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Σ
τη σύγχρονη μορφή της, με τις διαστάσεις
της παγκοσμιοποιημένης κοινότητας του
διαδικτύου σε ό,τι αφορά τόσο την ευκολία
της επικοινωνίας όσο και την ταχύτητα της

πληροφόρησης, η ειδησεογραφία έχει οδηγηθεί στο
κλισέ «παράγουμε περισσότερες ειδήσεις από όσες
μπορούμε να καταναλώσουμε». Το συμβάν φέρνει
δράση, η δράση προκαλεί αντίδραση, και αρχίζει η
πολυεπίπεδη ανάλυση από διάφορες πλευρές. Και
όλα αυτά σε χρόνο dt. Όλο αυτό έχει καλά και κακά,
δημιουργεί δικλίδες ασφαλείας αλλά και προκαλεί
κινδύνους. Ένας από αυτούς είναι ότι η απάντηση, η
«αντίδραση» στη δράση γίνεται με ταχείς ρυθμούς,
στη «βράση» και όχι όταν… κρυώσει το πράγμα. 

Για να φύγουμε από τα θεωρητικά και να πάμε στην
ουσία, η ελληνοτουρκική ένταση του τελευταίου δια-

στήματος είναι ένα από αυτά τα θέματα που καθημε-
ρινά τροφοδοτείται με γεγονότα και από τις δυο με-
ριές, εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερων τεκταινομέ-
νων και επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες,
φαινομενικά άσχετους με τα όσα συμβαίνουν στις
δυο πλευρές του Αιγαίου. Χθες βγήκαν στο φως
ασκήσεις και NAVTEX, διαρροές από το Συμβούλιο
Ασφαλείας της γείτονος, η γαλλική προαναγγελία
στήριξης της χώρας μας από την Ευρωμεσογειακή
Ομάδα στην προσεχή σύνοδό της, η παρέμβαση του
αυτοεξόριστου ιμάμη και ορκισμένου εχθρού του
Ερντογάν, Φ. Γκιουλέν, υπέρ σταθερότητας και τα
γνωστά, δηλαδή οι κορόνες Ακάρ, Τσαβούσογλου,
Καλίν, Μπαχτσελί κ.λπ. 

Σε αυτό το πλαίσιο διαμορφώνεται η κοινή γνώμη
σε Ελλάδα και Τουρκία, αυτήν την υπερπληροφόρη-

ση διαχειρίζονται οι Έλληνες, πιθανώς σε έναν βαθ-
μό και οι Τούρκοι, συν τις αναλύσεις, εκτιμήσεις, επι-
διώξεις που ακούγονται από ειδικούς και «ειδικούς»
σε τηλεοράσεις και διαδίκτυο. Όλο αυτό το πλέγμα
εξηγεί εν πολλοίς και την πρωτοβουλία Μητσοτάκη
να απευθυνθεί στον τουρκικό λαό μέσω των social
media στη γλώσσα τους, να τους ενημερώσει ο πλέον
αρμόδιος πως η επιδίωξη της Ελλάδας είναι η ειρηνι-
κή συνύπαρξη. Μια πρωτοβουλία που παρεξηγήθηκε
και παρερμηνεύτηκε, από κάποιους λοιδορήθηκε και
από άλλους πιο… πατριώτες θεωρήθηκε ηττοπαθής.
Λίγοι ήταν αυτοί που κατάλαβαν ότι ήταν η ενδεδειγ-
μένη, με τον τρόπο που έγινε, σε αυτές τις δύσκολες
ώρες, το σωστό μήνυμα στο μπουκάλι στη θάλασσα
του Αιγαίου.  
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Μ
ε αναπτερωμένο το ηθικό στο
φόντο των τελευταίων δημο-
σκοπήσεων, ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης και η Νέα Δημοκρα-

τία, εν συνόλω, καταστρώνουν την προεκλο-
γική της στρατηγική ενόψει του κρίσιμου
εκλογικού ραντεβού του 2023, όπως το έχει
προσδιορίσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός.

Βήμα για τη σύνοψη των κεντρικών δι-
λημμάτων αλλά και των προεκλογικών
στοχεύσεων του κυβερνώντος κόμματος
προσφέρει στον Κυριάκο Μητσοτάκη η συ-
νεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
την επόμενη Τρίτη, στις 4 Οκτωβρίου, ανή-
μερα της επετείου ίδρυσης του κυβερνών-
τος κόμματος. Μάλιστα και σύμφωνα με
πληροφορίες της «Political», το απόγευμα
της ίδιας ημέρας θα πραγματοποιηθεί εκ-
δήλωση στα κεντρικά γραφεία του κόμμα-
τος, στην οδό Πειραιώς, παρουσία του
πρωθυπουργού και των κεντρικών «γαλά-
ζιων» στελεχών.  

Σταθερότητα - αυτοδυναμία - 
πολυσυλλεκτικότητα

Έχοντας ως μείζον πολιτικό δεδομένο
την έως τώρα υπεροχή του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη σε όλους ανεξαιρέτως τους νευ-
ραλγικούς δείκτες, όπως την εμφανίζει το
τελευταίο κύμα δημοσκοπήσεων, ο πρω-
θυπουργός ποντάρει στην ικανότητά του να

εμφανίζεται ενώπιον της πλειοψηφίας της
κοινής γνώμης ως ο σταθερός τιμονιέρης
σε περιβάλλον διεθνούς τρικυμίας. Όπως
το έθεσε κατά πληροφορίες και στο κλει-
στό σκέλος της χθεσινής συνεδρίασης του
Υπουργικού Συμβουλίου, η υπεραπόδοση
της ελληνικής οικονομίας σε συνδυασμό
με την αποφυγή ενός οδυνηρού σεναρίου
στο μέτωπο της ρωσικής εισβολής στην
Ουκρανία προσφέρει τη δυνατότητα στην
κυβέρνηση να παρέχει ουσιαστικές ενέ-
σεις στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρή-
σεις για όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση.
Κυβερνητικοί παράγοντες επισημαίνουν
πως η αποτελεσματική κυβερνητική στήρι-
ξη σε όλους όσοι πλήττονται από την κρίση
προσθέτει κρίσιμους πόντους στο αφήγη-
μα της αξιοπιστίας που χτίζει επιμελώς τα
τελευταία τρία και πλέον χρόνια το Μέγαρο
Μαξίμου. 

Εξ ου και ο κ. Μητσοτάκης θα επαναλά-
βει ότι η πλέον ενδεδειγμένη λύση για τη
χώρα σε αυτό το διεθνές περιβάλλον, αλλά
και με δεδομένη την έξαρση της τουρκικής
επιθετικότητας, είναι η αυτοδύναμη κυ-

βέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Στενοί
συνεργάτες του πρωθυπουργού προϊδεά-
ζουν πως προϊόντος του χρόνου το συγκε-
κριμένο δίλημμα θα τεθεί εμφατικά στους
ψηφοφόρους, καθώς στο Μέγαρο Μαξί-
μου δεν κρύβουν την απογοήτευσή τους
για την εχθρική προς τον πρωθυπουργό,
όπως τη χαρακτηρίζουν, στάση που έχει
τηρήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο θέμα
των παρακολουθήσεων, αλλά και την απο-
ρία τους για το κατά πόσον μπορεί το ΠΑ-
ΣΟΚ υπό την παρούσα ηγεσία του να λει-
τουργήσει ως ένας αξιόπιστος και αποτε-
λεσματικός κυβερνητικός εταίρος. 

Πάντως, ο κ. Μητσοτάκης θα εξακολου-
θήσει να απευθύνεται στους κεντρώους-
μετριοπαθείς ψηφοφόρους, τμήμα των
οποίων εμφανίζονται συμπαθούντες προς
τη Χαριλάου Τρικούπη, υπογραμμίζοντας
το θετικό ιστορικό της διακυβέρνησής του
στην προώθηση μεταρρυθμίσεων με έντο-
νο κοινωνικό πρόσημο, διαχωρίζοντάς
τους από τις… πιρουέτες, όπως χαρακτη-
ρίζονται, της ηγεσίας του. 

Σε κάθε περίπτωση θα υπενθυμίζει πως
αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ δεν συνε-
πάγεται και μονοκομματική κυβέρνηση,
καθώς τα τελευταία τρία χρόνια έχει απο-
δείξει πως γνωρίζει και μπορεί να αξιο-
ποιεί στελέχη και εκτός των κομματικών
τειχών. 

Περιοδείες και υποψηφιότητες 
Με την επιστροφή του πρωθυπουργού

από την Πράγα, όπου θα συμμετάσχει στις
εργασίες της άτυπης Συνόδου Κορυφής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα τέλη της
προσεχούς εβδομάδας, ενεργοποιείται εκ
νέου το πρόγραμμα περιοδειών του πρω-
θυπουργού στην ελληνική περιφέρεια.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Political»,
στις αρχές της μεθεπόμενης εβδομάδας ο
Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τη
Θεσσαλονίκη, ενώ θα περιοδεύσει και σε
όμορο νομό. Την ίδια ώρα, κομματικές πη-
γές αναφέρουν πως σταδιακά καλύπτονται
τα περισσότερα από τα ούτως ή άλλως λίγα
κενά που παρατηρούνται στις «γαλάζιες»
λίστες, ενώ φαίνεται πως εκκρεμεί και μια
σύσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη με τα
στελέχη που έχουν επιφορτιστεί με την ευ-
θύνη της κατάρτισης των ψηφοδελτίων του
κόμματος. 

Τι θα πει ο Κυριάκος
Μητσοτάκης στην εκδήλωση
που θα πραγματοποιηθεί 
στα κεντρικά γραφεία 
του κόμματος

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Εκλογικό
μανιφέστο στις
4 Οκτωβρίου 

ΣΤΑ «ΓΕΝΕΘΛΙΑ» ΤΗΣ ΝΔ 
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Μ
ετά τον Νίκο Ανδρουλάκη που
διέσυρε τη χώρα στο Ευρω-
κοινοβούλιο με την υπόθεση
των υποκλοπών, σειρά παίρνει

ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, ο
οποίος βρίσκεται στις Βρυξέλλες προκειμέ-
νου να κατηγορήσει τη χώρα μας για έλλει-
ψη δημοκρατίας, δικαιοσύνης και ελευθε-
ριών. Για την ακρίβεια, ο κ. Τσίπρας ανέλαβε
εργολαβικά την κατασυκοφάντηση της χώ-
ρας στη συνάντηση που είχε με την Ευρω-
παία επίτροπο Ευρωπαϊκών Αξιών και Δια-
φάνειας, κυρία Βέρα Γιούροβα, και τον πρό-
εδρο της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών,
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
(LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
Χουάν Λόπεζ Αγκιλάρ. Στη συνέχεια ο πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας,
προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση προς
τους εκπροσώπους του Τύπου:

«Συνάντησα σήμερα τον πρόεδρο της
Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου για τα

θέματα Ελευθεριών και Δικαιοσύνης,
καθώς και την αντιπρόεδρο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
θέματα Αξιών και Διαφάνει-
ας. Είχα την ευκαιρία να
τους εκφράσω την έντονη
ανησυχία μου για τα πλήγ-
ματα που έχει δεχθεί το
κράτος δικαίου στην Ελλάδα.
Πλήγματα που θέτουν σε κίν-
δυνο την ίδια τη δημοκρατία στη

χώρα μας. Για το μεγάλο σκάνδαλο
των παρακολουθήσεων και το

δίδυμο σκάνδαλο της συγκά-
λυψης της αλήθειας και των
ευθυνών για τις παρακο-
λουθήσεις πολιτικών και
δημοσιογράφων. Για το
ζήτημα του ελλείμματος

πλουραλισμού στα ΜΜΕ,
καθώς και το ζήτημα της υπο-

νόμευσης και εργαλειοποίησης

της Δικαιοσύνης, που έχει δημιουργήσει
ένα χάσμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στους
πολίτες και τον θεσμό της Δικαιοσύνης στη
χώρα μας».

Σε μια τόσο κρίσιμη καμπή για τη χώρα
μας ο κ. Τσίπρας για άλλη μία φορά επιλέγει
όχι μόνο την τοξικότητα, αλλά την εξαγωγή
κατηγοριών στο εξωτερικό, προκειμένου να
ενισχύσει το διεθνές του προφίλ, το οποίο
έχει καταρρακωθεί από τη διάρκεια της δια-
κυβέρνησής του. 

Η
χηρή παρέμβαση για την εντεινόμενη προ-
κλητική συμπεριφορά της Τουρκίας αλλά
και τη στάση του ΝΑΤΟ πραγματοποίησε ο
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, παρουσία του γραμ-

ματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ. Ο Νίκος Ανδρου-
λάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη συνεδρίαση
της Σοσιαλιστικής Ομάδας με προσκεκλημένο τον ισχυ-
ρό άνδρα του Οργανισμού ανέδειξε την αναθεωρητική
στάση της Τουρκίας και καταδίκασε την πολιτική των
ίσων αποστάσεων που υιοθετεί ο κ. Στόλτενμπεργκ
απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις. «Αν αφήσουμε
τους αυταρχικούς αναθεωρητές ηγέτες να παραβιά-
ζουν το διεθνές δίκαιο, τότε οδηγούμαστε σε καταστρο-
φικές, μη αναστρέψιμες καταστάσεις, όπως είπατε στην
πρωτολογία σας. Και συμφωνούμε απόλυτα. Εμείς πή-
ραμε ξεκάθαρη θέση απέναντι στην παράνομη εισβολή
του Πούτιν στην Ουκρανία και στηρίξαμε τον ουκρανικό
λαό έμπρακτα με την αποστολή βοήθειας.

Όμως υπάρχει μια χώρα στη νατοϊκή συμμαχία η
οποία δεν έχει επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία, κρατών-
τας μια αμφιλεγόμενη στάση. Η χώρα αυτή είναι η

Τουρκία και μάλιστα ο πρόεδρός της μιμείται τον ανα-
θεωρητισμό και τον αυταρχισμό του Πούτιν».

Ο ελέφαντας στο δωμάτιο 
«Ο Ερντογάν συχνά μιλά κατά της Συνθήκης της Λω-

ζάννης και μάλιστα φτάνει στο σημείο να αμφισβητεί
ευθέως ακόμη και την εθνική μας κυριαρχία. Παρα-
βιάζει τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο με πρόσφατο παρά-
δειγμα τις παράνομες δραστηριότητες στα Βαρώσια»,
είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης και με οξύ
ύφος συνέχισε την κριτική του για τον Ερντογάν: «Ενώ
υποδύεται τον υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, υπονομεύει
το κράτος δικαίου με θύματα χιλιάδες πολίτες στο

εσωτερικό της χώρας του. Κάθε μέρα έχουμε μια
σκληρή δήλωση πολεμικού χαρακτήρα εις βάρος της
Ελλάδας». Απευθυνόμενος στον γραμματέα του ΝΑΤΟ
είπε με έμφαση: «Μας προκαλεί εντύπωση που δεν
βλέπετε τον ελέφαντα στο δωμάτιο! Πολλές φορές οι
δηλώσεις σας ηχούν στα αυτιά του ελληνικού λαού ως
δηλώσεις Πόντιου Πιλάτου. Και κάτι τελευταίο. Λέτε
ότι είναι αναγκαίο τα ευρωπαϊκά κράτη να προχωρή-
σουν σε μεγαλύτερες επενδύσεις εξοπλιστικών προ-
γραμμάτων για να ενισχύσουν την άμυνά τους απέ-
ναντι σε εξωτερικούς κινδύνους. Στην Ελλάδα, μολο-
νότι περάσαμε μια πολύ μεγάλη οικονομική κρίση και
είναι αναγκαίο να επενδύσουμε στο κοινωνικό κράτος
και σε υποδομές για να αντιμετωπιστούν οι ανισότη-
τες και να χαραχθεί μια νέα αναπτυξιακή πορεία, υπο-
γράψαμε πολύ μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα για
να ενισχύσουμε την αποτρεπτική μας δύναμη. Κι
όμως, δεν έχουμε δει την έμπρακτη αλληλεγγύη σας
ούτε ανάλογες πρωτοβουλίες, που θα απαντούσαν
στην κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα εις βά-
ρος της Ελλάδας».

ΕΠIΘΕΣΗ ΑΝΔΡΟΥΛAΚΗ ΣΤΟΝ ΣΤOΛΤΕΝΜΠΕΡΓΚ 

Ο Τσίπρας διασύρει
την Ελλάδα 
στις Βρυξέλλες 

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

Έκανε λόγο για
«αποκατάσταση της
Δημοκρατίας στην Ελλάδα»,
αφήνοντας να εννοηθεί 
ότι έχουμε κάποιο άλλο
πολίτευμα στη χώρα 
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Η παγίδα της λάθος κίνησης Ο ύτε οι κοντινοί του σύμβουλοι
έχουν πια «πρόσβαση» στον
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κα-

θώς ο Τούρκος πρόεδρος είναι, σύμ-
φωνα με καλά πληροφορημένες πη-
γές, αποφασισμένος να κλιμακώσει
περαιτέρω την ένταση με την Ελλάδα.

Τα πρόσωπα που μέχρι τώρα
έπαιζαν πυροσβεστικό ρόλο, προσ-
γειώνοντας τον Ερντογάν στην
πραγματικότητα, φαίνεται πως
έχουν μικρή έως καθόλου επιρροή
πια, γεγονός που αποδεικνύεται από
την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά
του. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί έντο-
νο προβληματισμό στην Αθήνα, που
πολλές φορές αδυνατεί να διαβάσει
τα επόμενα βήματα του Τούρκου
προέδρου, καθώς από απολύτως
προβλέψιμος μετατρέπεται σε έναν
θερμόαιμο και εντελώς απρόβλεπτο
«σουλτάνο» που δεν θα διστάσει να
οδηγήσει τα πράγματα σε οριακό
σημείο για να εξυπηρετήσει τους
σκοπούς του.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι η
στρατηγική του Ερντογάν βασίζεται
κυρίως στην αντιστροφή της πραγ-
ματικότητας, καθώς ο Τούρκος πρό-
εδρος επιχειρεί να πείσει τη διεθνή
κοινότητα ότι δεν είναι η Τουρκία
αλλά η Ελλάδα εκείνη που προκαλεί
αστάθεια. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσ-
σονται οι προβοκάτσιες στο Αιγαίο,
τα fake news για εγκλωβισμούς μα-

χητικών αεροσκαφών από την ελλη-
νική αεράμυνα, τα στημένα περι-
στατικά με τους μετανάστες στον
Έβρο και ολόκληρο το αναθεωρητι-
κό αφήγημα της Τουρκίας που θέλει
την Ελλάδα να παραβιάζει το καθε-
στώς αποστρατιωτικοποίησης των
νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.
O πιστός Ακάρ

Την ίδια γραμμή βέβαια ακολου-
θούν και οι πιο πιστοί του συνεργά-
τες, όπως ο υπουργός Άμυνας Χου-
λουσί Ακάρ, ο οποίος δεν έχασε την
ευκαιρία να επιτεθεί και πάλι εναν-
τίον της Ελλάδας, εκτοξεύοντας
απειλές και κατηγορίες ότι η Αθήνα
αυξάνει την ένταση. Ο Ακάρ χαρα-
κτήρισε την Ελλάδα «ξεκάθαρο πα-
ράδειγμα κακού γείτονα», ισχυρι-
ζόμενος ότι η Ελλάδα «με προβοκα-
τόρικες ενέργειες και προκλητική
ρητορική συνεχίζει την επεκτατική
και επιθετική πολιτική της».

Απέναντι στην όξυνση που επιθυ-
μεί η Τουρκία, η ελληνική πλευρά
διατηρεί την ψυχραιμία της και δια-

μηνύει ότι δεν θα ακολουθήσει το
σπιράλ της έντασης. Εισηγήσεις που
φτάνουν στην κυβέρνηση αναφέ-
ρουν ότι η Άγκυρα επιχειρεί να καλ-
λιεργήσει το κατάλληλο κλίμα ώστε
να «παγιδεύσει» την Αθήνα στην
αδιέξοδη πολιτική της κλιμάκωσης.
Να δημιουργήσει δηλαδή τις προ-
ϋποθέσεις που θα οδηγήσουν την
ελληνική πλευρά να κάνει μια λάθος
κίνηση, πυροδοτώντας απρόβλε-
πτες εξελίξεις.

Σε κάθε περίπτωση η Αθήνα δεν
αφήνει κανένα περιθώριο αιφνι-
διασμού στην Άγκυρα διατηρώντας
σε απόλυτη ετοιμότητα τις Ένοπλες
Δυνάμεις της σε αέρα, ξηρά και θά-
λασσα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η δι-

μερής ελληνογαλλική άσκηση «Ar-
go 22», ενώ αμέσως μετά την επί-
σκεψη του υπουργού Εθνικής
Άμυνας και του αρχηγού ΓΕΕΘΑ
στην Κύπρο για την Επέτειο της
Ανεξαρτησίας θα ξεκινήσει η πο-
λυεθνική «Ευνομία» στην περιοχή
μεταξύ του Καστελόριζου, της Καρ-
πάθου και της Κύπρου. Το μήνυμα
που θα στείλουν Ελλάδα, Κύπρος,
Γαλλία και Ιταλία είναι πολύ σημαν-
τικό, καθώς η «Ευνομία» αποτελεί
εγγύηση της εφαρμογής του διε-
θνούς δικαίου και της νομιμότητας
στην ευαίσθητη περιοχή της Ανατο-
λικής Μεσογείου και απαντά στο
σύνολο των απειλών που εκτοξεύει
η Τουρκία. 

Στο οπλοστάσιο του Πολεμικού Ναυτικού ανήκει από σή-
μερα η 7η Πυραυλάκατος που φέρει το όνομα του ήρωα των
Ιμίων, αντιναύαρχου Παναγιώτη Βλαχάκου. Το πλοίο της Δι-
εύθυνσης Ταχέων Σκαφών αναμένεται να πρωταγωνιστήσει
τα επόμενα χρόνια στο Αιγαίο, είτε σε θέσεις απόκρυψης -
προσκολλημένο στα βράχια των νησίδων του Ανατολικού Αι-
γαίου- είτε σε επιχειρήσεις μαζί με τις κύριες μονάδες κρού-
σης του Πολεμικού Ναυτικού. Άλλωστε, η απόφαση της ηγε-
σίας να εξοπλίσει την πυραυλάκατο «Βλαχάκος» με τους
«φονικούς» αντιπλοϊκούς πυραύλους Exocet block 3, τον
εφιάλτη κάθε εχθρικού πλοίου, δείχνει ξεκάθαρα τον σημαν-
τικό ρόλο για τον οποίο προορίζεται η πυραυλάκατος σε περί-
πτωση επεισοδίου με την Τουρκία. Εκτός από τους Exocet, η
ΤΠΚ Ρ79 φέρει αντιπυραυλικό σύστημα CIWS GLMS RAM με
21 κατευθυνόμενα βλήματα, πυροβόλο των 76 χιλιοστών Su-

per Rapido Oto Breda, δύο μικρότερα πυροβόλα των 30 χιλιο-
στών για την αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών, ενώ η ταχύ-
τητά της μπορεί να ξεπεράσει τους 35 κόμβους. «Ένα μικρό
αλλά “φαρμακερό” πλοίο που μπορεί να καταφέρει συντριπτι-

κά πλήγματα απέναντι σε πολύ μεγαλύτερες μονάδες επιφα-
νείας», λένε χαρακτηριστικά αξιωματικοί που υπηρετούν σε
αντίστοιχης κλάσης πυραυλακάτους.

Στην τελετή ονοματοδοσίας της Ρ79 αλλά και ένταξης στον
στόλο, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα το πρωί στο Ναυτικό
Οχυρό Σκαραμαγκά, θα παραστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
στέλνοντας το μήνυμα ότι βρίσκεται κοντά στο Πολεμικό Ναυ-
τικό. Εκτός από τον πρωθυπουργό, το «παρών» θα δώσει και η
πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής
Άμυνας. Άλλωστε, οι στιγμές είναι ιδιαίτερα κρίσιμες, με την
τουρκική επιθετικότητα να κλιμακώνεται μέρα με τη μέρα.
Και όμως, η κυβέρνηση αλλά και οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι
αποφασισμένες να μην επιτρέψουν καμία απόπειρα αμφι-
σβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δι-
καιωμάτων της χώρας.

Ο Τούρκος πρόεδρος
επιχειρεί να παρασύρει 
την Αθήνα σε στημένα
επεισόδια και τετελεσμένα 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Στην πυραυλάκατο «Βλαχάκος» ο Κυριάκος Μητσοτάκης
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O
σα διαδραματίστηκαν στις φοι-
τητικές εστίες του Ζωγράφου
επιβεβαιώνουν τη στρατηγική
της κυβέρνησης που επιχειρεί

να βάλει σε τάξη τα πανεπιστημιακά ιδρύ-
ματα, χώροι των οποίων έχουν μετατραπεί
σε άσυλα ανομίας, ορμητήρια για διακινη-
τές ναρκωτικών και καταφύγιο κοινών εγ-
κληματιών. 

Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να
βάλει τέλος σε τέτοιους είδους νοσηρά
φαινόμενα, τα οποία δηλητηριάζουν εδώ
και χρόνια την ανώτατη εκπαίδευση, αλλά
και να επαναφέρει το αίσθημα ασφάλειας
για όλους, εργαζόμενους, φοιτητές και
τους καθηγητές, οι οποίοι έχουν βρεθεί
αρκετές φορές στο στόχαστρο των αντιε-
ξουσιαστών.

Η πρώτη κίνηση αφορά την πανεπιστη-
μιακή αστυνομία, η οποία παρά τις αντι-
δράσεις των κομμάτων της Αριστεράς έχει
πάρει ήδη θέση στην είσοδο των εκπαιδευ-
τικών ιδρυμάτων. Στο Μαξίμου τονίζουν
πως θα κερδίσουν το στοίχημα, καθώς
έχουν την κοινωνία με το μέρος τους. Η
συγκεκριμένη άποψη δεν απέχει πολύ από
την πραγματικότητα, καθώς, σύμφωνα με
τη δημοσκόπηση της Alco για τον Alpha, το
53% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της
πανεπιστημιακής αστυνομίας, ενώ το 40%
δηλώνει αρνητικό. Κυβερνητικά στελέχη

σημειώνουν πως στόχος της συγκεκριμέ-
νης προσπάθειας δεν είναι η δημιουργία
διαχωριστικών γραμμών ανάμεσα στη νεο-
λαία, αλλά από την άλλη δεν μπορεί να επι-
τρέψει στους μπαχαλάκηδες να αναπαρά-
γουν καταστάσεις βίας στα πανεπιστήμια.

Νέες φοιτητικές εστίες
Η επόμενη κίνηση που θα αλλάξει ση-

μαντικά την εικόνα στα πανεπιστήμια είναι
η δημιουργία νέων φοιτητικών εστιών, οι
οποίες δεν θα νοικιάζονται σε κακοποιούς
αφήνοντας εκτός παιδιά που ήρθαν για
επεκτείνουν το επίπεδο της μόρφωσής
τους. Άλλωστε, είναι γνωστά τα μεγάλα
προβλήματα στο τέλος του καλοκαιριού
που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες όταν
το παιδί σπουδάζει σε άλλη πόλη από αυ-
τήν όπου μεγάλωσε. Ο πρωθυπουργός δί-
νει μεγάλη έμφαση σε αυτό το ζήτημα και
όταν ολοκληρωθεί θα δώσει έναν διαφο-
ρετικό αέρα στα πανεπιστήμια. «Οι φοιτη-
τικές εστίες είναι πάρα πολύ σημαντικές.
Τα πανεπιστήμια έχουν χώρο, υπάρχει η

δυνατότητα μέσω σύμπραξης δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα να χτίσουν φοιτητικές
εστίες τις οποίες να διαθέτουν στους φοι-
τητές με πάρα πολύ χαμηλό τίμημα. Και
είναι ένα project το οποίο “βγαίνει” και οι-
κονομικά», είχε τονίσει ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης στη ΔΕΘ.

Παράλληλα, το ζήτημα των πανεπιστη-
μίων έχει προκαλέσει σκληρή πολιτική αν-
τιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και
την αξιωματική αντιπολίτευση. Άλλωστε,
πρόκειται για ένα από τα θέματα που απο-
τυπώνουν τις τεράστιες ιδεολογικές δια-
φορές που υπάρχουν ανάμεσα στη ΝΔ και
τον ΣΥΡΙΖΑ. Η ΔΑΠ σε ανακοίνωσή της το-
νίζει ότι «οι φοιτητές δεν είναι ποινικοί.
Μένουν σε δωμάτια, όχι σε ορμητήρια. Οι
φοιτητές διακινούν ιδέες, όχι ναρκωτικά.
Οι φοιτητές κρατούν στα χέρια τους βιβλία
και όχι όπλα». Παράλληλα, η «γαλάζια»
φοιτητική παράταξη σημειώνει πως «αν
κάποιοι έχουν για σύντροφο την ανομία,
άλλο τόσο εμείς θα συμμαχούμε με τη νο-
μιμότητα. Στις παράνομες πράξεις και

στην εγκληματικότητα θα βλέπουμε πάντα
μία λύση: την παρέμβαση των αστυνομι-
κών αρχών και τη σύλληψη των εγκλημα-
τιών έτσι ακριβώς όπως συνέβη χθες (σ.σ.:
προχθές) στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-
χνείο. Έτσι όπως συμβαίνει σε κάθε δημό-
σιο χώρο. Έτσι όπως συμβαίνει σε κάθε
σύγχρονο πανεπιστήμιο του κόσμου».

Θα τα καταργήσει όλα ο ΣΥΡΙΖΑ 
τη δεύτερη φορά

Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανα-
κοινώσει πως μόλις επιστρέψει στην
εξουσία θα καταργήσει την πανεπιστημια-
κή αστυνομία. Η Θεανώ Φωτίου μιλώντας
στην ΕΡΤ υποστήριξε πως όσα έγιναν στην
Πολυτεχνειούπολη ανέδειξαν «τους τερά-
στιους κινδύνους που ελλοχεύουν για
τους φοιτητές, όταν η επέμβαση γίνεται σε
ώρες λειτουργίας του πανεπιστημίου. Αυ-
τό συνέβη στις 9 το πρωί με τους πυροβο-
λισμούς γύρω από το κτίριο των Πολιτικών
Μηχανικών».

Το ΠΑΣΟΚ ζήτα ένα πιο ήπιο σύστημα
ελέγχου στις εισόδους των πανεπιστη-
μίων και των φοιτητικών εστιών. «Όλα θα
ήταν πιο απλά αν διοικήσεις των ΑΕΙ και
αστυνομία έκαναν τη δουλειά τους και η
τήρηση των νόμων δεν γινόταν επιλεκτικά
και κατά βούληση. Μέχρι να γίνει αυτό
κτήμα όλων, οι συμμορίες θα κάνουν
έλεγχο εισερχομένων εντός του χώρου
της Πανεπιστημιούπολης με ενόπλους
που διενεργούν face control και οι ΟΠΠΙ
θα κάνουν περιπολίες εκτός χώρου των
ΑΕΙ», τόνισε η αρμόδια τομεάρχης Χαρά
Κεφαλίδου.

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

Το 53% των πολιτών 
τάσσεται υπέρ 

της πανεπιστημιακής
αστυνομίας 

Βάζει τέλος 
ο Μητσοτάκης 
στην ανομία 
στα πανεπιστήμια



Παράταση 
για e-κατάρτιση 

Επιτυχία είχε το πρόγραμμα για την
κατάρτιση των 80.000 ανέργων με
ψηφιακές δεξιότητες, για αυτό και θα
παραταθεί, καθώς υπάρχει ενδιαφέ-
ρον πολλών για δεξιότητες όπως το
ψηφιακό εμπόριο, τα logistics, το ψη-
φιακό μάρκετινγκ και άλλα. Επίσης,
μέσα στον Οκτώβριο το υπουργείο
Εργασίας μαζί με τη ΔΥΠΑ θα ξεκινή-
σει ένα νέο πρόγραμμα 300 εκατ. ευ-
ρώ και θα αφορά 150.000 για ψηφια-
κές και πράσινες δεξιότητες για ερ-
γαζομένους ανεξαρτήτως ηλικίας. Η
απόφαση πάρθηκε από κοινού μετα-
ξύ υπουργού Εργασίας Κωστή Χατζη-
δάκη και διοικητή της ΔΥΠΑ Σπύρου
Πρωτοψάλτη. 

ΤΤέτοιες ευκαιρίες
δεν τις χάνει 
ο Καμμένος
Όπου γάμος και χαρά ο Πάνος είναι

πρώτος! Χθες διαβάσαμε ένα σχό-

λιο του Πάνου Καμμένου στο Twit-

ter. Του πρώην αρχηγού των ΑΝΕΛ,

πρώην υπουργού,

πρώην συγκυ-

βερνήτη,

πρώην βου-

λευτή, του με-

γάλου αυτού

πολιτικού άνδρα

που, δυστυχώς, η

απουσία του είναι αισθητή από το

ελληνικό Κοινοβούλιο. Και έγρα-

ψε, λοιπόν, για «δημοσιογραφικά

τσουτσέκια» που «για λίγα αργύρια

από εμπόρους όπλων» έπληξαν,

όπως γράφει, τον αρχηγό στόλου 

κ. Λυμπέρη. Βεβαίως, για μία ακό-

μη φορά ο κ. Καμμένος για να δη-

μιουργήσει εντυπώσεις εκτίθεται.

Με τις συκοφαντίες του, λοιπόν, θα

ασχοληθούμε λίαν συντόμως… 

Μου λένε άνθρωποι, που γνωρίζουν το παρασκήνιο, ότι
στον Κύκλο Ιδεών του Βαγγέλη Βενιζέλου θα παρουσιαστεί
μια δημοσκόπηση της Metron Analysis του Στράτου Φανα-
ρά, η οποία θα συζητηθεί και θα αφορά τα αυξημένα ποσο-
στά αποδοχής των κυβερνήσεων συνεργασίας. Ό,τι ακρι-
βώς επιζητάει και ο ίδιος ο Βενιζέλος δηλαδή… 
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ΟΚ, υπάρχει ένα οξύμωρο. Η Siemens καταδικάστηκε και στις ΗΠΑ
και στη Γερμανία, αναγκάστηκε να πληρώσει πρόστιμα λόγω παράνο-
μων πρακτικών με τις οποίες παραδέχτηκε ότι λάμβανε έργα, αλλά το
να... εξεγείρονται οι Πασόκοι που το δικαστήριο αθώωσε τους κατη-
γορουμένους της Siemens πάει πολύ. Για να μη θυμηθούμε τον στρα-
τηγό Θόδωρο… 

Α
Ξ
ΙΖ

Ε
Ι…

Καμπανάκια
Κυρανάκη 
σε Κεραμέως 

Με τη Νίκη Κεραμέως τα έβαλε ο
Κωνσταντίνος Κυρανάκης σε μια μα-
κροσκελή ανάρτηση για το θέμα των
πανεπιστημίων και των εστιών επ’
αφορμή του περιστατικού στην Πο-
λυτεχνειούπολη. Ο βουλευτής ΝΔ
καλεί το υπουργείο Παιδείας να
εφαρμόσει τους πρόσφατους νό-
μους, ενώ στην κριτική του περιλαμ-
βάνεται η κυβέρνηση στο σύνολό της,
καθώς, όπως είπε, «είμαστε τριάμισι
χρόνια κυβέρνηση και υπάρχουν
άθλιες εικόνες παρακμής στις φοιτη-
τικές εστίες και τα πανεπιστήμια.
Όπως η κυβέρνηση έχει δείξει συνέ-
πεια σε άλλους τομείς, όπως η ψη-
φιοποίηση, η φορολογία, η άμυνα, οι
επενδύσεις, έτσι πρέπει να δείξει και
στην Παιδεία». Χίλια δίκια... 

Δημοσκόπηση 
για τη συγκυβέρνηση Οι συναντήσεις του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιάν-

νη Μπρατάκου με τους βουλευτές και τους υπουργούς της κυ-
βέρνησης συνεχίζονται ακάθεκτες. Όπως μου λένε κάποιοι από
τους παρισταμένους, τους κάνει εντύπωση που ο Γιάννης Μπρα-
τάκος τούς επαναλαμβάνει τη φράση «εγώ είμαι δεξιός». Εικά-
ζουμε ότι τα λέει αυτά για να αφήσει να εκτονωθεί η δυσαρέσκεια
ορισμένων ως προς τις κυβερνητικές επιλογές εξωκοινοβουλευ-
τικών και κεντρώων στελεχών. 

Μπρατάκος: «Είμαι δεξιός»

Τ
ην επόμενη εβδομάδα θα έχουμε τερά-
στια εκδήλωση αφιερωμένη στα δυτικά
προάστια. Θα συμμετάσχουν ο υπουργός

Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, ο αναπληρωτής
υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης
και ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατού-
λης. Μαζί θα είναι και οι δήμαρχοι των δυτικών
προαστίων. Στην εκδήλωση θα έχουμε παρου-
σίαση των μεγάλων έργων που γίνεται στην πε-
ριοχή με στόχο να αναβαθμιστούν οι δήμοι και
να βελτιώσουν τη ζωή τους οι κάτοικοι μέσα από
την αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανά-
καμψης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την
Τετάρτη 5 Οκτωβρίου στις 19.30 στο Δημοτικό
Πνευματικό Κέντρο «Γιάννης Ρίτσος» στο Αιγά-
λεω (Κουντουριώτου 22).

Την επόμενη εβδομάδα
«γιορτάζουν» τα Δυτικά

Ποιος πολιτικός με
μεγάλη διαδρομή

είναι έτοιμος για νέο
επαγγελματικό βήμα στο
επιχειρείν... 



Τελικά οι συσκέψεις και τα υπουργικά με
τον Μητσοτάκη έχουν και την καλή τους
πλευρά, ειδικά όταν ο πρωθυπουργός έχει
κέφια. Την ώρα του υπουργικού και ενώ ο
υπουργός Μετανάστευσης έθεσε το θέμα των
προσλήψεων διασωστών στο νησί του, τη Χίο,
«δεν χρειάζεται διασώστες, οπερατέρ και
σκηνοθέτες χρειάζεται», φέρεται να είπε ο κ.
Μητσοτάκης, κάνοντας τους πάντες να σκά-
σουν στα γέλια, μιας και ο υπουργός έκανε
πρόσφατα μια guest εμφάνιση στη σειρά
«Παγιδευμένοι» του ΑΝΤ1. Άσε που στην αρ-
χή του υπουργικού ο Μητσοτάκης έψαχνε τον
Άδωνι. «Πού είναι ο Άδωνις, ρε παιδιά;», είπε
ο πρωθυπουργός και όταν πήρε την απάντηση
ότι είναι στη γερμανική πρωτεύουσα, το Βε-
ρολίνο, αντέτεινε «έχει κανένα τουρνουά τέ-
νις;». Αντιλαμβάνεστε το γέλιο μέχρι δα-
κρύων μέσα στο υπουργικό… 

ΣΣτο βάθος Χάγη… 
Ο Ταγίπ Ερντογάν είναι απρόβλεπτος. Τα έχουμε
χιλιογράψει. Από τη μία δίνει το πράσινο φως
στον Ιμπραήμ Καλίν να δηλώσει ότι είναι πιθανή
μια συνάντηση των ηγετών στην Πράγα και από
την άλλη μιλά με πρωτοφανείς απαξιωτικούς χα-
ρακτηρισμούς για τη χώρα μας, λέγοντας ότι κρυ-
βόμαστε πίσω από τις πλάτες των άλλων… Ρώτη-
σα έναν έμπειρο διπλωμάτη «πού το πάει ο Τούρ-
κος;»… «Βγάζει μάτι. Δεν βλέπεις ότι πιέζει και
εμάς και όλη τη Δύση να υπογράψουμε το συνυ-
ποσχετικό της παραπομπής όλων των διαφορών
μας στο Διεθνές Δικαστήριο στη Χάγη;».

Σ
τον Βελόπουλο απευθυνόταν αλλά
τον Μάκη Βορίδη σκεφτόταν ο
υπουργός Υποδομών στην Ολομέ-
λεια της Βουλής, όταν θέλησε να

κάνει ένα σχόλιο διάψευσης για τα περί χρή-
σης σκάνερ στις επερχόμενες εκλογές. «Δεν
είναι ούτε στις σκέψεις ούτε στις πολιτικές
της κυβέρνησης», είπε ο Κ. Καραμανλής
απαντώντας στον πρόεδρο της Ελληνικής
Λύσης, παραπέμποντάς τον στις δηλώσεις
ενός «παλιού του γνώριμου», του Μάκη Βο-
ρίδη, που τοποθετήθηκε προ ημερών για το
θέμα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κ.
Καραμανλής, «στις 23 Σεπτεμβρίου, έγινε
ερώτηση από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ και ο Μάκης
Βορίδης έδωσε σαφέστατη απάντηση». Άλ-
λωστε, πρόσθεσε ο κ. Καραμανλής, απευθυ-
νόμενος στον κ. Βελόπουλο, «με τον κ. Βορί-
δη έχετε παλιές γνωριμίες, οπότε εκ των
πραγμάτων μπορείτε να τον πάρετε τηλέφω-
νο να σας απαντήσει κανονικά». Η αιχμή του
υπουργού, πάντως, δεν πέρασε απαρατήρη-
τη, με συνεργάτες του να «διασκεδάζουν τις
εντυπώσεις» σχολιάζοντας ότι επρόκειτο για
χαριτωμένο σχόλιο…
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Έναν οπερατέρ 
στον Μηταράκη

Η αιχμή
Καραμανλή
μέσα στη Βουλή 

«Οι Τούρκοι είναι φίλοι μας», θεωρεί το
68% των Ελλήνων. Με φόντο το μήνυμα που
έστειλε ο Κ. Μητσοτάκης στους Τούρκους
πολίτες από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών
πως η Ελλάδα δεν απειλεί την Τουρκία,
ιδιαίτερη βαρύτητα λαμβάνει η ερώτηση
της δημοσκόπησης: «Είναι φίλος ο τουρ-
κικός λαός ή εχθρός;». Αυτά είναι κάποια
από τα ευρήματα της δημοσκόπησης της
Interview:
� Το 68% απάντησε ότι ο τουρκικός λαός
είναι φίλος
� Το 19% απάντησε ότι είναι εχθρός
� Το 13% δεν απάντησε.

Περίπου τα ίδια είχαν απαντήσει και οι
Τούρκοι πολίτες σε δική τους δημοσκόπη-
ση της τουρκικής εταιρείας MetroPOLL
πριν από λίγες ημέρες. 

Οι προτάσεις 
στον Χατζηνικολάου
Δεν το ξέρατε προφανώς, αλλά ο Νίκος Χα-
τζηνικολάου έχει δεχθεί πολλές φορές
πρόταση να κατέβει υπο-
ψήφιος. Όχι μόνο από
τη ΝΔ, αλλά και από
το ΠΑΣΟΚ και μά-
λιστα από τον Αν-
δρέα Παπανδρέ-
ου. Τα αποκάλυ-
ψε ο ίδιος στην
εκπομπή του Γρη-
γόρη Αρναούτογλου.
Ο Μιλτιάδης Έβερτ τού
είχε προτείνει πολλές φο-
ρές να κατέλθει στον πολιτικό στίβο, αλλά
και ο Κώστας Καραμανλής, που τον ήθελε
για κυβερνητικό εκπρόσωπο. Αυτό με τον
Ανδρέα Παπανδρέου ομολογώ δεν το ήξε-
ρα… Παρ’ όλα αυτά ο ίδιος ο Νίκος Χατζη-
νικολάου λέει ότι ο Θεός τον φώτισε και
δεν κατέβηκε.

Οι λαοί σκέφτονται
διαφορετικά 

Εξορμήσεις στην επαρχία μέχρι να
λιώσουν οι σόλες. Αυτή είναι η εντολή
που έχει δώσει ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης στους επιτελείς της ΝΔ. Ο ίδιος
κάθε Σαββατοκύριακο θα πηγαίνει σε
διαφορετική περιοχή και μαθαίνω ότι
θα ξεκινήσει από την Αχαΐα.

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
νο

υ
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Βοηθός Αποστολάκη 
και ο Κατρούγκαλος

Ο ίδιος ο Αποστολάκης δεν έκανε τόσο ντόρο για τη
λανθασμένη απομαγνητοφώνηση της συνέντευξης του εν
αποστρατεία ναυάρχου και ο Γιώργος Κατρούγκαλος πήγε
χθες στον ΣΚΑΪ να καταγγείλει τον σταθμό για βρόμικη και
σκόπιμη αλλοίωση των λεγομένων του πρώην υπουργού Εθνικής
Άμυνας. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Τι κι αν του έλεγαν ο Οικονόμου και ο Παυλόπου-
λος ότι πήραν τον Ευάγγελο Αποστολάκη και ζήτησαν συγγνώμη… Ο Γιώργος συνέχιζε
το αφήγημά του για τα κακά κανάλια που διαστρεβλώνουν τις δηλώσεις των Συριζαίων
κ.λπ. κ.λπ. Χρόνια τώρα η ίδια κασέτα… 

Τα
...

 Π
ρό

σω
πα

Σ
ε αυτόν τον πόλεμο λάσπης
που δέχεται καθημερινά η
«Political» από ένα ετερό-

κλητο ασκέρι, είμαστε αποφασι-
σμένοι να μην αφήνουμε τίποτα
αναπάντητο. Θα απαντάμε σε όλους
τους πιθανούς και απίθανους που
επιτίθενται σε μια ελεύθερη δημο-
σιογραφική φωνή, καταλογίζοντάς
της μειοδοσία, κίνηση εθνικά ύπο-
πτη, εξυπηρέτηση συμφερόντων
και πληρωμένη πληροφόρηση,
ξεμπροστιάζοντάς τους σε εσάς
τους αναγνώστες μας. Με όσους
ασχολούνται μαζί μας θα ασχολού-
μαστε και εμείς, για να τους θυμί-
ζουμε, σε περίπτωση που έχουν ξεχάσει, ποιοι είναι. 

Όπως στην περίπτωση του -όχι, εμείς δεν θα το πούμε παρακμιακό- site antinews, το
οποίο προσπάθησε να εμφιλοχωρήσει στη «σύρραξη» και να διεκδικήσει ρόλο, σχο-
λιάζοντας απαξιωτικά πρωτοσέλιδο της «Political». Αν και δεν κατανοούμε ακριβώς
τους λόγους που ο Ζήσης -φανταζόμαστε- κάθισε και έγραψε 1.500 λέξεις για την «πα-
ρακατιανή εφημερίδα», ως ένα σημείο τον καταλαβαίνουμε. Είναι πολιτικής υφής οι
λόγοι που τον ώθησαν να γράψει και να χτυπήσει by pass την κυβέρνηση με ένα δημο-
σίευμα με τίτλο «Υπουργείο εθνικής Άμυνας ή “εθνικής ρόμπας”;» (για τους ευαίσθη-
τους απόστρατους που βλέπουν «φαντάσματα» αλά καρτ). Και αυτό που θυμόμαστε εί-
ναι ότι ο πατέρας του ήταν Νέα Δημοκρατία, αυτός μάλλον άλλαξε. Λοιπόν, αδέρφια, τα
δικά σας προβλήματα πολιτικοοικονομικής υφής να προσπαθείτε να τα λύνετε μόνοι
σας απευθείας με την κυβέρνηση, μην προσπαθείτε να τα λύσετε by pass.

Ο εχθρός 
του Ερντογάν 

Αιχμές κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν άφησε ο Φετουλάχ Γκιουλέν, χαρα-
κτηρίζοντας ως ανοησίες τους ισχυρι-
σμούς του προέδρου της Τουρκίας ότι
θα πάει στα νησιά και θα κάνει κατάλη-
ψη. Ο υπ’ αριθμόν ένα εχθρός του Τούρ-
κου προέδρου, που θεωρείται από τον
ίδιο ως ο υποκινητής του πραξικοπήμα-
τος το 2015, μιλώντας στον Alpha, ανα-
φερόμενος στην τουρκική πλευρά είπε
χαρακτηριστικά: «Οι δικοί μας συμπερι-
φέρονται λες και είναι μεθυσμένοι».

«Όλοι πρέπει να παραμείνουν στις θέ-
σεις τους. Η Ελλάδα ήταν πάντα ένας πυ-
λώνας για την ανάπτυξη όλων των πολι-
τισμών του κόσμου», πρόσθεσε ο Φε-
τουλάχ Γκιουλέν. Αναφορικά με την Ελ-
λάδα ο ιμάμης είπε: «Η Ελλάδα είναι μια
μικρή χώρα που φιλοξένησε τόσο πολ-
λούς ανθρώπους. Αυτό είναι κάτι εξαι-
ρετικά σημαντικό και πρέπει να αναγνω-
ριστεί από όλους. Κάποιοι δουλεύουν
σκληρά για να χαλάσουν την ατμόσφαι-
ρα και να θολώσουν τα νερά».

Το γεύμα της Αικατερίνης 
με τον Ευάγγελο
Ο μαύρος χαμός έχει γίνει στη δη-
μοσιογραφική πιάτσα, αφού όλοι
προσπαθούν να ερμηνεύσουν τη
σκοπιμότητα του γεύματος Σακελ-
λαροπούλου - Βενιζέλου σε γνωστό
εστιατόριο των Αθηνών. Γιατί συ-
ναντήθηκαν; Τι συζήτησαν; Οι πλη-
ροφορίες λένε ότι η συνάντηση έγι-
νε κατόπιν πρωτοβουλίας της Προ-

έδρου της Δημοκρατίας. Αφήστε
που Σακελλαροπούλου και Βενιζέ-
λος συνδέονται με στενή φιλία εδώ
και αρκετά χρόνια και τα λένε συ-
χνά. Άλλωστε πολιτικά είναι και
ομοϊδεάτες! Μην ξεχνάτε ότι ο Βαγ-
γέλης πολύ θα ήθελε να είναι στη
θέση της, έστω και στο μέλλον κά-
ποια στιγμή…. 

Καλώς το και το antinews
με το «υπουργείο Ρόμπας» του

Η ικανοποίηση 
τους οδηγεί σε απεργία; 

Χθες ο υπουργός Εθνικής Άμυνας
Νίκος Παναγιωτόπουλος δέχτηκε τους
συνδικαλιστές του Σκαραμαγκά που
τον ενημέρωσαν για τα αιτήματά τους.
Από το περιβάλλον του υπουργού
διέρρευσε ότι οι συνδικαλιστές έφυ-
γαν ικανοποιημένοι… Ήταν τέτοια η
ικανοποίησή τους που σήμερα ξεκίνη-
σαν τις κινητοποιήσεις. Τα συμπερά-
σματα δικά σας...

Τα φαρμακερά
σχόλια 
του Κυριάκου 

Όταν το απαιτούν οι περιστάσεις, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης έχει χιούμορ.
Όμως κάποιες φορές τα σχόλιά του
σφάζουν με το βαμβάκι. Είδε δυο
υπουργούς του να λένε ο ένας για τον
άλλο τα καλύτερα. Και τους είπε: «Η
καλύτερη απόδειξη επιτυχίας του επι-
τελικού κράτους είναι η ενεργητική κο-
λακεία των υπουργών μεταξύ τους».
Να πω ότι έχει άδικο; Φωτιά θα πέσει
να με κάψει…



Τ
ο β’ μέρος της μελέτης Λύτρα
προσέφερε «χρυσή ευκαιρία»
στον ΣΥΡΙΖΑ να μετατοπίσει την
αντιπολιτευτική κριτική του στην

Υγεία από τη μόνιμη και αδιέξοδη μετωπι-
κή με την κυβέρνηση στο θέμα των υπο-
κλοπών.

Η μελέτη κάνει λόγο για άνοδο της θνησι-
μότητας των ασθενών με κορονοϊό που δια-
σωληνώθηκαν εκτός ΜΕΘ κατά 21% για το
διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 2021 έως
τον Μάιο του 2022 σε σχέση με τη μελέτη
του πρώτου διαστήματος, δηλαδή από την
αρχή της πανδημίας μέχρι τον Μάιο του
2021, όταν τα στοιχεία είχαν δείξει θνησι-
μότητα 72,7%.

Κύκλοι της Κουμουνδούρου κάνουν λό-
γο για πρωτοφανή αδιαφορία και αναλγη-
σία της κυβέρνησης, που κάνει το άσπρο
μαύρο και δεν απαντά στα καίρια ερωτήμα-
τα που προκύπτουν από τα στοιχεία της
έρευνας: «Δεν προχώρησαν ούτε σε μία
μόνιμη πρόσληψη μέσα στην πανδημία.
Έβγαλαν τους υγειονομικούς από το ΕΣΥ, τα
νοσοκομεία δεν έχουν ούτε τα βασικά και
μετά μιλούν για έργο. Να πάνε να μιλήσουν
για έργο στους συγγενείς των ασθενών που
πέθαναν διασωληνωμένοι στους διαδρό-
μους των νοσοκομείων. Σήμερα ο κ. Μη-
τσοτάκης δεν μπορεί να πει πως δεν ήξερε.
Σήμερα ο κ. Πλεύρης πρέπει να αναλάβει

τις ευθύνες του. Δεν είναι μόνο ο Λύτρας.
Και ο Καπραβέλος τοποθετήθηκε λέγοντας
ότι η μελέτη είναι αληθινή. Τους βαραίνει
ένα έγκλημα. Θα λογοδοτήσουν στην κοι-
νωνία. Η ΝΔ είναι συνένοχη στο έγκλημα».

Τσίπρας: «Θα ζητήσει έστω και μία
συγγνώμη ο πρωθυπουργός;»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσί-
πρας, σε σχετική ανάρτηση στον προσωπι-
κό του λογαριασμό στα social, ερωτά αν ο
Κυριάκος Μητσοτάκης θα ζητήσει έστω και
μία συγγνώμη.

«Πεταμένα λεφτά οι ΜΕΘ έλεγαν και
“φέρτε μου μια έρευνα που να δείχνει ότι
εκτός ΜΕΘ πεθαίνουν”, προκαλούσε ο
πρωθυπουργός στη Βουλή. Τώρα που οι
μελέτες αποδεικνύουν ότι εκτός ΜΕΘ δεν

σώθηκε σχεδόν κανείς, θα ζητήσει έστω
μία συγγνώμη; Όχι από εμάς, αλλά από
τους χιλιάδες που χάθηκαν άδικα», σημει-
ώνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης.

Ομοίως και ο πρώην υπουργός Υγείας Αν-
δρέας Ξανθός δήλωσε ότι η μελέτη Λύτρα
επιβεβαιώνει ότι η τραγωδία των 33.000 νε-
κρών της πανδημίας είναι ευθύνη Μητσοτά-
κη που άφησε αθωράκιστο το ΕΣΥ: 

«Η κυβέρνηση άφησε πραγματικά στο
έλεος και το ανθρώπινο δυναμικό του ΕΣΥ,
σε μια κατάσταση λειτουργικού μπλακάουτ
και πλήρους αποδιοργάνωσης των δημό-
σιων δομών. Θεωρούμε ότι οι πολιτικές ευ-
θύνες του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνη-
σής του είναι πολλές και εγκληματικές.
Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι μια δρα-
στική παρέμβαση ενδυνάμωσης του ΕΣΥ
σε όλα τα επίπεδα και ειδικά στις ΜΕΘ και
στις κρίσιμες υπηρεσίες. Αυτό απαιτεί αλ-
λαγή στα πολιτικά πράγματα, απαιτεί ένα
προοδευτικό σχέδιο, το οποίο θα δώσει την
προτεραιότητα που πρέπει στη δημόσια
περίθαλψη».
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Στον ΣΥΡΙΖΑ κάνουν λόγο για
πρωτοφανή αδιαφορία και
αναλγησία της κυβέρνησης

Νέο επικό 
άδειασμα Πολάκη
από Ξανθό 

Η μελέτη Λύτρα όμως προκάλε-
σε και «συντροφικά μαχαιρώμα-
τα» στον ΣΥΡΙΖΑ, με τον τομεάρχη
Υγείας του κόμματος, όταν προ-
κλήθηκε από τον Θάνο Πλεύρη, να
«αδειάζει» μεγαλοπρεπώς τον
Παύλο Πολάκη. Ο υπουργός Υγεί-
ας επέμενε αν είναι η επίσημη θέ-
ση του κόμματος αυτή που εκφρά-
ζει ο πρώην αναπληρωτής Υγείας
για τους εμβολια-
σμούς. «Όχι, δεν
είναι, το έχουμε
πει χίλιες φο-
ρές», ήταν η
απάντηση του Ξαν-
θού. «Πάρτε θέση, αν
δεν πάρετε τώρα
θέση, θα είναι αυ-
τή η επίσημη
γραμμή του ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Είναι θέση του
ΣΥΡΙΖΑ να μην εμ-
βολιαστούν οι νεότερες
ηλικίες;», ήταν το ερώτημα στο
οποίο επέμενε ο Θάνος Πλεύρης
στον Ανδρέα Ξανθό, τονίζοντας ότι
οι απόψεις Πολάκη ναρκοθετούν
την προσπάθεια που κάνει η χώρα
ως προς τους εμβολιασμούς.

Προηγήθηκε αντιπαράθεση του
Ανδρέα Ξανθού με τον υπουργό
Υγείας, με τον πρώτο να υποστηρί-
ζει ότι υπάρχει πολιτική ευθύνη
της κυβέρνησης για τους αυξημέ-
νους θανάτους, καθώς έχει επιλέ-
ξει να μη στηρίξει το ΕΣΥ και να
μην ενισχύσει το ιατρικο-νοση-
λευτικό προσωπικό και με τον
υπουργό Υγείας να υποστηρίζει
ότι τα αίτια της θνητότητας θα πρέ-
πει να αναζητηθούν σε άλλη μελέ-
τη. Ο Θάνος Πλεύρης υποστήριξε
ότι χάρη στον εμβολιασμό οι δια-
σωληνωμένοι σήμερα είναι μόλις
80 και ότι είναι εξαιρετικά κρίσιμο
να μη φτάσει κάποιος στο να δια-
σωληνωθεί. «Όπλο σε αυτή την
περίπτωση είναι ο εμβολιασμός»,
ανέφερε και επέκρινε την αντιπο-
λίτευση που διαστρεβλώνει τη με-
λέτη Λύτρα. Έκανε ακόμη γνωστό
ότι έχει ζητήσει από τον ΕΟΔΥ μια
πλήρη μελέτη όλων των ανθρώ-
πων σε ΜΕΘ με κορονοϊό ή άλλες
παθήσεις.

Νέο 
αντιπολιτευτικό
αφήγημα 
με τη μελέτη 
Λύτρα

O καθηγητής θ. Λύτρας



Σ
την πρώτη γραμμή του αυρια-
νού Έκτακτου Συμβουλίου
Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ θα
βρεθεί το ζήτημα του πλαφόν

στη χονδρική τιμή φυσικού αερίου μετά
την κίνηση τεσσάρων κρατών-μελών, με-
ταξύ των οποίων και η Ελλάδα, να στεί-
λουν επιστολή στην Κομισιόν ζητώντας
της να παρουσιάσει συγκεκριμένη πρότα-
ση επί του θέματος.

του Μιχάλη Μαστοράκη

Ταυτόχρονα, η αυριανή ατζέντα περι-
λαμβάνει και την αμιγώς ελληνική πρότα-
ση περί Ευρωπαϊκού Ταμείου, όπως ανα-
λύεται σε επιστολή του υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα,
που έστειλε προ ημερών στον εκτελεστικό
αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και αρμόδιο για την Ευρωπαϊκή Πράσινη
Συμφωνία, Φρανς Τίμερμανς, και την επί-
τροπο Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, Κάντρι Σίμσον. 

Το ευρωπαϊκό μπλοκ για το πλαφόν
Η επιστολή για το πλαφόν στη χονδρική

τιμή αερίου συντάχθηκε με πρωτοβουλία
της Ελλάδας, της Ιταλίας, του Βελγίου και
της Πολωνίας και την προσυπογράφουν
ακόμη 11 κράτη-μέλη, διαμορφώνοντας
ένα μπλοκ δεκαπέντε κρατών-μελών που
ζητούν σαφή πρόταση της Κομισιόν, βλέ-
ποντας πως η «πολυπόθητη» αποκλιμάκω-
ση των τιμών φυσικού αερίου δεν έρχεται. 

Ειδικότερα, υπέρ του εν λόγω αιτήματος
έχουν ταχθεί οι υπουργοί ενέργειας της
Βουλγαρίας, της Κροατίας, της Γαλλίας, τη
Λετονίας, της Μάλτας, της Πορτογαλίας,
της Ρουμανίας, της Σλοβακίας, της Σλοβε-
νίας και της Ισπανίας. Οι υπουργοί ζητούν
από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση
που θα συζητηθεί στο Έκτακτο Συμβούλιο
Ενέργειας της 30ής Σεπτεμβρίου, ακο-
λουθούμενη από νομοθετική πρόταση το
συντομότερο δυνατό. «Η ενεργειακή κρί-
ση που ξεκίνησε το περασμένο φθινόπω-

ρο έχει επιδεινωθεί με την πάροδο του
χρόνου και τώρα προκαλεί αβάσταχτες
πληθωριστικές πιέσεις που πλήττουν
σκληρά τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις
μας. Αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες που
κατέβαλε η Επιτροπή και τα μέτρα που
έχει προτείνει για την αντιμετώπιση της
κρίσης. Όμως δεν έχουμε ακόμη αντιμε-
τωπίσει το σοβαρότερο πρόβλημα όλων:
τη χονδρική τιμή του φυσικού αερίου»,
αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστο-
λή των κρατών-μελών προς την Κομισιόν.

Τα 9 δισ. ευρώ ετησίως 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο

Το έτερο «ελληνικό» ζήτημα στην αυ-

ριανή ατζέντα του Έκτακτου Συμβουλίου
Ενέργειας είναι η δημιουργία ενός Ευρω-
παϊκού Ταμείου. 

Ο κ. Σκρέκας προτείνει τη δημιουργία
ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου στο οποίο θα
κατευθύνονται οι πόροι από ένα ειδικό τέ-
λος, ύψους 10 €/θερμική MWh, που θα
μπορούσε να επιβληθεί στις ευρωπαϊκές
εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής για τις πο-
σότητες του φυσικού αερίου που χρησι-
μοποιείται αποκλειστικά για την παραγω-
γή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Έλληνας υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας επισήμανε πως, σύμφωνα
με τις εκτιμήσεις, εάν εφαρμοστεί ειδικό
τέλος 10 €/θερμική MWh που χρησιμο-

ποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας, θα εισπράττεται ετησίως ποσό
ύψους 9 δισ. ευρώ σε ολόκληρη την ΕΕ, με
βάση την κατανάλωση του 2021.

Τα έσοδα των 9 δισ. ευρώ θα μπορούσαν
να συνδυαστούν με ένα χαμηλότοκο δά-
νειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν-
δύσεων, ύψους 80 δισ. ευρώ, το οποίο θα
εξυπηρετείται από τα ετήσια έσοδα της ει-
δικής εισφοράς.
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Η δικαστική απόφαση για την υπόθεση μαύρων ταμείων
του γερμανικού κολοσσού, που εκτιμάται ότι δαπάνησε υπέ-
ρογκα ποσά σε μίζες προκειμένου να αναλάβει μεταξύ άλ-
λων και την ψηφιοποίηση των τηλεφωνικών κέντρων του
ΟΤΕ, προκάλεσε αντιδράσεις και μέσα στην κυβέρνηση, με
αποτέλεσμα να γίνονται προσπάθειες να ανατραπεί η από-
φαση. «Το γεγονός ότι η ίδια η Δικαιοσύνη έχει αναλάβει με
την παρέμβαση του κ. Ντογιάκου δείχνει ότι προσπαθεί να
σταθεί στο ύψος της», ανέφερε σε συνέντευξή του στον Re-
alfm 97,8 ο Κώστας Τσιάρας, ενώ ερωτηθείς εάν υπάρχει η
δυνατότητα παρέμβασης του υπουργού Δικαιοσύνης στην

υπόθεση επισήμανε: «Υπάρχει με βάση τον κα-
νονισμό, ως τελευταία δυνατότητα, ο ίδιος ο
υπουργός να ζητήσει την εξέλιξη μιας συγκε-
κριμένης διαδικασίας, αλλά νωρίτερα υπάρ-
χουν πολλά βήματα που αφορούν την ίδια τη Δι-
καιοσύνη. Αυτά θα αναμένουμε και από εκεί και πέ-
ρα θα δούμε την όποια εξέλιξη». 

Πάντως πριν συμπληρωθούν 24 ώρες από την απόφαση
του Πενταμελούς Εφετείου της Αθήνας για την ενοχή ή όχι
των κατηγορουμένων, με βάση την οποία αποφασίστηκε για
τους περισσότερους από αυτούς λόγω παραγραφής η παύση

της ποινικής δίωξης, ο εισαγγελέας του
Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος έδωσε
παραγγελία για τη διενέργεια ποινικής

προκαταρκτικής εξέτασης. Ο ανώτατος δι-
καστικός λειτουργός προχώρησε στην ενέρ-

γεια αυτή, προκειμένου να διερευνηθεί το ενδε-
χόμενο πρόσωπα τα οποία με οποιονδήποτε τρόπο

και οποιαδήποτε ιδιότητα είχαν συμμετοχή στους δικονομι-
κούς χειρισμούς της υπόθεσης της Siemens συνετέλεσαν
ουσιαστικά στην παραγραφή των αξιοποίνων πράξεων, με
δικές τους ποινικού χαρακτήρα ενέργειες ή παραλείψεις.

Παρέμβαση Τσιάρα για τη Siemens 

Η ελληνική επιστολή για
Ευρωπαϊκό Ταμείο
προκάλεσε ντόμινο εξελίξεων 

Συμμαχία Ελλάδας με 14 κράτη
για πλαφόν στη χονδρική αερίου 
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Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας 2022

του

Θανάση 
Διαμαντόπουλου

του

δρα Αντώνη 
Στ. Στυλιανού

Λέκτορας Νομικής

στο Πανεπιστήμιο

Λευκωσίας, LL.B Law

(Bristol), Ph.D in Law

- International Law

and Human Rights

(Kent), διευθυντής

Μονάδας Νομικής

Κλινικής

Πανεπιστημίου

Λευκωσίας,

πρόεδρος Διοικητικού

Συμβουλίου Αρχής

Λιμένων Κύπρου

Ο Μητσοτάκης των 9/10…
Φ

υσικά και δεν τα έκανε όλα τέλεια. Και μόνο, για
να αναφερθεί κανείς σε κάτι εξαιρετικά επίκαι-
ρο, το ότι επί των ημερών του αποφασίστηκε να

συσταθεί, και πράγματι δημιουργήθηκε, το θνησιγενές
έκτρωμα της «πανεπιστημιακής (μη) αστυνομίας» -προ-
σπάθεια, καταφανώς ατελέσφορη, για εξισορρόπηση ανά-
μεσα στις ευαισθησίες του συντηρητικού κοινού, στο οποίο
η ΝΔ απευθύνεται, και στη μεταδικτατορική ιδεολογική
ηγεμονία/πνευματική τυραννία της (Άκρας) Αριστεράς στη
χώρα μας, με αποτέλεσμα απλώς να δημιουργηθεί μια
ακόμη δομή πιθανότατα αργόμισθων κρατικοδίαιτων- αυ-
τό από μόνο του λέει πολλά για τις άτυχες στιγμές και επι-
λογές του σημερινού πρωθυπουργού…

Ωστόσο…
Και αν αφήσουμε κατά μέρος την επιτυχή εκ μέρους του

και εκ μέρους της κυβέρνησής του διαχείριση -και χρημα-
τοδότηση- των πολλαπλών κρίσεων που προέκυψαν επί
των ημερών του, καθώς και την προς το παρόν τουλάχιστον
διαφύλαξη της συνοχής του κοινωνικού ιστού μιας κοινω-
νίας αρκετά «κακομαθημένης», με δυτικού τύπου υψηλά
καταναλωτικά στάνταρς… 

Και αν σταθούμε μόνο στα «μικρά», αυτά που συγκρο-
τούν την καθημερινότητα των απλών, των «μικρών» αν-
θρώπων…

Έχουμε και λέμε…
Πας σε εστιατόριο, καφετέρια, ζαχαροπλαστείο ή

μπαρ… Και έχεις πιθανότητες εννέα στις δέκα να διαπι-
στώσεις πως γίνεται πράγματι σεβαστή η νομοθεσία περί
απαγόρευσης του καπνίσματος… Καταλυτική η σύγκριση
με το παρελθόν…  

Παραγγέλνεις φραπέ, πορτοκαλάδα ή άλλο αναψυκτι-
κό… Και έχεις πιθανότητες εννέα στις δέκα να δεις πως το
καλαμάκι που σου έφεραν δεν είναι πλαστικό… Δεν σώζε-
ται από αυτό ο πλανήτης, αλλά ως συμβολικό μήνυμα και
προτροπή δεν είναι και κάτι αμελητέο…

Περνάς από το άλλοτε αυτόνομο «κράτος των Εξαρχεί-
ων»… Ντυμένος με οποιονδήποτε τρόπο θες (ή επιβάλλε-
ται από τις συνθήκες της δουλειάς σου). Π.χ. φορώντας
ακόμη και σκούρο κουστούμι με γραβάτα… Και έχεις πι-
θανότητες εννέα στις δέκα να μη σε δείρουν ή να μη σε
προπηλακίσουν οι εκεί παρεπιδημούντες εκφραστές δια-
φόρων συλλογικοτήτων ή οι διεκδικητές κάποιων περίερ-
γων «αυτονομιών»… Δεν είναι ασήμαντο… 

Πηγαίνεις σε ένα αστυνομικό τμήμα. Και έχεις πιθανό-
τητες εννέα στις δέκα να μη σε αντιμετωπίσουν σαν σκου-
πίδι, σαν παρία, σαν ενοχλητικό ζωύφιο… Αλλά μάλλον
σαν πολίτη, σαν άνθρωπο με οντότητα και αξιοπρέπεια…
Αξιομνημόνευτο…

Θα έλεγα ακόμη -με κάποια διάθεση καλοπροαίρετου
σαρκασμού απέναντι σε έναν πολιτικό ηγέτη και μια κυ-
βερνώσα παράταξη που γενικώς δεν προσβάλλουν τις
ευαισθησίες σου ως πολίτη- επί των ημερών Μητσοτά-
κη επιχειρεί το κράτος να παρακολουθήσει έναν πολιτι-
κό αντίπαλο των κυβερνώντων, διεκδικητή της ηγεσίας
ενός άλλου κόμματος (πιθανότατα για να χαράξει το κυ-
βερνητικό σχήμα εκλογική στρατηγική απέναντί του,
γνωρίζοντας τις ειλικρινείς και μη δημοσιοποιούμενες
προθέσεις του αντιπάλου αυτού) και υπάρχουν πιθανό-
τητες εννέα στις δέκα να μην καλυφθεί η παρακολού-

θηση από τον πέπλο της «αδιαφάνειας»…
Βέβαια «η ευτυχία δεν είναι απόλυτη», ούτε καν στα μι-

κρά, σε αυτά που φτιάχνουν, διαμορφώνουν και προσδιο-
ρίζουν την ποιότητα της καθημερινότητάς σου: ακόμη και
σήμερα επιχειρείς να κινηθείς στην εμπορική καρδιά ενός
μεγάλου αστικού κέντρου, πρωτίστως στο κέντρο της πρω-
τεύουσας της χώρας και -παρά τις κυβερνητικές διακηρύ-
ξεις ή «δεσμεύσεις» περί του αντίθετου- έχεις πιθανότη-
τες εννέα στις δέκα να βρεθείς σε μια πόλη υπό ομηρία,
ολοσχερώς ή περίπου ολοσχερώς υπό την κατάληψη με,
παρά τον νόμο, απόφαση των κάθε λογής «διεκδικούντων
και μη υποχωρούντων διαδηλωτών», που αποκόπτουν κά-
θε πρόσβαση των απλών ανθρώπων προς νοσοκομεία,
γιατρούς, εργασιακούς χώρους και άλλους προορι-
σμούς… Ασφαλώς ακραία προβληματική κατάσταση,
έστω και αν δεν συγκρίνεται με κάτι το οποίο, με σοβαρό
πρόβλημα υγείας, είχα ζήσει προσωπικά επί κυβέρνησης
Σαμαρά: να έχει αποκλειστεί επί αρκετή ώρα κάθε πρό-
σβαση ειδικά προς τον Ευαγγελισμό(!), επειδή -αν θυμά-
μαι καλά- υπήρχε «επιχείρηση μεταγωγής» του και τότε
κρατούμενου Ηλία Κασιδιάρη, για να του αφαιρεθούν τα
κρεατάκια από τη μύτη…

Συμπερασματικά και συγκεφαλαιώνοντας, ας μου επι-
τραπεί να διατυπώσω μια σκέψη και κρίση, την υποκειμε-
νικότητα της οποίας πρώτος σπεύδω να συνομολογήσω:
Ψηφίζοντας Μητσοτάκη έχεις πιθανότητες εννέα στις δέκα
να έχεις κάνει μια επιλογή καλύτερη σε σχέση με όλους
τους άλλους πρωθυπουργούς που επέλεξες, τουλάχιστον
από το 2004 και μετά…

Τ
ιμάται την 29η Σεπτεμβρίου 2022 η Παγκόσμια
Ημέρα Ναυτιλίας, μια μέρα αφιερωμένη στην παγ-
κόσμια ναυτιλία, που αποτελεί έναν από τους ση-

μαντικότερους κινητήριους μοχλούς της οικονομίας. Υπό
την αιγίδα του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας διοργανώ-
νονται διάφορες εκδηλώσεις που τιμούν τη μέρα και προσ-
διορίζουν τον θεματικό άξονα προτεραιότητας για το τρέ-
χον έτος και το μέλλον της ναυτιλίας. Το φετινό θέμα αφο-
ρά τη χρήση νέων τεχνολογιών για μια πιο πράσινη ναυτι-
λία και διαχείρισή της, τονίζοντας το ότι το νέο πράσινο εί-
ναι το γαλάζιο.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας διοργανώνει σχετικό
συνέδριο που αφορά τη μετάβαση σε τεχνολογίες μηδενι-
κών / χαμηλών εκπομπών ρύπων, ενώ ανά το παγκόσμιο
εμβληματικά κτίρια και λιμάνια θα φωταγωγηθούν στα
χρώματα μπλε και πράσινο, διαχέοντας τη θεματική που τι-
μάται την Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας. Τονίζεται το γεγο-
νός ότι η πρωτοβουλία του ΙΜΟ για την πράσινη μετάβαση
στη ναυτιλία και τη γαλάζια οικονομία είναι μια σταθερή
στρατηγική του Οργανισμού, ο οποίος ακριβώς αντιλαμβά-
νεται τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τα ζητήμα-
τα πράσινης μετάβασης, γαλάζιας οικονομίας και κυκλικό-
τητας που πρέπει να εφαρμοστούν στον ευρύτερο τομέα
της ναυτιλίας.

Σε σχετικό επεξηγηματικό σημείωμα ο Διεθνής Οργανι-
σμός Ναυτιλίας τονίζει τη σημασία της θεματικής ενότητας
που έχει αποφασιστεί για τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα

Ναυτιλίας. Το πρώτο γεγονός είναι ότι απαιτούνται εκ των
πραγμάτων βιώσιμες ναυτιλιακές μέθοδοι μεταφορών και
μια εν γένει πιο πράσινη ναυτιλία που να υποστηρίζει την
παγκόσμια αναγκαία βιώσιμη ανάπτυξη και να περιλαμβά-
νει ασφαλή, ενεργειακά αποδοτική, προσιτή, έμπιστη, με
χαμηλές εκπομπές ρύπων και θεσμοθετημένη μέθοδο
ναυτιλίας που να σέβεται το περιβάλλον και να περιορίζει
τις επιπτώσεις στην παγκόσμια κλιματική αλλαγή.

Το δεύτερο σημαντικό γεγονός που οριοθετεί τη φετινή
θεματική ενότητα είναι η εξεύρεση και χρήση των νέων τε-
χνολογιών για μια πιο πράσινη στο σύνολό της ναυτιλία και
ναυτιλιακή δράση και δραστηριότητα. Η όλη παγκόσμια
προσπάθεια για την πράσινη μετάβαση δεν μπορεί παρά να
αντανακλάται και στον τομέα της ναυτιλίας και των ευρύτε-
ρων λιμενικών, για παράδειγμα, δραστηριοτήτων αλλά και
του συνόλου της εφοδιαστικής / τροφοδοτικής αλυσίδας
που να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τους τομείς του wet
shipping και dry shipping. Η εξεύρεση νέων τεχνολογιών
ενεργειακής απόδοσης και μειωμένων ή και μηδενικών
ρύπων, η χρήση εναλλακτικών καυσίμων και η χρήση ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελούν σημαντικές παρα-
μέτρους που αφορούν τη ναυτιλία και θα συζητηθούν στο
σχετικό συνέδριο που αφορά τη μετάβαση σε τεχνολογίες
μηδενικών / χαμηλών εκπομπών ρύπων (Hybrid Innova-
tion Forum) που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Διε-
θνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). Στο πλαίσιο αυτό
τονίζεται η αναγκαιότητα πράσινης μετάβασης και στα λι-

μάνια που αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της ναυ-
τιλίας και του εθνικού περιβάλλοντος. Μια τέτοια μετάβα-
ση περιλαμβάνει τους σχετικούς στόχους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για το πακέτο μέτρων και ενεργειών με την ονομα-
σία «Fit for 55», που αφορούν μεταξύ άλλων στη χρήση
εναλλακτικών πηγών ενέργειας, διαδικασίες ψηφιοποί-
ησης και βελτιστοποίηση των λιμενικών πρακτικών.

Το τρίτο σημαντικό γεγονός που αποτιμάται στο πλαίσιο
της θεματικής για νέες τεχνολογίες στη ναυτιλία είναι η
χρήση συμπεριληπτικών καινοτόμων τεχνολογιών που να
υποβοηθούν την πράσινη μετάβαση και τη γαλάζια οικο-
νομία, ως επίσης και την κυκλυκότητα των ναυτιλιακών
δράσεων και δραστηριοτήτων. Η βασική αρχή που διέπει
τον παρόντα τομέα είναι αυτή των συνεργειών μεταξύ κυ-
βερνήσεων, δημοσίων / κρατικών / ημικρατικών οργανι-
σμών, ιδιωτικού τομέα και της ακαδημαϊκής κοινότητας
για σκοπούς προώθησης των πυλώνων που αφορούν την
πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας μέσω της χρήσης νέων
τεχνολογιών.

Όλα τα πιο πάνω θεωρούνται εκ των ων ουκ άνευ για την
πράσινη μετάβαση και τη γαλάζια οικονομία και κυκλικό-
τητα. Η ναυτιλία και η παγκόσμια ναυτιλιακή και λιμενική
κοινότητα μπορούν και οφείλουν να συμβάλουν στη ση-
μαντικότερη ίσως μετάβαση της παγκόσμιας κοινωνίας
από την ορυκτή ενέργεια σε ενέργεια που να παράγεται
από ανανεώσιμες πηγές, πράσινες τεχνικές και νέες τε-
χνολογίες φιλικότερες προς το περιβάλλον.



του

Μιχάλη
Καρχιμάκη

πρώην υπουργός,
πρώην γραμματέας
ΠΑΣΟΚ, μέλος 
της ΚΠΕ ΠΑΣΟΚ,
Β’ Περιφέρεια
Αθήνας, 
Δυτικός Τομέας 
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Από τους πολιτικούς δεν έλειψε 
ποτέ η δύναμη, έλειψε όμως η θέληση

Π
οτέ άλλοτε μέχρι σήμερα -και αυτό οφεί-
λουμε να το παραδεχτούμε και να επιχει-
ρούμε να το αλλάξουμε- ο οικονομικός το-

μέας και το διεθνές κεφάλαιο δεν επιβλήθηκαν με
τόση αλαζονεία στην πολιτική θέτοντας σε ανυπο-
ληψία τους εκπροσώπους της.

Η έννοια της αλλαγής δεν είναι απλώς απαραίτη-
τη στην πολιτική, είναι η ίδια η πολιτική. Είναι οι
οριακές στιγμές που καλούμαστε να επαναπροσ-
διοριστούμε. Είναι οι κορυφαίες και τολμηρές
στιγμές των απαιτούμενων πολιτικών συγκρούσε-
ων αλλά και της αυτοκριτικής.

Για αυτό στην πρώτη γραμμή της πολιτικής πρέ-
πει να βρίσκονται άνθρωποι με όραμα, ήθος και
ψυχή. Άνθρωποι που δεν φοβούνται να δώσουν
μάχες, ανταποκρινόμενοι στις νέες ανάγκες τού
σήμερα και του αύριο με πρόσημο το δημόσιο και
το κοινωνικό όφελος. Πολιτικοί που τολμούν διαρ-
κώς την αλλαγή. Γιατί μόνο στην ουσία της βρίσκε-
ται η πρόοδος.

Σήμερα οι δυνάμεις της Σοσιαλδημοκρατίας για
μια ακόμη φορά καλούνται -με σταθερή βάση τις
αρχές και τις αξίες δημοκρατικού σοσιαλισμού, την
πίστη για τη διεύρυνση της οικονομικής και της
κοινωνικής δημοκρατίας και την πεποίθηση
για την εδραίωση του κράτους δικαίου- να προχω-
ρήσουν σε μια νέα προοδευτική επανεκκίνηση.
Αυτό δεν είναι εύκολο να συμβεί, αλλά είναι απα-
ραίτητο.

Δεν είναι εύκολο γιατί, πρώτον, η Σοσιαλδημο-
κρατία επιβάλλεται όχι μόνο να βγει από τη στασι-
μότητα που βρέθηκε τα τελευταία χρόνια, αλλά να
το κάνει με τρόπο που να τροφοδοτήσει και να δια-
τηρήσει την εμπιστοσύνη και την ελπίδα στους πο-
λιτικούς και τους κοινωνικούς της συμμάχους που

επιδιώκει να εκπροσωπήσει έτσι ώστε να μην
υπάρξει πολιτικό κενό που θα επιτρέψει μέσα στη
διεθνή δίνη να ξεπηδήσουν πολιτικά ακραία υπο-
κατάστατα.

Δεύτερον, γιατί η επιδιωκόμενη αλλαγή έχει από
τη φύση της πολλούς εχθρούς. Έχει εχθρούς τους
εκφραστές του συντηρητισμού, τα αρπακτικά και τα
άπληστα -χωρίς αρχές- ένστικτα του νεοκαπιταλι-
σμού. Έχει εχθρούς όλους εκείνους που θέλουν να
διατηρήσουν τα προνόμιά τους μέσα από τη συντή-
ρηση της κρατικής γραφειοκρατίας και τις τρύπες
της διοίκησης λαφυραγωγώντας τον εθνικό πλού-
το. Έχει εχθρούς όσους επιδιώκουν ένα πολιτικό
σύστημα απαξιωμένο, χειραγωγημένο και εκβια-
ζόμενο από διάφορα κέντρα οικονομικής και άλ-
λων εκδοχών επιρροής με εύθραυστα και κατακερ-
ματισμένα κόμματα.

Και επειδή στη ζωή, όπως και στην πολιτική, μια
χαμένη στιγμή, μια χαμένη ευκαιρία δεν επιστρέ-
φει, το Κίνημά μας που ιστορικά κατοχυρώθηκε
στις μεγάλες λαϊκές μάζες που το πίστεψαν και το
εμπιστεύτηκαν ως τον χώρο των αρχών και των
αξιών, τον χώρο που κυρίως μας έκανε περήφα-
νους, μαζί και όλες οι ευρωπαϊκές δυνάμεις της
Σοσιαλδημοκρατίας, έχουμε υποχρέωση να πα-
ρέμβουμε στα νέα κοινωνικά τεκταινόμενα με έναν
αληθινό και ενοποιητικό λόγο αλλά και με μια κοι-
νή στρατηγική και ιδεολογικοπολιτική ηγεμονία.

Γιατί έχουμε βαθιά την ευθύνη να βρισκόμαστε
σε μια διαρκή αντιπαράθεση με εκείνους τους αν-
τιπάλους, επαναφέροντας με τη στάση μας την πο-
λιτική στο προσκήνιο ως πρωτοπόρα δύναμη και
αντίβαρο σε ένα σύστημα συμφερόντων που επι-
χειρεί να την καθυποτάξει.

Ενός συστήματος που σήμερα επιχειρεί να κα-

θιερώσει τον θρίαμβό του με έναν αμιγώς χρημα-
τοπιστωτικό χαρακτήρα που ουσιαστικά δεν συν-
δέεται με την πραγματική οικονομία.

Ενός συστήματος που επιλέγει να εμφανίσει το
πιο σκληρό του προσωπείο, καταργώντας στην ου-
σία κάθε συνεργασία με το κράτος και τις δυνάμεις
της εργασίας.

Ενός συστήματος που πολλαπλασιάζει την κερ-
δοσκοπία στον χρηματοπιστωτικό τομέα απορρυθ-
μίζοντας την παραγωγή και τις αγορές.

Ενός συστήματος που δημιουργεί μια κοινωνία
με κάστες, προνόμια και εκατομμύρια ανέργους.

Ενός συστήματος που ποτέ άλλοτε μέχρι σήμερα
-και αυτό οφείλουμε να το παραδεχτούμε και να
επιχειρούμε να το αλλάξουμε- ο οικονομικός το-
μέας, το διεθνές κεφάλαιο και τα συστήματα συμ-
φερόντων δεν επιβλήθηκαν με τόση αλαζονεία
στην πολιτική θέτοντας σε ανυποληψία τους εκ-
προσώπους της.

Έχουμε λοιπόν βαθιά την ευθύνη να μην προδώ-
σουμε τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία που δοκι-
μάζεται, που παρακολουθεί αμήχανη τα τεκταινό-
μενα με έλλειμμα εμπιστοσύνης και με κυρίαρχη
την αγωνία για το μέλλον της.

Με δεδομένο λοιπόν ότι «εν αρχή ην η πολιτι-
κή» και με γεγονός ότι οι περιγραφές για την κρίση
που αφορούν και την Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευ-
ρώπη έχουν πλέον περισσέψει, ας ανοίξουμε τον
δρόμο σε προσεγγίσεις και πολιτικές για το τι πρέ-
πει να αλλάξει, μιας και οι εποχές αλλάζουν.

Είναι η περίοδος που δεν πρέπει να χαθεί η πε-
ρίοδος που η μάχη πρέπει να δοθεί με νέες ιδεολο-
γικές και πολιτικές αναφορές που δεν θα παρα-
γνωρίζουν τη διεθνή πραγματικότητα, αλλά θα πα-
τούν γερά πάνω σε αυτή.

Με όπλο μας μια νέα πολιτική συγκρότηση, αυ-
τόνομη από κέντρα οικονομικής και όποιας άλλης
δύναμης, έχουμε ευθύνη να αντιπαρατεθούμε, να
κερδίσουμε το παρόν και να παραδώσουμε το μέλ-
λον σε μια εθνική αλλά και πανευρωπαϊκή προ-
οδευτική συσπείρωση με αποστολή μια νέα οικο-
νομική ρύθμιση που θα ομαλοποιεί την αγορά και
θα διανέμει δίκαια τον παραγόμενο πλούτο.

Και μπορούμε να κερδίσουμε τη μάχη γιατί είμα-
στε οι πολλοί και απέναντί μας στέκονται οι λίγοι
κάθε εκδοχής. Εκείνοι που άλλο δεν κάνουν παρά
να μηχανεύονται πώς θα αρπάξουν τον μόχθο των
πολλών. Και μπορούμε να κερδίσουμε τη μάχη αυ-
τή γιατί εμείς έχουμε τη δύναμη.

Γιατί ας το παραδεχτούμε. Από τους πολιτικούς
ποτέ δεν έλειψε η δύναμη, έλειπε όμως η
θέληση και αυτό είναι μια βαθιά και αναγκαία αλλα-
γή που πρέπει να γίνει. Γιατί με τη θέληση δημιουρ-
γείς και προσφέρεις στον άνθρωπο και την κοινωνία
πάρα πολλά και αυτό είναι απόδειξη ότι δεν υπάρχει
τίποτε αυτονόητο αλλά και τίποτε ακατόρθωτο. 
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Ε
ναν «συμβιβασμό - διαβατήριο
για τις Βρυξέλλες» αποκάλυψε
χθες η ιταλική εφημερίδα «La
Repubblica», γράφοντας για

«συνεργασία υπό όρους» ανάμεσα στον
απερχόμενο πρωθυπουργό Μάριο Ντράγ-
κι και τη 45χρονη ακροδεξιά Τζόρτζια Με-
λόνι, η οποία θριάμβευσε στις εκλογές της
Κυριακής και προαλείφεται για να αναλά-
βει την ηγεσία της χώρας.

Μιλώντας για «μυστική συμφωνία», η
κεντροαριστερή εφημερίδα γράφει ότι η
Μελόνι αποδέχθηκε τους τρεις όρους που
της έθεσε ο 75χρονος πρώην διοικητής της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας «Σούπερ
Μάριο» Ντράγκι. 

Πρώτον, η νέα κυβέρνηση της Ιταλίας θα
πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει την οι-
κονομική και στρατιωτική δέσμευση προς
την Ουκρανία και τις κυρώσεις κατά της
Μόσχας. Δεύτερον, να διατηρήσει τη στα-
θερή προσήλωση στο ΝΑΤΟ, χωρίς δισταγ-
μούς ή αστερίσκους και, τρίτον, να μην εγ-
κριθούν νέες δαπάνες στον προϋπολογι-
σμό, προκειμένου να παραμείνει υπό έλεγ-
χο το τεράστιο δημόσιο χρέος.

Πρόσφερε εγγυήσεις
Χωρίς να αποφεύγει τα ειρωνικά σχόλια

περί «τούμπας επιβίωσης» της ευρωσκε-
πτικίστριας και εθνολαϊκίστριας Μελόνι, η
εφημερίδα αποκαλύπτει ότι ο Ντράγκι επι-
κοινώνησε με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν,
τον Γερμανό καγκελάριο Σολτς και την πρό-
εδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάι-
εν με στόχο να προσφέρει εγγυήσεις για τη
Μελόνι και να καθησυχάσει τις ηγεσίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δράση της μελ-
λοντικής κυβέρνησης της Ιταλίας.

«Ο διάλογος μεταξύ του πρωθυπουργού
και της διαδόχου του συνεχίζεται εδώ και
καιρό, εν μέσω παλινωδιών που συνδέον-
ται με κάποιες αντιευρωπαϊκές δηλώσεις
της Μελόνι», γράφει η «La Repubblica».

Πληροφορία, που δεν επιβεβαιώνεται
από επίσημες πηγές, κάνει επίσης λόγο για
μια «άκρως εμπιστευτική» ιδιωτική συνάν-
τηση μεταξύ τους. «Αυτό δεν είναι αποτέλε-
σμα αυτοσχεδιασμού, αλλά μιας ζωτικής
πολιτικής ανάγκης από την οποία εξαρτάται
το μέλλον της νέας πρωθυπουργού: να
αφήσει κατά μέρος τη ριζοσπαστική πλατ-
φόρμα που χρησιμοποίησε προεκλογικά
και να στραφεί προς τους παραδοσιακούς
εταίρους της Ρώμης, την ΕΕ και τις ΗΠΑ»,
γράφει η «La Repubblica».

Τι θα κάνουν Σαλβίνι, Μπερλουσκόνι
«Αλλά είναι δυνατόν να είναι κανείς σί-

γουρος για την προσήλωση σε αυτούς τους
τρεις πυλώνες, όταν θα υπάρχει ο (σ.σ.: επί-
σης ακροδεξιός λαϊκιστής Ματέο) Σαλβίνι
και ο Μπερλουσκόνι στη νέα κυβέρνηση;
Είναι εφικτό να κυβερνηθεί η χώρα με αυ-
τούς που κηρύττουν ελλειμματικές δαπά-
νες και προσεγγίζουν τον Πούτιν;», διερω-
τάται η εφημερίδα.

Όσο για τον ρόλο του Ντράγκι, τονίζεται
ότι «πρόκειται για μια επιλογή που υπαγο-
ρεύεται πάνω από όλα από την επιθυμία
υπεράσπισης του εθνικού συμφέροντος,
υπέρ της ευρωπαϊκής και φιλοατλαντικής
θέσης της Ιταλίας».

Η προεδρία της ιταλικής κυβέρνησης
διέψευσε, πάντως, το δημοσίευμα, λέγον-
τας ότι ο Ντράγκι «δεν συμφώνησε και δεν
δεσμεύθηκε να εγγυηθεί οτιδήποτε». 

Προβάλλοντας το όραμα «πατρίς, θρη-
σκεία, οικογένεια» και «η Ιταλία για τους

Ιταλούς», η Μελόνι επιβλήθηκε κεφαλαι-
οποιώντας τους φόβους και την οργή εκα-
τομμυρίων πολιτών για την έκρηξη των τι-
μών και της ανεργίας.

Αλλά όπως έγραψαν χθες οι «New York
Times», «όταν αναλάβει την εξουσία, η
Μελόνι θα επιλέξει προσεκτικά τις μάχες
της με τις Βρυξέλλες, λόγω του υψηλού
δημόσιου χρέους, με έμφαση στο Μετα-
ναστευτικό».

Μυστική συμφωνία Μελόνι - Ντράγκι 

Όπως αναφέρει 
η «La Repubblica», ο πρώην
πρωθυπουργός «σφράγισε 
το διαβατήριο» για 
την ΕΕ στην αρχηγό της
ακροδεξιάς με τρεις όρους 

Συνεχίστηκε χθες το θρίλερ για το ποιος βρίσκεται πί-
σω από το σαμποτάζ με τις τρεις ταυτόχρονες εκρήξεις
στους υποθαλάσσιους ρωσικούς αγωγούς Nord Stream,
που μεταφέρουν γκάζι από τη Σιβηρία στη Γερμανία, μέ-
σω Βαλτικής.

Μάλιστα, εκφράζονται ανησυχίες από τα διεθνή ΜΜΕ
και τους ειδικούς για ολική αχρήστευση του αγωγού, κα-
θώς το πρόβλημα είναι σοβαρό και ουσιαστικά βγάζει
εκτός λειτουργίας για τον επόμενο χειμώνα και τον Nord
Stream1 και τον Nord Stream2 του οποίου η έναρξη λει-
τουργίας ούτως ή άλλως είχε παγώσει. Και αυτό γιατί εί-
ναι ορατός ο κίνδυνος εισροής μεγάλου όγκου αλμυρού
νερού στο εσωτερικό τους, με αποτέλεσμα να προκληθεί
οξείδωση, σύμφωνα με τους ειδικούς που επικαλείται η
γερμανική εφημερίδα «Tagesspiegel».

Το «Spiegel», μάλιστα, γράφει ότι η CIA είχε προειδο-
ποιήσει από το καλοκαίρι τη Γερμανία για πιθανές επιθέ-
σεις στον Nord Stream. 

Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ μιλούν καθαρά για
δολιοφθορά, ενώ το Κίεβο κατήγγειλε «τρομοκρατική επί-
θεση της Μόσχας», την ώρα που οι τιμές του φυσικού αε-
ρίου αυξήθηκαν κατά 20%, εν μέσω ενεργειακής κρίσης.

Κάποιοι βλέπουν «ρωσικό δάκτυλο» πίσω από το σαμ-
ποτάζ, προκειμένου να ενισχυθεί ο ενεργειακός εκβια-
σμός της Μόσχας στην Ευρώπη. 

Σύμφωνα με ειδικούς, είτε δύτες είτε υποβρύχια
drones τοποθέτησαν τα εκρηκτικά στους αγωγούς. Η
λαϊκή γερμανική εφημερίδα «Bild» γράφει ότι «δύτες
από την κατασκοπευτική υπηρεσία του ρωσικού στρατού
GRU θα μπορούσαν να είναι υπεύθυνοι, ώστε να στείλει

η Μόσχα ξεκάθαρο μήνυμα ότι θα αποκλείσει την Ευρώ-
πη από το γκάζι της». 

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι είναι «βλακώδες να θεωρεί-
ται ύποπτη η Ρωσία», καλώντας τις ΗΠΑ να απαντήσουν
αν βρίσκονται πίσω από τη «δολιοφθορά», καθώς οι
Αμερικανοί τάσσονταν πάντα κατά της ενεργειακής
εξάρτησης της Ευρώπης από τη Ρωσία.

Στο ουκρανικό μέτωπο, η Μόσχα ανακοίνωσε ότι οι
κάτοικοι ψήφισαν «συντριπτικά υπέρ της προσάρτησης
στη Ρωσία» στις κατεχόμενες περιφέρειες, όπου στήθη-
καν τα ψευδοδημοψηφίσματα. 

Δύση και Κίεβο λένε ότι δεν θα αναγνωρίσουν ποτέ το
αποτέλεσμα, ενώ οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να στείλουν και
άλλη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, αξίας 1,1 δισ.
δολαρίων. 

Κίνδυνος ολικής αχρήστευσης του αγωγού Nord Stream μετά το σαμποτάζ



Φ
όβος και τρόμος για φοιτητές
και επιστάτες είχαν γίνει τα
μέλη των δύο σκληρών συμ-
μοριών που είχαν βρει κατα-

φύγιο στις παλιές εστίες της Πολυτεχνειού-
πολης του Ζωγράφου.

Είναι ενδεικτικό ότι είχαν απειλήσει του-
λάχιστον δύο επιστάτες προκειμένου να...
κοιτάνε τη δουλειά τους και όχι τι κάνουν
αυτοί, είχαν πετάξει... κανονικούς φοιτητές
έξω από τα δωμάτια για να τα καταλάβουν,
ενώ είχαν ληστέψει ακόμη και το περίπτερο
που βρίσκεται έξω από την πύλη της οδού
Ηρώων Πολυτεχνείου. Μάλιστα, «περιπο-
λούσαν» γύρω από τις φοιτητικές εστίες και
έκαναν... face control στο ποιος μπαίνει και
βγαίνει. Σε μια περίπτωση δεν δίστασαν να
απειλήσουν με όπλο φοιτητή προκειμένου
να του κάνουν έλεγχο ταυτότητας για να εξα-
κριβώσουν αν πρόκειται για αστυνομικό.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η αστυνομική
επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας
Αθηνών, με τη συνδρομή των ΕΚΑΜ και
ΟΠΚΕ, σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε με
άκρα μυστικότητα, καθώς, όπως προκύπτει
από το διαβιβαστικό της ΕΛΑΣ, σε τουλάχι-
στον δύο περιπτώσεις είχε διαρρεύσει ο
σχεδιασμός με υπαιτιότητα της 22χρονης
δόκιμης αστυφύλακα που συνελήφθη. Το
αποτέλεσμα ήταν να διαφύγει ο 30χρονος
σκληρός ποινικός με το προσωνύμιο
«Τζούλιο», ο οποίος τελικά συνελήφθη το
πρωί της Τρίτης, αφού πρώτα τραυμάτισε
με κατσαβίδι μια 35χρονη ανθυπαστυνόμο,
η οποία στη συνέχεια τον πυροβόλησε για
να τον ακινητοποιήσει. 

Το... βαθύ λαρύγγι
Η 22χρονη δόκιμη αστυφύλακας, η οποία

υπηρετούσε στο ΑΤ Ζωγράφου, φέρεται να
ειδοποιούσε τον επίσης συλληφθέντα Αλ-
βανό ποινικό σύντροφό της όταν αντιλαμ-
βανόταν συγκέντρωση αστυνομικών δυνά-
μεων για επικείμενη επιχείρηση στην Πο-
λυτεχνειούπολη. Για αυτό και μόνο όταν
διασφαλίστηκε από την Υποδιεύθυνση
Ασφάλειας Αθηνών η πλήρης μυστικότητα
της επιχείρησης άναψε το «πράσινο φως»
για τις έρευνες, οι οποίες απέδωσαν 32
συλλήψεις, ενώ στη δικογραφία περιλαμ-
βάνονται συνολικά 52 άτομα.

Ένα άλλο στοιχείο που προκαλεί αίσθηση
είναι ότι κάποια από τα μέλη του κυκλώμα-
τος είχαν κατηγορηθεί ήδη από το 2011 για
συμμετοχή σε μια σκληρή συμμορία λη-
στών που εισέβαλλε σε σπίτια με βαρύ

οπλισμό (πολεμικά τυφέκια Kalashnikov)
και σε ορισμένες περιπτώσεις παρενο-
χλούσε σεξουαλικά τα θύματά της.

Το «λεξιλόγιο»
Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα μέλη των

τριών εγκληματικών ομάδων, οι οποίες
δρούσαν στην ευρύτερη περιοχή του Ζω-
γράφου τουλάχιστον από το 2019, είχαν
φτιάξει και δικό τους «λεξιλόγιο» ούτως
ώστε ακόμη και σε περίπτωση νόμιμων συ-
νακροάσεων να είναι δύσκολο για τις Αρχές
να αντιληφθούν για τι πράγμα μιλούν. Εν-
δεικτικά αναφέρουμε ότι την κοκαΐνη την
αποκαλούσαν «κυρία» ή «άσπρη», την κα-
λής ποιότητας υδροπονική κάνναβη την
αποκαλούσαν «mall» (πρόκειται για κωδι-
κή ονομασία που πρώτη φορά συναντούν οι
έμπειροι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ) και τους
αστυνομικούς «μαύρους» ή «σκυλιά». 

Ο βαρύς οπλισμός
Αίσθηση προκαλούν και όσα βρέθηκαν

τόσο στον χώρο των φοιτητικών εστιών όσο

και στις οικίες των μελών των άλλων δύο
εγκληματικών ομάδων: καραμπίνα, πιστό-
λι-αεροβόλο όπλο, πτυσσόμενο κλομπ και
αναδιπλούμενο σουγιά, σιδερογροθιά-μα-
χαίρι, σιδερογροθιά, 20 φυσίγγια, αλεξί-
σφαιρο, ζυγαριά ακριβείας, νάιλον συ-
σκευασία περιέχουσα άγνωστη ναρκωτική
ουσία κ.ά.
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Η συμμορία τ
ης Πολυτεχνειούπολης
τρομοκρατούσε φοιτητές και
επιστάτες, ενώ μέλη της είχαν
κατηγορηθεί από το 2011 
για συμμετοχή σε ληστείες -
Ποια συνθηματικά
χρησιμοποιούσαν για 
τα ναρκωτικά και 
τους αστυνομικούς 

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Ο «Τζούλιο», το «καρφί»,
η «κυρία» και τα «σκυλιά»

Με εμπλοκή 
σε περιστατικά 
βίας εντός 
κι εκτός γηπέδων

Η πρώτη από τις τρεις εγκλη-
ματικές ομάδες (συνελήφθησαν
εννέα μέλη της) είχε και συγκε-
κριμένη οπαδική... ταυτότητα,
με μέλη της να εμπλέκονται και
σε περιστατικά βίας εντός και
εκτός αθλητικών χώρων, πέραν
των ληστειών, των κλοπών και
της διακίνησης ναρκωτικών. Στο
πλαίσιο ερευνών που πραγμα-
τοποιήθηκαν σε δώδεκα οικίες,
καταστήματα και χώρους απο-
θήκευσης συνολικά βρέθηκαν
και κατασχέθηκαν: 4 ΙΧ αυτοκί-
νητα, 2 πιστόλια, 4 γεμιστήρες,
67 φυσίγγια διαφόρων διαμε-
τρημάτων, πτυσσόμενα μεταλλι-
κά κλομπ και σουγιάδες, πλή-
ρης εξοπλισμός από 2 εξοπλι-
σμένα εργαστήρια για την παρα-
γωγή κάνναβης υδροπονικής
προέλευσης, 2.770 γραμμάρια
ακατέργαστης κάνναβης, 218
γραμμάρια κατεργασμένης κάν-
ναβης (σοκολάτα), 42 γραμμά-
ρια κοκαΐνης κ.ά.

Η δόκιμη αστυνομικός 
με το όπλο στα χέρια 

Ο Αλβανός
ποινικός



Μ
ε ένταση ξεκίνησε, ύστερα
από διακοπή δύο μηνών, στο
Πενταμελές Εφετείο Κα-
κουργημάτων η δίκη για τη

Χρυσή Αυγή. Στην αίθουσα του ακροατη-
ρίου βρέθηκαν χθες 30 υποστηρικτές των
Ηλία Κασιδιάρη και Ιωάννη Λαγού, οι
οποίοι αφού χαιρέτησαν φασιστικά, στη
συνέχεια ξεκίνησαν να φωνάζουν «Ηλία,
θυμήσου, είμαστε μαζί σου». Οι συγγενείς
και οι φίλοι του Παύλου Φύσσα ανταπάν-
τησαν με το σύνθημα «ο Παύλος ζει, τσα-
κίστε τους ναζί», ενώ εκσφενδονίστηκε
και ένα μπουκάλι προς το αντίπαλο στρα-
τόπεδο. Ταυτόχρονα η μητέρα του Παύλου
Φύσσα, η οποία αναμένεται να καταθέσει
στις 7 Οκτωβρίου, διαμαρτυρήθηκε στους
αστυνομικούς λέγοντάς τους: «Τι αστυνο-
μία είστε, ρε; Μαζέψτε τους φασίστες!».

«Όχι» στον Μιχαλολιάκο
Κατά τη χθεσινή διαδικασία, στην οποία

παρίστατο και ο αρχηγός της εγκληματι-
κής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής Νίκος
Μιχαλολιάκος, οι δικηγόροι υπέβαλαν έν-
σταση, καθώς υποστήριξαν ότι ήταν άκυ-
ρη η κλήτευσή του στο δικαστήριο και επι-
πλέον ότι έχει πλαστογραφηθεί και η υπο-
γραφή του στο σχετικό έγγραφο. «Για
πρώτη φορά ο Ν. Μιχαλολιάκος παρίστα-
ται δικονομικά σήμερα. Διατείνεται ότι
ποτέ δεν έλαβε γνώση του αποδεικτικού
της κλήσης. Ο κ. Μιχαλολιάκος βρισκόταν
στη ΜΕΘ μέχρι 12 με 22 Μαΐου 2022.
Αγνοεί παντελώς ποιος παρέλαβε την
κλήση για λογαριασμό του, γιατί ο ίδιος

διατείνεται ότι δεν έλαβε γνώση», ανέφε-
ρε ο δικηγόρος του Δημήτρης Παπαδέ-
λης. Το δικαστήριο τελικά αποφάσισε να
απορρίψει την ένσταση. 

Ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά το περιεχόμε-
νο της έφεσης που διαβάστηκε από τον ει-
σαγγελέα της έδρας ζήτησε τον λόγο και
αρνήθηκε την κατηγορία, δηλώντας ταυ-
τόχρονα ότι είναι μέλος ενός κόμματος
που κυριαρχεί στην Ευρώπη. «Αρνούμαι
κατηγορηματικά την κατηγορία και την
αποκρούω. Χαρακτηρίζεται από έλλειψη
οποιασδήποτε πράξης. Είναι ανυπόστατη,
αβάσιμη, κακόβουλη, προσβάλλει την
αλήθεια και τους κανόνες δικαίου. Αυτή
δεν είναι η δικιά μου θέση αλλά του προ-
έδρου εφετών και εισηγητή δικαστικού
συμβουλίου ο οποίος ζήτησε την αθώω-
ση. Στην πρωτοβάθμια δίκη η εισαγγελέ-
ας της έδρας και νυν αντεισαγγελέας του
Αρείου Πάγου με την πρότασή της αποδό-
μησε την κατηγορία και απέδειξε με
ακράδαντα επιχειρήματα την αθωότητά
μου. Σκοπός είναι ένας, να πλήξει την
ελεύθερη έκφραση των πολιτικών θέσε-
ων», είπε ο κατηγορούμενος για διεύθυν-
ση εγκληματικής οργάνωσης και συνεχί-
ζοντας πρόσθεσε: «Ως μέλος επιτροπών

της Βουλής υπερασπίστηκα την ανεξαρ-
τησία της Δικαιοσύνης. Είμαι μέλος ενός
κόμματος από αυτά που κυριαρχούν τώρα
σε όλη την Ευρώπη», τόνισε μεταξύ άλ-
λων ο Ηλίας Κασιδιάρης. 

Λαγός: «Στη φυλακή 48 αθώοι»
Χθες οι δικηγόροι του Γιάννη Λαγού

ζήτησαν για δεύτερη φορά από την έναρ-
ξη της δίκης την αναστολή της εκτέλεσης
της ποινής του, ενώ ο ίδιος δήλωνε: «Εί-
ναι πρωτάκουστο επτά αρχηγοί σε εγ-
κληματική οργάνωση ενώ επτά χρόνια
ακούγαμε για την αρχή ενός αρχηγού. Το
ότι είναι στη φυλακή με στενοχωρεί πάρα
πολύ. Είμαι 38 μήνες φυλακισμένος.
Γνωρίζουν ότι λένε ψέματα και έχουν
στείλει φυλακή 48 αθώους. Επί εννέα
χρόνια εμείς βαλλόμεθα πανταχόθεν.
Ποτέ δεν μας δόθηκε η δυνατότητα να
απαντήσουμε στα ΜΜΕ. Είναι αστείο πως
εγώ εκφράζω ναζισμό και φασισμό στην
Ελλάδα που έχω γεννηθεί στο Πέραμα
και όχι οι ζάπλουτοι πολιτικοί που έχουν
καταστρέψει τη χώρα». 
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«Ηλία, θυμήσου, είμαστε μαζί
σου» φώναζαν οι οπαδοί 
του Κασιδιάρη, «ο Παύλος ζει,
τσακίστε τους ναζί»,
ανταπάντησαν συγγενείς και
φίλοι του Παύλου Φύσσα

Ένταση, ένσταση και 
φασιστικοί χαιρετισμοί

Λασίθι: Ξυλοδαρμός 
αστυνομικού για 
μία θέση στάθμευσης
Θύμα άγριου και απρόκλητου
ξυλοδαρμού έπεσε το πρωί της
Τετάρτης 28/9 ένας αστυνομικός
που υπηρετεί στο Λασίθι της
Κρήτης, με δράστες έναν κτηνο-
τρόφο και τρία ακόμη μέλη της
οικογένειάς του που προσέτρε-
ξαν να τον βοηθήσουν. Όλα συ-
νέβησαν έξω από ένα συνεργείο
στη Νεάπολη Λασιθίου, με τον
αστυνομικό να παρκάρει υπηρε-
σιακό δίκυκλο της ΕΛΑΣ για να
γίνει κάποια εργασία συντήρη-
σης. 
Τότε ο κτηνοτρόφος τού επιτέ-
θηκε φραστικά, διαμαρτυρόμε-
νος για τις θέσεις στάθμευσης
μπροστά στο συνεργείο, με τον
αστυνομικό να του δηλώνει την
ιδιότητά του και να επιχειρεί να
τον ηρεμήσει. Κάτι τέτοιο δεν
έγινε, με τον κτηνοτρόφο να κα-
λεί… ενισχύσεις και έπειτα από
λίγα λεπτά να φτάνουν τρία μέλη
της οικογένειάς του και να επιτί-
θενται στον αστυνομικό με γρο-
θιές και κλοτσιές, ενώ παράλλη-
λα τον έβριζαν. Ο αστυνομικός
τραυματίστηκε -όπως φαίνεται
και στη φωτογραφία- στο πρό-
σωπο και το σώμα, ενώ ύστερα
από παρέμβαση συναδέλφων
του που έφτασαν στο σημείο εί-
χαμε τρεις συλλήψεις. 
Μιλώντας στην «Political» ο
πρόεδρος της Ένωσης Αστυνο-
μικών Λασιθίου Γιώργος Καρ-
τσάκης ανέφερε χαρακτηριστι-
κά: «Οι παραβατικές συμπερι-
φορές ορισμένων δεν κάμπτουν
το ηθικό μας ούτε μπορούν να
προκαλέσουν φόβο για το έργο
μας. Η ατιμωρησία συγκεκριμέ-
νων κοινωνικών ομάδων οι οποί-
ες παραμένουν αμετανόητες για
τις πράξεις τους μας πεισμώνει
και συνεχίζουμε πιο δυνατοί».

Κώστας Παπαδόπουλος

Δ Ι Κ Η  Χ Ρ Υ Σ Η Σ  Α Υ Γ Η Σ
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Σ
τα ύψη είναι η αγωνία συγγενών
και φίλων της 48χρονης Ευρυδί-
κης, η οποία αγνοείται και δεν
έχει δώσει σημεία ζωής από την

περασμένη Πέμπτη στο Καρπενήσι, όπου
εντοπίστηκε σταθμευμένο το όχημά της
στη γέφυρα Τατάρνας.

Τις τελευταίες δύο ημέρες επιστρατεύτη-
κε για τις έρευνες ακόμη και ειδικό drone
της ομάδας διάσωσης ΟΦΚΑΘ από τη Θεσ-
σαλονίκη, το οποίο θα αναζητούσε στοιχεία
στον βυθό της λίμνης Κρεμαστών. Όπως
έλεγαν χθες στην «Political» πηγές από το
Λιμενικό Σώμα, το εν λόγω drone διευκό-
λυνε ιδιαίτερα τους βατραχανθρώπους του
αλλά και την έρευνα ειδικότερα, καθώς
ήταν δύσκολο να μεταβούν στον βυθό της
λίμνης λόγω των φερτών υλικών. Μετά την
ολοκλήρωση της συγκεκριμένης έρευνας
με τη σάρωση του βυθού δεν βρέθηκε ίχνος
της γυναίκας, ούτε κάποιο ρούχο που φο-
ρούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Οι αρμόδιες Αρχές είχαν τεθεί σε συνα-
γερμό τις τελευταίες ημέρες, καθώς το
sonar του Ερυθρού Σταυρού είχε δώσει κά-
ποιο στίγμα ότι υπάρχει κάτι στον βυθό της
λίμνης το οποίο θα έπρεπε να ερευνηθεί πε-
ραιτέρω. Αυτό που προβλημάτιζε χθες τους
ειδικούς που συμμετείχαν στις προσπάθειες
εντοπισμού είναι αν όντως η γυναίκα έπεσε
από τη γέφυρα ή είναι σε κάποιο άλλο ση-
μείο στην ευρύτερη περιοχή. Πρακτικά, αυτό
οδήγησε στην απόφαση να μπουν στις έρευ-
νες και ειδικά επίγεια κλιμάκια, ανάμεσά
τους και κυνηγοί από τη Θεσσαλονίκη, οι
οποίοι πρόκειται να «σαρώσουν» την περιο-
χή σε ακτίνα 2-2,5 χιλιομέτρων, και να ξεκα-
θαριστεί αν έχει πέσει στη λίμνη ή όχι.

«Δεν είμαστε αισιόδοξοι»
Αυτό που εκτιμάται από τους ειδικούς εί-

ναι ότι, εάν η γυναίκα είχε πέσει στη λίμνη, θα
είχε αναδυθεί το σώμα της στην επιφάνεια,

ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο της εγκλη-
ματικής ενέργειας. Παράλληλα, ακόμη μία
εκτίμηση που κάνουν είναι να τοποθέτησε η
ίδια με κάποιο τρόπο βαρίδια ή ακόμη και
βαράκια γυμναστικής στα πόδια της, προκει-
μένου να δώσει τέλος στη ζωή της.

«Δεν είμαστε αισιόδοξοι. Έχουμε σαρώ-
σει εδώ και αρκετές ημέρες την περιοχή.
Δεν αποκλείεται η εγκληματική ενέργεια,
αλλά δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι.
Αυτό θα φανεί από μια ιατροδικαστική εξέ-
ταση αν εντοπιστεί η σορός της. Μπορεί να
μην είναι στη λίμνη, για αυτό θα ξεκινήσουν
και επίγειες έρευνες», έλεγε χθες στην

«Political» αρμόδιος υπηρεσιακός παρά-
γοντας του Λιμενικού Σώματος.

«Καλύψαμε το επικίνδυνο σημείο που
μας είχαν υποδείξει. Φτάσαμε στα 75 μέ-
τρα. Οι έρευνες αναμένεται να συνεχι-
στούν και σήμερα. Θα ανοίξουμε την
έρευνά μας», δήλωσε χθες ο πρόεδρος
της Εθελοντικής Διασωστικής Ομάδας
ΟΦΚΑΘ, Χρήστος Ράμμος. Οι αρμόδιες
Αρχές και υπηρεσίες καθώς και εθελον-
τές «χτενίζουν» την περιοχή ασταμάτητα,
χωρίς αποτέλεσμα, ενώ σήμερα θα συμ-
πληρωθεί μία εβδομάδα από την εξαφάνι-
ση της άτυχης γυναίκας. 

Όλα τα σενάρια
για την άφαντη Ευρυδίκη

Οργισμένη η τοπική κοινωνία στην Πάτρα παρακο-
λουθεί την υπόθεση διακίνησης ενός ογκώδους ηλε-
κτρονικού αρχείου με βίντεο και φωτογραφίες 141 νεα-
ρών γυναικών σε προσωπικές στιγμές. Το συγκεκριμέ-
νο αρχείο κυκλοφορεί από κινητό σε κινητό και περιέ-
χει φακέλους στους οποίους, μάλιστα, αναφέρονται τα
πραγματικά ονόματα των γυναικών που απεικονίζον-
ται! Η προαναφερθείσα υπόθεση είναι μία από τις πολ-
λές που έχουν απασχολήσει τις Αρχές τα τελευταία
χρόνια. Μια γυναίκα που είναι θύμα εκδικητικής πορ-

νογραφίας μιλά -υπό τον όρο της ανωνυμίας- στην
«Political».

«Είναι τρομακτικό να σε εκβιάζουν έτσι»
Η Σ.Λ. είχε στείλει φωτογραφίες της στον σύντροφό

της. Όταν χώρισαν, εκείνος άρχισε να την απειλεί και να
την εκβιάζει πως θα τις διαρρεύσει. Μάλιστα, άρχισε να
τις στέλνει σε συγγενικά της πρόσωπα βρίζοντάς τη.
«Βίωσα έναν εφιάλτη. Είναι τρομακτικό κάποιος να σε εκ-
βιάζει με αυτόν τον τρόπο. Άρχισε να στέλνει φωτογρα-

φίες μου σε συγγενείς μου. Ήταν τρομακτικό. Φυσικά κα-
τήγγειλα το περιστατικό στην αστυνομία και η υπόθεση
έχει πάρει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης», μας είπε η
άτυχη γυναίκα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, πολλοί από
τους δράστες έχουν εξειδικευμένες γνώσεις ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών. «Με τον τρόπο αυτό ο εκάστοτε δρά-
στης μπορεί να εκθέτει το θύμα σε άγνωστο αριθμό αν-
θρώπων και ειδικότερα μια κοπέλα την οποία στοχοποιεί
και εκθέτει», μας είπε ο δικηγόρος Αντώνης Καραγιάννης
που έχει χειριστεί τέτοιες υποθέσεις κατά το παρελθόν.

Γυναίκα-θύμα του revenge porn μιλά στην «Political»: «Βίωσα έναν εφιάλτη»

Συνεχίζεται το θρίλερ με 
τη 48χρονη στο Καρπενήσι,
άκαρπες οι έρευνες 
των βατραχανθρώπων με 
τη συνδρομή drone και sonar
- Οι Αρχές εξετάζουν 
το ενδεχόμενο 
της εγκληματικής ενέργειας ή
της αυτοκτονίας με… βαρίδια 

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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A
λλες τέσσερις οβίδες, συνολικά
επτά μέχρι τώρα, εντοπίστηκαν
στο εργοτάξιο που βρίσκεται

στην οδό Λέοντος Σοφού, στο κέντρο της
Θεσσαλονίκης.  Ο ιδιοκτήτης και χειρι-
στής των χωματουργικών μηχανημάτων
Άγγελος Φρατζίδης που εκτελεί εργα-
σίες στο σημείο εντόπισε άλλες τέσσερις
οξειδωμένες οβίδες και για άλλη μία φορά κινήθηκαν
όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την απομάκρυνση
και εξουδετέρωσή τους.

«Εντόπισα μία νωρίς το πρωί στις 08.00, μία γύρω στις
10.00 και μία πριν από λίγο, στις 12.00… Δεν έχει τελει-
ωμό αυτό…», επισήμανε ο κ. Φρατζίδης, ιδιαίτερα ανή-
συχος, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο
Ειδήσεων, και τόνισε πως «και οι τελευταίες οβίδες που

εντοπίστηκαν είναι ολόιδιες με τις
προηγούμενες, είναι οξειδωμένες
οβίδες, των 33 εκ. με διάμετρο 81 χιλ.
από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Όλες
είναι εντοπισμένες στο ίδιο σημείο,
γεγονός που μας κάνει να πιστεύουμε
πως εδώ πρέπει να υπήρχε αποθήκη
με πυρομαχικά».

Στο συγκεκριμένο εργοτάξιο υπήρχε μια τριώροφη πο-
λυκατοικία που είχε ανεγερθεί το 1954 και κατεδαφίστη-
κε το 2004, σύμφωνα με κατοίκους και επαγγελματίες
της περιοχής. Από νωρίς το πρωί η περιοχή γύρω από το
εργοτάξιο είχε αποκλειστεί από τις αστυνομικές Αρχές.
Επιτόπου βρέθηκαν πυροτεχνουργοί του στρατού, προ-
κειμένου με ασφάλεια να μεταφέρουν τις οβίδες στο πε-
δίο βολής για εξουδετέρωση.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Επέστρεψε υγιής 
ο Τζιτζικώστας 

Έπειτα από περίπου πενήντα μέ-
ρες επέστρεψε δριμύτερος στα
καθήκοντά του ο περιφερειάρχης
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστο-
λος Τζιτζικώστας. Ανάρρωσε πλή-
ρως από το ατύχημα που είχε και
την επέμβαση στην οποία υποβλή-
θηκε και γύρισε στο γραφείο και
τις υποχρεώσεις του. Μάλιστα,
από την πρώτη κιόλας στιγμή ξεκί-
νησε τις συναντήσεις, τα
ραντεβού και τη διά ζώσης παρου-
σία σε εκδηλώσεις, όπως με τον
πρέσβη της Ιαπωνίας στην Ελλάδα
Γιασουνόρι Νακαγιάμα.

Ο Θεόδωρος και
ο... Λούκυ Λουκ!

Την «κρυφή» του αγάπη για τα
κόμικ μοιράστηκε ο Θεόδωρος
Καράογλου με τους διαδικτυα-
κούς του φίλους αλλά και με τον
γιο του. Ο βουλευτής της ΝΔ στη
Β’ Θεσσαλονίκης παρέα με τον
Γιώργο επισκέφθηκαν την έκθε-
ση «The comic con 6» στο Βελλί-
δειο και συναντήθηκαν με τους
διοργανωτές Τάσο Λαζαρίδη, Λε-
όντιο Παπαδόπουλο και Σέργιο
Κισκίνη. Για την ιστορία, ο Θεό-
δωρος Καράογλου έχει στη συλ-
λογή του όλα τα τεύχη του Λούκυ
Λουκ που έχουν κυκλοφορήσει! 

ΝΔ: Επισκέψεις  
σε νοσοκομεία 
η Γραμματεία Υγείας

Επισκέψεις σε όλα τα νοσο-
κομεία του Νόμου Θεσσαλονί-
κης ξεκινά το αμέσως επόμενο
διάστημα η Γραμματεία Υγείας
της Διοικούσας Επιτροπής της
Νέας Δημοκρατίας. Στόχος των
επισκέψεων όπως αποφασίστη-
κε κατά τη διάρκεια συνεδρία-
σης είναι η συζήτηση τόσο με τις
διοικήσεις όσο και με τους ερ-
γαζόμενους για τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν στον χώρο
εργασίας τους.

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο Βασίλης Μωυσίδης για
τον εγγονό που πήρε το όνομά του και το δείχνει σε
κάθε ευκαιρία! Ο εντεταλμένος σύμβουλος, αρμό-
διος για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
Θεσσαλονίκης κέρασε τους δημοτικούς συμβού-

λους με αφορμή τη βάφτιση του μικρού Βασίλη και
δέχτηκε τις ευχές από τους συναδέλφους του.
«Εκτός από το όνομα να πάρει και τη χάρη του παπ-
πού του», είπε ο πρόεδρος του ΔΣ Πέτρος Λεκάκης
στην τελευταία συνεδρίαση.

Ευτυχισμένος ο Βασίλης Μωυσίδης για τον συνονόματο εγγονό

Προβληματίζει τον δήμο 
η θέρμανση στα σχολεία 

Το θέμα της θέρμανσης των σχολείων εξαιτίας της
ενεργειακής κρίσης θα απασχολήσει την επόμενη
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονί-
κης. Την πρόταση για εκτενέστερη κουβέντα επί του
θέματος έκανε η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση»
μέσω του συμβούλου Μιχάλη Κωνσταντινίδη, η
οποία έγινε αποδεκτή από τη διοίκηση Ζέρβα. Έτσι,
το επόμενο διάστημα θα συγκεντρωθούν στοιχεία
για την κατανάλωση του αερίου στα σχολικά συγ-
κροτήματα και τα χρήματα που απαιτούνται, για να
είναι ενήμεροι όλοι οι σύμβουλοι τι μέλλει γενέσθαι
ενόψει του χειμώνα.

Φτάνει η ώρα να ανοίξει  
ο Σαββάκης τα χαρτιά του

Στην τελική ευθεία μπαίνει το σενάριο «Σαββάκης
για Δήμο Θεσσαλονίκης». Μπο-
ρεί αυτό να ακούγεται από πέρσι
τα Χριστούγεννα, ο ίδιος να μη
λέει κουβέντα και χρόνο με τον
χρόνο να αυξάνεται ο αριθμός
των συνομιλητών του, όμως τί-
ποτα ακόμα δεν είναι επίσημο.
Από την περασμένη Παρασκευή είναι ο απερχόμενος
πρόεδρος του ΣΒΕ. Ολοκληρώθηκε η θητεία του και
ήρθε η ώρα να ανοίξει τα χαρτιά του για την επόμενη
μέρα. Είναι ίσως ο πιο κρίσιμος κρίκος της αλυσίδας
των υποψηφίων, καθώς φέρνει προίκα την ομάδα
Μπουτάρη που θέλει να επιστρέψει. 

Ο Αμπατζίδης υποψήφιος 
για την Καλαμαριά 

Βγαίνει μπροστά και μάλιστα δυναμικά ο Ματθαίος
Αμπατζίδης, βάζοντας στοπ σε δημοσιεύματα που προ-
σπερνούν την υποψηφιότητά του για τον Δήμο Καλαμα-
ριάς. Ο κ. Αμπατζίδης ανακοίνωσε το όνομα της παράτα-
ξης, που θα είναι «Καλαμαριά Πρωταγωνίστρια», και
ενημέρωσε πως το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η
παρουσίαση των υποψηφίων του συνδυασμού. «Θα
διεκδικήσω την ψήφο και την εμπιστοσύνη των συμπο-
λιτών μου», τόνισε, βάζοντας τέλος στα όποια σενάρια
ενόψει των εκλογών του 2023.

Με ξεχωριστά ψηφοδέλτια
Νασιούλας, Κουριαννίδης

Ο Ιωάννης Νασιούλας και ο Γιάννης Κουριαννίδης,
αμφότεροι εκφραστές του λεγόμενου πατριωτικού χώ-
ρου, θα είναι ξανά υποψήφιοι δήμαρχοι Θεσσαλονίκης,
για την ώρα με ξεχωριστά ψηφοδέλτια. Ο πρώτος ανα-
κοινώνει την παράταξή του το Σάββατο στο Βελλίδειο, ο
δεύτερος με την ημερίδα που πραγματοποίησε έστειλε
το μήνυμα ότι με τον νέο νόμο θα μπορούν να κατέβουν
στις εκλογές μόνο τα κομματικά ψηφοδέλτια και τα πα-
ραδοσιακά αυτοδιοικητικά όπως της δικής του παράτα-
ξης. Πάντως δήλωσε ανοιχτός στις συμμαχίες και απο-
κάλυψε ζυμώσεις στον χώρο. 

Εντοπίζονται όλο και περισσότερες παλιές 
οβίδες σε εργοτάξιο στη Λέοντος Σοφού



`

Για μια ακόμη φορά οι επιλογές της δημοτική αρχής Αμαρουσίου τού Θόδωρου Αμπατζόγλου στον
τρόπο που προσπαθεί να αντιμετωπίσει θέματα της καθημερινότητας προκαλούν την έντονη αντί-

δραση της αντιπολίτευσης. Αυτήν τη φορά αφορμή ήταν ο διαγωνισμός για το κλάδεμα του πράσινου,
που προκάλεσε την «επίθεση» από την παράταξη της αντιπολίτευσης που ηγήθηκε ο Γιώργος Καρα-
μέρος, η οποία κατηγόρησε τον δήμαρχο ότι «εξακολουθεί να “κλαδεύει” τα ταμειακά διαθέσιμα του

δήμου, ιδιωτικοποιώντας παράλληλα με πολύ μεγάλο κόστος κρίσιμες υπηρεσίες».
Όπως προέκυψε από τη «θυελλώδη» συζήτηση του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή, η αρχική

διαφωνία ήταν με την επιλογή να δοθεί μια τέτοια υπηρεσία, όπως το κλάδεμα, σε ιδιώτη, αλλά από
εκεί και πέρα μπήκαν και θέματα οικονομικά και νομιμότητας της διαδικασίας. Αφενός η αντιπολί-

τευση θεώρει ότι το κόστος των 995.000 ευρώ είναι πολύ μεγάλο, αφετέρου καλεί τον κ. Αμπατζό-
γλου να ακυρώσει τον διαγωνισμό από τη στιγμή που σε αυτόν συμμετείχε, όπως υποστηρίζουν, μό-

νο μία εταιρεία. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί η επισήμανση ότι «στα τρία χρόνια έχουν ξοδευτεί κοντά
10 εκατ. ευρώ μέσα από διαδικασίες fast track με κάθε πιθανή και απίθανη δικαιολογία». 

Κόντρα Κράτσα -
Γαλιατσάτου

Σκληρή κριτική στην περιφερειάρχη Ιονίων
Νήσων Ρόδη Κράτσα για την πορεία στη δια-
χείριση των στερεών αποβλήτων κάνει ο
πρώην περιφερειάρχης Θεόδωρος Γαλιατσά-
τος με επερώτηση που κατέθεσε προς την πε-
ριφερειακή αρχή, στην οποία κάνει λόγο για
«επιτομή της αποτυχίας». Κατηγορεί την περι-
φερειάρχη πως διοικεί τον ΦοΔΣΑ με πλήρη
αδιαφάνεια και αναρωτιέται γιατί η περιφέ-
ρεια αιτείται συνεχείς αναβολές στο ΣτΕ για
προσφυγές που έχει καταθέσει η ίδια. Τέλος,
κάνει αναφορά στην κατάσταση που βρίσκεται
η διαχείριση των απορριμμάτων στα νησιά, το-
νίζοντας: «Εργοστάσιο Κέρκυρας, στα αζήτη-
τα. Εξυγίανση στο Τεμπλόνι, στο μηδέν. ΚΔΑΥ
Ζακύνθου, αθλιότητα πολλών τόνων. Σταθμός
Μεταφόρτωσης Ιθάκης, με χύδην απορρίμμα-
τα».  Αναμένεται η απάντηση της περιφέρειας.

Έρχεται νέα ενίσχυση
Από μέρα σε μέρα έρχεται η νέα οικονο-

μική ενίσχυση στους δήμους προκειμένου
να καλύψουν μέρος του «ανοίγματός» τους
από το ενεργειακό κόστος, η οποία, σύμ-
φωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Μάκη
Βορίδη, θα είναι της τάξεως των 55 εκατ.
ευρώ. Για την ακρίβεια, ο υπουργός ξεκα-
θάρισε πως τα 50 εκατ. ευρώ θα είναι για
την ενεργειακή κρίση που ταλανίζει τους
δήμους, ενώ τα άλλα 5 εκατ. ευρώ θα δο-
θούν για να καλυφθεί  το φλέγον ζήτημα
των σχολικών καθαριστριών που δημιουρ-
γήθηκε με την αύξηση των ωρών στα ολοή-

!
Μαραθώνια υποστήριξη

Με τη συνδιοργάνωση και την οικονομική στήριξη της Περιφέ-
ρειας Αττικής θα πραγματοποιηθεί ο 39ος Αυθεντικός Μαραθώνιος
της Αθήνας στις 12-13 Νοεμβρίου, ο οποίος είναι αφιερωμένος στη
μνήμη του Γρηγόρη Λαμπράκη. Πάνω από 45.000 δρομείς από την
Ελλάδα και 112 χώρες από όλο τον κόσμο θα λάβουν μέρος στον φε-
τινό Αυθεντικό Μαραθώνιο που οργανώνει ο ΣΕΓΑΣ με συνδιοργα-
νωτές την Περιφέρεια Αττικής, τους Δήμους Αθηναίων και Μαρα-
θώνα και την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Όσον αφορά τη στήρι-
ξη της περιφέρειας, ο περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης τόνισε
ότι «φέτος διπλασιάσαμε το ποσό που διαθέτουμε για τον 39ο Μα-
ραθώνιο, θέλοντας να επενδύσουμε στα πολλαπλά οφέλη που προ-
κύπτουν από τα αθλητικά δρώμενα, τα οποία ενώνουν το παρελθόν
με το παρόν». 
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Το «κλάδεμα» των αποθεματικών
και ο «διαγωνισμός-παρωδία» 

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα βό-
ρεια της Αθήνας, έχει ξεκινήσει μεγάλη

συζήτηση για τη διαδοχή του επικεφαλής
της παράταξης της μείζονος αντιπολίτευ-

σης; Μέχρι τώρα ο πολύ φιλόδοξος επικεφαλής δεν
έχει ανακοινώσει την αποχώρησή του, ωστόσο είναι
κοινό μυστικό ότι «κοιτάει» πιο πολύ προς τις βουλευ-
τικές εκλογές. Βέβαια, κάποιοι λένε ότι δεν αποκλεί-
εται να περιμένει να δει τι αποτέλεσμα θα έχει στις
εθνικές και μετά θα ανακοινώσει τις προθέσεις του για
τις αυτοδιοικητικές... 

Όλοι ικανοποιημένοι
Τεράστια νίκη για τις «μάχες» που έδωσαν

εδώ και καιρό (έστω και αν δεν ήταν ενωμένοι
σε αυτές) αισθάνονται τους πήραν οι δήμαρχοι
Ελληνικού - Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταν-
τάτος, Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου και
Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης μετά την απόφαση
της κυβέρνησης να παραχωρήσει στους όμο-
ρους δήμους της επένδυσης του Ελληνικού
κοινόχρηστους χώρους και κτίρια. Συγκεκρι-
μένα, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊ-
κούρας υπέγραψε απόφαση με την οποία πα-
ραχωρείνται στους τρεις δήμους μια συνολική
έκταση 235 στρεμμάτων και 50 ακινήτων, τα
οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν για υπη-
ρεσίες διοίκησης, πρόνοιας, πολιτισμού, αθλη-
τισμού, σχολικής εκπαίδευσης και για αστικές
υποδομές. Αξίζει να σημειώσουμε την παρα-
τήρηση του υπουργού κατά την υπογραφή της
απόφασης πως «ένα πρόβλημα που φάνταζε
άλυτο και δημιουργούσε -πολλές φορές- έντο-
νες αντιπαραθέσεις σε τοπικό επίπεδο βρίσκει
λύση». Να δούμε λοιπόν αν έπειτα και από αυ-
τή την εξέλιξη θα λήξει και η αντιπαράθεση με-
ταξύ των δημάρχων της περιοχής. 
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πιπλέον 3,28 δισ. ευρώ για
142 νέα έργα θα διατεθούν
μέσω του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης σε υποδομές, αναπλά-

σεις, ψηφιακό εκσυγχρονισμό του
κράτους, στήριξη των ανέργων κ.ά.
Σύμφωνα με στοιχεία του επικεφαλής
του σχεδίου «Ελλάδα 2.0», αναπλη-
ρωτή υπουργού Οικονομικών Θόδω-
ρου Σκυλακάκη, μέχρι στιγμής έχουν
ενταχθεί στο πρόγραμμα χρηματοδο-
τήσεων 372 έργα, προϋπολογισμού
13,5 δισ. ευρώ, μόνο ως προς το σκέ-
λος των επιδοτήσεων. Ειδικότερα, τα
σημαντικότερα έργα που εντάσσονται
στο νέο πακέτο χρηματοδοτήσεων εί-
ναι τα εξής:

� Ιδιωτικές επενδύσεις μέσω του Τα-
μείου Invest 500 εκατ. ευρώ
� Αντλησιοταμιευτικός Σταθμός Δυτι-
κής Ελλάδας (Αμφιλοχία) 250 εκατ.
� Σύστημα παρακολούθησης πυρκα-
γιών 200,4 εκατ.
� Πανεπιστήμια Αριστείας και ανα-
βάθμιση ερευνητικών υποδομών
194,246 εκατ.
� Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια
του Δημοσίου, προϋπολογισμού 170
εκατ.
� Προληπτικά τεστ κατά του καρκίνου
του τραχήλου της μήτρας 153,574 εκατ. 
� Νεφοϋπολογιστικές υποδομές 117,8
εκατ. 
� Αναβάθμιση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ 100
εκατ. 
� Ανάπλαση Βοτανικού-Ελαιώνα, έργα
οδοποιίας, ποδηλατόδρομοι και δίκτυα
ομβρίων-αποχέτευσης 96,74 εκατ. 
� Συμπράξεις Ερευνητικής Αρι-

στείας 94,655 εκατ. 
� Κατάρτιση και απασχόληση 15.000
ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών
91,725 εκατ.
� Αναβάθμιση λογισμικού 82,9 εκατ. 
� Σύστημα ΤΗ2ORAX για καινοτόμες
τεχνολογίες αιχμής, με την πολιτική
προστασία και την άμυνα της χώρας,
61,727 εκατ.
� Χρηματοδότηση της βασικής έρευ-
νας και οριζόντια υποστήριξη όλων των
επιστημών 59,059 εκατ.
� Παροχή κινήτρων σε επισκέπτες κα-
θηγητές 59,745 εκατ. 
� Άσκηση και υγιεινή διατροφή 44,728
εκατ. 
� Κέντρο Ακτινοθεραπείας στο νοσο-
κομείο «Η Σωτηρία» 40,261 εκατ.
� Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματι-
κές επιστημονικές περιοχές, με ειδικό

ενδιαφέρον για τη σύνδεση με τον πα-
ραγωγικό ιστό 39,875 εκατ. 
� Ψηφιακός μετασχηματισμός του γε-
ωργικού τομέα 36,727 εκατ.
� Τεχνολογικό πάρκο «ThessINTEC»
στη Θεσσαλονίκη 35,062 εκατ.
� Αναβάθμιση του συστήματος τήρη-
σης των αρχείων των Δικαστηρίων
28,76 εκατ. 
� Αστική ανάπλαση της Αθηναϊκής Ρι-
βιέρας από Καλλιθέα έως Βουλιαγμέ-
νη 24,713 εκατ. 
� Νέο Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημο-
σίων Συμβάσεων 20,726 εκατ.
� Ανάλυση δεδομένων 18,532 εκατ. 
� Ενοποίηση μητρώων ΗΔΙΚΑ 15,195
εκατ. 
� Ανάπτυξη μητρώου ζώων συντρο-
φιάς 3,124 εκατ. 

Στο «Ελλάδα 2.0» εντάχθηκαν και

έργα μεταρρυθμιστικού χαρακτήρα,
άνευ κόστους, όπως είναι η απλοποί-
ηση της αδειοδοτικής διαδικασίας
επενδύσεων σε ΑΠΕ, το νέο θεσμικό
πλαίσιο για τη διά βίου μάθηση και
ανάπτυξη δεξιοτήτων, το πλαίσιο για
την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου,
κυρίως για προϊόντα που υπόκεινται σε
ειδικούς φόρους κατανάλωσης (κα-
πνός, αλκοόλ και ενέργεια) και η δια-
σύνδεση ηλεκτρονικών ταμειακών μη-
χανών με συστήματα (POS) και με την
ΑΑΔΕ.

Την επέκταση του προγράμματος της Δημόσιας Υπη-
ρεσίας Απασχόλησης για την κατάρτιση 80.000 ανέργων,
λόγω εξάντλησης των πόρων, ανακοίνωσε ο Κωστής Χα-
τζηδάκης. 

Όπως ανέφερε ο υπουργός Εργασίας στην ομιλία του
σε συνέδριο για τις επενδύσεις και την ανάπτυξη, «έχει
ήδη ξεκινήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα σε δεξιότη-
τες όπου οι επιχειρήσεις έχουν έλλειψη προσωπικού,
όπως το ψηφιακό εμπόριο, τα logistics, το ψηφιακό mar-
keting, αλλά και η ενεργειακή αναβάθμιση εγκαταστά-
σεων και η πράσινη επιχειρηματικότητα, αλλά λόγω
εξάντλησης των θέσεων θα υπάρξει επέκτασή του». Το
πρόγραμμα κατάρτισης ξεπερνά τα 300 εκατ. ευρώ και
αφορά 150.000 εργαζομένους, ενώ πάνω από 700.000

εργαζόμενοι και άνεργοι θα ωφεληθούν από προγράμ-
ματα κατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων
που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο
Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ μέχρι το
2025, ανέφερε ο υπουργός.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η πλατφόρ-
μα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο
πρόγραμμα κατάρτισης 80.000 ανέργων,
με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων που
ζητούν οι επιχειρήσεις, άνοιξε στις 27 Ιουλί-
ου και ο προϋπολογισμός ύψους 100 εκατ. ευρώ
εξαντλήθηκε σε λιγότερο από δύο μήνες παρά τις αυξη-
μένες απαιτήσεις που προβλέπονται τόσο για τους παρό-
χους κατάρτισης όσο και για τους καταρτιζόμενους.

Αναφερόμενος στα θέματα της ασφάλισης, ο κ. Χατζη-
δάκης υπογράμμισε το νέο πλαίσιο στους ατομι-

κούς κουμπαράδες για τις επικουρικές συν-
τάξεις των νέων, ενώ ανήγγειλε θεσμικές
παρεμβάσεις για τα Ταμεία Επαγγελματι-
κής Ασφάλισης, ώστε να μειωθούν η
γραφειοκρατία και το διοικητικό βάρος,
μέσω απλοποίησης της διαδικασίας

αδειοδότησης. Σε σχέση με την ασφαλιστι-
κή μεταρρύθμιση, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε

ότι θα γίνει εξορθολογισμός του συστήματος
οφειλών προς τον ΕΦΚΑ, με βάση τον περιορισμό του
χρόνου απαίτησης της οφειλής στα 10 αντί για 20 χρόνια
που ισχύει σήμερα. 

Θ. Σκυλακάκης: 
«Έχουν εγκριθεί
επιδοτούμενα προγράμματα
ύψους 13,5 δισ. ευρώ»

Κωστής  Χατζηδάκης: Επεκτείνεται το πρόγραμμα κατάρτισης 80.000 ανέργων

Έργα 3,3 δισ. εντάσσονται 
στο Ταμείο Ανάκαμψης 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης



Ψ
ήφο εμπιστοσύνης στην
Ελλάδα αποτελεί η με-
γάλη επένδυση του πο-
λυεθνικού κολοσσού της

Google, η οποία ανακοινώνεται σήμε-
ρα και θα μετατρέψει τη χώρα σε τε-
χνολογική πύλη. 

Συγκεκριμένα, ο αμερικανικός κο-
λοσσός προχωρά στην ανάπτυξη υπο-
δομών cloud (τεχνολογικά νέφη), σε
συνδυασμό με την εφαρμογή δράσε-
ων και προγραμμάτων εκπαίδευσης,
αλλά και ψηφιακού μετασχηματισμού
επιχειρήσεων. Έτσι, εμπλουτίζεται ο
κατάλογος των πολυεθνικών τεχνολο-
γικών κολοσσών, καθώς ήδη έχουν
ανακοινώσει αντίστοιχα σχέδια για τη
χώρα μας η Microsoft και η Amazon.

Η επένδυση της Google στη χώρα
μας αναμένεται να εκτοξεύσει τις «με-
τοχές» της Ελλάδας στον τομέα της
ανάπτυξης τεχνολογιών αιχμής, συμ-
βάλλοντας στην ένταξη χιλιάδων επι-
χειρήσεων στον νέο κόσμο της υπε-
ρυψηλής τεχνολογίας. 

Οι ανακοινώσεις θα γίνουν από την
πρόεδρο της Google Cloud Internatio-
nal Άντερ Φοξ Μάρτιν και την πρόεδρο
της Google Νοτιοανατολικής Ευρώ-
πης Πέγκυ Αντωνάκου, παρουσία του

πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτά-
κη. Με τις νέες υποδομές που θα ανα-
πτύξει ο τεχνολογικός κολοσσός, ανα-
μένεται να αναβαθμιστούν θεαματικά
οι ταχύτητες και οι νέες δυνατότητες
που θα έχουν οι πελάτες, μέσα από τις
προσφερόμενες υπηρεσίες. 

Υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών
Επιπλέον, η Google θα προχωρήσει

σε μια πολύ σημαντική επένδυση στον
τομέα των υποθαλάσσιων καλωδίων
οπτικών ινών. Συγκεκριμένα, μέσω
του Blue Submarine Cable System
και σε συνεργασία με τον ιταλικό κο-
λοσσό TI Sparkle θα γίνει η διασύνδε-
ση με Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα και Ισ-
ραήλ, ενώ με το επενδυτικό σχέδιο
Raman θα υπάρξει επέκταση της δια-
σύνδεσης προς Ιορδανία, Σαουδική
Αραβία, Τζιμπουτί, Ομάν και Ινδία. 

Η δημιουργία των νέων data cen-
ters της Google στην Ελλάδα αναμέ-
νεται να φέρει οφέλη εκατοντάδων
εκατομμυρίων ευρώ μέσα στα επόμε-
να χρόνια.

Το ύψος της επένδυσης θα ανακοι-
νωθεί επίσημα σήμερα και θα θέτει

την Ελλάδα στο επίκεντρο των τεχνο-
λογικών εξελίξεων, καθώς θα δημι-
ουργηθούν μεγάλου μεγέθους τεχνο-
λογικές υποδομές σε μια περιοχή που
σήμερα θεωρείται φτωχή. Μάλιστα, η
επένδυση της Google αναμένεται να
υπαχθεί στο καθεστώς των στρατηγι-
κών επενδύσεων. 

Ο χαρακτήρας της στρατηγικής
επένδυσης συνδέεται με τον στόχο
της περιφερειακής αναβάθμισης της
Ελλάδας, καθώς σήμερα δεν υπάρ-
χουν αντίστοιχες υποδομές στην πε-
ριοχή που εκτείνεται από την Ιταλία
έως τη Μέση Ανατολή. Έτσι, η Ελλάδα
αναμένεται να λειτουργήσει ως κέν-
τρο και για τις υπόλοιπες χώρες της
περιοχής. Ιδιαίτερα χρήσιμο «εργα-
λείο» για την προώθηση της επένδυ-
σης αυτής είναι η ανάπτυξη των υπο-
θαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών,
με τα οποία τα τεχνολογικά δεδομένα
θα ταξιδεύουν με μεγάλες ταχύτητες
σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Φρένο στο brain drain
Πρέπει να σημειωθεί ότι η διασύν-

δεση της Ελλάδας με το συγκεκριμένο

υποθαλάσσιο καλώδιο θα γίνει από
την Κρήτη, και συγκεκριμένα τα Χα-
νιά, όπου ήδη η ιταλική TI Sparkle έχει
δημιουργήσει ένα μικρό data center
και παράλληλα προγραμματίζεται η
κατασκευή αντίστοιχων δομών και
από άλλες εταιρείες, όπως η εξαγγελ-
θείσα από τη Lancom. 

Η παρουσία των τεχνολογικών κο-
λοσσών στην Ελλάδα θα λειτουργή-
σει υποστηρικτικά στην ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας και στην έντα-
ξη των επιχειρήσεων στον νέο ψη-
φιακό κόσμο. 

Ταυτόχρονα, η υλοποίηση τέτοιων
επενδύσεων εκτιμάται ότι θα συμ-
βάλει στο φρενάρισμα της διαρροής
εγκεφάλων (brain drain), ενώ θα
αποτελέσει και πόλο έλξης για επι-
στήμονες από άλλες χώρες, οι οποί-
οι θα ήθελαν να ζουν και να εργά-
ζονται σε εταιρείες υψηλού κύρους
στη χώρα μας. 

Τέλος, θα καταστεί πιο εύκολη η
σύνδεση των πανεπιστημίων και των
τεχνολογικών σχολών με τη λει-
τουργία των νέων τεχνολογικών
υποδομών. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

ΠΕΜΠΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ21
Ο

ΙΚ
Ο

Ν
Ο

Μ
ΙΑ

Επένδυση-σταθμός 
της Google στην Ελλάδα

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο που ανακοινώνει
σήμερα o πολυεθνικός κολοσσός, ο οποίος

αναβαθμίζει τη χώρα μας σε τεχνολογική 
πύλη της ΕΕ, φέρνοντας εκατομμύρια ευρώ
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ην υπαγωγή στη διαδικασία
του άρθρου 7Α περί αναγκα-
στικών απαλλοτριώσεων για
την εκτέλεση επτά οδικών

έργων και την κατασκευή μίας σχολι-
κής μονάδας εισηγήθηκε ο υπουργός
Υποδομών και Μεταφορών Κώστας
Καραμανλής στο Υπουργικό Συμβού-
λιο, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη, εισήγηση η οποία έγινε
δεκτή.

Ο Κώστας Καραμανλής, με τον συμ-
πληρωματικό κατάλογο που πρότεινε,
υπογράμμισε τη σπουδαιότητα των
έργων αυτών, καθώς είναι γενικότε-
ρης σημασίας για την οικονομία της
χώρας.

Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, αλ-
λά και τυχόν συμπληρωματικές απαλ-
λοτριώσεις που θα απαιτηθούν για αυ-
τά, αφορούν τον αυτοκινητόδρομο
Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), τον αυτοκι-
νητόδρομο Ιόνιας Οδού από το Αντίρ-
ριο μέχρι τα Ιωάννινα, τον ΠΑΘΕ από

τον ανισόπεδο κόμβο της Μεταμόρ-
φωσης μέχρι και τη Σκάρφεια στον
Μαλιακό κόλπο, καθώς και τον συνδε-
τήριο κλάδο του ΠΑΘΕ στο τμήμα Σχη-
ματάρι - Χαλκίδα.

Η εισήγηση του υπουργού αφορού-
σε, επίσης, τον αυτοκινητόδρομο
Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύρ-
γος - Τσακώνα, τον αυτοκινητόδρομο
Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύ-
ζωνοι, το τμήμα του Μαλιακός - Κλει-
δί, τον αυτοκινητόδρομο Κόρινθος -
Τρίπολη - Καλαμάτα και τον κλάδο
Λεύκτρο - Σπάρτη, καθώς και τον Νέο
Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρή-
της μαζί με τις οδικές του συνδέσεις.
Τέλος, απαλλοτριώσεις εισηγήθηκε ο
Κώστας Καραμανλής και για τη βελ-
τίωση της 9ης Εθνικής Οδού, στο τμή-

μα της παράκαμψης της Γιάλοβας στη
Μεσσηνία, ενώ συμπεριέλαβε και την
ανέγερση του 1ου Επαγγελματικού
Λυκείου Συκεών, του Δήμου Νεάπο-
λης-Συκεών. 

Ανάσα στην επαγγελματική
εκπαίδευση της Θεσσαλονίκης

Η κατασκευή της σχολικής μονάδας
είναι στρατηγικής σημασίας, ένα εμ-
βληματικό έργο εκπαιδευτικής υπο-
δομής, το οποίο αναμένεται να δώσει
πραγματική ανάσα στον χώρο της
επαγγελματικής εκπαίδευσης στην
Κεντρική και Βόρεια Θεσσαλονίκη, η
οποία σήμερα στερείται παρόμοιου
σχολικού συγκροτήματος.

Το έργο έχει υπαχθεί στον ν. 3389
του 2005 «Σχεδιασμός, Κατασκευή,
Χρηματοδότηση, Συντήρηση και Λει-
τουργία 17 Σχολικών Μονάδων στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
μέσω ΣΔΙΤ» και τυχόν καθυστερήσεις
μπορεί να δημιουργήσουν προβλήμα-

τα στην ολοκλήρωση της δεύτερης
φάσης του διαγωνισμού ΣΔΙΤ, που ήδη
βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σε ό,τι αφορά τα οδικά έργα στην
ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής
Ενότητας Μεσσηνίας, καθώς και όλης
της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η
εκτέλεσή τους θεωρείται μείζονος
σημασίας, αφού το συγκεκριμένο οδι-
κό δίκτυο έχει μεγάλο κυκλοφοριακό
φόρτο λόγω της έντονης τουριστικής
ανάπτυξης και της ιδιαίτερης προβο-
λής της περιοχής. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο έκανε
δεκτή την εισήγηση του Κώστα
Καραμανλή που υπογράμμισε 
τη σπουδαιότητά τους, 
λέγοντας πως είναι σημαντικά 
για την οικονομία της χώρας

ΟΑΣΘ και Τροχαία Θεσσαλονίκης αποφάσισαν και
ενεργοποίησαν ξανά τις κάμερες ασφαλείας στις λε-
ωφορειολωρίδες της πόλης με στόχο τη βελτίωση
των κυκλοφοριακών συνθηκών και την απρόσκοπτη
κίνηση των λεωφορείων σε όλο το δίκτυο.

Οι κάμερες θα καταγράφουν πλέον τις παραβά-
σεις ψηφιακά, μέσω συστήματος ραντάρ, το οποίο
θα εντοπίζει τα οχήματα που θα μπαίνουν παράνομα
σε αυτές. Τέτοια συστήματα παρακολούθησης δια-
θέτουν ο άξονας Μοναστηρίου - Εγνατία, ο άξονας
Εθνικής Αντιστάσεως - Βασιλίσσης Όλγας - Βασιλέ-
ως Γεωργίου, Αγγελάκη, Τσιμισκή και ο άξονας Αλε-

ξάνδρου Παπαναστασίου - Λεωφόρου Στρατού, Μη-
τροπόλεως, Γεωργίου Παπανδρέου, ενώ εκτός λει-
τουργίας θα παραμείνουν οι κάμερες στην οδό Εγνα-
τία, όπου εκτελούνται εργασίες για την κατασκευή
του μετρό.

Η συντήρηση του συστήματος ολοκληρώθηκε, εγ-
καταστάθηκε λογισμικό σε υπολογιστή της Υποδιεύ-
θυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης και εκπαιδεύτηκε
το προσωπικό στη λειτουργία του προγράμματος
επεξεργασίας κλήσεων στα γραφεία της Τροχαίας.

«Συνεργαζόμαστε με την Τροχαία Θεσσαλονίκης
προκειμένου να εξασφαλίσουμε καθαρές και λει-

τουργικές λωρίδες για τα λεωφορεία. Παρακαλώ
τους οδηγούς να μην μπαίνουν και πολύ περισσότε-
ρο να μην παρκάρουν μέσα στις λωρίδες των λεωφο-
ρείων, για να εξασφαλίσουμε γρήγορη και ασφαλή
μετακίνηση των επιβατών στους προορισμούς
τους», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβου-
λος του ΟΑΣΘ Κώστας Ταγγίρης.

Το πρόστιμο φτάνει τα 100 ευρώ και σε περίπτωση
στάθμευσης εντός λεωφορειολωρίδας, πέραν του
προστίμου, αφαιρούνται οι πινακίδες και το όχημα
απομακρύνεται από την Τροχαία.

Ρ.Σ.

Επαναλειτουργούν οι κάμερες ασφαλείας στις λεωφορειολωρίδες της Θεσσαλονίκης

Αναγκαστικές
απαλλοτριώσεις
για 7 οδικά έργα
και ένα σχολείο

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου
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ε νέα εποχή έχει περάσει από τον
Ιούλιο ο Όμιλος Intrakat τόσο σε
μετοχικό όσο και σε διοικητικό
επίπεδο, με την εισηγμένη να περ-

νάει σε νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς και σε
«εφοπλιστικά χέρια». 

Η αρχή έγινε με την πώληση του 31,7%,
που κατείχε η Intracom στην κατασκευα-
στική, στους εφοπλιστές Μπάκο και Καϋ-
μενάκη, αλλά και στον στενό τους συνερ-
γάτη Αλέξανδρο Εξάρχου, παλιότερα CEO
της ΑΚΤΩΡ. Νέος βασικός μέτοχος της ει-
σηγμένης κατασκευαστικής εταιρείας εί-
ναι εδώ και κάποιους μήνες η Winex, εξέ-
λιξη που σηματοδότησε την επιστροφή των
εφοπλιστών Δ. Μπάκου - Γ. Καϋμενάκη
στον κλάδο, μερικούς μόλις μήνες μετά την
έξοδό τους από τον Όμιλο Ελλάκτωρ.

Έτσι, η πλευρά των Μπάκου, Καϋμενά-
κη, Εξάρχου ελέγχει μετοχικά την Intra-
kat, μια εταιρεία που δραστηριοποιείται
στην κατασκευή έργων δημόσιας υποδο-
μής, ΣΔΙΤ, περιβαλλοντικών έργων, έργων
καινοτομίας και ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το δέλεαρ
Προφανώς, για τους νέους επενδυτές

της Intrakat δέλεαρ αποτέλεσαν το υψηλό
ανεκτέλεστο του 1,1 δισ. ευρώ, η συμμετο-
χή σε παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ (έχοντας
προεπιλεγεί σε συνολικά δώδεκα έργα,
προϋπολογισμού περίπου 1,5 δισ. ευρώ), η
διεκδίκηση πολλών νέων έργων από ένα
«πακέτο» δεκάδων δισ. ευρώ (Ταμείο Ανά-
καμψης, ΕΣΠΑ, δημόσια και ιδιωτικά έργα,
ΣΔΙΤ, παραχωρήσεις, ιδιωτικοποιήσεις
κ.ά.), οι μπίζνες σε real estate - τουρισμό
και, βέβαια, το «καλάθι» των ΑΠΕ, συνολι-
κής ισχύος 1,6 GW+600 MW (100MW σε
κατασκευή, 250MW υπό ανάπτυξη, 1,3GW
co-development, αλλά και 600MW stora-
ge). Επιπλέον, όπως δήλωσε πρόσφατα
στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης ο νέος
διευθύνων σύμβουλος Αλέξανδρος Εξάρ-
χου, παραμένει υπαρκτό το ενδιαφέρον
της εταιρείας για την Αττική Οδό.

Η κοινοπραξία με Bouygues
Ως γνωστόν, η Ιntrakat και η γαλλική

Bouygues έχουν αναλάβει τον ρόλο του

συμβούλου για την πρώτη φάση της υλο-
ποίησης του εμβληματικού Πύργου Κα-
τοικιών «Marina Tower» στο Ελληνικό.
Σημειώνεται ότι η Bouygues Batiment In-
ternational, θυγατρική του Bouygues
Group, είναι εισηγμένη στο χρηματιστή-
ριο του Παρισιού και αποτελεί μια από τις
κορυφαίες εργοληπτικές επιχειρήσεις
παγκοσμίως με δραστηριότητα και στις
πέντε ηπείρους τα τελευταία 50 χρόνια.

Το αεροδρόμιο της Πάρου
Προσφάτως η Ιntrakat αναδείχτηκε

προσωρινός μειοδότης στον διαγωνισμό
για το αεροδρόμιο της Πάρου. Η δημο-
πράτηση αφορά το έργο ανάπτυξης νέων
και βελτίωσης υφιστάμενων υποδομών
του νέου αεροδρομίου Πάρου. To αερο-
δρόμιο του κυκλαδίτικου νησιού έχει πα-
ρουσιάσει εντυπωσιακή πορεία και πα-
ρότι είχαν γίνει εργολαβία αναβάθμισης
αλλά και κάποιες κτιριακές εργασίες,
κρίθηκε απαραίτητη η περαιτέρω ανα-
βάθμισή του για να ικανοποιεί τις συνε-

χώς αυξανόμενες ανάγκες του. Το κό-
στος του έργου ανέρχεται σε ποσό με
ΦΠΑ 46,2 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ
37,26 εκατ. ευρώ). Η διάρκεια
του έργου ορίστηκε σε 30
μήνες από τη μέρα υπο-
γραφής της σύμβασης
κατασκευής. Ουσιαστικά,
το έργο, εφόσον ξεκινή-
σει μέχρι το τέλος του
έτους, μπορεί να ολοκλη-
ρωθεί την καλοκαιρινή περίο-
δο του 2025. Υπενθυμίζεται ότι η In-
trakat έχει ενισχύσει την κεφαλαιακή της
δομή με 51 εκατ. ευρώ, απόρροια της
πρόσφατης σχετικά ΑΜΚ, με τα ίδια κε-
φάλαιά της να ανέρχονται σε 100 εκατ.
ευρώ. 

Εξάρχου: «Εξαιρετικές
οι προοπτικές»

Ως προς τα νέα δεδομένα που δια-
μορφώνονται αυτή την περίοδο στην
Intrakat, ο κ. Εξάρχου κατά τη διάρκεια

της γενικής συνέλευσης επεσήμανε ότι
«δεν πήραμε την Intrakat επειδή δεν
είχαμε τι να κάνουμε. Είναι ένα διαχει-
ρίσιμο σε μέγεθος μαγαζί με εξαιρετι-
κές προοπτικές και κατέχει την καλύ-
τερη θέση για να τοποθετηθεί ανταγω-
νιστικά στην αγορά με πολύ σημαντικό
το τμήμα της Γαία Άνεμος στις ΑΠΕ,
ενώ θεωρούμε ότι η εταιρεία είναι σε
εξαιρετικά ανταγωνιστική θέση έναντι
των υπολοίπων, ούτως ώστε να βελ-

τιώσει και το ανεκτέλεστο και
την κερδοφορία της. Έχου-

με βαθιά πίστη πως ό,τι
επετεύχθη από την προ-
ηγούμενη διοίκηση θα το
συνεχίσουμε και θα το

αναπτύξουμε. Πιστεύου-
με ότι μπορούμε να φέρου-

με περισσότερες βελτιώσεις».
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι στο

δυναμικό του Ομίλου Intrakat εντάχθη-
κε ο Γιώργος Τσαπρούνης, αναλαμβά-
νοντας τη θέση του γενικού διευθυντή
Επικοινωνίας. 

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Τσαπρο-
ύνης αποχώρησε πρόσφατα από τη No-
va-Wind, στην οποία κατείχε τη θέση
του Corporate Affairs Executive Direc-
tor και με την οποία συνεργάστηκε τα
τελευταία 22 χρόνια.

ΜΠΑΚΟΣ, ΚΑΫΜΕΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΗΝ INTRAKAT

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Σε αναπτυξιακή τροχιά η Ιntrakat 

Η εταιρεία, το υψηλό
ανεκτέλεστο και το ενδιαφέρον
για την Αττική Οδό



ΠΕΜΠΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL BUSINESS24
Ο

ΙΚ
Ο

Ν
Ο

Μ
ΙΑ

Η
προβληματική εικό-
να που παρουσιάζει
τελευταία το ελληνι-
κό χρηματιστήριο

δεν φαίνεται ότι μπορεί να βελ-
τιωθεί σύντομα. Η χαμηλή καθα-
ρή αξία συναλλαγών αλλά και το
μειωμένο ενδιαφέρον για τίτ-
λους χαμηλότερων κεφαλαι-
οποιήσεων αποτελούν στοιχεία
προβληματισμού και επιπλέον
εμπόδια στην εκδήλωση οποιασ-
δήποτε ανοδικής αντίδρασης.
Τεχνικά για να ξεφύγει από τη
στενωπό ο Γενικός Δείκτης είναι
ανάγκη να κινηθεί υψηλότερα
των 847 μονάδων και στη συνέ-
χεια να υπερκεράσει τη ζώνη
των 841 - 876 (συγκλίνουν οι
ΚΜΟ 60 και 200 ημερών) και να κινηθεί προς 895, 900, 906 - 908 και 944 μονάδες. Αντίθετα, όσο δίνει κλεισίματα χα-
μηλότερα των 836 (εκθετικός ΚΜΟ 30 μηνών), 822 (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων) και 805 μονάδων, δεν είναι καθό-
λου βέβαιο ότι θα αντέξει η ζώνη στήριξης στις 795 - 779 μονάδες. Για τη μερική αποκατάσταση της τεχνικής εικόνας
του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης θέλει συνεχόμενα κλεισίματα υψηλότερα των 1.955 (απλός ΚΜΟ 200 εβδομά-
δων), 2.034 (εκθετικός ΚΜΟ 30 μηνών), 2.040 και 2.051 (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων) και να κινηθεί προς τις 2.078
- 2.114 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 200 ημερών).

Ideal Holdings: Νέο
πρόγραμμα αγοράς 
ιδίων μετοχών

Την επανέναρξη του προγράμματος
αγοράς ιδίων μετοχών ανακοίνωσε η
Ideal Holdings. Ειδικότερα, η εταιρεία
ανακοίνωσε την επανέναρξη του προ-
γράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, το
οποίο είχε ανασταλεί προς συμμόρφω-
ση με το άρθρο 4 παρ.1 του κατ’ εξουσιο-
δότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της
Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016 για τη
συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ)
596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλί-
ου 2014. Σημειώνεται ότι η εταιρεία στις
27/9/2022, ημερομηνία λήψης της από-
φασης για την επανέναρξη του προ-
γράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, κατέ-
χει 224.713 μετοχές, οι οποίες αντιστοι-
χούν σε ποσοστό 0,6018% του συνόλου
των μετοχών της εταιρείας.

Η λέξη «AKOS - Άκος» είναι η αρ-
χαιοελληνική λέξη που περιλαμβά-
νει τις έννοιες της ίασης, της θερα-
πείας, της ανακούφισης και του
οφέλους. Το καθένα από τα απαραί-
τητα αυτά αγαθά συντελεί στη σωμα-
τική και ψυχική υγεία του ανθρώ-
που, αντικατοπτρίζοντας τη φιλοσο-
φία της ομώνυμης εταιρείας που
δραστηριοποιείται στον εγχώριο
κλάδο της Φαρμακευτικής Κάννα-
βης.

Η AKOS, πρωτοπόρος εταιρεία
στον εγχώριο τομέα της Φαρμακευ-
τικής Κάνναβης, έκανε την πρώτη,
δυναμική εμφάνισή της στο Athens
Cannabis Expo 2022, που έγινε στο
Ολυμπιακό Στάδιο Tae Kwon Do στις
23-25 Σεπτεμβρίου. Η AKOS είναι
μια από τις πρώτες εταιρείες που
πρόκειται να διαθέσουν Φαρμακευ-
τική Κάνναβη στο ελληνικό κοινό.
Επιπλέον, στην έκθεση παρουσιά-
στηκε η σειρά προϊόντων CBD της
AKOS, που είναι πλέον διαθέσιμη σε
επιλεγμένα φαρμακεία της χώρας
μας. 

Η πρώτη παραγωγή Φαρμακευτι-
κής Κάνναβης (THC) από την AKOS

αναμένεται να είναι διαθέσιμη στο
δ’ τρίμηνο του 2023. Βάσει στρατηγι-
κής βιωσιμότητας, η ελληνοϊσραη-
λινή εταιρεία στις εγκαταστάσεις
της στην Πάτρα ενσωματώνει καινο-
τόμες πρακτικές και τεχνολογίες
που πρόκειται να μειώσουν σημαν-
τικά το περιβαλλοντικό της αποτύ-
πωμα, ενώ παράλληλα θα αυξήσουν
την κοινωνική της συνεισφορά σε
τοπικό επίπεδο, προσφέροντας ευ-
καιρίες απασχόλησης.

Προς το παρόν τα προϊόντα που

διατίθενται είναι έλαια που προ-
σφέρουν τις ευεργετικές ιδιότητες
του CBD, ενώ μελλοντικά πρόκειται
να δημιουργηθούν και άλλα φαρμα-
κευτικά σκευάσματα που θα απαν-
τούν στις ανάγκες της αγοράς. Η
εξέλιξη των προϊόντων έγινε σε συ-
νεργασία με την εγχώρια
Olympians Hemp, με την παροχή
γενετικής και πρακτικών από πλευ-
ράς της AKOS και πρώτης ύλης από
την Olympians Hemp. Πέραν των
βασικών προτερημάτων που προ-

σφέρει η κανναβιδιόλη, τα CBD oils
της AKOS προσεγγίζουν την καθη-
μερινότητα με μια διαφορετική διά-
θεση ολιστικά.

Έτσι, το AKOS Ηρεμία/Relax χαρί-
ζει καλύτερη και πιο γαλήνια ποιότη-
τα ύπνου. Το AKOS Ισορροπία/Bal-
ance χαρίζει μια πιο ψύχραιμη αντι-
μετώπιση της καθημερινότητας χω-
ρίς το «βάρος» του άγχους, ενώ, τέ-
λος, το AKOS Σθένος/Tense προσφέ-
ρει μια πνοή ήπιας αναζωογόνησης
που όλοι έχουμε τόσο ανάγκη μέσα
στη μέρα. Κατά την ενημέρωση συ-
νεργατών που έγινε στο Athens
Cannabis Expo, ο COO της AKOS
Κωνσταντίνος Γαβριηλίδης δήλωσε:
«Είμαστε μια από τις ελάχιστες αδει-
οδοτημένες εταιρείες που ξεκινού-
με επίσημα τη λειτουργία μας, αξιο-
ποιώντας μάλιστα τις τελευταίες τε-
χνολογικές καινοτομίες, προερχό-
μενες από το Ισραήλ. Επιπλέον, είμα-
στε ιδιαίτερα χαρούμενοι που είμα-
στε πλέον σε θέση να προσφέρουμε
στο ελληνικό κοινό τη σειρά CBD
μας, που έχει να προσφέρει τις
ευεργετικές ιδιότητες της κανναβι-
διόλης».

ΧΑ: Δύσκολη οποιαδήποτε αντίδραση

«AKOS»... «ίαση, θεραπεία, ανακούφιση»

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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Hertz Global Holdings ενώνει τις δυνά-
μεις της με μονάδα του πετρελαϊκού κο-
λοσσού BP για την εγκατάσταση δι-
κτύου φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων

στη Βόρεια Αμερική, με στόχο την τροφοδοσία του
στόλου φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων που
αναπτύσσει η εταιρεία μίσθωσης αυτοκινήτων. Η
Hertz, η οποία ανακοίνωσε τη συμφωνία την Τρίτη,
χωρίς όμως να αποκαλύψει τους όρους της, έχει
στόχο να αντικαταστήσει το 1/4 του στόχου της με
ηλεκτροκίνητα οχήματα έως το τέλος του 2024. Η
εταιρεία ενοικίασης οχημάτων έχει ήδη πραγματο-
ποιήσει μεγάλου εύρους αγορές ηλεκτρικών αυτο-
κινήτων από την Tesla, την General Motors και της
Polestar προκειμένου να καλύψει την αυξανόμενη
προτίμηση που δείχνουν οι καταναλωτές για ηλε-
κτρικά οχήματα. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζει να
αναπτύξει ένα δίκτυο με 3.000 σταθμούς φόρτισης
στη Βόρεια Αμερική έως το τέλος του τρέχοντος
έτους.

Στη Σκλαβενίτης οι φορτιστές
ηλεκτρικών ΙΧ της ΔΕΗ

Piraeus Real Estate Management 
και το project Valley
H διοίκηση της
Piraeus Real
Estate Manage-
ment «τρέχει»
για την ολοκλή-
ρωση του proj-
ect Valley της Τράπεζας Πειραιώς. Καθώς
είναι ήδη σε εξέλιξη η απορρόφηση των ερ-
γασιών της Πειραιώς Real Estate από τη νε-
ότευκτη Piraeus Real Estate Management
(PREM), θα ακολουθήσει η πώληση της
PREM σε όποιον επενδυτή πλειοδοτήσει.
Υπενθυμίζεται ότι στην Piraeus Real Estate
Management έχει εισφερθεί ο κλάδος δια-
χείρισης ακίνητης περιουσίας της Πειραι-
ώς. Ήδη το ενδιαφέρον για την PREM και τα
100 έμπειρα στελέχη της είναι μεγάλο και
πληροφορίες αναφέρουν πως προβάδισμα
στη διαδικασία έχει πάρει η Resolute. Αν οι
πληροφορίες επιβεβαιωθούν, η Resolute θα
βρεθεί τις επόμενες εβδομάδες με μια εται-
ρεία διαχείρισης ακινήτων που πρωταγωνι-
στεί στον χώρο.

Interwood: Εκτίναξη
πωλήσεων και κερδών

Εκτίναξη οικονομικών επιδόσεων σημεί-
ωσε στο πρώτο μισό του 2022 η Interwood -
Ξυλεμπορία, καθώς ο όγκος των πωλήσεών
της διατηρήθηκε στα περσινά επίπεδα και ο
κύκλος εργασιών αυξήθηκε από τα 19,26
στα 23,17 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των με-
ταβολών στις τιμές των πρώτων υλών. Το
EBITDA διευρύνθηκε από τα 3,18 στα 4,06
εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν
από το 1,8 στα 2,48 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφά-
λαια στις 30/6/2022 διαμορφώθηκαν στα
8,515 εκατ. ευρώ.

BOX: Νέα συνεργασία 
με το e-fresh.gr
Το BOX, η υπηρεσία food delivery της Cos-
mote, καλωσορίζει στην πλατφόρμα του το
ηλεκτρονικό σουπερμάρκετ e-fresh.gr, εγ-
καινιάζοντας μια ακόμη μεγάλη συνεργα-
σία. Παρέχοντας μια μεγάλη ποικιλία προ-
ϊόντων και με παράδοση ακόμη και αυθημε-
ρόν, τα ψώνια από το e-fresh.gr έρχονται
εύκολα και με ασφάλεια στην πόρτα των πε-
λατών του ΒΟΧ. Οι καταναλωτές μπορούν
πλέον να απολαμβάνουν συνδυαστικά τα
μοναδικά προνόμια του BOX μαζί με τα οφέ-
λη και τις προσφορές του e-fresh.gr. Μάλι-
στα, με την πρώτη παραγγελία στο e-
fresh.gr οι πελάτες του ΒΟΧ κερδίζουν 5€
εξαργυρώνοντας το κουπόνι EFRESH5 κατά
την ολοκλήρωση της παραγγελίας τους.

Βιοκαρπέτ: Αύξηση κύκλου
εργασιών κατά 46%
Σημαντική αύξηση του τζίρου κατά 46% κατέ-
γραψε ο Όμιλος Βιοκαρπέτ κατά το α’ εξάμηνο
του 2022 έναντι του α’ εξαμήνου του 2021 και
μεγάλη αύξηση των οικονομικών αποτελε-
σμάτων, ήτοι κέρδη προ φόρων 7,51 εκατ. €
έναντι κερδών 1,90 εκατ. € το α’ εξάμηνο του
2021, αύξηση κατά 295% και EBITDA 12,16
εκατ. € έναντι 6,19 εκατ. € το α’ εξάμηνο του
2021, αύξηση κατά 96%.

Σύμπραξη Hertz με BP 
στη Βόρεια Αμερική

Dimand: Στα 5,5 εκατ. 
τα EBITDA το α’ εξάμηνο

Σημαντική αύξηση της λειτουργικής κερδοφο-
ρίας (EBITDA) του ομίλου ανακοίνωσε η Dimand
με κέρδη €5,5 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2022 έναντι
ζημιών €2,1 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2021. Παράλ-
ληλα, σημειώθηκε αύξηση της εύλογης αξίας των
επενδυτικών ακινήτων του ομίλου: €84 εκατ. στις
30/6/2022 έναντι €50,3 εκατ. στις 31/12/2021. Στις
30/6/2022 το συνολικό χαρτοφυλάκιο που ανα-
πτύσσει και διαχειρίζεται ο όμιλος (μέσω της εται-
ρείας θυγατρικών και κοινοπραξιών) περιλαμβά-
νει 18 επενδυτικά έργα σε διάφορα στάδια ολο-
κλήρωσης, σε αστικές περιοχές ανά την Ελλάδα,
με χρήσεις γραφείων, οικιστικών και ξενοδοχει-
ακών συγκροτημάτων, πολυτελών κατοικιών, κα-
θώς και μεικτών χρήσεων.

Η ΔΕΗ blue συνεχίζει να αναπτύσσει το με-
γαλύτερο δίκτυο δημόσια προσβάσιμων φορ-
τιστών, προχωρώντας σε σημαντικές συνερ-
γασίες με ελληνικές εταιρίες. Στο πλαίσιο αυ-
τό εντάσσεται και η συνεργασία της ΔΕΗ με τη
Σκλαβενίτης, τη μεγαλύτερη εταιρεία στον
χώρο λιανικής πώλησης τροφίμων, ειδών ευ-
ρείας κατανάλωσης και διαρκών αγαθών. Συγ-
κεκριμένα, η συνεργασία έχει ως στόχο την
τοποθέτηση 687 σταθμών φόρτισης ηλεκτρι-
κών οχημάτων, που θα καλύπτουν 1.374 θέ-
σεις φόρτισης -κάθε φορτιστής θα εξυπηρε-
τεί συγχρόνως έως και δύο οχήματα- σε 119
καταστήματα της αλυσίδας Σκλαβενίτης σε
όλη την Ελλάδα εντός του 2022-23, δημιουρ-
γώντας ένα εκτενές δίκτυο σταθμών ηλεκτρι-
κής φόρτισης στην Ελλάδα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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Η Εθνική νίκησε 3-1 τη Βόρεια Ιρλανδία
για το Nations League στη Ριζούπολη με
γκολ των Πέλκα, Μασούρα και Μάντα-

λου, τερμάτισε στην 1η θέση του ομίλου League C
και θα διεκδικήσει μέσω αγώνων μπαράζ την πρό-
κρισή της στα τελικά του Euro 2024 που θα γί-
νουν στη Γερμανία.

Πρώτος αντίπαλος, η Τουρκία. Του Ερντογάν.
Το ματς θα γίνει στην Αθήνα στις 26 Μαρτίου
2024, μία μέρα μετά την εθνική μας εορτή τής
αποτίναξης του τουρκικού ζυγού. Για να μη χρει-
αστεί να παίξουν αντίπαλοι Ελλάδα και Τουρκία,
θα πρέπει οι δύο χώρες ή μία εξ αυτών να προκρι-
θεί στα τελικά του Euro 2024 μέσω των προκρι-
ματικών αγώνων.

Το Nations League είναι απλώς ένας δεύτερος
δρόμος για τη Γερμανία. Ωστόσο, το θέμα που
προέκυψε μετά την οριστικοποίηση του αγώνα
μπαράζ είναι το τι μέλλει γενέσθαι με τους Έλλη-
νες ποδοσφαιριστές ή μπασκετμπολίστες που παί-
ζουν σε τουρκικούς συλλόγους. Και είναι πολλοί,

τέσσερις εκ των οποίων διεθνείς. Ο αρχηγός Τά-
σος Μπακασέτας και ο Μανώλης Σιώπης αγωνί-
ζονται στην πρωταθλήτρια Τουρκίας Τραμπζον-
σπόρ, ο Δημήτρης Γούτας στη Σιβασπόρ, ο Τάσος
Χατζηγιοβάνης στην Ανκαραγκουτσού, ενώ ο Δη-
μήτρης Πέλκας ανήκει στη Φενέρ αλλά αγωνίζεται
δανεικός στην αγγλική Χαλ. Ποια αντιμετώπιση θα
έχουν από τον Τύπο της γειτονικής χώρας σε μια
εποχή που ο Ερντογάν απειλεί με εισβολή στη Σά-
μο και τη Λέσβο και αναπτύσσει αυξανόμενη σε
ένταση πολεμική ρητορική;

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, οι
διεθνείς έχουν ήδη μιλήσει με ανθρώπους, «ειδι-
κούς» σε ελληνοτουρκικά θέματα, ώστε να απο-
φεύγουν να δίνουν συνεντεύξεις στα τουρκικά Me-
dia ή, αν δεν μπορούν να το αποφύγουν, να επι-
κεντρώνονται μόνο σε αγωνιστικά θέμα και όχι σε
πολιτικά, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν
ως λαβή από το αυταρχικό καθεστώς της Άγκυρας
για να εξαγριώσουν τον τουρκικό λαό, ο οποίος
διαπιστωμένα παθιάζεται με το ποδόσφαιρο.

Οι νουθεσίες που υπέστησαν οι Έλληνες διε-
θνείς είναι ότι μέρος του τουρκικού Τύπου θα
προσπαθήσει να τους παγιδεύσει με ερωτήσεις
πολιτικού περιεχομένου για να τις χρησιμοποι-
ήσουν επικοινωνιακά. Ο Ερντογάν τα παίζει όλα
για όλα. Πριν από περίπου έναν χρόνο δημοσιο-
γράφος προσπάθησε να αποσπάσει από τον Τάσο
Μπακασέτα δήλωση για τις σχέσεις Ελλάδας -
Τουρκίας. Πήρε όμως αποστομωτική απάντηση:
«Εμείς ήρθαμε εδώ για να παίξουμε ποδόσφαιρο,
τίποτε άλλο». Στην Τουρκία, όπως είναι γνωστό, ο
Δημήτρης Ιτούδης είναι κόουτς της Φενερμπαχτσέ
και ο Δημήτρης Πρίφτης κόουτς της Τόφας.

Μπαράζ με την Τουρκία θα δώσει 
η Ελλάδα στο Nations League, ενώ

έγιναν και οι σχετικές νουθεσίες
προς τους Έλληνες ποδοσφαιριστές

Ο Ερντογάν θα παίξει... μπάλα



Η
«χρυσή» ακοντίστρια στο

Πανευρωπαϊκού του Μο-

νάχου Ελίνα Τζένγκο ήταν

καλεσμένη σε τηλεοπτική εκπομπή

και είπε ενδιαφέροντα πράγματα.

Και πρώτα απ’ όλα για το τηλεφώνη-

μα που δέχτηκε από τον πρωθυ-

πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη: «Όταν

κέρδισα το χρυσό μετάλλιο, με πήρε

ο πρωθυπουργός για να με συγχα-

ρεί. Δεν το πίστευα και τον ρώτησα

αν ήταν όντως εκείνος. Καθόμουν

στο δωμάτιο χαλαρή και ξαφνικά

χτυπά το τηλέφωνο. Το σηκώνω και

μου λέει ότι είναι ο πρωθυπουργός».

Είπε όμως και για το παράπονό της:

«Κάνω προπόνηση σε ένα γηπεδάκι

ποδοσφαίρου χωρίς καν ταρτάν, ρί-

χνω το ακόντιο πάνω από τα σύρμα-

τα του γηπέδου και δεξιά έχει έναν

γκρεμό. Στον τελευταίο αγώνα έδει-

ξα στις αντίπαλες πού προπονούμαι

και έμειναν... κόκαλο. Όταν στις με-

γάλες πόλεις δεν έχουν εγκαταστά-

σεις, να περιμένουμε κάτι παραπά-

νω στην Καλλικράτεια;». Όσον αφο-

ρά την καταγωγή της, η Ελίνα τόνισε

πως όταν πήρε στα χέρια της το ελ-

ληνικό διαβατήριο πήγε αμέσως

στην Αλβανία για να δει τον παππού

και τη γιαγιά της.

«Όταν μου τηλεφώνησε ο Μητσοτάκης» Σεξουαλική παρενόχληση
Με συνοπτικές διαδικασίες ως κατηγορούμενος

για σεξουαλική παρενόχληση ποδοσφαιριστή παύ-
τηκε από την εθνική Μάλτας ο ομοσπονδιακός τε-
χνικός Ντέβις Μάντζια. Και δεν είναι η πρώτη φορά
που ο 48χρονος τεχνικός κατηγορείται για σεξουα-
λική παρενόχληση σε ποδοσφαιριστή του. Κάτι
ανάλογο συνέβη και στη διετία που εργαζόταν στη
ρουμανική Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα, με την οποία
κατέκτησε το Κύπελλο Ρουμανίας. Και τότε είχε
απολυθεί για τον ίδιο λόγο.

Ένα όνειρο τρελό

Η ΠΑΕ ΑΕΚ κάλεσε στα αυριανά εγκαίνια της
«ΟΠΑΠ Arena - Αγιά Σοφιά» όλους τους ιδιο-
κτήτες ή προέδρους των ΠΑΕ, ανάμεσα στους
οποίους φυσικά τον Βαγγέλη Μαρινάκη, τον
Γιάννη Αλαφούζο, τον Ιβάν Σαββίδη και τον Θό-
δωρο Καρυπίδη. Θα πρέπει να απαντήσουν μέ-
χρι σήμερα το βράδυ. Οι εταιρείες στοιχημάτων
δεν δέχονται στοιχήματα ότι κάποιος θα πάει. Τι
καλά που θα ’τανε να υπήρχε ειλικρίνεια και να

πήγαιναν όλοι…

Η ανάρτηση 
του Βασίλη Τσιάρτα

Ο Βασίλης Τσιάρτας δεν προσκλήθηκε στα εγ-
καίνια του νέου γηπέδου της ΑΕΚ, όπου αύριο θα
βραβευτούν μεγάλες δόξες του παρελθόντος. Σε
κάποιους δεν αρέσουν οι δηλώσεις του. Σε ανάρ-
τησή του στα social media τόνισε: «Τρεις βρα-
βεύσεις αναγνώρισης, εκτίμησης και σεβασμού
από την ομάδα της Σεβίλλης».

Αυτόγραφο 
Μέσι στην... πλάτη

Ο Λιονέλ Μέσι πέτυχε δύο γκολ (86’, 89’) στο
φιλικό 3-0 της Αργεντινής με την Τζαμάικα μπαί-
νοντας αλλαγή στο 56’ και έφτασε τα 90 γκολ με
το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας
του. Κατά τη διάρκεια του αγώνα φανατικός θαυ-
μαστής του εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο και
του ζήτησε να υπογράψει αυτόγραφο στη γυμνή
πλάτη του. Ο Μέσι πήρε το στιλό, αλλά στο μεταξύ
κατέφτασαν οι σεκιουριτάδες και πήραν παρα-
μάζωμα και τον Λίο. 

Έξαλλος ο Φερνάντο Σάντος
Με γκολ του Άλβαρο Μοράτα στις καθυστερήσεις η Ισπανία νίκη-
σε 1-0 την Πορτογαλία μέσα στη Λισαβόνα στο τελευταίο ματς των
ομίλων του Nations League και πήρε την πρώτη θέση. Οι Ισπανοί
θα παίξουν στα μπαράζ με στόχο την κατάκτηση του τροπαίου. Ο
«δικός μας» άνθρωπος, ο προπονητής των Πορτογάλων Φερνάν-
το Σάντος, βγήκε για πρώτη φορά από τα ρούχα του στη θητεία του
στους πάγκους μόλις σκόραρε ο Μοράτα. 

Συλλήψεις στην
Παρί Σεν Ζερμέν

«Παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου, διαπραγμάτευση επιρροής, διαφθορά, πλαστογραφία και χρήση
πλαστογραφίας, βοήθεια σε παράνομη είσοδο και παραμονή σε οργανωμένη συμμορία, κατάχρηση του
σκοπού αρχείου δεδομένων, παραβίαση του απορρήτου της εθνικής άμυνας και παράνομη ανάληψη των
συμφερόντων». Πέντε υπάλληλοι της Παρί Σεν Ζερμέν έχουν ήδη συλληφθεί με αυτές τις κατηγορίες.
Ένας εξ αυτών είναι συνομιλητής με υψηλά κλιμάκια της γαλλικής ομάδας από το Κατάρ.
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα 

Δάρδα

Σ
ημαντικές προσωπικότητες από την Ελ-
λάδα και την Ομογένεια του Ηνωμένου
Βασιλείου συμμετείχαν στο 6ο Annual
London Gala του οργανισμού The Helle-

nic Initiative. Η κορυφαία ετήσια φιλανθρωπική
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με κάθε επισημό-
τητα στο ξενοδοχείο «The Dorchester» του κεντρι-
κού Λονδίνου με παρουσιαστές την Τατιάνα
Μπλάτνικ, τον Νίκο Σταθόπουλο και τον Κωνσταν-
τίνο Λογοθετίδη.

Η σύζυγος του πρίγκιπα Νικόλαου Γλύξμπουργκ
έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση στο βήμα, επιλέγον-
τας για τη λαμπερή βραδιά μια ονειρεμένη, μαύρη,
βελούδινη μακριά τουαλέτα με ανοιχτούς ώμους,
ενώ τα φλας έκλεψαν ο πρίγκιπας Παύλος Γλύξμ-

πουργκ και η διάσημη κόρη του -στον χώρο του
μόντελινγκ- Μαρία Ολυμπία.

Γκεστ σταρ του πριβέ χλιδάτου πάρτι ήταν η Δέ-
σποινα Βανδή, η οποία ανέλαβε τη διασκέδαση των
370 VIP προσκεκλημένων που γλέντησαν με την
καρδιά τους. Η Ελληνίδα τραγουδίστρια επέλεξε για
την περίσταση μια ολόσωμη ασημί φόρμα κεντημέ-
νη με παγέτες και φτερά στο τελείωμά της.

Από τις δωρεές, τα εισιτήρια και τον πλειστηρια-
σμό σημαντικών αντικειμένων συγκεντρώθηκαν
φέτος 305.000 στερλίνες, ποσό που θα διατεθεί
εξολοκλήρου στα φιλανθρωπικά ιδρύματα Con-
servation Collective (χρηματοδοτεί πρωτοβουλίες
για την προστασία του περιβάλλοντος) και Prince’s
Trust, που ιδρύθηκε από τον σημερινό βασιλιά Κά-

ρολο Γ’ με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας
των νέων μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης,
επαγγελματικής κατάρτισης και ενίσχυσης της
επιχειρηματικότητας. Οι δύο ΜΚΟ δραστηριοποι-
ούνται στη χώρα μας.

Επίτιμος πρόεδρος του The Hellenic Initiative εί-
ναι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον και
διεθνείς πρεσβευτές της οργάνωσης είναι ο Γιάν-
νης Αντετοκούνμπο, η Αριάννα Χάφινγκτον και η
Τατιάνα Μπλάτνικ. Ανάμεσα στους λαμπερούς κα-
λεσμένους που έδωσαν το «παρών» στην εκδήλω-
ση ήταν η διεθνούς φήμης σχεδιάστρια μόδας
Μαίρη Κατράντζου, ο CEO του ΑΝΤ1 Γιώργος Λε-
βέντης, ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης
Βρετανίας Νικήτας και Έλληνες πολιτικοί. 

Τ H E  H E L L E N I C  I N I T I A T I V E

Πριβέ φιλανθρωπικόγκαλά
στο Λονδίνο



Happy birthday OAKA

50 Cent ft Κωνσταντίνος Αργυρός σε μια μεγαλει-
ώδη συναυλία για τα 40ά γενέθλια του ΟΑΚΑ! Ο διά-
σημος Αμερικανός ράπερ επιστρέφει στην Αθήνα
έπειτα από 16 χρόνια με full band και full program
για να... τζαμάρει το Σάββατο 29 Οκτωβρίου στο
«Happy birthday party» του εμβληματικού Ολυμ-
πιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών «Σπύρος
Λούης», παρέα με τον Έλληνα τραγουδιστή των με-
γάλων επιτυχιών. Μαζί τους στη σκηνή σε ρόλο
guests οι Josephine, FY, Kings, Light και Rack. 

Φασίνα στο Λονδίνο

Η Δέσποινα Βανδή είναι μια κλασική Ελληνί-
δα μάνα! Ταξίδεψε στο Λονδίνο με την κόρη της
Μελίνα Νικολαΐδη, η οποία ξεκινά σπουδές
υποκριτικής στη βρετανική πρωτεύουσα, και ο
λόγος που τη συνόδεψε ήταν για να σενιάρει το
φοιτητικό διαμέρισμα! «Στην Αγγλία πήγα για να
τακτοποιήσω το παιδί μου για τις σπουδές του.
Καθάρισε το σπίτι η μανούλα και έβαλε τα σω-
στά πράγματα στην κατάψυξη, γιατί εκεί τα φα-
γητά είναι πολύ διαφορετικά», αποκάλυψε η
τραγουδίστρια!  

Διασώστης και με πτυχίο η
Ελένη Καρακάση! Η δημοφι-
λής ηθοποιός συμμετείχε στο
πρόγραμμα «Πρώτες βοήθειες
για πολίτες» του Τμήματος Εκ-
παίδευσης του Τομέα Σαμαρει-
τών, Διασωστών και Ναυαγο-
σωστών του Ελληνικού Ερυ-
θρού Σταυρού, ολοκληρώνον-
τας τα μαθήματα με επιτυχία.
«Κάντε ένα δώρο στον εαυτό
σας και σε όσους αγαπάτε! Θέ-
λει 12 ώρες από τη ζωή σας»,
παρότρυνε τους followers της.

Ασκήσεις ζωής

ΚΚρητικά βαφτίσια
Και το όνομα αυτού, Στέλιος! Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου και η
Βερόνικα Δαβάκη βάφτισαν τον 2χρονο γιο τους στην Κρήτη
κάτω από άκρα μυστικότητα. Το μυστήριο τελέστηκε σε ερημι-
κό ξωκλήσι χωρίς πρόσβαση από τον δρόμο, ενώ η άφιξη των
καλεσμένων έγινε με καΐκια. Νονοί του νεοφώτιστου ήταν τα
αδέρφια του συνθέτη, Αντώνης και Γιώργος Παπαδημητρίου,
και μία φίλη της ευτυχισμένης μαμάς!

Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται η Ισαβέλλα Βλα-
σιάδου! Η τηλεοπτική Ντολόρες ταξίδεψε
στην άλλη άκρη του Ατλαντικού παρέα με
τον σύζυγό της Παναγιώτη Βασιλαντωνάκη
για να γιορτάσουν τα γενέθλια του μοναχο-
γιού τους Παντελή, στον οποίο η διάσημη
μαμά ευχήθηκε δημοσίως: «Τώρα που κλεί-
νεις τα 21, σου εύχομαι με τόλμη, δύναμη
και αισιοδοξία να φτάσεις εκεί που ονει-
ρεύεσαι, όσο ψηλά και αν είναι…».

ΠΕΜΠΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL GOSSIP29
Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Με την μπέμπα στον Όλυμπο

Κούκλος ο γιος της

Σ
το πιο ψηλό βουνό ανέβηκε η Τζούλια Νόβα με τον σύζυγό
της Μιχάλη Βιτζηλαίο και τη μόλις 9 μηνών κορούλα τους
Δάειρα! Το ερωτευμένο ζευγάρι, που λατρεύει τα σπορ,
πάτησε στη δεύτερη υψηλότερη κορυφή του Ολύμπου, το

Σκολιό, που αγγίζει τα 3.000 μέτρα και είναι ιδανική για αναρρίχηση
αρχαρίων. Στη βουνοκορφή η όμορφη παρουσιάστρια και η ντυμένη
στα ροζ μπέμπα πόζαραν χαμογελαστές με φόντο την ελληνική ση-
μαία, ενώ η γλυκιά μαμά συνόδευσε το ενσταντανέ στο Instagram
με ένα χαριτωμένο σχόλιο: «Το ξέρατε πως είμαι το μικρότερο μω-
ράκι που έχει ανεβεί στον Όλυμπο; Μπορεί να μην το θυμάμαι όταν
μεγαλώσω, αλλά το σίγουρο είναι πως μου άρεσε και το απόλαυσα!
Μάλλον βγήκα ίδια οι γονείς μου, βουνίσια».



Ε
πώδυνες και συχνές είναι οι ουρολοι-
μώξεις για πολλές γυναίκες. Δεν υπάρ-
χει ηλικία και μπορεί να συμβεί και
στους άνδρες, αλλά σπανιότερα. Η ου-

ρολοίμωξη προκαλείται όταν εισέρχονται μέσω
της ουρήθρας παθογόνοι μικροοργανισμοί (οι πιο
συχνοί είναι το κολοβακτηρίδιο, ο σταφυλόκοκ-
κος και ο πρωτέας), οι οποίοι εγκαθίστανται, βρί-
σκουν τις κατάλληλες συνθήκες για να πολλα-
πλασιαστούν και έτσι προκαλούν φλεγμονή.

Οι γυναίκες μολύνονται περισσότερο γιατί η
γυναικεία ουρήθρα είναι πιο μικρή από την αν-
δρική και βρίσκεται πολύ κοντά στον κόλπο και
κοντά στον πρωκτό, με συνέπεια να ευνοείται η
μεταφορά των φυσιολογικά ευρισκομένων σε
αυτές τις περιοχές μικροβίων στο εσωτερικό της.
Η λοίμωξη μπορεί να εκδηλωθεί είτε ως λοίμω-
ξη της ουροδόχου κύστης (κυστίτιδα) είτε ως
λοίμωξη των νεφρών (πυελονεφρίτιδα).

«Υπολογίζεται ότι μία στις δύο γυναίκες θα πά-
θει τουλάχιστον μία φορά στη ζωή της ουρολοί-
μωξη, ενώ το 30% από αυτές θα νοσήσει 4-5 φο-
ρές τον χρόνο. Στις περιπτώσεις αυτές και γενικά
στις περιπτώσεις που μια γυναίκα εκδηλώσει
ουρολοίμωξη τρεις ή περισσότερες φορές τον
χρόνο, η λοίμωξη ορίζεται ως επαναλαμβανόμε-
νη ή υποτροπιάζουσα. Τα στοιχεία λένε επίσης
ότι το 10% όλων των ουρολοιμώξεων οφείλεται
σε υποτροπή, ενώ το 20% των γυναικών με κυστί-
τιδα έχει ουσιαστικά υποτροπιάζουσα ουρολοί-
μωξη», αναφέρει ο Δημήτριος Παπαδόπουλος,
χειρουργός - ουρολόγος. Πρόκειται για ένα πολύ

ενοχλητικό πρόβλημα που μπορεί να γίνει
εφιάλτης για μια γυναίκα. 

Οι παράγοντες που προκαλούν την ουρολοί-
μωξη είναι πολλοί: οι συχνές σεξουαλικές επα-

φές, γιατί αυξάνουν τον κίνδυνο μόλυνσης της
ουρήθρας εκ μεταφοράς μικροβίων από τις πα-
ρακείμενες ανατομικές περιοχές. Η χρήση
σπερματοκτόνων, γιατί αυτά διαταράσσουν τη
φυσιολογική χλωρίδα του κόλπου. Η ύπαρξη νέ-
ων ή πολλών ερωτικών συντρόφων. Η ύπαρξη
ιστορικού ουρολοίμωξης πριν από περίπου 15
έτη. Οι αλλαγές που οφείλονται στην εμμηνό-
παυση, η μείωση των ορμονών και η εξασθένηση
του πυελικού εδάφους.

Τα συμπτώματα (συνήθως συνυπάρχουν) μπο-
ρεί να είναι: συχνουρία, δυσουρία, «κάψιμο» κα-
τά την ούρηση, πόνος χαμηλά στην κοιλιά, ακρά-
τεια, επιτακτική ανάγκη για ούρηση, συχνή νυ-
χτερινή ούρηση, αιματουρία, θολά και δύσοσμα
ούρα και πυρετός.

Ο ουρολόγος είναι αυτός που θα υποβάλει την
ασθενή σε μια σειρά από εξετάσεις προκειμένου
να βρεθεί η αιτία του προβλήματος. Όπως γενική
αίματος και καλλιέργεια ούρων για να δοθεί το
κατάλληλο αντιβιοτικό. Επιπλέον εξετάσεις είναι
το υπερηχογράφημα νεφρών και κύστης, η πυε-
λογραφία ή η αξονική τομογραφία και η κυστεο-
σκόπηση.
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Οι γυναίκες μολύνονται περισσότερο
γιατί η γυναικεία ουρήθρα είναι πιο
μικρή από την ανδρική

Πρόληψη και θεραπεία
Κάποιες ενέργειες, που καλό είναι να γίνον-
ται με οδηγίες γιατρού, είναι η λήψη αντι-
βίωσης μετά τη σεξουαλική επαφή, η ούρη-
ση πριν και μετά τη σεξουαλική επαφή, η
χρήση λιπαντικού κατά τη διάρκεια της σε-
ξουαλικής επαφής, η αποφυγή της χρήσης
διαφράγματος, η ούρηση πριν από τον βραδι-
νό ύπνο, η αποφυγή της ούρησης στη θάλασ-
σα, το πλύσιμο της ευαίσθητης περιοχής με
κρύο νερό, η καλή ενυδάτωση του οργανι-
σμού και, γενικά, η αποφυγή παραμονής με
την ουροδόχο κύστη γεμάτη για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα. «Μετά την εμμηνόπαυση
χρειάζεται ενίσχυση του ατροφικού κολπι-
κού βλεννογόνου και σε κάποιες περιπτώ-
σεις απαιτείται χημειοπροφύλαξη: τριπλό
σχήμα αγωγής / προστασίας ουροποιητικού
- εντέρου - κόλπου και ενδοκυστική έγχυση
υαλουρονικού νατρίου. Στις περιπτώσεις
που υποτροπιάζουσες / επαναλαμβανόμενες
ουρολοιμώξεις οφείλονται σε οργανικό ή
ανατομικό αίτιο, αντιμετωπίζονται με ένα
συνήθως απλό χειρουργείο», καταλήγει ο κ.
Παπαδόπουλος.

Επαναλαμβανόμενες 
ουρολοιμώξεις Δημήτριος Παπαδόπουλος,

χειρουργός - ουρολόγος



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)
Στο πολικό ζώδιο του Ζυγού περνά η
Αφροδίτη από σήμερα έως τις 23 Οκτω-
βρίου. Αυτή την περίοδο θα έχετε τη στή-
ριξη των άλλων, ενώ αν είστε αδέσμευτοι
πολύ πιθανόν, αν συμφωνεί και το προ-
σωπικό σας ωροσκόπιο, να δημιουργή-
σετε μια ιδιαίτερη σχέση. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η Αφροδίτη κάνει ένα πολύ θετικό πέρα-
σμα στο ζώδιο του Ζυγού κάνοντας την
καθημερινότητά σας πολύ ενδιαφέρου-
σα, όπως και τις επαγγελματικές σας
υποθέσεις ιδιαίτερες και αρμονικές. Εί-
ναι η εποχή για να ασχοληθείτε με την
υγεία σας και τη φροντίδα του εαυτού
σας.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η είσοδος της Αφροδίτης σε ένα πολύ
συμβατό με το δικό σας ζώδιο, εκείνο
του Ζυγού, πυροδοτεί όμορφες αλλαγές
στην προσωπική σας ζωή και όχι μόνο.
Θα υπάρξουν ευκαιρίες στις σχέσεις
σας, στη δημιουργικότητά σας αλλά και
μια πολύ καλή εξέλιξη στα παιδιά σας, αν
είστε γονείς.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η Αφροδίτη σήμερα κάνει την είσοδό της
στο τέταρτο ηλιακό σας σπίτι, όπου έως
τις 23 Οκτωβρίου θα έχετε την επιθυμία
να ανανεώσετε και να φροντίσετε το σπί-
τι σας αλλά και τις σχέσεις με τους οι-
κείους σας. Είναι πολύ πιθανόν αυτή την
περίοδο να αλλάξετε σπίτι.

Λέων
(23/7-22/8)
Ένα υπέροχο πέρασμα της Αφροδίτης
στο ζώδιο του Ζυγού θα αναπτύξει την
επιθυμία σας για ανανέωση, πνευματική
και σωματική, ενώ θα έχετε ανοικτούς
διαύλους για επικοινωνία και ταξίδια. Εί-
ναι μια καλή στιγμή για συμφωνίες που
θα έχουν καλές προοπτικές ή έχουν κα-
θυστερήσει να γίνουν.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους η πρακτική και
οικονομική σας κατάσταση αναβαθμίζε-
ται αυτή την περίοδο. Συγκεκριμένα, η
παραμονή της Αφροδίτης στο δεύτερο
ηλιακό σας σπίτι σάς δημιουργεί τις κα-
λύτερες συνθήκες για οικονομική ανά-
ταση, σε μια περίοδο που πραγματικά το
είχατε πολλή ανάγκη λόγω του ανάδρο-
μου Ερμή, ο οποίος σας δημιούργησε
πολλές οικονομικές αναβολές. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για εσάς τους Ζυγούς η είσοδος της
Αφροδίτης στο ζώδιό σας είναι μια πολύ
ευνοϊκή στιγμή, γιατί θα βοηθήσει ουσια-
στικά την ποιότητα της ζωής σας. Θα εμ-
φανιστούν πολλές ευκαιρίες σε όλους
τους τομείς, ενώ οι ικανότητές σας θα
βοηθήσουν την επίτευξη των στόχων σας.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η παραμονή της Αφροδίτης αλλά και του
Ήλιου στον δωδέκατο τομέα σας τονίζει
ένα πολύ ενεργό παρασκήνιο, όπου θα
υπάρξουν καταστάσεις που θα πρέπει να
διαχειριστείτε. Αυτή την περίοδο κάποια
προσωπικά θέματα θα σας απασχολή-
σουν, αλλά δεν είστε απολύτως έτοιμοι
να τα μοιραστείτε με τους άλλους.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η είσοδος της Αφροδίτης στον ενδέκατο
τομέα σας θα τονίσει την κοινωνικότητά
σας και θα εκπληρώσει κάποιες από τις
επιθυμίες σας. Είστε σε μια σημαντική
στιγμή να βάλετε στόχους και να τους
κερδίσετε, να ενσωματωθείτε με ομάδες
αλλά και να πάρετε αγάπη και στήριξη
από αγαπημένα σας πρόσωπα.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η Αφροδίτη περνά στο Ζενίθ του ωροσκο-
πίου σας, όπου η καριέρα σας θα σας απα-
σχολήσει έντονα έως τις 23 Οκτωβρίου. Θα
υπάρξουν καλές προτάσεις, να αναβαθμί-
σετε το κύρος σας αλλά και να εξελιχθείτε
μέσα από τις επιλογές σας. Οι σχέσεις σας
θα έχουν μια πολύ θετική επιρροή στην
πορεία της ζωής σας και θα υπάρξουν κα-
λές συναισθηματικές προοπτικές. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η Αφροδίτη στο συμβατό ζώδιο με το δι-
κό σας, εκείνο του Ζυγού, αναδεικνύει
πολλά θετικά σημεία της καθημερινότη-
τάς σας, ανοίγει τους ορίζοντές σας και
οι σκέψεις σας είναι γεμάτες απτά σχέ-
δια για το μέλλον σας. Ένα ταξίδι ίσως να
χαρακτηρίσει αυτή την περίοδο.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η Αφροδίτη περνά στον όγδοο τομέα
σας, όπου η τακτοποίηση των οικονομι-
κών σας είναι πλέον μονόδρομος. Θετι-
κές θα είναι και οι αναζητήσεις σας για
αγορά ή πώληση, όπου θα παρουσια-
στούν πολύ καλές ευκαιρίες έως τις 23
Οκτωβρίου. Η αναζωπύρωση μιας σχέ-
σης είναι πολύ πιθανή έπειτα από μια δύ-
σκολη περίοδο ασυνεννοησίας.
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Η Αφροδίτη σήμερα κάνει την είσοδό της στο
ζώδιο του Ζυγού, όπου θα βγάλει τα
θετικά της στοιχεία επειδή βρίσκεται σε
δεύτερο ζώδιο στο οποίο κυβερνά μετά τον

Ταύρο. Θα ευνοηθούν τα ζώδια του Αέρα (Δίδυμοι,
Ζυγός και Υδροχόος), βάζοντας μια ιδιαίτερη πινελιά
έως τις 23 Οκτωβρίου στα οικονομικά και τα
συναισθηματικά αυτών των ζωδίων. Γενικότερα, θα
υπάρξει καλύτερη πορεία σε προσωπικά θέματα
αλλά και οικονομικά, εφόσον συμφωνεί και το
προσωπικό σας ωροσκόπιο.



O
ταν όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό
ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος
απασχολούν το αστυνομικό ρεπορ-
τάζ και όχι το εκπαιδευτικό, κάτι πά-

ει πολύ στραβά. Όσα έρχονται στο φως μετά τα
προχθεσινά επεισόδια στην Πολυτεχνειούπολη
σοκάρουν. Προκαλούν δέος, εύλογη αγωνία
στους φοιτητές και τον οικογενειακό τους περί-
γυρο και ένα αίσθημα οργής στη συντριπτική
πλειονότητα της κοινωνίας, που ανεξαρτήτως
κομματικής προέλευσης «ματώνει» για να πε-
ράσουν τα παιδιά της στο πανεπιστήμιο και κά-
νει ό,τι μπορεί για να διασφαλίσει σε αυτά τα
εφόδια για μια καλή φοιτητική ζωή-διαβατήριο
για μια καλύτερη επαγγελματική ζωή.

Είναι δυνατόν στην Ελλάδα του 2022, όταν τα
ενοίκια έχουν φτάσει στον... Θεό και οι φοιτητές
δεν μπορούν να βρουν μια γκαρσονιέρα για να
σπουδάσουν, να υπάρχουν μέσα σε ένα πανεπι-
στήμιο «πρώην ξενώνες», όπως ακούω κατά
κόρον από προχθές, οι οποίοι πλήρως εγκατα-
λελειμμένοι και ακατοίκητοι πλέον έχουν μετα-
τραπεί σε ορμητήριο ληστών, εμπόρων ναρκω-
τικών και κακοποιών;

Ας το αφήσουμε στην άκρη όμως το θέμα των
«πρώην ξενώνων», διότι θα επανέλθουμε σε
αυτό, και ας μείνουμε στην ουσία της προχθεσι-
νής υπόθεσης.

To δελτίο Τύπου της ΕΛΑΣ είναι πραγματικά
ανατριχιαστικό. Τρεις -και όχι μία- συμμορίες
εξαρθρώθηκαν στις φοιτητικές εστίες κατά τη
διάρκεια εισόδου των αστυνομικών, παρουσία
εισαγγελέα, όχι αυθαίρετα. Συνελήφθησαν 32
μέλη τους, οι οποίες έχουν διαπράξει -με ορμη-
τήριο την Πολυτεχνειούπολη του Ζωγράφου-

29 ληστείες! Επίσης, εννέα εξ αυτών είχαν εμ-
πλοκή σε 80 υποθέσεις διακίνησης ναρκωτι-
κών, εκ των οποίων οι 28 συνέβησαν μέσα στον
χώρο του πανεπιστημίου!

Δηλαδή, από την ελεύθερη διακίνηση ιδεών
φτάσαμε στην ελεύθερη διακίνηση ναρκωτι-
κών!

Υπάρχει άραγε κανείς εχέφρων πολίτης αυ-
τής της χώρας που έχει αντίρρηση να διακι-
νούνται ελεύθερα οι ιδέες στους πανεπιστημια-
κούς χώρους; Προφανώς όχι. Εκτός αν ανήκει
σε θλιβερές μειοψηφίες που θεωρούν τη δια-
φορετική από τη δική τους άποψη μη αποδεκτή.

Από την άλλη, υπάρχει έστω και ένας πολίτης
που δεν αισθάνεται δέος στη σκέψη ότι πάσης
φύσεως ναρκωτικά διακινούνται ελεύθερα μέ-
σα στα πανεπιστήμια; Δεν θλίβεται από τις συνε-
χείς δολιοφθορές σε κτίρια -ορισμένα εκ των
οποίων ιστορικά- και την εικόνα πλήρους απα-
ξίωσης που μεταδίδουν; Δεν σφίγγεται το στο-
μάχι του όταν πληροφορείται ότι οι εν λόγω κα-
κοποιοί του κοινού ποινικού δικαίου έκαναν μέ-
χρι και face control στους φοιτητές, αποφασί-
ζοντας ποιος θα περάσει την πύλη και ποιος όχι;

Δεν θέλω να το πιστέψω. Ακόμη και όσοι αν-
τιτίθενται στην ύπαρξη πανεπιστημιακής
αστυνομίας οφείλουν να αντιπαραβάλουν μια
ρεαλιστική, εφαρμόσιμη και κυρίως αποτελε-
σματική λύση. Δεν το πράττουν όμως. Αρκούν-
ται να διαδηλώνουν κατά της πρώτης, χωρίς να
παίρνουν μια καθαρή θέση για τα φαινόμενα
ανομίας που διαιωνίζονται με πρόσχημα το
άσυλο των ιδρυμάτων.

Ακόμη και στο προχθεσινό γεγονός προσπάθη-
σαν να βρουν ξίγκι στην αντιπολιτευτική μύγα.

Ενοχλήθηκαν για την έφοδο της αστυνομίας αλλά
και για το γεγονός ότι η αστυνομικός πυροβόλησε
τον ληστή, ο οποίος είχε προλάβει να την τραυμα-
τίσει με κατσαβίδι. Δεν απάντησαν ωστόσο: Έκα-
νε καλά η ΕΛΑΣ που εξάρθρωσε τρεις συμμορίες,
υπεύθυνες για δεκάδες ληστείες και διακίνηση
ναρκωτικών έξω αλλά και μέσα στα πανεπιστή-
μια; Να τους άφηνε να συνεχίσουν τη… θεάρεστη
δράση τους ή να τους απηύθυνε πρόσκληση για
τσάι σε ουδέτερο έδαφος;

Kαι εν πάση περιπτώσει, πώς είναι άραγε δυ-
νατόν ουδείς να μην είχε αντιληφθεί το παραμι-
κρό όσο χρόνο οι σεσημασμένοι κακοποιοί
χρησιμοποιούσαν τις πρώην εστίες ως ορμητή-
ριο για τις παρανομίες τους;

Σε όλο τον κόσμο, ευτυχώς και στη χώρα μας,
τα πανεπιστημιακά ιδρύματα δεν είναι μόνο φυ-
τώρια γνώσης. Είναι ζωντανές κοινότητες νέων
ανθρώπων που διψούν για έρευνα, που αναζη-
τούν το νέο, που συνδιαμορφώνουν αντιλήψεις
για τον κόσμο, στον οποίο μόλις έχουν βγει ως
ενήλικες.

Παρά τις αλλεπάλληλες οικονομικές περιπέ-
τειες της χώρας, παρά τους κατά μέσο όρο χα-
μηλότερους μισθούς των πανεπιστημιακών, τα
ιδρύματά μας καταφέρνουν όχι μόνο να φέρουν
σε πέρας το καθήκον τους αλλά και να απο-
σπούν διακρίσεις, συγκρινόμενα με ξένα πανε-
πιστήμια-κολοσσούς. Και οι φοιτητές μας. Και
αυτοί διαπρέπουν.

Αρκεί να μπορούν να ασκούν τον ρόλο τους.
Απερίσπαστα. Σε ασφαλές περιβάλλον που δια-
σφαλίζει τα βασικά: τη διεξαγωγή των μαθημά-
των παράλληλα με τη ζωντάνια των φοιτητικών
κινημάτων. 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Από την ελεύθερη
διακίνηση ιδεών
φτάσαμε στην
ελεύθερη
διακίνηση
ναρκωτικών μέσα
στα πανεπιστήμια

Όταν αγνοούμε τον ελέφαντα
και βγάζουμε ξίγκι από τη μύγα 


