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Τ
ο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο επισκιά-
στηκε από την ένταση στα Ελληνοτουρκικά
και τα όσα ειπώθηκαν εκεί για το πώς θα

μπει φραγμός στον αμετροεπή, φιλοπόλεμο Ερν-
τογάν. Ωστόσο υπήρξαν πρωθυπουργικές παρεμ-
βάσεις και υπουργικές τοποθετήσεις που αφο-
ρούν την καθημερινότητα των πολιτών, το καλάθι
της νοικοκυράς, τη βενζίνη του εργαζομένου. 

Σε ένα κλίμα που απέπνεε από τη μια ικανοποί-
ηση για το δημοσκοπικό ντεμαράζ και από την άλ-
λη ανησυχία λόγω Ερντογάν, οι υπουργοί κινήθη-
καν πιο χαλαρά και μετέφεραν εντυπώσεις από
την κοινωνία αλλά και προσωπικές θέσεις για την
αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης στο οβάλ
τραπέζι. Χρήστος Σταϊκούρας και κυρίως Κώστας
Σκρέκας συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον, καθώς ο
πρώτος μετέδωσε έναν τόνο αισιοδοξίας σε ό,τι
αφορά την ανάπτυξη και τις προβλέψεις, ενώ ο
δεύτερος ανέλυσε τις σκέψεις για τα μέτρα στήρι-
ξης της ΕΕ προς τα κράτη-μέλη ώστε να ξεπερα-

στεί ο δύσκολος χειμώνας. Εκεί «έκλεισε» και η
ιδέα που πήρε τη μορφή επιστολής προς τον αντι-
πρόεδρο Φ. Τίμερμανς για τη δημιουργία Ευρω-
παϊκού Ταμείου ύψους 80 δισ. ως ελληνική πρότα-
ση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις
υψηλές τιμές φυσικού αερίου. Η πρόταση επικεν-
τρώνεται στην επιβολή ειδικού τέλους δέκα ευρώ
ανά θερμική μεγαβατώρα στις ευρωπαϊκές εται-
ρείες σε ό,τι αφορά τις ποσότητες του φυσικού αε-
ρίου που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Βασικός και συνεχής στόχος της ελληνικής κυ-
βέρνησης, η στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών
και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων απέναντι στις
αυξημένες τιμές του φυσικού αερίου και η κάλυ-
ψη έκτακτων αναγκών των εταιρειών ενέργειας
στην προσπάθειά τους να αντικαταστήσουν τις ελ-
λείψεις από το φυσικό αέριο της Ρωσίας. Ο
υπουργός Ενέργειας ανέλυσε και τον τρόπο τιμο-
λόγησης του φυσικού αερίου για φέτος, ενώ τοπο-

θετήθηκαν και οι υπουργοί Ανάπτυξης Άδ. Γεωρ-
γιάδης και Μεταφορών Κ. Καραμανλής. 

«Νοικοκυριά και επιχειρήσεις χρειάζονται στή-
ριξη σημαντική, αλλά τόση όση να μην υπονο-
μεύεται η οικονομία συνολικά, ενώ ταυτόχρονα
προϋπόθεση για την υπέρβαση των προσωρινών
δυσκολιών είναι η ανεξαρτησία, η πολιτική σταθε-
ρότητα, αλλά και η διεθνής αξιοπιστία του κάθε
κράτους», ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή Μη-
τσοτάκη, ο οποίος δίνει μεγάλη έμφαση στο να
κρατηθούν χαμηλά οι τιμές στην κατανάλωση. Για
την ακρίβεια, θεωρεί ότι εκεί θα παιχθεί το παιχνί-
δι, με την απόφαση επιβολής πλαφόν στο εμπορι-
κό κέρδος να χαρακτηρίζεται ήδη σοφή. 

Και στο περιθώριο της ουσίας, υπάρχει και η… πο-
λιτική, τα κέρδη και τα οφέλη από μια συνετή πορεία
χωρίς ακρότητες και «δώσε και σε μένα, μπάρμπα»
που τελικά, όπως δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις,
επιβραβεύονται (πλέον) από τους πολίτες.

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL 2 ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Παρεμβάσεις για αγαθά και ενέργεια



Ηπαράδοση που θέλει το κυ-
βερνών κόμμα να παρουσιάζει
σημαντική φθορά έπειτα από

τρία χρόνια στην εξουσία φαίνεται να
μην ισχύει για την κυβέρνηση του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη, που διευρύνει
σταδιακά τη διαφορά του από τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Είναι ενδεικτικό ότι από τη στιγ-
μή που ανέλαβε τα ηνία της ΝΔ δεν
έχει βρεθεί πίσω από τον Αλέξη Τσί-
πρα σε καμία μέτρηση, ενώ η Κου-
μουνδούρου δεν κατάφερε να εκμε-
ταλλευτεί πολιτικά καμία από τις πρω-
τοφανείς κρίσεις που «χτύπησαν»
την Ευρώπη αλλά και τη χώρα μας. Η
διαφορά μεταξύ των δύο μεγάλων
κομμάτων κινείται ανάμεσα στο 7,7%
και το 8,4%, σύμφωνα με τις εταιρείες
Alco και Marc αντίστοιχα, ενώ σημαν-
τικό ρόλο στην αύξηση των ποσοστών
του κυβερνώντος κόμματος έπαιξε η
αποφασιστική στάση του πρωθυπουρ-
γού στα εθνικά θέματα, συγκεκριμένα
απέναντι στον Ταγίπ Ερντογάν.

Ψήφος εμπιστοσύνης
Επίσης, επιβεβαιώνεται το γεγονός
ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερτε-
ρεί του Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο κυ-
βερνησιμότητας. Δηλαδή, έχει κερ-
δίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου
στην αντιμετώπιση δύσκολων κατα-
στάσεων, καθώς η κυβέρνηση κατά-
φερε να διαχειριστεί με επιτυχία τα

επεισόδια στον Έβρο, την πανδημία
αλλά και τώρα την ενεργειακή κρίση
με τα συνεχή μέτρα που λαμβάνει.
Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός
ότι σε ένα κομβικό στοιχείο που αφο-
ρά την κυβερνησιμότητα ο πρωθυ-
πουργός προηγείται του προέδρου
του ΣΥΡΙΖΑ με σημαντική διαφορά.
Σύμφωνα με την εταιρεία Alco για τον
Alpha και στο ερώτημα «ποιον εμπι-
στεύεστε περισσότερο ως πρωθυπουρ-
γό;» ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεν-
τρώνει 29% και ο Αλέξης Τσίπρας 20%.
Η απόσταση μεταξύ των δύο μεγαλώ-
νει όταν στη δημοσκόπηση της Marc
τίθεται το ερώτημα στους πολίτες
«ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο
στο τιμόνι της χώρας;». Η διαφορά
φτάνει το 17,4%, με τον πρωθυπουργό
να φτάνει το 48,5% και τον πρόεδρο
του ΣΥΡΙΖΑ το 31,1%.

Μπούμερανγκ οι υποκλοπές
Ωστόσο, το ζήτημα της τηλεφωνικής
παρακολούθησης από την ΕΥΠ του
Νίκου Ανδρουλάκη, στο οποίο «πόν-
ταραν» τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ προκειμένου να πλήξουν την
κυβέρνηση, έφερε δημοσκοπικά τα

αντίθετα αποτελέσματα. Η αρχική
φθορά που είχε η ΝΔ μέσα σε σύντο-
μο διάστημα εξανεμίστηκε, ενώ η Χα-
ριλάου Τρικούπη, που σε καθημερινή
βάση έθετε ψηλά την υπόθεση των
υποκλοπών βάζοντας σε δεύτερη
μοίρα τα προβλήματα που αντιμετω-
πίζουν στην καθημερινότητά τους οι
πολίτες, άρχισε να χάνει έδαφος αντί
να κερδίζει δημοσκοπικούς πόντους.
Το ΠΑΣΟΚ, από το 12,3% που ήταν στην
προηγούμενη μέτρηση της Μarc,
έπεσε μέσα σε έναν μήνα στο 11,4%,
ενώ η Alco δείχνει πως αυξήθηκαν τα
ποσοστά φτάνοντας στο 11,6%. Διφο-
ρούμενες ήταν οι απόψεις όσων κλή-
θηκαν να σχολιάσουν τη στάση του
Νίκου Ανδρουλάκη στην υπόθεση των
υποκλοπών. Αν και το 37% την κρίνει
θετικά και το 28% αρνητικά, εντούτοις
υπάρχει το σημαντικό ποσοστό του
35% που δεν εκφράζει άποψη.

«Διαβάζει» καλύτερα την κοινωνία
Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν πως ο
πρωθυπουργός «διαβάζει» καλύτερα
από τα κόμματα της αντιπολίτευσης τα
πραγματικά προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουν οι πολίτες. Δεν είναι τυχαίο
το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός έχει
ρίξει όλο το βάρος στην αντιμετώπιση
της ακρίβειας και της ενεργειακής
κρίσης, αποφεύγοντας τις αντιπαρα-
θέσεις για την υπόθεση των υποκλο-

πών. «Είναι αλήθεια ότι η ελληνική
κοινωνία έχει επιδείξει μεγάλη ωρι-
μότητα. Αντιλαμβάνεται τις συνέπειες
των εισαγόμενων κρίσεων και πι-
στεύω ότι εκτιμά τις προσπάθειες της
κυβέρνησης να διατηρήσει τη συνοχή
και την ενότητα της ελληνικής κοινω-
νίας, χωρίς σε καμία περίπτωση να
ναρκοθετεί την επόμενη μέρα», τόνι-
σε ο πρωθυπουργός κατά την εισήγη-
σή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, το-
νίζοντας πως η κυβέρνηση θα εξακο-
λουθήσει να στέκεται δίπλα στο πλευ-
ρό των κοινωνικά ασθενέστερων.
Η στρατηγική αυτή τον δικαίωσε απο-
λύτως, καθώς το Νο1 ζήτημα που
ανησυχεί την κοινωνία δεν είναι άλλο
από τις αυξήσεις στα καύσιμα και τα
προϊόντα ενόψει του δύσκολου χει-
μώνα που έρχεται, γεγονός που απο-
τυπώνεται σε όλες τις δημοσκοπή-
σεις. Ακολουθούν τα Ελληνοτουρκι-
κά και το ενδεχόμενο ενός θερμού
επεισοδίου, ενώ οι τηλεφωνικές πα-
ρακολουθήσεις από την ΕΥΠ βρί-
σκονται στις τελευταίες θέσεις με τα
ζητήματα που απασχολούν οι πολίτες.
Ωστόσο, στον αντίποδα ΠΑΣΟΚ και
ΣΥΡΙΖΑ επέλεξαν να ανεβάσουν κα-
τακόρυφα τους αντιπολιτευτικούς τό-
νους για το ζήτημα των υποκλοπών,
μια επιλογή λανθασμένη, όπως φαί-
νεται από τις απαντήσεις που δίνουν
οι ερωτηθέντες. 
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Οι πολίτες εμπιστεύονται 
στα δύσκολα τον Μητσοτάκη

Γράφει 
ο Σωτήρης 
Σταθόπουλος 

Σπάει τα δημοσκοπικά... 
κοντέρ o πρωθυπουργός



Ξ
εκάθαρο μήνυμα ότι τυχόν επι-
θετική ενέργεια κατά της Ελλά-
δας συνεπάγεται βαρύτατο κό-
στος σε όλα τα επίπεδα για την

Τουρκία εκπέμπει σταθερά το τελευταίο
χρονικό διάστημα η Αθήνα, όσο παρατη-
ρείται μια νέα έξαρση της επιθετικής ρη-
τορικής της τουρκικής ηγεσίας. «Ό,τι είχε
να πει η Ελλάδα το είπε καθαρά στον ΟΗΕ,
τόσο για τις “κόκκινες γραμμές” της όσο
και για τη φιλική της διάθεση απέναντι
στον τουρκικό λαό. Η άλλη όχθη μπορεί να
επαναλαμβάνει μονότονα τις απειλές και
τα ψέματά της… αντί για τις πύρινες λέξεις
να επιλέξουν επιτέλους τις δημιουργικές
πράξεις και τον δρόμο του ουσιαστικού
διαλόγου. Απέναντί τους, άλλωστε, δεν
έχουν μόνο την Ελλάδα, έχουν ολόκληρη
την Ευρώπη, αλλά και τους συμμάχους στο
ΝΑΤΟ», διεμήνυσε από τη χθεσινή συνε-
δρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης. 

Ο πρωθυπουργός επέμεινε πως η Τουρ-
κία καλείται κατ’ ουσίαν να βαδίσει στον…
μονόδρομο του ουσιαστικού διαλόγου επί
τη βάσει του Διεθνούς Δικαίου, ειδάλλως
κινδυνεύει με διεθνή απομόνωση, αλλά
και βαρύτατα αντίμετρα. Στο ίδιο μήκος
κύματος, ο Νίκος Δένδιας προειδοποίησε
από το Ερεβάν της Αρμενίας, μετά τη συ-
νάντηση που είχε με τον ομόλογό του Αρα-

ράτ Μιρζογιάν, ότι ο «αναθεωρητισμός θα
αποτύχει» απευθυνόμενος σε «δυνάμεις
που επιδιώκουν να επαναχαράξουν τα σύ-
νορα», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Κανάλι επικοινωνίας στο… Τόκιο
Εν τω μεταξύ, ενδιαφέρον στιγμιότυπο

διαδραματίστηκε στο Τόκιο, στο περιθώ-
ριο της κηδείας του δολοφονηθέντος
πρώην πρωθυπουργού Σίνζο Άμπε. Σε
σύντομη συνομιλία με τον Τούρκο
υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβού-
σογλου, που είχε την Τρίτη, ο αναπληρω-
τής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης φέρεται να του είπε, «Θα
συνεχίσουμε σε αυτούς τους τόνους;
Πρέπει να πέσουν οι τόνοι, δεν γίνεται να
συνεχίσουμε έτσι», χωρίς να γίνει γνω-
στή η αντίδραση του επικεφαλής της
τουρκικής διπλωματίας.

Λίγες ημέρες, πάντως, μετά την Εβδο-
μάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συ-
νέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, Ουάσιγ-
κτον και Βρυξέλλες καλούν την Άγκυρα
να τερματίσει την εμπρηστική ρητορική

κατά της Αθήνας και να σταματήσει την
αμφισβήτηση της εθνικής μας κυριαρ-
χίας. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, υπεύ-
θυνος για Θέματα Εξωτερικών Υποθέσε-
ων, Πίτερ Στάνο παρακίνησε την Τουρκία
να «σταματήσει την απειλητική ρητορική
κατά της Ελλάδας», αλλά και «να δεσμευ-
τεί σε εποικοδομητική αποκλιμάκωση
για να προχωρήσει σε μια αμοιβαία εποι-
κοδομητική συνεργασία, όχι μόνο με την
Ελλάδα, αλλά συνολικά με την ΕΕ». Την
ίδια ώρα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απέστειλε
μήνυμα στην Τουρκία ότι «η κυριαρχία
της Ελλάδας στα νησιά δεν αμφισβητεί-
ται», ενώ κάλεσε τις δύο πλευρές να επι-
λύσουν τα θέματά τους με διάλογο, όπως
παγίως το κάνει. 

Πάντως, η ηγεσία στην Τουρκία δεν φαί-
νεται διατεθειμένη να σηκώσει το… πόδι
από το γκάζι της έντασης. «Συνέλθετε»
ήταν η απαξιωτική αποστροφή του Τούρ-
κου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν προς την
πολιτική και πολιτειακή ηγεσία της χώρας,
προειδοποιώντας με ιταμό ύφος ότι «οι
σύμμαχοι, όπως οι ΗΠΑ και η ΕΕ, δεν θα
σώσουν την Ελλάδα». Η αποθράσυνση της
Άγκυρας καθίσταται ευδιάκριτη και στη
διαμαρτυρία του τουρκικού υπουργείου
Εξωτερικών προς τις ΗΠΑ και τη Γερμανία
για τη στάση που τηρούν έναντι της τουρκι-
κής προκλητικότητας. 

Τα δεδομένα για την Πράγα 
Είναι σαφές πως οι τελευταίες ρητορι-

κές εξάρσεις του Τούρκου προέδρου δεν
διαμορφώνουν συνθήκες που θα διευκό-
λυναν μια πιθανή επαναπροσέγγιση μέσω
μιας συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν,
στο περιθώριο της Ολομέλειας της Ευρω-
παϊκής Πολιτικής Κοινότητας, που θα λά-
βει χώρα την επόμενη Πέμπτη, στις 6
Οκτωβρίου. «Θα δούμε τι θα γίνει στην
Πράγα», έλεγαν με νόημα κυβερνητικές
πηγές σχετικά με την πιθανότητα ενός τετ
α τετ κορυφής στην τσεχική πρωτεύουσα.
Τα ίδια πρόσωπα τονίζουν ότι υπό το κρά-
τος απειλών και ύβρεων η ελληνική πλευ-
ρά δεν είναι η επισπεύδουσα για την προ-
οπτική μιας τέτοιας συνάντησης, ωστόσο,
υπενθυμίζουν πως η Αθήνα τάσσεται πα-
γίως υπέρ του διαλόγου. Τα ίδια πρόσωπα
σημειώνουν πως σε περίπτωση που η
τουρκική πλευρά υποβάλει σχετικό αίτη-
μα, αυτό θα εξεταστεί εντός του κλίματος
που θα έχει διαμορφωθεί έως τότε. Υψη-
λόβαθμοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι
υποβαθμίζουν γενικότερα τις απειλές
Ερντογάν αποδίδοντάς τες στον εκνευρι-
σμό που επικρατεί στην Άγκυρα τόσο για
τα πενιχρά αποτελέσματα των επαφών
Ερντογάν στη Νέα Υόρκη όσο και για το αρ-
νητικό για αυτόν πολιτικό κλίμα που απο-
τυπώνουν οι δημοσκοπήσεις. 
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mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

«Ό,τι είχαμε να πούμε 
το είπαμε στον ΟΗΕ»,
διαμηνύει ο Έλληνας

πρωθυπουργός 

Αυστηρό μήνυμα 
Μητσοτάκη κατά 
της εξαλλοσύνης 
Ερντογάν



Το έδαφος για να δικαιολογήσει μια νέα προβοκάτσια ή
ακόμη και μια επιθετική ενέργεια εναντίον της Ελλά-
δας στήνει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρό-
εδρος μέσα σε 12 ώρες απείλησε την Ελλάδα με πόλε-
μο, αμφισβήτησε την κυριαρχία των ελληνικών νησιών,
έθεσε εκ νέου ζήτημα για τη Θράκη και εξαπέλυσε πυ-
ρά στις Ηνωμένες Πολιτείες για την παρουσία τους στην
Αλεξανδρούπολη.

«Τα όπλα που συσσωρεύτηκαν στη Δυτική Θράκη και
στα νησιά δεν σημαίνουν τίποτε για εμάς», είπε ο Ερν-
τογάν σε κομματική εκδήλωση του ΑΚΡ. «Θα θέλαμε να
σας υπενθυμίσουμε ότι αυτό μοιάζει με κατοχή για την

εν λόγω χώρα. Σε εκείνα τα εδάφη έχουμε ερ-
γαστεί για αιώνες και εκεί ζουν πολλοί
ομοεθνείς και ομόθρησκοί μας», είπε στο
νέο του προκλητικό παραλήρημα ο Τούρ-
κος πρόεδρος και συμπλήρωσε: «Νομί-
ζετε ότι μπορεί να σας σώσει η βοήθεια
που έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και
την Ευρώπη, αλλά δεν σας σώζουν αυτά, σπατα-
λάτε τον χρόνο σας».

Η απάντηση του Δένδια
Στο ανθελληνικό κρεσέντο του Ερντογάν απάντησε άμε-
σα η Αθήνα διά του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δέν-
δια, ο οποίος από την Αρμενία διεμήνυσε ότι «οι αναθε-
ωρητικές πολιτικές θα αποτύχουν». Αναφερόμενος μά-
λιστα στο προκλητικό διάβημα του τουρκικού υπουργεί-
ου Εξωτερικών για την ανάπτυξη των Τεθωρακισμένων
Οχημάτων Αναγνώρισης Μ1117 σε Λέσβο και Σάμο, ο κ.
Δένδιας είπε ότι «η Τουρκία διαμαρτύρεται γιατί η Ελλά-

δα δεν αφήνει τα εδάφη της ανυπεράσπιστα, που
η Τουρκία έχει απειλήσει με casus belli και

έχει τον μεγαλύτερο αποβατικό στόλο λίγα
μίλια μακριά από τα νησιά του Αιγαίου». Ο
Έλληνας υπουργός Εξωτερικών τόνισε ακό-

μη ότι η Ελλάδα θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να
υπερασπιστεί την εδαφική της ακεραιότητα και

τα δικαιώματά της.
Ηχηρή ωστόσο ήταν και η απάντηση των Αμερικανών
στην προσπάθεια αντιστροφής της πραγματικότητας που
επιχειρεί η Τουρκία. Μετά την κλήση που έλαβε ο επιτε-
τραμμένος των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα προ-
κειμένου να δεχτεί τα παράπονα της τουρκικής ηγεσίας
για την ανάπτυξη αμερικανικών οχημάτων στα νησιά και
την Αλεξανδρούπολη, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έκλεισε την
πόρτα στις προκλήσεις, ξεκαθαρίζοντας πως «η κυριαρ-
χία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει
να γίνονται σεβαστές» και κυρίως πως «η κυριαρχία της
Ελλάδας σε αυτά τα νησιά δεν αμφισβητείται». 

Ε
κτός ελέγχου είναι η επίση-
μη και ανεπίσημη προπαγάν-
δα των διακινητών στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης για το

«Καραβάνι του φωτός», τη μεγάλη
πομπή μεταναστών που υποτίθεται
πως θα ξεκινήσει άμεσα από την
Αδριανούπολη με στόχο να περάσουν
χιλιάδες αλλοδαποί στην Ελλάδα. 

Οι ελληνικές Αρχές είναι σε διαρκή
επαγρύπνηση ξεκαθαρίζοντας σε ερω-
τήσεις της «Political» ότι «ο Έβρος
φρουρείται 24 ώρες το 24ωρο».

«Ετοιμαστείτε, φεύγουμε...»
Πριν από λίγες ώρες κυκλοφόρησε

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ένα
δελτίο Τύπου που προειδοποιεί για
έναρξη αυτοκινητοπομπής μεταναστών,
οι οποίοι θα προσπαθήσουν να φτάσουν
στην Ελλάδα. «Ανακοινώνουμε την
έναρξη της αυτοκινητοπομπής (μετανα-
στών) σε λιγότερο από 24 ώρες και, κατά
συνέπεια, ζητάμε από τους αδελφούς
μας να εξασφαλίσουν γρήγορα τον εξο-
πλισμό τους και να προετοιμαστούν για
να πάνε στο σημείο συγκέντρωσης, το
οποίο θα ανακοινωθεί αργότερα σε ξε-
χωριστή δήλωση. Ο Θεός είναι ο φύλα-
κας και η επιτυχία», ανέφερε χθες με
νέο δελτίο Τύπου το καραβάνι, καταδει-
κνύοντας την υβριδική απειλή που δεί-
χνει πως είναι στην τελική της φάση. 

Τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα, τα

οποία κυκλοφορούν και πάλι τόσο στο
Twitter όσο και στο Telegram, κάνουν
λόγο για υποτιθέμενη προσπάθεια πε-
ρίπου 100.000 μεταναστών να περά-
σουν στην Ελλάδα, γεγονός που δεν
επιβεβαιώνεται από τις ελληνικές Αρ-
χές. Ξένα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν
τις τελευταίες μέρες πως κοντά στο
«Καραβάνι του φωτός» βρίσκονται και
κάποιες ΜΚΟ, οι οποίες λειτουργούν
επικουρικά.

Τι λέει κάτοικος του Έβρου
Μπορεί το θέμα να αναδεικνύεται έν-

τονα το τελευταίο διάστημα -ιδιαίτερα
από τις τουρκικές εφημερίδες που ερ-
γαλειοποιούν το θέμα για λογαριασμό
της κυβέρνησης του Τούρκου προέδρου
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν-, όμως οι ελλη-
νικές Αρχές δεν επιβεβαιώνουν μαζική
προσπάθεια εισόδου στην Ελλάδα. 

Επιπρόσθετα, είναι ενδεικτικό ότι τον
τελευταίο έναν μήνα έχουν γίνει αρκε-
τές συλλήψεις διακινητών μεταναστών
που προσπαθούν να περάσουν μετανά-
στες από τον Έβρο, κάτι που είναι εξαι-
ρετικά δύσκολο, καθώς ο στρατός, η
αστυνομία αλλά και οι συνοριοφύλακες
βρίσκονται επί ποδός. Ο Ηλίας Σαρπε-
τούδης, κάτοικος στο Αμόριο του
Έβρου, μιλώντας στην «Political» περιέ-
γραψε την κατάσταση που επικρατεί
στην περιοχή: «Δεν βλέπουμε αυξημέ-
νη κινητικότητα. Οι μετανάστες που κα-
ταφέρνουν να περάσουν από τα σύνορα
είναι ελάχιστοι. Και εκείνοι όμως συλ-
λαμβάνονται από την αστυνομία. Υπάρ-
χουν πολλοί διακινητές που προσπα-
θούν να φτάσουν στην Ελλάδα με ομά-
δες μεταναστών».

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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Νέο κρεσέντο απειλών για πόλεμο από τον «σουλτάνο» και βολές στις ΗΠΑ

Στην Ελλάδα 
δεν... βλέπουν
το «Καραβάνι
του φωτός»

Οι Τούρκοι κάνουν λόγο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για
προσπάθεια περίπου 100.000 μεταναστών να περάσουν στη
χώρα μας, κάτι που διαψεύδεται από τις ελληνικές Αρχές 

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com



«Φ
ρένο» στις πολεμικές
ιαχές και τις απειλές
που εκτοξεύει το καθε-
στώς της Άγκυρας

εναντίον της Ελλάδας βάζουν οι Ένοπλες
Δυνάμεις που ενισχύουν την παρουσία
τους σε κάθε γωνιά της ελληνικής επι-
κράτειας, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα
αποτροπής με απανωτές ασκήσεις και
συνεκπαιδεύσεις.

Το Πολεμικό Ναυτικό πλέει «μεθ’ ορ-
μής ακαθέκτου» βγάζοντας στο Αιγαίο
και τη Μεσόγειο σχεδόν το σύνολο των
Μονάδων Επιφανείας και Υποβρυχίων
που διαθέτει ο Στόλος. Ακόμη και με πα-
ράλληλη παρουσία σε ασκήσεις, στελέχη
και μέσα του Πολεμικού Ναυτικού δίνουν
βροντερό «παρών» όπου απαιτηθεί. Είτε
στη «Λόγχη», που αποτελεί την πρώτη βα-
σική επιχειρησιακή εκπαίδευση για τη
νέα «σεζόν», είτε στην άσκηση που διορ-
γανώνει ταυτόχρονα η Διοίκηση Ταχέων
Σκαφών με αντικείμενο την αναγνώριση
ακτών σε όλο το Αρχιπέλαγος, αλλά και
στη μεγάλη ελληνογαλλική άσκηση «AR-

GO 22», που βρίσκεται σε εξέλιξη στην
καρδιά του Αιγαίου. Και την ίδια ώρα,
φρεγάτες του Στόλου συμμετέχουν στις
διεθνείς επιχειρήσεις «Unifil» και «Irini»
σε Λίβανο και Λιβύη αντίστοιχα.

Τείχος αποτροπής
Η «Λόγχη» ολοκληρώνεται σήμερα

έπειτα από δύο μέρες έντονης δραστη-
ριότητας με πραγματικά πυρά, ασκήσεις
αεράμυνας, ανθυποβρυχιακές επιχειρή-
σεις και σενάρια πολέμου επιφανείας,
στα οποία συμμετείχαν φρεγάτες, πυραυ-
λάκατοι, κανονιοφόροι και υποβρύχια
του Πολεμικού Ναυτικού. Πυκνό είναι το
πρόγραμμα και για το επόμενο δεκαπεν-
θήμερο, καθώς ακολουθούν: «Αστρα  πή»,
βολές υποβρυχίων, ασκήσεις της ΔΥΚ αλ-
λά και η διακλαδική «Ευνομία 22».

Πρόκειται για μια από τις σημαντικότε-
ρες πολυεθνικές ασκήσεις με τη συμμε-
τοχή της Ελλάδας, της Κύπρου, της Ιτα-
λίας και της Γαλλίας, που διοργανώθηκε
για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της κρί-
σης του «Ορούτς Ρέις». Η «Ευνομία» θα
ξεκινήσει φέτος στις 3 Οκτωβρίου, αμέ-
σως μετά τις εκδηλώσεις για την Ημέρα
Ανεξαρτησίας της Κύπρου, στις οποίες θα
παραστεί σύσσωμη η πολιτική και στρα-
τιωτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής
Άμυνας. Σκοπός της άσκησης είναι η τή-
ρηση της νομιμότητας και η εφαρμογή

του Διεθνούς Δικαίου στη θαλάσσια πε-
ριοχή από την Κάρπαθο και το Καστελό-
ριζο μέχρι το FIR της Λευκωσίας. Μια
άσκηση-μήνυμα στην Άγκυρα, καθώς
περιλαμβάνει σενάρια προστασίας αλλά
και ανακατάληψης πλατφόρμας εξόρυ-
ξης υδρογονανθράκων, μη συναινετικές
νηοψίες, εναέρια μάχη, προσβολή ναυτι-
κών στόχων και πολέμου επιφανείας.

Χωρίς ανάσα
Ανάσα δεν παίρνουν ούτε στους υπό-

λοιπους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμε-
ων, καθώς τόσο η Πολεμική Αεροπορία
όσο και ο Στρατός Ξηράς συμμετέχουν
στις ασκήσεις που πραγματοποιούνται
σε όλο το FIR Αθηνών. 

Οι  κινητήρες των μαχητικών δεν
προλαβαίνουν να κρυώσουν, καθώς,
εκτός από την «ARGO 22», τα αεροσκά-
φη της Πολεμικής Αεροπορίας μετα-
φέρουν τη γαλανόλευκη ακόμη και στη
Γαλλία,  συγκεκριμένα στο Μον ντε
Μαρσάν για την άσκηση «VOLFA», ενώ
είχαν προηγηθεί συνεκπαιδεύσεις με
ισπανικά Harrier από το αεροπλανο-
φόρο «Juan Carlos I» και έπεται συνέ-
χεια με τα F/A-18 του αμερικανικού
«USS George Bush».

Στις ασκήσεις δυναμικό «παρών» δί-
νουν και στελέχη της Διοίκησης Ειδικού
Πολέμου με τμήματα Τερματικής Καθο-

δήγησης Πυρών (JTAC), πεζοναύτες,
ελεύθερους σκοπευτές, αλεξιπτωτιστές
και καταδρομείς που επιδεικνύουν το
άριστο επίπεδο εκπαίδευσης και ετοιμό-
τητας των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Επίδομα Στόλου
Με γρήγορο ρυθμό προχωρά και η

γραφειοκρατική διαδικασία για την οικο-
νομική ενίσχυση στελεχών του Πολεμι-
κού Ναυτικού που υπηρετούν στα πλοία
του Στόλου, το οποίο ανακοίνωσε ο πρω-
θυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ. Σύμ-
φωνα με αρμόδιες πηγές του ΓΕΝ, η υπο-
γραφή του σχεδίου αναμένεται πριν από
το τέλος του έτους, καθώς βρίσκεται ήδη
σε προχωρημένο στάδιο, ενώ μένει να δι-
ευκρινιστεί από το οικονομικό επιτελείο
αν θα έχει αναδρομική ισχύ, δηλαδή αν
θα καλύπτει την περίοδο Σεπτεμβρίου -
Δεκεμβρίου, κατά την οποία το σύνολο
σχεδόν των πολεμικών πλοίων βρίσκεται
εν πλω. 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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Σε πλήρη επιχειρησιακή
ετοιμότητα οι Ένοπλες
Δυνάμεις, στέλνουν μήνυμα
αποτροπής στην Άγκυρα 

Χαρδαλιάς από Αιγαίο: «Αδιαπραγμάτευτη η εθνική κυριαρχία»
Σαφές ήταν το μήνυμα του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου
Χαρδαλιά, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία στα νησιά του
Ανατολικού Αιγαίου. Ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι «η χώρα μας ήταν
και παραμένει δύναμη ειρήνης και σταθερότητας στην ευρύτε-
ρη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Θέματα αμυντικής θω-
ράκισης και ενίσχυσης της αποτρεπτικής μας ισχύος, όπως και
θέματα εθνικής κυριαρχίας παραμένουν αδιαπραγμάτευτα».
Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας βρέθηκε χθες στην Ικαρία, τους

Φούρνους, την Πάτμο, τους Λειψούς, τη Λέρο, τη Νίσυρο και την
Τήλο και σήμερα θα επισκεφθεί τη Χάλκη, την Κάσο και την
Αστυπάλαια. Εκτός από μονάδες και σχηματισμούς των Ενό-
πλων Δυνάμεων, ο κ. Χαρδαλιάς επισκέφθηκε την κανονιοφόρο
«Νικηφόρος», η οποία συμμετέχει στην επιχείρηση «Επιτήρη-
ση Νήσων Ανατολικού Αιγαίου» και την πυραυλάκατο «Τρουπά-
κης», η οποία λαμβάνει μέρος στην άσκηση «Αναγνώριση
ακτών 2022».

Απαντήσεις με... 
επιφυλακή

και μεγάλες 
ασκήσεις 



Ο Άδωνις φέρνει τον
Linde στην Ελλάδα 

Στο Βερολίνο βρίσκεται ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γε-
ωργιάδης μαζί με μέλη από το Ελληνο-
γερμανικό Επιμελητήριο με στόχο την
προσέλκυση καίριων
επενδύσεων. Και
όπως φαίνεται θα
γυρίσει πίσω με
απτά αποτελέσμα-
τα… Όπως έμαθα
από καλή πηγή που
βρίσκεται στο ταξίδι
αυτό, υπάρχει ενδιαφέρον
από τον γερμανικό κολοσσό Linde που
παράγει υδρογόνο -ένα καύσιμο με με-
γάλο περιβαλλοντικό πρόσημο- για να
κάνει εργοστάσιο και άλλες επενδύσεις
στην Ελλάδα. 

«Γυναικοκρατία» 
στη Σάμο…

«Γυναίκα, υγεία, μακροζωία». Αυτό
είναι το συνέδριο του Χριστόδουλου
Στεφανάδη, βουλευτή ΝΔ,
στη Σάμο που θα γίνει
το ερχόμενο Σάββα-
το και όπως το λέει
και ο τίτλος θα είναι
αφιερωμένο στις
γυναίκες. Και ποιες
πιο κατάλληλες να μι-
λήσουν σε αυτό από τις
Ελληνίδες υπουργούς
και βουλευτές.
Όπως μαθαίνω, θα
κατεβούν στο νησί
από Παρασκευή η
Δόμνα Μιχαηλίδου,
που θα μιλήσει για
παρένθετη μητρότητα και
υιοθεσία, η Νίκη Κεραμέως για τη συμ-
βολή της εκπαίδευσης στη μακροζωία
και η Σοφία Βούλτεψη, η οποία έχει
ετοιμάσει ομιλία με τίτλο «Γυναίκες
στην πολιτική, ισορροπία σε ψηλές γό-
βες»… Ομιλία θα παραθέσουν και οι
Έλενα Ράπτη, Νόνη Δούνια… 

Ο υπουργός Προστασίας του Πο-
λίτη Τάκης Θεοδωρικάκος με
ανάρτησή του στο Twitter απάντησε
στο ανυπόστατο δημοσίευμα της
τουρκικής εφημερίδας «Sabah»
περί δήθεν ύπαρξης και δεύτερου
στρατοπέδου Κούρδων τρομοκρα-
τών στο Λαύριο. Χαρακτηριστικά

έγραψε: «Η συνεχής κατευθυνόμε-
νη επανάληψη των fake news σε
τούρκικα Μέσα Μαζικής Ενημέρω-
σης για στρατόπεδα τρομοκρατών
στην Ελλάδα δεν πρόκειται να έχει
κανένα απολύτως αποτέλεσμα.
Πρόκειται για μυθεύματα και το
γνωρίζει όλος ο κόσμος».
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Επίσκεψη Τοντ 
στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα βρίσκεται ο ειδικός
απεσταλμένος του γενικού γραμμα-
τέα του ΟΗΕ για την Οδική Ασφάλεια
Ζαν Τοντ και συναντήθηκε με τον
υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
Κώστα Καραμανλή. Η οδική ασφά-
λεια βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της
κυβέρνησης, αφού για χρόνια είχαμε
αρνητικές πρωτιές σε θανάτους στην
άσφαλτο. Τώρα, όμως, κάτι αλλάζει
και ο κ. Καραμανλής ανέφερε όλες
τις δράσεις του υπουργείου για
ασφαλέστερες υποδομές, οδικό δί-
κτυο και οχήματα υπό το πρόγραμμα
«Safe System Approach». O κ. Τοντ
είχε συνάντηση και με την υπουργό
Παιδείας Νίκη Κεραμέως με την
οποία συζήτησε τα θέματα της οδικής
ασφάλειας και της κυκλοφοριακής
αγωγής ως απαραίτητων μαθημάτων
στα σχολεία. Ευτυχώς, το υπουργείο
έχει προνοήσει για την ένταξη των
μαθημάτων αυτών στο πρόγραμμα
μέσω των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων. 

Τάκης αποδομεί «Sabah» 

Υ
πογράφτηκε χθες η Υπουργική
Απόφαση για τη διανομή των κοι-
νωφελών χώρων και χώρων κοι-

νωνικής ανταποδοτικότητας που εμπί-
πτουν στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελλη-
νικού, με την οποία καθορίζονται οι εν
λόγω χώροι που μπορούν να παραχω-
ρηθούν χωρίς αντάλλαγμα και κατά κυ-
ριότητα από το Ελληνικό Δημόσιο στους
όμορους δήμους, δηλαδή στους Δή-

μους Αλίμου, Γλυφάδας και Ελληνικού-
Αργυρούπολης. Την απόφαση υπέγρα-
ψε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας παρόντων των δημάρχων
(Κονδύλη, Παπανικολάου, Κωνσταντά-
του) αλλά και των βουλευτών Νοτίου Το-
μέα (Βούλτεψη, Χατζηδάκη, Θεοχάρη,
Σπανάκη, Καραμανλή, Χατζηδημητρίου,
Αντωνίου, Mπαλάφα). Παρών και ο Τ.
Θεοδωρικάκος. 

Δόθηκαν οι κοινωφελείς
χώροι στους δήμους 

Πάνω από 2.000 κόσμο είχε στα εγκαίνια που έκανε ο
βουλευτής Ανατολικής Αττικής Βασίλης Οικονόμου στα
νέα του γραφεία στη Βάρη. Εκεί έδωσαν το «παρών» αρ-
κετοί δήμαρχοι της ευρύτερης περιοχής, όπως ο δή-
μαρχος Σπάτων- Αρτέμιδας Δημήτρης Μάρκου, ο δή-
μαρχος Παιανίας-Γλυκών Νερών Ισίδωρος Μάδης, ο
δήμαρχος Ραφήνας Ευάγγελος Μπουρνούς και ο δή-
μαρχος των 3Β (Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη) Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος, ο οποίος εκφράστηκε με ζεστά λόγια
για τον Βασίλη. Ο βουλευτής έδωσε νέο ραντεβού για τα
εγκαίνια του γραφείου του στο Μενίδι στις 17 Οκτωβρί-
ου. Πού οφείλεται το γεγονός ότι ο Β. Οικονόμου έχει
τόσο μεγάλο κοινό, παρόλο που δεν είναι υπουργός; Μα φυσικά γιατί είναι κάθε
μέρα, 24/7, πολύ κοντά με τον κόσμο και ακούει τα αιτήματά τους.

Δύο χιλιάδες φίλοι του Β. Οικονόμου
κατέκλυσαν τη Βάρη

Ξέρει κάτι για έναν
διαγωνισμό για φώ-

τα LED στο υπουρ-
γείο Εθνικής Άμυνας ο κ.
Θ.Β., κατά κόσμον Θανάσης
Βάλαρης; Ήρεμα ρωτάμε.



Αμέσως μετά την ανακοίνωση του νέου
κόμματος του Κωνσταντίνου Μπογδάνου εί-
χαμε αντίδραση από τον Φαήλο Κρανιδιώτη, ο
οποίος για ένα φεγγάρι υπήρξε συνοδοιπό-
ρος με τον Μπογδάνο. Ο κ. Κρανιδιώτης, ο
οποίος μαζί με τον κ. Τζήμερο είχε ανακοινώ-
σει στα μέσα Αυγούστου τη ρήξη τους με τον
Κωνσταντίνο Μπογδάνο, σε ανάρτησή του στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε ότι το
όνομα ΠΑΤΡΙΔΑ που επέλεξε ο κ. Μπογδάνος
για τον πολιτικό φορέα που ίδρυσε είναι…
πιασμένο από το 2014 από τον Πανίκα Ψωμιά-
δη. Στο σχόλιό του ο κ. Κρανιδιώτης ήταν πο-
λύ σκληρός αφού όπως έγραψε: «Προτείνω
εναλλακτικά το ΚΚΕ (Απ.), τουτέστιν Κόμμα
Κοντών Ελλάδος (Αποτριχωμένο)».

«Η
κυριαρχία της Ελλάδας στα
νησιά του Αιγαίου δεν αμφι-
σβητείται», διαμηνύει το
Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχετικά

με τις νέες απειλές που εξαπέλυσε ο Τούρ-
κος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εναν-
τίον της χώρας μας. Σε γραπτή του δήλωση,
εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου
Εξωτερικών σημειώνει ότι «σε μια εποχή
που η Ρωσία εισέβαλε ξανά σε ένα κυρίαρχο
ευρωπαϊκό κράτος, οι δηλώσεις που θα μπο-
ρούσαν να αυξήσουν τις εντάσεις μεταξύ των
Συμμάχων του ΝΑΤΟ δεν είναι ιδιαίτερα χρή-
σιμες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να
ενθαρρύνουν τους συμμάχους τους στο ΝΑ-
ΤΟ να συνεργαστούν για τη διατήρηση της ει-
ρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή και
για την επίλυση των διαφορών με διπλωμα-
τία. Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα
όλων των χωρών πρέπει να γίνονται σεβα-
στές και να προστατεύονται. Η κυριαρχία της
Ελλάδας σε αυτά τα νησιά δεν αμφισβητείται.
Καλούμε όλα τα μέρη να αποφύγουν τη ρητο-
ρική και τις ενέργειες που θα μπορούσαν να
αυξήσουν περαιτέρω την ένταση».

Την υποστήριξή της στον πρό-
εδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα
είχε δηλώσει ανοιχτά με ανάρ-
τησή της τον Γενάρη του 2015 η

Τζόρτζια Μελόνι. Η πρώτη γυναί-
κα πρωθυπουργός της Ιταλίας έκανε

τότε λόγο για «μια Ευρώπη ελεύθερων και κυρίαρ-
χων λαών» και ήλπιζε ότι ένας από αυτούς που θα
κάνουν την αρχή θα ήταν ο πρόεδρος Αλέξης. Τότε
βέβαια ο Αλέξης ήταν αντισυστημικός... 
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υ Άρχισαν οι κόντρες 
στα δεξιά της Δεξιάς

Έπεσε κι άλλο
χαστούκι 
από τις ΗΠΑ

Ποιος είπε ότι οι πολιτικοί δεν έχουν χιού-
μορ; Χαμός έγινε στον τηλεοπτικό σταθμο του
ΣΚΑΪ. Καλεσμένοι σε πάνελ βρέθηκαν ο Κώ-
στας Ζαχαριάδης του ΣΥΡΙΖΑ και ο υπουργός
της ΝΔ Μάκης Βορίδης και συζητούσαν για το
θέμα των ιταλικών εκλογών. Κάποια στιγμή σε
μια κίνηση αβρότητας με πολλή δόση ειρωνεί-
ας ο Κώστας Ζαχαριάδης έβγαλε ένα πακέτο
με αντισηπτικά μαντιλάκια, τα οποία ονόμασε
χαρτομάντιλα για να τα προσφέρει στον Μάκη
Βορίδη ώστε να σκουπίσει τα δάκρυα χαράς
από τα μάτια του, καθώς (σύμφωνα με τον Ζα-
χαριάδη) ήταν ενθουσιασμένος από το αποτέ-
λεσμα των ιταλικών εκλογών. Βεβαίως έσκα-
σαν όλοι στα γέλια και πρώτος ο Βορίδης. 

Το ζύγισε καλά και αποφάσισε να παραβρε-
θεί στην Εξεταστική Επιτροπή, παρά το γε-
γονός ότι αρχικά είχε διαρρεύσει ότι δεν θα
πάει επειδή δεν κλήθηκε άλλος πολιτικός.
Τελικά την Παρασκευή στις 10 το πρωί θα
καταθέσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος υπήρξε και
ένα από τα θύματα των υποκλοπών. Καλά,
δεν πρόκειται να μάθουμε κάτι νεότερο,

Έρχεται 
και η Ούρσουλα
Μιας και πιάσαμε τα του Athens Demo-
cracy Forum, να θυμίσω
ότι στην Αθήνα θα
βρίσκεται την
Πέμπτη και η
πρόεδρος της
Κομισιόν Ούρ-
σουλα φον ντερ
Λάιεν, η οποία
θα εκφωνήσει
ομιλία στο εν λό-
γω συνέδριο. Όπως
αναφέρεται στο πρό-
γραμμα, η πρόεδρος της Κο-
μισιόν θα είναι η μοναδική ομιλήτρια στη
θεματική «Aristotle Address». Περιμένω
να δω τι θα πει για την ενέργεια. Θα δώσει
κάποια αισιόδοξη λύση ή θα το περάσει
αβρόχοις ποσί…

Θα πάει τελικά 
ο Νίκος στην Εξεταστική

Ικανοποίηση…
Ικανοποίηση αλλά όχι εφησυχασμός επι-

κρατεί στην κυβέρνηση για τα αποτελέσματα
των τελευταίων μετρήσεων. Η Νέα Δημοκρα-
τία διατηρεί ένα μεγάλο μέρος των δυνάμεών

της και διεκδικεί με αξιώσεις και
μερίδιο από την πίτα των ανα-

ποφάσιστων. Οι προβλέψεις
είναι καλές, αλλά αυτό δεν
σημαίνει ότι οι εκλογές θα

είναι περίπατος. Το ακριβώς
αντίθετο. Θα είναι μια πολύ

σκληρή μάχη για να επέλθει η αυτο-
δυναμία. Αυτός που φαίνεται να «ξεφουσκώ-
νει» όσο περνάει ο καιρός είναι ο πρόεδρος
Νίκος Ανδρουλάκης.

Γέλιο μέχρι δακρύων
με Ζαχαριάδη
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Η Ελλάδα δεν παρακαλεί κανέναν
Επειδή οι Τούρκοι με διαρροές έριξαν στο τραπέζι το ενδεχόμενο μιας συνάντη-

σης Μητσοτάκη - Ερντογάν και μετά το πήραν πίσω, ο Έλληνας κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος Γιάννης Οικονόμου χαμήλωσε τις προσδοκίες για μια ενδεχόμενη συ-
νάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου στην άτυπη σύνοδο των
χωρών της ΕΕ. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει τέτοιο αίτημα από την πλευρά της
Τουρκίας και επίσης η Ελλάδα δεν παρακαλεί κανέναν για συνάντηση. 

τo
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Α
φού οργάνωσε μια χυδαία επίθεση κατά της «Political» με τη συνοδεία προ-
θύμων απόστρατων, αφού μας χρέωσε αντεθνικά κίνητρα επειδή τολμήσαμε
να ακουμπήσουμε το ιερό δισκοπότηρο του Πολεμικού Ναυτικού, τον ΑΣ αν-

τιναύαρχο Λυμπέρη, τώρα μας απειλεί ότι «θα επιληφθούν άλλοι» για όσα κατάλα-
βαν ότι υπονοήσαμε στο χθεσινό φύλλο μας. Ο λόγος για το millitaire.gr, που στρά-
φηκε απρόκλητα κατά άλλου μέσου «σηκώνοντας» εργολαβικά την υπεράσπιση του
αντιναυάρχου Λυμπέρη και που οι διαχειριστές του συνεχίζουν τον πόλεμο λάσπης
σε βάρος της εφημερίδας μας. Για να τους είναι πιο κατανοητό, η επίκληση του site
έγινε με αφορμή τα δυο ρεπορτάζ της «Political» που αναπαρήγαγε και σχολίασε
κατά το δοκούν -η δεοντολογία πήγε εκείνη την ώρα… περίπατο- και όχι για τις δια-
φημίσεις που φιλοξενεί. Ωστόσο, «όποιος έχει τη μύγα…», που λέει και ο θυμόσο-
φος λαός. Αυτά προς το παρόν και από εμάς, με την υπόσχεση, όμως, πως άμεσα θα
ξανασυστήσουμε εαυτούς και αλλήλους σε αναγνώστες, φίλους και εχθρούς. 

Η Εκκλησία της Κρήτης
τιμά τον Πλακιωτάκη

Ο Γιάννης Πλακιωτάκης έλαβε από την
Εκκλησία της Κρήτης την ανώτατη τιμητική
διάκριση, τον Σταυρό του Αποστόλου Παύ-
λου και Τίτου, για την προσφορά του στο Λα-
σίθι, την Εκκλησία και τη χώρα. Η απονομή
του υπουργού Ναυτιλίας πραγματοποιήθη-
κε στην εορτάζουσα Ιερά Μονή Τοπλού Ση-
τείας, προεξαρχόντων του αρχιεπισκόπου
Κρήτης Ευγένιου Β’, του μητροπολίτη Κυ-
δωνίας και Αποκορώνου Δαμασκηνού και
του μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας
Κύριλλου. «Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμέ-
να και θεωρώ ότι η στήριξη στο πολυσήμαν-
το έργο της Εκκλησίας της Κρήτης αποτελεί
αυτονόητο καθήκον για κάθε Κρητικό. Αυτό
πράττω, αυτό έπραξα μέχρι σήμερα είτε ως
απλός πολίτης, είτε ως εκλεγμένος εκπρό-
σωπος των συμπατριωτών μας, είτε ως μέ-
λος της κυβέρνησης, και αυτό φυσικά θα
συνεχίσω να πράττω για την πατρίδα μας, για
την Εκκλησία της Κρήτης με τη βοήθεια του
Θεού και την προσευχή όλων σας», τόνισε
σε δήλωσή του στην προσωπική του ιστοσε-
λίδα στο διαδίκτυο ο υπουργός Ναυτιλίας
Γιάννης Πλακιωτάκης.

Ο Κώστας βραβεύει Ζελένσκι 
Ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης θα απονείμει το
Βραβείο Δημοκρατίας της πόλης των Αθηνών 2022 στον λαό της
Ουκρανίας και στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σήμερα στις
20.10 στο Ζάππειο Μέγαρο. Δεν πρόκειται βέβαια να έρθει ο Ζε-
λένσκι. Όλα θα γίνουν διαδικτυακά. Η τελετή απονομής γίνεται
στο πλαίσιο του 10ου Athens Democracy Forum, το οποίο διορ-
γανώνεται από το Democracy and Culture Foundation σε συνερ-
γασία με τους «New York Times», το Ταμείο των Ηνωμένων
Εθνών για τη Δημοκρατία (United Nations Democracy Fund), το
Kofi Annan Foundation και τον Δήμο Αθηναίων, ενώ τελεί υπό
την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας.

Προς τους αυτόκλητους
τιμητές του διαδικτύου

Το γεύμα Μπρατάκου
και Βορίδη
Πήρε το μάτι μου σε γνωστό μαγαζί του
Κολωνακίου τον Γιάννη Μπρατάκο να
τρώει με τον Μάκη Βορί-
δη. Ο υφυπουργός
παρά τω πρωθυ-
πουργώ έτσι κι αλ-
λιώς βλέπει πολύ
κόσμο και βουλευ-
τές και υπουργούς
με τους οποίους συν-
τονίζει το κυβερνητικό
έργο. Κάποιους σε
ταβέρνες, κάποιους
σε μεζεδοπωλεία
κ.λπ. Στο πλαίσιο
αυτό συνέφαγε στο
«L’ Abreuvoir» με τον
υπουργό Εσωτερικών Μάκη
Βορίδη. Το μενού, όπως έμαθα, είχε
φουλ πολιτική επικαιρότητα.

Συνέφαγαν Τσούνης
και Τσίπρας

Ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας δεν
λέει ποτέ «όχι» σε ένα καλό γεύμα,
ακόμη και όταν τον προσκαλούν οι
πολιτικοί του εχθροί, τους οποίους
συχνά πυκνά κατηγορεί προς τέρψη
του κομματικού του ακροατηρίου.
Να, για παράδειγμα το βράδυ της πε-
ρασμένης Δευτέρας παρέθεσε γεύ-
μα στον Αλέξη Τσίπρα ο πρέσβης των
ΗΠΑ Τζορτζ Τσούνης. 

Μια χαρά πήγε ο πρόεδρος στην
πρεσβευτική κατοικία. Ο πρέσβης
των ΗΠΑ και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
συζήτησαν για τις ελληνοαμερικανι-
κές σχέσεις, τα Ελληνοτουρκικά, το
Ουκρανικό και τις εξελίξεις στην Ελ-
λάδα. Και φαντάζομαι ότι ο κ. Τσί-
πρας «ξετίναξε» την αμερικανική
πολιτική ενώπιον του πρέσβη… 



του Νίκου Καϊμακούδη 

Σ
ε άλλο επίπεδο έχει πάει την επι-
θετική ρητορική κατά της Ελλά-
δας ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Και
πέραν των γνωστών «θα έρθουμε

βράδυ ξαφνικά» σε βάρος της χώρας μας,
τον τελευταίο καιρό ανεβάζει τους τόνους
τόσο προς την Ευρώπη όσο και προς τις
ΗΠΑ, με αποκορύφωμα το προχθεσινό
διάβημα στην Ουάσιγκτον για τα αμερικα-
νικά τεθωρακισμένα στα ελληνικά νησιά.
Ο Τούρκος πρόεδρος αποδεικνύει στην
πράξη ότι βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με
τον Βλαντίμιρ Πούτιν, λειτουργώντας ως
σύμμαχος περισσότερο της Ρωσίας παρά
του ΝΑΤΟ, μοιραζόμενοι κοινά συμφέρον-
τα σε πολλές «ανοιχτές» πληγές.

Η περαιτέρω σύσφιγξη των ελληνοαμε-
ρικανικών σχέσεων με τη βάση της Αλε-
ξανδρούπολης και το «μπλόκο» του Κογ-
κρέσου στην αγορά F-16 έχουν εξοργίσει
τον Ερντογάν, ο οποίος χρησιμοποιεί πλέ-
ον ολοφάνερα τις θερμότατες σχέσεις του
με τη Ρωσία για να εκβιάζει τη Δύση.

Είναι ξεκάθαρο ότι ο Τούρκος πρόεδρος
έχει επιλέξει, τουλάχιστον μέχρι τις εκλο-
γές στις οποίες διακυβεύεται η ίδια του η
επιβίωση, να παίξει διπλό παιχνίδι απέναν-
τι σε ΗΠΑ και Ρωσία. Στόχος του είναι να
πείσει ότι η Τουρκία μπορεί και να αλλάξει
γεωπολιτικό προσανατολισμό προκειμέ-
νου να υπερασπίσει τα συμφέροντά της.

Το βέβαιο είναι ότι δεν πρόκειται για
απλούς τακτικισμούς, καθώς οι σχέσεις
της Άγκυρας με τη Μόσχα έχουν στρατη-
γικό βάθος: από τη γεωπολιτική μέχρι την
οικονομία και το εμπόριο.

Ως γνωστόν, η Τουρκία είναι η μόνη χώ-
ρα του ΝΑΤΟ που δεν έχει επιβάλει κυρώ-
σεις στη Ρωσία από την έναρξη της εισβο-
λής στην Ουκρανία. Παρουσιάζεται ως
μεσολαβήτρια μεταξύ των δύο αντιμαχό-
μενων και καταφέρεται εναντίον της Δύ-
σης για τις κυρώσεις εναντίον της Μό-
σχας. Μάλιστα, στην πρόσφατη σύνοδο
του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγ-
κάης στο Ουζμπεκιστάν ο Πούτιν ευχαρί-
στησε τον Ερντογάν για τη διαμεσολάβη-
ση για τον τερματισμό του πολέμου.

Το παιχνίδι στον Καύκασο
Η Τουρκία έχει πλέον ενεργή παρουσία

στον Νότιο Καύκασο. Αρχικά πρόσφερε
τεράστια στρατιωτική και οικονομική
στήριξη στο Αζερμπαϊτζάν προκειμένου
να νικήσει στον πόλεμο με την Αρμενία
στο Ναγκόρνο Καραμπάχ το φθινόπωρο
του 2020, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε μαζί
με τη Ρωσία τον ρόλο της εγγυήτριας τή-
ρησης της συμφωνίας εκεχειρίας.

Στη Συρία η Άγκυρα έχει αλλάξει πλέον
εντελώς στάση και ο Ερντογάν από εκεί

που αντιμετώπιζε τον Άσαντ ως «κόκκινο
πανί» τώρα δηλώνει ανοικτός σε συνάντη-
ση μαζί του. Επίσης, Μόσχα και Άγκυρα
φαίνεται ότι δεν έχουν πια τόσο μεγάλες
διαφορές στο ζήτημα της Λιβύης, ενώ στα
Βαλκάνια το καθεστώς Ερντογάν χτίζει
μεθοδικά ένα «μουσουλμανικό τόξο»,
χρησιμοποιώντας το μουσουλμανικό
στοιχείο στη Βοσνία, τη Βόρεια Μακεδο-
νία, την Αλβανία, τη Σερβία και την Αλβα-
νία με την ανοχή της Ρωσίας, η οποία ιστο-
ρικά δείχνει ενδιαφέρον για την «πυριτι-
δαποθήκη της Ευρώπης» και εξυπηρετεί-
ται από τους τουρκικούς σχεδιασμούς.

Οι οικονομικές σχέσεις 
Ρωσίας - Τουρκίας

Κατά τη συνάντησή τους στο Σότσι τον
περασμένο Αύγουστο, Πούτιν και Ερντο-
γάν συμφώνησαν να ενισχύσουν περαιτέ-
ρω την οικονομική συνεργασία των δύο
χωρών με στόχο οι εμπορικές συναλλα-
γές τους να φτάσουν τα 100 δισ. ευρώ το
2030 (το 2021 έφτασαν τα 35 δισ. δολάρια,

αύξηση 57% σε σχέση με το 2020). Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία του α’ επταμήνου του
2022, οι εισαγωγές ρωσικών προϊόντων
στην Τουρκία έφτασαν τα 32,1 δισ. δολά-
ρια, αντιπροσωπεύοντας το 15% των συνο-
λικών εισαγωγών στην Τουρκία.

Η Τουρκία αποτελεί έναν από τους με-
γαλύτερους πελάτες για το ρωσικό φυσι-
κό αέριο. Το 2021 η Τουρκία αγόρασε από
την Τουρκία το 45% του φυσικού της αερί-
ου και το 17% του πετρελαίου της. Στη Σα-
μαρκάνδη ο Πούτιν ανακοίνωσε ότι η
Τουρκία συμφώνησε να πληρώνει το 25%
του ρωσικού φυσικού αερίου σε ρούβλια,
ενώ ο Ερντογάν αποκάλυψε ότι επετεύχ-
θη συμφωνία και για το πυρηνικό εργο-
στάσιο του Ακούγιου, την κατασκευή και
διαχείριση του οποίου έχει αναλάβει η
ρωσική Rosatom.

Παράλληλα, η εχθρική στάση που έχει
πλέον μεγάλο κομμάτι της τουρκικής κοι-
νής γνώμης για τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, μετά
τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, εκτι-
μάται ότι οφείλεται και σε εκστρατεία

προπαγάνδας, ενορχηστρωμένη από τη
ρωσική FSB, προκειμένου να «χτιστεί»
μια φιλορωσική και αντιδυτική εικόνα.

Σημειώνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά
που η Τουρκία έχει οικονομικές δοσολη-
ψίες -είτε πάνω είτε κάτω από το τραπέζι-
με χώρα κατά της οποίας η Δύση έχει
εφαρμόσει κυρώσεις. Το ίδιο ακριβώς εί-
χε κάνει και με το Ιράν, ξεπλένοντας με-
γάλα χρηματικά ποσά για το καθεστώς της
Τεχεράνης. Το βέβαιο είναι ότι όποιος και
αν είναι ο μεγάλος ωφελούμενος από τη
σύσφιγξη των ρωσοτουρκικών σχέσεων,
ο Ερντογάν «κάνοντας τον καλό» στον
Πούτιν χρησιμοποιεί τη διεθνή συγκυρία
για να πετύχει τους στόχους του. 
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Οι σχέσεις της Άγκυρας 
με τη Μόσχα έχουν
στρατηγικό βάθος

Ερντογάν - Πούτιν 
χτυπούν τη Δύση 
μέσω της Ελλάδας



Ο
ι πληροφορίες αναφέρουν πως
ο πρόεδρος Τσίπρας τούς έβα-
λε κάτω και τους τόνισε πως το
αμέσως επόμενο χρονικό διά-

στημα θα πρέπει για όλους τους μεγάλους
δήμους να έχουν να παρουσιάσουν του-
λάχιστον έναν με δύο υποψηφίους, ικα-
νούς να ηγηθούν και να συνθέσουν. 

Μην αντέχοντας να ξαναζήσει το πατα-
τράκ των αυτοδιοικητικών εκλογών του
2019, ο Αλέξης Τσίπρας στο τελευταίο
Εκτελεστικό Γραφείο που συγκλήθηκε τη
Δευτέρα 26 του Σεπτέμβρη, έκανε μια
πρώτη κουβέντα για το πώς πρέπει να κι-
νηθεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης στις αυτοδιοικητικές εκλογές. 

Πάντως, ασφαλείς πληροφορίες της
«Political» αναφέρουν πως ήδη κάποια
πρώτα ονόματα έχουν πέσει στο τραπέζι
της συζήτησης για επικείμενες συνεργα-
σίες και εκφράστηκαν οι πρώτες αντιδρά-
σεις και γκρίνιες, ειδικά γύρω από τις πε-
ριοχές του Πειραιά, ενώ δεν αποκλείεται
να δούμε και διασπάσεις συριζαϊκών πα-
ρατάξεων.

Κεντρική Επιτροπή 
στις 8 του Οκτώβρη

Το Σαββατοκύριακο 8 και 9 Οκτωβρί-
ου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί
συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής
αλλά και της Πολιτικής Γραμματείας,
κατά την οποία συνεδρίαση θα μοιρα-
στούν αρμοδιότητες και τομείς δουλει-
άς στα μέλη της Επιτροπής.

Σε συνέντευξή του στο iEnergeia.gr ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβε την
πρόθεσή του για επανακρατικοποίηση της
ΔΕΗ, όπως την ανακοίνωσε στη ΔΕΘ: «Η
επαναφορά του δημοσίου χαρακτήρα της
ΔΕΗ με κοινωνικό και αναπτυξιακό ρόλο
είναι βασική προτεραιότητά μας. Η ΔΕΗ
θα επανακρατικοποιηθεί, αυτή τη φορά θα
χάσουν τα συμφέροντα, οι πολίτες έχουν
ήδη χάσει πολλά. Θα κληθεί να παίξει τον
ρόλο που της αρμόζει από το καταστατικό
και τον νόμο ως πυλώνας ενεργειακής
ασφάλειας αλλά και ως εταιρεία κοινής
ωφέλειας χωρίς υπερκέρδη και χρηματι-
στηριακά παιχνίδια».

«Ακρίβεια με υπογραφή Μητσοτάκη»
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολί-

τευσης δεν παρέλειψε να επιτεθεί στον
πρωθυπουργό και την κυβέρνηση για το
ανοδικό ράλι των τιμών στην ενέργεια,
ακρίβεια η οποία όπως χαρακτηριστικά
είπε έχει την υπογραφή Μητσοτάκη. 

«Η κρίση αυτή (ενεργειακή) μεγεθύν-
θηκε δυσανάλογα στην Ελλάδα και οι
συνέπειές της πολλαπλασιάστηκαν
εξαιτίας των επιλογών και της εσκεμμέ-
νης αδράνειας της κυβέρνησης Μητσο-

τάκη. Η βίαιη και χωρίς σχέδιο απολι-
γνιτοποίηση, που στην πραγματικότητα
ήταν η βίαιη πρόσδεση του ενεργειακού
μας μείγματος αποκλειστικά στο εισα-
γόμενο φυσικό αέριο. Η επιλογή της
ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ την ώρα που
ξεκινούσε η καταιγίδα. Η ανοχή στην αι-
σχροκέρδεια των παραγωγών ενέργει-
ας. Η ατολμία να διεκδικήσει και για την

Ελλάδα την αποσύνδεση της τιμής του
ρεύματος από τη τιμή φυσικού αερίου,
όπως έκαναν οι χώρες της Ιβηρικής. Η
ολιγοπωλιακή και ρηχή ελληνική αγορά
σε συνδυασμό με την απουσία προθε-
σμιακής αγοράς ηλεκτρικού ρεύματος
και η δογματική επιμονή της μη παρέμ-
βασης του κράτους. Όλα αυτά μαζί έφε-
ραν την Ελλάδα με ενεργειακό πληθω-

ρισμό σχεδόν διπλάσιο από αυτόν του
μέσου ευρωπαϊκού όρου. Και σύμφωνα
με τα επίσημα στοιχεία της Κομισιόν, τις
μεγαλύτερες αυξήσεις στην τιμή του
ρεύματος για τις επιχειρήσεις και τις
τρίτες μεγαλύτερες αυξήσεις για τα νοι-
κοκυριά. Αυτή είναι η ακρίβεια που έχει
την υπογραφή Μητσοτάκη», υπογράμ-
μισε ο Αλέξης Τσίπρας. 
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Στο κόμμα υπάρχει γκρίνια
για επικείμενες συνεργασίες
που έπεσαν στο τραπέζι 

Ψάχνοντας για 
αυτοδιοικητικούς 
στην Κουμουνδούρου 

Τσίπρας και Ανδρουλάκης στις Βρυξέλλες  
Δυο… λιγότερο ξένοι στην ίδια πόλη! Αλέξης Τσίπρας και Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκονται στις Βρυξέλλες, με το κλίμα να είναι σαφώς κα-
λύτερο από την τελευταία φορά που συνυπήρξαν στο ευρωπαϊκό κέντρο αποφάσεων. Ήταν οι εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό της χώρας
που τους έφεραν κοντά, ωστόσο στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι υπάρχει το ζήτημα της συμμετοχής στους Ευρωσοσιαλιστές. 
Ανδρουλάκης και Τσίπρας θα παρευρεθούν στην εκδήλωση μνήμης για τα εκατό χρόνια από τη γέννηση του Μανώλη Γλεζου, καθώς και
στα εγκαίνια της αίθουσας «Μανώλης Γλέζος» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις 15.00 (τοπική ώρα), με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να είναι
και ομιλητής στην εκδήλωση. 
Στο πρόγραμμά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα έχει συνάντηση με την αντιπρόεδρο της Κομισιόν και επίτροπο Ευρωπαϊκών Αξιών και Δια-
φάνειας Βέρα Γιούροβα. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών
Υποθέσεων (LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Χουάν Λόπεζ Αγκιλάρ.
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Τα συν και τα πλην του τουρισμού

του
Kωνσταντίνου

Αγγελάκη

www.pro-visions.eu,
aggelakis@pro-visions.eu

του
Νίκου 

Αναγνωστάτου

Thiakos.blogspot.com
nanagnostatos@gmail.com

Η προϊστορία διακυβέρνησης  του ΣΥΡΙΖΑ τού αποκλείει νέα ευκαιρία

Α
πογοήτευση προκαλεί στον σκεπτόμενο Έλληνα η
τακτική του κ. Τσίπρα να επιμένει σε ουτοπικές εξαγ-
γελίες, με τον πλέον δημαγωγικό τρόπο, τις οποίες

ξέρει πολύ καλά ότι θα αναγκαστεί να ομολογήσει ξανά ότι
«είχε αυταπάτες», αν ποτέ κυβερνήσει. Το ελπιδοφόρο μιας
τέτοιας ουτοπικής πολιτικής είναι ότι η διακυβέρνηση είναι
όνειρο απατηλό για τον κ. Τσίπρα. Ο αθεόφοβος ξέχασε τι
υποσχέθηκε προχθές, ότι τίποτε από αυτά δεν έκανε χθες και
τα επαναλαμβάνει σήμερα! Ξέχασε το ναυάγιο που έριξε τη
χώρα το 2015 και ότι, χωρίς τη συμπαράσταση της ΝΔ και του
ΠΑΣΟΚ τότε, θα είχαμε βουλιάξει σε βαθιά νερά.

Παρ’ όλη την πραγματικότητα αυτή, δεν διστάζει να μας λέει
ότι παρέλαβε μια πτωχευμένη χώρα και ότι μας έβγαλε από τα
μνημόνια. Βέβαια δεν παρέλαβε μια ανθούσα οικονομικά χώ-
ρα, αλλά μια χώρα που είχε ανακάμψει από την περιπέτεια του
2010 που μας έριξε η κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου, για
λόγους που είναι ένα ξεχωριστό θέμα, και προχωρούσε στην
ολοκλήρωση της πέμπτης αξιολόγησης που θα γινόταν την
άνοιξη του 2015, για έξοδο οριστική από το δεύτερο και τελευ-
ταίο τότε μνημόνιο, κάτι που ανατράπηκε από την κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ. Η εξέλιξη που όλοι πρέπει να γνωρίζουμε και να θυ-
μόμαστε πάντα είναι:

Στο Ecofin της ΕΕ στις 20 Φεβρουαρίου 2015, που βρέθηκε
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σε σύμπραξη με τους ΑΝΕΛ του Πάνου
Καμμένου, διά του Γιάνη Βαρουφάκη, μετά τις εκλογές που
έγιναν στις 25 Ιανουαρίου 2015, αφού, όπως είναι γνωστό,
απέτυχε η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, με τον αφελή
Φώτη Κουβέλη περιέργως να μη δέχεται την πρόταση του τότε
πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά να είναι υποψήφιος για τη
θέση, τα συμπεράσματα ήταν ξεκάθαρα.

Αν λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθούσε τις αποφάσεις του Eco-
fin, τις οποίες είχε προσυπογράψει ο κ. Βαρουφάκης, με εντο-
λή του κ. Τσίπρα, θα είχαμε εξέλθει από τα μνημόνια την άνοι-
ξη του 2015. Όπως αποδείχτηκε όμως εκ των υστέρων, όχι μό-
νο δεν έπραξε τίποτε από αυτά που και ο ίδιος είχε συμφωνή-
σει, αλλά ακολουθούσαν τον δικό τους δρόμο, της Λαϊκής Δη-
μοκρατίας, τύπου Σοβιετικής Ένωσης, κατά πάσα πιθανότητα,
αφού ο τότε αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης
Δημήτρης Στρατούλης, στα τέλη Ιουνίου, όταν είχαμε ήδη
φθάσει στο χείλος του γκρεμού, διαβεβαίωσε τον ελληνικό
λαό, «μην ανησυχείτε, καλά πάμε»! 

Τι σημασία είχε αυτή η διαβεβαίωση; Με δεδομένο ότι σχε-
δόν όλοι οι τότε υπουργοί είχαν δηλώσει ότι είναι κομμουνι-
στές, κομμουνιστικό κράτος είχαν πρόθεση να δημιουργή-
σουν. Όπως αποδείχθηκε τότε διεθνώς, για να σταθεί ένα
κομμουνιστικό κράτος, να δημιουργηθεί δηλαδή Λαϊκή Δη-
μοκρατία, αναγκαία προϋπόθεση είναι το κράτος να βρίσκεται
σε άθλια οικονομική κατάσταση και να εμφανιστούν ως επί-
δοξοι σωτήρες, με αυξημένες εξουσίες, για να διαχειριστούν,
όπως θα εξηγούσαν μετέπειτα, την κρίση και να σώσουν την
κοινωνία. Μέρος της προσπάθειας και «νομιμοποίηση» του
πραξικοπήματός τους ήταν το περίεργο δημοψήφισμα. Το θυ-
μόμαστε; Τι ακολούθησε; Τι μας έσωσε από μια τέτοια κατα-
στροφική πορεία; Ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκό-
πης Παυλόπουλος, ο οποίος απείλησε ότι θα παραιτηθεί αν
δεν συμφωνήσει σε ευρωπαϊκή λύση, στις Βρυξέλλες που εί-
χε μεταβεί ο κ. Τσίπρας, στη σύνοδο ηγεσίας της ΕΕ και βρι-
σκόταν σε απελπιστική κατάσταση όλη νύχτα που συνεδρία-
ζαν για να βρεθεί λύση παραμονής της Ελλάδος στην ΕΕ. Το
γεγονός τούτο ίσως για πρώτη φορά δημοσιεύεται, αλλά η Ελ-

λάδα χρωστάει χάρη μεγάλη στον Προκόπη Παυλόπουλο, που
ανάγκασε τον Τσίπρα να δεχθεί τους επαχθέστατους όρους
που μας έθεσε τότε η ΕΕ για να παραμείνουμε στην ΕΕ ως μια
κανονική ευρωπαϊκή χώρα.

Ποιοι ήταν οι επαχθείς όροι; α) Το τρίτο αχρείαστο αλλά αυ-
στηρότατο μνημόνιο. β) Η δημιουργία του λεγόμενου Υπερτα-
μείου, ελεγχόμενου από τη λεγόμενη Τρόικα, δηλαδή, Ευρω-
παϊκή Επιτροπή (ΕΚ), Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στο οποίο μεταβιβάστηκαν όλα
τα περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού κράτους για 99 χρό-
νια, ως εγγύηση για το δάνειο που μας δόθηκε με το τρίτο
Μνημόνιο. Και γ) ο συχνός και αυστηρός έλεγχος από την
Τρόικα ότι εκτελούνται τα συμφωνημένα. Θυμόμαστε την
Τρόικα που, όταν ερχόταν για έλεγχο, πανικοβαλλόταν η κυ-
βέρνηση και οι αρμόδιοι υπουργοί παράτρεχαν σαν τρελοί να
ικανοποιήσουν την Τρόικα!

Το τρίτο αυτό μνημόνιο έπρεπε να ψηφιστεί από τη Βουλή,
την οποία όμως δεν ήλεγχε πλέον ο Τσίπρας, αφού οι μισοί
κομμουνιστές βουλευτές του δεν δέχθηκαν την αλλαγή αυτή
πορείας του κράτους. Τις κρίσιμες αυτές στιγμές για τη χώρα
μας, έβαλαν πλάτη τόσο η Νέα Δημοκρατία του Μεϊμαράκη
τότε, όσο και το ΠΑΣΟΚ του Βενιζέλου τότε, που ψήφισαν θε-
τικά για το μνημόνιο αυτό. Η Ελλάδα, λοιπόν, χρωστάει μεγά-
λες χάρες, εκτός από τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Προκόπη Παυλόπουλο, και στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑ-
ΣΟΚ, παρότι αντιπολίτευση και ενώ ήταν ευκαιρία να πέσει η
κυβέρνηση Τσίπρα. 

Ύστερα από όλα τα πιο πάνω, αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα
την αξία των εξαγγελιών του κ. Τσίπρα και πόση αξία έχουν τα
όνειρά του για νίκη στις εκλογές.

Α
πό τα στοιχεία του πρόσφατου καλοκαιριού διαφαί-
νεται ότι ο τουρισμός θα μπορούσε πράγματι να απο-
τελέσει βασική παράμετρο της βελτίωσης του βιοτι-

κού επιπέδου όλων των Ελλήνων. Η χώρα μας στο θέμα του
τουρισμού έχει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα αλλά και μει-
ονεκτήματα.Τα πλεονεκτήματά μας είναι συγκεκριμένα και σί-
γουρα δεν φτάνουν από μόνα τους. Είναι αυτό που λέμε «συν-
θήκες αναγκαίες», αλλά δεν είναι ικανές από μόνες τους για
να έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στην παγκόσμια τουριστική
αγορά. Η γεωγραφική μας τοποθεσία, η χωροταξική διαμόρ-
φωση του τόπου, οι αρχαιολογικοί μας θησαυροί, η ιστορία
μας, οι κλιματικές συνθήκες, η ελληνική κουζίνα, ο εξωστρε-
φής χαρακτήρας των Ελλήνων, καθώς και η νοοτροπία της φι-
λοξενίας είναι κάποια από τα πιο δυνατά μας χαρτιά που προ-
σελκύουν εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο.

Η δουλειά της Πολιτείας είναι αφενός να επικοινωνήσει
αποτελεσματικά το τουριστικό μας προϊόν ανά τον πλανήτη,
υποδεικνύοντας και υπερθεματίζοντας τα πλεονεκτήματά
μας, αφετέρου να αντιμετωπίσει εγκαίρως και επίσης αποτε-
λεσματικά τα μειονεκτήματά μας.

Μέχρι τώρα εκτιμώ ότι από την Πολιτεία έχει γίνει αξιόλογη
δουλειά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πολλά ζη-
τήματα προς διερεύνηση και επίλυση. Αποτέλεσμα των δρά-
σεων της Πολιτείας αλλά και του ιδιωτικού τομέα είναι ότι η
χώρα μας πρωταγωνιστεί ως προορισμός στις εκθέσεις και
στις έρευνες διεθνών οργανισμών με ιδιαίτερη βαρύτητα στην
παγκόσμια κοινή γνώμη. Όλα καλά μέχρις εδώ.

Τα μειονεκτήματα μας όμως είναι σημαντικά και αν δεν
φροντίσουμε να τα περιορίσουμε ή ακόμη και να τα εξαλεί-

ψουμε, το τουριστικό μας προϊόν νομοτελειακά θα φθαρεί και
με χρονολογική μαθηματική ακρίβεια θα απαξιωθεί.

Αναφέρομαι στην περιορισμένη διάρκεια της τουριστικής
περιόδου, στις υποδομές μας, στην έλλειψη εκπαιδευμένου
προσωπικού και σε ένα μέρος της νοοτροπίας μας, σε μια πα-
θογένεια καιροσκοπισμού, που μπορεί να αποδειχτεί εντελώς
αυτοκαταστροφική. Η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου,
αν και έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, πρέπει να συνεχι-
στεί, τονίζοντας προφανώς και άλλα πράγματα εκτός από τον
ήλιο και τη θάλασσα.

Οι βασικές υποδομές αφορούν τη μετακίνηση, τη στέγαση,
τη σίτιση και την περίθαλψη των επισκεπτών. Για να εξυπηρε-
τηθούν οι όγκοι που επιθυμούμε και που είναι προβλέψιμοι
για τα επόμενα χρόνια σημαντικές βελτιώσεις θα χρειαστούν
σε όλους τους τομείς. Πρέπει η Πολιτεία να προβλέψει και να
επενδύσει τόσο στην αναβάθμιση των υποδομών όσο και στην
εκπαίδευση των εμπλεκομένων. Η πιο δύσκολη παράμετρος
όμως, από αυτές που χρήζουν βελτίωσης, είναι αυτή της νοο-
τροπίας του καιροσκοπισμού και της εύκολης κερδοφορίας
που μας ταλανίζει πολλά χρόνια τώρα. Η νοοτροπία του «ώχου
καημένε», του «δεν βαριέσαι» και του «δος ημίν σήμερον»
μας κυνηγάει, μας καταστρέφει και μας χαρακτηρίζει από τις
παλιές «καλές» εποχές, όταν όλα ήταν εύκολα και πλούσια.

Λυπάμαι που είμαι εγώ που θα σας το πω αυτό, αλλά οι και-
ροί έχουν αλλάξει. Δεν υπάρχουν «χρυσές» κότες, δεν υπάρ-
χουν λεφτόδεντρα, ούτε εύκολες μακροχρόνιες κερδοφο-
ρίες, όπως νομίζαμε κάποτε. Όλα κρύβονται στις λεπτομέρει-
ες, όπου πρέπει να δώσουμε σημασία - αυτές είναι που θα κά-
νουν τη διαφορά.

Η νοοτροπία αυτή επίσης βασίζεται στη λογική ότι ο επισκέ-
πτης που θα «δαγκώσουμε» δεν θα μας επηρεάσει και τόσο
γιατί του χρόνου θα έρθουν άλλοι. Αυτό είναι λάθος. Πρώτον,
γιατί θέλουμε την επαναληπτικότητα των επισκεπτών. Στον
ιδιωτικό τομέα είναι γνωστό ότι η προσέλκυση νέων πελατών
είναι πολύ πιο ακριβή και χρονοβόρα από τη διατήρηση των
υπαρχόντων. Και, δεύτερον, γιατί η διάχυση της πληροφορίας,
οι επικοινωνίες και τα κοινωνικά δίκτυα είναι η επανάσταση
των ημερών μας, κάνοντας όλες τις πληροφορίες να διαχέον-
ται ανά τον πλανήτη σε χρόνο μηδέν.

Όπως οι ευχαριστημένοι επισκέπτες θα μας διαφημίσουν
με λίγες φωτογραφίες και μερικά θετικά σχόλια στα κοινωνι-
κά δίκτυα, οι δυσαρεστημένοι θα πέσουν επάνω μας με όλα
αυτά που θεωρούν απαράδεκτα. Και δυστυχώς θα ακουστούν
και θα μας βλάψουν, έστω κι αν αυτά που ισχυρίζονται δεν θα
είναι ακριβώς έτσι. Αλλαγή λοιπόν και αυστηροποίηση του νο-
μικού πλαισίου που διέπει τις άμεσα εμπλεκόμενες επιχειρή-
σεις με τον τουρισμό και, επιτέλους, εφαρμογή των νόμων για
να προστατευτεί ίσως το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο
αυτής της χώρας. Ένα περιουσιακό στοιχείο που επί της ου-
σίας μάς χαρίστηκε από τους προγόνους μας και από τη γεω-
γραφική μας θέση και που τόσα λίγα έχουμε κάνει στο παρελ-
θόν για να το προστατεύσουμε και να το αναπτύξουμε.

Θεωρώ ότι η Πολιτεία, τελευταία τουλάχιστον, έχει αντιλη-
φθεί το μέγεθος του πλεονεκτήματος αλλά και της ευθύνης
που έχει. Είναι ευαισθητοποιημένη προς αυτές τις κατευθύν-
σεις, αλλά χρειάζεται περισσότερη δουλειά όχι μόνο στο ζήτη-
μα των υποδομών αλλά και στο ζήτημα της νοοτροπίας μας,
που είναι και το πιο δύσκολο από όλα.



Συνεχίστηκαν για 11η ημέρα χθες οι διαδηλώσεις που

ξέσπασαν στο Ιράν μετά τον θάνατο της 22χρονης Μάχ-

σα Αμινί, η οποία συνελήφθη από την Αστυνομία Ηθών

επειδή δεν είχε κρύψει καλά τα μαλλιά της κάτω από το

χιτζάμπ, και πέθανε ύστερα από βασανιστήρια.

«Η ματωμένη μαντίλα της Μάχσα κλονίζει το καθε-

στώς», γράφουν δυτικά ΜΜΕ, την ώρα που 76 άνθρωποι

έχουν σκοτωθεί και 1.200 έχουν συλληφθεί στην άγρια

καταστολή του θεοκρατικού καθεστώτος. «Δεν θα δεί-

ξουμε καμία επιείκεια», προειδοποίησε ο σκληροπυ-

ρηνικός πρόεδρος Εμπραχίμ Ραΐσι, καταγγέλλοντας ότι

«οι ΗΠΑ στηρίζουν τους ταραξίες». 

Μια 20χρονη κοπέλα σκοτώθηκε με έξι σφαίρες στις

διαδηλώσεις, ενώ Ιρανή ποιήτρια, που ζει πλέον στη

Νορβηγία, είπε ότι της έδεσαν μάτια και χέρια και την

κράτησαν σε απομόνωση επί 38 ημέρες, όταν καταδικά-

στηκε σε 99 μαστιγώματα, επειδή βρήκαν φωτογραφία

στην οποία στεκόταν δίπλα σε άνδρες.

Στην «επανάσταση των γυναικών», που κόβουν τις

κοτσίδες και καίνε τις μαντίλες τους, συμμετέχουν και

πολλοί άνδρες, καθώς ο κόσμος έχει εξοργιστεί και με

τη φτώχεια που μεγαλώνει. Αναλυτές εκτιμούν, πάντως,

ότι οι διαδηλώσεις δεν απειλούν το καθεστώς, επειδή

είναι διασκορπισμένες και δεν έχουν κάποιον ηγέτη.

Δ
ολιοφθορά με στόχο να απει-
ληθεί η ενεργειακή ασφάλεια
της Ευρώπης, ή διαβολική
σύμπτωση με τρία ατυχήματα

μέσα στην ίδια μέρα; Ιδού το ερώτημα με-
τά τις άνευ προηγουμένου ταυτόχρονες
ζημιές σε τρεις υποθαλάσσιες γραμμές
του ρωσικού αγωγού φυσικού αερίου
Nord Stream, που μεταφέρει γκάζι από
τη Σιβηρία στη Γερμανία μέσω Βαλτικής. 

Σαμποτάζ «βλέπουν» Κρεμλίνο, Βερο-
λίνο, Δανία και Σουηδία, ενώ πολλοί λένε
ότι το «ατύχημα» σχετίζεται με το επόμε-
νο βήμα κλιμάκωσης του πολέμου στην
Ουκρανία. 

Το Κίεβο κατήγγειλε «τρομοκρατική
επίθεση» εναντίον της ΕΕ σχεδιασμένη
από τη Μόσχα, ενώ οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι
«θα υποστηρίξουμε τους Ευρωπαίους
στην προσπάθεια για εξεύρεση εναλλα-
κτικών προμηθειών φυσικού αερίου».

Και ενώ όλοι δείχνουν κάποιον «ξένο
δάκτυλο», χωρίς να έχουν αποδείξεις, οι
γερμανικές αρχές επιβεβαίωσαν την
«ξαφνική και ανεξήγητη απώλεια πίε-
σης», ενώ σεισμολόγοι σε Δανία και
Σουηδία ανέφεραν ισχυρές εκρήξεις στις
περιοχές όπου παρατηρείται διαρροή
από τους αγωγούς. Η διαχειρίστρια εται-
ρεία Nord Stream AG είπε ότι δεν μπορεί
να υπολογίσει πότε θα αποκατασταθεί η
λειτουργία του συστήματος, αφήνοντας
επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο σαμποτάζ.

Πυρηνικό δόγμα
Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε χθες ότι το

«δόγμα της πυρηνικής αποτροπής» θα
καλύπτει και τα ουκρανικά εδάφη που θα
ενταχθούν στη Ρωσία, καθώς ο Πούτιν
αναμένεται να ανακοινώσει την Παρα-
σκευή την προσάρτηση των τεσσάρων

κατεχόμενων ουκρανικών περιοχών, στις
οποίες στήθηκαν τα ψευδοδημοψηφί-
σματα.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, στα «δημοψη-
φίσματα», που ολοκληρώθηκαν χθες σε
Λουγκάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και
Χερσώνα, οι κάτοικοι ενέκριναν την προ-
σάρτηση με ποσοστό που έφτασε στο
96%. Αυτά τα εδάφη «θα απολαμβάνουν
επίπεδο ασφάλειας, περιλαμβανομένης
πιθανής πυρηνικής προστασίας», ανα-
κοίνωσε το Κρεμλίνο.

Στο μεταξύ, συνεχίστηκε και χθες το
μαζικό κύμα φυγής νεαρών Ρώσων, που
προσπαθούν να γλιτώσουν από τη μερική
επιστράτευση εφέδρων που ανακοίνωσε
ο Πούτιν, με ουρές χιλιομέτρων στα σύ-
νορα με τη Γεωργία, καθώς κυκλοφο-
ρούν φήμες ότι ο ρωσικός στρατός μπο-
ρεί να τα κλείσει για τους «λιποτάκτες».
Στρατεύσιμοι διαδηλώνουν και αυτοπυρ-
πολούνται για να μην πάνε στο μέτωπο,
ενώ 260.000 νεαροί Ρώσοι έχουν περά-

σει ήδη σε γειτονικές χώρες. Την ίδια
ώρα, σε τεντωμένο σχοινί βρίσκονται οι
σχέσεις Μόσχας και Τόκιο μετά τη σύλ-
ληψη Ιάπωνα διπλωμάτη, που κατηγορή-
θηκε από τους Ρώσους για κατασκοπεία,
επειδή «δεχόταν απόρρητες πληροφο-
ρίες για συνεργασία» μεταξύ της Μόσχας
και μιας ασιατικής χώρας, για «χρηματι-
κή αμοιβή». 

ΆΆσκηση «Αρμαγεδδών»
από τη ΝΑSA με
σκάφος «καμικάζι»
κατά αστεροειδούς
Διαστημική ιστορία έγραψε η NASA
σε άσκηση πλανητικής άμυνας, με
στόχο ένα διαστημόπλοιο να προ-
σκρούσει σε αστεροειδή, προκειμέ-
νου να του αλλάξει πορεία μακριά
από τη Γη. 
Η αποστολή DART επέτρεψε στην
Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία
να κάνει «πρόβα», ώστε να είναι
έτοιμη στην περίπτωση σύγκρουσης
αστεροειδούς με τον πλανήτη μας. 
Το σκάφος-καμικάζι, λίγο μικρότε-
ρο από αυτοκίνητο, έπεσε με ταχύ-
τητα 20.000 χλμ την ώρα πάνω στον
αστεροειδή Δίμορφο, σε απόσταση
11 εκατομμυρίων χλμ από τη Γη. 
Λίγα λεπτά νωρίτερα, ο αστεροειδής
άρχιζε να μεγαλώνει σιγά σιγά στις
εντυπωσιακές εικόνες που μετέδι-
δε απευθείας η κάμερα του σκά-
φους.  Θα χρειαστεί, πάντως, ανα-
μονή ακόμα και εβδομάδων, ώστε να
επιβεβαιώσει η NASA ότι μετά την
πρόσκρουση του διαστημοπλοίου ο
αστεροειδής έχει όντως αλλάξει
τροχιά. 
Σχεδόν 30.000 αστεροειδείς κάθε
μεγέθους έχουν καταλογογραφηθεί
σε σχετικά κοντινή απόσταση από τη
Γη, με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι
κανείς τους δεν απειλεί τον πλανήτη
μας, τουλάχιστον για τα επόμενα
εκατό χρόνια. 

Τριπλό ατύχημα με… οσμή
σαμποτάζ στον Nord Stream
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Η «ματωμένη μαντίλα» της Μάχσα κλονίζει το καθεστώς του Ιράν

Ταυτόχρονες ζημιές σε τρεις
υποθαλάσσιες γραμμές του
αγωγού φυσικού αερίου, 
για «τρομοκρατική επίθεση»
των Ρώσων εναντίον της ΕΕ
μιλάει το Κίεβο - Σε
τεντωμένο σχοινί οι σχέσεις
Μόσχας - Τόκιο μετά τη 
σύλληψη Ιάπωνα διπλωμάτη

Θ
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Ν
έα εποχή για την εξυπηρέτη-
ση των πολιτών με αναπηρίες
σηματοδοτεί η λειτουργία των
ψηφιακών Κέντρων Πιστο-

ποίησης Αναπηρίας. 
Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας

σε χρηστικό οδηγό που έδωσε στη δημο-
σιότητα, η υποβολή και παραλαβή της αί-
τησης γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής δι-
εύθυνσης ekepa.epan.gov.gr, καταργών-
τας τις επισκέψεις και την ταλαιπωρία χι-
λιάδων πολιτών με αναπηρία.

Τα βασικά σημεία λειτουργίας των νέων
ψηφιακών ΚΕΠΑ συνοψίζονται στα εξής:

1Με το νέο σύστημα, ο πολίτης θα
υποβάλλει μία και μοναδική αίτηση

για πιστοποίηση αναπηρίας από το ΚΕΠΑ,
ανεξαρτήτως της παροχής που επιθυμεί
έπειτα να αιτηθεί. 

2 Από 16/9/2022 η αίτηση για αξιολό-
γηση και πιστοποίηση της αναπη-

ρίας από το ΚΕΠΑ υποβάλλεται ανεξαρτή-
τως του πού θέλει να τη χρησιμοποιήσει
μετά. Εκτός από την ηλεκτρονική πύλη, ο
ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει ενη-
μέρωση σχετικά με τον νέο τρόπο υποβο-
λής της αίτησης από το Ενιαίο Τηλεφωνι-
κό Κέντρο 1555. 

3 Εάν κάποιος δεν μπορεί να υποβά-
λει την αίτηση ηλεκτρονικά, τότε

μπορεί να προσέλθει σε ΚΕΠ ή στη γραμ-
ματεία των ΚΕΠΑ ή να εξουσιοδοτήσει
κάποιο άλλο πρόσωπο. 

4 Ο νόμιμος και εξουσιοδοτημένος
εκπρόσωπος μπορεί να αναρτήσει ο

ίδιος στην πλατφόρμα την αίτηση ή να την
προσκομίσει με φυσική παρουσία. 

5 Τα προσυμπληρωμένα στοιχεία
αντλούνται από διάφορα μητρώα

και η επέμβαση σε αυτά δεν είναι δυνατή
απευθείας μέσω της πλατφόρμας της
ηλεκτρονικής αίτησης, ούτε από τον πολί-
τη, αλλά ούτε απευθείας και από τον χρή-
στη των σημείων φυσικής εξυπηρέτησης.

6 Από 16/9/2022 και στο πλαίσιο του
νέου συστήματος αξιολόγησης και

πιστοποίησης αναπηρίας καταργείται ρη-
τώς η υποχρέωση πληρωμής οποιουδή-
ποτε παράβολου. 

7 Μετά την υποβολή της αίτησης είτε
ηλεκτρονικά είτε μέσω των σημείων

φυσικής εξυπηρέτησης (ΚΕΠ, Κέντρα
Κοινότητας, ΚΕΠΑ), ανοίγει το ηλεκτρονι-
κό σύστημα κατάρτισης του ιατρικού ει-
σηγητικού φακέλου. Ο πολίτης πρέπει να
απευθυνθεί στους ιατρούς επιλογής του,
οι οποίοι θα συμπληρώσουν ηλεκτρονικά
τον ιατρικό εισηγητικό φάκελο μέσω του
συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογρά-

φησης (https://www.e-prescription.gr/e-
rv/d/kepa). Το μόνο στοιχείο που θα χρει-
αστούν οι ιατροί επιλογής του ενδιαφερό-
μενου για τη συμπλήρωση του ιατρικού
εισηγητικού είναι ο ΑΜΚΑ και, ενώ στη
συνέχεια καταγράφονται τα πλήρη στοι-
χεία του θεράποντος ιατρού, με το ιστορι-
κό του ασθενούς και τα δικαιολογητικά
έγγραφα.

8 Τα είδη αιτήσεων που είναι διαθέσι-
μα, μέσω της Ηλεκτρονικής Αίτη-

σης για πιστοποίηση αναπηρίας, αφορούν
την αρχική αίτηση, την αίτηση παράτασης
και την αίτηση αναθεώρησης. 

9 Οι πολίτες που θα πάνε να υποβά-
λουν αίτηση στα ΚΕΠ, στα Κέντρα

Κοινότητας και στις γραμματείες ΚΕΠΑ,
είναι απαραίτητο να φέρουν μαζί τους, οι
ίδιοι ή ο νόμιμος/εξουσιοδοτημένος εκ-
πρόσωπός τους, τα έγγραφα και τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά στοιχεία. 

10 Από 16/9/2022 η αίτηση για
σύνταξη ή το επίδομα αναπη-

ρίας πρέπει να υποβάλλεται με τη γνωστο-

ποίηση του οριστικού αποτελέσματος
αναπηρίας. 

11Εάν μέχρι και τις 15/9/2022 έχει
υποβάλει κάποιος τις αιτήσεις

αναπηρίας, απαιτείται ως δικαιολογητικό
η πιστοποίηση της αναπηρίας από το ΚΕ-
ΠΑ και δεν θα χρειαστεί να υποβάλει νέα
αίτηση.

12Εάν το αίτημα αφορά λοιπές κοι-
νωνικές παροχές, και όχι σύντα-

ξη ή επίδομα αναπηρίας, και οι εισηγητι-
κοί φάκελοι φέρουν ημερομηνία σύντα-
ξης μέχρι και τη 15η Σεπτεμβρίου 2022,
τότε ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προ-
σέλθει σε μια γραμματεία ΚΕΠΑ και να
υποβάλει το αίτημα και τα χαρτιά του ει-
σηγητικού φακέλου.

13 Το τελευταίο τετράμηνο πριν
από τη λήξη ισχύος της αίτησης

πιστοποίησης αναπηρίας υποβάλλεται
μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας αίτη-
μα για επανεξέταση από το ΚΕΠΑ του επι-
δόματος αναπηρίας ή κάποιας παροχής
από τον ΟΠΕΚΑ. 

14Δεν μπορεί ο πολίτης να υποβά-
λει αίτηση ενώ υπάρχει ήδη στο

παλαιό σύστημα του ΚΕΠΑ ενεργή ή εκ-
κρεμής αίτηση. Εάν θεωρεί ότι δεν έχει
εκκρεμή αίτηση στο παλαιό σύστημα, τότε
πρέπει να επικοινωνήσει με το 1555 για να
δηλώσει το πρόβλημα. 

15 Όλες οι πληροφορίες για την
αξιολόγηση και πιστοποίηση

αναπηρίας από το ΚΕΠΑ μπορούν να βρε-
θούν στον Κανονισμό Λειτουργίας του.

16 Για οποιοδήποτε πρόβλημα αν-
τιμετωπίζει ο άμεσα ενδιαφε-

ρόμενος, θα πρέπει να επικοινωνήσει με
το 1555.

Ο χρηστικός οδηγός 
16 σημείων, που βάζει 
τέλος στην ταλαιπωρία
χιλιάδων ΑμεΑ 

Πώς λειτουργούν τα ψηφιακά ΚΕΠΑ 
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Α
ύξηση 24% στα κρούσματα πα-
ρουσίασε η νέα έκθεση του ΕΟ-
ΔΥ που αφορά τη βδομάδα 19-
25/9, σε σχέση με την προηγού-

μενη. Συγκεκριμένα, ήταν 44.775 από
36.146 την περασμένη εβδομάδα. 

Επίσης, μικρή αύξηση έχουμε και στις
επαναμολύνσεις που αφορούν το 26% των
νέων κρουσμάτων. Η εξέλιξη αυτή ήταν
αναμενόμενη από τους ειδικούς μετά το
άνοιγμα των σχολείων και τον συγχρωτι-
σμό παιδιών και εφήβων, ενώ ευνοεί και ο
καιρός που χαλάει και ο κόσμος συγκεν-
τρώνεται σε κλειστούς χώρους. Μείωση
παρατηρείται στους θανάτους, 97 από 111,
ενώ ο δείκτης μεταδοτικότητας παραμένει
κάτω από τη μονάδα. Οι διασωληνωμένοι
είναι 79, με τη μεγαλύτερη αύξηση του ιού
στα λύματα να καταγράφεται στην Πάτρα,
+399%. Ο δείκτης θετικότητας επί των τεστ
που γίνονται έφτασε στο 6,77%.

Από χθες το απόγευμα άνοιξε η πλατ-
φόρμα για τον εμβολιασμό των δικαιούχων
με την αναμνηστική δόση των επικαιροποι-
ημένων εμβολίων Pfizer BA 4/5. Oι πρώτοι
εμβολιασμοί θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 3
Οκτωβρίου. Πάντως καλά πηγαίνουν και οι
εμβολιασμοί με το επικαιροποιημένο εμ-
βόλιο για την Όμικρον. 

Κλείστηκαν 19.582 ραντεβού
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφο-

ρίες της «Political», από τις 12/9/2022 που
άνοιξε η πλατφόρμα μέχρι και χθες είχαν
πραγματοποιηθεί συνολικά 41.030 εμβο-
λιασμοί με το επικαιροποιημένο εμβόλιο

της Pfizer. Από αυτούς, 5.086 αφορούσαν
πρώτη αναμνηστική δόση, 30.224 αφορού-
σαν δεύτερη αναμνηστική δόση και 5.720
αφορούσαν τρίτη αναμνηστική δόση. Από
σήμερα και έπειτα έχουν προγραμματιστεί
19.582 ραντεβού με το επικαιροποιημένο
εμβόλιο της Pfizer. Οι συστάσεις της Εθνι-
κής Επιτροπής Εμβολιασμών για τα επικαι-
ροποιημένα εμβόλια αφορούν όλα τα άτο-
μα ηλικίας 60 ετών και άνω, άτομα 12-59
ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κιν-

δύνου σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού
τους, διαμένοντες και εργαζομένους σε
γηροκομεία ή σε μονάδες φροντίδας χρο-
νίως πασχόντων, διαβιούντες με άτομα σε
ανοσοκαταστολή ή άλλο υποκείμενο νόση-
μα, φροντιστές ατόμων που πάσχουν από
νοσήματα με κίνδυνο επιπλοκών από τον
κορονοϊό, τρεις μήνες μετά τον τελευταίο
εμβολιασμό ή τη νόσηση. Επίσης μπορούν
να εμβολιαστούν άτομα υγιή 30-59 ετών με
τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού τους. 

Αυξάνονται τα κρούσματα,
μειώνονται οι θάνατοι…

«Την επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα επιλέγει
πλέον ένας στους τρεις μαθητές, αριθμός που έρχεται σε
αντίθεση με την επιλογή των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση». Αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα της με-
λέτης που εκπονήθηκε από ομάδα ερευνητών, υπό τον
συντονισμό του καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς
Μιλτιάδη Νεκτάριου για το σύστημα επαγγελματικής εκ-
παίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα και περιλαμβά-
νονται σε μεγάλη έρευνα της διαΝΕΟσις, με τίτλο «Η
Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση Στην Ελλάδα».

Στην έρευνα αναλύονται τα συστήματα που διαθέτουν
τέσσερις άλλες χώρες, το σύστημα επαγγελματικής εκ-
παίδευσης που λειτουργεί στην Ελλάδα, ενώ προτείνεται
και μια σειρά από 16 λύσεις για την καλύτερη αντιμετώπι-
ση των προβλημάτων που επισημαίνονται. Τα ποσοστά για
το τι συμβαίνει στην Ελλάδα είναι χαρακτηριστικά. Το

2018 στη χώρα μας το ποσοστό των αποφοίτων προγραμ-
μάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης που εργαζόταν δεν
έφτανε το 80%, που είναι ο μέσος όρος της ΕΕ, αλλά μόνο
στο 50,5%. Προς περαιτέρω διερεύνηση τέθηκε επιπρό-
σθετα και το εξής στοιχείο: οι Έλληνες νέοι μειώνονται
ολοένα σε αριθμό. Την επόμενη εικοσαετία οι μαθητές
ηλικίας 15-19 που εισέρχονται στη δευτεροβάθμια και
ανώτερη εκπαίδευση θα μειωθούν κατά 23% καθώς επί-
σης ότι το ποσοστό εγκατάλειψης στα ΕΠΑΛ είναι σχεδόν

επταπλάσιο από το ποσοστό εγκατάλειψης στα Γενικά Λύ-
κεια (11% έναντι 1,6%).

«Πώς εκπαιδεύονται οι Έλληνες νέοι σε τεχνικά επαγ-
γέλματα; Μπορούν να αποκτήσουν τις δεξιότητες που
χρειάζεται η σύγχρονη αγορά εργασίας; Πώς λειτουργεί
το σύστημα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και τι πρέ-
πει να αλλάξει;» ήταν κάποια από τα βασικά ερωτήματα
που έθεσαν οι ερευνητές, οι οποίοι τόνισαν ακόμη: «Σε
μια εποχή αλλεπάλληλων οικονομικών κρίσεων, υψηλού
πληθωρισμού, ραγδαίων κοινωνικών και τεχνολογικών
αλλαγών, ένα από τα θέματα που βρίσκονται σταθερά ψη-
λά στην ατζέντα κυβερνήσεων, φορέων και επιχειρήσεων
είναι το θέμα της εκπαίδευσης. Και μάλιστα, το ειδικότερο
θέμα της κατάρτισης των εργαζομένων με τις δεξιότητες
που χρειάζεται η αγορά».

Μίλτος Σακελλάρης

Ερεύνα διαΝΕΟσις: Η επαγγελματική εκπαίδευση επιλογή για έναν στους τρεις μαθητές

Αναμενόμενη η άνοδος 
κατά 24% μετά το άνοιγμα
των σχολείων - 41.030 
οι εμβολιασμένοι με 
το επικαιροποιημένο 
εμβόλιο της Pfizer

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 
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Έγιναν 22 συλλήψεις, μεταξύ
των οποίων και δόκιμης
αστυφύλακα - Τραυματίστηκε
30χρονος σεσημασμένος
Αλβανός, από πυροβολισμό
ανθυπαστυνόμου στην 
οποία φέρεται 
να επιτέθηκε με κατσαβίδι

Προκαταρκτική έρευνα που δεν θα αφορά μόνο την
περιοχή της Πάτρας αλλά το σύνολο της ελληνικής επι-
κράτειας θα ζητήσει ο εισαγγελέας που χειρίζεται την
υπόθεση με τους τουλάχιστον 141 ονομαστικούς φακέ-
λους με αρχεία (σ.σ.: βίντεο και φωτογραφίες) της υπό-
θεσης revenge porn που αποκαλύφθηκε τα τελευταία
24ωρα. 

Ανώτατες αστυνομικές πηγές ανέφεραν στην «Politi-
cal» ότι η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ήταν η πρώ-
τη υπηρεσία της ΕΛΑΣ που πριν από μερικές εβδομάδες
ενημερώθηκε από μια κοπέλα, θύμα εκδικητικής πορ-
νογραφίας, για την ύπαρξη του υλικού. Η κοπέλα αυτή,

που διαμένει στην Πάτρα, προχώρησε σε καταγγελία και
οι αστυνομικοί της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
εντόπισαν και «κατέβασαν» το πορνογραφικό υλικό. Στη
συνέχεια, η υπόθεση μαθεύτηκε από στόμα σε στόμα και
άλλες έξι κοπέλες από την Πάτρα απευθύνθηκαν στις
Αρχές και αναγνώρισαν τους εαυτούς τους στο υλικό
που τους επιδείχτηκε. Για την υπόθεση, σύμφωνα πάντα
με τις ίδιες πηγές, έχουν ταυτοποιηθεί δύο άτομα που
έχουν κληθεί για ανωμοτί κατάθεση, δηλαδή ως ύποπτοι
τέλεσης αδικήματος, και τα οποία φέρονται να είχαν
σχέση κατά το παρελθόν με κάποιες από τις κοπέλες-
θύματα.

Πρόκειται για μια υπόθεση που η διερεύνησή της θα
διαρκέσει καιρό, ενώ δεν θα περιοριστεί μόνο στην πε-
ριοχή της Πάτρας από όπου φαίνεται να ξεκίνησε. Η δυ-
σκολία, όπως έγραψε και στο χθεσινό της φύλλο η «Po-
litical», έγκειται στο γεγονός ότι δεν είναι κλασική υπό-
θεση revenge porn (σ.σ.: όπου το υλικό «ανεβαίνει» σε
κάποια ιστοσελίδα στο διαδίκτυο) αλλά αφορά διακίνηση
από συσκευή σε συσκευή, μέσω διαδικτυακής εφαρμο-
γής για αρχεία μεγάλου όγκου. 

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Ασφάλεια, ενώ υπάρ-
χει ενημέρωση και σε κεντρικό επίπεδο για την ΕΛΑΣ.

Παπ.

Revenge porn στην Πάτρα: Καλούνται δύο ως ύποπτοι για να καταθέσουν

Α
πό τις 02.00 τα ξημερώματα της
Τρίτης 27/9, σε μια επιχείρηση
που σχεδιαζόταν εδώ και και-
ρό, πάνοπλοι αστυνομικοί της

Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών, της
ΕΚΑΜ και της ΟΠΚΕ περικυκλώνουν την
παλιά φοιτητική εστία εντός της Πολυτε-
χνειούπολης.

Παράλληλα, ξεκινούν έρευνες και σε
σπίτια στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου
υπήρχαν πληροφορίες πως διαμένουν
άτομα που εμπλέκονται σε διακίνηση ναρ-
κωτικών, κλοπές, οπλοκατοχή και άλλα
αδικήματα.  Η ΕΛΑΣ προχωρά σε συνολικά
22 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 13 εντός
του χώρου της Πολυτεχνειούπολης και οι
άλλες 9 στην ευρύτερη περιοχή. Ανάμεσά
τους μία 22χρονη δόκιμη αστυφύλακας, η
οποία υπηρετεί σε Αστυνομικό Τμήμα της
Κεντρικής Αττικής και φέρεται να διατη-
ρούσε σχέση με ποινικό που είναι κι αυτός
ανάμεσα στους συλληφθέντες. Ο ρόλος της
εξετάζεται τόσο ως προς το ποινικό όσο και
ως προς το πειθαρχικό σκέλος. 

Ωστόσο, λίγο μετά τις 09.00 το πρωί

υπήρξε αναστάτωση, όταν μια 35χρονη αν-
θυπαστυνόμος που συμμετείχε στην επι-
χείρηση ένιωσε αδιαθεσία και κατευθύν-
θηκε προς ένα από τα επιχειρησιακά οχή-
ματα της ΕΛΑΣ στον προαύλιο χώρο της
Πολυτεχνειούπολης. 

Εκεί ήρθε πρόσωπο με πρόσω-
πο με έναν 30χρονο Αλβανό, σε-
σημασμένο για πληθώρα αδικη-
μάτων, ο οποίος μόλις αντιλή-
φθηκε ότι η γυναίκα είναι αστυ-
νομικός φέρεται να επιχείρησε να
της επιτεθεί με ένα κατσαβίδι. Η ανθυ-
παστυνόμος αντέδρασε, έβγαλε το υπηρε-
σιακό της πιστόλι και πυροβόλησε τουλά-
χιστον 3-4 φορές προς το μέρος του για να
τον ακινητοποιήσει, κάτι που έγινε. Ο
30χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο
νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», ενώ στο

401 ΓΣΝΑ μεταφέρθηκε προληπτικά και η
35χρονη αστυνομικός για εξετάσεις. Το
Αρχηγείο της ΕΛΑΣ σε ανακοίνωσή του
ανέφερε ότι «σε βάρος του 30χρονου εκ-
κρεμούν 4 εντάλματα σύλληψης για λη-
στείες, όπλα και ναρκωτικά».

Θεοδωρικάκος: «Οι εστίες 
δεν είναι για εγκληματίες»

«Υπάρχουν πανεπιστημιακοί χώροι που
έχουν μετατραπεί σε κέντρα ανομίας, πα-
ραβατικότητας και σε ορμητήρια για πρά-

ξεις βίας και εγκληματικότητας», τό-
νισε ο υπουργός Προστασίας του

Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος,
στον απόηχο της αστυνομικής
επιχείρησης στην παλιά φοιτητι-

κή εστία της Πολυτεχνειούπολης
που εδώ και τουλάχιστον τέσσερα

χρόνια αποτελούσε άντρο σκληρών
ποινικών από την Αλβανία.

Στη δήλωσή του μετά το πέρας της
αστυνομικής επιχείρησης, ο κ. Θεοδωρι-
κάκος ανέφερε ακόμη ότι «τα πανεπι-
στήμιά μας είναι για τους φοιτητές. Οι
εστίες είναι για να στεγάζουν το όνειρο

της ελληνικής οικογένειας για ίσες ευ-
καιρίες των παιδιών της στη μόρφωση.
Δεν είναι για σεσημασμένους κακοποι-
ούς και εγκληματίες. Η κυβέρνησή μας,
με πράξεις, είναι αποφασισμένη να φέ-
ρει ως πραγματικότητα το αίσθημα
ασφαλείας μέσα στο πανεπιστήμιο. Για
όλους. Για τους φοιτητές, για τους καθη-
γητές και τους εργαζόμενους. Καλώ το
σύνολο των πολιτικών δυνάμεων να ταυ-
τιστούν με το αίτημα της κοινωνίας για
ασφάλεια στα πανεπιστήμια». 

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Π Ο Λ Η

Επιχείρηση -
σκούπα
στο άντρο 
της ανομίας

Ο Αλβανός ποινικός και
η δόκιμη αστυφύλακας
που συνελήφθησαν

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Πρέβεζα: 93χρονος
πυροβόλησε
τη σύζυγό του
και αυτοκτόνησε

Ο τραγικός επίλογος ενός ζευγα-
ριού, το οποίο πορεύτηκε για περισ-
σότερο από μισό αιώνα μαζί, γρά-
φτηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας
στο σπίτι  του στο χωριό Δρυμών
Πρεβέζης. Ένας 93χρονος, ο οποίος
φέρεται τα τελευταία χρόνια να αν-
τιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήμα-
τα, πήρε το κυνηγετικό του όπλο και
πυροβόλησε την 85χρονη σύζυγό
του -νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατά-
σταση- και στη συνέχεια έδωσε τέ-
λος στη ζωή του. Το ζευγάρι εντόπι-
σε μέσα σε μια λίμνη αίματος ο γιος
τους, ο οποίος και ενημέρωσε τις
Αρχές. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
έσπευσε άμεσα στον τόπο του συμ-
βάντος και μετέφερε την 85χρονη
στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί δί-
νουν μάχη για να την κρατήσουν στη
ζωή. Όσον αφορά τον 93χρονο, ο ια-
τροδικαστής επιβεβαίωσε ότι ο θά-
νατος του υπερήλικα προήλθε από
αυτοχειρία. Η τοπική κοινότητα έχει
βυθιστεί στη θλίψη από το περιστα-
τικό, ενώ κανείς δεν μπορεί να δώ-
σει ακόμη μια ακριβή εξήγηση για το
τι ακριβώς συνέβη μεταξύ του ζευ-
γαριού. 

Παπ.

Σ
υγκλονισμένοι είναι οι κάτοικοι χω-
ριού του Νομού Ηρακλείου μετά την
καταγγελία ενός 13χρονου κοριτσι-
ού, το οποίο ανέφερε στις αστυνομι-

κές Αρχές ότι κακοποιούνταν σεξουαλικά τα
τελευταία δύο χρόνια από τον πατριό της.

Όλα ξεκίνησαν όταν η 13χρονη εκμυστηρεύ-
τηκε σε μια από τις καθηγήτριές της ότι  ο
46χρονος σύντροφος της μητέρας της έχει
ασελγήσει επανειλημμένες φόρες πάνω της.
Μάλιστα, υποστήριξε ότι η τελευταία φορά που
έγινε αυτό ήταν πριν από λίγες μέρες, όταν η
μητέρα της μπήκε στο μαιευτήριο για να γεν-
νήσει το παιδί που περίμενε από τον κατηγο-
ρούμενο. 

Η καθηγήτρια αμέσως ειδοποίησε την αστυ-
νομία αλλά και τις αρμόδιες υπηρεσίες προ-
κειμένου να εξεταστεί και να προστατευτεί η
ανήλικη. Ο 46χρονος, ο οποίος συνελήφθη και
οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα Ηρακλείου,
που του άσκησε ποινική δίωξη για βιασμό και
κατάχρηση σε ασέλγεια ανηλίκου που δεν έχει
συμπληρώσει τα 14 έτη, πήρε προθεσμία και
θα απολογηθεί αύριο.

Στο χωριό της ενδοχώρας του νομού του
Ηρακλείου κανείς από τους κατοίκους του δεν
είχε αντιληφθεί να έχει γίνει το παραμικρό,
ενώ ο κατηγορούμενος ήταν ένα άτομο που
δεν είχε δώσει το παραμικρό δικαίωμα. Από
τον πρώτο του γάμο είχε αποκτήσει δύο παι-
διά, ένα αγόρι 18 ετών και ένα κορίτσι 16 ετών.

Μέχρι τον προηγούμενο Μάιο τα δύο παιδιά
ζούσαν σε διάφορα ιδρύματα, καθώς η πρό-
νοια είχε αφαιρέσει τόσο από τον ίδιο όσο και
από την πρώην σύζυγό της την επιμέλειά τους.

Εξετάζεται από παιδοψυχολόγους
Τους τελευταίους τέσσερις μήνες όμως,

έπειτα από απόφαση των αρμοδίων τα παιδιά
μετακόμισαν στο χωριό του Ηρακλείου όπου
μένει ο πατέρας τους. Εκεί συγκατοικούσαν με
τον πατέρα τους και τη σύντροφό του, η οποία
εκτός από τη 13χρονη έχει ένα ακόμη παιδί
ηλικίας 5 ετών από τον πρώτο της γάμο αλλά
και το αδερφάκι του που ήρθε στον κόσμο πριν
από λίγες μέρες.

Η 13χρονη, παρότι ο σύντροφος της μητέρας
της έχει συλληφθεί, δεν έχει επιστρέψει στο
σπίτι της, καθώς εξετάζεται από παιδοψυχο-
λόγους. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο
η μητέρα της όσο και οι συγγενείς του συντρό-
φου της εκφράζουν τις αμφιβολίες τους για τα
όσα κατήγγειλε η ανήλικη στην αστυνομία. 

«Με βίασε και όταν
η μάνα μου γεννούσε
το παιδί τους...»

Ηράκλειο: Καταγγελία-σοκ 13χρονης
κατά του 46χρονου πατριού της, για
τον οποίο είπε ότι την κακοποιούσε
σεξουαλικά τα τελευταία δύο χρόνια

Μυστική κατάθεση
του Δασκαλάκη για
Μαλένα και Ίριδα

Κάτω από άκρα μυστικότητα
έφτασε στη Σχολή Ευελπίδων και
κατέθεσε πριν από λίγες μέρες στην
ανακρίτρια που έχει αναλάβει την
υπόθεση των θανάτων της Ίριδας
και της Μαλένας ο Μάνος Δασκαλά-
κης. Ο πατέρας των τριών κοριτσιών
κατόπιν συνεννοήσεως με τον δικα-
στικό λειτουργό είπε όσα γνωρίζει
για τον θάνατο των δύο μικρότερων
παιδιών του, ενώ δήλωσε και παρά-
σταση προς υποστήριξη της κατηγο-
ρίας των ανθρωποκτονιών για τις
οποίες κατηγορείται η σύζυγός του
Ρούλα Πισπιρίγκου. Σύμφωνα με
πληροφορίες, είπε στην ανακρίτρια
ότι «θέλω να τιμωρηθεί αυτός που
ευθύνεται για τους θανάτους των
κοριτσιών».

Όπως είχε επισημανθεί στις κατα-
θέσεις των εμπλεκομένων και των
μαρτύρων, ο Δασκαλάκης δεν ήταν
παρών σε κανέναν από τους δύο θα-
νάτους των παιδιών του. «Μόλις
έφτασα, η πόρτα του σπιτιού ήταν λί-
γο ανοιχτή. Μπήκα γρήγορα μέσα
και είδα την Ίριδα στο πάτωμα της
κουζίνας, ενώ από πάνω της ήταν η
Ρούλα και της έκανε ΚΑΡΠΑ... Ρώ-
τησα τη Δήμητρα αν είχαν καλέσει
ασθενοφόρο και μου είπε “ναι”. Της
είπα να πάρει την Τζωρτζίνα και να
πάνε στο δωμάτιό της. Η Ίριδα φαι-
νόταν ότι δεν ανέπνεε και δεν είχε
σφυγμούς. Εγώ έπιασα το ένα το πο-
δαράκι της κάτω από το γόνατο και
ήταν παγωμένο», είχε αναφέρει ο
πατέρας κατά τη διάρκεια της προ-
ανάκρισης.

Όσον αφορά τη Μαλένα, στο τετ α
τετ που είχε με τους αστυνομικούς
λίγο προτού συλληφθεί η σύζυγός
του είχε αναφέρει ότι η Ρουλά Πι-
σπιρίγκου τον είχε πάρει τηλέφωνο
από το νοσοκομείο και του είχε πει
ότι η κόρη τους δεν είναι καλά. Λίγη
ώρα αργότερα και αφού ο Μάνος
Δασκαλάκης είχε φτάσει στο νοσο-
κομείο, η Μαλένα άφηνε την τελευ-
ταία της πνοή.
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Ανοίγει σιγά σιγά η Αγίου Δημητρίου και
θα αναπνεύσει το κέντρο κυκλοφοριακά

Άρχισαν τα έργα για τη διάνοιξη της
οδού Αγίου Δημητρίου από το ύψος
της Κατσιμίδη μέχρι τη Λαμπράκη. Ο
δήμαρχος Θεσσαλονίκης έκανε λόγο
για ένα πολύ σημαντικό κυκλοφορια-
κό έργο, το οποίο ζητούσε όλη η πε-
ριοχή εδώ και δεκαετίες και το οποίο
πλέον υλοποιείται μέσα σε μόλις τρία
χρόνια. «Η Θεσσαλονίκη κάθε μέρα βελτιώνεται. Κάθε
γειτονιά έχει και από ένα εργοτάξιο. Η Θεσσαλονίκη γί-
νεται πιο λειτουργική, πιο φιλόξενη, πιο ελκυστική για
κατοίκους, επισκέπτες και επενδυτές», σημείωσε χα-
ρακτηριστικά.  Ο Μάκης Κυριζίδης επισήμανε πως το
έργο θα δώσει ανάσα στην 4η Κοινότητα αλλά και στην
Τριανδρία, κάνοντας καλύτερο το επίπεδο ζωής των
κατοίκων. Ταυτόχρονα, όπως είπε, είναι σε εξέλιξη οι
διαδικασίες για τη διάνοιξη και του κάτω κομματιού,

αυτού που βρίσκεται μετά το ύψος της
Λαμπράκη, ώστε να ολοκληρωθεί στο
σύνολό της η διάνοιξη της Αγίου Δη-
μητρίου.

Από την πλευρά του, ο τεχνικός σύμ-
βουλος του δημάρχου Θεσσαλονίκης
Δημήτρης Μήτρου αναφέρθηκε στα
τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, το-

νίζοντας πως υπάρχει πρόβλεψη για άνετα πεζοδρό-
μια, χώρους πρασίνου, ποδηλατόδρομο αλλά και υπο-
δομές για άτομα με προβλήματα όρασης. Το έργο αφο-
ρά ένα κομμάτι 150 μέτρων και το πλάτος του δρόμου
θα είναι 32 μέτρα. Το κόστος του έργου είναι 670.000
ευρώ, ενώ το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την ολοκλή-
ρωση του έργου σε 13 μήνες αλλά, σύμφωνα με τον δή-
μαρχο, ο ανάδοχος βεβαιώνει ότι του χρόνου τέτοια
εποχή το έργο θα είναι έτοιμο.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Λαμπερά εγκαίνια
της SEREXPO 22
Με μια φαντασμαγορική τελετή
από «βροχή» πυροτεχνημάτων
και οπτικά εφέ εγκαινιάστηκε -
παρουσία του υπουργού Υποδο-
μών και Μεταφορών Κώστα Κα-
ραμανλή- η SEREXPO 2022, το
κορυφαίο επιχειρηματικό γε-
γονός της ΠΕ Σερρών, που συν-
διοργανώνουν Επιμελητήριο,
αντιπεριφέρεια και Δήμος Σερ-
ρών. Το «παρών» στα εγκαίνια
έδωσαν ο βουλευτής Σερρών
Τάσος Χατζηβασιλείου και ο
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων Γιώργος Γε-
ωργαντάς.

Το γλυκό «χρόνια
πολλά» στην κόρη του 
Με μια τρυφερή ανάρτηση στο Face-
book θέλησε ο Θεόδωρος Καράο-
γλου να ευχηθεί και δημοσίως για
τα γενέθλια της κόρης του Βανέσας.
Ο πρώην υπουργός της ΝΔ και βου-
λευτής στη Β’ Θεσσαλονίκης έγρα-
ψε χαρακτηριστικά: «Όταν χαμογε-
λάς, ο κόσμος μας γίνεται ομορφό-
τερος! Χρόνια πολλά και ανέφε-
λα!». Μόλις στις αρχές του μήνα ο
Θεόδωρος Καράογλου πάντρεψε
τον γιο του, ενώ, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, σύντομα τα σκαλιά της
εκκλησίας αναμένεται να ανεβεί και
η κόρη του.

Τούρτα-έκπληξη
στον Πέτρο Λεκάκη
Τα... έσπασε η τούρτα-έκπληξη
στον πρόεδρο του δημοτικού
συμβουλίου Θεσσαλονίκης Πέ-
τρου Λεκάκη. Μια τεράστια
τούρτα με το σήμα του ΠΑΣΟΚ
τον περίμενε στον 3ο όροφο του
δημαρχείου λίγο πριν από τη συ-
νεδρίαση της Εκτελεστικής Επι-
τροπής, παρουσία Ζέρβα και αν-
τιδημάρχων. Όλοι τού ευχήθη-
καν «χρόνια πολλά» γνωρίζον-
τας τα πράσινα συναισθήματά
του, ενώ ο ίδιος τους κέρασε
μπισκότα με το σήμα του
ΠΑΣΟΚ! 

Τον άνθρωπο, ποιητή και αγωνιστή Τάσο Κουράκη θα τι-
μήσει την ερχόμενη εβδομάδα το Ινστιτούτο Νίκος Που-
λαντζάς. Στην εκδήλωση Τιμής και Μνήμης που οργανώ-
νει ο Όμιλος Φίλων του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς

Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου στις 18.30,
στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, θα μιλήσουν,
μεταξύ άλλων, οι Στέλιος Κουράκης, Νίκος Βούτσης, Πά-
νος Λάμπρου και Ιφιγένεια Καμτσίδου. 

Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς θα τιμήσει τον Τάσο Κουράκη

Συνωστισμός στον Δήμο
Κορδελιού - Ευόσμου 

Χαμός γίνεται στον Δήμο Κορδελιού - Ευό-
σμου από τους υποψήφιους δημάρχους. Τι και
αν οι εκλογές είναι προγραμματισμένες για τον
Οκτώβριο του 2023; Ήδη μετράμε επτά υποψη-
φίους. Σημειώστε και εσείς: Κλεάνθης Μανδα-
λιανός, Λευτέρης Αλεξανδρίδης, Βασίλης Αν-
δρεάδης, Μίλτος Τασούλης, Μαρία Μανούκα,
Νίκος Ζυγάς, Θανάσης Κοκονάς. Και έπεται συ-
νέχεια, επομένως... άλλος για τον δήμο μας;

Διπλή ευτυχία για
τον Παύλο Χρηστίδη 

Το δεύτερο παιδί του περιμένει ο πρώην εκ-
πρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Υπεν-
θυμίζεται ότι ο Παύλος Χρηστίδης είχε κάνει
γνωστή τη χαρμόσυνη είδηση της γέννησης
του πρώτου παιδιού το 2020 μέσα από τους
προσωπικούς του λογαριασμούς στα social
media, ενώ μόλις την προηγούμενη εβδομάδα
η μικρή Μπιάνκα έκλεισε τα 2!

Σίγουρη η υποψηφιότητα
Τσακίρη στο Ωραιόκαστρο

Με ένα κατηγορηματικό και σίγουρο «ναι»
απαντάει ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής
Τσακίρης στις ερωτήσεις αν θα είναι και πάλι
υποψήφιος δήμαρχος στις εκλογές του 2023.
Ήταν σίγουρο ότι ο κ. Τσακίρης θα διεκδικήσει
και πάλι την ψήφο των δημοτών του σε μια
δεύτερη θητεία, απλώς τώρα ανακοινώνει την
πρόθεσή του και στις συνεντεύξεις. Άλλωστε,
μπαίνουμε πλέον στην τελική ευθεία!

Στυλιανού για δήμαρχος;
Αποφασισμένος να ασχοληθεί πιο ενεργά με την

πολιτική σκηνή φέρεται να είναι ο Άρης Στυλιανού. Ο
αναπληρωτής καθηγητής του ΑΠΘ και πρώην πρό-
εδρος του ΚΘΒΕ έχει δεχτεί κρούση να είναι υποψή-
φιος βουλευτής στην Α’ Θεσσαλονίκης και να διεκδι-
κήσει την εκλογή του. Όμως, υπάρχουν αρκετοί που
θα τον πρότειναν για υποψήφιο δήμαρχο Θεσσαλονί-
κης. Ειδικά στην περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ αποφασί-
σει να κατεβάσει κομματικό ψηφοδέλτιο και όχι να
στηρίξει κάποιο πρόσωπο κοινής αποδοχής.



`

Στις αρχές Οκτωβρίου αναμένεται το υπουργείο Εσωτερικών να καταθέσει για διαβούλευση το νομοσχέδιο
για τη Δημοτική Αστυνομία, το οποίο θα καθορίζει τις νέες αρμοδιότητες και τον ρόλο της. Το νέο νομοσχέδιο

θα στοχεύει στην ουσιαστική ανασύσταση της Δημοτική Αστυνομίας, που έγινε χωρίς μεγάλη επιτυχία από
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Για να επιτευχθεί ο στόχος της αποτελεσματικότερης λειτουργίας της Δημοτικής

Αστυνομίας το υπουργείο Εσωτερικών θα προχωρήσει στην ομαδοποίηση αρμοδιοτήτων με γνώμονα τις κα-
θημερινές ανάγκες των πολιτών, στην κατάργηση αρμοδιοτήτων που δεν συνάδουν με τον ρόλο της αλλά και
στην αναδιατύπωση κάποιων άλλων αρμοδιοτήτων προκειμένου να είναι σαφές το πεδίο άσκησής τους. Βα-

σικός πυλώνας για αποτελεσματικότερη Δημοτική Αστυνομία είναι η ικανοποιητική στελέχωσή της, για αυτό
και ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης θα καλέσει όλους τους δημάρχους της χώρας να προχωρήσουν

σε αιτήματα για την πρόσληψη προσωπικού ώστε να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία για την πρόσληψή τους.
Μάλιστα, ορισμένοι δήμοι της χώρας έχουν ήδη καταθέσει αιτήματα για την πρόσληψη προσωπικού για τη

στελέχωση της Δημοτικής Αστυνομίας και αφορούν τις προσλήψεις που έχουν εγκριθεί για το 2023. 

Ζήτημα η στήριξη 
Το τεράστιο ενεργειακό κόστος που έχει οδηγήσει

σε οικονομικό αδιέξοδο τους δήμους και, πολύ πε-
ρισσότερο, τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης
φέρνει και πάλι προς συζήτηση στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ.
Με επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε προς το υπουρ-
γείο Εσωτερικών ο αναπληρωτής τομεάρχης Εσω-
τερικών του κόμματος Μίλτος Χατζηγιαννάκης, υπο-
στηρίζει πως όσες επιδοτήσεις έχουν ανακοινωθεί
ελάχιστα ή καθόλου αφορούν τους ΟΤΑ, αφού δεν
περιλαμβάνονται στους δικαιούχους, ενώ και οι
έκτακτες κρατικές επιχορηγήσεις που έχουν προ-
αναγγελθεί δεν επαρκούν για να καλύψουν τα οικο-
νομικά κενά. Ειδικά για τις ΔΕΥΑ υποστηρίζει πως το
ενεργειακό τους κόστος από τον Αύγουστο του 2021
μέχρι σήμερα έχει υπερδιπλασιαστεί και δεν είναι
πλέον διαχειρίσιμο. Αναμένονται οι απαντήσεις… 

Επανέρχεται η υποψηφιότητα
Δεν είναι μόνο οι ενδοπαραταξιακές αναταρά-

ξεις που προκλήθηκαν από τις ανακοινώσεις των
νέων αντιδημάρχων από τον δήμαρχο Νέας Σμύρ-
νης Σταύρο Τζουλάκη, αλλά έχει προκληθεί και μια
σειρά από συζητήσεις για τους συνεργαζόμε-
νους… Ήδη κυκλοφορεί πολύ έντονα ότι ο πρώην
αντιδήμαρχος Οικονομικών Στάθης Κούπας σκέ-
φτεται πολύ σοβαρά να είναι και πάλι υποψήφιος
διεκδικώντας τον δήμο. Θυμίζουμε ότι ο κ. Κούπας
ήταν υποψήφιος δήμαρχος με τη στήριξη της ΝΔ
προτού επιλέξει για δύο συνεχείς εκλογικές διαδι-
κασίες να κάνει επίσημη συνεργασία με την παρά-
ταξη Τζουλάκη. Τώρα φαίνεται να μην επιθυμεί
συνεργασία με κανέναν από τους επίδοξους δια-
δόχους του. 

!
«Έχουν πακέτο» οι φοιτητές
των Βριλησσίων

Με στόχο να βοηθή-
σει τους νέους φοιτη-
τές της πόλης που
προέρχονται από οι-
κονομικά ασθενείς οι-
κογένειες, ο Δήμος
Βριλησσίων, με πρω-
τοβουλία του δημάρ-
χου Ξένου Μανιατο-
γιάννη, ξεκινά το πρό-
γραμμα «Έχεις πακέ-
το», που αφορά την
τακτική μηνιαία, δια-
νομή δέματος με τρό-
φιμα και προϊόντα
πρώτης ανάγκης. Το
πρόγραμμα υλοποιείται με ίδιους πόρους του δήμου μέσα από
το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Δικαιούχος του προγράμματος θε-
ωρείται το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής και η
αξιολόγηση των αιτούντων θα γίνει βάσει εισοδηματικών και
κοινωνικών κριτηρίων με προτεραιότητα τις οικογένειες με
άνεργους γονείς, μονογονεϊκές οικογένειες, ΑμεΑ κ.λπ.

TΕΤΑΡΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ19

Έρχονται «ανανέωση» της Δημοτικής
Αστυνομίας και προσλήψεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα δυ-
τικά της Αθήνας, απειλήθηκε ρήξη στην

παράταξη της διοίκησης λόγω... τηλε-
διάσκεψης; Βλέπετε, οι συνεδριάσεις των

Δημοτικών Συμβουλίων εξακολουθούν να γίνονται
και μέσω τηλεδιάσκεψης και έτσι το... όχι και πολύ
ευγενικό σχόλιο που έγινε από το προεδρείο του Σώ-
ματος για αντιδήμαρχο ακούστηκε σε όλους! Όπως
ήταν λογικό, η αντίδραση ήταν άμεση και τα… παρά-
πονα στον δήμαρχο πολύ ισχυρά, κατά συνέπεια και η
θέση που βρέθηκε εκείνος ήταν δύσκολη προκειμέ-
νου να αποφύγει τη ρήξη. 

Στα «κόκκινα» 
για τους... φασίστες

Αρκούσε μόνο μία ανάρτηση του δημάρχου
Αγίας Παρασκευής Βασίλη Ζορμπά, που έγινε
σαν σχόλιο σε άλλη ανάρτηση του πρώην δη-
μάρχου Γιάννη Σταθόπουλου, για τους ψηφο-
φόρους της Χρυσής Αυγής για να προκληθεί
«πολιτική θύελλα» στην πόλη. Για την ακρίβεια,
ο κ. Ζορμπάς απαντώντας σε ανάρτηση από τον
προκάτοχό του σχολίασε: «Αν ο πρώην δήμαρ-
χος της Αγίας Παρασκευής θεωρεί τους ψηφο-
φόρους της Χρυσής Αυγής την περίοδο 2012-
2019 (7%-9% περίπου) φασίστες ή ναζιστές, εί-
ναι πολύ λυπηρό. Ας τον ενημερώσουν αυτοί
που γνωρίζουν, γιατί μάλλον είναι εκτός τόπου
και χρόνου». Αυτό ήταν! Όλες οι παρατάξεις
της αντιπολίτευσης έβγαλαν ανακοινώσεις
εξαπολύοντας επίθεση στον δήμαρχο, ενώ κά-
ποιοι θυμήθηκαν και κάποιες παλιότερες δη-
λώσεις αλλά και «συνεργασίες» του, τις οποίες
χαρακτηρίζουν «ακροδεξιές». Άλλωστε, όλη η
υπόθεση ξεκίνησε από μια τέτοια συνεργασία
που πολλοί από την αντιπολίτευση βλέπουν να
έχει «ακροδεξιές ρίζες». 
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O
ι κεντρικές τράπεζες
αυξάνουν επιθετικά
τα επιτόκια για να αν-
τιμετωπίσουν τις πλη-

θωριστικές πιέσεις και τα σύννε-
φα πάνω από τις οικονομίες πυ-
κνώνουν. Η Ομοσπονδιακή Τράπε-
ζα των ΗΠΑ προχώρησε την προ-
ηγούμενη εβδομάδα σε νέα αύξη-
ση των βασικών επιτοκίων της κα-
τά 75 μονάδες βάσης προκειμένου
να τιθασεύσει τον πληθωρισμό.
Πρόκειται για την τρίτη συνεχή
αύξηση τέτοιου επιπέδου και η
Τράπεζα της Αγγλίας αύξησε το
βασικό της επιτόκιο στο 2,25% από
1,75%, δηλώνοντας ότι θα συνεχί-
σει να «ανταποκρίνεται σθεναρά, όπως χρειάζε-
ται» στον πληθωρισμό, παρά το γεγονός ότι η οι-
κονομία εισέρχεται σε ύφεση.

Αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα, οι traders πλέον στοιχηματίζουν ότι θα αυ-
ξήσει τα επιτόκια στο 3% έως τον Ιούνιο, ποσοστό
διπλάσιο από αυτό που περίμεναν στην αρχή του
μήνα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το
Bloomberg. Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ έχουν ήδη
αυξήσει το επιτόκιο καταθέσεων σωρευτικά κα-
τά 125 μονάδες βάσης από τον Ιούλιο. Αύξησαν
το κόστος δανεισμού κατά τρία τέταρτα της μο-
νάδας στο 0,75% νωρίτερα αυτό τον μήνα, σε μια
προσπάθεια να καταπνίξουν τον πληθωρισμό
που «τρέχει» με ετήσιο ρυθμό-ρεκόρ 9,1%.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε-
ζας Κριστίν Λαγκάρντ σε ομιλία της σε Επιτροπή
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τόνισε ότι τα ρί-
σκα για νέα άνοδο του πληθωρισμού είναι αυξη-
μένα, αντανακλώντας την πιθανότητα περαιτέρω
διαταραχών στις ενεργειακές προμήθειες. H ίδια
σημείωσε ότι τα ρίσκα αυτά αναμένεται να οδηγή-
σουν χαμηλότερα την ανάπτυξη. «Αναμένουμε ότι
τα επιτόκια θα αυξηθούν περαιτέρω για αρκετές
ακόμη συνεδριάσεις για να περιοριστεί η ζήτηση
και να αποτραπεί ο κίνδυνος επίμονης ανοδικής
αναθεώρησης των πληθωριστικών προσδοκιών»,
πρόσθεσε.

Καμπανάκι για ύφεση
Και ενώ οι κεντρικές τράπεζες εξακολου-

θούν να συσφίγγουν τη νομισματική τους πολι-
τική, οικονομολόγοι και αναλυτές προειδοποι-
ούν πως Ευρώπη και ΗΠΑ θα βρεθούν αντιμέ-
τωπες με την ύφεση. Είναι χαρακτηριστικό πως
η Goldman Sachs χαμηλώνει τον πήχη για την
ανάπτυξη στην Ευρωζώνη και πέρα από «τεχνι-
κή» ύφεση κάνει λόγο για κανονική, μέτρια
ύφεση:

«Δεδομένης της πρόβλεψης ότι οι τιμές
του φυσικού αερίου θα είναι αυξημένες σε
όλη τη διάρκεια του 2023, με βραχυπρόθε-
σμη χαλάρωση των πιέσεων στις τιμές το α’
τρίμηνο, προχωράμε σε πρόβλεψη για την

Ευρωζώνη από ήπια σε μέτρια
ύφεση».

Σε καθοδική αναθεώρηση της
εκτίμησης για την οικονομική ανά-
πτυξη στην Ευρωζώνη το 2023 προ-
χώρησε και η Deutsche Bank, εκτι-
μώντας ότι η ύφεση θα διαμορφωθεί
στο 2,2%, έναντι της προηγούμενης
εκτίμησης για -0,3%, καθώς παρά-
γοντες, όπως ο ψυχρός χειμώνας ή
ενίσχυση του σοκ ανταγωνιστικότη-
τας, μπορεί να επιδράσουν ιδιαίτερα
αρνητικά, δεδομένου ότι το ενεργει-
ακό κόστος είναι στα ύψη.

Η άνοδος των τιμών της ενέργειας
και το αυξανόμενο κόστος ζωής «όχι
μόνο πλήττουν τη ζήτηση αλλά και

περιορίζουν τη μεταποιητική παραγωγή και τη
δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών σε
ορισμένες περιπτώσεις», δήλωσε ο Κρις Ουί-
λιαμσον, οικονομολόγος της S&P Global.

Οι πρώτες μετρήσεις του PMI υποδηλώνουν
ότι η οικονομία της Ευρωζώνης θα συρρικνω-
θεί κατά 0,1% το γ’ τρίμηνο - ένας ρυθμός που
είναι πιθανό να είναι ακόμη πιο απότομος τους
τρεις μήνες έως τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με
την έκθεση. «Η ύφεση στην Ευρωζώνη είναι
ήδη εδώ», είπε ο Ουίλιαμσον.

«Μαύρα σύννεφα» στις αγορές
Εντωμεταξύ, οι ανησυχίες για τον πληθωρι-

σμό και την ύφεση έχουν αρνητικό αντίκτυπο
στα χρηματιστήρια, με διεθνείς οίκους να
κρούουν τoν κώδωνα του κινδύνου για ισχυρή
πτώση των μετοχών το επόμενο διάστημα.

Η επικεφαλής της αμερικανικής μετοχικής
και ποσοτικής στρατηγικής της Bank of Ameri-
ca Σαβίτα Σαμπραμάνιαν συστήνει στους επεν-
δυτές να καλύψουν άμεσα την έκθεσή τους σε
μετοχές του S&P 500, καθώς στην παρούσα εί-
ναι η χειρότερη επιλογή που θα μπορούσε να
κάνει κανείς.

Η Goldman Sachs προβλέπει πως ο S&P 500
θα υποχωρήσει κατά 20% ή και 25%, εφόσον η
Fed συνεχίσει την επιθετική σύσφιγξη της νο-
μισματικής πολιτικής. Αυτό σημαίνει ότι ο δεί-
κτης S&P 500 θα φτάσει στις 2.900-3.000 μονά-
δες από τα επίπεδα των 3.800 μονάδων που
βρίσκεται σήμερα.

Στη δίνη
του κυκλώνα

οικονομίες
και αγορές 

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Ποιες οι επιπτώσεις του ακριβού χρήματος
- Οι επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων και
ο φόβος της ύφεσης - Εκρηκτικό κοκτέιλ
απειλεί τα χρηματιστήρια



Τ
ην ευκαιρία να γίνουν επιχει-
ρηματίες παρέχουν τα προ-
γράμματα του υπουργείου
Εργασίας για τη στήριξη της

νεανικής επιχειρηματικότητας, με έμ-
φαση κυρίως στους τομείς της καινοτο-
μίας και της ψηφιακής οικονομίας. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δη-
μόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, την
προσεχή Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022
και ώρα 15.00 λήγει η προθεσμία
υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσε-
ων χρηματοδότησης για το νέο πρό-
γραμμα επιχορήγησης επιχειρηματι-
κών πρωτοβουλιών απασχόλησης
νέων ελεύθερων επαγγελματιών
ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση
στην ψηφιακή οικονομία. H συγκε-
κριμένη δράση έχει διάρκεια 12 μή-
νες και στόχος της είναι η προώθηση
στην αυτοαπασχόληση 3.000 νέων
ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώ-
σιμων επιχειρήσεων, με έμφαση
στην ψηφιακή οικονομία. Το υπουρ-
γείο Εργασίας έχει δρομολογήσει

την υλοποίηση και άλλων τέτοιων
προγραμμάτων, στοχεύοντας στην
ενίσχυση του πνεύματος επιχειρη-
ματικότητας αλλά και στην παροχή
ευκαιριών σε χιλιάδες νέους, οι
οποίοι θα επιχειρήσουν να ξεδιπλώ-
σουν τη δική τους ιδέα, κυρίως στους
τομείς της ψηφιακής οικονομίας.

Η επιχορήγηση ανέρχεται σε
14.800 ευρώ και καταβάλλεται σε
τρεις δόσεις. Η πρώτη δόση, ύψους
4.000 ευρώ, θα καταβληθεί αφού ο
ενδιαφερόμενος νέος επιχειρημα-
τίας προχωρήσει σε έναρξη δραστη-
ριότητας με την έκδοση Αριθμού
Φορολογικού Μητρώου στην οικεία
ΔΟΥ. Η δεύτερη δόση, ύψους 5.400
ευρώ, θα δοθεί εφόσον συμπληρω-
θούν 6 μήνες από την έναρξη της
δραστηριότητας του νέου επιχειρη-
ματία. Η τρίτη και τελευταία δόση,
ύψους 5.400 ευρώ, θα καταβληθεί
με τη συμπλήρωση του β’ εξαμήνου
από την έναρξη της δραστηριότητας
και έτσι το συνολικό ποσό που θα
λάβει ο δικαιούχος, ανέρχεται σε
14.800 ευρώ.

Δικαιούχοι της δράσης είναι εγγε-
γραμμένοι άνεργοι στο μητρώο της
ΔΥΠΑ με ηλικία 18-29 ετών, οι οποίοι
καλούνται να υποβάλουν αίτηση
χρηματοδότησης και πρόταση επι-

χειρηματικού σχεδίου μέσω του
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατι-
κών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://www.ependyseis.gr.

Το πρόγραμμα έχει συνολικό προ-
ϋπολογισμό 45.000.000 ευρώ και
συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό
Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνι-
κό Ταμείο-Πρωτοβουλία για την
Απασχόληση των Νέων στο πλαίσιο
του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
2014-2020». Η διαδικασία, η μεθο-
δολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης
των αιτήσεων περιγράφονται αναλυ-
τικά στη Δημόσια Πρόσκληση, ενώ οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν
περισσότερες πληροφορίες από την
ηλεκτρονική διεύθυνση
https://www.dypa.gov.gr/progh-
rammata-anoikhta. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Μικρότερες
αποταμιεύσεις 
και λιγότερα δάνεια
τον Αύγουστο

Η μείωση του διαθέσιμου εισοδήμα-
τος, οι αυξημένες δαπάνες για διακο-
πές και η αβεβαιότητα σε σχέση με την
πορεία της οικονομικής δραστηριότη-
τας, λόγω της οικονομικής και ενερ-
γειακή κρίσης, οδήγησαν σε οριακή
αύξηση των καταθέσεων αλλά και των
νέων δανείων τον Αύγουστο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέ-
ζης της Ελλάδος, τον Αύγουστο, η κα-
θαρή ροή χρηματοδότησης προς την
οικονομία ήταν αρνητική κατά 1,58 δισ.
ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής
2,832 δισ. ευρώ τον Ιούλιο. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι η καθαρή ροή νέων δα-
νείων προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αυ-
ξημένη μόλις κατά 29 εκατ. ευρώ,
έναντι καθαρών νέων χρηματοδοτήσε-
ων, ύψους 454 εκατ. ευρώ, τον Ιούλιο.
Η κόπωση αυτή εξηγείται από το γεγο-
νός ότι τον Αύγουστο η ροή νέων χρη-
ματοδοτήσεων προς τις επιχειρήσεις
διαμορφώθηκε στα 182 εκατ. ευρώ,
όταν τον Ιούλιο είχε σημειωθεί αύξηση
κατά 608 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, η εικό-
να των χρηματοδοτήσεων προς ελεύ-
θερους επαγγελματίες, αγρότες και
ατομικές επιχειρήσεις ήταν απογοη-
τευτική, καθώς υπήρξε αρνητική κα-
θαρή ροή κατά 21 εκατ. ευρώ. 

Από την άλλη πλευρά, το σύνολο των
καταθέσεων στην οικονομία αυξήθηκε
κατά 616 εκατ. ευρώ, αλλά αυτό οφεί-
λεται στην αύξηση των καταθέσεων
της κυβέρνησης κατά 527 εκατ. ευρώ.
Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα
αμιγώς αυξήθηκαν μόλις κατά 89 εκατ.
ευρώ, έναντι αύξησης κατά 483 εκατ.
ευρώ τον Ιούλιο. Επιπλέον, οι καταθέ-
σεις των επιχειρήσεων μειώθηκαν κα-
τά 376 εκατ. ευρώ και μάλιστα για δεύ-
τερο συνεχόμενο μήνα, καθώς τον Ιού-
λιο είχε σημειωθεί και άλλη μείωσή
τους κατά 304 εκατ. ευρώ.
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Αντίστροφη μέτρηση 
για το πρόγραμμα της 
ΔΥΠΑ - Στις 3 Οκτωβρίου
λήγει η προθεσμία 
υποβολής αιτήσεων

Επιχορήγηση έως 14.800€
σε νέους επιχειρηματίες 
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Θ
έμα λίγων ημερών είναι πια
η παράδοση των τριών νέ-
ων σταθμών του μετρό
προς τον Πειραιά, της επέ-

κτασης της γραμμής 3. Στο τέλος της
επόμενης εβδομάδας αναμένεται να
παραδοθούν στο επιβατικό κοινό οι
τρεις ολοκαίνουργιοι σταθμοί, με επι-
κρατέστερες τις ημερομηνίες από 5
έως 7 Οκτωβρίου. 

Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώθηκε και
τέθηκε ήδη σε ισχύ το νέο πρόγραμμα
των δρομολογίων των συρμών που
εξυπηρετούν τη γραμμή του αεροδρο-
μίου, το οποίο θα ισχύει και μετά την
παράδοση των νέων σταθμών.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοί-
νωση της ΣΤΑΣΥ, οι συρμοί από και
προς το αεροδρόμιο θα πραγματοποι-
ούνται κάθε 36 λεπτά και συνολικά θα
εξυπηρετούν το δίκτυο του αεροδρο-
μίου 30 δρομολόγια. Σε ό,τι αφορά το
τμήμα από Δουκίσσης Πλακεντίας
έως Νίκαια, το πρόγραμμα θα παρα-

μείνει αμετάβλητο και τα δρομολόγια
θα πραγματοποιούνται κάθε 4 λεπτά
τις ώρες αιχμής. 

Μέχρι τη στιγμή που θα παραδο-
θούν οι νέοι σταθμοί, οι συρμοί από
Δουκίσσης Πλακεντίας θα φτάνουν
στη Νίκαια και στη συνέχεια θα συνε-
χίζουν χωρίς επιβάτες μέχρι τον Πει-
ραιά, ολοκληρώνοντας έτσι τα τελευ-
ταία δοκιμαστικά δρομολόγια.

Τρεις σύγχρονοι σταθμοί θα εξυπη-
ρετούν την καρδιά του Πειραιά, μει-
ώνοντας σημαντικά τον κυκλοφορια-
κό φόρτο της πόλης, προσδίδοντας
στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας νέα
αναπτυξιακή πνοή. 

Ανάσα στο κυκλοφοριακό
και λιγότερη ρύπανση

Με την ολοκλήρωση του έργου και

τη λειτουργία των σταθμών «Μανιάτι-
κα», «Πειραιάς» και «Δημοτικό Θέα-
τρο», προβλέπεται αύξηση της συνολι-
κής επιβατικής κίνησης στο δίκτυο του
μετρό σε 132.000 πολίτες ημερησίως.

Η κυκλοφορία των ΙΧ οχημάτων
αναμένεται να μειωθεί κατά 23.000
καθημερινά και αντίστοιχα οι εκπομ-
πές διοξειδίου του άνθρακα κατά 120
τόνους.

Ο συνολικός χρόνος από το λιμάνι
ως το αεροδρόμιο θα διανύεται με το
μετρό σε μόλις 55 λεπτά, ενώ ο σταθ-
μός «Πειραιάς» θα μετατραπεί σε ένα
ιδιαίτερα σημαντικό συγκοινωνιακό
κέντρο, συνενώνοντας λειτουργικά
δύο γραμμές μετρό, τη γραμμή του
πρώην ηλεκτρικού και τη γραμμή 3, το
λιμάνι, τον προαστιακό σιδηρόδρομο
με την επέκταση του τραμ προς Πει-

ραιά, διευκολύνοντας έτσι τις μετεπι-
βιβάσεις μεταξύ όλων των μέσων με-
ταφοράς.

Επιπλέον, η σύνδεση που θα προκύ-
ψει μεταξύ του λιμανιού και του αερο-
δρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» μέ-
σω της γραμμής 3 θα προσδώσει ιδι-
αίτερα αναπτυξιακά οφέλη τόσο στην
ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και του
Πειραιά όσο και στην οικονομία γενι-
κότερα.

Σύγχρονο κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας,
εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις και διαγραμμί-
σεις, τοποθέτηση περισσότερων από 23.000 νέ-
ων φαναριών χαμηλής κατανάλωσης και λει-
τουργία καμερών για την παραβίαση του ερυ-
θρού σηματοδότη είναι μερικές μόνο από τις
δράσεις της Περιφέρειας Αττικής στην επένδυση
που υλοποιεί για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. 

Από πλευράς του το αρμόδιο υπουργείο Μετα-
φορών επικεντρώνεται στις δυνατότητες που
προσφέρουν οι αστικές συγκοινωνίες για συν-
δυαστικές επιλογές μετακινήσεων αναβαθμίζον-
τας τις υποδομές και εισάγοντας νέες σύγχρονες
υπηρεσίες κινητικότητας, μετατρέποντας σε

προτεραιότητα την προσβασιμότητα και μέσω
των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
(ΣΒΑΚ).

Σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε το
υπουργείο Μεταφορών, σε συνεργασία με τη
ΣΤΑΣΥ, στο μετρό Συντάγματος, στην αυλαία της
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, τονίστη-
καν οι δράσεις «νευραλγικής σημασίας» στην
προώθηση του φιλόδοξου προγράμματος της
βιώσιμης κινητικότητας, ώστε κάτοικοι και επι-
σκέπτες να απολαμβάνουν ποιοτικές και ασφα-
λείς μετακινήσεις, δίνοντας έμφαση στην προ-
σβασιμότητα των ΑμεΑ και των ηλικιωμένων συ-
νανθρώπων μας.

«Από μια εμβληματική γωνιά στο μετρό του
Συντάγματος παρουσιάζουμε το όραμά μας για
τις μεταφορές στο μέλλον. Ένας περισσότερο ελ-
κυστικός, λειτουργικός και ασφαλής δημόσιος
χώρος, με ηπιότερες μορφές αστικών μετακινή-
σεων και λιγότερο ρυπογόνες», δήλωσε ο υφυ-
πουργός Μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος.

Τις εντυπώσεις έκλεψαν τα κυκλαδικά ειδώλια
με τεχνητή νοημοσύνη καθώς και μια ευφυής
προτομή, η οποία εξελίσσει τις γνώσεις της χάρη
στην αμφίδρομη επικοινωνία με τον επισκέπτη,
που είχαν τοποθετηθεί στον χώρο της εκδήλω-
σης.

Ρ.Σ.

Η αντίστροφη μέτρηση για
τους τρεις νέους σταθμούς
έχει ξεκινήσει - Από 5 ως 7
Οκτωβρίου θα παραδοθεί
στο επιβατικό κοινό

Υπουργείο Μεταφορών: Το σχέδιο δράσης για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα 

Το μετρό φτάνει
στον Πειραιά
σε μία βδομάδα

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Σ
ε ρυθμό εξοικονόμησης
ενέργειας και μάλιστα με
διάρκεια στον χρόνο φαίνε-
ται ότι μπαίνουν νοικοκυριά

και επιχειρήσεις, πράγμα που αποτυ-
πώνεται στα στοιχεία κατανάλωσης
για τον μήνα Αύγουστο. Σύμφωνα με
τα στοιχεία του μηνιαίου δελτίου
ενέργειας του ΑΔΜΗΕ για τον αμέσως
προηγούμενο μήνα, η συνολική ζήτη-
ση ρεύματος υποχώρησε κατά 13,10%
έναντι του Αυγούστου του 2021.

Τα «πρωτεία» έχουν νοικοκυριά και
επιχειρήσεις με μείωση που αγγίζει το
-14% (-13,94%). Η συγκεκριμένη μετα-
βολή καταγράφηκε στο δίκτυο διανο-
μής ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή
στη χαμηλή και μέση τάση.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα ίδια
στοιχεία, οι πελάτες της υψηλής τάσης

έριξαν την κατανάλωση κατά -3,24%
τον Αύγουστο έναντι του ίδιου περσι-
νού μήνα. Πρόκειται για μια τάση που
έχει ξεκινήσει να παρατηρείται ήδη
από τις αρχές του καλοκαιριού με τη
σταθεροποίηση ή τον σημαντικό πε-
ριορισμό της ζήτησης για ρεύμα στη
χαμηλή και τη μέση τάση. Έτσι, σε
σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες
του 2021, η ζήτηση τον Ιούνιο παρέ-
μεινε σταθερή (αυξημένη κατά μόλις
0,04%), ενώ τον Ιούλιο κατέγραψε την
πρώτη σημαντική «βουτιά» κατά 11,8%.

Ειδικότερα, για τον μήνα Αύγουστο
στην περικοπή της ζήτησης συνέβαλε
το γεγονός ότι η μέση ημερήσια θερ-
μοκρασία κινήθηκε σε χαμηλότερα
επίπεδα από τον μέσο όρο της περιό-
δου 2010-2019, χωρίς ωστόσο να απο-
τελεί τη βασική αιτία για τη σημαντική
περικοπή της ζήτησης, καθώς σε
«πρώτο πλάνο» έρχεται και το σημαν-

τικά αυξημένο κόστος για τους κατα-
ναλωτές.

«Ψαλίδι» και τον Σεπτέμβριο
Σύμφωνα με όσα αναφέρουν ανα-

λυτές στην «Political», τον Σεπτέμβριο
αναμένεται να καταγραφεί ακόμη με-
γαλύτερο ρεκόρ ετήσιας μείωσης, της
τάξης του 20%, ενώ ανάλογη συνέχεια
θα δοθεί και τους επόμενους μήνες,
με δεδομένο ότι η ενεργειακή κρίση
«καλά κρατεί».

Ταυτόχρονα, το νέο μοντέλο που
προκρίνεται για τις επιδοτήσεις λογα-
ριασμών ρεύματος, αρχής γενομένης
από την 1η Οκτωβρίου, αναμένεται να
συμβάλει στην κατεύθυνση εξοικονό-
μησης ενέργειας, καθώς θα παρέχει
οικονομικά κίνητρα με την κλιμακωτή
ενίσχυση και το μπόνους για μείωση
κατά 15%. Κατά συνέπεια, φαίνεται ότι
η χώρα μας θα πετύχει τον στόχο για

γενική μείωση της κατανάλωσης ρεύ-
ματος κατά 10%, που αναμένεται να τε-
θεί σε εθελοντική βάση σε όλα τα κρά-
τη-μέλη.

Εξάλλου, ήδη στο πρώτο οκτάμηνο
του έτους η ζήτηση στο δίκτυο διανο-
μής καταγράφει πτώση κατά -1,83% σε
σχέση με το διάστημα Ιανουάριος -
Αύγουστος 2021. Και αυτό παρόλο που
η κατανάλωση ήταν σημαντικά ενι-
σχυμένη τον Ιανουάριο (+5,11%) και
τον Μάρτιο (+9,22%). 

Νοικοκυριά και επιχειρήσεις
βγάζουν την... πρίζα και
εξοικονομούν ενέργεια 
σε σχέση με τον αντίστοιχο 
μήνα του περσινού έτους

Αλλαγές επίκεινται στην ευρωπαϊκή φόρμουλα
φορολόγησης στον ενεργειακό τομέα, με τις ορι-
στικές αποφάσεις να αναμένονται προς τα τέλη του
χρόνου, όταν και πρόκειται (τον Δεκέμβριο) να συ-
ζητηθεί το σχετικό θέμα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Οι πρόσφατες εξαγγελίες της Κομισιόν
για φορολόγηση των υπερκερδών στην αγορά
ενέργειας, τόσο στην ηλεκτροπαραγωγή όσο και
στον πετρελαϊκό τομέα, «ανοίγουν» το ζήτημα «εφ’
όλης της ύλης».

Σύμφωνα με δηλώσεις της τσεχικής προεδρίας
της ΕΕ, τον Δεκέμβριο οι υπουργοί Οικονομικών
θα συζητήσουν στη σύνοδό τους το εν λόγω θέμα

υπό το πρίσμα και της οδηγίας της Κομισιόν που
αναθεωρήθηκε πέρυσι και περιλαμβάνει όσα προ-
βλέπονται για τη φορολόγηση στην ενέργεια.

Όπως δήλωσε νωρίτερα φέτος η επίτροπος
Ενέργειας Κάντρι Σίμσον, «είναι γεγονός ότι η οδη-
γία είναι ηλικίας 15 ετών και δεν μας βοηθά να πε-
τύχουμε τους ενεργειακούς και κλιματικούς μας
στόχους. Θεωρώ ότι επιτρέπει εξαιρέσεις με ορι-
σμένους τρόπους για τα ορυκτά καύσιμα και καθι-
στά δύσκολο τον ανταγωνισμό με τις ΑΠΕ. Αυτά εί-
ναι θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν».

Στόχος είναι ένα υψηλότερο επίπεδο φορολόγη-
σης για τα ορυκτά καύσιμα και χαμηλότερο για τις

ΑΠΕ, ώστε να υπάρχουν κίνητρα για τις επενδύσεις
προς την καθαρή ενέργεια. Αυτό θα γίνει εφικτό
μέσω της βαθμολόγησης των διάφορων πηγών
ενέργειας με κλιματικά κριτήρια. Τα συμβατικά
καύσιμα θα φορολογούνται στον ύψιστο βαθμό.
Ακολουθούν τα πιο καθαρά ορυκτά καύσιμα με 2/3
του επιπέδου αναφοράς, όπως το φυσικό αέριο και
το υγραέριο. Τα ανανεώσιμα αλλά μη προηγμένα
βιοκαύσιμα θα φορολογούνται με 1/2 του επιπέδου
αναφοράς και, τέλος, ο ηλεκτρισμός, τα προηγμένα
βιοκαύσιμα και το πράσινο υδρογόνο θα φορολο-
γούνται με τον χαμηλότερο βαθμό.

Μ.Μ.

Προς αναθεώρηση η φόρμουλα φορολόγησης στην ενέργεια με στόχο περισσότερες ΑΠΕ

Μειώθηκε 13,9%
η κατανάλωση
ρεύματος 
τον Αύγουστο



Η BriQ Properties ΑΕΕΑΠ ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα
με τις ενοποιημένες καταστάσεις, τα έσοδα του α’ εξα-
μήνου 2022 αυξήθηκαν κατά 55% σε €4 εκατ. από €2,6
εκατ. λόγω αφενός της ενσωμάτωσης εσόδων από τις
επενδύσεις σε logistics, αφετέρου της μείωσης των
συγκριτικών εσόδων του α’ εξαμήνου 2021 εξαιτίας των
υποχρεωτικών μειώσεων ενοικίων λόγω μέτρων κατά
της Covid-19. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τό-
κων και αποσβέσεων (EBITDA) του α’ εξαμήνου 2022
ανήλθαν σε €3 εκατ. έναντι €1,7 εκατ. την αντίστοιχη
περσινή περίοδο, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε €2,4 εκατ. έναντι €1,3 εκατ.
της αντίστοιχης περσινής περιόδου, σημειώνοντας αύξηση 90%. Παράλληλα, το χαρτοφυλάκιο των ακινήτων
του ομίλου αυξήθηκε σε αξία σε €130,7 εκατ. έναντι €122 εκατ. στις 31/12/2021, παρουσιάζοντας αύξηση 7%.
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επιφυλακτικότητα κυ-
ριαρχεί στο ελληνικό
χρηματιστήριο, με τους
αγοραστές να μη θέλουν

να αναλάβουν ενεργό ρόλο. Αυτό έχει
ως αποτέλεσμα οι πωλητές να έχουν
τον πρώτο λόγο και η οποιαδήποτε
ουσιαστική ανοδική αντίδραση να εί-
ναι ανέφικτη υπό τις παρούσες συν-
θήκες. Ζητούμενα για τους επενδυ-
τές, το «κλείσιμο» 9μήνου, η ολοκλή-
ρωση της ανακοίνωσης αποτελεσμά-
των και η πρωτοβουλία όσων εισηγ-
μένων να προχωρήσουν σε προγράμ-
ματα αγοράς ιδίων μετοχών. Τεχνικά
ο Γενικός Δείκτης θέλει κλεισίματα
υψηλότερα των 847 μονάδων αλλά και κλεισίματα υψηλότερα της ζώνης 841 - 876 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 60 και 200 ημε-
ρών) και να κινηθεί προς 895, 900, 906 - 908 και 944 μονάδες. Αντίθετα, όσο δίνει κλεισίματα χαμηλότερα των 836 (εκ-
θετικός ΚΜΟ 30 μηνών), 822 (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων) 805 και 795 μονάδων, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα
αντέξει η ζώνη στήριξης στις 786 - 779 μονάδες. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης μετά τις 1.955 μονάδες (απλός
ΚΜΟ 200 εβδομάδων) έχασε και το ψυχολογικό όριο στις 1.900 μονάδες. Αμφίβολο αν θα αντέξει η επόμενη στήριξη
στις 1.854 - 1.850 μονάδες.

Δρομέας: Νέα επένδυση
1,8 εκατ. ευρώ

Επενδυτικό σχέδιο ύψους 1,8 εκατ.
ευρώ για την επέκταση της δυναμικότη-
τας της μονάδας παραγωγής επίπλων
γραφείου στις Σέρρες έχει εκπονήσει η
Δρομέας. Το επενδυτικό σχέδιο υπάχ-
θηκε προ ημερών στον αναπτυξιακό νό-
μο και θα λάβει επιχορήγηση 580.657
ευρώ. Η επέκταση της δυναμικότητας
της μονάδας παραγωγής επίπλων γρα-
φείου της Δρομέας αναμένεται να αυξή-
σει σημαντικά τον τζίρο της εισηγμένης,
ο οποίος το 2021 στο σύνολο του έτους
ανήλθε σε 22 εκατ. ευρώ και στο α’ εξά-
μηνο του 2022 εκτιμάται πως κινήθηκε
πέριξ των 9-10 εκατ. ευρώ.

Στεργίου: Φτιάχνει βιομηχανική
μονάδα στον Αυλώνα
Σε μια εξαιρετι-
κά μεγάλη
επένδυση προ-
χωρεί και η αρ-
τοβιομηχανία της οικογένειας Στεργίου.
Η εταιρεία που τα τελευταία χρόνια κα-
ταγράφει τζίρους πάνω από 30 εκατ. ευ-
ρώ ετησίως και καθαρά κέρδη κοντά στα
5 εκατ. ευρώ έχει δρομολογήσει την
ίδρυση μιας νέας βιομηχανικής μονά-
δας παρασκευής ειδών αρτοποιίας και
ζαχαροπλαστικής στη θέση Τσούμπα
στον Αυλώνα Αττικής. Η εν λόγω επέν-
δυση θα ανέλθει σε 20,3 εκατ. ευρώ και
θα ενισχυθεί από τον αναπτυξιακό νόμο
με τη μορφή της φορολογικής απαλλα-
γής. Η συνολική ενίσχυση θα ανέλθει
στα 4 εκατ. ευρώ. 

B&F: Προχωρά στην πώληση
ιδίων ομολογιών

Η εταιρεία B&F ΑΒΕΕ Ενδυμάτων
(εφεξής η Εταιρεία), σε εφαρμογή της
κείμενης νομοθεσίας και της από
26/9/2022 απόφασης του Διοικητικού
της Συμβουλίου, ανακοίνωσε στο επεν-
δυτικό κοινό ότι προτίθεται να προβεί σε
πώληση έως 1.156 ιδίων ομολογιών που
κατέχει η Εταιρεία και οι οποίες αντι-
προσωπεύουν το 5,74% του συνόλου των
ομολογιών της Εταιρείας. Οι ίδιες ομο-
λογίες αγοράστηκαν στο πλαίσιο προ-
γράμματος αγοράς ιδίων ομολογιών, δυ-
νάμει των από 18/10/2021, 08/04/2021,
24/06/2020 και 29/10/2019 αποφάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εται-
ρείας. Οι ανωτέρω ομολογίες θα διατε-
θούν στο χρονικό διάστημα από
26/9/2022 έως 30/9/2022 με κατώτατη
τιμή πώλησης τα 950€.

Σε εμπορική λειτουργία τέθηκε το φωτοβολταϊκό έργο
«Tutly» στο Ουζμπεκιστάν, ισχύος 131,35 MWp, ανακοίνω-
σε η Mytilineos μέσω του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων
Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD). Συγκεκριμένα,
ο Τομέας RSD είχε αναλάβει το έργο για λογαριασμό της
Total Eren, μιας κορυφαίας εταιρείας παραγωγής ενέργει-
ας από ανανεώσιμες πηγές (IPP) με έδρα τη Γαλλία, τον
Ιούνιο του 2021 και ολοκλήρωσε εντός χρονοδιαγράμμα-
τος εργασίες μελέτης, προμήθειας και κατασκευής και εγ-
κατάστασης της φωτοβολταϊκής μονάδας και του υποσταθ-
μού υψηλής τάσης (EPC). Παράλληλα, ο Τομέας RSD της
Mytilineos ανακοίνωσε την επιτυχή ενεργοποίηση του έρ-

γου «Pampa Tigre» στην περιοχή Antofagasta της Χιλής. Πρόκειται για ένα φωτοβολταϊκό πάρκο 118,4 MWp
για λογαριασμό της εταιρείας Mainstream Renewable Power, μιας από τις πιο επιτυχημένες εταιρείες μη
συμβατικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (NCRE) στη Λατινική Αμερική. Επιπλέον, ο Τομέας RSD εδραι-
ώνει περαιτέρω την παρουσία του στην Ισπανία, εκτελώντας συμβάσεις EPC για δύο φωτοβολταϊκά πάρκα.

Στο περιθώριο οι αγοραστές στο χρηματιστήριο

Mytilineos: Επεκτείνεται σε έργα ηλιακής ενέργειας μεγάλης κλίμακας

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

BriQ Properties: Στο +90% τα προσαρμοσμένα κέρδη
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Minetta Ασφαλιστική ανακοινώνει τη
διάθεση των ασφαλιστικών προγραμμά-
των Athlete’s Pack & Student’s Pack για
την ομαδική ασφάλιση αθλητών (μελών

ακαδημιών) και μαθητών αντίστοιχα. Συγκεκριμένα,
τα προγράμματα Student’s Pack (Pack 1, 2 & 3) αφο-
ρούν σε μαθητές Βρεφονηπιακών Σταθμών, Νηπια-
γωγείων, Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων, Λυ-
κείων και Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών, καθώς
και Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης. Με τα νέα
προγράμματα οι ασφαλισμένοι μαθητές καλύπτον-
ται για ατύχημα που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρ-
κεια του μαθήματος, την προσέλευση ή και την απο-
χώρηση από τον χώρο εκπαίδευσής τους, σύμφωνα
με σχετική ανακοίνωση. Τα προγράμματα Athlete’s
Pack (Pack 1, 2 & 3) διατίθενται για αθλητές, μέλη
αθλητικών ακαδημιών ηλικίας από 6 έως 16 ετών.
Μέσω αυτών, καλύπτονται οι δαπάνες για ατύχημα
που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια του αγώνα ή
της προπόνησης στο ασφαλισμένο μέλος των Ακα-
δημιών Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων.

Αυξημένος κατά 16,4% ο
κύκλος εργασιών της Βίκος

Όμιλος Σαράντη: Επενδύσεις σε
Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Ένας ευρύς κύκλος
επενδύσεων σε Συ-
στήματα Περιβαλλον-
τικής Διαχείρισης και
Διαχείρισης Υγείας &
Ασφάλειας στην Ερ-
γασία πραγματοποιήθηκε από τον Όμιλο Σα-
ράντη, υπογραμμίζοντας με αυτό τον τρόπο
τη δέσμευσή του να προσφέρει προϊόντα
υψηλής ποιότητας, υιοθετώντας ταυτόχρονα
κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές και φιλι-
κές προς το περιβάλλον μεθόδους παραγω-
γής. Συγκεκριμένα, ο όμιλος έλαβε πιστο-
ποίηση σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO
45001: 2018 για τη Διαχείριση Υγείας &
Ασφάλειας στην Εργασία στις τρεις παραγω-
γικές εγκαταστάσεις του σε Ελλάδα και Πο-
λωνία, καθώς και πιστοποίηση ISO 14001:
2015 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση
στις δύο παραγωγικές εγκαταστάσεις του
στην Πολωνία, ενώ στοχεύει μέχρι τον Ιού-
νιο του 2023 να έχει εξασφαλίσει την αντί-
στοιχη πιστοποίηση και στην Ελλάδα.

Νέο επιχειρησιακό πλάνο
5ετίας στην Attica Bank

Την υιοθέτηση των αρχών του ESG (κριτή-
ρια Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής
Διακυβέρνησης) σε όλους τους πυλώνες της
τράπεζας, στο πλαίσιο του νέου επιχειρησια-
κού πλάνου της, προανήγγειλε η CEO της At-
tica Bank Ελένη Βρεττού στο συνέδριο του E-
conomist για το «Sustainable Finance». Συμ-
μετέχοντας στο πάνελ «Financial Tools for
Business», η κυρία Βρεττού σημείωσε ότι
«βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής για την
Αttica Bank, όπου κυοφορούνται εξελίξεις,
ενώ παράλληλα εκπονούμε το νέο επιχειρη-
σιακό μας πλάνο 5ετίας, που σκοπό έχει να
επιστρέψει η τράπεζα σε τροχιά κερδοφο-
ρίας και στη διεκδίκηση του δίκαιου μεριδίου
αγοράς με μια νέα στρατηγική πρόταση».

Real Consulting: Αύξηση
6% στον κύκλο εργασιών 
Αύξηση 6% στον κύκλο εργασιών και 15%
στα EBITDA σε ενοποιημένη βάση ανακοί-
νωσε για το α’ εξάμηνο του 2022 η Real Con-
sulting. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η
εταιρεία, ο κύκλος εργασιών του ομίλου κα-
τέγραψε αύξηση 6% και διαμορφώθηκε στα
€11.491 χιλ. έναντι €10.811 χιλ. συγκριτικά
με το α’ εξάμηνο του 2021. Τα μεικτά κέρδη
του ομίλου ανήλθαν σε €4.419 χιλ. για το α’
εξάμηνο του 2022 έναντι €3.769 χιλ. του α’
εξαμήνου το 2021 (αύξηση 17%).

Υψηλό δύο δεκαετιών 
στα έσοδα της EY, ανήλθαν
στα 45,4 δισ. δολάρια
Η EY ανακοίνωσε παγκόσμια έσοδα ύψους
45,4 δισ. δολαρίων για το οικονομικό έτος που
έληξε τον Ιούνιο του 2022, καταγράφοντας αύ-
ξηση 13,7%. Αυτό αντιπροσωπεύει μια από τις
πιο επιτυχημένες χρονιές στην ιστορία του ορ-
γανισμού, με την υψηλότερη ανάπτυξη που
έχει παρατηρηθεί εδώ και σχεδόν δύο δεκαε-
τίες, γεγονός που αποδίδεται στη στρατηγική
EY NextWave για τη δημιουργία μακροπρόθε-
σμης αξίας για τους ανθρώπους και τους πε-
λάτες της ΕΥ αλλά και την ευρύτερη κοινωνία. 

Νέα πακέτα ομαδικής
ασφάλισης αθλητών και
μαθητών από τη Minetta

Στη Σωληνουργεία Κορίνθου
έργο στην Αργεντινή

Η Σωληνουργεία Κορίνθου, ο τομέας σωλήνων
χάλυβα της Cenergy Holdings, επιλέχθηκε από
την TotalEnergies και τους συνεργάτες της (Win-
tershallDea και Pan American Sur) για την κατα-
σκευή και προμήθεια περίπου 40 χλμ. αγωγού
σωλήνων χάλυβα 24 ιντσών ευθείας ραφής βυθι-
σμένου τόξου (LSAW) για τον αγωγό φυσικού αε-
ρίου Fenix φάση 1. Ο διευθύνων σύμβουλος της
Σωληνουργεία Κορίνθου Ηλίας Μπεκίρος δήλω-
σε: «Κάνουμε εξαιρετική πρόοδο στις αγορές
υποθαλάσσιων έργων τα τελευταία χρόνια και
ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την ομάδα
της TotalEnergies στην Αργεντινή για να διασφα-
λίσουμε την επιτυχία του έργου».

Η Ηπειρωτι-
κή Βιομηχανία
Εμφιαλώσεων
(Βίκος ΑΕ) συ-
νεχίζει τη στα-
θερή αναπτυξιακή πορεία της, όπως καταδει-
κνύουν τα ενοποιημένα στοιχεία για τα αποτε-
λέσματα του συνόλου των εταιρειών του ομί-
λου κατά το έτος 2021. Ο ετήσιος κύκλος εργα-
σιών ενισχύθηκε εντυπωσιακά κατά 16,4% και
ανήλθε σε 91.405.416,70 ευρώ. Σε μια χρονιά
κατά την οποία αυξήθηκε το κόστος των πρώ-
των υλών, προκαλώντας αντίστοιχα αύξηση
στο κόστος λειτουργίας, τα κέρδη προ φόρων
ανήλθαν σε 13.688.067,53 ευρώ, μειωμένα
κατά 12,64%, καθώς υπήρξε απορρόφηση ση-
μαντικού μέρους του κόστους αυτού από τον
όμιλο της Βίκος. Σημειώνεται ωστόσο ότι η
υποχώρηση κερδοφορίας δεν είχε αρνητικό
αντίκτυπο στις θέσεις εργασίας, οι οποίες
προστατεύτηκαν, όπως καταδεικνύει ο μέσος
όρος του προσωπικού (449 εργαζόμενοι), ο
οποίος κινήθηκε στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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Η
κατάσταση έφτασε στα άκρα στο επαγ-
γελματικό ποδόσφαιρο, με τον υφυ-
πουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενά-
κη να δηλώνει στην ΕΡΤ3 για τον πρό-

εδρο της ΕΠΟ Τάκη Μπαλτάκο: «Ο κ. Μπαλτάκος
καλό θα είναι να θυμάται τι έχει πει στο πρόσφατο
παρελθόν, να θυμάται ότι τέλη Ιουλίου μάς ζήτησε
και περάσαμε στη Βουλή ολιγοήμερη παράταση
για να εγγραφούν τα σωματεία στο μητρώο και να
μην υποπίπτει σε γκάφες με ασυναρτησίες και
ανυπόστατες θέσεις εξαιτίας των ακροδεξιών
απωθημένων του».

Πριν από αυτές τις δηλώσεις του κ. Αυγενάκη, ο
Τάκης Μπαλτάκος είχε δηλώσει ότι είναι ορατή η
απειλή του Grexit από τις δύο υπερκείμενες συνο-
μοσπονδίες λόγω της επιμονής του υφυπουργού
στη δημιουργία του αθλητικού μητρώου της ΓΓΑ.
Προφανώς και δεν υφίσταται θέμα Grexit για δύο
λόγους. Ο πρώτος είναι πως ουσιαστικό κουμάντο
στο παγκόσμιο και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο κά-
νει ο εκτελεστικός γραμματέας της UEFA Θόδω-

ρος Θεοδωρίδης, ο οποίος γνωρίζει άριστα τι υφί-
σταται στο παρασκήνιο του ελληνικού ποδοσφαί-
ρου. Ο δεύτερος είναι ότι οι δύο υπερκείμενες συ-
νομοσπονδίες και αυτές γνωρίζουν πλέον τα «παι-
χνίδια» που παίζονται για τον «έλεγχο» της ΕΠΟ
και κατ’ επέκταση της διαιτησίας, στάτους χρόνων
και χρόνων που παραμένει το ίδιο και απαράλλα-
κτο. Για αυτό και συντάχθηκαν με την κυβέρνηση
μετά τις συναντήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με
τον πρόεδρο της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν και
τον τότε αντιπρόεδρο της FIFA Κρεγκ Κλαρκ.

Το αθλητικό μητρώο είναι απλώς το μέσον για
την κόντρα του Αυγενάκη με τον Μπαλτάκο. Τι εί-
ναι το μητρώο; Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
ζήτησε από κάθε ομοσπονδία να προσκομίσει τον
αριθμό των σωματείων της. Ο λόγος; Διότι θεω-
ρούσε ότι υπάρχουν -ειδικά στο ποδόσφαιρο- πολ-
λά σωματεία-σφραγίδες που δεν είχαν ούτε έναν
αθλητή, συνεπώς καμία δραστηριότητα! Όμως,
ψήφιζαν κανονικά τον τοπικό πρόεδρο της E`ΠΣ,
οι οποίοι πρόεδροι ψηφίζουν για τον πρόεδρο της

ΕΠΟ. Και φυσικά η κάθε ΕΠΣ ανέπτυσσε πάντα
«φιλικές σχέσεις» με τους «μεγάλους» του ελλη-
νικού ποδοσφαίρου, που πάντα ήθελαν «δικό
τους» τον πρόεδρο για να έχουν... πρόσβαση στη
διαιτησία. Έτσι προέκυψε πρόεδρος και ο Τάκης
Μπαλτάκος, με τη στήριξη των ΕΠΣ, καθώς και
της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ. Ο οποίος Μπαλτάκος, ενώ
συμφωνούσε με το μητρώο, ζητούσε συνεχώς
αναβολές προβάλλοντας την απειλή ότι δεν θα αρ-
χίσουν τα πρωταθλήματα, αφού υπάρχουν και οι
σκληροπυρηνικοί (και αντιπολιτευόμενοι στην κυ-
βέρνηση;) πρόεδροι των ΕΠΣ που αρνούνται εγ-
γραφή στο μητρώο.

Για ακροδεξιές θέσεις κατηγόρησε
τον Μπαλτάκο ο Αυγενάκης 

μετά τις απειλές του ότι θα γίνει
Grexit από FIFA/UEFA

Στα άκρα... δεξιά 



Μ
ε υπογραφή του
αντιπεριφερειάρχη
και γνωστού ηθο-

ποιού Χάρη Ρώμα η ΑΕΚ
εξασφάλισε την άδεια χρή-
σης του νέου γηπέδου
«ΟΠΑΠ Arena - Αγιά Σοφιά»
για έξι μήνες και όλα πλέον
είναι έτοιμα για τη μεγάλη
μέρα, μεθαύριο Παρα-
σκευή, οπότε θα γίνουν τα
εγκαίνια. Ήδη τέθηκαν σε
κυκλοφορία τα εισιτήρια και
οι φίλοι της ΑΕΚ έχουν τη
δυνατότητα να κλείσουν θέ-
ση σε μια μοναδική εκδή-
λωση που θα αρχίσει στις 8
μμ, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ
ΑΕΚ, και για την οποία ανα-
κοίνωση υπήρξαν αντιδράσεις από τον κόσμο, αφού στα
εγκαίνια δεν θα ισχύουν τα εισιτήρια διαρκείας, μιας και
έχουν εκδοθεί συλλεκτικά εισιτήρια που τιμώνται συμ-
βολικά στα 21 ευρώ. Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας για
τη σεζόν 2022-2023 έχουν προτεραιότητα για να εξα-

σφαλίσουν την παρουσία τους στα θυρανοίξια του γηπέ-
δου έως στις 9 μμ στο www.aekfc.gr. Μία ώρα αργότερα
θα ανοίξει η πλατφόρμα για τους υπόλοιπους ενδιαφε-
ρόμενους, πλην αυτών των διαρκείας. Η χωρητικότητα
του γηπέδου θα είναι 31.100 θεατών.

Εγκαίνια με συλλεκτικό εισιτήριο Ντόουγκλας Αουγκούστο 2026
Η Νέα Τούμπα, που αναμένεται να είναι έτοι-

μη το 2026, θα βρει τον Βραζιλιάνο μέσο Ντό-
ουγκλας Αουγκούστο. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ συμφώνη-
σε μαζί του για ανανέωση του συμβολαίου του
για τέσσερα χρόνια. Κατά πληροφορίες, θα
παίρνει κοντά στο 1 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Αξί-
ζει να σημειωθεί ότι ο Αουγκούστο ήταν υπο-
ψήφιος για μεταγραφή αλλά επέμενε να τον
κρατήσει ο Λουτσέσκου.

Το λιοντάρι τρόμαξε 
τον Μανωλά

Ο Κώστας Μανωλάς τρόμαξε κατά την παρου-
σίασή του από τη Σαρτζά, όταν ένα λιοντάρι δίπλα
του άρχισε να βρυχάται. Ήταν δεμένο ωστόσο,
αλλά ο διεθνής Έλληνας αμυντικός δεν το γνώρι-
ζε. Το λιοντάρι, βασιλιάς της ζούγκλας, είναι το
έμβλημα του συλλόγου του Ντουμπάι. Στην ομά-
δα αυτή ο Μανωλάς υπέγραψε για τρία χρόνια με
ετήσιο συμβόλαιο 2,5 εκατ. ευρώ.

Ολυμπιακός: Τρία 
στόπερ και Πασχαλάκης

Δύο μέρες πριν από τη λήξη των μεταγραφών
ελεύθερων ποδοσφαιριστών και ο Ολυμπιακός
κοιτάζει για έναν κεντρικό αμυντικό και έναν
τερματοφύλακα. Οι υποψήφιοι κεντρικοί αμυν-
τικοί είναι οι Κολοτζιετζάκ, Ελιακίμ Μανγκαλά
και Νίκολα Μαξίμοβιτς. Τις περισσότερες πιθα-
νότητες συγκεντρώνει ο πρώτος, ο οποίος έμει-
νε ελεύθερος από τη Σεντ Ετιέν. Όσον αφορά
τον τερματοφύλακα, δεν θα είναι απίθανο να
πάρει τον Πασχαλάκη.

Χάθηκαν η μπάλα 
και το σκορ

Σε ένα συγκλονιστικό ματς για το Nations
League, Αγγλία - Γερμανία 3-3. Οι Γερμανοί προ-
ηγήθηκαν 2-0 με πέναλτι του Γκουντογάν και
Χάρβετς. Ισοφάρισαν οι Άγγλοι με γκολ των Σο
και Μάουντ και προηγήθηκαν 3-2 με πέναλτι του
Κέιν. Το τελικό 3-3 ήρθε στο 87’ πάλι από τον Χάρ-
βετς. Στο άλλο ματς του ομίλου, Ουγγαρία - Ιταλία
0-2 με γκολ των Ρασπαντόρι και Ντι Μάρκο.

Στέφανος, Νικ: Τα παιδία παίζει
Όταν τα παιδία παίζει. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος κάνει
διακοπές στο Costa Navarino, προσκάλεσε τον Ελληνοαυ-
στραλό Νικ Κύργιο σε... ρεβάνς στο γήπεδο τένις του ξενοδο-
χείου. Και... η πλάκα είναι ότι ο Κύργιος αποδέχτηκε την πρό-
σκληση διαδικτυακά. Άγνωστο ωστόσο αν έρθει. Η σχέση
τους ήταν καλή μέχρι που «σκοτώθηκαν» στο Γουίμπλεντον,
όπου ο Νικ νίκησε 3-1 με ανατροπή.

Ο Ολυμπιακός
έχασε 
τον Ντεναγέρ

Ο Ολυμπιακός δεν θα μπορούσε να καλύψει τα χρήματα που έδωσε η Αλ Σάαμπ από τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κι έτσι έχασε τον διεθνή Βέλγο κεντρικό αμυντικό Τζέισον
Ντεναγέρ. Οι Άραβες υπόγραψαν συμβόλαιο μαζί του για τρία χρόνια έναντι του ποσού των
10 εκατ. ευρώ. Αδύνατον για οποιαδήποτε ελληνική ομάδα. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει το
ψάξιμο για κεντρικό αμυντικό.
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα 

Δάρδα

θ
ύμα χάκερ, ο οποίος παραβίασε το κινη-
τό της τηλέφωνο διαρρέοντας προσωπι-
κές φωτογραφίες από την τρίχρονη κρυ-
φή σχέση με τον κινηματογραφικό «Τζό-

κερ», ταρακουνώντας την αμερικανική showbiz.
Η αποκάλυψη, λίγους μήνες μετά την επίσημη

ανακοίνωση των αρραβώνων της με τον Πέιτζ των
Pink Floyd, λέγεται πως έπεσε σαν κεραυνός εν
αιθρία στα ξένα media, καθώς μέχρι πρότινος
όλοι πίστευαν λανθασμένα ότι η ηθοποιός υπήρ-
ξε στο παρελθόν ζευγάρι με τον Αλ Πατσίνο.

Διαρροή φωτογραφιών
Η διαρροή του φωτογραφικού υλικού συνέπε-

σε χρονικά με την επίσκεψη της Δέσποινας Μοί-
ρου στα γραφεία της «Political» για μια προγραμ-
ματισμένη συνέντευξη, σχολιάζοντας για το γε-
γονός: «Είναι η τρίτη φορά που έπεσα θύμα χά-
κερ και πιστεύω ότι είναι Έλληνες: πρώτα το In-
stagram, μετά το Facebook και τώρα το κινητό. Ο
Τζακ Νίκολσον λοιπόν είναι ένα τεράστιο κεφά-
λαιο στη ζωή μου, πέρασα τρία υπέροχα χρόνια
δίπλα του, είναι ένας θεός, φανταστικός ηθοποι-
ός και υπέροχος άνθρωπος. Όταν θα γράψω τη
βιογραφία μου, το κεφάλαιο “Τζακ” θα είναι τερά-
στιο. Έχω μόνο ευχάριστες μνήμες από αυτό τον
θρύλο! Ο Νίκολσον ήταν η αιτία που έφυγα από τη
Νέα Υόρκη και μετακόμισα στο Λος Άντζελες.
Ήταν ένας από τους μεγάλους μου έρωτες. Συνε-

χίζω μαζί του μια φιλική σχέση με αμοιβαία αι-
σθήματα σεβασμού και αγάπης», δήλωσε απο-
κλειστικά στην «P».

Αντισυμβατική, εκκεντρική, με σκληρή δόση
χιούμορ και πολύ πάθος, η ηθοποιός από την
Ορεστιάδα κατάφερε για άλλη μια φορά να δια-
πρέψει σε παγκόσμιο επίπεδο! Οι φετινές λαμπε-
ρές εμφανίσεις της στο Φεστιβάλ των Καννών και
το κόκκινο χαλί των Όσκαρ δεν πέρασαν απαρα-
τήρητα.

Η συγκλονιστική ερμηνεία στην ταινία τουΝτέι-
βιντ Κρόνενμπεργκ «Crimes of the future», που
γυρίστηκε στην Αθήνα, και ο πρωταγωνιστικός
ρόλος στην πολυβραβευμένη κωμωδία «Tango
Shalom» τράβηξαν πάνω της διάσημους σκηνο-
θέτες όπως τον Γουλιέλμο Ντελ, ενώ οι επαγγελ-
ματικές προτάσεις έπεσαν... βροχή!

Συνεργασία με τον σερ Ρίντλεϊ Σκοτ
Μετά τη συνεργασία της με τον Βρετανό σερ

Ρίντλεϊ Σκοτ στην ταινία στο «Life in a day», όπου
υποδύθηκε τον Έλτον Τζον, η Δέσποινα Μοίρου
εισπράττει διθυραμβικές κριτικές και για τον ρό-
λο που μάλλον την κυνηγά, αυτόν της Μέριλιν
Μονρό. «Ο σκηνοθέτης Eric Rivas με αποκάλεσε
την καλύτερη ηθοποιό του κόσμου σε σχόλιό του
δημόσια σε αμερικανικά Μέσα με αφορμή την
ερμηνεία μου στην ταινία του. Πέρασα από ακρό-
αση για τον ρόλο της Μέριλιν και τον πήρα. Την

υποδύομαι επίσης με μεγάλη επιτυχία στα stand
up comedy που παρουσιάζω στα μεγαλύτερα
κλαμπ της Νέας Υόρκης και του Χόλιγουντ, ενώ
φωτογραφήθηκα ως Μονρό στο ημερολόγιο
“Hollywood star 2022”, που ξεπούλησε!», απο-
κάλυψε.

Η διακεκριμένη ηθοποιός, που φέτος θα εμ-
φανιστεί στη μεγάλη οθόνη δίπλα στη Φέι Ντα-
ναγουέι σε τρεις ακόμη νέες κινηματογραφι-
κές παραγωγές, ανέβασε το καλοκαίρι το θεα-
τρικό μονόπρακτο «Μπουμπουλίνα και Κολο-
κοτρώνης: Οι δύο ήρωες της επανάστασης συ-
νομιλούν»: «Επέλεξα να κάνω την πρεμιέρα
της παράστασης στη γενέτειρά μου, το Σουφλί.
Τιμήθηκα από το υπουργείο και την Περιφέ-
ρεια Μακεδονίας - Θράκης για το έργο που
έχω προσφέρει συνολικά και αφιέρωσα το
βραβείο στους αγρότες και τους συνοριοφύ-
λακες του Έβρου. Δυστυχώς τα δύο χρόνια
που το πρότεινα σε δήμους μόνο τρεις με δέ-
χτηκαν. Ντροπή γιατί διδάσκω Ιστορία και επί-
σης είναι ιδιαίτερα δύσκολο ερμηνευτικά έρ-
γο. Έτσι, αποφάσισα να παίξω το έργο αφιλο-
κερδώς σε απόμακρα χωριά της Θράκης και
της Ροδόπης, ακολουθώντας τα χνάρια του
Ρομπέρτο Μπενίνι, που διδάσκει Δάντη στα
απόμακρα χωριά της Ιταλίας. Προσκλήθηκα
από την αμερικανική πρεσβεία για να το πα-
ρουσιάσω και στην Ομογένεια». 

Η Δέσποινα Μοίρου ζευγάρι
με τον Τζακ Νίκολσον

Α Π Ο Κ Α Λ ΥΨ Η



Καρφιά για την Καγιά

Ξεσπάθωσε ο διεθνούς φήμης σχεδιαστής Νίκος
Αποστολόπουλος για το ριάλιτι μοντέλων «GNTM»,
βάζοντας στο στόχαστρο την παρουσιάστρια του
πρότζεκτ Βίκυ Καγιά: «Η Βίκυ αυτό που κάνει είναι
πραγματικά γελοίο. Ο τρόπος που μιλάει, η φωνού-
λα της, η υστερικότητα. Ειλικρινά είναι θέμα αξιο-
πρέπειας. Καλύτερα να πάει στο σπιτάκι της και έχει
τον άντρα της και τα παιδάκια της. Πρέπει να έχεις
ανάγκη να το κάνεις αυτό, να μην έχεις να φας. Να
ξεφτιλίζεσαι;», δήλωσε στις κάμερες.

Το αντίο στη βασίλισσα

Ο μεγάλος γιος του Κωνσταντίνου Γλύξμ-
πουργκ παρευρέθηκε στη λαμπερή τελετή απο-
χαιρετισμού της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ στο
Αββαείο του Γουεστμίνστερ. Ο πρίγκιπας Παύ-
λος, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρί
Σαντάλ και τη μητέρα του Άννα-Μαρία, ήταν
ανάμεσα στους γαλαζοαίματους προσκεκλημέ-
νους που απέτιναν τον ύστατο φόρο τιμής στη
μονάρχη ακολουθώντας το αυστηρό πρωτόκολ-
λο. Μάλιστα, εξέφρασαν τα θερμά συλλυπητή-
ριά τους στα μέλη της βρετανικής βασιλικής οι-
κογένειας, όπως την Κέιτ Μίντλετον και τον σύ-
ζυγό της πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρ-
νει ο χρόνος όλος! Τυχαία συ-
νάντηση στο λόμπι 5άστερου
ξενοδοχείου για την Άννα Βίσ-
ση και τον Κωνσταντίνο Αργυ-
ρό στην Κύπρο. Η απόλυτη
σταρ, ντυμένη casual με ροδί
παντελόνι και λευκό τιραντέ
φανελάκι, πόζαρε δίπλα στο
κοστουμάτο γοητευτικό τρα-
γουδιστή αποκαλύπτοντας:
«Τυχαία… σε ένα ξενοδοχείο
καθόλου “τυχαίο” που αγαπάμε
και οι δύο! Στη Λεμεσό!».

Τετ α τετ

ΑΑποκαλύψεις-σοκ
Ο πρώην «Survivor» Σπύρος Μαρτίκας «έδωσε» στεγνά τον
Άρη Σοϊλέδη! Ο φαρμακοποιός του περσινού ριάλιτι επιβίωσης
αποκάλυψε το ποσό που κέρδιζε ημερησίως ο ποδοσφαιρι-
στής: «Μας είχε πει πόσα παίρνει, 1.000 ευρώ τη μέρα. Μας
έλεγε ότι ήθελε οπωσδήποτε να κερδίσει και το έπαθλο και να
το αξιοποιήσει κάνοντας μια καινούργια μεγάλη ζωή μετά τον
γάμο του αλλάζοντας σπίτι».

Ένα υγιέστατο κοριτσάκι έφερε στον κόσμο
η Άννα Μπεζάν! Η όμορφη μαμά και ο επι-
χειρηματίας Δημήτρης Παππάς έπειτα από
εννέα μήνες αναμονής έγιναν γονείς μιας
όμορφης μπέμπας βάρους 2.850 γρ., που θα
πάρει το όνομα Χριστίνα από τη διάσημη για-
γιά της και ηθοποιό Χριστίνα Παππά. Το ζευ-
γάρι δέχεται από την Κυριακή ευχές στο In-
stagram για την έλευση της μοναχοκόρης.
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Καταγγελία Καφετζόπουλου

Έγιναν γονείς!

M
ε μια σκληρή ανάρτηση στα προσωπικά του social media
o Αντώνης Καφετζόπουλος κατήγγειλε το Εθνικό Θέα-
τρο με τον ισχυρισμό ότι πρότεινε -με εμπρόθεσμη πρό-
ταση- να ανεβάσει το έργο του Όρσον Γουέλς «Μόμπι

Ντικ - Δοκιμή», αλλά τελικά το όνομά του δεν συμπεριλήφθηκε στη
λίστα με τις νέες παραγωγές για το 2023-2024: «Κλείνω πενήντα
χρόνια από τότε που πρωτοπάτησα στη σκηνή του θεάτρου. Εφέτος
αποφάσισα και πρότεινα εμπρόθεσμα στο Εθνικό Θέατρο να ανεβά-
σω και να παίξω το έργο του Όρσον Γουέλς. Ο διευθυντής του με πή-
ρε τηλέφωνο (εκ των υστέρων) να μου πει μερικά ακατανόητα που
λένε οι άνθρωποι τέτοιες στιγμές. Σιχαίνομαι λοιπόν. Αισθάνομαι σαν
να με έφτυσαν κατάμουτρα». Ο καλλιτεχνικός διευθυντής Γιάννης
Μόσχος σε ανακοίνωσή του ανέφερε πως οι επαφές με τον ηθοποιό
πραγματοποιήθηκαν χρονικά μετά την ολοκλήρωση του νέου ρεπερ-
τορίου του Εθνικού Θεάτρου, ζητώντας του να ανακαλέσει...



Σ
το ετήσιο τσεκάπ μας καλό είναι να θυμό-
μαστε να ελέγχουμε τον λάρυγγα και την
ακοή μας. Ο έλεγχος της ακοής φυσικά
αφορά και τα παιδιά. Ο έλεγχος του λάρυγ-

γα καθίσταται επιτακτικός για συγκεκριμένες ομά-
δες πληθυσμού. «Ο λάρυγγας προστατεύει τους
πνεύμονες, ρυθμίζει την αναπνοή μας, μας βοηθά
να επικοινωνούμε μέσω της φώνησης. Επιπλέον,
από αυτόν περνούν οι τροφές που καταλήγουν στο
στομάχι μας», εξηγεί η Ανατολή Παταρίδου, χει-
ρουργός ωτορινολαρυγγολόγος κεφαλής - τραχή-
λου, παιδο-ΩΡΛ. «Όταν δεν προσέχουμε τον λάρυγ-
γα επηρεάζεται η φωνή μας και έχουμε βραχνάδα.
Όταν αυτή η βραχνάδα επιμένει για πάνω από δυο
τρεις εβδομάδες, είναι απαραίτητη η επίσκεψη στον
ειδικό ιατρό», προσθέτει. Ο έλεγχος του λάρυγγα εί-
ναι σημαντικό να γίνεται σε όσους ανθρώπους μι-
λούν πολύ λόγω επαγγέλματος (πχ, σε εκπαιδευτι-
κούς), σε όσους καπνίζουν, σε όσους εργάζονται σε
χώρους με χημικές ουσίες (πχ, επιπλοποιοί, εργα-
ζόμενοι σε εργοστάσια κ.ά.).

«Η χροιά της φωνής μπορεί να επηρεαστεί από
διάφορα αίτια. Εκτός από τους παράγοντες που
προαναφέρθηκαν, ο κλιματισμός και η έντονη ομι-
λία σε χώρους με θόρυβο τραυματίζουν τις φωνητι-
κές χορδές. Επίσης, η γαστροοισοφαγική παλιν-
δρόμηση προκαλεί μια χημικού τύπου λαρυγγίτιδα
και μπορεί να επηρεάσει τη φωνή. Όλα αυτά έχουν
ως συνέπεια ο ασθενής να έχει βραχνάδα, ξηρό βή-
χα και μια σειρά άλλων συμπτωμάτων, όπως το σπά-

σιμο της φωνής και ένα αίσθημα κόμπου», αναφέ-
ρει η κυρία Παταρίδου.

Οι πιο συχνές αιτίες για να εμφανιστούν αυτά τα
προβλήματα είναι οι πολύποδες, οι κύστες, οι κάλοι
και σπανιότερα ο καρκίνος. Τα καλά νέα είναι ότι
υπάρχει σημαντική πρόοδος στο κομμάτι της διά-
γνωσης. Τα νέας γενιάς ενδοσκόπια, εύκαμπτα ή
άκαμπτα, συνδέονται με monitor και ο ιατρός μπο-
ρεί να έχει ξεκάθαρη εικόνα της βλάβης που υπάρ-
χει. Τα παιδιά αντιμετωπίζουν συχνά ωτορινολα-
ρυγγολογικά προβλήματα, όπως κρεατάκια, αμυ-
γδαλές, ροχαλητό ή δυσκολία στην ακοή.

«Τα προβλήματα στην ακοή τα δυσκολεύουν στην
απαιτητική καθημερινότητά τους, που συνεπάγεται
πολλές ώρες σχολείου και εξωσχολικών μαθημά-
των/δραστηριοτήτων. Σε αυτήν τη χρονική φάση,
λοιπόν, που τα παιδιά μπαίνουν σιγά σιγά στην εκ-
παιδευτική ρουτίνα τους, η έγκαιρη διάγνωση τυχόν
διαταραχών της ακοής τους εξασφαλίζει την καλύ-
τερη δυνατή θεραπευτική παρέμβαση», αναφέρει η
παιδο-ΩΡΛ. 

P
O
L
IT
IC
A
L

Υ
Γ
Ε

ΙΑ

Επιμέλεια:
Κατερίνα

Παπακωστοπούλου

ΤΕ
ΤΑ

Ρ
ΤΗ

 2
8

 Σ
Ε

Π
Τ
Ε

Μ
Β

Ρ
ΙΟ

Υ
 2

0
2

2

30

kpapakosto@yahoo.gr

Η έγκαιρη διάγνωση τυχόν
διαταραχών εξασφαλίζει 
την καλύτερη δυνατή 
θεραπευτική παρέμβαση

Έλεγχος και 
στα παιδιά από τα 5 έτη
Ο έλεγχος συνιστάται να ξεκινάει στην ηλι-
κία των 5 ετών με τονικό ακοόγραμμα, ωτο-
σκόπηση και τυμπανόγραμμα. Και εδώ τα εν-
δοσκόπια εξασφαλίζουν μια σωστή και ολο-
κληρωμένη διάγνωση με ακρίβεια. «Η βαρη-
κοΐα επηρεάζει την ανάπτυξη της ομιλίας
στα παιδιά, για αυτό και η παρέμβαση του ει-
δικού είναι πολύ σημαντική ώστε το παιδί να
μπορέσει να αναπτύξει τις επικοινωνιακές
και τις μαθησιακές του δυνατότητες. Το ρο-
χαλητό και οι άπνοιες είναι συχνά χειρουρ-
γικά προβλήματα στα παιδιά, που κυρίως
οφείλονται στα μεγάλα κρεατάκια και στις
αμυγδαλές. Σήμερα οι επεμβάσεις αυτές γί-
νονται με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων και νέ-
ων δυναμικών εργαλείων, τα οποία εξασφα-
λίζουν και μικρότερο τραυματισμό και πολύ
πιο ήπια και γρήγορη ανάρρωση. Συχνή είναι
και η παρουσία υγρού στα αυτιά των παιδιών,
δηλαδή η εκκριτική ωτίτιδα. Σε ορισμένες
περιπτώσεις το πρόβλημα αντιμετωπίζεται
με παρακέντηση του τυμπάνου, με ή χωρίς
τοποθέτηση σωληνίσκου αερισμού, ώστε να
αποφευχθούν οι μόνιμες βλάβες στην
ακοή», καταλήγει η ειδικός.

Στο ετήσιο τσεκάπ
ακοή και λάρυγγας Ανατολή Παταρίδου,

χειρουργός
ωτορινολαρυγγολόγος κεφαλής
- τραχήλου, παιδο-ΩΡΛ



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς που ανήκετε στο δεύτερο δε-
καήμερο η πολύ καλή γωνία σήμερα του
Άρη με τον Κρόνο ανεβάζει την αυτοπε-
ποίθησή σας και σας δημιουργεί πολύ
καλές συνθήκες για να φέρετε σε ένα
καλό αποτέλεσμα τα σχέδιά σας.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για όσους ανήκετε στο δεύτερο δεκαή-
μερο τα οικονομικά σας θα έχουν μια πο-
λύ καλή πορεία. Ίσως μάλιστα συμφω-
νήσετε σε μια πρόταση που σας γίνει με
πολύ καλές οικονομικές προδιαγραφές.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Ο Άρης βρίσκεται στο δικό σας ζώδιο βά-
ζοντας την προσωπική σας ηρεμία σε δο-
κιμασία έως τα τέλη Μαρτίου του 2023.
Βέβαια η σημερινή βοηθητική όψη με
τον Κρόνο θα ενισχύσει την αυτοπεποί-
θησή σας κάνοντας τα σχέδιά σας άτρω-
τα.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η θέση του Άρη στον δωδέκατο τομέα
σας έως τον Μάρτιο του 2023 θα σας πιέ-
ζει αρκετά και θα σας δημιουργεί εσωτε-
ρική αναστάτωση. Σήμερα όλο αυτό θα
γυρίσει σε μια θετική διεργασία, όπου με
την προτροπή του Κρόνου θα δυναμώσε-
τε μέσα από παρασκηνιακές υποθέσεις ή
εργασιακά θέματα. 

Λέων
(23/7-22/8)
Σήμερα κάποια πολύ θετικά ζητήματα θα
προκύψουν με τις σχέσεις σας ή θα δη-
μιουργήσετε σύμπραξη με κάποιο πρό-
σωπο. Μπορεί επίσης να υπάρξει ένα
μάθημα ζωής μέσα από τις σχέσεις σας,
που θα σας δώσει ισορροπία στα μακρό-
χρονα σχέδιά σας.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Επαγγελματικά θέματα αλλά και θέματα
υγείας θα σας απασχολήσουν σήμερα. Ο
Άρης και ο Κρόνος θα συνεργαστούν με
τον καλύτερο τρόπο για να φροντίσουν
την εξέλιξή σας. Είναι πολύ σημαντικό να
καταλάβετε ότι τίποτα δεν χάνεται όταν
υπάρχει στοχευμένη προσπάθεια. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Είστε σε μια πολύ καλή χρονική στιγμή,
όπου όλα συντελούν ώστε να ενισχύσετε
τα δημιουργικά σας ταλέντα, δείχνοντας
στους άλλους τις αξίες και τις αντοχές
σας στον χρόνο. Οι γεννημένοι 11, 12 και
13 Οκτωβρίου θα είστε και οι περισσότε-
ρο ευνοημένοι. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για εσάς τους Σκορπιούς η θετική όψη
Κρόνου και Άρη ενεργοποιεί τις οικογε-
νειακές σας σχέσεις. Ίσως να έρθετε πιο
κοντά με πρόσωπο με το οποίο είχαν δη-
μιουργηθεί κατά το παρελθόν χάσματα
λόγω οικονομικών αντιδικιών. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Με τον Άρη στο διαμετρικά απέναντι ζώ-
διο από το δικό σας οι σχέσεις σας βρί-
σκονται σε τεντωμένο σκοινί. Βέβαια θα
υπάρξουν και στιγμές που τα πράγματα
θα ισορροπούν, όπως σήμερα, με την πο-
λύ καλή όψη Άρη και Κρόνου. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Καλή μέρα για να κάνετε στοχευμένες
επαγγελματικές κινήσεις, όταν μάλιστα
θα έχουν διάρκεια και αξιοπρεπή αμοι-
βή. Βέβαια γενικότερα τα οικονομικά
σας χρειάζονται καλές κινήσεις σε μια
περίοδο που όλα είναι ρευστά.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Μια αρκετά καλή μέρα για εσάς, ιδίως αν
έχετε γεννηθεί 7, 8 και 9 Φεβρουαρίου,
όπου ο Κρόνος με τον Άρη θα φροντίσει
ώστε οι σχέσεις σας να καρποφορήσουν
και να εξελιχθούν. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για εσάς τους Ιχθύς η θετικότητα της
όψης Κρόνου και Άρη θα ενεργοποιήσει
τις οικογενειακές σχέσεις αλλά και κά-
ποιες κινήσεις σας που δεν επιθυμείτε
να γίνουν γνωστές στους άλλους. Η πε-
ρίοδος αυτή κάτι θέλει να σας διδάξει και
καλό είναι να βρίσκεστε σε εγρήγορση
και έλεγχο των πραγμάτων γύρω σας.
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Σήμερα ο Άρης σχηματίζει τρίγωνο με τον
Κρόνο, βάζοντας μια ελεγχόμενη δυναμική
στη μέρα μας με οργανωτικές ικανότητες
και προσήλωση στους στόχους μας. Τα

ζώδια του Αέρα (Δίδυμοι, Ζυγός και Υδροχόος) του
δεύτερου δεκαημέρου θα έχουν πολύ θετική επιρροή.



O
σο περνούν οι μέρες, τόσο αρχίζει
και σχηματοποιείται η εκτίμηση -γε-
νικευμένη πλέον- ότι η Τουρκία έχει
διαβεί τον Ρουβίκωνα και ότι πρέπει

να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. 
Η χθεσινή, ακαριαία απάντηση Ερντογάν στο

μήνυμα του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη ότι ο
τουρκικός αναθεωρητισμός έχει απέναντί του
την ΕΕ και το ΝΑΤΟ -«δεν θα σώσουν την Ελλά-
δα ούτε η Ευρώπη ούτε οι ΗΠΑ»- είναι μία ακό-
μα ισχυρή ένδειξη ότι ο Τούρκος πρόεδρος έχει
χαράξει πορεία και δεν την ανακόπτει για κανέ-
ναν λόγο. Όπως επίσης και η μεταμεσονύκτια
σύσκεψη το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη του
Χουλουσί Ακάρ με τους Τούρκους στρατηγούς
για τα νησιά του Αιγαίου. 

Η ανάλυση ότι ο «σουλτάνος» προσπαθεί να
συσπειρώσει το εκλογικό του ακροατήριο γιατί
φοβάται ήττα στις εκλογές, με ό,τι αυτό θα ση-
μάνει για τις δικαστικές του εμπλοκές, προφα-
νώς έχει βάση. Στη μεγάλη εικόνα, όμως, δεν
υπάρχει μόνο αυτό «το εικονίδιο». 

Υπάρχει, με όλο και μεγαλύτερη ένταση, το
αφήγημα ότι η Ελλάδα «επιτίθεται» στην Τουρ-
κία με τις πλάτες των συμμάχων της, κυρίως
των ΗΠΑ, οι οποίες την εξοπλίζουν συστηματι-
κά, προκειμένου να ανακόψουν ή και να ανα-
τρέψουν τον στόχο της Άγκυρας να διαδραματί-
σει τον ηγεμονικό ρόλο που της αναλογεί στις
νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στην ευ-
ρύτερη περιοχή, αλλά και παγκοσμίως. Τον ρό-

λο που της αναλογεί στις νέες ισορροπίες
ισχύος του πλανήτη. 

Ταυτοχρόνως, επιτίθεται και στην ΕΕ, την
οποία παρουσίασε χθες με τους γνωστούς τρεις
πιθήκους (δεν βλέπω, δεν ακούω, δεν μιλάω),
υπονοώντας σαφώς ότι η Ευρώπη εξακολουθεί
να στηρίζει την Ελλάδα παρά τις «προκλητικές
σε βάρος της Τουρκίας συμπεριφορές».

Πίσω από όλα αυτά κρύβεται η βαθιά του ενό-
χληση, αν όχι ανησυχία, για το γεγονός ότι οι
στρατιωτικοί συσχετισμοί στο Αιγαίο αλλάζουν
και ότι την ίδια ώρα που οι ΗΠΑ αναβαθμίζουν
διαρκώς τη θέση της Ελλάδας στην περιοχή και
η Γαλλία έχει συνάψει συμφωνία αμυντικής συ-
νεργασίας, ο ίδιος και η χώρα του δεν έχουν κα-
τορθώσει να αποσπάσουν το πολυπόθητο «ναι»
για τα αμερικανικά F-16.

Ο τρόπος που τους τελευταίους μήνες, ιδιαί-
τερα από το καλοκαίρι και μετά, συμπεριφέρε-
ται, θυμίζει σε πολλά την τακτική του Ρώσου
προέδρου πριν από την εισβολή στην Ουκρανία.
Για αρκετό διάστημα και πολύ συστηματικά, ο κ.
Πούτιν προσπαθούσε να πείσει το εσωτερικό
του ακροατήριο αλλά και τον εξωτερικό περίγυ-
ρο ότι η Ουκρανία ετοιμάζεται να μπει στο ΝΑΤΟ
για να επιτεθεί στη Ρωσία!

Κάτι ανάλογο κάνει και ο Ερντογάν. Προσπα-
θεί να εμφανίσει την Ελλάδα ως επιτιθέμενη,
ως τη χώρα που απειλεί την ασφάλεια και την
ακεραιότητα της Τουρκίας(!) και που εξοπλίζε-
ται «σαν αστακός» από τους Αμερικανούς συμ-

μάχους για να επιτεθεί στην Τουρκία.
Έτσι, στρώνει το έδαφος για να νομιμοποι-

ήσει, όπως πιστεύει, μια ενδεχόμενη ενέργεια
σε βάρος της Ελλάδας που θα έχει, μάλιστα,
προληπτικό χαρακτήρα. 

Αυτό που παραγνωρίζει είναι ότι οι εξελίξεις
δεν δικαίωσαν τον Πούτιν. Όχι μόνο στο στρα-
τιωτικό πεδίο, αλλά κυρίως στη σύγκρουσή του
με τη Δύση, η οποία δεν περίμενε ποτέ να συν-
τονιστεί και να αντιδράσει τόσο δυναμικά, αντι-
λαμβανόμενη ότι το παραμύθι του δεν είχε δρά-
κο.

Αυτό δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη του ο κ.
Ερντογάν και κλιμακώνει, αναζητώντας νομι-
μοποιητική βάση για να προβεί σε μία ενέργεια
που, όπως όλα δείχνουν, θα συνδέεται με τον
εξοπλισμό της χώρας μας από τις συμμαχικές
δυνάμεις. Είναι πολύ αμφίβολο αν θα πείσει
ακόμα και τους πιο φιλότουρκους ή επιτήδεια
ουδέτερους, όπως, πχ, ο γγ του ΝΑΤΟ κ. Γενς
Στόλτενμπεργκ που επιμένει να μιλάει για δια-
φορές μεταξύ των δύο χωρών που πρέπει να
λυθούν ειρηνικά. 

Μάλλον ήρθε η ώρα να τα πούμε έξω από τα
δόντια και στους συμμάχους μας για να γνωρί-
ζουν τι ετοιμάζει η Τουρκία. 

Στο πεδίο, οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι σε από-
λυτη εγρήγορση, 24 ώρες το 24ωρο. Στην ξηρά,
στον αέρα και στη θάλασσα. Στο διπλωματικό
πεδίο, όμως, ήγγικεν η ώρα να θέσουμε τον δά-
κτυλον επί τον τύπον των ήλων.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Μάλλον ήρθε 
η ώρα να τα πούμε
έξω από τα δόντια
και στους
συμμάχους μας 
για να γνωρίζουν 
τι ετοιμάζει 
η Τουρκία

Ο Ερντογάν κλιμακώνει, εμείς;


