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Μ
ιλώντας με ποδοσφαιρικούς όρους, γί-
νεται σαφές ότι στο Κέντρο και τη Δεξιά
θα παιχτεί όλο το παιχνίδι, ενώ ήδη η συ-
σπείρωση της ΝΔ κινείται σε καλά επί-

πεδα. Τα ποσοστά που χάνει προς το ΠΑΣΟΚ και τον
ΣΥΡΙΖΑ είναι περίπου ίδια με αυτά που εισέρχονται
στη «γαλάζια» παράταξη.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της πρώτης Κυριακής,
φαίνεται πως η υπόθεση «σχηματισμός κυβέρνη-
σης» είναι χαμένη για όλους. Με την απλή αναλο-
γική ουδείς μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση.
Όμως, για τη ΝΔ η πρώτη Κυριακή είναι κομβικής
σημασίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα καταβάλει
τεράστια προσπάθεια για να πείσει το εκλογικό
σώμα ότι είναι λάθος η χαλαρή ψήφος της πρώτης
Κυριακής. Η ΝΔ χρειάζεται να πατήσει ένα ποσο-
στό κοντά στο 35% για να μπορέσει τη δεύτερη Κυ-

ριακή να εκτιναχθεί άνω του 37,5% ώστε να επέλ-
θει η πολυπόθητη αυτοδυναμία.

Το μεσοδιάστημα μεταξύ πρώτης και δεύτερης
Κυριακής θα διογκωθεί το δίλημμα «όλα ή τίποτα»,
δηλαδή «καθαρή αυτοδυναμία ή πάμε σε περιπέτει-
ες τρίτης κάλπης». Μπορεί το δίλημμα να φαντάζει
υπερβολικό, αλλά είναι πέρα για πέρα αληθές, υπό
την έννοια ότι η χώρα θα μπει σε μια μακρά και αχαρ-
τογράφητη περίοδο ακυβερνησίας με απρόβλεπτες
συνέπειες για τον τόπο.

Αυτό το τελευταίο δεν το θέλει κανείς, ούτε ο Αλέ-
ξης Τσίπρας ούτε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Αλέξης
Τσίπρας περιμένει να έρθει πρώτος για να ανοίξει τα
χαρτιά του και μάλλον θα περιμένει πολύ καιρό ακό-
μη. Από την άλλη μεριά, ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι
εγκλωβισμένος στα διλήμματά του. Μεταξύ αστείου
και σοβαρού στο ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να προσεύχονται

να βγει αυτοδύναμος ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, η συγκυβέρνη-

ση Σαμαρά - Βενιζέλου στοίχισε αρκετά στο ΠΑΣΟΚ,
όπως στοίχισε στον ΣΥΡΙΖΑ η συγκυβέρνηση με τον
Πάνο Καμμένο. Πρακτικά δηλαδή θα πρέπει να ση-
μειώσουμε ότι η αυτοδυναμία Μητσοτάκη συμφέρει
περισσότερο από όλους το ΠΑΣΟΚ (αλλά και τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ) και την πολιτική του επιβίωση και αυτονομία.

Μετά τη δεύτερη Κυριακή πάντως και εφόσον δεν
υπάρχει αυτοδυναμία, το ισχυρότερο σενάριο είναι ο
Νίκος Ανδρουλάκης να ζητήσει συγκυβέρνηση των
τριών κομμάτων. Να διογκώσει δηλαδή το blame game
στο χειρότερο timing για τη χώρα. Διότι για το σενάριο
της τρίτης κάλπης δεν υπάρχουν ούτε προγνώσεις ούτε
προβλέψεις. Οποιαδήποτε σκέψη είναι χαοτική και
ανάγεται στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας...

E
d
it
o
ri
a
l

«P»

Ιδιοκτησία: POLITICAL PUBLISHING IKE

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Φώτης Σιούμπουρας

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Γιάννης Κορωναίος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Κώστας Τσιτούνας

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΥΛΗΣ: Νίκος Τσούρτης

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Σωτήρης Σταθόπουλος, 
Αντώνης Αντωνόπουλος,
Σπύρος Μουρελάτος,
Σωτήρης Πίκουλας,
Έλλη Τριανταφύλλου, Γιάννης Παργινός, 
Στέλλα Παπαμιχαήλ
Αμαλία Κάτζου, Λουκάς Γεωργιάδης, 
Σταύρος Ιωαννίδης,
Ειρήνη Μητροπούλου,
Κατερίνα Παπακωστοπούλου, 
Κώστας Παπαδόπουλος,
Μιχάλης Mαστοράκης
Δημήτρης Δημακόπουλος, Γιώργος Λαιμός,
Ρεγγίνα Σαβούρδου, 
Δήμητρα Δάρδα, Άλκης Φιτσόπουλος, 
Γιώργος Ανδρής (Αυτοκίνητο)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ:
Κωνσταντίνος Αραβώσης, Καθηγητής ΕΜΠ
Θανάσης Διαμαντόπουλος, Καθηγητής, 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Κώστας Κόλλιας, Πρόεδρος ΟΕΕ
(προσκεκλημένος αρθρογράφος)
Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος ΕΒΕΠ
Ναπολέων Μαραβέγιας, τ. υπουργός – αντιπρύτανης ΕΚΠΑ
Νότης Μαριάς, Καθηγητής Θεσμών Ε.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης 
(πρώην ευρωβουλευτής)
Γιώργος Μέργος, Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών
Θανάσης Παπαμιχαήλ, Επικοινωνιολόγος
Ιωάννης Π. Παναγιωτούλιας, δρ Χημείας - Τεχνολογίας και Διαχείρισης
Περιβάλλοντος, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Κλεισθένη

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

POLITICAL ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Aριέτα Μουρτοπάλλα

ΕΜΠΟΡΙΚH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  
Μαρίνα Πέππα

ΑΤΕΛΙΕ: 
Ευτυχία Κόλβερη,  
Βασίλης Υψηλός
Κατερίνα Χατζηλαζάρου

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Κώστας Κουτσογιάννης,
Μαριλένα Ιορδανίδου

EKΔΟΤΗΣ: Νικόλαος Γ. Καραμανλής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Επικεφαλής: Δημήτρης Δραγώγιας
Κώστας Καντούρης, Αναστασία Καρυπίδου, Φιλίππα Βλαστού, Φένια Κλιάτση

Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων: Ιωάννης Σαρακηνός dpo@sarakinoslaw.com

Διεύθυνση: Συγγρού 206, Αθήνα •Τηλέφωνο: 210-9568066 • FAX: 210-3645608   • www.political.gr

ΤΡΙΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL 2 ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
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ΣΥΡΙΖΑ 
και ΠΑΣΟΚ
ποντάρουν 

στη χαλαρή
ψήφο 

της πρώτης
Κυριακής



«Η
νέα εκστρατεία γοητείας
του διεθνούς παράγοντα
από τον Κυριάκο Μητσο-
τάκη στη Νέα Υόρκη

ήταν απολύτως επιτυχημένη». Η φράση
ανήκει σε κορυφαίο κυβερνητικό παρά-
γοντα, που κάνει στην «Political» έναν
πρώτο απολογισμό της τετραήμερης πα-
ρουσίας του πρωθυπουργού στην έδρα των
Ηνωμένων Εθνών, καθώς είναι σε θέση να
γνωρίζει τον καθ’ όλα θετικό αντίκτυπο που
είχαν η ομιλία αλλά και η εν γένει παρουσία
του κ. Μητσοτάκη στην αμερικανική μη-
τρόπολη τόσο μπροστά όσο και πίσω από
τις κάμερες. 

Εν μέσω διεθνούς ρευστότητας και με τη
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αλλά και
την αναθεωρητική ατζέντα του Κρεμλίνου
να αποτελεί τη νέα διαιρετική τομή διε-
θνώς, ένας από τους στόχους του Έλληνα
πρωθυπουργού ήταν να καταστήσει εξό-
φθαλμα διακριτή τη δική του παρουσία από
εκείνη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, του
οποίου η ρητορική και πρακτική βρίσκεται
ολοένα και συχνότερα εσχάτως εκτός του
πλαισίου της διεθνούς νομιμότητας. Υπ’
αυτό το πρίσμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
απέφυγε τους θεατρινισμούς και τις υπε-
ραπλουστεύσεις, που κατά κόρον επιστρά-
τευσε ο Τούρκος πρόεδρος, αποδόμησε με
σοβαρότητα έναν προς έναν τους έωλους

τουρκικούς ισχυρισμούς τόσο αναφορικά
με το Μεταναστευτικό όσο και σχετικά με
τις κραυγαλέες αιτιάσεις για την ελληνική
κυριαρχία των νησιών του Ανατολικού Αι-
γαίου, ενώ εμφανίστηκε και πάλι ανοιχτός
στον διάλογο, παρά την επιθετική ρητορική
της αντίπερα όχθης του Αιγαίου. Είναι σα-
φές πως η Αθήνα κρίνει σημαντική τη μερι-
κή αναδίπλωση της Άγκυρας, η οποία μέ-
σω του εξ απορρήτων του Τούρκου προ-
έδρου, Ιμπραήμ Καλίν, δεν θεωρεί πλέον
απίθανη μια συνάντηση των δύο ηγετών
ακόμη και ενόψει της άτυπης Συνόδου Κο-
ρυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πρά-
γα στις 6 Οκτωβρίου. 

Προϋποθέσεις αποκλιμάκωσης 
και η πιθανότητα 
νέας συνάντησης κορυφής 

Ανώτερη κυβερνητική πηγή με βαθιά
γνώση του παρασκηνίου στα Ελληνοτουρ-
κικά δεν απορρίπτει πλέον την προοπτική
μιας νέας συνάντησης ανάμεσα στον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη και τον Ταγίπ Ερντογάν,
παρά την απροθυμία που εκδηλώνει

εσχάτως η τουρκική ηγεσία. Δύο 24ωρα
μετά τη γεμάτη υπονοούμενα τοποθέτηση
του Ιμπραήμ Καλίν, η Τουρκία δεν τερμα-
τίζει τις προκλήσεις και η Αθήνα επιχειρεί
να διαβάσει πίσω από τις γραμμές με στό-
χο να αποκρυπτογραφήσει τις πραγματι-
κές τουρκικές προθέσεις. «Δεν υπάρχει
περαιτέρω ορατότητα για την κατεύθυνση
που περιγράψατε», ήταν η λακωνική
απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώ-
που Γιάννη Οικονόμου, όταν ερωτήθηκε
κατά πόσον επίκειται νέα συνάντηση ανά-
μεσα στους δύο ηγέτες. Κατά την ίδια
γραμμή πληροφόρησης, ωστόσο, για να
φθάσουμε σε ένα νέο τετ α τετ κορυφής
θα πρέπει πρώτα, όπως σημειώνεται χα-
ρακτηριστικά, να διαπιστωθεί αποκλιμά-
κωση τόσο σε ρητορικό επίπεδο όσο και
σε αυτό των παραβιάσεων, αλλά και να
λιώσουν οι πάγοι σε κατώτερο επίπεδο,
ήτοι να αποκατασταθούν κανάλια επικοι-
νωνίας ανάμεσα στις δύο πρωτεύουσες,
που θα μπορούσαν να προετοιμάσουν ένα
νέο ραντεβού των δύο.

«Όλα τα προαναφερθέντα μένει να αξιο-
λογηθούν τις επόμενες ημέρες και εβδο-
μάδες», επισημαίνει έτερο κυβερνητικό
στέλεχος, που υπενθυμίζει με νόημα πως
εκκρεμεί ο επόμενος γύρος των Μέτρων
Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, που είναι
προγραμματισμένος να πραγματοποιηθεί

στην Αθήνα. «Η ενεργοποίηση και πάλι των
διαύλων επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο
χώρες θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά
πλέον bottom - up, δηλαδή από κάτω προς
τα πάνω», τονίζει ανώτερος κυβερνητικός
αξιωματούχος. Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει
να αποκλειστεί στο αμέσως προσεχές διά-
στημα κάποια κινητικότητα στα δίπολα
Μπούρα - Καλίν, Παναγιωτόπουλου - Ακάρ
και Δένδια - Τσαβούσογλου, εάν, όπως το-
νίζει ο ίδιος αξιωματούχος, η Τουρκία εν-
νοεί τα περί… επαναπροσέγγισης. 

Τα δεδομένα για την Πράγα
Μολονότι προς ώρας πιθανή έλευση του

Ταγίπ Ερντογάν στην άτυπη Ευρωπαϊκή Σύ-
νοδο της Πράγας δεν έχει επιβεβαιωθεί,
αρμόδιες κυβερνητικές πηγές δεν αποκλεί-
ουν να συναινέσει η Αθήνα σε μια τέτοια
προοπτική, εάν τις επόμενες ημέρες η Άγ-
κυρα αποδείξει πως οι δηλώσεις Καλίν δεν
είναι προσχηματικές, απλώς και μόνο για να
κατευνάσουν τον θορυβημένο από τις τουρ-
κικές πρωτοβουλίες διεθνή παράγοντα.
«Εάν το κλίμα αλλάξει και υπάρξουν σοβα-
ρές ενδείξεις πως μια πιθανή συνάντηση
κορυφής θα βελτιώσει τις ελληνοτουρκικές
σχέσεις, η Αθήνα έχει αποδείξει πως τάσ-
σεται πάντα υπέρ ενός διαλόγου, που σέβε-
ται τις διεθνείς συνθήκες και το διεθνές δί-
καιο», δηλώνουν τα ίδια πρόσωπα.
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Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Οι κρίσιμες
εβδομάδες 
στο μέτωπο των
ελληνοτουρκικών
σχέσεων και το
ανοιχτό παράθυρο
για μια συνάντηση
κορυφής

Μετά τη Νέα Υόρκη τι; 



Ο
ι προειδοποιητικές βολές του
πρωθυπουργού για τον κίνδυνο
της ανόδου της ακροδεξιάς δεν
βρήκαν ευήκοα ώτα τόσο εντός

όσο και εκτός ελληνικών συνόρων. Οι
Βρυξέλλες μπορεί να έδειξαν πως θορυ-
βήθηκαν με το θρίλερ των γαλλικών εκλο-
γών, όταν στο παρά πέντε κέρδισε ο Εμα-
νουέλ Μακρόν τη Μαρί Λεπέν, ωστόσο,
στη συνέχεια η ευρωπαϊκή πολιτική δεν

άλλαξε. 
Όμως ο πληθωρισμός συνέχισε να «πνί-

γει» τα ευάλωτα νοικοκυριά χωρίς να λαμ-
βάνονται από τους «27» κοινά μέτρα για
την αντιμετώπιση της ενεργειακός κρίσης
και της ακρίβειας.

Το πάθημα με τη Γαλλία δεν έγινε μάθη-
μα και έτσι έξι μήνες μετά η Ιταλία θα απο-
κτήσει ακροδεξιά πρωθυπουργό. Για
πρώτη φορά μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλε-
μο ένα κόμμα με καταγωγή από τους νο-
σταλγούς του Μουσολίνι θα αναλάβει το
πηδάλιο στην τρίτη οικονομία της Ευρω-
ζώνης. «Οι λύσεις δεν μπορούν να έρθουν
από παραγωγή καινούργιων αδιεξόδων.
Οι λύσεις απαιτούν στρατηγική και φιλε-
λεύθερη πολιτική εντός του ευρωπαϊκού
πλαισίου. Θα περιμένουμε και θα δούμε»,
δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Γιάννης Οικονόμου, ο οποίος δεν έκρυψε
την ανησυχία του για τα αποτελέσματα των
ιταλικών εκλογών.

Oι δημοσκοπήσεις
Το ενθαρρυντικό για τη χώρα μας είναι

πως μέχρι στιγμής σε όλες τις δημοσκο-
πήσεις που έχουν δει το φως της δημο-
σιότητας δεν φαίνεται να επιστρέφει στο
πολιτικό σκηνικό το φάντασμα της ακρο-
δεξιάς. Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν
πως το γεγονός αυτό οφείλεται στην ισχυ-
ρή κυβέρνηση που υπάρχει και δεν επι-
τρέπει να εξαπλωθούν τέτοιου είδους νο-
σηρά φαινόμενα. Επίσης, τα μέτρα στήρι-
ξης που λαμβάνονται διαρκώς και έχουν
προτεραιότητα τους κοινωνικά ασθενέ-
στερους λειτουργούν σαν ανάχωμα απέ-
ναντι στην ακροδεξιά που επιχειρεί να εκ-
μεταλλευτεί την πολιτική αβεβαιότητα και
τα οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν
σε κάθε χώρα.

Ωστόσο, το ενδεχόμενο της ακυβερνη-
σίας και του ρευστού πολιτικού κλίματος
που θα επιφέρουν οι εκλογές με το σύ-
στημα της απλής αναλογικής δεν απο-
κλείεται να αυξήσει τα ποσοστά της ακρο-

δεξιάς, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν
πολιτική αναστάτωση για να κερδίσουν
πολιτικά οφέλη. Μέχρι στιγμής τα κόμμα-
τα που κινούνται στα δεξιά της ΝΔ δεν ξε-
περνούν συνολικά το 4% έως 6% και δεν
φαίνεται να εμφανίζουν αυξητικές τάσεις
σύμφωνα με τους εκλογολόγους. Δεν εί-
ναι τυχαίο, άλλωστε, το γεγονός πως ο
Γιάννης Οικονόμου ξέκοψε από νωρίς και
με κατηγορηματικό τρόπο οποιοδήποτε
σενάριο συνεργασίας με την Ελληνική
Λύση.

Στο Μαξίμου ξεκαθαρίζουν πως στόχος
στις δεύτερες κάλπες που θα στηθούν εί-
ναι η αυτοδυναμία, με την οποία η κυβέρ-
νηση θα μπορέσει να συνεχίσει το μεταρ-
ρυθμιστικό της έργο. Οι ίδιες πηγές ση-
μειώνουν την αναγκαιότητα της πολιτικής
σταθερότητας στη χώρα, η οποία βοήθησε
σημαντικά για την επίτευξη των στόχων.
«Στη χώρα μας έχουμε μια πλούσια και
απολύτως διαφωτιστική εμπειρία για το
πόσο χρήσιμη και ουσιαστική είναι η στα-
θερότητα και το πόσο αναγκαία είναι μια
κυβερνητική πολιτική που απαντά στις
προκλήσεις και στον ανήσυχο κόσμο που
έχουμε, με αποτελέσματα που δίνουν λύ-
σεις για τις αγωνίες των ανθρώπων, για τις
ανάγκες της κοινωνίας και τις προσδοκίες
τους», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος.
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Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

Η εκλογή της Μελόνι
τρομοκρατεί την ΕΕ,

ανησυχεί την Αθήνα και
δικαιώνει την εκλογική

στόχευση του
πρωθυπουργού 

Η στρατηγική
Μητσοτάκη
ανάχωμα
στην ακροδεξιά

«Ιστορικό πισωγύρισμα» 
βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ
Ιστορικό πισωγύρισμα χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ την άνοδο της
ακροδεξιάς στην Ιταλία, μετά τα αποτελέσματα των ιταλικών
εκλογών, που ανέδειξαν νικητές τους σχηματισμούς Μελόνι-
Σαλβίνι-Μπερλουσκόνι, με πρώτη την επικεφαλής του ακροδεξι-
ού κόμματος Αδέλφια της Ιταλίας. Σε σχετική ανακοίνωση η Κου-
μουνδούρου αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καλεί
τους δημοκρατικούς πολίτες και τις προοδευτικές πολιτικές δυ-
νάμεις να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα από τις εξελίξεις στη
γειτονική Ιταλία, προκειμένου ο ακροδεξιός λαϊκισμός των δυνά-
μεων που πορεύτηκαν χέρι χέρι στα συλλαλητήρια ενάντια στη
Συμφωνία των Πρεσπών να μην αποτελέσει εναλλακτική λύση
διακυβέρνησης μετά τις επόμενες εκλογές στη χώρα μας».
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Η
μοναδική εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση
με θέμα τη σκοποβολή έρχεται αποκλειστικά
στην COSMOTE TV. Μέσα από 10 επεισόδια, τo
«On Target» θα μας ταξιδέψει στον κόσμο

ενός απ’ τα πιο επιτυχημένα αθλήματα για την Ελλάδα
στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Κορυφαία ονόματα του χώρου, μεταξύ των οποί-
ων η Άννα Κορακάκη, η Άγη Κασούμη, ο Μάκης Μί-
τας, ο Νίκος Μαυρομμάτης και ο Γιάννης Χατζητσα-
κίρογλου, θα μας εισαγάγουν στον κόσμο της σκο-
ποβολής και θα αναλύσουν όλα τα στοιχεία που
απαιτούνται για να κατακτήσει κάποιος την κορυφή,

σε ένα άθλημα που κερδίζει συνεχώς νέους φίλους.
Στην πρεμιέρα του «On Target», την Παρασκευή 23/9 στις

21.00 στο COSMOTE SPORT 1HD, οι τηλεθεατές γνώρισαν την
ιστορία της σκοποβολής από τους πρώτους σύγχρονους
Ολυμπιακούς Αγώνες μέχρι και σήμερα, τις ελληνικές συμμε-
τοχές, καθώς και τις Ολυμπιακές διακρίσεις της χώρας μας.

Στα επόμενα επεισόδια κορυφαίοι Έλληνες σκοπευ-
τές θα μας μυήσουν στον κόσμο των αγωνισμάτων της
σκοποβολής. Η Άννα Κορακάκη στο σπορ πιστόλι στα 25
μέτρα, ο Διονύσης Κορακάκης στο αεροβόλο πιστόλι στα
10 μέτρα, οι Μάκης Μίτας και Νίκος Μαυρομμάτης στο
σκητ, ο Γιάννης Χατζητσακίρογλου στο τραπ, ο Ανδρέας

Ξυνογαλάς στο πιστόλι ταχύτητας και ο Γιώργος Ψυλλά-
κης στο compak sporting. Επίσης, θα παρακολουθήσου-
με πώς η θρυλική Άγη Κασούμη των έξι συνεχόμενων
συμμετοχών σε Ολυμπιακούς Αγώνες μεταλαμπαδεύει
τις γνώσεις της στη νέα γενιά, έχοντας πλέον τον ρόλο
της προπονήτριας.

Η εκπομπή «On Target» θα προβάλλεται κάθε Παρα-
σκευή στις 21.00 στο COSMOTE SPORT 1HD. Το πρώτο
επεισόδιο θα είναι ταυτόχρονα διαθέσιμο και από το επί-
σημο YouTube κανάλι της COSMOTE TV. Κάθε επεισό-
διο, αμέσως μετά την προβολή του, θα είναι διαθέσιμο
για on demand θέαση.

Η μοναδική εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση 
για τη σκοποβολή έρχεται στην COSMOTE TV



Ν
α βάλει διακριτές γραμμές με
τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ, με φόν-
το τη συζήτηση που έχει ξεκι-
νήσει για τις μετεκλογικές συ-

νεργασίες, επιχείρησε για ακόμη μία φο-
ρά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Αν-
δρουλάκης μιλώντας στο Open.

«Ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ, βγαίνει ΠΑΣΟΚ.
Οι κύριοι Τσίπρας και Μητσοτάκης έχουν
την ίδια στρατηγική, θέλουν να διαλύ-
σουν το ΠΑΣΟΚ και να μοιράσουν τα ιμά-
τιά του. Δεν θα το καταφέρουν! Γιατί θέ-
λουν να διαλυθεί το ΠΑΣΟΚ; Διότι πολύ
απλά ο χώρος μας μπορεί να έχει εισροές
και από τα δύο κόμματα. Είναι το κόμμα
της Κεντροαριστεράς, που μπορεί ο ψη-
φοφόρος που αποδοκιμάζει την επιλογή
Τσίπρα και Μητσοτάκη να ψηφίσει το ΠΑ-
ΣΟΚ», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Σε μια προσπάθεια
να γίνει πιο συγκεκριμένος στις αιτιάσεις
του υποστήριξε: «Εχθρός όλων είναι η
πολιτική αστάθεια και εχθρός όλων είναι
το πρόγραμμα των κομμάτων να είναι
πρόγραμμα μόνο για τις καρέκλες και όχι
για τον λαό. Τι κάνουν τα ευρωπαϊκά κόμ-

ματα; Λένε, ψηφίζει ο λαός και μετά κά-
νουν προγραμματικές συμφωνίες. Εμείς
θα θέσουμε τις προτεραιότητές μας. Συμ-
φωνούμε σε αυτή την πράσινη μετάβαση;
Σε αυτή τη φορολόγηση; Σε αυτό το κοι-
νωνικό κράτος; Δεν πρόκειται να κάνω
κανένα πλαίσιο συγκυβέρνησης παλιού
τύπου, “ελάτε να μοιράσουμε υπουρ-
γεία”. Αυτό τελείωσε. Ο λαός θα ψηφίσει
και το πρόγραμμα θα κατευθύνει πού
πρέπει να πάνε τα πράγματα. Αν η διάθε-
σή τους είναι να κάνουν διανομή εξου-
σίας γιατί ψάχνουν έναν Καμμένο ή έναν
Βελόπουλο, μακριά από εμάς».

Ερωτηθείς για την υπόθεση των υπο-
κλοπών και πώς αντικατοπτρίζεται το
ενδιαφέρον του κόσμου σύμφωνα με τις
δημοσκοπήσεις, ο κ. Ανδρουλάκης
υποστήριξε: «Η Δικαιοσύνη δεν κινείται
βάσει δημοσκοπήσεων. Και εγώ δεν πε-
ριμένω από κανέναν άλλον, παρά μόνο
από τη Δικαιοσύνη. Διότι η Νέα Δημο-
κρατία και εκεί εργαλειοποιεί. Έχει βά-
λει αυτές τις δημοσκοπήσεις σε πρώτο
κάδρο, όμως ενώ έλεγε “μην ακούμε το
κοινό περί δικαίου αίσθημα στην υπό-
θεση Λιγνάδη -που λέει ο κόσμος “βάλ-
τε τον στη φυλακή”-, δεν μπορεί να δι-
κάζει η δικαιοσύνη έτσι”, τώρα χρησι-
μοποιεί την άποψη της κοινής γνώμης
για να πει ότι αυτή η υπόθεση δεν έχει
καμία αξία. Αφήστε, λοιπόν, τη Δικαιο-
σύνη να κάνει τη δουλειά της. Έκανα ό,τι

έπρεπε σε επίπεδο Δικαιοσύνης. Θα
πάω και στην Εξεταστική Επιτροπή και
θα πω την άποψή μου. Μου κάνει εντύ-
πωση ότι είμαι το μόνο πολιτικό πρόσω-
πο που καλούν. Δηλαδή, το μόνο πολιτι-
κό πρόσωπο που καλεί η Εξεταστική
Επιτροπή είμαι εγώ και όχι αυτοί που
έχουν εμπλακεί, έχουν παραιτηθεί κιό-
λας από τις θέσεις τους για αυτό το
σκάνδαλο».

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στην Ιταλία
και το αποτέλεσμα των εκλογών, ο κ. Αν-
δρουλάκης είπε χαρακτηριστικά: «Για
πάρα πολλά χρόνια το ιταλικό πολιτικό
σύστημα έκανε την ακροδεξιά να φαίνε-
ται mainstream. Είχα συνάδελφο τον
Σαλβίνι από το ’14 μέχρι και τις προηγού-
μενες ιταλικές εκλογές. Τους έδωσαν
πολύ μεγάλο έδαφος. Κανονικοποίησαν
την ακροδεξιά ρητορεία και σε έναν βαθ-
μό και τη φιλορωσική ακροδεξιά ρητο-
ρεία», σημειώνοντας ότι «για την Ευρώπη
είναι μια πάρα πολύ αρνητική εξέλιξη».

Διευκρινίσεις από Καϊλή 
Την ίδια στιγμή, με ενδιαφέρον έγινε

δεκτή στη Χαριλάου Τρικούπη η συνέν-
τευξη της Εύας Καϊλή στο «Πρώτο Θέ-
μα», όπου επιχείρησε «να διαλύσει» τις
εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν από
την πρωτοβουλία της να πάει «κόντρα
στη γραμμή» των Ευρωσοσιαλιστών σε
ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο. Η
ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
απέδωσε τον θόρυβο που προκλήθηκε
από την ερμηνεία που δόθηκε στην πο-
λιτική στάση της σε «απόπειρα να διχα-
στεί και να χειραγωγηθεί το ΠΑΣΟΚ, κάτι
που θα τους βόλευε. Αλλά και πάλι θα
αποτύχουν. Εργάζομαι ακατάπαυστα για
να ισχυροποιηθεί το κόμμα και να στη-
ριχθεί ο νέος πρόεδρός του, ο Νίκος Αν-
δρουλάκης».
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«Αν ψάχνουν έναν Καμμένο 
ή έναν Βελόπουλο, μακριά
από εμάς», λέει 
ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ 

N .  Α Ν Δ Ρ Ο Υ Λ Α Κ Η Σ

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

Με την ενέργεια συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ 
Ασφαλείς πληροφορίες της «Political» αναφέρουν πως
τα τηλέφωνα των βουλευτών της Β’ Πειραιά έχουν
«σπάσει» από πολίτες που καταγγέλλουν διακοπές
ρεύματος σε σπίτια και επιχειρήσεις από τη ΔΕΗ, ζη-
τώντας τους βοήθεια και παρέμβαση. 
Το γεγονός αυτό, σε συνάρτηση με την ακρίβεια που δο-
κιμάζει τις αντοχές των πολιτών, δίνει νέο πάτημα στην

αξιωματική αντιπολίτευση να επιτεθεί στην κυβέρνηση
για ανάλγητη πολιτική προς ευάλωτες κοινωνικές ομά-
δες.  Αποτέλεσμα της παραπάνω πληροφορίας είναι η
ερώτηση που απευθύνουν προς τον υπουργό Ενέργειας
Κώστα Σκρέκα 49 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφα-
λής τον Γιάννη Ραγκούση. 
Οι βουλευτές ερωτούν τον υπουργό Ενέργειας εάν εί-

ναι εις γνώσιν του ότι η ΔΕΗ προχωρά σε αποσυνδέσεις
ρεύματος αλλά και ότι απειλεί με αυτές, καθώς και τι
προτίθεται να κάνει για να προστατέψει τους πολίτες.
Ακόμη, αναφορικά με το Ταμείο Επανασυνδέσεων οι
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ρωτούν τον υπουργό εάν προτί-
θεται να το ενεργοποιήσει ξανά και να βρει πρόσθετα
κονδύλια. 

«Εχθρός όλων 
είναι η πολιτική 
αστάθεια»



Όπως σας είχαμε πει, 3-4 Οκτωβρίου θα γίνει το συνέδριο του Κύκλου Ιδεών του Βαγγέλη
Βενιζέλου με τίτλο «Εθνική στρατηγική και διεθνής περιδίνηση». Το συνέδριο θα είναι διήμε-
ρο και θα έχει οκτώ κύκλους με ισάριθμα πάνελ, στα οποία θα παρελάσουν μεγαλοδημοσιο-
γράφοι, καθηγητές φίλοι του Βαγγέλη Βενιζέλου, συνταγματολόγοι, τραπεζίτες και φυσικά
αρκετά φίλια επιχειρηματικά συμφέροντα. Αρκεί να δει κανείς το πρόγραμμα του συνεδρίου
και θα καταλάβει ότι όσοι συμμετάσχουν και μιλήσουν συνιστούν αυτό που λέμε «αστικό Κέν-
τρο»… Ο Βαγγέλης θέλει να κάνει μια επίδειξη δύναμης προς όλες τις κατευθύνσεις, μου έλε-
γε ένας φίλος του και ο νοών νοείτω. 

ΤΡΙΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL KENTΡΙ7

Στην Αρμενία 
ο Δένδιας σε
δύσκολη αποστολή 

Στην Αρμενία θα σπεύσει ο υπουργός
Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο οποίος
θα δει τον ομόλογό του Αραράτ Μιρ-
ζογιάν. Η αποστολή στην Αρμενία δεν
είναι εύκολη. Οι ισορροπίες είναι πο-
λύ δύσκολες, καθώς η χώρα βρίσκε-
ται σε εμπόλεμη κατάσταση με το
Αζερμπαϊτζάν. Η Αρμενία έχει έντονο
φιλορωσικό στοιχείο και, μάλιστα, η
Ρωσία είναι εγγυήτρια της ειρήνης
στην περιοχή. Παράλληλα, όμως, η
Τουρκία που κατά βάση στηρίζει το
Αζερμπαϊτζάν κάνει και κάποια ανοίγ-
ματα. Ωστόσο και εμείς επιδιώκουμε
καλή σχέση με τους Αζέρους, καθότι
εξαρτιόμαστε σε μεγάλο βαθμό από το
αζέρικο αέριο. Στη Νέα Υόρκη πριν
από λίγες μέρες πραγματοποιήθηκε
τριμερής μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου
και Αρμενίας και εκεί συμφωνήθηκε
να συνεχιστεί η κουβέντα στο Ερεβάν. 

Η Πατρίδα και η
Ελληνίδα Μελόνι 
Δεν είναι τυχαίο που το νέο κόμμα
του Κωνσταντίνου Μπογδάνου, Πα-
τρίδα, ανακοινώθηκε την επαύριον
της μεγάλης νίκης Μελόνι στην Ιτα-
λία. Προφανώς, ο εμπνευστής της
ιδέας ήθελε ο δεξιός ψηφοφόρος να
κάνει τους συνειρμούς και να οδη-
γηθεί στο συμπέρασμα ότι τα αντί-
στοιχα «Αδέρφια» της Ελλάδας είναι
το δίδυμο Μπογδάνος - Λατινοπού-
λου, με την Αφροδίτη να θέλει να γί-
νει η αυριανή Μελόνι… Παιδιά, εν-
τάξει… Εγώ μια γλαρόσουπα την
έφτιαξα για καλό και για κακό… 

Ακούγεται έντονα ότι ο
Νίκος Γιατρομανωλάκης
δεν θέλει να κατέβει
στην Α’ Αθήνας, αλλά εν-
διαφέρεται για το ευρω-
ψηφοδέλτιο της Νέας
Δημοκρατίας. Η Ευρω-
βουλή, όπως και να έχει,
διατηρεί μια διαφορετι-
κή αίγλη και φυσικά η
ευρωομάδα της ΝΔ θα
αλλάξει κατά 80% στις
επόμενες εκλογές… 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ… 

Προς γνώση και
συμμόρφωση… 
Κάποιοι πέφτουν από τα ροζ συν-
νεφάκια τους για την άνοδο της
Μελόνι στην Ιταλία. Τα πράγματα
έχουν την εξήγησή τους και δεν εί-
ναι μόνο το ενεργειακό κόστος και
ο πληθωρισμός που στρέφουν τον
κόσμο σε πιο ακραίες
επιλογές. Είναι
και η παρά-
νομη μετα-
νάστευση
για την
οποία δεν
μιλάει κα-
νείς… Θυμίζουμε ότι
στην Ιταλία το πρώτο εξάμηνο του
2022 πέρασαν πάνω από 35 χιλιά-
δες λαθρομετανάστες και η Μελό-
νι είπε το εξής απλό: θα βάλει τα
πολεμικά πλοία να φυλάνε τα σύ-
νορα της Ιταλίας. Στη Σουηδία, επί-
σης, που είχαμε άνοδο της ακρο-
δεξιάς, για πολλές μέρες είχαμε
συγκρούσεις μεταναστών με τη
σουηδική αστυνομία και η Σουη-
δέζα πρώην πρωθυπουργός πα-
ραδέχτηκε ότι «η ενσωμάτωση
των μεταναστών απέτυχε». Για αυ-
τό και είναι πολύ σωστή η πολιτική
των κλειστών συνόρων που ακο-
λουθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη…

Θέλει να κάνει επίδειξη δύναμης 

Σ
την Ιαπωνία παραμένει ο αναπληρω-
τής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης, ο οποίος θα είναι ένας

από τους 6.500 που θα παρακολουθήσουν
την κηδεία του Σίνζο Άμπε, όπως πρώτοι
σας είχαμε πληροφορήσει από την προ-
ηγούμενη εβδομάδα. Τώρα, αυτό που έμα-
θα και είχε μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι ο
Μιλτιάδης έφαγε χθες στο roof garden ενός
πανύψηλου ουρανοξύστη στο Τόκιο με τον

Ιάπωνα Πιερρακάκη. Ακριβώς, συγκεκρι-
μένα συνέφαγε με τον Τάρο Κόνο, τον
υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο
οποίος εντυπωσιάστηκε που ο συνομιλητής
του τού υποστήριζε ότι η Ελλάδα σε επίπε-
δο ψηφιακής διακυβέρνησης έχει κάνει
άλματα. Μάλιστα, όταν έμαθε ότι μέσα στην
πανδημία τα σχολεία στην Ελλάδα λειτούρ-
γησαν κανονικά μέσω πλατφόρμας για τα
παιδιά, έμεινε με το στόμα ανοιχτό… 

Ο Bαρβιτσιώτης μαζί με 
τον Ιάπωνα Πιερρακάκη

Μου λένε έντονα ότι το 30% του Open, του καναλιού του Ιβάν Σαββίδη, έχει
συμφωνηθεί να πουληθεί στον Ελληνοαμερικανό Tζον Καλαφάτη, ο οποίος
είναι παραγωγός ταινιών του Χόλιγουντ και, μάλιστα, θεωρείται υπεύθυνος
για τον ερχομό πολλών παραγωγών στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα
όπου διαθέτει ιδιόκτητα στούντιο. Το θέμα είναι πώς ο ένας προερχόμενος
από τη Ρωσία ομογενής συμφώνησε να δώσει ποσοστό από το κανάλι του σε
Ελληνοαμερικανό… Κάτι κρύβεται από πίσω και θα το μάθουμε… 

Α
Ξ
ΙΖ

Ε
Ι…



Αρκετοί στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, μαθαί-
νω, έχουν δυσαρεστηθεί με τη στάση που
κράτησε ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας στη
ΔΕΘ για το θέμα του Μεταναστευτικού. Ο Τσί-
πρας είπε μεταξύ άλλων ότι πλέον οι μετανά-
στες που εισέρχονται στην Ελλάδα πρέπει να
ξέρουν ότι έχουν μόνο δύο επιλογές: ή να γυ-
ρίσουν πίσω ή να ενταχθούν πλήρως στην ελ-
ληνική κοινωνία ως εργάτες γης κ.λπ. Αυτό
δεν άρεσε στους σκληροπυρηνικούς που θέ-
λουν ανοιχτά σύνορα! Αχ, βρε σύντροφοι, τώ-
ρα ο Αλέξης το έστριψε προς Kέντρο και Δε-
ξιά για να πάρει κατιτίς από τον πατριωτικό
χώρο. Δεν μπορεί να λέει ακόμα ότι δεν υπάρ-
χουν σύνορα στον κόσμο και ότι το Αιγαίο
ανήκει στα ψάρια του… 

ΈΈνα σκάνδαλο και μια…
Πράσινη παραίτηση
Ο γραμματέας του κόμματος Ευρώπη Οικολογία
Οι Πράσινοι, Ζουλιέν Μπαγιού, παραιτήθηκε χθες
από τη θέση του, έπειτα από τη διατύπωση κατη-
γοριών για ψυχολογική βία κατά πρώην συντρό-
φου του, απέναντι στις οποίες θεωρεί ότι δεν μπο-
ρεί να υπερασπισθεί τον εαυτό του. «Ανακοίνωσα
σήμερα (σ.σ. χθες) το πρωί στα μέλη της παράτα-
ξης Ευρώπη Οικολογία Οι Πράσινοι την παραίτη-
σή μου από τα καθήκοντα του εθνικού γραμμα-
τέα», εξηγεί ο Ζουλιέν Μπαγιού σε ανακοίνωσή
του, προσθέτοντας ότι θα εγκαταλείψει και την
προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας στη Γαλ-
λική Εθνοσυνέλευση. Τα γεγονότα που του προ-
σάπτονται δεν είναι γνωστά, καθώς δεν έχει κα-
τατεθεί προσφυγή και, κατά συνέπεια, δεν διεξά-
γεται δικαστική έρευνα. Παρ’ όλα αυτά η υπόθεση
έχει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον, υπό την έννοια
ότι μπορεί να αποδειχθεί… προφητική. 

Σ
τις Βρυξέλλες θα βρίσκεται την Τε-
τάρτη 28 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσίπρας,
όπου θα πραγματοποιήσει συναν-

τήσεις με αξιωματούχους. Τι πάει να κάνει;
Βασικά μεταβαίνει εκεί γιατί θα παραστεί
στην εκδήλωση μνήμης για τα 100 χρόνια
από τη γέννηση του Μανώλη Γλέζου, καθώς
και στα εγκαίνια της αίθουσας «Μανώλης
Γλέζος» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και
επειδή δεν έχει κάτι άλλο να πει ή κάποιον
άλλο να δει, θα συναντηθεί με την Ευρωπαία
Επίτροπο Ευρωπαϊκών Αξιών και Διαφάνει-
ας Βέρα Γιούροβα και με τον πρόεδρο της
Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιο-
σύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE)
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Χουάν Λόπεζ
Αγκιλάρ. Πιάσ’ τ’ αυγό και κούρεψ’ το, δηλα-
δή. Θα πουλήσει πάλι δημοκρατικότητα και
προβλήματα περί ελευθερίας του Τύπου. Η
ίδια κασέτα εδώ και τρία χρόνια. 
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υ Ο Τσίπρας και οι γκρίνιες
για τα σύνορα

Τι πάει να κάνει
στις Βρυξέλλες; 

Η είδηση πέρασε στα ψιλά που λέμε, αλ-
λά μια αναστάτωση την έχει προκαλέσει…
Την παραίτησή του -η οποία
έγινε αποδεκτή- υπέ-
βαλε την περασμέ-
νη Παρασκευή ο
καθηγητής Σω-
τήρης Σέρμ-
πος από τη
θέση του
σ υ μ β ο ύ λ ο υ
του προέδρου
του ΠΑΣΟΚ/ΚΙ-
ΝΑΛ Νίκου Αν-
δρουλάκη για θέ-
ματα εξωτερικής πο-
λιτικής.

Στην επιστολή παραίτησής του, ο κ.
Σέρμπος επικαλείται προσωπικούς λό-
γους, ενώ πληροφορίες που διέρρευσαν
τις τελευταίες ώρες ανέφεραν πως υπάρ-
χει διάσταση απόψεων ανάμεσα στον πρό-
εδρο του ΠΑΣΟΚ και τον πρώην του σύμ-
βουλο. Από τη Χαριλάου Τρικούπη λένε ότι
δεν τίθεται θέμα διάστασης απόψεων, αλ-
λά η παραίτηση αφορά τις αυξημένες ακα-
δημαϊκές υποχρεώσεις του κ. Σέρμπου
που δεν του επιτρέπουν να ανταποκριθεί
στα αυξημένα καθήκοντά του στο ΠΑΣΟΚ.
Καταλάβατε, πιστεύω… 

Νέα αναβολή 
για τις τηλεάδειες
Για άλλη μια φορά αναβλήθηκε η δίκη του
πρώην γενικού γραμματέα Ενημέρωσης
επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ Λευτέ-
ρη Κρέτσου και έξι συγκατηγορούμενών
του για την υπόθεση του διαγωνισμού των
τηλεοπτικών αδειών το 2016. Ο πρώην γε-
νικός γραμματέας κατηγορείται για ψευδή
βεβαίωση μαζί με πέντε μέλη της Επιτρο-
πής Διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς
φέρεται να μην προχώρησαν στους κατάλ-
ληλους ελέγχους των περιουσιακών στοι-
χείων της εταιρείας Ιωάννη-Βλαδίμηρου
Καλογρίτσα με σκοπό να ευνοήσουν τον
επιχειρηματία στον διαγωνισμό. Μάλιστα,
ο Ιωάννης-Βλαδίμηρος Καλογρίτσας έχει
παραπεμφθεί να δικαστεί ως ηθικός αυ-
τουργός. Η δίκη στο Τριμελές Πλημμελει-
οδικείο αναβλήθηκε για τις 7 Δεκεμβρίου
2022, καθώς απουσίαζαν πολλοί μάρτυρες
κατηγορίας, μεταξύ των οποίων και βου-
λευτές.

Ο σύμβουλος του
Νίκου παραιτήθηκε; 

Ποιους βραχυκύκλωσε
ο Κυριάκος; 

Πιο πολύ κι απ’ τον Ερν-
τογάν στεναχωρήθη-

καν, μαθαίνω, στον
ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑ-
ΣΟΚ. Η ομιλία και η
γενικότερη τοποθέ-

τηση του Έλληνα
πρωθυπουργού στον

ΟΗΕ βραχυκύκλωσαν την
αντιπολίτευση. Δεν ήξεραν τι να

πουν στην Κουμουνδούρου και στη Χαριλάου
Τρικούπη. Να τον επαινέσουν; Να τον κατη-
γορήσουν; 
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Νέα προσθήκη στο Μαξίμου
Ένας άνθρωπος που ξέρει καλά τη διεθνή διπλωματική

σκακιέρα θα ενισχύσει άμεσα το Μέγαρο Μαξίμου. Πρό-
κειται για τον μέχρι πρότινος πρόξενό μας στη Νέα
Υόρκη, Κωνσταντίνο Κούτρα, που προηγουμένως ήταν
εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, επί υπουρ-
γίας Αβραμόπουλου, Βενιζέλου και Νίκου Κοτζιά. Η
μετακίνησή του στο γραφείο του πρωθυπουργού δεί-
χνει τη σημασία που αποδίδει το Μέγαρο Μαξίμου στη δη-
μόσια εικόνα της χώρας, ειδικά σε μια εποχή που αυτή πρέπει
να ενισχυθεί και να αποκρουστούν fake news και αντίπαλη προπαγάνδα.

Κάθε Πέμπτη θα βλέπουμε
τον Γεραπετρίτη στην τηλεό-
ραση, στη σειρά «Σμύρνη
μου αγαπημένη». Όχι τον
υπουργό Επικρατείας, αλλά
τον αδερφό του, τον Μανώλη
Γεραπετρίτη, ο οποίος είναι
ηθοποιός και παίζει στη συγ-
κεκριμένη σειρά. 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…

Τo
...

 Π
ρό

σω
πο

Μ
άρτυρας επεισοδίου μεταξύ της διάσημης δημοσιογράφου του CNN Κριστιάν
Αμανπούρ με Αφγανό δημοσιογράφο έγινε στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη η
Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη. Ένας Αφγανός που δήλωνε δημοσιογρά-

φος άρχισε να τη ρωτά επίμονα για την άρνησή της να βάλει μαντίλα σε προγραμματισμέ-
νη συνέντευξή της με τον Ιρανό πρόεδρο.  Η Αμανπούρ εκνευρίστηκε από τις ερωτήσεις
του Αφγανού δημοσιογράφου και ακολούθησε μια έντονη συζήτηση, με τη διάσημη δη-
μοσιογράφο να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των γυναικών και ό,τι έχει κάνει στο παρελ-
θόν για τις γυναίκες στο Αφγανιστάν που καταπιέζονται από το καθεστώς των Ταλιμπάν. 

Τους έντονους διαλόγους παρακολούθησε η κ. Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, η οποία συ-
νοδευόταν από την πρέσβη της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.
Μόλις η Αμανπούρ αντιλήφθηκε την παρουσία της κ. Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη αγκαλιά-
στηκαν με θέρμη, αφού συνδέονται με μακρά φιλία, σχολιάζοντας μαζί το επεισόδιο και
τη στάση της στο ζήτημα της συνέντευξης.

«Η Κριστιάν είναι φίλη μου, τη γνωρίζω πολλά χρονιά και τη θεωρώ κορυφαία δημοσιο-
γράφο», είπε η σύζυγος του κ. Μητσοτάκη πριν μπει στην έδρα του ΟΗΕ για να παρακο-
λουθήσει την ομιλία του Έλληνα πρωθυπουργού.

Ο Άδωνις σαρώνει
στο… τένις

Ο υπουργός Ανά-
πτυξης Άδωνις Γε-
ωργιάδης ανάρτησε
βίντεο με τους πανη-
γυρισμούς του στον
λογαριασμό του στο
Twitter, υπενθυμί-
ζοντας ότι «η άθληση
βελτιώνει την ποι-
ότητα της ζωής και
την υγεία μας». «Σή-
μερα στον Αττικό
Όμιλο Αντισφαίρισης
Φιλοθέης (ΑΟΑΦ), στο τουρνουά του κ. Φάνη
Θεοδωρίδη (14ο FTO με την Tennis Holdem).
Ξεκινήσαμε 128, χθες πέρασα στους 64 και
τώρα στους 32! Σκορ 6-1, 6-0! Η άθληση βελ-
τιώνει την ποιότητα της ζωής και την υγεία
μας! Το Σάββατο για τους 16!», έγραψε στην
ανάρτησή του. Μπράβο του, πάντως, που μά-
χεται για κάτι που του αρέσει τόσο πολύ. 

Ο Παύλος
ξαναχτύπησε

Και να θέλουμε να αγιάσουμε δεν μπορού-
με… Έγινε στη Βρετανία ένα φιλανθρωπικό
γκαλά. Από αυτά που συγκεντρώνονται χρή-
ματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς στην Ελ-
λάδα. Μέχρι εδώ τίποτα το κα-
κό. Είχαν πάει και πολι-
τικοί και επιχειρημα-
τίες κ.λπ. Μέχρι και
η Δέσποινα Βανδή
βρέθηκε εκεί για
να τραγουδήσει σε
αυτή την όμορφη
βραδιά. Αυτό που προ-
κάλεσε αίσθηση, όπως μα-
θαίνω, ήταν η εμφάνιση του Παύλου. Μη με
ρωτήσετε «ποιος είναι ο Παύλος;». Ο υιός του
Κωνσταντίνου Γλύξμπουργκ. Όχι μόνο βρέ-
θηκε στη φιλανθρωπική βραδιά, αλλά εκφώ-
νησε και ομιλία και χόρεψε και τραγούδησε…

Ραντεβού της Ευρωπαϊκής 
Κεντροδεξιάς στα Χανιά
Τη μάζωξη του ΕΛΚ θα ανοίξει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ρόλο οι-
κοδεσπότη έχει ο επικεφαλής των «γαλάζιων» ευρωβουλευτών Βαγγέλης
Μεϊμαράκης. Παρόντες στην έναρξη των εργασιών θα είναι ο πρόεδρος του
ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ και ο γενικός γραμματέας του ΕΛΚ Θανάσης Μπακό-
λας, ενώ θα μιλήσουν ο γραμματέας της ΝΔ Παύλος Μαρινάκης και ο γραμμα-
τέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ Τάσος Χατζηβασιλείου. Στην Κρήτη θα βρε-
θούν φυσικά δεκάδες ευρωβουλευτές και οι ευρωβουλευτές της ΝΔ, ενώ
έχουν προσκληθεί οι βουλευτές του κόμματος και οι πρόεδροι των τοπικών
οργανώσεων της ΝΔ στην Κρήτη.

Το επεισόδιο της Αμανπούρ 
με Αφγανό και η Μαρέβα 

Όχι, δεν έφυγε 
η Μπέουχελ

Αυτή την Ολλανδή δημοσιογράφο
που είχε προκαλέσει επεισόδιο στη συ-
νέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσο-
τάκη μια φορά κι έναν καιρό τη θυμά-
στε; Ναι, αυτή που είχε κοινωνικές
ευαισθησίες με τους πρόσφυγες και
τους μετανάστες, την Ίγκεμποργκ Μπέ-
ουχελ, η οποία μας έλεγε ότι θα φύγει
από τη χώρα μας κ.λπ. κ.λπ. Τελικά,
όπως έμαθα, όχι μόνο δεν έφυγε, αλλά
κατσικώθηκε για τα καλά. Εθεάθη μά-
λιστα στο Φεστιβάλ Νεολαίας του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, όπου είχε βγάλει σε πλειστηριασμό
το κόκκινο καπέλο και την κόκκινη
μαντίλα που φορούσε. Βλέπεις, έχουν
μια ιστορική-επαναστατική σημασία η
καπελαδούρα και το φουλάρι… Μα-
ζεύει, λέει, χρήματα για να ταΐσει τους
πρόσφυγες. Συγκινήθηκα… 



Ν
τοκουμέντα από την τουρκική
νησίδα στον Έβρο, όπου στή-
θηκαν παγκόσμια fake news
για τον θάνατο μιας ανήλικης

που προσπαθούσε να περάσει στην Ελλά-
δα μαζί με άλλους μετανάστες, παρουσία-
σε χθες σε συνέντευξή του στους ξένους
ανταποκριτές ο υπουργός Μετανάστευ-
σης και Ασύλου Νότης Μηταράκης.

Κατά τη διάρκεια των απαντήσεων που
έδωσε σε δημοσιογράφους που εργά-
ζονται σε Μέσα του εξωτερικού, έδειξε
φωτογραφίες της νησίδας από την οποία
μπορεί να περάσει κανείς... περπατώντας
κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής πε-
ριόδου, καθώς η στάθμη του νερού στον
ποταμό είναι σε αρκετά χαμηλό επίπεδο.
Μάλιστα, δημοσιοποίησε και τις επιστο-
λές διάψευσης των δημοσιευμάτων που
έστειλε επισήμως ο ίδιος στα ειδησεο-
γραφικά δίκτυα Chanel 4 και «Spiegel»,
οι οποίες, όπως ανέφερε, δεν δημοσιεύ-
τηκαν.

«Είναι αυτονόητο ότι η κυβέρνηση φυ-
σικά και θα απαντήσει για ένα διεθνές θέ-
μα. Εκτός από ποινική διερεύνηση, υπάρ-
χει και διοικητική. Δημοσιοποιήθηκε βίν-
τεο πως οι μετανάστες ήταν εγκλωβισμέ-
νοι. Έλεγαν πως έγινε σε συγκεκριμένη
ημερομηνία, ενώ το συμβάν ήταν μία μέρα
πριν. Έλεγαν ότι υπήρχαν ένα παιδάκι που
κινδύνευε από τσίμπημα και μια έγκυος
που κινδύνευε. Δεν διαπιστώθηκε κάτι τέ-
τοιο από ιατρικές εξετάσεις. Ειπώθηκαν
πράγματα για ένα νεκρό παιδί, ενώ νεκρό
παιδί δεν εντοπίστηκε. Οι διακινητές ψά-
χνουν διαρκώς νέους τρόπους για να με-
ταφέρουν μετανάστες», τόνισε χαρακτη-
ριστικά ο κ. Μηταράκης.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ακόμη ότι
στόχος των ελληνικών υπηρεσιών ασφα-
λείας που βρίσκονται στα σύνορα είναι

να προστατεύσουν την ανθρώπινη ζωή
και πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό να
χτυπηθούν τα κυκλώματα διακινητών
μεταναστών. «Η Ευρώπη χρειάζεται με-
τανάστευση με κανόνες και λελογισμέ-
να. Προσφέρουμε αξιοπρεπείς συνθή-
κες διαβίωσης. Η προστασία των συνό-
ρων συνεπάγεται με μείωση της απώλει-
ας ανθρώπινων ζώων», ανέφερε ο αρμό-
διος υπουργός.

Σε συναγερμό για
το «καραβάνι του φωτός»

Τα νούμερα που παρουσίασε ο υπουρ-
γός είναι ενδεικτικά:
� Το 2015 1.240 άνθρωποι έχασαν τη ζωή
τους στο Αιγαίο, με τον αριθμό τους να
έχει μειωθεί σήμερα σε σημαντικό βαθμό. 
� Το 2021 είχαμε μόλις 8.745 αφίξεις, οι
οποίες ήταν οι χαμηλότερες της τελευταί-

ας δεκαετίας στην Ελλάδα. 
� 18.000 είναι οι αιτούντες άσυλο σε όλη
τη χώρα.

Ο κ. Μηταράκης αναφέρθηκε επιπλέον
και στο βάρος που καλούνται να σηκώ-
σουν οι χώρες υποδοχής των μεταναστών,
γεγονός που δεν έχει αντιμετωπιστεί σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. «Σε αυτό το κομμάτι
δεν υπάρχει σημαντική πρόοδος - η τσεχι-
κή προεδρία προσπαθεί με νέα κείμενα να
ξεκινήσει τη συζήτηση. Οι χώρες πρώτες
υποδοχής υπολογίζουν πως θα έρθουν
160.000 άνθρωποι μόνο για φέτος. Οι με-
τεγκαταστάσεις θα είναι για 1.017 άτομα.
Αυτό δείχνει ένα αδιέξοδο που υπάρχει σε
ευρωπαϊκό επίπεδο», υπογράμμισε με
έμφαση ο υπουργός και συνέχισε: «Η ΕΕ
έχει προγράμματα εθελοντικής εγκατά-
στασης ανθρώπων που πρέπει να έρθουν
με οργανωμένο τρόπο».

Την ίδια ώρα, η Αθήνα παραμένει σε
κόκκινο συναγερμό για τη δράση του «κα-
ραβανιού του φωτός» και άλλων ΜΚΟ που
προωθούν ορδές μεταναστών στον Έβρο
και τα νησιά μέσω Viper και Telegram.
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Ο Νότης Μηταράκης
παρουσίασε σε ξένους
ανταποκριτές φωτογραφίες
από τη ρηχή νησίδα όπου
στήθηκε η τουρκική
προπαγάνδα, καθώς και 
τις επιστολές διάψευσης των
δημοσιευμάτων που έστειλε
σε Chanel 4 και «Spiegel» 

Αθωώθηκε ο Χριστοφοράκος για τα «μαύρα ταμεία» της Siemens
Την αθώωση του Μιχάλη Χριστοφοράκου και 19 ακό-

μη ατόμων που κατηγορούνταν για την υπόθεση των
«μαύρων ταμείων» της Siemens αποφάσισε το Πεντα-
μελές Εφετείο Κακουργημάτων.

Πέρασαν 15 χρονιά από την έναρξη των πρώτων
ερευνών για την υπόθεση, συγκεκριμένα για το σκέλος
της σύμβασης 8002/1997 για τη ψηφιοποίηση του
ΟΤΕ, και χθες σε δεύτερο βαθμό απηλλάγησαν οι 20
από τους 22 συνολικά κατηγορούμενους. Για τον Χρή-
στο Καραβέλα, ο οποίος εξακολουθεί να φυγοδικεί και
δεν είχε ασκήσει έφεση, το δικαστήριο δεν αποφάσισε
την ποινική του μεταχείριση, ενώ δεν εκφωνήθηκε από-
φαση και για το πρώην στέλεχος του ΟΤΕ Δημήτρη Γυ-

φτόπουλο, ο οποίος έχει αποβιώσει. Συγκεκριμένα με
την απόφαση που εξέδωσε το δικαστήριο οι κατηγορού-
μενοι κρίθηκαν αθώοι είτε κατά πλειοψηφία είτε ομό-
φωνα για την κατηγορία του ξεπλύματος του βρόμικου
χρήματος. Μάλιστα, για την πλειοψηφία των κατηγο-
ρούμενων αποφασίστηκε ότι πρέπει να παυθεί οριστικά
η ποινική δίωξη για πράξεις που έχουν διαπραχθεί έως
το 2002 λόγω παραγραφής. Στο σύντομο σκεπτικό ο
πρόεδρος του δικαστηρίου ανέφερε ότι δεν αποδείχθη-
κε ή δημιουργήθηκαν αμφιβολίες για την παράνομη αύ-
ξηση της περιουσίας των στελεχών του ΟΤΕ.

Για τον Μιχάλη Χριστοφοράκο παύει πλέον οριστικά η
ποινική δίωξη για τις πράξεις που τελέστηκαν έως το

2002 και για τις λοιπές είναι αθώος κατά πλειοψηφία
4-1. Ένα μέλος του δικαστηρίου είχε τη γνώμη ότι έπρε-
πε να κηρυχθεί απαράδεκτη η ποινική δίωξη εξαιτίας
δεδικασμένου. Η ίδια απόφαση πάρθηκε και για το
πρώην στέλεχος της Siemens Hellas Πρόδρομο Μαυρί-
δη, ενώ αθώα κηρύχθηκε η σύζυγος του Χρήστου Καρα-
βέλα, Μάρθα Δημητριάδη - Καραβέλα. Απηλλάγησαν
επίσης οι Χάινριχ φον Πίρερ, Μίκαελ Κουτσενρόιτερ,
Ράιχαντ Σίκατζεκ, Αλέξανδρος Αθανασιάδης, Γιώργος
Σκαρπέλης, Φάνης Λυγινός, Ζαν-Κλοντ Όσβαλντ, Γιώρ-
γος Αργυρόπουλος, Δημήτριος Κουβάτσος, Παναγιώ-
της Νικάκης, Γιώργος Καλδής και έξι ακόμη στελέχη
της Siemens.

Τα ντοκουμέντα για
τα fake news στον  Έβρο

του 
Μίλτου Σακελλάρη
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Σκληρή απάντηση 
από Αθήνα 
Απάντηση στις συκοφαντίες της Άγκυρας
έδωσε η Αθήνα, αντιδρώντας στο διάβημα
του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών
για την ανάπτυξη τεθωρακισμένων οχη-
μάτων στη Λέσβο και τη Σάμο. Το τουρκικό

ΥΠΕΞ κάλεσε τον Έλληνα πρέσβη
στην Άγκυρα, Χριστόδουλο

Λάζαρη, για να δώσει «εξη-
γήσεις», με το τουρκικό
πρακτορείο Anadolu να
ισχυρίζεται ότι «ζητήθη-
κε από την Ελλάδα να βά-

λει τέλος στις παραβιάσεις
της στα νησιά». 

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μά-
λιστα, υποστηρίζουν ότι στάλθηκε ΝΟΤΑ
και στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Άγκυρα,
καθώς τα τεθωρακισμένα οχήματα μετα-
φοράς προσωπικού είναι αμερικανικής
κατασκευής και το νέο προκλητικό αφή-
γημα της Άγκυρας θέλει Αθήνα και Ουά-
σιγκτον να «ετοιμάζουν επιθετική ενέρ-
γεια εναντίον της Τουρκίας». 
Απαντώντας στο τουρκικό διάβημα, η ελ-
ληνική πλευρά απέρριψε στο σύνολό τους
τις τουρκικές αιτιάσεις, τις οποίες χαρα-
κτήρισε «παντελώς αβάσιμες», ξεκαθαρί-
ζοντας πως δεν συνάδουν με το Διεθνές
Δίκαιο. Σύμφωνα, μάλιστα, με διπλωματι-
κές πηγές, ο Έλληνας πρέσβης υπογράμ-
μισε ότι οι ελληνικές θέσεις έχουν ανα-
πτυχθεί ενδελεχώς στις δύο επιστολές
που εστάλησαν στον γενικό γραμματέα
των Ηνωμένων Εθνών και τόνισε ότι «η
Ελλάδα σέβεται απολύτως τις υποχρεώ-
σεις της που απορρέουν από τη Συνθήκη
της Λωζάνης». 
Ο κ. Λάζαρης σημείωσε ακόμη ότι «δεν εί-
ναι η Ελλάδα η χώρα η οποία απειλεί με
πόλεμο τη γείτονά της, ούτε έχει συγκεν-
τρώσει τον μεγαλύτερο αποβατικό στόλο
στα παράλιά της όπως έχει κάνει η Τουρ-
κία». Πρόσθεσε ακόμη ότι η Άγκυρα συνε-
χίζει να παραβιάζει την κυριαρχία της Ελ-
λάδας με τις συνεχείς παραβιάσεις του
εναέριου χώρου και τις υπερπτήσεις πά-
νω από ελληνικό έδαφος. 
Διπλωματικές πηγές, πάντως, δεν κρύ-
βουν τον προβληματισμό τους για το γεγο-
νός ότι η αποστρατιωτικοποίηση των νη-
σιών μετατρέπεται σε κεντρικό άξονα της
τουρκικής στρατηγικής. Το επόμενο διά-
στημα αναμένεται «θερμό» στα Ελληνο-
τουρκικά, καθώς κανείς δεν μπορεί να
αποκλείσει το ενδεχόμενο προβοκάτσιας
από την πλευρά της Τουρκίας με αφορμή
το ανύπαρκτο ζήτημα της αποστρατιωτικο-
ποίησης. 

Παραβιάζουν, κατασκοπεύουν
και ζητούν και τα ρέστα…
Δ

ύο σημαντικά ζητήματα ανακύ-
πτουν από τη δημοσίευση των
φωτογραφιών που τράβηξαν
τουρκικά Μη Επανδρωμένα Αε-

ροσκάφη και δείχνουν την ενίσχυση σε πε-
ριοχές ευθύνης της ΑΣΔΕΝ με τεθωρακι-
σμένα οχήματα Μ1117.

Το πρώτο, το οποίο μάλιστα προβληματί-
ζει ιδιαίτερα την Αθήνα, είναι η παραδοχή
της Άγκυρας ότι κατασκοπεύει σκοπίμως
τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, καταγρά-
φοντας με ακρίβεια τι συμβαίνει επί ελλη-
νικού εδάφους στα λιμάνια της Λέσβου και
της Σάμου και μάλιστα το διατυμπανίζει δη-
μοσιεύοντας τις φωτογραφίες μέσω του
κρατικού πρακτορείου ειδήσεων Anadolu.

Προφανώς, δεν περίμενε κανείς τη δη-
μοσιοποίηση των φωτογραφιών για να επι-
βεβαιώσει πως οι καθημερινές πτήσεις και
πολύ συχνά υπερπτήσεις των τουρκικών
Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών έχουν
ως στόχο τη λεπτομερή καταγραφή των ελ-
ληνικών αμυντικών σχηματισμών στα νη-
σιά. Το γεγονός, όμως, ότι η Άγκυρα δεν το
κρύβει αλλά προχωρά σε μια τόσο ξεκάθα-
ρη κίνηση ανάδειξης της παράνομης δρα-
στηριότητάς της δείχνει ότι μάλλον κάτι
ετοιμάζει. Καλά ενημερωμένες πηγές της

Λεωφόρου Μεσογείων επισημαίνουν ότι οι
γείτονες επιχειρούν αφενός να καλλιεργή-
σουν κλίμα, ώστε να δικαιολογήσουν στο
εσωτερικό και το εξωτερικό μια επιθετική
ενέργεια κατά της Ελλάδας. «Με το πρό-
σχημα ότι η Αθήνα εξοπλίζει “παράνομα”
τα νησιά της, η Άγκυρα θα μπορούσε να
επιχειρήσει τον αποκλεισμό ενός νησιού ή
την παρεμπόδιση της αλλαγής φρουράς»,
τονίζουν οι ίδιες πηγές. Αφετέρου, είναι
αναμενόμενο ότι θα σπεύσουν να εκμεταλ-
λευτούν αντίστοιχα «ντοκουμέντα» για να
πείσουν το αμερικανικό Κογκρέσο να άρει
τους περιορισμούς στην πώληση εξοπλι-
σμών στην Τουρκία και κατ’ επέκταση να
εξασφαλίσουν την πολυπόθητη για το μέλ-
λον της τουρκικής αεροπορίας αναβάθμι-
ση των F-16.

«Αστακοί» τα νησιά απέναντι 
στη διαρκή απειλή 

Το δεύτερο σημαντικό ζήτημα που ανα-
κύπτει έχει να κάνει με την αμυντική διά-
ταξη των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων
στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στην
ουσία, τα τουρκικά drones επιβεβαίωσαν
πως τα νησιά όχι μόνο δεν αφοπλίζονται
με την απόσυρση παλαιότερων τεθωρακι-
σμένων αλλά ενισχύονται με τα αμερικανι-
κής κατασκευής Μ1117, όπως άλλωστε εί-
χε εξαγγείλει η πολιτική και στρατιωτική
ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνεται και η ρήση
του Νίκου Παναγιωτόπουλου πως «ό,τι
απειλείται δεν αποστρατιωτικοποιείται»,
αφού σε καμία περίπτωση η Αθήνα δεν θα

απέσυρε δυνάμεις από την πρώτη γραμμή,
ειδικά από τη στιγμή που απέναντι από τα
νησιά του Αιγαίου υπάρχει η μεγαλύτερη
αποβατική δύναμη της Μεσογείου, η στρα-
τιά του Αιγαίου.

Οι εικόνες που μετέδωσε το Anadolu,
μάλιστα, εκπέμπουν και ένα ηχηρό μήνυ-
μα στην Άγκυρα πως, αν επιχειρήσει την
κλιμάκωση της έντασης ή, όπως η ίδια η
τουρκική ηγεσία λέει, αν «έρθουν ξαφνικά
ένα βράδυ», θα βρουν απέναντί τους ορ-
γανωμένο στρατό και ένα αδιαπέραστο
τείχος αποτροπής. 

Ηχηρό μήνυμα στέλνει και η παρουσία
ισχυρών δυνάμεων στο Αιγαίο και την
Ανατολική Μεσόγειο που συνεκπαιδεύον-
ται με τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Σε
πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η άσκηση ARGO
22, στην οποία συμμετέχει το γαλλικό
πλοίο αμφίβιων επιχειρήσεων FS Tonner-
re αλλά και μονάδες από τους τρεις κλά-
δους των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ μαχη-
τικά της Πολεμικής Αεροπορίας και πλοία
του Πολεμικού Ναυτικού πραγματοποί-
ησαν συνεκπαίδευση με το ισπανικό αε-
ροπλανοφόρο Juan Carlos I. 

Σε πλήρη επίθεση περνά η
Άγκυρα μετά την αποκάλυψη
της κατασκοπείας από UAV,
με τις Ένοπλες Δυνάμεις 
να περιμένουν 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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Η
οριακή διαταραχή προσωπικότητας περι-
γράφεται ως μια παρατεταμένη διατάραξη
της λειτουργίας της προσωπικότητας ενός

ατόμου που χαρακτηρίζεται από ασυνήθιστα επί-
πεδα αστάθειας στη διάθεση, στο συναίσθημα, στη
συμπεριφορά και στην εικόνα εαυτού, καθώς και
από χαοτικές σχέσεις.

Όσοι έχετε σχέση με ένα άτομο που πάσχει από
οριακή διαταραχή προσωπικότητας γνωρίζετε κα-
λά πως δεν είναι και τόσο εύκολη η σχέση αυτή,
καθώς αρκετά συχνά υπάρχουν τα πάνω και τα κά-
τω της. Μπορεί επίσης να δείτε τον σύντροφό σας
να βιώνει απροσδόκητες κρίσεις θυμού, άγχους ή
κατάθλιψης. Μπορεί από τη μια να νιώθετε πως
σας εξιδανικεύει αλλά γρήγορα αυτό να αλλάζει
και να μετατρέπεται σε απόρριψη, κάνοντάς σας να
νιώθετε ότι πέφτετε από τα ψηλά στα χαμηλά και
μάλιστα απότομα και χωρίς να μπορείτε να κατα-
λάβετε την αιτία.

Η σχέση με ένα οριακό άτομο χαρακτηρίζεται
από μια επαναλαμβανόμενη σειρά εξιδανίκευσης
και υποτίμησης. Όσο αισθάνεται καλά και νιώθει
ασφάλεια, πιθανά θεωρεί τον σύντροφο ως το αγα-
πημένο πρόσωπο, εξιδανικεύοντας ό,τι κάνει.
Εστιάζει την προσοχή, επαινεί αλλά και απαιτεί την
προσοχή του συντρόφου, βλέποντας μόνο τα θετι-
κά κυρίως στην αρχή της σχέσης. Καθώς η σχέση
προχωρά, η εξιδανίκευση μπορεί να μειωθεί και
να δώσει χώρο στην υποτίμηση, όπου μπορεί ξαφ-
νικά να νιώσει ότι δεν συμμετέχετε στη σχέση, ότι
δεν νοιάζεστε αρκετά ή δεν τον συναντάτε στα μισά
του δρόμου. Μπορεί να αρχίσει να εστιάζει σε αρ-
νητικές πτυχές ή να δυσκολεύεται να αισθανθεί
ασφάλεια στη σχέση.

Δεν σημαίνει βέβαια πως όλα τα άτομα με ορια-
κή διαταραχή προσωπικότητας ενεργούν με τους

ίδιους τρόπους ή επαναλαμβάνουν τα ίδια μοτίβα.
Ο κύκλος της σχέσης με ένα οριακό άτομο μπορεί
να περιλαμβάνει έξι στάδια...

Στάδιο πρώτο: Ο σύντροφός σας μπορεί να σας
βλέπει ως «τον ένα», να σας βλέπει ως τον τέλειο
σύντροφο και να σας δίνει προτεραιότητα έναντι
άλλων πραγμάτων. Συνήθως αυτό συμβαίνει λίγο
μετά τη γνωριμία ή τη δημιουργία μιας σχέσης.
Μπορεί να απαιτεί να του δώσετε τον χρόνο σας και
να φαίνεται πως πραγματικά επενδύει στη σχέση.

Στάδιο δεύτερο: Πιθανά αισθήματα άγχους και
φόβου εγκατάλειψης κάνουν την εμφάνισή τους.
Ενδέχεται να γίνει υπερευαίσθητος σε ορισμένα
περιστατικά, για παράδειγμα αθέτηση από πλευ-
ράς σας σε κάτι που είχατε υποσχεθεί. Τα συμπτώ-
ματα της οριακής διαταραχής όπως ο φόβος της
εγκατάλειψης ή οι παρανοϊκές σκέψεις που σχετί-
ζονται με το άγχος μπορούν να κάνουν τον σύντρο-
φό σας να πιστέψει ότι αυτά τα μεμονωμένα περι-
στατικά σημαίνουν ότι δεν ενδιαφέρεστε πλέον για
τη σχέση ή θέλετε να φύγετε.

Στάδιο τρίτο: Ως απάντηση στους φόβους εγκα-
τάλειψης ο σύντροφός σας μπορεί να αρχίσει να
σας δοκιμάζει ή να σας απομακρύνει με διάφο-
ρους τρόπους. Αυτές οι δοκιμές συνήθως οδηγούν
σε καβγάδες και μπορεί να θεωρηθούν ως ένας
τρόπος να διεκδικήσετε τη σχέση μαζί του.

Στάδιο τέταρτο: Χωρίς ικανοποίηση ή αίσθηση
ασφάλειας από τις προσπάθειές του να σας δοκι-
μάσει, είναι πιθανό να καταφύγει σε σκόπιμη απο-
στασιοποίηση. Πιο απλά, θα προσπαθήσει να σας
αφήσει συναισθηματικά προτού τον αφήσετε, κάτι
που σε εσάς μπορεί να προκαλέσει σύγχυση και
είναι μια επώδυνη κατάσταση. Με αυτό τον τρόπο
θα εδραιώσει την αντίληψή του ότι η σχέση σας τε-
λικά έχει πρόβλημα. Κατά τη διάρκεια αυτού του

σταδίου ενδεχομένως θα νιώσει ότι επιβεβαι-
ώνονται οι σκέψεις του ότι θέλετε να τον αφήσετε,
ενώ θα φροντίσει να τις κρύψει διατηρώντας μια
πρόσοψη ότι όλα είναι εντάξει. Είναι επίσης πιθανό
να σας ζητήσει να επιβεβαιώσετε τα συναισθήματα
και το ενδιαφέρον σας ξανά και ξανά.

Στάδιο πέμπτο: Αν εσείς δεν γνωρίζετε για τη δια-
ταραχή του, αυτό είναι το στάδιο όπου η σχέση μπο-
ρεί να τελειώσει, καθώς δεν καταλαβαίνετε γιατί τα
πράγματα έχουν πάρει αρνητική χροιά. Μπορεί να
νιώθετε σύγχυση σχετικά με τις αλλαγές στη στάση
και τη συμπεριφορά του. Είναι πιθανό να προσπα-
θήσει ξαφνικά να κάνει τα πάντα ως μια τελευταία
προσπάθεια για να σώσει τη σχέση σας.

Στάδιο έκτο: Αν η σχέση τελειώσει, πιθανά θα
νιώσει την αυτοεκτίμησή του να πέφτει και θα εμ-
φανίσει συμπτώματα κατάθλιψης. Μπορεί να πει
στον εαυτό του ότι είναι άχρηστος ή να βιώσει τόσο
ασταθή συναισθήματα που να οδηγηθεί σε κάποιες
επικίνδυνες για την ασφάλειά του συμπεριφορές.
Μπορεί επίσης να ξαναρχίσει τον κύκλο της σχέ-
σης σκεπτόμενος πόσο τέλειος σύντροφος είσαστε
και να θέλει να σας φέρει και πάλι πίσω, προσπα-
θώντας να επανασυνδεθείτε. Αν η σχέση δεν τελει-
ώσει και λύσετε τις προκλήσεις, το πιο πιθανό είναι
πως θα αρχίσει και πάλι τον κύκλο αυτόν από την
αρχή.

Είναι σημαντικό να έχετε στο μυαλό σας πως τα
έντονα επεισόδια άγχους, κατάθλιψης και θυμού
μπορεί να διαρκέσουν αρκετές ώρες, ενώ στη
συνέχεια ακολουθούνται από μια πιο σταθερή
συναισθηματικά περίοδο. Ανάλογα με τη σοβα-
ρότητα των συμπτωμάτων θα είναι και η διάρκεια
των κύκλων αυτών στη σχέση με ένα οριακό άτο-
μο και μπορούν να πραγματοποιηθούν σε μήνες
ή χρόνια... 

H
έναρξη του φθινοπώρου στην ψυχή μου
είναι ταυτισμένη με τη στυγνή και άναν-
δρη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάν-

νη. Και κάθε χρόνο τέτοια εποχή ένας κόμπος
σφίγγει το στομάχι μου, κοντά στη μαύρη επέτειο
που αδίστακτοι δολοφόνοι αποφάσισαν να κλεί-
σουν για πάντα το στόμα στον πολιτικό-σύμβολο
της εθνικής συμφιλίωσης.

Την 26η Σεπτεμβρίου του 1989 η οικογένεια
του Παύλου Μπακογιάννη, η φιλελεύθερη πα-
ράταξη και η Ελλάδα υπέστησαν ανεπανόρθω-
το πλήγμα. Δολοφονήθηκε ο άνθρωπος-σύμ-
βολο της ενότητας του έθνους και της εθνικής
συμφιλίωσης. Ο άνθρωπος που αντιτάχθηκε
στον φασισμό της χούντας και η φωνή του από
την «Ντόιτσε Βέλε» έφτανε στα πέρατα της Ευ-
ρώπης.

«Μπορούμε να διαφωνούμε, γιατί μπορούμε
να συνυπάρχουμε», ήταν το μότο της ζωής του.
Δεν άρεσε αυτό στον Κουφοντίνα και την τρομο-
κρατία. Και αναρωτιέται κάποιος πόσο χρήσιμες
θα ήταν σήμερα η παρουσία και οι ιδέες του στην
κορύφωση της πολιτικής τοξικότητας. Ήταν μό-
λις 54 ετών όταν χτυπήθηκε άνανδρα-πισώπλα-
τα εκείνο το πρωί της 26ης Σεπτεμβρίου και έχει
παραμείνει στη μνήμη μου το σοκ στο άκουσμα
της θλιβερής είδησης. Καθώς και τα λόγια του
συντετριμμένου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη από
το βουλευτικό του έδρανο.

Κρατώ ως τεράστια πολιτική παρακαταθήκη
του τη «φιλελεύθερη άνοιξη» που ονειρευόταν
μέσα από λεωφόρους μετριοπάθειας και υπερ-
βάσεων του διχασμού. Τον αποκάλεσαν φιλε-
λεύθερο διανοητή και ουμανιστή. Όντως ήταν, σε

υπερθετικό βαθμό. Πίστευε ότι οποιαδήποτε πο-
λιτική βιώνεται στο επίπεδο του ανθρώπου και
αυτό δημιουργεί την έννοια της προόδου και της
συντήρησης. Ναι, ήταν προοδευτικότητα εκείνο
το σύνθημα με τα βαθιά νοήματα της ΝΔ: «Ελευ-
θερία, δημιουργία, κοινωνική προστασία». Έμ-
πνευσης Μπακογιάννη.

Και η έννοια της δημοκρατίας δεν ήταν για τον
Παύλο Μπακογιάννη μια απλή αφηρημένη πρό-
ταση. Ήταν μια σχέση με αρχές και κανόνες που
στόχευε στη δημιουργία υπεύθυνων πολιτών. Οι
αρχές της αστικής φιλελεύθερης δημοκρατίας
αποτελούσαν για εκείνον το εργαλείο για τον εκ-
συγχρονισμό της χώρας. Και αυτό δεν άρεσε
στον τρομοκρατικό ολοκληρωτισμό.

Οι παρακαταθήκες του είναι παρούσες. Θα εί-
ναι παρούσες εσαεί...

Μήπως η οριακή διαταραχή προσωπικότητας είναι το πρόβλημα της σχέσης;

της
Ιφιγένειας 
Θεοχαρίδη

Ψυχολόγος, 
MSc Σχολική 
Ψυχολόγος, 
MSc διαταραχές
άγχους και φοβίας

του
Χρόνη 

Ακριτίδη

Διευθύνων
σύμβουλος της

Ανάπλαση Αθήνας
ΑΕ, πολιτευτής

Νομού Κοζάνης 
με τη ΝΔ

Ο φιλελεύθερος ουμανιστής Παύλος Μπακογιάννης
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O
Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης (ΟΣΣ) εί-
ναι ένας ευρασιατικός οργανισμός πολιτικής, οι-
κονομικής και αμυντικής συνεργασίας. Από

άποψη γεωγραφικής έκτασης και πληθυσμού είναι ο με-
γαλύτερος περιφερειακός οργανισμός, περιλαμβάνον-
τας το 60% της έκτασης της Ευρασίας, το 40% του παγκό-
σμιου πληθυσμού και περισσότερο από το 30% του παγ-
κόσμιου ΑΕΠ.

Ο ΟΣΣ είναι διάδοχος του οργανισμού «Σαγκάη Πέντε»
που δημιουργήθηκε το 1996 από τα κράτη της Κίνας, του
Καζακστάν, του Κιργιστάν, της Ρωσίας και του Τατζικι-
στάν. Στις 15 Ιουνίου 2001 το Ουζμπεκιστάν σε σύνοδο
που έγινε στη Σαγκάη προσχώρησε στον οργανισμό, ο
οποίος έκτοτε μετονομάστηκε σε Οργανισμό Συνεργα-
σίας της Σαγκάης. Ο Καταστατικός Χάρτης του Οργανι-
σμού Συνεργασίας της Σαγκάης υπογράφηκε τον Ιούνιο
του 2002 και τέθηκε σε ισχύ στις 19 Σεπτεμβρίου 2003.

Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου το ευρωπαϊκό
περιβάλλον αναδείχτηκε ως το βασικό πεδίο στρατιωτι-
κής και ιδεολογικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στους δύο
κυρίαρχους πόλους ισχύος - το δυτικό και το ανατολικό
μπλοκ. Με τη διάλυση όμως της Ένωσης Σοβιετικών Σο-
σιαλιστικών Δημοκρατιών (ΕΣΣΔ) και την κατάρρευση
του ανατολικού μπλοκ, το παγκόσμιο σύστημα ισχύος
πέρασε σε μια νέα «μονοπολική» εποχή. Ο μονοπολικός
χαρακτήρας αυτής της νέας εποχής έγκειται ακριβώς
στην ύπαρξη μιας μοναδικής υπερδύναμης, των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών Αμερικής, τόσο με τη δυνατότητα που έχει
να προβάλει την ισχύ της σε οποιοδήποτε σημείο του κό-
σμου για την προάσπιση των συμφερόντων της όσο και

με την αδυναμία οποιουδήποτε άλλου δρώντος να την
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά με συμβατικά στρατιωτι-
κά μέσα. Η υπερδύναμη αυτή συσπείρωσε 29 χώρες και
οικοδόμησε τη Βορειοατλαντική Συμμαχία (ΝΑΤΟ) για να
αυξήσει την επιρροή της και να διευκολύνει τη δημιουρ-
γία στρατιωτικών βάσεων ανά τον κόσμο.

Αυτή η «μονοπολική στιγμή», όπως ονομάστηκε, μοι-
άζει σταδιακά να κινδυνεύει να απολέσει τη δεσπόζουσα
θέση της. Και αυτό γιατί αργά ή γρήγορα οι ΗΠΑ βρίσκουν
απέναντί τους την Κίνα -όπως και άλλα κράτη που σταδια-
κά αυξάνουν την ισχύ τους- ως μια νέα ανταγωνιστική
υπερδύναμη, καθώς η οικονομική και στρατιωτική ισχύς
της αυξάνεται με σταθερούς ρυθμούς, ενώ η πολιτική
σταθερότητα του καθεστώτος στο εσωτερικό της χώρας
μοιάζει να διασφαλίζει τη διατήρηση των παραπάνω ρυθ-
μών ανάπτυξης. Κατ’ αυτό τον τρόπο, η κινεζική ισχύς
προβλέπεται να φτάσει σε τέτοια επίπεδα που θα μπορεί
αποτελεσματικά να προκαλέσει τις ΗΠΑ και να διεκδική-
σει ένα πολύ μεγαλύτερο μερίδιο στο παγκόσμιο σύστη-
μα κατανομής ισχύος, από αυτό που έχει σήμερα. Η Κίνα,
διακρίνοντας αυτή την πιθανότητα, πρωτοστάτησε στη
δημιουργία του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης
και κατορθώνει να αποτελέσει θεσμικό δίαυλο επικοινω-
νίας και συνεργασίας με καίριους δρώντες του ευρασια-
τικού στερεώματος. Συγκεκριμένα, ο χώρος της αστα-
θούς Νοτιοανατολικής Ασίας διαδραματίζει αποφασιστι-
κό ρόλο στα οικονομικά συμφέροντα της Κίνας, καθώς
αποτελεί την αφετηρία της συντριπτικής πλειονότητας
του κινεζικού εμπορίου προς την Ευρώπη και την Αφρι-
κή, το οποίο έχει αναχθεί σε έναν βασικό πυλώνα της κι-

νεζικής οικονομίας. Κατά συνέπεια, η Κίνα επιθυμεί να
εξασφαλίσει τον ασφαλή, ανεμπόδιστο και με όσο το δυ-
νατόν λιγότερους δασμούς πλου στη θάλασσα της Νότιας
Κίνας, τον Κόλπο της Ταϊλάνδης, τον Κόλπο της Βεγγάλης
και στους υπόλοιπους υδάτινους δρόμους από τους οποί-
ους εξαρτώνται οι εμπορικές συναλλαγές της. Θέλοντας
να απεξαρτηθεί από το πετρέλαιο των κρατών της Μέσης
Ανατολής, έχει στραφεί σε αρκετά μεγαλεπήβολες επεν-
δύσεις στη δημιουργία εγκαταστάσεων και σε προγράμ-
ματα άντλησης φυσικών πόρων στις δημοκρατίες της
Κεντρικής Ασίας και στη Ρωσία.

Στη συνέχεια στρέφει το στρατηγικό της ενδιαφέρον
στο ζήτημα της Ιαπωνίας. Μέχρι σήμερα οι σχέσεις των
δύο χωρών χαρακτηρίζονται από ομαλές έως φιλικές,
καθώς αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην οικονομική
τους ανάπτυξη και εκτιμούν τα οφέλη που μπορούν να
αποκομίσουν και οι δύο από τη μεταξύ τους οικονομική
αλληλεπίδραση. Ωστόσο, η Ιαπωνία βρίσκεται περισσό-
τερο στη σφαίρα επιρροής των ΗΠΑ και είναι εκ των βα-
σικών χρηματοδοτών του ΝΑΤΟ. Κατά συνέπεια, σε μια
ενδεχόμενη κρίση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας η Ιαπωνία μπο-
ρεί να καταστεί υπολογίσιμη απειλή για την Κίνα σε πολύ
μικρή απόσταση από τα σύνορά της.

Συνοψίζοντας, ο OΣΣ, θεσμοθετημένος δίαυλος επι-
κοινωνίας και συνεργασίας με τους βασικότερους δρών-
τες της Κεντρικής Ασίας, μπορεί να αποτελέσει ποικιλο-
παραγοντικά οργανισμό με αντίστοιχη ισχύ σαν αυτή του
ΝΑΤΟ και να αποδειχτεί καθοριστικός για τις φιλοδοξίες
της Κίνας να εδραιώσει τη θέση της ως υπερδύναμης τό-
σο στην ευρύτερη περιοχή όσο και παγκοσμίως.

Η ενδυνάμωση του Οργανισμού Συνεργασίας 
της Σαγκάης απειλεί το ΝΑΤΟ;

Σ
την πολιτική υπάρχουν και τα δύο. Και η πο-
λιτική επικοινωνία και η παραγωγή πολιτι-
κού λόγου. Για να έχει ένας πολιτικός την

ικανότητα παραγωγής πολιτικού λόγου απαιτούν-
ται παιδεία και μεγάλη προσπάθεια στην παραγω-
γή πρωτότυπου πολιτικού λόγου. Από την άλλη
έχουμε την παραγωγή ευρηματικού πολιτικού λό-
γου που απευθύνεται στον πολίτη, στα συναισθή-
ματά του, χωρίς αναγκαστική στρέβλωση των λέ-
ξεων, με στόχο τη μέθοδο της «έξυπνης» απάντη-
σης σε σύγχρονα θέματα πολιτικής.

Την ανάγκη της σύγχρονης πολιτικής επικοινω-
νίας έρχεται να την καλύψει ο Οδηγός Πολιτικής
Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι» με τα 333+1 tips,
φράσεις-κλειδιά για την αντιμετώπιση μιας πιθα-
νής «αφωνίας» αρκετών πολιτικών προσώπων. Η
ευρηματικότητα των πολιτικών φράσεων βοηθάει
στην προβολή της προσωπικότητας και της γενικό-
τερης εικόνας ενός πολιτικού. Επωφεληθείτε από
τη μοναδική προσφορά μόνο για τους αναγνώστες
της «Political». 

1. Αν θέλετε να αλλάξετε τους καρπούς ενός
δέντρου, πρέπει να αλλάξετε τις ρίζες του. Αν θέ-
λετε στην πολιτική να έχετε διαφορετικά αποτελέ-
σματα, αλλάξτε την ομάδα που έχετε.

2. Στις εκλογές ο «πολιτικός θερμοστάτης» είναι
ο κύριος ρυθμιστής κάθε αποτελέσματος.

3. Νικητής είναι ο πολιτικός που έχει καταφέρει
η εικόνα του να έχει «υπερβεί» τα κομματικά του
τείχη. 

4. Στην πολιτική το προφανές δεν είναι πάντα το
αληθινό, παρά το αντίθετο όπως έχει λεχθεί.

5. Στη ζωή όπως και στην πολιτική δεν έχεις μια
δεύτερη ευκαιρία να κάνεις μια πρώτη εντύπωση.
Για αυτό θα πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ την
πρώτη φορά.

6. Στην πολιτική η δύναμη της έλξης είναι ισχυ-
ρότερη από τη δύναμη της απώθησης.

7. Στην προσωπική ζωή αν δεν σε συμπαθούν,
δεν σε βλέπουν. Στην πολιτική αν δεν σε γνωρί-
ζουν, δεν σε ψηφίζουν.

8. Το απαγορευμένο παιχνίδι όλων των κυβερ-

νήσεων είναι το λεγόμενο «chicken game». Κατα-
στροφικό πολλές φορές!

9. Κάτω από τα ραντάρ της αγανάκτησης και της
οργής «περνάνε» μόνο τα κόμματα της αντιπολί-
τευσης.

10. Η προσβολή της νοημοσύνης των πολιτών
είναι το μεγαλύτερο λάθος των πολιτικών. Οι πολί-
τες έχουν ανάγκη να τους αντιμετωπίζουν με ειλι-
κρίνεια και σεβασμό.

11. Και μία διαπίστωση. Κανένας πολιτικός δεν
έχασε εκλογές όταν τις έκανε «by the book». Για
περισσότερα ρωτήστε μας!

Περισσότερα Tips θα βρείτε στον Οδηγό Πολιτι-
κής Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι» 333+1 tips
και μόνο για τους αναγνώστες της ψηφιακής εφη-
μερίδας «Political» διατίθεται στην προνομιακή τι-
μή των 10 ευρώ από 15. Επωφεληθείτε! Για παραγ-
γελίες και περισσότερες διευκρινίσεις επικοινω-
νήστε στο email grammateia@nkmediagroup.gr
ή στα τηλέφωνα 2109568066-6932266217. 

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

της
Νάντιας 
Β. Γώγουλου

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



Ο
διοικητής του ΕΦΚΑ Παναγιώτης
Δουφεξής μιλάει στην «Political»
για τη νέα εικόνα του ψηφιακού
ΕΦΚΑ, για το «τέρας» των ληξι-

πρόθεσμων συντάξεων, για την πορεία της
ψηφιακής σύνταξης αλλά και τις αυξήσεις
στις συνταξιοδοτικές παροχές που ανακοί-
νωσε ο πρωθυπουργός. 

Κύριε Δουφεξή, για πρώτη φορά ο e-
ΕΦΚΑ βγάζει από πάνω του την εικόνα
ενός άκρως προβληματικού φορέα και
αρχίζει να ενθυλακώνει ψηφιακές υπη-
ρεσίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση
των πολιτών. Ποιες είναι οι βασικές υπη-
ρεσίες που χρησιμοποιούν ψηφιακά οι
πολίτες; 
Ο e-ΕΦΚΑ με την αξιοποίηση των σύγ-

χρονων τεχνολογιών, την προσπάθεια του
προσωπικού του φορέα, την καλύτερη ορ-
γάνωση αλλά και τις νομοθετικές παρεμβά-
σεις του υπουργείου Εργασίας σταδιακά
μετατρέπεται σε έναν οργανισμό πιο σύγ-
χρονο και φιλικό προς τον πολίτη. Μέχρι
πρότινος συγκέντρωνε το 48% του συνόλου
των παραπόνων των πολιτών στον Συνήγο-
ρο του Πολίτη. Σήμερα, μπορεί να εξυπηρε-
τήσει 6,5 εκατομμύρια ασφαλισμένους μέ-
σω των ψηφιακών υπηρεσιών μας για μια
σειρά από ανάγκες τους. 

Μεταξύ των κυριότερων ηλεκτρονικών
υπηρεσιών είναι το ηλεκτρονικό ραντεβού
που έχει καθιερωθεί στον ΕΦΚΑ και εξυ-
πηρετεί μηνιαίως πάνω από 1,6 εκατομμύ-
ριο πολίτες, χωρίς να ταλαιπωρούνται και
να αναμένουν σε ουρές, ενώ παράλληλα το
εν λόγω σύστημα λειτουργεί αποτελεσματι-
κά και στην αποσυμφόρηση των υπηρεσιών
μας. Χιλιάδες ασφαλιστικές ενημερότητες
εκδίδονται ηλεκτρονικά κάθε μήνα, ενώ
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΦΕΞΗΣ 
Διοικητής ΕΦΚΑ

«Ο e-ΕΦΚΑ εξυπηρετεί πλέον
6,5 εκατ. ασφαλισμένους» 

«Με τις 58 ηλεκτρονικές
υπηρεσίες που διαθέτει

σήμερα ο φορέας
καταργήσαμε
εκατομμύρια

συναλλαγές στα φυσικά
σημεία εξυπηρέτησης

στον 
Σωτήρη Πίκουλα 



εξίσου σημαντικές υπηρεσίες μας είναι το
Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας για τους
εν αναμονή συνταξιούχους, το myefkalive
(εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη), καθώς
και οι νέες ψηφιακές πλατφόρμες για χο-
ρήγηση επιδομάτων μητρότητας και
ασθένειας. 

Με τις 58 ηλεκτρονικές υπηρεσίες που
διαθέτει σήμερα ο φορέας καταργήσαμε
εκατομμύρια συναλλαγές στα φυσικά ση-
μεία εξυπηρέτησης, ενώ μέχρι το τέλος
του 2022 θα παρέχονται και άλλες δημο-
φιλείς υπηρεσίες του φορέα αποκλειστι-
κά ηλεκτρονικά.

Έχετε στείλει υποθέσεις κακής ή ελλι-
πούς εξυπηρέτησης στο πειθαρχικό
συμβούλιο; 
Στον e-ΕΦΚΑ διαχωρίζουμε την ήρα

από το στάρι, επιβραβεύοντας τους εργα-
τικούς υπαλλήλους αλλά και εκκινώντας
τις πειθαρχικές διαδικασίες για όσους δεν
ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους ή
έχουν προβεί στην παράβαση των καθη-
κόντων τους. Σε κάθε περίπτωση και με το
νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του
φορέα έχει σταλεί το «μήνυμα μηδενικής
ανοχής» σε φαινόμενα κακής λειτουργίας
και διαφθοράς, καθώς πριν ο μέσος χρό-
νος ολοκλήρωσης μιας πειθαρχικής δια-
δικασίας υπολογιζόταν σε δύο έτη, ενώ
τώρα η άσκηση της πειθαρχικής δίωξης
θα γίνεται σε έναν μήνα και θα ολοκληρώ-
νεται σε έναν μήνα από την κλήση σε απο-
λογία. Σε αυτήν την κατεύθυνση λειτουρ-
γεί και η Μονάδα Εσωτερικών Ερευνών
για την πιο συστηματική αντιμετώπιση των
καταγγελιών που αφορούν τον e-ΕΦΚΑ
και είναι επιφορτισμένη με την άμεση διε-
ρεύνηση καταγγελιών και αιτημάτων και
τη διενέργεια αυτεπάγγελτων ελέγχων
(πχ, επί υπέρμετρων καθυστερήσεων). 

Αναμφίβολα, το «τέρας» των ληξιπρό-
θεσμων συντάξεων ήταν το νούμερο
ένα πρόβλημα του ΕΦΚΑ. Πώς είναι η
κατάσταση τώρα και πώς εξυπηρε-
τούνται πιο γρήγορα οι εκκαθαρίσεις; 
Είμαστε στην τελική ευθεία για την επί-

λυση του ζητήματος των κύριων συντάξε-
ων, σημειώνοντας ρεκόρ εξαμήνου στις
απονομές το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνί-
ου 2022. Με βάση τα πρόσφατα στοιχεία
του Ιουλίου, οι ληξιπρόθεσμες κύριες
συντάξεις περιορίστηκαν στις 56.000.
Ωστόσο ο αριθμός των συντάξεων που εκ-
κρεμούν και που μπορούν να εκδοθούν
είναι πολύ μικρότερος και υπολογίζεται
στις 36.000, καθώς κάποιες από αυτές
κρίνονται ως δυνάμει ανελαστικές ή ανα-
μένεται να εκδοθούν για αυτές απορριπτι-
κές αποφάσεις (ανοιχτές δικαστικές εκ-

κρεμότητες/έλλειψη ιατρικής γνωμάτευ-
σης). Από τώρα το βάρος της προσπάθειάς
μας το ρίχνουμε στις επικουρικές που
μπαίνουν σε καθεστώς έκδοσης με fast
track διαδικασίες. Σε αυτό το σημείο
υπενθυμίζω ότι η έκδοση της οριστικής
κύριας σύνταξης ενός ασφαλισμένου εί-
ναι αναγκαία προϋπόθεση για την έκδοση
της οριστικής επικουρικής σύνταξής του.

Σε ποιες διευθύνσεις - πρώην ταμεία
πραγματοποιούνται ψηφιακά η συλλο-
γή και η εκκαθάριση των συντάξεων
και πότε θα δούμε να είναι καθολική
πραγματικότητα η ψηφιακή σύνταξη; 
Κατ’ αρχάς να επισημάνω ότι καταβάλα-

με μεγάλες προσπάθειες, ώστε σήμερα να
μιλάμε για Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης, όχι μόνο στις ταμπέλες και
στα χαρτιά αλλά κυρίως στα πληροφορια-
κά συστήματα που δεν επικοινωνούσαν
μεταξύ τους. 

Να επισημάνω ότι όλες οι αιτήσεις συν-
ταξιοδότησης υποβάλλονται με ηλεκτρο-
νικό τρόπο. Παρά ταύτα, η έκδοση της
σύνταξης είναι μια περίπλοκη διαδικασία.
Το θέμα της αυτοματοποίησης σχετίζεται
με το εάν ο ασφαλιστικός χρόνος του
ασφαλισμένου έχει καταχωριστεί ψηφια-
κά. Για τα τέως Ταμεία που ο χρόνος
ασφάλισης υπάρχει ψηφιακά, η διαδικα-
σία έχει αυτοματοποιηθεί, εκδίδονται, δη-
λαδή, ψηφιακά σε σύντομο χρονικό διά-

στημα. Με την ψηφιοποίηση του ασφαλι-
στικού βίου που βρίσκεται σε εξέλιξη και
χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης, η ψηφιακή σύνταξη θα αποτελεί
σύντομα πραγματικότητα για το σύνολο
των ασφαλισμένων μας. 

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε αυξή-
σεις στις κύριες συντάξεις πάνω από
6%. Ποιοι, όμως, θα ωφεληθούν πραγ-
ματικά από αυτές τις αυξήσεις; 
Πάνω από 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι

που οι συντάξεις τους κυμαίνονται κοντά
στο όριο της μέσης σύνταξης (περίπου
750 ευρώ) θα δουν αυξήσεις που θα αγγί-
ξουν ή και θα ξεπεράσουν ακόμη και μία
«13η σύνταξη».

Για παράδειγμα, συνταξιούχος χωρίς
προσωπική διαφορά που σήμερα λαμβά-
νει 800 ευρώ μηνιαίως, από 1/1/2023 και
με αύξηση που θα αγγίξει το 7%, θα δει τη
σύνταξή του να αυξάνεται κατά 56 ευρώ
τον μήνα, φτάνοντας στα 856 ευρώ. Το
ετήσιο όφελος ανέρχεται στα 672 ευρώ,
που είναι σχεδόν το 80% μιας επιπλέον
σύνταξης.

Όσον αφορά τους 800.000 με μεγάλη
προσωπική διαφορά -η οποία προέκυψε
μετά τον επανυπολογισμό των συντάξε-
ων-, αυτοί θα δουν αύξηση στα εισοδή-
ματά τους από την κατάργηση της Φορο-
λογικής Εισφοράς Αλληλεγγύης, καθώς
πρόκειται για συνταξιούχους που λαμβά-

νουν μεγαλύτερα ποσά συντάξεων.  Το
όφελος από την κατάργηση της λεγόμε-
νης Φορολογικής Εισφοράς Αλληλεγ-
γύης ενδεχομένως σε κάποιους συνταξι-
ούχους να σημαίνει 300 ευρώ στην τσέπη
τους και αφορά τις περιπτώσεις εκείνων
που δηλώνουν εισοδήματα 20 και 25 χι-
λιάδων ευρώ. 

Επομένως, ωφελημένοι από αυτές τις
αυξήσεις θα είναι περισσότεροι από τα
δύο τρίτα, δηλαδή η συντριπτική πλειονό-
τητα των συνταξιούχων. 
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«Πάνω από 1 εκατομμύριο
συνταξιούχοι 
που οι συντάξεις τους
κυμαίνονται κοντά στο
όριο της μέσης σύνταξης
(περίπου 750€) θα δουν
αυξήσεις που θα αγγίξουν
ή και θα ξεπεράσουν
ακόμη και μία 
«13η σύνταξη»



Μ
εγάλες... πιένες έζησε η «Polit-
ical» τις τελευταίες μέρες χάρη
στα ρεπορτάζ της, τα οποία και
αναπαράχθηκαν και αποτέλε-

σαν τροφή σχολιασμού από σχετικούς και
άσχετους, από τα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης μέχρι τις τηλεοπτικές εκπομπές. Ιδίως
το ρεπορτάζ που αφορούσε τον αρχηγό Στό-
λου, αντιναύαρχο Παναγιώτη Λυμπέρη, συ-
ζητήθηκε σε υπερθετικό βαθμό και στάθη-
κε αφορμή να εξαπολύσουν επίθεση κατά
της «Political» υποστηρικτές και φίλοι του,
οι οποίοι ωστόσο δεν επικεντρώθηκαν στο
να απαντήσουν εξ ονόματός του στα όσα
γράφουμε στο ρεπορτάζ, αλλά στο να στο-
χοποιήσουν την εφημερίδα, να της προσά-
ψουν ότι εξυπηρετεί συμφέροντα και να τη
συσχετίσουν με πρόσωπα και καταστάσεις
στο Πεντάγωνο. Και έθεσαν ως ακρογωνι-
αίο λίθο της υποστηρικτικής γραμμής τους
το να «κολλήσουν» στην εφημερίδα αντε-
θνικά ελατήρια, θεωρώντας ότι ο στόλαρ-
χος λόγω θέσης είναι υπεράνω κριτικής για
να μη χρησιμοποιηθεί ως όπλο από τους
Τούρκους…

Σε ένα τεκμηριωμένο βάσει πληροφο-
ριών ρεπορτάζ -κατά παραδοχή και των επι-
κριτών που θέλουν... ΕΔΕ για το πώς διέρ-
ρευσαν οι πληροφορίες- όλοι αυτοί διαπί-
στωσαν «αήθη επίθεση» και «άθλια και συ-
κοφαντική δυσφήμηση» για τον αρχηγό,
«επιζήμια για το εθνικό συμφέρον λασπο-
λογία»-διαρροή απορρήτων πληροφοριών
και την «Political» λειτουργούσα βάσει υπο-
βολέα.

«Η δημοσίευση είναι η ψυχή της Δικαιο-
σύνης» είναι η καταρχάς και καταρχήν απάν-
τησή μας σε όλους όσοι μας επιτιμούν γιατί
αποκαλύψαμε πληροφορίες, οι οποίες σε
καμία περίπτωση δεν ήταν διαβαθμισμένες
ως απόρρητες και σε καμία περίπτωση δεν
συνιστούν ζημία του έθνους, της ασφάλειας
και της αμυντικής θωράκισής του. Αλλά μια
και οι ίδιοι διαπίστωσαν «βαθιά λαρύγγια»,
ας αναζητήσουν εντός του οίκου τους τούς
πληροφοριοδότες. 

Και για αυτούς που έχουν υπερευαισθη-
σίες και ανησυχούν μήπως το δημοσίευμα
της «Political» φιλοξενηθεί στη... «Millyi-
et», δεν θυμόμαστε να επέδειξαν αντίστοι-
χη ευαισθησία σε άλλες περιπτώσεις,
όπως για παράδειγμα στα όσα είπε ο δια-
σώστης Ιάσων Αποστολόπουλος περί απα-
γωγών και «δολοφονιών» μεταναστών από

τις ελληνικές Αρχές, που έγιναν σημαία
από τα τουρκικά ΜΜΕ, ή για τις εμφανίσεις
μουσουλμάνων βουλευτών στα κανάλια
του Ερντογάν, στα οποία δυσφημούσαν τη
χώρα με fake news περί δήθεν καταπάτη-
σης των θρησκευτικών δικαιωμάτων τους.
Αφού έβγαλαν «πατριωτόμετρο» για να με-
τρήσουμε τον πατριωτισμό μας, τους ενη-
μερώνουμε ότι είναι οι τελευταίοι που μπο-
ρούν να μας εγκαλέσουν.  

Στο σπίτι του κρεμασμένου…
Κι ας πάμε λίγο στα δημοσιογραφικά, στα

όσα μας καταλογίζουν συνάδελφοι και «συ-
νάδελφοι», οι οποίοι και σαφώς κρίνουν εξ
ιδίων τα αλλότρια. Γιατί οι ίδιοι, στοχεύοντας
επιλεκτικά αξιωματικούς, υπουργούς και
πρωθυπουργούς, θεωρούν ότι κάνουν ερευ-
νητική δημοσιογραφία και πιστεύουν ότι
έχουν κατ’ αποκλειστικότητα αυτό το προνό-
μιο. Και ενοχλούνται όταν άλλοι πραγματικά
ερευνούν, μαθαίνουν και επιβεβαιώνουν
στοιχεία του ρεπορτάζ, όταν αυτό στρέφεται
κατά κάποιου τοτέμ της δικής τους δημοσιο-
γραφικής αντίληψης.

«Τα καλά και συμφέροντα», κατά τας γρα-
φάς, αφού όταν εξυπηρετεί το ρεπορτάζ
παίρνει εύσημα, όταν όμως δεν εξυπηρετεί
βρίσκεται στο στόχαστρο. Κλασικό παρά-
δειγμα, η υποδοχή δύο ρεπορτάζ της «Politi-
cal» από το militaire.gr, εξειδικευμένο site
για την Άμυνα. «Άρθρο-βόμβα» χαρακτηρί-
ζει το ρεπορτάζ μας για τα Ελληνικά Αμυντι-
κά Συστήματα, το οποίο υιοθετεί ζητώντας
παράλληλα εξηγήσεις από το ΥΠΕΘΑ για τις
καταγγελίες που φιλοξενούμε. Από την άλλη,
στην περίπτωση του ρεπορτάζ για τον αντι-
ναύαρχο Λυμπέρη μάς κατονομάζει ως «βα-
ποράκια» μηνυμάτων στην ηγεσία των Ενό-
πλων Δυνάμεων. Αλλά είπαμε, «τα καλά και
συμφέροντα».

Η επίθεση κατά της «Political» είναι συν-
τονισμένη και σε αυτήν πρωτοστατούν τα
εξειδικευμένα μέσα για την Άμυνα, σε μια
συντεχνιακή λογική που δεν μπορεί παρά να
προβληματίσει. Γιατί ας είμαστε ξεκάθαροι,
αυτά τα ειδικά sites είναι που ζουν εδώ και
χρόνια από τις διαφημίσεις των εξοπλιστι-
κών εταιρειών, των περιβόητων «οπλάδων»,
εξυπηρετώντας με τη γραφίδα τους την

πλευρά στην οποία βρίσκονται - και δεν εί-
ναι η «Political». Και είναι γνωστό τοις πάσι
και πώς αποφασίζονταν τα εξοπλιστικά
προγράμματα στο παρελθόν και πόσο στοί-
χισαν στους Έλληνες.

Αυτό που θέλουμε να διατρανώσουμε σε
όλους τους τόνους είναι πως όσοι ψάχνουν
«πληρωμένα παπαγαλάκια» να τα αναζητή-
σουν αλλού και όχι σε μια εφημερίδα, η
οποία μπορεί και δημοσιεύει ό,τι πληροφο-
ρείται και θεωρεί πως πρέπει να γνωρίζουν
οι αναγνώστες της, χωρίς να σκέφτεται αν θα
στενοχωρηθούν εχθροί ή φίλοι.

Ως «κλείσιμο», μια συμβουλή για όσους
φόρεσαν ή φορούν καπέλα με εθνόσημο
και «κλάρες»: Μάθετε να ακούτε τους πολί-
τες, μάθετε πώς σας αντιμετωπίζει η κοινω-
νία, της οποίας είστε και εσείς μέλη, και
αποφύγετε από καθέδρας διαπιστώσεις
που απλώς μεγαλώνουν την αποξένωσή
σας από τον κόσμο. 
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Στο στόχαστρο «παπαγάλων»
και επαγγελματιών πατριωτών

«Political»: Όσοι ψάχνουν πληρωμένους κονδυλοφόρους
και εθνικά επιζήμιες φωνές να κοιταχτούν στον καθρέφτη



Γ
ια πρώτη φορά μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμί-
ου Πολέμου, ένα μετα-φασιστικό κόμμα βρί-
σκεται προ των πυλών της εξουσίας στη Ρώμη,
με την ακροδεξιά παράταξη Αδέλφια της Ιτα-

λίας, υπό την Τζόρτζια Μελόνι, να αναδεικνύεται πρώτη
δύναμη στις εκλογές της Κυριακής. 

«Η Ιταλία μάς διάλεξε και δεν θα την εξαπατήσουμε.
Θα κυβερνήσουμε για όλους», είπε η 45χρονη Μελόνι,
προσπαθώντας να κατευνάσει τις εύλογες ανησυχίες
στην Ιταλία και στο εξωτερικό. 

Η συμμαχία που σχημάτισε με το άλλο κόμμα της ιτα-
λικής ακροδεξιάς, τη Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι, και με τη
Φόρτσα Ιτάλια, τη δεξιά παράταξη του Σίλβιο Μπερλου-
σκόνι, συγκεντρώνει περί το 44% των ψήφων και αναμέ-
νεται να εξασφαλίσει απόλυτη πλειοψηφία εδρών τόσο
στη Βουλή όσο και στη Γερουσία.

Στον αντίποδα, το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμ-
μα του Ενρίκο Λέτα πέφτει στο 25,4% και αναζητά νέα
ηγεσία. Την τρίτη θέση καταλαμβάνει το λαϊκίστικο Κί-
νημα 5 Αστέρων με 15,2%, ενώ η αποχή έσπασε ιστορικό
ρεκόρ.

Η Μελόνι, που προαλείφεται ήδη για να γίνει η πρώτη
γυναίκα πρωθυπουργός της Ιταλίας, οδήγησε τα Αδέλ-
φια από το 4,3% το 2018 σχεδόν στο ένα τέταρτο των ψή-
φων σήμερα (περί το 26%). Η Λέγκα συγκεντρώνει 9,01%
και η Φόρτσα Ιτάλια 8,25%.

Πότε θα σχηματιστεί η νέα κυβέρνηση
Προβάλλοντας το όραμα «πατρίς, θρησκεία, οικο-

γένεια» και «η Ιταλία για τους Ιταλούς», η «σταρ» της

ακροδεξιάς επιβλήθηκε κεφαλαιοποιώντας τους
φόβους και την οργή εκατομμυρίων πολιτών για την
έκρηξη των τιμών και της ανεργίας, την απειλή ύφε-
σης και τις ανεπάρκειες του κρατικού μηχανισμού. Η
νέα κυβέρνηση αναμένεται να σχηματιστεί ύστερα
από 4-12 εβδομάδες και πολλά θα εξαρτηθούν από
την εσωτερική ισορροπία δυνάμεων. «Μήπως οι
Σαλβίνι και Μπερλουσκόνι ανέχονται τη Μελόνι μόνο
και μόνο για να βρεθούν στην εξουσία;», διερωτάται
o «Guardian».

Σημαντική ένδειξη για τον προσανατολισμό της νέας
κυβέρνησης θα είναι το πρόσωπο που θα αναλάβει το
υπουργείο Οικονομικών, καθώς η Ιταλία, τρίτη μεγαλύ-
τερη οικονομία της Ευρωζώνης, έχει ένα δυσθεώρητο
δημόσιο χρέος και υψηλό πληθωρισμό.  Τη στιγμή που η
ευρωπαϊκή ακροδεξιά πανηγυρίζει για τη νίκη της Με-
λόνι, μεγάλο μέρος του ιταλικού Τύπου αντιμετωπίζει με
σκεπτικισμό τη σαρωτική νίκη της ακροδεξιάς.
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Η Μελόνι μετά τη μεγάλη νίκη 
με 44% του ακροδεξιού μπλοκ 
στις εκλογές δηλώνει: 
«Θα κυβερνήσουμε για όλους» 
- Πώς θα μπορέσει να συνεργαστεί
με Σαλβίνι και Μπερλουσκόνι

«Δεν θα εξαπατήσουμετην Ιταλία»
Ηνίκη των Αδελφών της Ιταλίας (FdI) στις ιταλικές εκλογές

ήταν αναμενόμενη βάσει των polls. Εκτός απροόπτου, το
εθνικιστικό κόμμα της Τζόρτζια Μελόνι θα σχηματίσει κυ-

βέρνηση σε συνεργασία με την ακροδεξιά Λέγκα του Βορρά του
Ματέο Σαλβίνι και τη δεξιά Φόρτσα Ιτάλια του Σίλβιο Μπερλουσκό-
νι. Όπως φαίνεται, η Ιταλία των 30 πρωθυπουργών και σχεδόν δι-
πλάσιων κυβερνήσεων από το 1946 θα έχει την πρώτη γυναίκα
πρωθυπουργό στην ιστορία της. 

Η ιδεολογία της Μελόνι συνοψίζεται με ακρίβεια σε πρόσφατη
ομιλία της στο ακροδεξιό «Vox» στην Ισπανία: «Ναι στον θεσμό της
οικογένειας, όχι στο λόμπι της LGBT κοινότητας, ναι στη σεξουαλική
ταυτότητα, όχι στην ιδεολογία με βάση το φύλο, όχι στην ισλαμιστική
βία, ναι στα ασφαλή σύνορα, όχι στη μαζική μετανάστευση, όχι στα
μεγάλα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όχι στους γραφειοκρά-
τες των Βρυξελλών». Οι συνεργάτες της στην κυβέρνηση, μάλιστα,
έχουν και αυτοί τη δική τους δεξιά ατζέντα, με κοινό παρονομαστή
τις κακές σχέσεις με την ΕΕ. Σχετικά με τη Ρωσία, σε αντίθεση με τη
Μελόνι, η οποία έχει λάβει ξεκάθαρα θέση κατά της Ρωσίας, ο Μα-
τέο Σαλβίνι, σαν πιστός θαυμαστής του Πούτιν, έχει διαφωνήσει με
την πολιτική των κυρώσεων, ενώ ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι είχε πρό-

σφατα δηλώσει
ότι λίγο πολύ η
Ρωσία εξωθήθη-
κε να εισβάλει
στην Ουκρανία.
Οι ενδοκυβερνη-
τικοί συσχετισμοί
θα είναι λεπτοί
από την πρώτη
μέρα. Όπως είχε
πει ο Κωνσταντί-
νος Καραμανλής
κάποτε, όμως,
στην πολιτική

υπάρχουν πράγμα-
τα που γίνονται και
δεν λέγονται και

πράγματα που λέγονται και δεν γίνονται. Η Μελόνι το έχει αντιληφθεί
και έχει λειάνει τη ρητορική της σε σχέση με παλαιότερα. Για παρά-
δειγμα, μπορεί το FdI να υποστηρίζει με θέρμη τις χριστιανικές
αξίες, αλλά η Μελόνι έχει δηλώσει πως δεν σκοπεύει να καταργήσει
τις αμβλώσεις. Μπορεί να τα βάζει με το «LGBT λόμπι», αλλά δύσκο-
λα θα πάρει πίσω τα ισχύοντα δικαιώματά τους. Μπορεί να μειωθεί η
παράνομη μετανάστευση, αλλά η κυβέρνηση δεν μπορεί να πάει
ενάντια στους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου.

Τέλος, το άπειρο στη διακυβέρνηση FdI, το οποίο πήρε μόλις 4%
στις εκλογές του 2018, αναμένεται να αντιμετωπίσει τις πιο σοβαρές
προκλήσεις στην οικονομία, η οποία διακρίνεται από στασιμότητα,
χαμηλή παραγωγικότητα και υψηλή ανεργία, κυρίως στους νέους.
Η Ιταλία κάθεται πάνω σε ένα χρέος σχεδόν 3 τρισ. ευρώ, ίσο με το
150% του ΑΕΠ, και έχει παραδοσιακά κακή παράδοση στην απορρό-
φηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, όπως τα σχεδόν 200 δισ. ευρώ του
Ταμείου Ανάκαμψης, τη χρήση των οποίων θέλει να επαναδιαπραγ-
ματευθεί εν μέρει με την Ευρώπη η Τζόρτζια Μελόνι.

Ο σχηματισμός της πιο δεξιάς κυβέρνησης συνεργασίας από τον
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ιταλία είναι, αναμφίβολα, κακά μαντάτα
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τα περιθώρια ελιγμών της Μελόνι
δεν είναι μεγάλα. Το ερώτημα είναι ένα: Αν η κατάσταση στην οικο-
νομία γίνει δύσκολη για την Ιταλία, ποια πορεία θα ακολουθήσει η
νέα κυβέρνηση; Θα λάβει μετριοπαθείς αποφάσεις ή θα πνιγεί από
τον λαϊκισμό; Η πολιτική ιστορία της Ιταλίας και οι ενδοκυβερνητι-
κοί συσχετισμοί δεν επιτρέπουν μεγάλη αισιοδοξία. 

Σύμβουλος Στρατηγικής 
και Επικοινωνίας

του Χρίστου Βαχτσιαβάνου

Η επόμενη μέρα 
της εκλογής 
Μελόνι 
στην Ιταλία



Τ
ο θέμα των αναισθησιολόγων
και η έλλειψή τους σε μεγάλα
νοσοκομεία της χώρας δεν είναι
καινούργιο ή μόνο ελληνικό

φαινόμενο. Η ειδικότητα του αναισθησιο-
λόγου δεν είναι μια ειδικότητα ελκυστική
για τους νέους γιατρούς, οι οποίοι δεν την
προτιμούν, ενώ όσοι ήδη υπάρχουν είτε
έχουν φύγει για το εξωτερικό είτε έχουν
προτιμήσει τον ιδιωτικό τομέα. 

Στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»
κάποτε υπήρχαν και 16 αναισθησιολόγοι.
Πλέον το νοσοκομείο έχει δέκα και ο
ένας βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια.

Στο υπουργείο έγινε προσπάθεια να
μετακινηθούν γιατροί με εμπειρία σε
παιδιά, έτσι χθες, σύμφωνα με πληρο-
φορίες της «Political», το νοσοκομείο
ενισχύθηκε προσωρινά με έναν αναι-
σθησιολόγο από τον Ευαγγελισμό, ενώ
σήμερα θα έρθει και ένας γιατρός από το
Ασκληπιείο της Βούλας ώστε να ανοί-
ξουν και άλλα χειρουργικά τραπέζια και
να πάρουν σειρά και άλλα τακτικά χει-
ρουργεία που έχουν μείνει πίσω. Αυτήν
τη στιγμή και λόγω πανδημίας, όπου εί-
χαν μείνει κλειστά τα χειρουργεία, η λί-
στα αναμονής φτάνει τα 2.925 παιδιά,

ενώ, όπως είπε ο Θάνος Πλεύρης στον
ΣΚΑΪ, το 2019 η λίστα ήταν στα 2.853 χει-
ρουργεία. 

Γιατί δεν μπορούν 
να γίνουν προσλήψεις

Στην ίδια συνέντευξη ο υπουργός Υγεί-
ας ανέφερε ότι τα χειρουργεία που αφο-
ρούν παιδιά και βρέφη χρειάζονται ακόμη
μεγαλύτερη φροντίδα και λόγω και του μι-
κρού βάρους των παιδιών είναι συνήθως
τα χειρουργεία πολύωρα και πιο επώδυ-
να. Ο υπουργός εξήγησε πως δεν μπορεί

να κάνει προσλήψεις γιατί συνολικά η Ευ-
ρώπη έχει λιγότερους αναισθησιολόγους
από όσους χρειάζεται, άρα στην παρούσα
φάση το θέμα μπορεί να αντιμετωπιστεί
με μεταφορά γιατρών από άλλα νοσοκο-
μεία, κάτι που προφανώς θα προκαλέσει
δυσλειτουργία και στα νοσοκομεία των
ενηλίκων.

«Αναφορικά με το ενδεχόμενο επίταξης,
πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται. Οι αναισθη-
σιολόγοι όταν φεύγουν, σημαίνει ότι αντι-
στοίχως τακτικά χειρουργεία που υπάρ-
χουν και στον ιδιωτικό τομέα θα πάνε πί-

σω. Δηλαδή, πολλές φορές λέμε με ευκο-
λία κάποιες λέξεις. Παντού υπάρχουν χει-
ρουργεία. Έχουμε που έχουμε το θέμα με
τους αναισθησιολόγους, φανταστείτε ότι
εδώ πέρα δεν ψάχνουμε να βρούμε έναν
οποιονδήποτε αναισθησιολόγο», τόνισε με
νόημα ο υπουργός. Να θυμίσουμε ότι την
περίοδο της πανδημίας δεν γινόταν το 80%
των τακτικών χειρουργείων. 
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Τι είπε ο υπουργός Υγείας
Θάνος Πλεύρης για 
την έλλειψή τους στο Παίδων
«Αγία Σοφία», που προκαλεί
μεγάλες αναμονές 
στα χειρουργεία

«Στέλνουμε αναισθησιολόγους
από άλλα νοσοκομεία...»

«Δεν κινδυνεύουν τα παιδιά που είναι σε λίστα αναμονής»
Ο κ. Πλεύρης τόνισε πως τα παιδιά που
είναι σε λίστα αναμονής δεν κινδυ-
νεύουν, γιατί μιλάμε για τακτικά χει-
ρουργεία, ενώ υπάρχει η σκέψη και για
συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Ήδη,
όπως είπε ο υπουργός, σε Θεσσαλονίκη
και Λάρισα έγιναν 2.500 χειρουργεία από
τη λίστα του Δημοσίου σε ιδιωτικές κλι-
νικές χωρίς καμία συμμετοχή των πολι-
τών. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφο-

ρίες, στο νομοσχέδιο του υπουργείου
Υγείας, που είναι υπό επεξεργασία, θα
δίνεται η δυνατότητα για άρση της απο-
κλειστικής και πλήρους απασχόλησης
στα δημόσια νοσοκομεία. Δρομολογούν-
ται αλλαγές σχετικά με την ιατρική εκ-
παίδευση και το αγροτικό των γιατρών,
αλλά κυρίως στο βασικό θέμα που αφορά
τις εργασιακές σχέσεις των γιατρών, με
τη δυνατότητα οι γιατροί του ΕΣΥ να

έχουν περιορισμένη απασχόληση και
στον ιδιωτικό τομέα. Αυτή η δυνατότητα
θα είναι υπό προϋποθέσεις και θα στο-
χεύει προς όφελος των γιατρών και των
νοσοκομείων. 
Παράλληλα, το προσχέδιο προβλέπει
και ιδιώτες να δουλεύουν σε θέσεις με-
ρικής απασχόλησης στο ΕΣΥ, διατηρών-
τας τα ιατρεία τους, υπό προϋποθέσεις
και πάλι.

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 



Σ
υναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές
της Πάτρας, καθώς τα τελευταία
24ωρα φέρεται να είναι σε εξέλιξη η
μεγαλύτερη μέχρι σήμερα επιχείρη-

ση revenge porn, με τις προσωπικές στιγμές
(σ.σ.: βίντεο και φωτογραφίες) περισσότερων
από 100 γυναικών -κυρίως νεαρής ηλικίας- να
διακινούνται μέσω εφαρμογής σε κινητά τη-
λέφωνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για
πάνω από 1.000 βίντεο και φωτογραφίες, δια-
χωρισμένα σε ονομαστικούς φακέλους, με τις
γυναίκες είτε σε ερωτικές στιγμές με πρώην
συντρόφους τους είτε σε αποκαλυπτικές πό-
ζες, που έχουν γίνει έρμαιο σε διαδικτυακές
εφαρμογές. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η
αποστολή του συγκεκριμένου πορνογραφι-
κού υλικού γίνεται μέσω διαδικτυακής εφαρ-
μογής που χρησιμοποιείται για αποστολή με-
γάλων σε όγκο αρχείων. Βέβαια, πρόσβαση σε
αυτό το υλικό δεν έχει ο οποιοσδήποτε αλλά
μόνον οι «μυημένοι» που γνωρίζουν έστω και
ένα άτομο από τους αρχικούς διακινητές.

Η αποκάλυψη έγινε όταν η πληροφορία
έφτασε σε μια νεαρή κοπέλα, που εργάζεται
σε καφέ της Πάτρας, ότι διακινούνται βίντεο
και φωτογραφίες με την ίδια σε ρόλο πρωτα-
γωνίστριας. 

Οι φάκελοι με τις περισσότερες από 100 γυ-
ναίκες φαίνεται να βρίσκονται ήδη σε εκατον-
τάδες συσκευές, ενώ πολλές κοπέλες κατά
πάσα πιθανότητα δεν γνωρίζουν την ύπαρξη
αυτού του υλικού (σ.σ.: βίντεο και φωτογρα-
φίες). Την ίδια ώρα, φαίνεται να υπάρχουν και
νομικές δυσκολίες για την αντιμετώπιση του
προβλήματος, καθώς το υλικό δεν έχει αναρ-
τηθεί στο Διαδίκτυο αλλά διακινείται σε μορ-
φή αρχείου, που και πάλι είναι ποινικά κολά-
σιμο, όμως, δύσκολα μπορεί κανείς να εντοπί-
σει τις πηγές. Πρέπει δε στην εξίσωση να βά-
λουμε έναν ακόμη παράγοντα: οι ίδιες οι γυ-

ναίκες να έχουν στείλει βίντεο και φωτογρα-
φίες σε πρώην συντρόφους τους, οπότε για να
υπάρξει σχηματισμός δικογραφίας θα πρέπει
να αποδειχθεί η διακίνηση του υλικού. 

Τι λέει η νομοθεσία
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, από

τον Ιούνιο του 2022 τροποποιήθηκε ο ποινικός
κώδικας για την εκδικητική πορνογραφία και
συγκεκριμένα το άρθρο 346, με τον νομοθέτη
να επιβάλλει ποινή έως και 8 χρόνια κάθειρξη.
Ειδικότερα, όποιος χωρίς δικαίωμα στέλνει σε

τρίτα πρόσωπα ή αναρτά εικόνες σε μόνη θέα,
ή αναρτά οπτικό ή οπτικοακουστικό υλικό που
αφορά δημόσια πράξη τρίτου προσώπου με
γενετήσιο περιεχόμενο, τιμωρείται με φυλά-
κιση τουλάχιστον 3 ετών. Ο νόμος ισχύει και
για εκείνους που διακινούν το ίδιο υλικό από
κινητό σε κινητό. Εάν αυτή η πράξη γίνεται με
ανάρτηση στο Διαδίκτυο ή αφορά ανήλικο, τό-
τε ο νόμος προβλέπει κάθειρξη έως 8 ετών,
ενώ εάν το θύμα από αυτήν την πράξη οδηγή-
θηκε σε απόπειρα αυτοκτονίας επιβάλλεται
μεγαλύτερη ποινή.
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Μεγάλο αγώνα για να κρατήσουν στη ζωή το μόλις τεσσά-
ρων μηνών βρέφος, που την Κυριακή μεταφέρθηκε εσπευ-
σμένα από το νοσοκομείο της Καλαμάτας με βαριές κρανι-
οεγκεφαλικές κακώσεις και μώλωπες σε όλο του το κορμί,
δίνουν οι γιατροί της ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία
Σοφία». Την ίδια ώρα, οι γονείς του (σ.σ.: ηλικίας 21 ετών και οι
δυο) πήραν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον του ανα-
κριτή Καλαμάτας την Τετάρτη 28/9, με τον πατέρα να παραμέ-
νει προσωρινά κρατούμενος λόγω της κακουργηματικής σε
βάρος του δίωξης. 

Αίσθηση προκαλούν τα όσα αναφέρονται στο διαβιβαστι-
κό της Ασφάλειας Καλαμάτας, καθώς το τεσσάρων μηνών
βρέφος διεκομίσθη από το νοσοκομείο Κυπαρισσίας σε αυ-
τό της Καλαμάτας «ωχρό με άρρυθμη αναπνοή, ληθαργικό,
με ήπια αντίδραση στα επώδυνα ερεθίσματα». Με απλά λό-
για, το παιδί ήταν σχεδόν νεκρό. Οι γιατροί, έπειτα από εξε-
τάσεις, διαπίστωσαν ότι «αναφορικά με τα μάτια, πολλαπλές

ένδω και πάρα αμφιβληστροειδικές κηλιδώσεις αιμορρα-
γίες, ως επί συνδρόμου κακοποιημένου βρέφους, ενώ από
διενεργηθείσα αξονική τομογραφία, διαπιστώθηκε εκτετα-
μένο υποσκληρίδιο αιμάτωμα στο δρέπανο και αριστερό εγ-
κεφαλικό ημισφαίριο. Επίσης διαπιστώθηκε υποσκληρίδιο
αιμάτωμα δεξιάς μετωπιαίας χώρας και ολιγάριθμα στοι-
χεία υπαραχνοειδούς περιοχής. Επίσης διαπιστώθηκε κά-

ταγμα 3ου και 4ου πλευρικού τόξου αριστερά».
Οι γιατροί που κατέθεσαν στην ΕΛΑΣ συμφώνησαν ότι το

μωράκι παρουσίαζε σημάδια κακοποίησης και άμεσα διατάχ-
θηκε η σύλληψη των γονιών του. Προανακριτικά, ο 21χρονος
πατέρας του παιδιού φέρεται να υποστήριξε (σ.σ.: άλλαξε την
αρχική του κατάθεση) ότι «στο σπίτι βρισκόμουν μόνος με το
νεογνό και αφού το είχα ταΐσει, εκείνο άρχισε να κλαίει με
σπαραγμούς τουλάχιστον για ένα τέταρτο της ώρας. Δεν ήξε-
ρα τι να κάνω και τελικά το σήκωσα και το έπιασα από τις μα-
σχάλες και τα πλευρά και το ταρακουνούσα όλο και γρηγορό-
τερα και δυνατότερα για αρκετή ώρα για να ηρεμήσει. Τότε
αντιλήφθηκα ότι κάτι κακό έπαθε».

Ο συνήγορός του Νίκος Αγγελόπουλος υποστήριξε ότι ο εν-
τολέας του βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και
ότι αρνείται τις βαριές κατηγορίες που του έχουν αποδοθεί
και ιδιαίτερα αυτή της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Κώστας Παπαδόπουλος

Π Α Τ Ρ Α

Τεράστια επιχείρηση
κατά του revenge porn

Σε εξέλιξη η έρευνα των Αρχών
για τα πάνω από 1.000 βίντεο
και φωτογραφίες με
προσωπικές στιγμές 100 
και πλέον γυναικών που
διακινούνται μέσω
διαδικτυακών εφαρμογών
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Την ώρα που η Τουρκία εντείνει την προκλητικότητα
έναντι της χώρας μας και επιχειρεί να κορυφώσει την
εργαλειοποίηση του Μεταναστευτικού, ο
υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θε-
οδωρικάκος στέλνει μήνυμα στην αντίπερα
όχθη πως «όσο και αν μηχανεύονται μεθό-
δους και πράγματα, δεν πρόκειται να πετύ-
χουν τίποτα».

Ο κ. Θεοδωρικάκος έκρουσε τον κώδωνα
επισημαίνοντας ότι «το φαινόμενο του 2020
επαναλαμβάνεται στον Έβρο με διαφορετικό τρό-
πο. Τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2020 καθοδηγή-
θηκαν μερικές χιλιάδες άνθρωποι σε ένα συγκεκριμένο
σημείο, ενώ τώρα τους οδηγούν με οργανωμένο τρόπο
κατά μήκος των δεκάδων χιλιομέτρων του ποταμού

Έβρου, που αποτελεί το φυσικό σύνορο μεταξύ Ελλάδας
και Τουρκίας». Ο ίδιος πάντως ξεκαθάρισε ότι «η Ελ-

ληνική Αστυνομία, που έχει την ευθύνη για τη
φύλαξη των συνόρων, σε εξαιρετική συνεργα-

σία με τον ελληνικό στρατό και τους πολίτες
του Έβρου εφαρμόζουν -όλοι μαζί- το σχέ-
διο “Ακρίτας” με αποτελεσματικό τρόπο».

Χρησιμοποιώντας τη γλώσσα των αριθ-
μών, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη τό-

νισε ότι «ο καθημερινός αριθμός των παράτυ-
πων μεταναστών που επιχειρούν να περάσουν τα

σύνορα είναι στα 1.500 άτομα και από την αρχή του χρό-
νου έχουν ξεπεράσει τους 160.000 ανθρώπους. Εμείς
ενημερώνουμε τους Ευρωπαίους εταίρους μας για όσα
συμβαίνουν. Στις επιχειρήσεις της ΕΛΑΣ συμμετέχουν

ενεργά και οι δυνάμεις του Frontex προκειμένου να
υπάρχει ισχυρό αποτρεπτικό μήνυμα. Όλα αυτά είναι
δράσεις που δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι πυλώνας στα-
θερότητας, υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα σύνορά
της σε συνεργασία με τις γειτονικές χώρες. Εφαρμόζου-
με το Διεθνές Δίκαιο, φυλάμε τα σύνορα της Ευρώπης,
ας το σεβαστούν επιτέλους οι γείτονές μας».

Τέλος, αναφερόμενος στη συχνή παρουσία του στον
Έβρο -εκεί όπου δίνεται η μάχη της πρώτης γραμμής- ο
Τάκης Θεοδωρικάκος ξεκαθάρισε πως «είναι γιατί θέλω
να ενισχύσω και το ηθικό των ανθρώπων που εργάζονται
εκεί και για να έχω προσωπική αντίληψη της δουλειάς
της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς θεωρώ ότι είναι η βα-
σική μας προτεραιότητα η ασφάλεια των συνόρων».

Παπ.

Θεοδωρικάκος για  Έβρο: «Το σκηνικό του 2020 επαναλαμβάνεται με άλλον τρόπο»

Χ
ωρίς αποτέλεσμα συνεχίστηκαν
χθες οι εκτεταμένες έρευνες
των αρμόδιων Αρχών για τον εν-
τοπισμό της 48χρονης γυναίκας

που αγνοείται από την περασμένη Πέμπτη
στην Ευρυτανία. Χθες βούτηξαν ξανά τέσ-
σερα άτομα της ομάδας υποβρύχιων απο-
στολών σε μεγάλο βάθος στη Λίμνη Κρε-
μαστών ούτως ώστε να συνεχίσουν την
έρευνα.

Σύμφωνα με πηγές από το Λιμενικό, που
μίλησαν στην «Political», την Κυριακή στις
έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από το
αρμόδιο κλιμάκιο του Λιμενικού εντοπί-
στηκε ένας μεγάλος όγκος που έμοιαζε με
ανθρώπινο σώμα. Εντούτοις, όπως απο-
δείχτηκε, το εύρημα που κινητοποίησε
τους βατραχανθρώπους του Λιμενικού δεν
ήταν ανθρώπινο σώμα, μιας και στον βυθό
της λίμνης στην Ευρυτανία υπάρχουν πολ-

λά αντικείμενα, λάσπη και φερτά υλικά.
Φυσικά είναι πασιφανές ότι αυτό το γεγο-
νός δυσκολεύει τις υποβρύχιες έρευνες
και δημιουργεί μεγάλες μάζες.

Οι αρμόδιες Αρχές εστιάζουν τις προ-
σπάθειες εντοπισμού ακριβώς δίπλα στη
λίμνη, μιας και σε εκείνο το σημείο εντοπί-
στηκαν το κινητό, το αυτοκίνητο της
48χρονης αλλά και ένα σημείωμα στο
οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, ζητού-
σε να της γίνει ευθανασία, αν βρεθεί βαριά
τραυματισμένη, και να προσέχουν το παιδί
της. Επιπρόσθετα, άνδρες της 7ης ΕΜΑΚ
από τη Λαμία «χτένισαν» για ακόμη μια μέ-
ρα όλη τη λίμνη και τις όχθες περιμετρικά,
όμως και αυτές οι έρευνες ήταν άκαρπες.

Αρνείται εμπλοκή ο σύζυγος
Όπως έγινε γνωστό, τις τελευταίες μέ-

ρες λίγο πριν από την εξαφάνιση της άτυ-
χης γυναίκας είχε προηγηθεί ένα σκηνικό
έντασης στο σπίτι της με τον σύζυγό της,

καθώς η ίδια πήγε στο νοσοκομείο του
Καρπενησίου και δήλωσε πως έπεσε θύ-
μα ενδοοικογενειακής βίας. Οι αστυνομι-
κές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και
συνέλαβαν τον σύζυγό της στο πλαίσιο του
αυτοφώρου, με το δικαστήριο να του επι-
βάλλει από την πρώτη στιγμή περιοριστι-
κά μέτρα. Ο συλληφθείς από την πρώτη
στιγμή αρνήθηκε πως έχει οποιαδήποτε
εμπλοκή με την εξαφάνιση της συζύγου
του, ενώ έδειξε διατεθειμένος να συμμε-
τάσχει στις έρευνες για τον εντοπισμό της.

Από τα όσα είπε στους αστυνομικούς ο
ίδιος, είχε διαφωνία με τη σύζυγό του για
οικονομικές διαφορές με αφορμή κάποια
περιουσιακά στοιχεία. Οι αστυνομικοί που
ερευνούν την υπόθεση της εξαφάνισης
της 48χρονης έχουν βάλει στο «μικρο-
σκόπιο» τις σημειώσεις της που βρέθηκαν
στο αυτοκίνητό της, το οποίο η ίδια άφησε
στη Λίμνη των Κρεμαστών. Ταυτόχρονα
εξετάζονται και όλες οι επικοινωνίες που

είχε η γυναίκα με κοντινά της πρόσωπα τις
τελευταίες μέρες.

«Αγαπημένη μου Ευρυδικούλα, έμαθα
κάτι που δεν μου άρεσε, δεν ξέρω αν είναι
αλήθεια, αλλά στενοχωρήθηκα πολύ. Και
στέλνω από ενδιαφέρον - όχι από κου-
τσομπολιό. Ό,τι χρειαστείς είμαι δίπλα
σου», έγραφε σε ένα από τα μηνύματά του
ένας φίλος της 48χρονης, με την ίδια να
του απαντά: «Στείλε μου δύναμη και θετι-
κή ενέργεια».

Καρπενήσι: Άκαρπες 
οι έρευνες στη Λίμνη
Κρεμαστών για τη 48χρονη
Ευρυδίκη που αγνοείται 
από την περασμένη Πέμπτη 

του 
Μίλτου Σακελλάρη

Στο μικροσκόπιο
οι σημειώσεις
και το τελευταίο
μήνυμά της...



Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας άρ-

χισαν χθες τα πρώτα κοινά αεροναυτικά γυμνάσια έπειτα

από πέντε χρόνια, στον απόηχο της νέας εκτόξευσης βαλλι-

στικού πυραύλου από τη Βόρεια Κορέα του «πυρηνικού δι-

κτάτορα» Κιμ Γιoνγκ Ουν.

Οι ΗΠΑ, που είναι ο κυριότερος σύμμαχος της Νότιας Κο-

ρέας ως προς την ασφάλεια, διατηρούν ανεπτυγμένους πε-

ρί τους 28.500 στρατιωτικούς στην επικράτεια της ασιατι-

κής χώρας για την προστασία της από τον βόρειο γείτονά

της, που διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο.

Στα γυμνάσια, με διάρκεια τεσσάρων ημερών, θα συμμε-

τάσχουν περίπου 20 πολεμικά πλοία, ανάμεσά τους το αμε-

ρικανικό πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο USS Ronald Rea-

gan, καθώς και ισχυρές αεροπορικές δυνάμεις.

Η Πιονγιάνγκ, που αψηφά τις διεθνείς κυρώσεις σε βά-

ρος της εξαιτίας των προγραμμάτων της για την ανάπτυξη

πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων, υιοθέτησε

στις αρχές Σεπτεμβρίου νόμο που προβλέπει ότι θα εξαπο-

λύσει προληπτικά πλήγματα με πυρηνικά όπλα σε περίπτω-

ση που θεωρήσει ότι απειλείται και ότι δεν θα εγκαταλείψει

ποτέ το πυρηνικό οπλοστάσιό της. Ουάσιγκτον και Σεούλ

διεξάγουν κοινά στρατιωτικά γυμνάσια εδώ και δεκαετίες,

επιμένοντας στον αμυντικό χαρακτήρα τους, αλλά η Βόρεια

Κορέα τα θεωρεί πρόβες εισβολής στο έδαφός της. 

«Κ
όκκινος συναγερμός»
έχει σημάνει ενόψει της
προσάρτησης ουκρανι-
κών εδαφών στη Ρωσία,

καθώς σήμερα τελειώνουν τα στημένα δη-
μοψηφίσματα στα κατεχόμενα εδάφη της
εμπόλεμης χώρας. Την ίδια ώρα, συνεχί-
ζονται εντός Ρωσίας οι σφοδρές αντιδρά-
σεις για την επιστράτευση 300.000 εφέ-
δρων που ανακοίνωσε ο Πούτιν.

Ένας 25χρονος πυροβόλησε εξ επαφής
στρατολόγο, φωνάζοντας «κανένας δεν θα
πάει στον πόλεμο», ενώ άλλος στρατεύσι-
μος αυτοπυρπολήθηκε. Δυτικά ΜΜΕ μι-
λούν για «επιστράτευση-παρωδία», κα-
θώς φοιτητές, ηλικιωμένοι, ασθενείς,
ακόμα και μαίες καλούνται κατά λάθος,
και εφοδιάζονται με σκουριασμένα Κα-
λάσνικοφ. 

Ακόμα και το Κρεμλίνο παραδέχθηκε
χθες ότι «έγιναν λάθη στην επιστράτευ-
ση», ενώ η αντιπολιτευόμενη εφημερίδα
«Novaya Gazeta» γράφει ότι 261.000 άν-
δρες έχουν φύγει από τη χώρα για να απο-
φύγουν την επιστράτευση και ότι θεωρεί-
ται πιθανό το κλείσιμο των ρωσικών συνό-
ρων μετά το τέλος των ψευδοδημοψηφι-
σμάτων. Σύμφωνα με στοιχεία του Ελσίνκι,
σχεδόν 17.000 Ρώσοι πέρασαν τα σύνορα
με τη Φινλανδία το Σαββατοκύριακο.

Η πρώτη επιστράτευση της Ρωσίας με-
τά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο έχει προκα-
λέσει διαδηλώσεις σε δεκάδες πόλεις,
με δυτικούς αναλυτές να αμφισβητούν
την ικανότητα της ρωσικής πλευράς να
πάρει συχνά απρόθυμους νεοσύλλε-
κτους, των οποίων η προηγούμενη στρα-
τιωτική εμπειρία είναι από παλαιά έως
ανύπαρκτη, και να στελεχώσει με αυ-
τούς, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστη-
μα, αξιόμαχες δυνάμεις. 

Προειδοποίηση σε Πούτιν
από την Ουάσιγκτον

Η Ουάσιγκτον προειδοποίησε τον Πού-
τιν για «καταστροφικές» συνέπειες εάν
χρησιμοποιηθούν πυρηνικά όπλα στην
Ουκρανία, και ο Ουκρανός πρόεδρος Βο-
λοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η χώρα του
παρέλαβε και άλλα εξελιγμένα συστήματα
αεράμυνας από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ήταν η πρώτη παραδοχή ότι η Ουκρανία
έλαβε το σύστημα πυραύλων εδάφους-
αέρος NASAMS, το οποίο επιζητούσε εδώ
και καιρό και η αποστολή του οποίου εγ-
κρίθηκε από την Ουάσιγκτον τον περα-
σμένο μήνα.

Μακελειό σε σχολείο
Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε επίσης τις

ΗΠΑ για την αποστολή συστημάτων πολ-
λαπλών εκτοξευτών πυραύλων (HI-
MARS), και άλλων αντίστοιχων όπλων,
που επιτρέπουν στην Ουκρανία να επιτί-
θεται αποτελεσματικά ενάντια στις ρωσι-
κές δυνάμεις κατοχής.

Στο μεταξύ, μεγαλώνει ο τραγικός κατά-
λογος των θυμάτων της επίθεσης 34χρο-
νου ενόπλου σε σχολείο της πόλης Ιζέφσκ
στην κεντρική Ρωσία. Σύμφωνα με επίση-
μη ενημέρωση, οι νεκροί από το αιματο-
κύλισμα ανέρχονται σε 15, ανάμεσά τους
11 παιδιά, ενώ ο δράστης, που αυτοκτόνη-
σε, είχε ψυχολογικά προβλήματα και φο-
ρούσε την ώρα του μακελειού μαύρη
μπλούζα με κόκκινη σβάστικα.

ΒΒρετανία: Η στερλίνα
σε ιστορικό χαμηλό
έναντι του δολαρίου
Μετά τον λεγόμενο «μίνι προϋπο-
λογισμό» που κατέθεσε η κυβέρ-
νηση της Λιζ Τρας, η στερλίνα
υποχώρησε χθες σε ιστορικό χα-
μηλό κατά 5% έναντι του δολαρίου,
με τα βρετανικά ομόλογα να πλήτ-
τονται από τις ανησυχίες για τον
δημοσιονομικό σχεδιασμό της
χώρας.
Επενδυτές σφυροκόπησαν τις
βρετανικές αγορές, ενώ ακούστη-
καν φωνές που καλούσαν την Τρά-
πεζα της Αγγλίας να αναλάβει
δράση για να αποκατασταθεί η εμ-
πιστοσύνη, γεγονός που αποτυ-
πώνει τις αμφιβολίες για την ικα-
νότητα της συντηρητικής κυβέρ-
νησης να χρηματοδοτήσει τις μει-
ώσεις φόρων που εξήγγειλε.
Εκπρόσωπος της Τρας είπε ότι
«δεν σχολιάζει τις κινήσεις στην
αγορά».
Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι
«καλπάζουν» οι Εργατικοί της αν-
τιπολίτευσης, με 45% έναντι 12%
της κυβέρνησης, και θα είχαν
άνετη πλειοψηφία εδρών στη
Βουλή, αν γίνονταν τώρα εκλογές. 
Ο ηγέτης τους Κιρ Στάρμερ δε-
σμεύεται ότι θα καταργήσει «τις
περικοπές φόρων για τους πλούσι-
ους της Τρας», που μπορεί να οδη-
γήσουν τη βρετανική οικονομία σε
υψηλά επίπεδα χρέους σε μια πε-
ρίοδο ανόδου των επιτοκίων. 

Η επιστράτευση-παρωδία
και ο κόκκινος συναγερμός
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Μετά τον πύραυλο του… Κιμ, κοινά αεροναυτικά γυμνάσια ΗΠΑ και Ν. Κορέας 

Τελειώνουν σήμερα τα 
στημένα δημοψηφίσματα για
την προσάρτηση ουκρανικών
εδαφών - Πάνω από 260.000
Ρώσοι έφυγαν για να μη 
φορέσουν χακί, αντιδράσεις με
αυτοκτονίες και πυροβολισμούς
σε στρατολόγο



Στο στόχαστρο μεγάλου μέρους της αντιπολίτευσης βρέθηκε στην πρόσφατη συ-
νεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αμαρουσίου ο δήμαρχος Θόδωρος Αμπα-
τζόγλου με αφορμή τη συζήτηση στο σώμα για τη νέα κατάθεση στο Συμβούλιο

της Επικρατείας του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο ανοίγει ξανά
ο δρόμος για τη μετεγκατάσταση του καζίνου της Πάρνηθας στην πόλη. Μεγάλο

μέρος της αντιπολίτευσης κατηγορεί τον κ. Αμπατζόγλου για υποκριτική στάση,
υποστηρίζοντας ότι, ενώ στα λόγια δηλώνει ενάντιος με τη μετεγκατάσταση,

στην πραγματικότητα δεν κάνει κάποια ουσιαστική κίνηση για να τη σταματήσει.
Τη θέση αυτή εκφράζουν, μάλιστα, από την πρώτη «μάχη» που δόθηκε στο ΣτΕ,

όταν μπροστάρης ήταν ο γειτονικός Δήμος Χαλανδρίου και όχι το Μαρούσι που το
αφορά άμεσα το θέμα. Τώρα επανέρχονται υποστηρίζοντας ότι η δημοτική αρχή

δεν έχει καταγγείλει την προσπάθεια να ξαναπάρει μπροστά το σχέδιο της με-
τεγκατάστασης και προσωπικά τον δήμαρχο ότι «εκπροσωπώντας τον δήμο στο
ΚΕΣΥΠΟΘΑ δεν κατήγγειλε τη μυστικοπαθή διαδικασία να επανέρθει το θέμα».

Τέλος, θυμίζουν ότι η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι ξεκάθαρα «Όχι
στη μετεγκατάσταση» και καλούν τον κ. Αμπατζόγλου να την υπηρετήσει… 

Κατηγορία 
για πλαστογραφία 

Στη Δικαιοσύνη έφτασε η υπόθεση της απόδοσης
των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους ερ-
γαζόμενους του Δήμου Ναυπλίου, καθώς το σωμα-
τείο κατέθεσε μήνυση κατά της δημοτικής αρχής
κατηγορώντας τη για πλαστογραφία. Συγκεκριμένα
υποστηρίζουν ότι έχει γίνει πλαστογράφηση της κα-
τάστασης ονομάτων, στην οποία εμφανίζονται υπάλ-
ληλοι να έχουν λάβει για το 2022 τα Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ) ενώ κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί!
Θέση πήρε και η ΠΟΕ-ΟΤΑ που εκφράζει την αμέρι-
στη συμπαράσταση και στήριξή της στους εργαζο-
μένους του δήμου, χαρακτηρίζει τη δημοτική αρχή
«έκθετη» και «υπόλογη» και την καλεί να δώσει
απαντήσεις.

Απεργία και καταγγελίες
Σε αποχή από την εργασία τους προχώρησαν

χθες, Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου, οι εργαζόμενοι
στην Καθαριότητα του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας
- Νέας Χαλκηδόνας καταγγέλλοντας τη δημοτική
αρχή για την άθλια κατάσταση που βρίσκονται οι
εγκαταστάσεις του γκαράζ των απορριμματοφό-
ρων. Όπως υποστηρίζουν, δεν πρόκειται καν για
εγκαταστάσεις, καθώς στον χώρο δεν υπάρχει τί-
ποτα άλλο από ένα κοντέινερ, χωρίς παροχή νερού
και χωρίς αποχέτευση και ενώ είχαν πάρει διαβε-
βαιώσεις από τον δήμαρχο Γιάννη Βούρο ότι θα
λυθεί το πρόβλημα, δεν έχει προχωρήσει τίποτα
εδώ και μήνες. Πάντως ο αρμόδιος αντιδήμαρχος
Μιχάλης Κουτσάκης σε δηλώσεις του στον «Επι-
κοινωνία 94FM» δεσμεύτηκε ότι μέσα στον επόμε-
νο μήνα θα έχει λυθεί το πρόβλημα στο γκαράζ…

!
Φωτίζει ο δρόμος

Συνεχίζει την προσπάθεια η Περιφέρεια Αττικής για να κάνει
όσο πιο ασφαλείς γίνεται τους δρόμους που ανήκουν στη δι-
καιοδοσία της. Σε αυτό το πλαίσιο εντάχθηκε και η προγραμμα-
τική σύμβαση που υπέγραψαν ο περιφερειάρχης Γιώργος Πα-
τούλης και ο δήμαρχος Ωρωπού Γιώργος Γιασημάκης για την
ενίσχυση και επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στη Λεω-
φόρο Αθηνών - Ωρωπού που προβλέπει την ενεργειακή ανα-
βάθμιση και την οδική ασφάλεια. Το έργο είναι προϋπολογισμού
1 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται με 300 χιλ. ευρώ από πόρους
του Δήμου Ωρωπού και 700 χιλ. ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγ-
γύης, ενώ θα υλοποιηθεί για λογαριασμό της περιφέρειας. 
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Πυρ ομαδόν κατά Αμπατζόγλου
Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα βό-
ρεια της Αθήνας, έχει προκαλέσει πο-

λιτικό σάλο η ανάρτηση του δημάρχου
που φαίνεται να υπερασπίζεται τους ψη-

φοφόρους της Χρυσής Αυγής, υποστηρίζοντας ότι
δεν πρέπει να χαρακτηρίζονται «φασίστες»; Βέβαια,
ο δήμαρχος προσπαθεί με κάθε τρόπο να εξηγήσει ότι
εννοούσε τους ψηφοφόρους που «παρασύρθηκαν»
στις εκλογικές μάχες που έκανε το «ξέσπασμά» της η
Χρυσή Αυγή, ωστόσο δεν έχει καταφέρει να αποφύ-
γει την κατακραυγή, και όχι μόνο από τις αριστερές
παρατάξεις… 

Υπόλογος για 
τους παιδικούς σταθμούς

Την απορία πώς είναι δυνατόν να πανηγυρί-
ζει ο δήμαρχος Κορυδαλλού Νίκος Χουρσαλάς
για την κατάσταση που επικρατεί στους παιδι-
κούς σταθμούς της πόλης εξέφρασε στην πρό-
σφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου
μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης. Όπως υπο-
στηρίζουν, «πανηγυρίζει» ότι καλύπτει όλες τις
αιτήσεις, ενώ ο ίδιος ομολογεί πως «έμειναν
εκτός» τουλάχιστον 38 βρέφη και την ίδια ώρα
από τα στοιχεία φαίνεται ότι από τους 632 δι-
καιούχους voucher ο δήμος απορρόφησε μό-
λις τους 282, δηλαδή 350 οικογένειες στράφη-
καν σε ιδιωτικές δομές για να καλύψουν τις
ανάγκες τους. Τέλος, έγιναν καταγγελίες και
για τον τρόπο που λειτουργούν οι σταθμοί, κα-
θώς υποστηρίζουν ότι υπάρχουν πολλές ελλεί-
ψεις σε βασικές υποδομές, ώστε να λειτουργή-
σουν όπως προβλέπεται, ενώ υποστηρίζουν
πως πολλά παιδιά και γονείς αναγκάζονται να
διανύουν μεγάλες αποστάσεις για να φτάσουν
στον παιδικό σταθμό, καθώς η κατανομή τους
στην πόλη είναι «άστοχη». 
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Τ
η στιγμή που οι τιμές σε φυ-
σικό αέριο και πετρέλαιο
έχουν πάρει την ανιούσα, οι
καταναλωτές στρέφονται

σε άλλους τρόπους θέρμανσης προ-
κειμένου να ζεσταθούν. Η λίγο πιο
οικονομική λύση για θέρμανση τον
φετινό χειμώνα είναι τα καυσόξυλα,
η ζήτηση και συνάμα και η τιμή των
οποίων έχουν αυξηθεί. Σημειώνεται
ότι το ξύλο είναι ένα προϊόν που για
πάνω από δέκα χρόνια είχε διαμορ-
φωθεί σε μια σταθερή χαμηλή τιμή
και αυξήθηκε μαζί με τις υπόλοιπες
ανατιμήσεις.

Ωστόσο, όπως φαίνεται, επιτήδειοι
έχουν στήσει ένα άτυπο καρτέλ προ-
σπαθώντας να κερδοσκοπήσουν λόγω
της ανάγκης του κόσμου διατηρώντας
με τεχνάσματα τιμές πολύ υψηλότε-
ρες από τις κανονικές.

Ύπαρξη καρτέλ
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων

Στερεών Καυσίμων Αττικής Γιάννης
Σακελλαράκης μίλησε στην «Politi-
cal» για το καρτέλ που έχουν στήσει
στην αγορά των καυσόξυλων ορισμέ-
νοι Έλληνες έμποροι, οι οποίοι εκμε-
ταλλευόμενοι τη μεγάλη ζήτηση εκτό-
ξευσαν φέτος στα ύψη τις τιμές, που
συναγωνίζονται σε ποσοστό αύξησης
εκείνες των καυσίμων. Έτσι, στην
Αθήνα έχουμε φτάσει να πουλιέται ο
τόνος στα 130-150 ευρώ!

Όπως επεσήμανε ο κ. Σακελλαρά-
κης, «η ζήτηση είναι τεράστια, ενώ
στην αγορά υπάρχει έλλειψη αποθε-
μάτων. Στην Αθήνα οι τιμές έχουν αυ-
ξηθεί κατά 25% σε σχέση με πέρυσι,
με το κυβικό μέτρο να πωλείται αυ-
τήν τη στιγμή από 130-150 ευρώ, ενώ

πέρυσι η τιμή είχε διαμορφωθεί στα
100-130 ευρώ».

Οι εξαγωγές
«Οι εξαγωγές σταμάτησαν από χώ-

ρες όπως η Ρουμανία, η Σερβία, η
Βουλγαρία και η Αλβανία, ενώ και οι
περιοχές που βρίσκονται κοντά στην
πηγή των ξύλων, όπως η Βόρεια Ελλά-
δα ή η Κρήτη, κρατούν το μεγαλύτερο
μέρος των αποθεμάτων τους», ανέφε-
ρε στο newsbomb.gr ο πρόεδρος του
Συλλόγου Εμπόρων Στερεών Καυσί-
μων Αττικής.

Ο κ. Σακελλαράκης εξήγησε τη
«διαδρομή» που κάνουν τα ξύλα μέχρι
να φτάσουν στον καταναλωτή: «Το δα-
σαρχείο κόβει ορισμένα κυβικά ξύλων
που πρέπει να κοπούν, κρατά τη δική
του προμήθεια, τα δίνει στο κράτος και

μετά μέσω δημοπρασίας τα αγοράζουν
έμποροι και τα δίνουν στην αγορά. Το
πρόβλημα που δημιουργείται όμως
αφορά τις αυξήσεις που υπάρχουν και
στα μεταφορικά, τις οποίες εμείς πλη-
ρώνουμε, με αποτέλεσμα η τιμή να
ανεβαίνει». Ο ίδιος έκανε λόγο και για
ορισμένους εμπόρους που «χτυπούν»
καλύτερες τιμές στις δημοπρασίες ξυ-
λείας δίνοντάς τα σε υψηλές τιμές. Αυ-
τοί οι έμποροι δίνουν τα ξύλα αυτά κυ-
ρίως σε τοπικές κοινωνίες, για αυτό
και παρατηρείται έλλειψη.

Το περιθώριο κέρδους
Όσον αφορά τις εξαγγελίες του

υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων Άδωνι Γεωργιάδη για επικείμενο
πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των
επιχειρήσεων που εμπορεύονται καυ-

σόξυλα και πέλετ, οι φορείς της αγο-
ράς είναι προβληματισμένοι. Ο κλά-
δος είναι προβληματισμένος από αυτή
την απόφαση, καθώς, όπως υποστηρί-
ζουν εκπρόσωποί του, «σε περίπτωση
που επιβληθεί πλαφόν στο περιθώριο
κέρδους, οι επιχειρήσεις κινδυ-
νεύουν να κλείσουν». 

Την καταβολή των κύριων και των επικουρικών συν-
τάξεων Οκτωβρίου, την προκαταβολή σύνταξης για τον
ίδιο μήνα και την πληρωμή των επιδομάτων του Οργανι-
σμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης για τον Σεπτέμβριο περιλαμβάνει, μεταξύ άλ-
λων, ο προγραμματισμός των καταβολών έως τις 30 Σε-
πτεμβρίου.

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο
πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:
� Σήμερα Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν κύριες

και επικουρικές συντάξεις από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ,
ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.
� Την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν οι συν-
τάξεις του Δημοσίου, του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των τραπεζών και
του ΟΤΕ, των οποίων ο ΑΜΚΑ λήγει σε 1, 3, 5, 7 και 9.
� Την Πέμπτη οι συντάξεις του Δημοσίου, του τ. ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ, των τραπεζών και του ΟΤΕ, των οποίων ο ΑΜΚΑ
λήγει σε 0, 2, 4, 6 και 8.
� Την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 7,5 εκατ.
ευρώ σε 20.000 δικαιούχους για προκαταβολές συντά-

ξεων μηνός Οκτωβρίου.
Τέλος, την επόμενη εβδομάδα θα καταβληθούν 16,2

εκατ. ευρώ σε 680 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης
αποφάσεων για εφάπαξ. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής
καταβολές: 15 εκατ. ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για κα-
ταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων, 20
εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 17.000 δικαιούχους στο
πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης, 7
εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 1.500 μητέρες για επιδο-
τούμενη άδεια μητρότητας. 

Η αισχροκέρδεια και 
το πλαφόν που έρχεται 
- Ο πρόεδρος του Συλλόγου
Εμπόρων Στερεών
Καυσίμων Αττικής Γιάννης
Σακελλαράκης μιλάει 
στην «Political»

Ποιοι πληρώνονται αυτή την εβδομάδα

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Τιμές-φωτιά 
στα καυσόξυλα 



Α
ναθεωρημένο στόχο για
την ανάπτυξη στο 5,3% θέ-
τει το υπουργείο Οικονο-
μικών, ενώ πιο ψηλά βά-

ζει τον πήχη η Τράπεζα της Ελλάδος
με ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ 6%, ενώ
την ίδια στιγμή η χώρα μας κατατάσ-
σεται στα επτά οικονομικά θαύματα
του κόσμου και αναμένεται έως το
τέλος του 2023 να αποκτήσει επεν-
δυτική βαθμίδα. 

Ειδικότερα, όπως δήλωσε στο συ-
νέδριο του Economist ο υπουργός
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας,
οι αυξημένες τουριστικές εισπρά-
ξεις και τα αυξημένα φορολογικά
έσοδα οδηγούν σε αναθεώρηση του
στόχου για ανάπτυξη από το αρχικό
ποσοστό του 3,1% στο 5,3%. Σύμφωνα
με τον υπουργό, το φετινό ΑΕΠ ανα-
μένεται να διαμορφωθεί στα 210 δισ.
ευρώ και το 2023 να ανέλθει στα 220
δισ. ευρώ, επεσήμανε, ωστόσο, ότι οι
προκλήσεις λόγω της ενεργειακής
κρίσης και του πληθωρισμού είναι
πολύ μεγάλες. Εξάλλου, χθες ανα-
κοινώθηκαν τα οριστικά στοιχεία του
προϋπολογισμού στο οκτάμηνο Ια-
νουαρίου-Αυγούστου, σύμφωνα με
τα οποία τα καθαρά έσοδα του κρατι-

κού προϋπολογισμού σημείωσαν
υπέρβαση του στόχου κατά 5,695
δισ. ευρώ, ενώ διαμορφώθηκε και
πρωτογενές πλεόνασμα 19 εκατ. ευ-
ρώ, έναντι στόχου του προϋπολογι-
σμού για πρωτογενές έλλειμμα
5,942 δισ. ευρώ.

Πιο αισιόδοξη για την πορεία της
ελληνικής οικονομίας εμφανίζεται η
Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς ο διοι-
κητής Γιάννης Στουρνάρας δήλωσε
στο συνέδριο του Economist ότι φέ-
τος το ΑΕΠ θα διαμορφωθεί στο 6%,
έναντι αρχικής εκτίμησης 3,2%, ενώ
το 2023 θα σημειώσει επιβράδυνση
στο 2,8%. Ωστόσο, ο κεντρικός τρα-
πεζίτης διατύπωσε την έντονη ανη-
συχία του για την πορεία του φυσι-
κού αερίου αλλά και τις εξελίξεις στο
μέτωπο του πληθωρισμού. 

Εξάλλου, στο ίδιο συνέδριο μίλησε
και ο επικεφαλής του Μόνιμου Μη-
χανισμού Στήριξης (ESM) για την Ελ-
λάδα, Πάολο Φιορέτι, επισημαίνον-

τας ότι ο πιθανότερος χρόνος ανά-
κτησης επενδυτικής βαθμίδας από
την Ελλάδα είναι το β’ εξάμηνο του
2023, συνδέοντας εμμέσως πλην
σαφώς την αναβάθμιση της αξιολό-
γησης με το αποτέλεσμα των εκλο-
γών της επόμενης χρονιάς και τον
προσανατολισμό της κυβέρνησης
που θα προκύψει από τις κάλπες.

Τέλος, σύμφωνα με δημοσίευμα
των «Financial Times», η Ελλάδα
συγκαταλέγεται μεταξύ των επτά οι-
κονομικών θαυμάτων ενός ανήσυ-
χου κόσμου. Συγκεκριμένα, σύμ-
φωνα με άρθρο του προέδρου του
Διεθνούς Ιδρύματος Ροκφέλερ,
Πουχίρ Σαρμά, η Ελλάδα και άλλες
έξι χώρες (Ιαπωνία, Σαουδική Αρα-
βία, Ινδία, Πορτογαλία, Ινδονησία,
Βιετνάμ) ξεχωρίζουν σε παγκόσμιο
επίπεδο για τα οικονομικά τους επι-
τεύγματα, σε μια περίοδο απόλυτης
απαισιοδοξίας, λόγω ύφεσης και
πληθωρισμού. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Άδ. Γεωργιάδης: Πόροι
39,3 εκατ. για ανάπτυξη
έρευνας-καινοτομίας

Ισχυρή ώθηση στην ανάπτυξη τεχνο-
λογιών μέσω της έρευνας και της και-
νοτομίας δίνουν νέες δράσεις του
υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, ύψους 39,3 εκατ. ευρώ. 

Χθες, ο υπουργός Άδωνις Γεωργιά-
δης ανακοίνωσε την έκδοση της από-
φασης για την προκήρυξη του προ-
γράμματος «Εμβληματι-
κές δράσεις σε διαθε-
ματικές επιστημονι-
κές περιοχές με ει-
δικό ενδιαφέρον για
τη σύνδεση με τον
παραγωγικό ιστό» στο
πλαίσιο του σχεδίου «Ελ-
λάδα 2.0», το οποίο χρηματοδοτείται
από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτι-
κότητας. Η δράση στοχεύει στην ανά-
πτυξη συνεργασίας μεταξύ ερευνητι-
κών ομάδων αλλά και τη συνεργασία
μεταξύ των ερευνητικών φορέων, στην
επικέντρωση των προσπαθειών και των
διαθέσιμων πόρων σε ερευνητικά θε-
ματικά πεδία μείζονος ενδιαφέροντος
για την κοινωνία και την οικονομία,
σύμφωνα με τις προτεραιότητες της
Εθνικής Στρατηγικής της Έξυπνης
Εξειδίκευσης. Επιπλέον, στοχεύει στην
αξιοποίηση των υψηλών προσόντων
του ερευνητικού δυναμικού για την
ανάπτυξη, την αντιμετώπιση της ανερ-
γίας και την ανακοπή της μετανάστευ-
σης ποιοτικού επιστημονικού δυναμι-
κού, καθώς και στη μεταφορά και διά-
χυση καινοτόμων τεχνολογιών προς
τους παραγωγικούς φορείς της χώρας
με σκοπό την ανάπτυξη/βελτίωση προ-
ϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών υψη-
λής προστιθέμενης αξίας, με την αξιο-
ποίηση των προϊόντων της έρευνας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε
ότι με τα προγράμματα αυτά η Ελλάδα θα
πάει ακόμη πιο μπροστά στις επενδύ-
σεις υψηλής τεχνολογίας, αξιοποιών-
τας τους πόρους που έχουν δεσμευτεί
από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από την
πλευρά του, ο υφυπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας επε-
σήμανε ότι, με την προώθηση των νέων
εμβληματικών δράσεων για την ανά-
πτυξη ερευνητικών και επιστημονικών
δικτύων αριστείας, θα δημιουργηθούν
οι κατάλληλες συνέργειες μεταξύ τους,
ώστε να αξιοποιηθεί ακόμα περισσότε-
ρο η επιστημονική γνώση σε τομείς αιχ-
μής της ελληνικής οικονομίας.
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«Financial Times»: Στα επτά
οικονομικά θαύματα 
του κόσμου η Ελλάδα

Έως 6,0% το ΑΕΠ φέτος, τέλος
2023 η επενδυτική βαθμίδα
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της Ρεγγίνας Σαβούρδου

Η
βιομηχανία της μη επαν-
δρωμένης αεροπορίας εί-
ναι ένας επιχειρηματικός
τομέας που δεν έχει ανα-

πτυχθεί ιδιαίτερα στη χώρα μας. Με
βάση το αεροδρόμιο Μεσολογγίου, το
οποίο έχει καταχωριστεί ως το πρώτο
droneport στη Νοτιοανατολική Ευρώ-
πη, ομάδα επιστημόνων φιλοδοξεί να
αναπτύξει τις δράσεις της στα μη επαν-
δρωμένα συστήματα στον ιατροφαρ-
μακευτικό τομέα, στη μεταφορά εργα-
στηριακών δειγμάτων από και προς τα
ιατρικά κέντρα, γύρω από τη μεταφορά
φαρμακευτικών υλικών άμεσης ανάγ-
κης και στο μέλλον -γιατί όχι;- ασθε-
νών ή και ειδικών πρώτων βοηθειών
σε αστικά κέντρα, εκεί όπου η κίνηση
καθιστά δύσκολη την άμεση ανταπό-
κριση σε επείγοντα περιστατικά.

Δεν είναι καθόλου μακρινό το σε-
νάριο να «πετά» πάνω από τον βασι-
κό αστικό ιστό ένα drone που θα με-
ταφέρει άμεσα, γρήγορα και με
ασφάλεια αίμα για έναν ασθενή που
το έχει επείγουσα ανάγκη σε ένα νο-

σοκομείο της πόλης.
Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος

δύναται να συνδράμει επίσης ουσια-
στικά στους τομείς της πυρασφάλειας,
της περιβαλλοντικής ανθεκτικότητας
για την προστασία δασικών εκτάσεων
με αυτόματη δυνατότητα εντοπισμού
πυρκαγιάς αλλά και για ταχυδρομική
χρήση στη μεταφορά δεμάτων σε συ-
νεργασία με τα Ελληνικά Ταχυδρο-
μεία, όπως γίνεται με το project Fly-
VETUp, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα
που προωθεί τη χρήση των drones και
αναδεικνύει τα οφέλη τους.

Για την ανάπτυξη της προηγμένης
εναέριας κινητικότητας στην Ελλάδα
και την Ανατολική και Νότια Ευρώπη,
το Ελληνικό Ινστιτούτο U-Space και το
Hellenic Droneport πραγματεύονται
χρήσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Χώρος δοκιμών
Αυτήν τη στιγμή το droneport χρη-

σιμοποιείται από εγχώριους και διε-
θνείς επαγγελματίες ως χώρος δοκι-
μών για την ανάπτυξη μη επανδρω-
μένων αεροπορικών συστημάτων,
καθώς προσφέρει εγκαταστάσεις

που εγγυώνται την ασφαλή διεξαγω-
γή τέτοιων επιχειρήσεων λόγω της
τοποθεσίας, της μορφολογίας του
χώρου, καθώς και την υποστήριξη
προσωπικού με διαχρονική παρου-
σία στην αεροπορία.

Το Hellenic Droneport είναι ένα
κέντρο δοκιμών για αυτόνομα εναέρια
συστήματα με πολλαπλές και διαφο-
ροποιημένες εσωτερικές και εξωτερι-
κές ζώνες δοκιμών, προσφέροντας
υποστήριξη σε ελεύθερους επαγγελ-
ματίες, σε πανεπιστήμια ή και σε εται-
ρείες, σε ό,τι αφορά τη διεκπεραίωση
εκπαιδεύσεων, ενώ δίνεται η ευκαιρία
σε οποιονδήποτε θέλει να δοκιμάσει
τις νέες αυτές τεχνολογίες πραγματο-
ποιώντας πτήσεις με ασφάλεια και
άνεση μέσα από τις υψηλού επιπέδου
εγκαταστάσεις του αεροδρομίου.

Ως αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρε-
σιών από το Eurocontrol αλλά και

ιδρυτικά μέλη της JEDA (Joint Euro-
pean Drone Association), Hellenic
Droneport και Ελληνικό Ινστιτούτο U-
Space συνεργάζονται σε διακρατικά
έργα όπως το Horizon, το Erasmus+
και το SESAR-JU.

Εξαίρεση του κανονισμού για το ανώτατο όριο αποζη-
μίωσης των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας
αναμένεται να ζητήσει η ελληνική πλευρά
στο επικείμενο έκτακτο Συμβούλιο
Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ που θα συγ-
κληθεί την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα, η Ελλάδα επιθυμεί τη συ-
νέχιση της λειτουργίας του μηχανισμού
ανάκτησης εσόδων χωρίς να αρθεί το
πλαφόν στις μονάδες φυσικού αερίου. Η
πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να
υπάρχει ανώτατη τιμή σε όλες τις άλλες τεχνολο-
γίες (ΑΠΕ, πυρηνικά, υδροηλεκτρικά χωρίς αποθήκευση,

λιγνίτη, βιοκαύσιμα και γεωθερμία) πλην του αερίου. Το
ελληνικό μοντέλο όμως λειτουργεί από τον Ιού-

λιο με πλαφόν και στις μονάδες αερίου.
Όπως έχει αναφέρει παλιότερα σε δη-

λώσεις του ο υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, ο ελλη-
νικός μηχανισμός ανάκτησης των υπε-
ρεσόδων από τους παραγωγούς ηλεκτρι-

κής ενέργειας, που εφαρμόζεται από τις 7
Ιουλίου στη χώρα μας, έχει αποφέρει πάνω

από 1,5 δισ. ευρώ τους πρώτους δύο μήνες της
λειτουργίας του.

Η Αθήνα όμως αναμένεται να ζητήσει και αλλαγές

στις διατάξεις του Σχεδίου Κανονισμού που αφορούν
και τη μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. Συγ-
κεκριμένα, κατά τις πληροφορίες, η ελληνική διεκδίκη-
ση εστιάζει στον χαρακτήρα των μέτρων για τη μείωση
της κατανάλωσης ρεύματος (5%) στις ώρες αιχμής. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει πως το μέτρο αυτό πρέπει
να είναι υποχρεωτικό. Πηγές θέλουν την Αθήνα να επι-
διώκει τη μετατροπή του σε προαιρετικό. Ως γνωστόν,
για το προτεινόμενο μέτρο υπάρχει έντονη αντίδραση
της εγχώριας βαριάς βιομηχανίας, η οποία επιχειρημα-
τολογεί με την απώλεια της ανταγωνιστικότητάς της στις
ξένες αγορές.

Μιχάλης Μαστοράκης

Τα μη επανδρωμένα
αεροσκάφη θα συμβάλουν
στον εντοπισμό πυρκαγιών,
ενώ στόχος είναι 
η μεταφορά εργαστηριακών
δειγμάτων και
φαρμακευτικών υλικών
άμεσης ανάγκης και
μελλοντικά ασθενών ή και
ειδικών πρώτων βοηθειών 

Τι θα ζητήσει η Ελλάδα στο έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ 

Στο αεροδρόμιο
Μεσολογγίου
το 1ο droneport
της ΝΑ Ευρώπης 



Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Group, θυγατρικής
εταιρείας του Ομίλου Marfin Investment Group (MIG),
ανακοινώνει τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2022, τα
οποία παρουσιάζουν ενοποιημένες πωλήσεις 201,45
εκατ. ευρώ (122,19 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο 2021),
ενοποιημένες ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)
9,61 εκατ. ευρώ (4,38 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο 2021)
και ενοποιημένες ζημίες μετά από φόρους 30,54 εκατ.
ευρώ (ζημίες 34,05 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2021). Με
την άρση του μειωμένου πρωτοκόλλου μεταφοράς επιβατών στα πλοία από τα μέσα Μαρτίου 2022 ο κύκλος
εργασιών του ομίλου αυξήθηκε κατά 65% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σηματοδοτώντας τη
σταδιακή επαναφορά των εργασιών του ομίλου στα προ Covid-19 επίπεδα.
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Σ
ε στενωπό βρίσκεται το ελ-
ληνικό χρηματιστήριο στον
απόηχο της επιδείνωσης του
διεθνούς κλίματος. Μένουν

τέσσερις συνεδριάσεις για την ολο-
κλήρωσή του και το «κλείσιμο» 9μή-
νου, παράμετρος που θα πρέπει να
ληφθεί υπόψη μέχρι και την Παρα-
σκευή. Προφανώς και το διεθνές κλί-
μα δεν διευκολύνει τους long, ωστό-
σο είναι η έκταση της απομείωσης
αξίας συγκεκριμένων εισηγμένων /
μετοχών που μέρος του «έξυπνου
χρήματος» λογικά θα αναζητά σημεία
μερικής επανατοποθέτησης. Τεχνικά
ο Γενικός Δείκτης θέλει κλεισίματα
υψηλότερα των 847 μονάδων για να κινηθεί προς 863 (εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων και εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών)
και 876 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών). Οι επόμενες αντιστάσεις στις 895, 900, 906 - 908 και 944 μονάδες. Αντίθε-
τα, συνεχόμενα κλεισίματα χαμηλότερα των 836 (εκθετικός ΚΜΟ 30 μηνών), των 822 (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων)
και 805 μονάδων θα ενισχύσουν το σενάριο υποχώρησης προς τις 795 - 786 μονάδες. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποί-
ησης σήμανε «red alert» με την απώλεια των 1.955 μονάδων (απλός ΚΜΟ 200 εβδομάδων) και δεν είναι καθόλου βέ-
βαιο ότι θα αντέξει το ψυχολογικό όριο στις 1.900 μονάδες.

Nestle Hellas: Ανοδικά
τα μεγέθη του 2021

Σε ανοδική τροχιά κινήθηκαν τη χρο-
νιά που μας πέρασε όλα τα βασικά μεγέ-
θη της Nestle Hellas. Ο τζίρος της δια-
μορφώθηκε σε €354,4 εκατ. από €333
εκατ. το 2020, αυξημένος κατά 6,43%,
ενώ αύξηση κατά 8% εμφάνισε το μεικτό
της κέρδος, στα €148,8 εκατ. Με διψήφι-
ους ρυθμούς ανάπτυξης κινήθηκαν τα
κέρδη προ φόρων (11,8%, στα €35 εκατ.),
ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν
σε €27,12 εκατ., αυξημένα σε ποσοστό
5,36% από το 2020.

Τράπεζα Πειραιώς: 
Οι όροι της νέας
εθελούσιας εξόδου

Με στόχο τη μείωση του προσωπικού
στους 6.000 εργαζόμενους μέχρι το 2025
από 8.500 σήμερα, η Τράπεζα Πειραιώς
ξεκίνησε νέο πρόγραμμα εθελούσιας
εξόδου, το οποίο λήγει στις 17 Οκτωβρί-
ου. Το μπόνους για την οικειοθελή απο-
χώρηση φτάνει τις 160.000 ευρώ, το
οποίο μαζί με πληρωμές άλλων προνο-
μίων μπορεί να φτάσει τις 180.000 ευρώ.
Το πρόγραμμα προσφέρει δύο επιλογές.
Η μία αφορά άμεση αποχώρηση με κα-
ταβολή έως 37 μισθούς, ανάλογα με τα
έτη υπηρεσίας και τη θέση (κατάστημα ή
διεύθυνση) συν πρόσθετες παροχές. Η
δεύτερη επιλογή αφορά πληρωμή μα-
κροχρόνιας άδειας.

Unilever: Αποχωρεί 
ο CEO στο τέλος του 2023

Ο CEO της Unilever, Άλαν Τζοπ, αποφά-
σισε να αποχωρήσει από τη θέση του επι-
κεφαλής του ομίλου καταναλωτικών
προϊόντων στο τέλος του 2023, όπως ανα-
κοίνωσε η Unilever. Ο Τζοπ αποχωρεί
από τη θέση του CEO έπειτα από πέντε
χρόνια παραμονής στη θέση, όπως μετέ-
δωσε το Reuters. Η Unilever ανακοίνωσε
πως θα αρχίσει η διαδικασία για την επι-
λογή του επόμενου CEO, με υποψηφιό-
τητες τόσο από το εσωτερικό της εταιρεί-
ας όσο και με υποψηφίους που δεν σχετί-
ζονται με τον όμιλο.

Σημαντικές εξελίξεις θα έχουμε
μέσα στις επόμενες 100 μέρες στο
Ελληνικό, με την ομάδα της Lamda
Development να μην παίρνει ανάσα
και να προετοιμάζει τον επόμενο γύ-
ρο διαγωνισμών. Το σημαντικότερο
έργο αφορά την κατασκευή του Vou-
liagmeni Mall, του εμπορικού κέν-
τρου, συνολικού προϋπολογισμού
350 εκατ. ευρώ. Ο σχετικός διαγωνι-

σμός πρόκειται να προκηρυχθεί εντός του Νοεμβρίου. Λίγο αργότερα θα ακολουθήσει ο διαγωνισμός για το
πολυτελές εμπορικό κέντρο στο παράκτιο μέτωπο, το Marina Galleria, το κόστος του οποίου υπολογίζεται σε
130 εκατ. ευρώ. Τέλος, ενδιάμεσα θα τρέξει και η διαγωνιστική διαδικασία για την πρώτη φάση διαμόρφωσης
του Μητροπολιτικού Πάρκου του Ελληνικού.

Θολό το τοπίο στο χρηματιστήριο

«Τρέχουν» οι εξελίξεις στο Ελληνικό

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Attica Group: Στα 201,4 εκατ. οι πωλήσεις
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Intralot, σε συνέχεια των από 30/7/2021
και 3/8/2021 ανακοινώσεών της και
των γνωστοποιήσεών της για τις ση-
μαντικές εκκρεμείς δικαστικές υποθέ-

σεις, ανακοίνωσε ότι αποσύρθηκαν οι αγωγές κατά
των εταιρειών του Ομίλου Intralot στο δικαστήριο
της Νέας Υόρκης (US District Court for the South-
ern District of New York) σχετικά με παραβίαση
όρων της δανειακής σύμβασης των ομολογιών λή-
ξης 2024 και της νομοθεσίας της Πολιτείας της Νέ-
ας Υόρκης. Συγκεκριμένα, οι ενάγοντες (επενδυτι-
κά κεφάλαια που κατέχουν ομολογίες λήξεως
2024 και η UMB Bank, N.A., υπό την ιδιότητά της
ως διάδοχου θεματοφύλακα των ομολογιών λήξε-
ως 2024) οικειοθελώς παραιτήθηκαν στις 19 Σε-
πτεμβρίου 2022 του δικογράφου των αγωγών τους.

ΣΙΔΜΑ: Κέρδη και
αύξηση κύκλου εργασιών

Παπουτσάνης: ΕΓΣ στις 14/10
για διανομή μέρους κερδών

Το διοικητικό
συμβούλιο της
Π α π ο υ τ σ ά ν η ς
καλεί τους μετό-
χους της εται-
ρείας σε έκτακτη
γενική συνέλευ-
ση στις 14 Οκτω-
βρίου, με βασικό αντικείμενο την έγκριση
της διανομής μέρους των καθαρών κερ-
δών της χρήσης 2021 σε μέλη του ΔΣ και
σε εργαζομένους. Τα θέματα ημερησίας
διατάξεως είναι συγκεκριμένα τα εξής:
Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατι-
κού της εταιρείας, τροποποίηση του άρ-
θρου 13 του καταστατικού της εταιρείας,
διανομή σε μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου και σε εργαζομένους της εται-
ρείας μέρους των καθαρών κερδών της
χρήσης 2021 και παροχή σχετικών εξου-
σιοδοτήσεων.

Intracom Telecom:
Ενσωματώνει πρωτόκολλο
IP/MPLS σε ραδιοσύστημα

Η Intracom Telecom αναβαθμίζει τα χαρα-
κτηριστικά στις E-Band λύσεις της, εισάγον-
τας το πρωτόκολλο IP/MPLS στο σύστημα
ασύρματης μετάδοσης μεγάλης χωρητικότη-
τας UltraLink™-GX80. Η εταιρεία θα το πα-
ρουσιάσει κατά τη διάρκεια του MWC Las Ve-
gas 2022, 28-30 Σεπτεμβρίου, στο περίπτερο
W1.540. Το UltraLink™-GX80 είναι ραδιοσύ-
στημα E-Band χωρητικότητας 10 Gbit/s, υψη-
λής φασματικής απόδοσης, το οποίο προ-
σφέρει κορυφαία ποιότητα και σταθερότητα
συνδέσεων. Υποστηρίζει την πιο προηγμένη
λειτουργικότητα δικτύωσης επιπέδου 3 (L3),
ενσωματώνοντας ένα ολοκληρωμένο σύνολο
λειτουργιών του πρωτοκόλλου IP/MPLS χω-
ρίς να απαιτείται η χρήση πρόσθετων μονά-
δων δικτύωσης για την εγκατάστασή του.

Ευρωσύμβουλοι: Αύξηση
κύκλου εργασιών 
Βελτίωση σε σημαντικούς ποιοτικούς δεί-
κτες και αύξηση κύκλου εργασιών κατέ-
γραψε ο Όμιλος Ευρωσύμβουλοι στο α’
εξάμηνο του 2022. Ειδικότερα, σύμφωνα με
τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων
της περιόδου 1/1/2022 - 30/6/2022, ο όμιλος
κατέγραψε αυξημένο κύκλο εργασιών
έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου,
ο οποίος ανήλθε σε 2.247 χιλ. ευρώ. Τα κέρ-
δη προ φόρων ανήλθαν σε 382 χιλ. ευρώ, τα
κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 417
χιλ. ευρώ και τα EBITDA του ομίλου σε 454
χιλ. ευρώ.

Σειρά διακρίσεων
απέσπασε η Metro 
Ένα Platinum, ένα Top Rated Project, επτά
Gold, πέντε Silver και δύο Bronze βραβεία
συμπλήρωσαν το κάδρο διακρίσεων της
Metro AEBE στη βραδιά απονομής των Super
Market Awards 2022. Οι δράσεις και πρωτο-
βουλίες των My market, των Metro Cash &
Carry αλλά και τα εταιρικά έργα και οι συνερ-
γασίες ξεχώρισαν ανάμεσα στο υψηλό επίπε-
δο των υποψηφιοτήτων του θεσμού. Απόδειξη
ότι η εταιρεία απέσπασε πολλαπλές διακρί-
σεις που την κατέστησαν τον μεγάλο νικητή
της φετινής διοργάνωσης με αποκορύφωμα
τη διάκριση ως Retailer of the Year.

Intralot: Αποσύρθηκαν 
οι αγωγές στις ΗΠΑ

Αύξηση τζίρου και ζημίες 
για τη MIG

Οι πωλήσεις του Ομίλου Marfin Investment
Group ανήλθαν σε €205,1 εκατ. έναντι €129,8 εκατ.
το α’ εξάμηνο του 2021, σημειώνοντας σημαντική
αύξηση κατά 58%. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τό-
κων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου ανήλθαν
σε ζημίες €9,6 εκατ. έναντι ζημιών €7,1 εκατ. την
αντίστοιχη περίοδο του 2021 λόγω της αλματώδους
αύξησης κατά 99% της μέσης τιμής των καυσίμων
το α’ εξάμηνο του 2022 έναντι του αντίστοιχου του
2021. Τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φό-
ρους και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε ζη-
μίες €29,7 εκατ. έναντι €7,6 εκατ. το α’ εξάμηνο του
2021. 

Αύξηση του κύκλου εργασιών και σημαντι-
κή κερδοφορία κατέγραψε κατά το α’ εξάμηνο
του τρέχοντος έτους η ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ-
ΚΗ ΑΕ σε επίπεδο τόσο ομίλου όσο και εται-
ρείας. Αναλυτικότερα, ο ενοποιημένος κύ-
κλος εργασιών του Ομίλου ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛ-
ΛΟΥΡΓΙΚΗ το α’ εξάμηνο του έτους διαμορ-
φώθηκε στα 145,7 εκατ. ευρώ ή 36,9% υψηλό-
τερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του
2021, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπεί-
ας διαμορφώθηκε στα 173 εκατ. ευρώ από
130,3 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 32,8% σε
σχέση με πέρυσι. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων
και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 16.475
χιλ. ευρώ από 19.127 χιλ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα
κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 13.986 χιλ. ευ-
ρώ από 28.290 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περυ-
σινή περίοδο.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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Η
Εθνική Ελλάδας έχασε 1-0 από την Κύ-
προ, αντιμετωπίζει απόψε (21.45, No-
va, Alpha) τη Β. Ιρλανδία στη Ριζούπο-
λη στο τελευταίο ματς του ομίλου του

Nations League και πλέον είναι ορατός ο κίνδυνος
του απευκταίου. Να παίξει μπαράζ με την Τουρκία
(26 Μαρτίου 2024) για τα τελικά του Euro 2024
που θα γίνουν στη Γερμανία! Αν η Εθνική είχε νι-
κήσει την Κύπρο, το πιθανότερο ήταν να είχε απο-
φύγει τους Τούρκους, οι οποίοι ελπίζουμε μέχρι τό-
τε να μην ψάχνονται ακόμη για καβγά.

Να το πάρουμε από την αρχή. Υπάρχουν δύο δρό-
μοι για πρόκριση στα τελικά του Euro 2024. Τα
προκριματικά όπως τα γνωρίζουμε (η κλήρωση στις
6 Οκτωβρίου) και το Nations League, από το οποίο
θα προκύψουν τέσσερις χώρες στα τελικά από
αγώνες μπαράζ. Οι οποίες τέσσερις δεν θα έχουν
προκριθεί από τη διαδικασία των προκριματικών.

Αν η Ελλάδα ή η Τουρκία δεν προκριθούν μέσω
των προκριματικών, καθότι θα παίξουν με κατά πο-
λύ ισχυρότερους αντιπάλους (προκρίνονται οι δύο
επικεφαλής των 10 ομίλων), τότε το Nations
League είναι η δεύτερη ευκαιρία. Και εδώ αρχίζουν
οι υπολογισμοί μετά την ήττα 2-1 της Τουρκίας από
τις Νήσους Φερόες και την ήττα 3-0 του Καζακστάν

από το Αζερμπαϊτζάν. Η βαθμολογία στους τέσσερις
ομίλους στη League C του Nations League έχει ως
εξής, ενώ απομένουν σήμερα τα ματς Ελλάδα - Β.
Ιρλανδία και Γιβραλτάρ - Γεωργία.

Στα μπαράζ θα παίξει η χώρα με την καλύτερη
βαθμολογία σε όλους τους ομίλους κόντρα στη χώ-
ρα με τη χειρότερη βαθμολογία, επίσης σε όλους
τους ομίλους. Στο δεύτερο μπαράζ θα βρεθούν αν-
τιμέτωπες η δεύτερη καλύτερη της βαθμολογίας
όλων των ομίλων με την τρίτη καλύτερη.

Τώρα, αν η Γεωργία νικήσει σήμερα στο Γιβραλ-
τάρ, που είναι το πιο πιθανό, θα συγκεντρώσει 16
βαθμούς και θα είναι η πρώτη των πρώτων στους
τέσσερις ομίλους και θα αντιμετωπίσει τη χειρότε-
ρη, που είναι το Καζακστάν.

Αν η Ελλάδα νικήσει τη Β. Ιρλανδία, θα τερματί-
σει στους 15 βαθμούς και θα είναι δεύτερη στη γε-
νική βαθμολογία της League C, άρα θα παίξει με
την Τουρκία που θα είναι η τρίτη καλύτερη. Αν φέ-
ρει ισοπαλία, πάλι δεν αλλάζει κάτι.

Για να αποφύγει η Ελλάδα την Τουρκία, θα πρέ-
πει να χάσει από τη Β. Ιρλανδία, να μείνει στους
12 βαθμούς και να τερματίσει τελευταία μεταξύ
των τεσσάρων επικεφαλής των ομίλων. Που σημαί-
νει ότι θα παίξει με τη Γεωργία στα μπαράζ.

Η Ελλάδα παίζει απόψε 
με τη Β. Ιρλανδία και μόνο 

αν χάσει αποφεύγει τους Τούρκους 
- Στοίχισε η ήττα στην Κύπρο

Μπαράζ με Τουρκία
ΟΙ OΜΙΛΟΙ

1ος όμιλος (6 αγ.) 
Τουρκία 13

Λουξεμβούργο 8
Νήσοι Φερόες 8

Λιθουανία 1
2ος όμιλος (5 αγ.) 

Ελλάδα 12
Κόσοβο 6

Β. Ιρλανδία 5
Κύπρος 5
3ος όμιλος 

Καζακστάν 13
Αζερμπαϊτζάν 10

Σλοβακία 7
Λευκορωσία 3

4ος όμιλος (5 αγ.) 
Γεωργία 13, 

Β. Μακεδονία 7 
Βουλγαρία 6 
Γιβραλτάρ 1

Nations League: 



Σ
τη φεμινιστική επανάσταση του
Ιράν μετά τον φρικτό θάνατο της
Μάχσα Αμινί από την αστυνομία

των μουσουλμανικών ηθών και το χάος
που ακολούθησε -ο παγκόσμιος Τύπος
γράφει για περισσοτέρους από 50 νε-
κρούς έως τώρα- στον χορό μπήκαν και
οι διεθνείς ποδοσφαιριστές, ανάμεσα
στους οποίους και ο Εχσάν Χατζισαφί της
ΑΕΚ. Σύμφωνα με την αγγλική εφημερί-
δα «Daily Mail», το καθεστώς της Τεχε-
ράνης τον ανάγκασε να διαγράψει ανάρ-
τησή του στα social media, με την οποία
δήλωνε στήριξη στο κίνημα των γυναι-
κών για τη δολοφονία της Μάχσα. Τόσο
εκείνον όσο και τον άλλο αρχηγό της
εθνικής, τον Αλιρέζα Γιάχανμπας της
Φέγενορντ. Πολλοί διεθνείς Ιρανοί αγω-
νίζονται σε ομάδες της Ευρώπης και η
αγγλική εφημερίδα γράφει ότι τους προ-
ειδοποίησαν πως αν χρησιμοποιήσουν τα
social media σε βάρος του καθεστώτος,
τότε θα διωχθούν τόσο αυτοί όσο και μέ-
λη της οικογένειάς τους!

Ο Χατζισαφί για την Αμινί Μουντιάλ: Βάση δεδομένων
για τους παίκτες

Εφαρμογή στο κινητό για ανάλυση δεδομέ-
νων δημιούργησε η FIFA για τους ποδοσφαιρι-
στές των 32 χωρών που θα πάρουν μέρος στο
Μουντιάλ του Κατάρ τον προσεχή Νοέμβριο. Οι
ποδοσφαιριστές θα έχουν τη δυνατότητα να
μαθαίνουν άμεσα τα δεδομένα της απόδοσής
τους από τους αναλυτές απόδοσης της FIFA,
ενώ θα έχουν πρόσβαση και σε φωτογραφίες
από τους αγώνες για να τις δημοσιεύουν στα
social media.

Στο Ντουμπάι 
ο Κώστας Μανωλάς

Π α ρ ε λ θ ό ν
από τον Ολυμ-
πιακό αποτελεί
ο Κώστας Μα-
νωλάς, ο οποί-
ος υπέγραψε
στη Σαρίγια του
Ν τ ο υ μ π ά ι ,
πρώην ομάδα
του Βραζιλιά-
νου άσου του
Παναθηναϊκού Μπερνάρντ. Σε ανάρτησή του στα
social media τόνισε ότι έφυγε γιατί πλέον δεν
ένιωθε απαραίτητος στον Ολυμπιακό. Είχε μετα-
γραφεί στον Ολυμπιακό από τη Νάπολι τον περα-
σμένο Ιανουάριο έναντι 2,5 εκατ. ευρώ, αλλά τί-
ποτε δεν ήταν όπως παλιά στο Λιμάνι.

Βοτανικός: Μέσα
Οκτωβρίου η δημοπράτηση

Περί τα μέσα Οκτωβρίου θα αρχίσει η δημο-
πράτηση του μεγαλεπήβολου project του Βοτα-
νικού, όπου θα στεγαστεί ολόκληρος ο Παναθη-
ναϊκούς, εκτός από το μπάσκετ. Αμέσως μετά
θα αρχίσει η διαδικασία των σχεδίων της Δι-
πλής Ανάπλασης στον Βοτανικό και τη Λεωφό-
ρο Αλεξάνδρας. Σε περίπου έναν χρόνο θα γίνει
ο διαγωνισμός για την εταιρεία που θα αναλά-
βει το έργο.

Ο Βατσλίκ «κατεδάφισε»
τον Ρονάλντο

Στο ματς Τσεχία - Πορτογαλίας 0-4 ο Τσέχος
γκολκίπερ του Ολυμπιακού Τόμας Βατσλίκ σε
μια φάση «κατεδάφισε» τον Κριστιάνο Ρονάλν-
το. Του έσπασε τη μύτη και πλημμύρισε με αίμα-
τα ο Πορτογάλος. Ο Βατσλίκ δήλωσε: «Μετά το
τέλος του ματς μιλήσαμε. Τον σταμάτησα στα
αποδυτήρια και τον ρώτησα πώς είναι. Μου
απάντησε ότι είναι καλά και δεν μου κράτησε
κακία για το χτύπημα».

«Στημένα» και στον στίβο!
Επτά χώρες περιλαμβάνει η νέα λίστα παρακολούθησης χειραγώγη-
σης αγώνων από την Παγκόσμια Ομοσπονδία (World Athletics), έπει-
τα από έρευνα για ύποπτα αποτελέσματα που διεξήχθη από τη Μονά-
δα Ακεραιότητας Στίβου (AIU). Πρόκειται για την Αλβανία, την Αρμε-
νία, τη Γεωργία, το Κιργιστάν, τη Μολδαβία, την Τουρκία και το Ουζμ-
πεκιστάν. Ελέγχονται ότι «έστησαν» ακόμη και προκριματικούς
αγώνες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο!

«Έφυγε» 
ο Αριστείδης 
Αδαμόπουλος

Έφυγε από τη ζωή ο Αριστείδης Αδαμόπουλος, ο οποίος ως μέλος της Ιστιοπλοϊκής
Ομοσπονδίας συνέδεσε το όνομά του με τις καταγγελίες της Σοφίας Μπεκατώρου για
σεξουαλική κακοποίησή της. Ο εκλιπών, ο οποίος είχε παραιτηθεί με επιστολή του στον
πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Σπύρο Καπράλο μετά τις καταγγελίες της
Μπεκατώρου, υπήρξε επί χρόνια πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Ραφήνας «Αλκυών».

SPORTS
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα 

Δάρδα

Α
πόψε είναι η βραδιά του! Ο κούκλος
Ιταλός Eros Ramazzotti ετοιμάζεται
σε λίγες ώρες να εμφανιστεί στη σκη-
νή του Ηρωδείου σε μια σπάνια συ-

ναυλία που δικαίως θεωρείται από τις πιο εν-
διαφέρουσες και σαγηνευτικές μουσικές στιγ-
μές της φετινής χρονιάς.

Ο γοητευτικός Λατίνος τραγουδιστής επι-
στρέφει στη χώρα μας έναν μήνα μετά τις καλο-
καιρινές διακοπές στην κοσμοπολίτικη Μύκο-
νο και αναμένεται να συνδυάσει τα μαγευτικά
τραγούδια του με τη φαντασμαγορική ατμό-
σφαιρα του αρχαίου ωδείου, χαρίζοντας στο
αθηναϊκό κοινό ένα σόου-σταθμό.

Το concert-υπερπαραγωγή περιλαμβάνεται
στο πλαίσιο πέντε μαγευτικών και ανεπανάλη-
πτων εμφανίσεων του Eros Ramazzotti σε
σπουδαίους ιστορικούς χώρους απαράμιλλης
ομορφιάς και ανυπέρβλητης αισθητικής σε Ευ-
ρώπη και Ισραήλ, όπως το «Arena Verona», το
«Valle dei Templi» και το «Caesarea Am-
phitheater».

Το πρόσφατο single του με τίτλο «AMA», το
νέο άλμπουμ «Battito Infinito», καθώς και όλες
οι ιστορικές επιτυχίες που συνέβαλαν στην επι-

τυχία του θα συμπεριληφθούν και στο world
tour που θα ξεκινήσει στις 30 Οκτωβρίου από
το Λος Άντζελες, με το πρώτο σκέλος να περνά
μεταξύ Βόρειας, Κεντρικής και Νότιας Αμερι-
κής. Στη συνέχεια θα επιστρέψει και πάλι στην
Ευρώπη από τον Φεβρουάριο έως τον Μάιο του
2023 με δέκα ιταλικές συναυλίες.

«Επέλεξα αυτές τις συναυλίες για να γιορτά-
σω καλύτερα τα νέα τραγούδια που πρόκειται
να κυκλοφορήσουν, συνδυάζοντας κάθε φάση
αυτής της δουλειάς και παρουσιάζοντας κάθε
λεπτομέρεια και απόχρωση του νέου άλμπουμ.
Σε καθεμία από αυτές τις παραστάσεις θα γνω-
ρίσετε ένα μικρό κομμάτι του εαυτού μου και
της ιστορίας μου. Ανυπομονώ να σας συναντή-
σω και να σας αγκαλιάσω όλους σας εκεί έξω,
γιατί πιστεύω ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρό-
πος για να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις δο-
κιμασίες που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια.
Μαζί!», ήταν το μήνυμα-προπομπός της αποψι-
νής εμφάνισής του, με τις θαυμάστριες να ανυ-
πομονούν για το μουσικό τετ α τετ!

Ο τραγουδιστής με το όνομα του θεού Έρωτα
και ερμηνευτής του διάσημου παγκοσμίως
«Un’altra te» είναι αναμφισβήτητα ένας από

τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες με τρα-
γούδια που έχουν σημαδέψει την ιστορία της
ιταλικής μουσικής και έχουν ακουστεί σε όλο
τον κόσμο: 70 εκατομμύρια δίσκοι πουλήθη-
καν, 2 δισεκατομμύρια streams και σχεδόν 2
δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Μάλιστα, μετά το διαζύγιο με την καλλονή
Marica Pellegrinelli, ο καλλιτέχνης θεωρείται
από τους πιο σέξι και περιζήτητους εργένηδες,
με τις γυναικείες καρδιές να χτυπούν δυνατά σε
κάθε εμφάνισή του.

Ο θεός του έρωτα 
στο Ηρώδειο

Eros Ramazzotti



Σημαντική βράβευση

Μεγάλες στιγμές για την Ευγενία Μανωλίδου! Η
σύζυγος του υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη τιμήθηκε
από τον πρέσβη της Κίνας στην Ελλάδα με το βρα-
βείο Εξαιρετικής Συνεισφοράς σε μια λαμπερή
βραδιά στο Ζάππειο. «Αισθάνομαι χαρά και ευγνω-
μοσύνη που χωρίς να το έχω προγραμματίσει συμ-
μετείχα και στις δύο Ολυμπιάδες του Πεκίνου, το
2008 ως συνθέτης και μαέστρος και το 2022 ως
υπεύθυνη της Ελληνικής Αγωγής, όπου ενώσαμε
τους δύο πολιτισμούς μέσω της Φιλοσοφίας και της
Τέχνης», ανέφερε περήφανα!

Ξεκίνησε μπαλέτο

Στα όμορφα πενήντα της η Αλεξάνδρα Παλαι-
ολόγου φόρεσε πουέντ! Η συμμετοχή της στο
μιούζικαλ «Γεια» απαιτεί μαθήματα μπαλέτου
και με την καθοδήγηση του χορογράφου Θοδω-
ρή Πανά ξεκίνησε πρόβες: «Πόσο μαγική τέχνη
το θέατρο. Ποτέ δεν βαλτώνεις, συνεχώς ανα-
καλύπτεις, συνεχώς μαθαίνεις, υπάρχει αυτό το
υπέροχο ρήμα “παίζω”! Φέτος που θα κάνω μι-
ούζικαλ έβγαλα τα παπουτσάκια του μπαλέτου
από το σεντούκι, εξοπλίστηκα με τα δέοντα και
να με πάλι να ξανακάνω μπαλέτο έπειτα από 36
χρόνια!», έγραψε στη λεζάντα! 

Δημόσια ερωτική εξομολόγη-
ση από τη Μαντώ Γαστεράτου!
Η παρουσιάστρια είχε επέτειο
γάμου με τον Νίκο Ισηγόνη και
πατέρα των δύο παιδιών της,
αποκαλύπτοντας με πολλή
αγάπη: «Πριν από τέσσερα
χρόνια παντρεύτηκα τον “τέ-
λειο κύριο Νίκο”. Τον ήρωα
που αντέχει όλα τα στραβά και
ανάποδά μου και αυτά τα βρί-
σκει χαριτωμένα. Με μία λέξη,
ο πιο γ@μ@τος τύπος που γνώ-
ρισα στη ζωή μου!».

Ο δικός της ήρωας

ΤΤέλος η Δούκισσα
Την παραίτησή της από το «Πρωινό» υπέβαλε στη διοίκηση του
ΑΝΤ1 η Δούκισσα Νομικού. Η παρουσιάστρια φέρεται να αντι-
μετώπιζε σοβαρά προβλήματα συνεργασίας με τον Γιώργο
Λιάγκα, για αυτό και αποχώρησε άρον άρον λίγες μόλις μέρες
από την πρεμιέρα. Στην επίσημη ανακοίνωσή του ο σταθμός
ανέφερε πως υπήρξαν διαφωνίες σε θέματα που δεν θα επέ-
τρεπαν την ομαλή λειτουργία της εκπομπής.

Happy birthday party για τη θετή κορούλα
τους Άννα διοργάνωσαν η Βίκυ Βολιώτη και
ο Σίμος Σεκερτζής. Η μικρή από την Αιθιο-
πία έσβησε με χαρά τα κεράκια στην πολύ-
χρωμη τούρτα και η ηθοποιός συγκινημένη
της ευχήθηκε: «Είμαι αλήθεια πολύ ευτυχι-
σμένη που η Άννα είναι το παιδί μου και εγώ
η μαμά της! Εύχομαι στη ζωή της να χαρίζει
απλόχερα αγάπη και χαρά».

ΤΡΙΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL GOSSIP31
Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Baby bloom

Ευτυχισμένη μαμά

Σ
τιγμές ευτυχίας για την Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση και
τον Βύρωνα Βασιλειάδη! Το ευτυχισμένο ζευγάρι βάφτι-
σε τον μοναχογιό του Νικόλαο σε μια όμορφη τελετή με
καλεσμένους την ελίτ του εφοπλιστικού κόσμου. Το ευτυ-

χές γεγονός κρατήθηκε μυστικό από τα media, καθώς η κόρη της
Μαριάννας Λάτση και ο σύζυγός της κρατούν χαμηλούς τόνους
προστατεύοντας την ιδιωτική τους ζωή από τα φώτα της δημοσιότη-
τας. Το ευχάριστο γεγονός ανακοίνωσε με μια λιτή ανάρτηση στο In-
stagram η όμορφη μαμά, η οποία αποκάλυψε πως παρέθεσε vegan
γεύμα στους προσκεκλημένους: «Κανένα ζώο δεν τραυματίστηκε
κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του δείπνου σας. Το μέλλον εί-
ναι vegan. Επιλέξτε την ευγένεια. Ίσως αυτό το γεύμα να είναι το
πρώτο πολλών άλλων». Ο νεοφώτιστος πήρε το όνομα του αείμνη-
στου παππού του και σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Κούρκουλου.



Η
ημικρανία είναι μια χρόνια διαταραχή
που εμφανίζεται συχνότερα στις γυ-
ναίκες και χαρακτηρίζεται από υπο-
τροπιάζοντα επεισόδια κεφαλαλγίας,

σε συνδυασμό με συμπτώματα του αυτόνομου
νευρικού συστήματος. Η κεφαλαλγία συχνά συ-
νοδεύεται από ναυτία, εμετό και φωτοφοβία,
ενώ το 25%-30% των πασχόντων παρουσιάζει
οπτικές διαταραχές που χαρακτηρίζουν τη φάση
της ημικρανίας που ονομάζεται αύρα. 

«Το ακριβές αίτιο της ημικρανίας δεν είναι
γνωστό. Πιθανές αιτίες είναι η αυξημένη διεγερ-
σιμότητα του εγκεφάλου σε εξωτερικά βιοχημι-
κά ερεθίσματα και η αγγειοσύσπαση στον εγκέ-
φαλο και τους παρακείμενους ιστούς. Η φάση
της αύρας συνήθως αποτελεί πρόδρομο στάδιο
της κεφαλαλγίας, αλλά μπορεί να εμφανίζεται
ανεξάρτητα ή ταυτόχρονα με αυτήν. Κύριο χαρα-
κτηριστικό της αύρας είναι οι οπτικές διαταρα-
χές, που διαρκούν κατά κανόνα λιγότερο από μία
ώρα (συνήθως 10-30 λεπτά). Στο 25%-30% των
πασχόντων από ημικρανία παρουσιάζονται οπτι-
κές διαταραχές πολλές και διαφορετικές, οι
οποίες συνήθως διαρκούν λιγότερο από μία
ώρα. Όμως, κάποιες από αυτές μπορεί να σχετί-
ζονται με άλλα οφθαλμολογικά προβλήματα»,
αναφέρει η Ιωάννα Μεταξάκη, χειρουργός
οφθαλμίατρος, διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανε-
πιστημίου Αθηνών, Fellow of the European Bo-
ard of Ophthalmology.

Οι οπτικές διαταραχές της ημικρανίας με αύρα
αφορούν και τα δύο μάτια. Αυτό μπορεί να μη γί-

νεται εύκολα αντιληπτό, ιδίως όταν καταλαμβά-
νουν ένα μέρος του οπτικού πεδίου. Καλύπτον-
τας προσωρινά το ένα μάτι και στη συνέχεια το
άλλο, μπορούμε να καταλάβουμε αν το πρόβλη-
μα επηρεάζει το ένα μάτι ή και τα δύο. Όταν οι
οπτικές διαταραχές εντοπίζονται στο ένα μάτι,
τότε μιλάμε για ένα πιο σπάνιο είδος ημικρανίας,

την οφθαλμική ημικρανία. Η οφθαλμική ημικρα-
νία επηρεάζει περίπου 1/200 ανθρώπους με ημι-
κρανία. Πιθανές αιτίες είναι ο σπασμός των αγ-
γείων και οι διαταραχές των νευρικών κυττάρων
του αμφιβληστροειδούς. Οι άνθρωποι που έχουν
οφθαλμικές ημικρανίες μπορεί να έχουν υψηλό-
τερο κίνδυνο εμφάνισης μόνιμης απώλειας της
όρασης στο ένα μάτι.

Η πιο συχνή οπτική διαταραχή που αντιλαμβά-
νεται ο ασθενής με αύρα είναι το σπινθηροβόλο
σκότωμα. Πρόκειται για μια περιοχή θολής όρα-
σης που περιβάλλεται από σπινθηροβόλες τε-
θλασμένες γραμμές, που σταδιακά μεγαλώνει
και τελικά διασκορπίζεται. Άλλα οπτικά φαινό-
μενα είναι λάμψεις, στίγματα, φως που τρεμο-
παίζει, τυφλές περιοχές στο οπτικό πεδίο (όταν
λείπει μέρος της εικόνας), σωληνοειδής όραση,
παροδική απώλεια όρασης, αίσθηση ότι κοιτά-
ζουμε μέσα από νερό ή από κύματα ζέστης ή από
καλειδοσκόπιο, κατακερματισμός της εικόνας
και διαταραχές στην αντίληψη του μεγέθους των
αντικειμένων και των χρωμάτων τους. Πιο σπά-
νια, εκτός των παραπάνω διαταραχών, ο ασθενής
μπορεί να έχει διπλωπία, πτώση βλεφάρου και
αλλαγές στο μέγεθος της κόρης των ματιών. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Ποιες είναι οι πιθανές αιτίες 
των συμπτωμάτων που
εμφανίζονται συχνότερα σε γυναίκες

Θα αποκλείσει άλλες
ασθένειες ο ειδικός 
Σοβαρές οφθαλμολογικές αλλά και συστη-
ματικές ασθένειες (αποφράξεις αγγείων
στον αμφιβληστροειδή και στον εγκέφαλο,
αυξημένη ενδοκράνια πίεση, γιγαντοκυττα-
ρική αρτηρίτιδα, ισχαιμική οπτικοπάθεια,
γλαύκωμα, αποκόλληση του αμφιβληστροει-
δούς, όγκοι του οφθαλμικού κόγχου κ.ά.)
που επηρεάζουν το οπτικό μας σύστημα εκ-
δηλώνονται με παρόμοιες οπτικές διαταρα-
χές και κάποιες από αυτές μπορεί να συνο-
δεύονται από κεφαλαλγία. Η άμεση και εν-
δελεχής οφθαλμολογική εξέταση, εκτός από
το ότι συμβάλλει στη διάγνωση της ημικρα-
νίας αποκλείοντας άλλες αιτίες κεφαλαλ-
γίας, είναι απαραίτητη προτού μια πρωτοεμ-
φανιζόμενη οπτική διαταραχή αποδοθεί σε
ημικρανία και για να αποκλειστούν άλλες
σοβαρές οφθαλμολογικές παθήσεις με υψη-
λή νοσηρότητα για τα μάτια μας.

Ημικρανία και οπτικές διαταραχές

Ιωάννα Μεταξάκη, χειρουργός
οφθαλμίατρος, διδάκτωρ
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου
Αθηνών



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)
Είναι μια πολύ καλή στιγμή για να ασχο-
ληθείτε με τα επαγγελματικά σας, κυ-
ρίως αν ανήκετε στο τρίτο δεκαήμερο
του ζωδίου σας. Γενικότερα η μέρα σας
θα είναι κατάλληλη ώστε να φροντίσετε
θέματα υγείας και καθημερινότητας.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Σήμερα θα μπορέσετε να εμβαθύνετε
κάποιες σκέψεις σας, να βρείτε τον πιο
κατάλληλο τρόπο για να επικοινωνήσετε
και να συμφωνήσετε σε θέματα που εκ-
κρεμούν. Θα σας δοθεί επίσης η ευκαι-
ρία να προχωρήσετε σε μια πιο ουσιαστι-
κή επικοινωνία με αγαπημένα σας πρό-
σωπα. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Έντονοι οι προβληματισμοί σας για οικο-
γενειακά και οικονομικά θέματα. Ίσως
να βάλετε σειρά σε μια παλιά υπόθεση
που αφορά χρέη προς τρίτα πρόσωπα ή,
το αντίθετο, να λάβετε κάποιο χρηματικό
ποσό που έχει καθυστερήσει να σας δο-
θεί.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς που ανήκετε κυρίως στο τελευ-
ταίο πενθήμερο τα γεγονότα σήμερα
αφορούν τις πολύ προσωπικές σας σχέ-
σεις. Συζητήσεις με αγαπημένα σας πρό-
σωπα θα ξεκαθαρίσουν ένα θολό τοπίο
που σας είχε προβληματίσει κατά το πα-
ρελθόν. 

Λέων
(23/7-22/8)
Οικονομικές ευκαιρίες θα έρθουν σήμε-
ρα να σας δώσουν μια ανάταση στο κα-
θημερινό σας πρόγραμμα. Ίσως μια
επαγγελματική πρόταση γίνει η αιτία
μιας αλλαγής στη διαβίωσή σας.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους τα νέα είναι
πάρα πολύ καλά, εφόσον ο ανάδρομος
Ερμής στο δικό σας ζώδιο δημιουργεί
ένα πολύ βοηθητικό τρίγωνο με τον
Πλούτωνα. Οι σκέψεις σας θα δυναμώ-
σουν τους στόχους αλλά και τις προσω-
πικές σας επιλογές.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για εσάς τους Ζυγούς η ανάδρομη πο-
ρεία του Ερμή σε έναν παρασκηνιακά
μυστικό και ψυχολογικό τομέα του ωρο-
σκοπίου σας, με τη βοήθεια του Πλούτω-
να, δείχνει ότι καταστρώνετε κάποιες
κρυφές ενέργειες που ακόμη δεν είστε
έτοιμοι να ανακοινώσετε.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η ανάδρομη πορεία του Ερμή στο ζώδιο
της Παρθένου, με την πολύ βοηθητική
πορεία του Πλούτωνα, ανανεώνει τον φι-
λικό σας περίγυρο. Μπορεί να σκεφτείτε
κάποια πράγματα που αφορούν τον ρόλο
σας σε μια ομάδα ή την απόφασή σας να
είστε πιο ενεργοί σε έναν στόχο σας. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Σήμερα ένα καλό νέο θα έρθει από τον
επαγγελματικό σας χώρο με προέκταση
τα οικονομικά σας. Μπορεί επίσης να λά-
βετε κάποια χρήματα που καθυστέρησαν
να έρθουν στα χέρια σας ή να αναδείξετε
τα ταλέντα και τις γνώσεις σας. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Οι ευκαιρίες σήμερα δεν θα λείψουν για
εσάς κυρίως του τρίτου δεκαημέρου.
Ίσως τα καλά νέα προέλθουν από τις
σπουδές σας, από την επικοινωνία σας
με πρόσωπα που βρίσκονται μακριά ή
από μια απασχόληση που αφορά έναν
μακρινό τόπο. Επίσης, νομικά θέματα θα
έχουν καλή εξέλιξη. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Για πολλούς λόγους θα υπάρξουν σήμε-
ρα υποθέσεις από το παρελθόν που θα
αναζητήσουν τις λύσεις τους. Είναι και-
ρός να αναβαθμίσετε τα συναισθήματά
σας κάνοντας ουσιαστικότερες σκέψεις
για το ταίρι σας. Οικονομικές λύσεις θα
σας ανεβάσουν την ψυχολογία.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Οι σχέσεις σας χρειάζονται φροντίδα και
ανανέωση. Σήμερα θα έχετε μια έντονα
αποκαλυπτική συζήτηση με πρόσωπο
από το παρελθόν ή θα χρειαστεί να θέσε-
τε τα ζητούμενά σας στα πρόσωπα που
αποτελούν τον πυρήνα σας. 
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Οανάδρομος Ερμής σήμερα δημιουργεί ένα
πολύ θετικό τρίγωνο με τον Πλούτωνα, όπου
θα υπάρξουν πληροφορίες και καταστάσεις
που θα μας βοηθήσουν ουσιαστικά να

ανακαλύψουμε γεγονότα από το παρελθόν. Τα ζώδια
της Γης -του τρίτου δεκαημέρου- θα έχουν έναν
παραπάνω λόγο να χαίρονται γιατί η όψη αυτή τα
αφορά και τα επηρεάζει θετικά.



Σ
φίχτηκε, διαβάζουμε, το στομάχι της ευρω-
παϊκής ηγεσίας από την εκλογική νίκη της
Μελόνι. Ας το δεχτούμε. Δεν αιφνιδιάστηκε

πάντως. Ή, τουλάχιστον, είχε και άλλες, ικανές
αφορμές για να αναστοχαστεί.

Τίποτα ωστόσο δεν δείχνει ικανό να ταράξει τα
λιμνάζοντα νερά του ηγετικού ευρωπαϊκού περι-
βάλλοντος. Το είδαμε με την εντυπωσιακή ταχύτη-
τα «χελώνας» με την οποία λαμβάνουν θέση έναντι
της ενεργειακής κρίσης, που οδηγεί με μαθηματι-
κή ακρίβεια εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και
επιχειρήσεις σε απόγνωση.

Η Ιταλία έχει κουλτούρα φασισμού αλλά και πο-
λιτικών πειραμάτων. Σε 77 χρόνια άλλαξε συνολικά
70 κυβερνήσεις. Αυτό ωστόσο δεν αμβλύνει τις εύ-
λογες ανησυχίες για την επικράτηση της Μελόνι
και τη διαφαινόμενη ανάληψη των πρωθυπουργι-
κών καθηκόντων της τρίτης πιο μεγάλης οικονο-
μίας της ΕΕ και της χώρας με το υψηλότερο χρέος
στη Γηραιά Ήπειρο.

Ακόμα και αν δεν μακροημερεύσει -ενδεχόμενο
που θεωρείται από πολλούς εξαιρετικά πιθανό λό-
γω των εσωτερικών προβλημάτων της συμμαχίας
και των δυσκολιών στη συγκρότηση συμμαχικής
κυβέρνησης- η κυρία Μελόνι δεν είναι πλέον μόνη.
Είναι κομμάτι ενός ευρύτερου «μηχανισμού» τον
οποίο συντονίζει το ισπανικό φρανκικό κόμμα και
έχει άκρες σε κάθε ευρωπαϊκό έδαφος όπου
υπάρχουν ακροδεξιές δυνάμεις.

Προφανώς θα περιμένουμε τον σχηματισμό κυ-
βέρνησης -που θα αργήσει- για να δούμε τα πρώτα
δείγματα γραφής και κυρίως αν θα επαναληφθεί το
κλασικό πολιτικό ρητό «όσα λέγονται προεκλογικά
μετεκλογικά μπαίνουν στο συρτάρι». Έχοντας τη

δική μας εμπειρία από τις αγορές και τα νταούλια,
δεν θα ήταν υπερβολή να προβλέψουμε ότι θα αρ-
χίσουν να παίρνουν την ανηφόρα οι αποδόσεις των
ιταλικών ομολόγων, ενώ αρκετές από τις προεκλο-
γικές απειλές θα μπουν στο χρονοντούλαπο της
Ιστορίας.

Αυτά είναι περίπου αναμενόμενα. Αυτό που έχει
σημασία να απαντηθεί είναι γιατί την ψήφισαν οι
Ιταλοί. Γιατί ένας στους τέσσερις ψηφοφόρους πεί-
στηκε από το σύνθημά της «Το μέλλον ανήκει σε
εμάς». Πρώτα απ’ όλα, λένε οι Ιταλοί αναλυτές, για-
τί δεν έχει ασκήσει ποτέ εξουσία, ούτε η ίδια ούτε
το κόμμα της, οπότε είναι άφθαρτη. Και κυρίως
γιατί οι αντίπαλοί της -τέσσερις πρώην πρωθυ-
πουργοί, σημειωτέον- είχαν ήδη κυβερνήσει και
είχαν κουράσει.

Προφανώς το Μεταναστευτικό στην Ιταλία, όπως
πρωτίστως στη Σουηδία, είναι σημαντικό πρόβλη-
μα για τις κοινωνίες. Στη γειτονική μας χώρα όμως
καταγράφεται εδώ και καιρό μια γενικευμένη κό-
πωση των πολιτών. Μια απογοήτευση ιδιαίτερα
στους νέους που δεν βλέπουν ευοίωνες προοπτι-
κές. Και ένας φόβος για όσα έρχονται.

Δοκίμασε τα παραδοσιακά σχήματα και τους τε-
χνοκράτες και αποφάσισε τώρα να δώσει μια ευ-
καιρία στην ακροδεξιά. Και ας είναι επίγονοι του
Μουσολίνι.

Έκαναν αντισυστημικό αγώνα, κήρυξαν πολιτι-
σμικό πόλεμο, ιεράρχησαν ψηλά τα ζητήματα της
εθνικής ταυτότητας και πέτυχαν τη νίκη. Σε αντίθε-
ση με την Κεντροαριστερά που προέταξε τη μη επι-
στροφή του φασισμού, την εξωτερική πολιτική και
τον πόλεμο στην Ουκρανία (λόγω της συμπάθειας
της Μελόνι στον Όρμπαν και των Σαλβίνι - Μπερ-

λουσκόνι στον Πούτιν).
Το κόμμα της Μελόνι ήταν η ύστατη καταφυγή

για τους Ιταλούς που ασφυκτιούν από τα οικονομι-
κά προβλήματα και το Μεταναστευτικό.

Ευτυχώς στην Ελλάδα οι μόνοι που έσπευσαν να
πανηγυρίσουν τη νίκη της Μελόνι και της ακροδε-
ξιάς είναι τα πρόσωπα που κινούνται στα δεξιά της
Δεξιάς της ΝΔ.

Με τα σημερινά δεδομένα η Ελλάδα είναι έως
αδύνατο να ζήσει κάτι παρόμοιο με αυτό που συμ-
βαίνει στην Ιταλία. Ο λαϊκισμός όμως καραδοκεί.
Ιδιαίτερα σε περιόδους τόσο δύσκολες όσο αυτήν
που ζούμε, με την ακρίβεια και την ενεργειακή κρί-
ση να απειλούν να «καταπιούν» ό,τι ξέραμε ως κε-
κτημένο μέχρι σήμερα.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει
κρούσει κατ’ επανάληψη τον κώδωνα του κινδύνου
για το υπέδαφος που τρέφει τον λαϊκισμό. Και το
έχει επισημάνει όχι μόνο στο εσωτερικό της χώρας
αλλά και στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψεως των απο-
φάσεων.

Το 2023 αναμένονται εκλογές και σε Πολωνία
και Ισπανία. Στην πρώτη η νίκη του ακραία συντη-
ρητικού Γιαροσλάβ Κατσίνσκι θεωρείται δεδομέ-
νη. Στην Ισπανία το ακροδεξιό VOX του Σαντιάγο
Αμπασκάλ αποτελεί αυτήν τη στιγμή την τρίτη δύ-
ναμη της χώρας, ενώ για τις επερχόμενες εκλογές
αναμένεται να συμμαχήσει με το Λαϊκό Κόμμα.

Το ερώτημα είναι πώς θα διαχειριστεί η ΕΕ τις
ανησυχητικές αυτές εξελίξεις. Μπορεί τα ακροδε-
ξιά κόμματα να αλλάζουν τη στάση τους όσον αφο-
ρά τις αντιευρωπαϊκές τους απόψεις και να έρχον-
ται κοντά στις Βρυξέλλες, δεν παύουν όμως να
αποτελούν απειλή για τη δημοκρατία.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Το κόμμα της
Μελόνι ήταν το
ύστατο καταφύγιο
για τους Ιταλούς
που ασφυκτιούν
από τα οικονομικά
προβλήματα και το
Μεταναστευτικό

Η άνοδος της ακροδεξιάς και 
η ευθύνη των ευρωπαϊκών ηγεσιών 


