψηλά πε-
ριθώρια πρόσφυσης, ενώ παράλληλα το αμάξωμα δεν
παρουσιάζει αυξημένες κλίσεις.

Μέσα στην πόλη, η ορατότητα είναι πολύ καλή ενώ
το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη δείχνει πολύ
καλό χαρακτήρα στις αστικές συνθήκες και αποτελεί
σύμμαχο του οδηγού στα μποτιλιαρίσματα.

Η διαδικασία παρκαρίσματος αποτελεί παιχνιδάκι
ακόμη και για έναν άπειρο οδηγό καθώς υπάρχει κά-
μερα οπισθοπορίας…

36
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Δήμητρα 

Δάρδα

«Γ
εια σας. Είμαι ο Τζον Μάλκοβιτς
και θέλω απλώς να σας πω ένα
γεια και ότι θα σας δω στο σόου
“The Music Critic” στην Αθήνα

στις 6 Οκτωβρίου. Τα λέμε εκεί».
Ένα λιτό αλλά ζεστό μήνυμα προς το ελληνικό

κοινό απέστειλε ο σπουδαίος χολιγουντιανός
πρωταγωνιστής Τζον Μάλκοβιτς ενόψει της παρά-
στασής του στο Ηρώδειο. Από τους κορυφαίους
ηθοποιούς όλων των εποχών και γνήσιος αντι-
στάρ, ο κινηματογραφικός υποκόμης Ντε Βαλμόν
στις «Επικίνδυνες σχέσεις» θα παρουσιάσει ένα
σαρκαστικά απολαυστικό πρότζεκτ, σε σύλληψη
και δημιουργία του διάσημου βιολιστή, συνθέτη,
παραγωγού και ηθοποιού Αλεξέι Ιγκούντεσμαν.   

«The Music Critic»
Ο Σούμαν «απλώς φαντάζεται τον εαυτό του

συνθέτη», ενώ ο Μπραμς είναι «ένας μπάσταρ-
δος χωρίς κανένα μουσικό χάρισμα» και ο Ντεμ-
πισί είναι «έτσι απλά, άσχημος».

Ο Αλεξέι Ιγκούντεσμαν δημιουργεί ένα σαρδό-
νιο μείγμα από τις χειρότερες -και μάλλον

απροσδόκητες- μουσικές κριτικές των τελευταί-
ων αιώνων που γράφτηκαν από τους διασημότε-
ρους μουσικούς κριτικούς του κόσμου για μερι-
κά από τα σπουδαιότερα έργα της παγκόσμιας
μουσικής και ο Τζον Μάλκοβιτς με τρομερή επι-
δεξιότητα ερμηνεύει τον ρόλο του κακού κριτι-
κού που πιστεύει ότι η μουσική του Μπετόβεν,
του Σοπέν, του Προκόφιεφ και τόσων άλλων είναι
απλώς κουραστική και θλιβερή.

Η βραδιά κλείνει με το «Βασανιστήριο του
Μάλκοβιτς», μια φρικτή κριτική που γράφτηκε
κάποτε για τον ίδιο. Στην παράσταση ερμηνεύον-
ται ζωντανά αποσπάσματα από μουσικές των
Μπαχ, Μότσαρτ, Μπετόβεν, Σοπέν, Μπραμς, Σού-
μαν, Ντεμπισί, Προκόφιεφ, Ισέιε, Καντσέλι, Πια-
τσόλα και του δημιουργού της παράστασης Αλε-
ξέι Ιγκούντεσμαν. 

Στο εξαιρετικό μουσικό σύνολο που συνοδεύει
τον Τζον Μάλκοβιτς συμμετέχει μεταξύ άλλων
και ο διάσημος πιανίστας Γιανγκ Κι Τζου.

Δεσμούς με την Ελλάδα
Με σημαντικές περγαμηνές, ο αδικημένος

κατά τους θαυμαστές του Τζον Μάλκοβιτς, υπο-
ψήφιος δύο φορές για Όσκαρ αλλά όχι νικητής,
έχει σημαντικούς δεσμούς με την Ελλάδα. Λα-
τρεύει τα νησιά μας, με προτίμηση την Πάτμο,
ενώ το 1985 είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην
ταινία «Ελένη» του Πίτερ Γέιτς. Το φιλμ αφηγεί-
ται την επιστροφή του Νίκου Γκατζογιάννη από
την Αμερική στην πατρίδα του την Ελλάδα για να
λύσει το μυστήριο του θανάτου της μητέρας του
όταν ήταν παιδί. 

Η ταινία ανατρέχει στην επίδραση του ελλη-
νικού εμφυλίου πολέμου της δεκαετίας του
1940 και διερευνά τι συνέβη στη μητέρα του
όταν οι κομμουνιστές αντάρτες του Δημοκρα-
τικού Στρατού της Ελλάδας (ΔΣΕ) εισέβαλαν
στο χωριό.

Όταν προβλήθηκε η ταινία, ο ηθοποιός βρισκό-
ταν στη χώρα μας για την πρεμιέρα και ήταν πα-
ρών στα επεισόδια που προκλήθηκαν έξω από
τους κινηματογράφους, καθώς το έργο -όπως
ανέφερε ο Τύπος της εποχής- προκάλεσε ανα-
στάτωση στους κύκλους της Αριστεράς και τελικά
διακόπηκε η προβολή της.

Ο πολυτάλαντος
Τζον Μάλκοβιτς 
στο Ηρώδειο



Αποθέωσε τον Αλκίνοο

Με λόγια αγάπης, εκτίμησης και θαυμασμού, η
Μαρίζα Ρίζου ευχήθηκε δημόσια στον καλό της φί-
λο Αλκίνοο Ιωαννίδη για τα γενέθλιά του. Η πρώην
κριτής του «X-Factor» βρέθηκε στη συναυλία του
ερμηνευτή στο Κατράκειο και πόζαραν χαμογελα-
στοί: «Ο άνθρωπος που θαυμάζω απεριόριστα όλα
αυτά τα χρόνια για το πώς στέκεται απέναντι στη
μουσική, αλλά και απέναντι στη ζωή. Που είναι
αστείος, ανοιχτόκαρδος, γνήσιος ποιητής, με γλυκά
μάτια παιδιού. Τα απόλυτα, αιώνια σέβη μου! Να τον
χαιρόμαστε».

Τούρλα η κοιλίτσα

Κουκλάρα και too sexy παραμένει (και) στην
εγκυμοσύνη της η Ιωάννα Τούνη. Η Θεσσαλονι-
κιά influencer διανύει τον έκτο μήνα και πόζα-
ρε μόνο με τα εσώρουχα, για να μοιραστεί με
τους followers της το πόσο πολύ έχει μεγαλώ-
σει η κοιλίτσα της. «23 εβδομάδων! Και η κοιλιά
μου μεγαλώνει κάθε μέρα ολοένα και παραπά-
νω! Θα τρελαθώ!», έγραψε χαριτολογώντας η
μέλλουσα μαμά, η οποία διατηρείται σε άψογη
φόρμα και διάθεση. Όσο για το φύλο του μω-
ρού, όπως αποκάλυψε, περιμένει αγοράκι.

Τρελαμένος από χαρά ο Χρή-
στος Σαντικάι! Ο τραγουδιστής
έγινε μπαμπάς ενός υγιέστα-
του αγοριού και πετάει στον
έβδομο ουρανό από ευτυχία.
«Καλώς ήρθες, αντράκο μου!
Λάουρα, σ’ ευχαριστώ, σ’ αγα-
πάω», έγραψε με καμάρι στο
Instagram θέλοντας να μοιρα-
στεί με όλο τον κόσμο τα υπέ-
ροχα νέα. Η παρουσιάστρια
Λάουρα Νάργες γέννησε με
καισαρική, καθώς το μωρό ήρ-
θε στον κόσμο νωρίτερα από
την προγραμματισμένη ημέρα.

Πρώτη φορά 
πατέρας

BBaby boom
Δεν προλαβαίνουμε τα γεννητούρια στη showbiz! Ο ηθοποιός
Μιχάλης Σαράντης ανακοίνωσε πως έγινε μπαμπάς δημοσι-
εύοντας την πρώτη φωτογραφία με τη νεογέννητη κορούλα του.
«Ο ωραιότερος ρόλος της ζωής μου έμελλε τελικά να μου δοθεί
απλόχερα από την ίδια τη ζωή. Καμάρι μου. Παιδί μου! Σε ευχα-
ριστώ που με επέλεξες για μπαμπά σου», ανέφερε ο πρωταγω-
νιστής, ευχαριστώντας τη σύζυγό του Μαίρη Μηνά.

Εντατικές πρόβες για την Κατερίνα Παπου-
τσάκη on stage. H πρωταγωνίστρια της σει-
ράς «Τα καλύτερά μας χρόνια» θα εμφανι-
στεί με την μπάντα της στις 21 Οκτωβρίου σε
γνωστή μουσική σκηνή, για ένα μουσικό
live με τίτλο «Τραγουδιστά» και το ανακοί-
νωσε περιχαρής στο Instagram: «Σας περι-
μένω να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε
ξέφρενα με μεγάλη λαχτάρα και… μπόλικο
τρακ. Αμ πώς!».
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Θα συναντηθούν 
στα δικαστήρια

Έτοιμη για το live

Α
γωγή ύψους 1.000.000 ευρώ φημολογείται πως θα κατα-
θέσει επιχειρηματίας νυχτερινού κέντρου κατά του Διο-
νύση Σχοινά, μετά την απόφαση του δεύτερου να αποχω-
ρήσει από το σχήμα του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο Νίκος

Αγαπηνός (δικηγόρος του επιχειρηματία), αναφερόμενος στα αρχι-
κά εξώδικα που εστάλησαν στο ζευγάρι, αποκάλυψε: «Κινδυνεύει
να μείνει στον αέρα ολόκληρη η χειμερινή περίοδος, υπάρχουν
αξιώσεις για διαφυγόντα κέρδη και αξιώσεις για αποκατάσταση
ηθικής βλάβης και υπάρχει παράλληλα η προκαταβολή που έλαβε
και θα πρέπει να επιστραφεί. Υπήρχαν κάποιες ενστάσεις του κ.
Σχοινά σε σχέση με την αφίσα για τη γραμματοσειρά και τον τρόπο
διατύπωσης της αφίσας. Αναβλήθηκε για τον λόγο αυτό η έναρξη,
ανακατασκευάστηκε η αφίσα και ικανοποιήθηκαν πλήρως οι απαι-
τήσεις του κ. Σχοινά και ξαφνικά, την προηγουμένη της νέας έναρ-
ξης, προφασίστηκε έναν λόγο υγείας και δεν προσήλθε αναιτίως». 



Ο
πόνος της περιόδου τελικά δεν έχει
ηλικία, αφού παρατηρείται σε νεαρές
γυναίκες αλλά και σε μεγαλύτερες.
Κάποιες φορές είναι πιο έντονος, άλ-

λοτε λιγότερο δυνατός. Ωστόσο είναι κάποιες μέ-
ρες του κύκλου που η γυναίκα προσπαθεί με
αναλγητικά και αντιφλεγμονώδη να απαλύνει τον
πόνο της. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα νέας επιστημο-
νικής μελέτης, τα οποία δημοσιεύτηκαν πρό-
σφατα από ομάδα επιστημόνων, με επικεφαλής
τον επίκουρο καθηγητή Μαιευτικής Γυναικολο-
γίας Παναγιώτη Χριστόπουλο, από τη Β’ Μαιευ-
τική-Γυναικολογική Κλινική, της Ιατρικής Σχο-
λής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου της Αθήνας, στο Αρεταίειο νοσοκομείο,
ένα από τα σημαντικότερα φάρμακα, που συ-
χνότερα χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση
της πρωτοπαθούς δυσμηνόρροιας, είναι τα αντι-
φλεγμονώδη, κυρίως ιβουπροφαίνη και παρα-
κεταμόλη. Σκοπός αυτής της προοπτικής τυχαι-
οποιημένης διασταυρούμενης μελέτης ήταν η
σύγκριση της αποτελεσματικότητας και του
προφίλ ασφάλειας μεταξύ αυτών των δύο φαρ-
μακευτικών ουσιών. 

Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 100 νεαρές γυ-
ναίκες, ηλικίας 18-25 ετών, χωρίς παρούσα ή
προηγούμενη πυελική παθολογία, που χωρίστη-
καν σε δύο ομάδες. Η διάρκεια της μελέτης ήταν
δύο μήνες. Η πρώτη ομάδα έλαβε ιβουπροφαίνη
για τον πρώτο μήνα και παρακεταμόλη για τον
δεύτερο, ενώ η δεύτερη ομάδα έλαβε το αντί-
στροφο. Και οι δύο ομάδες συμπλήρωσαν ερωτη-
ματολόγιο σχετικά με το πώς ανταποκρίθηκαν σε

κάθε θεραπεία. Επιπλέον, συγκρίθηκε το προφίλ
ασφάλειας των φαρμάκων, η επίδρασή τους πάνω
στα χαρακτηριστικά της έμμηνου ρύσης και οι πι-
θανές παρενέργειές τους. Πριν από τη χορήγηση
αναλγητικών, οι γυναίκες που συμμετείχαν ανέ-
φεραν ότι ο πόνος ήταν 9% «βαρύς», 56% «έντο-
νος», 23% «μέτριος», 12% «ήπιος». 

Όλες οι συμμετέχουσες δήλωσαν ότι είναι ση-
μαντικό να μην αισθάνονται πόνο κατά τη διάρ-
κεια της έμμηνου ρύσης τους, ενώ το 79% απάντη-
σε ότι είναι πολύ σημαντικό. Επιπλέον, το 62% των
γυναικών απάντησε ότι χρειαζόταν παυσίπονα
(μέσος αριθμός 3 χάπια την ημέρα), χωρίς όμως
ικανοποιητική αποτελεσματικότητα. 

Μετά τη χορήγηση αναλγητικών για τους επό-
μενους δύο μήνες, η σύγκριση και η στατιστική
ανάλυση των νέων ερωτηματολογίων αποκάλυ-
ψαν ότι, όταν η ιβουπροφαίνη συγκρίθηκε με την
παρακεταμόλη, η αναλγητική αποτελεσματικότη-
τα ήταν 98,9 και 91,1% αντίστοιχα.

Η ιβουπροφαίνη φάνηκε ότι αντιμετωπίζει πιο
γρήγορα τον πόνο, καθώς παρείχε μέγιστη ανα-
κούφιση σε 30 λεπτά στο 53,3% των συμμετε-
χουσών -όταν η παρακεταμόλη έδειξε τη μέγι-
στη ανακούφιση από τον πόνο σε 60 λεπτά
(64,4%). Επίσης, το «βάθος» της αναλγησίας φά-
νηκε να είναι μεγαλύτερο με την ιβουπροφαίνη,
καθώς ο πόνος μειώθηκε στο «μέτρια» με τη
χρήση παρακεταμόλης (37,8%) και «ολικά» με
ιβουπροφαίνη (58,9%).

Άλλο σημαντικό αποτέλεσμα ήταν ότι η διάρ-
κεια της αναλγησίας με ιβουπροφαίνη ήταν μεγα-
λύτερη. Η ανακούφιση από τον πόνο διήρκεσε 4-8
ώρες στο 73,3% των συμμετεχουσών, σε σύγκριση
με 1-4 ώρες με παρακεταμόλη (57,4%). 
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kpapakosto@yahoo.gr

Τι λέει η μελέτη ομάδας
επιστημόνων, με επικεφαλής 
τον επίκουρο καθηγητή Μαιευτικής
Γυναικολογίας Παναγιώτη
Χριστόπουλο, από τη Β’ Μαιευτική-
Γυναικολογική Κλινική, της Ιατρικής
Σχολής του ΕΚΠΑ, στο Αρεταίειο

Ποια ανακουφίζει 
γρηγορότερα; 
Ιβουπροφαίνη ή 
παρακεταμόλη; 
Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, η καθη-
μερινή δραστηριότητα φαίνεται να βελτιώ-
θηκε σημαντικά με τη χρήση ιβουπροφαίνης
(62%) σε σύγκριση με την παρακεταμόλη
(μόνο 9%). Όσον αφορά τις παρενέργειες των
φαρμάκων, η ιβουπροφαίνη φάνηκε να είναι
πιο ασφαλής, καθώς μετά τη χορήγηση πα-
ρακεταμόλης το 4% των γυναικών εμφάνισε
παρενέργειες, ενώ με τη χρήση ιβουπρο-
φαίνης καμία από τις γυναίκες δεν εμφάνισε
κάποιο σημαντικό πρόβλημα.

Όταν πονάω στην περίοδο



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 όψη της Αφροδίτης, σε αντίθεση με τον
Ποσειδώνα, δημιουργεί ανασφάλειες
στο εργασιακό σας περιβάλλον. Κάποια
πράγματα που θα εντοπίσετε, ίσως να μην
μπορέσετε να τα διαχειριστείτε, λόγω της
έλλειψης στοιχείων. Γενικότερα αφήστε
τα σημαντικά αυτό το Σαββατοκύριακο,
εφόσον αργότερα θα έχετε σφαιρικότερη
αντίληψη των θεμάτων που σας αφορούν.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η Αφροδίτη σε ένα πολύ φιλικό ζώδιο
προς εσάς έχει να δώσει πάντα τη στήριξή
της, αλλά σε αυτό το σημείο θέλει παρα-
πάνω προσοχή από εσάς. Η παραπλάνηση
και η κακή κρίση, σε προσωπικό επίπεδο,
είναι επικίνδυνος συνδυασμός και αφορά
τη συναισθηματική σας πορεία.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Εντοπίστε τα λάθη που επαναλαμβά-
νετε σε προσωπικό, οικογενειακό και
οικονομικό τομέα. Είναι η χρονική
στιγμή που θα νιώσετε κάποια τοξικά
άτομα να επαναλαμβάνουν κακόβου-
λες συμπεριφορές. Ίσως είναι μια κα-
λή στιγμή να αφυπνιστείτε και να προ-
ετοιμάσετε το έδαφος για ριζικές αλ-
λαγές.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Αυτό το Σαββατοκύριακο κάποια
πράγματα μάλλον θα είναι μπερδε-
μένα για εσάς. Από τη μια θα νιώσετε
όμορφα με πρόσωπα από το περι-
βάλλον σας, από την άλλη θα καταλά-
βετε ότι η προδοσία έχει κάνει την
εμφάνισή της από πρόσωπα που εί-
χατε εμπιστευτεί. 

Λέων
(23/7-22/8)
Μάλλον θα νιώσετε ανασφάλεια αυτή
την περίοδο, όπου κάποιο πρόσωπο
δεν θα είναι έντιμο απέναντί σας. Ίσως
μια σχέση σας δεν έχει ξεκάθαρη εικό-
να στη ζωή σας, αλλά και κάποια οικο-
νομικά θέματα θα σας γεμίσουν με άγ-
χος. Καλό είναι να μην κάνετε περιττές
αγορές, που αργότερα θα μετανιώσετε.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Μια θολή κατάσταση επικρατεί σε
εσάς του τρίτου δεκαημέρου όσον
αφορά τις διαπροσωπικές σας σχέ-
σεις και γενικότερα τους σημαντι-
κούς ανθρώπους της ζωής σας. Η
Αφροδίτη στο δικό σας δεκαήμερο
από τη μια φέρνει κάποιες καλές
στιγμές με τους άλλους, από την άλ-
λη, όμως, η αντίθεσή της με τον Πο-
σειδώνα σάς βάζει σε καταστάσεις
που δεν μπορείτε να έχετε ξεκάθαρη
άποψη.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Είναι μια περίοδος που θα καθορίσει πολ-
λές καταστάσεις, κυρίως σε προσωπικό
επίπεδο. Αυτό το διήμερο φροντίστε να
απαλλαγείτε από πρόσωπα που δεν έχουν
καλή επιρροή πάνω σας, προχωρήστε με
θάρρος μπροστά, ακόμη και αν δεν είστε
απόλυτα έτοιμοι, κάντε μια θετική σκέψη
προς αυτή την κατεύθυνση.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Θα σας απογοητεύσουν αυτό το διήμερο
οι φιλίες σας, τα αγαπημένα σας πρόσω-
πα ή κάποιες γνωριμίες που δεν βρί-
σκονται στη ζωή σας αρκετό καιρό, ώστε
να έχετε πιο ξεκάθαρη εικόνα. Είναι πολύ
εύκολο αυτό το διήμερο να πάρετε λάθος
αποφάσεις, ακολουθώντας μόνο τα συ-
ναισθήματά σας. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Αυτό το διήμερο είναι μια δοκιμασία σε
επαγγελματικά και οικογενειακά θέματα.
Καλό είναι να ξανασκεφτείτε τις προτά-
σεις που σας έχουν γίνει και μη βιαστείτε
να πάρετε τώρα αποφάσεις. Στην προσω-
πική σας ζωή, κάτι πρέπει να διευκρινι-
στεί, αν έχετε γεννηθεί 15, 16 και 17 Δε-
κεμβρίου. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Είναι μια χρονική στιγμή που θα σας δη-
μιουργηθούν λάθος εντυπώσεις για κά-
ποιο πρόσωπο. Είναι διαφορετικά αυτά
που σκέφτεστε από εκείνα που ισχύουν
στην πραγματικότητα. Όσον αφορά μια
επαγγελματική πρόταση που περιμένετε,
είναι σχεδόν έτοιμη να σας συναντήσει. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Μια περίεργη κατάσταση επικρατεί για
εσάς του τρίτου δεκαημέρου στα οικο-
νομικά σας αλλά και στα προσωπικά
θέματα. Μην κάνετε σήμερα ουσιαστι-
κά τίποτα που να σας εκθέσει στους άλ-
λους, γιατί η κρίση σας δεν είναι στα κα-
λύτερά της.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για εσάς του τρίτου δεκαημέρου τα
πράγματα δεν θα είναι και τόσο ξεκά-
θαρα, ιδίως για τους σημαντικούς αν-
θρώπους της ζωής σας. Οι σχέσεις που
δεν έχουν γερά θεμέλια για άλλη μία
φορά θα διαλυθούν, ενώ μην κάνετε το
λάθος να εκβιάσετε συναισθηματικά
τους άλλους.
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Η Αφροδίτη βρίσκεται στο ζώδιο της
Παρθένου και δημιουργεί όψη αντίθεσης
με τον Ποσειδώνα. Υπερτονίζεται η
ανάγκη μας να μοιραστούμε με τους

άλλους τα συναισθήματά μας. Αυτό το
Σαββατοκύριακο έχει έντονη αναφορά σε σχέσεις
και καταστάσεις που δεν είναι ξεκάθαρες.
Μπροστά σε μια Νέα Σελήνη στον Ζυγό, που
πραγματοποιείται μόλις ξεκινήσει η Δευτέρα, 1.16
πμ, οι σχέσεις θα έχουν την τιμητική τους. 



Η
χθεσινή ομιλία του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ
ήταν «καταπέλτης» για τα ανιστόρη-
τα, προκλητικά και συκοφαντικά

ψεύδη που εξαπολύει όλο το τελευταίο διάστη-
μα ο Ερντογάν, ταυτόχρονα με τις απειλές ότι
«θα έρθει νύχτα». Με πολιορκητικό κριό την
αλήθεια και το διεθνές δίκαιο, ο κ. Μητσοτάκης
«κονιορτοποίησε» τις επαίσχυντες επιθέσεις
της Άγκυρας, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τον
ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας
στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Τούρκος πρόεδρος, ωστόσο, τον χαβά του!
Ώρες πριν ο πρωθυπουργός ανέβει στο βήμα, ο
Ερντογάν έφτασε στο σημείο να ισχυριστεί ότι
«οι Τούρκοι δεν ξέχασαν και δεν θα ξεχάσουν
ποτέ τη Σφαγή της Τριπολιτσάς, που έγινε στις
23 Σεπτεμβρίου 1821, στην οποία δολοφονήθη-
καν βάναυσα χιλιάδες μουσουλμάνοι Τούρκοι,
Αλβανοί αδελφοί μας και Εβραίοι»! Η απόλυτη
διαστρέβλωση της ιστορικής αλήθειας.

Η πολιτική ηγεσία της χώρας μας εκτιμά και
δεν το κρύβει ότι η Τουρκία τους τελευταίους
μήνες επιδίδεται σε έναν υβριδικό πόλεμο
εναντίον της χώρας μας. Η νέα στρατηγική του
τα έχει όλα: επιθέσεις, ευθείες απειλές, εργα-
λειοποίηση του Μεταναστευτικού, fake news
και προσπάθεια παραπλάνησης της διεθνούς
κοινής γνώμης. Παρουσιάζει φωτογραφίες από
νεκρά παιδιά που υποτίθεται ότι «πνίγει» η Ελ-
λάδα στο Αιγαίο, όταν η χώρα μας είναι αυτή

που σώζει χιλιάδες ζωές την ώρα που η Άγκυρα
τους εξωθεί στα ελληνοτουρκικά σύνορα ή τους
οδηγεί στην αγκαλιά δουλεμπόρων. Όταν όχι
μία αλλά δεκάδες φορές έχει απειλήσει ευθέως
την Ευρώπη ότι θα ανοίξει τη «στρόφιγγα» του
Μεταναστευτικού.

Τα μηνύματα στη γειτονική Τουρκία δεν είναι
ευχάριστα για τον Ερντογάν, ο οποίος παρά τα κα-
θημερινά «νταηλίκια» χάνει διαρκώς δημοσκο-
πικό έδαφος. Τόσο που τα τελευταία εικοσιτετρά-
ωρα κυκλοφορεί εντόνως το σενάριο της αναβο-
λής των εκλογών. Για να μπορέσει όμως να κάνει
κάτι τέτοιο ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με το
Σύνταγμα της χώρας, θα πρέπει να συνδέσει τις
εξελίξεις με τη διαχείριση εξωτερικής κρίσης.
Να εργαλειοποιήσει δηλαδή και το Σύνταγμα για
να αναβάλει την ώρα της κρίσης του λαού.

Ένα τέτοιο σενάριο -σημειωτέον, έχει μπει
εσχάτως στο μικροσκόπιο της Αθήνας- περνάει
μέσα από ένα θερμό επεισόδιο με την Ελλάδα.
Βεβαίως ο Ερντογάν δεν θέλει να είναι η Τουρ-
κία αυτή που θα το προκαλέσει άμεσα, γιατί κάτι
τέτοιο θα τον φέρει σε πολύ δύσκολη θέση στις
σχέσεις του με ΗΠΑ και ΕΕ.

Η Ελλάδα φυσικά δεν πρόκειται να του κάνει
τη χάρη. Έχει και την εμπειρία και την ψυχραι-
μία και το δίκιο με το μέρος της και δεν θα δια-
κινδύνευε ποτέ να το χάσει. Και αυτό ισχύει και
για τη διπλωματία αλλά και για τις Ένοπλες Δυ-
νάμεις που είναι σκληρά εκπαιδευμένες να
αποκρούουν αλλά να μην προκαλούν πρώτες.

Τα γεγονότα του 2020 στον Έβρο και ο τρόπος
με τον οποίο διαχειρίστηκε η κυβέρνηση το μα-
ζικό κύμα προσφύγων και μεταναστών στα ελ-
ληνοτουρκικά σύνορα ήταν αποτελεσματικός
και υποδειγματικός. Ο πρωθυπουργός προσκά-
λεσε το σύνολο της ευρωπαϊκής ηγεσίας για
επιτόπια έρευνα. Δεν χρειάστηκε να τους πείσει
με τα λόγια. Απέκτησαν ιδίοις όμμασι την αλη-
θινή εικόνα. Πώς θα τους πείσει τώρα ο Ερντο-
γάν ότι είναι η Ελλάδα αυτή που προκαλεί χωρίς
να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους
διεθνείς κανόνες;

Πώς να βρει συμμάχους στον ισχυρισμό του
ότι η Ελλάδα καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώμα-
τα, όταν η Τουρκία φυλακίζει με συνοπτικές
διαδικασίες ακόμη και παγκοσμίως αναγνωρι-
σμένους συγγραφείς, αν εκφράσουν έστω και
μία επικριτική λέξη για το καθεστώς Ερντογάν;
Όταν έχει καταδικαστεί για σωρεία εγκλημάτων
κατά της ανθρωπότητας; Όταν κάνει αυτά που
προσπαθεί να κάνει στη Συρία;

Παρ’ όλα αυτά επιμένει. Επιμένει και κλιμα-
κώνει γιατί κάθε μέρα νιώθει και πιο ισχυρή την
πίεση στο εσωτερικό του. Αναζητεί «εχθρό» και
τον βρίσκει στη χώρα μας, που την αναδεικνύει
σε μείζονα απειλή για την Τουρκία.

Η Ελλάδα όμως δεν θα τον ακολουθήσει στον
παραλογισμό του. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης το κατέστησε σαφές χθες. Όπως
κατέστησε απολύτως σαφές ότι καμία πρόκλη-
ση και κανένα ψέμα δεν θα μένουν αναπάντητα. 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Η αλήθεια της Ελλάδας κόντρα 
στα ψεύδη του Ερντογάν 

Ο πρωθυπουργός
κατέστησε
απολύτως σαφές
ότι καμία
πρόκληση και
κανένα ψέμα 
δεν θα μένουν
αναπάντητα


