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• Η Google και οι παγκόσμιοι κολοσσοί 
επενδύουν με κλειστά μάτια στην Ελλάδα 



Τ
ο «σπάσιμο» του αβάτου της ανομίας στα πα-
νεπιστημιακά ιδρύματα, η πανεπιστημιακή
αστυνομία, η φύλαξη και η παρακολούθηση
από τις αρμόδιες αρχές των φοιτητικών

εστιών και χώρων σίτισης, γενικότερα το «συμμάζεμα»
σε ό,τι αφορά τους χώρους όπου ζει και σπουδάζει η
φοιτητιώσα νεολαία της χώρας μας ήταν μια από τις
προεκλογικές δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας.
Ήταν μια εξαγγελία που ανταποκρινόταν τόσο στο γενι-
κότερο αίσθημα όσο και στις απαιτήσεις των καιρών
και των σύγχρονων δυτικών κοινωνιών. Και η κυβέρ-
νηση Μητσοτάκη έδειξε εξαρχής διάθεση για συνέπεια
λόγων και έργων, ασχολήθηκε με το συγκεκριμένο ζή-
τημα εισάγοντας το νομοθετικό πλαίσιο για την κατάρ-
γηση του ασύλου με το «καλημέρα» και συνεχίζοντας
με την ίδρυση των ΟΠΠΙ.

Τι είχε να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση και κυρίως οι
συναρμόδιοι υπουργοί και υπηρεσιακοί παράγοντες;

Άσυλο για κουκουλοφόρους, καταλήψεις, εισβολές σε
αμφιθέατρα και γραφεία καθηγητών, ομηρία και δια-
πόμπευση πρυτάνεων, καταπάτηση των νόμων και των
δικαιωμάτων των πολιτών, όλα αυτά σε ένα, στην κοιτί-
δα της εκπαίδευσης. Παράλληλα, αντιδρώντες ακαδη-
μαϊκούς που ταύτιζαν το άσυλο των ιδεών και της έρευ-
νας με το «μπάτε σκύλοι αλέστε» και τα κόμματα της
αντιπολίτευσης. Και έδρασε, όχι ακριβώς ακαριαία,
αλλά αρκετά μεθοδικά και δημοκρατικά, γνωρίζοντας
πως θα υπάρξουν αντιδράσεις τόσο θεσμικές όσο εξω-
θεσμικές και βίαιες. Και τώρα που όλα τα μέσα αντιμε-
τώπισης έχουν πέσει στη μάχη, η κριτική διευρύνεται
και έρχεται εξ επωνύμων αλλά πλέον και εκ δεξιών. 

Τα φίλια πυρά ήρθαν από τον Κώστα Κυρανάκη, ο
οποίος για κάποιον λόγο έκλεισε τα μάτια σε όλα όσα
έγιναν και είδε πως 3,5 χρόνια η κυβέρνηση δεν επέ-
βαλε τους νόμους που ψήφισε και τελικά δεν έφταιγε ο
ΣΥΡΙΖΑ για την ασχήμια και τα άντρα ανομίας στα πανε-

πιστήμια. Πήρε τα σχόλια Κυρανάκη και ο Κυριάκος
Βελόπουλος και τα έκανε σημαία αυξάνοντας την κριτι-
κή, με αποτέλεσμα ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση να
βρίσκονται εν μέσω διασταυρούμενων πυρών, από τα
δεξιά γιατί δεν επέβαλαν το «νόμος και τάξη» με τα
όπλα, και από τα αριστερά γιατί δεν συνέχισαν στη λο-
γική «μην πειράξετε τις καταλήψεις και τους αγανακτι-
σμένους φοιτητές» που μπουκάρουν, προπηλακίζουν
και βανδαλίζουν. 

Τα πυρά Κυρανάκη βοήθησαν και τον ΣΥΡΙΖΑ να
«ζωντανέψει» επί του θέματος, με τον Ν. Φίλη να υπεν-
θυμίζει πως και επί ΣΥΡΙΖΑ γίνονταν αστυνομικές επι-
χειρήσεις σε πανεπιστημιακούς χώρους, αναφέροντας
ενδεικτικά τις επιχειρήσεις-σκούπα στο ΑΠΘ και στο
ΕΚΠΑ! Το είδαμε κι αυτό, λοιπόν, τον κ. Φίλη να προ-
βάλλει τα αστυνομικά ντου της πρώτη φορά Αριστεράς
στα πανεπιστήμια… 
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Τα σχόλια και την κριτική
Κυρανάκη τα έκανε σημαία 

ο Κυριάκος Βελόπουλος 
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Ψήφος εμπιστοσύνης από τεχνολογικούς
κολοσσούς στην κυβέρνηση 

Σ
ε μία ακόμη σημαντική συμφωνία με έναν κολοσσό

της τεχνολογίας προχώρησε η κυβέρνηση. Παράλ-

ληλα, με την κίνηση αυτή η χώρα αλλάζει επίπεδο

μετά την απόφαση της Google να επενδύσει και να

προχωρήσει στη δημιουργία της πρώτης Google Cloud Re-

gion που θα πραγματοποιηθεί σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολι-

κή Ευρώπη. Πρόκειται για επένδυση η οποία υπολογίζεται

ότι θα εισφέρει στο ΑΕΠ περισσότερα από 2 δισ. ευρώ έως το

2030, ενώ στο ίδιο διάστημα θα ανοίξουν περίπου 20.000 νέ-

ες θέσεις εργασίας.

«Οι επενδύσεις, ειδικά σε τομείς αιχμής, αποτελούν πάντα

αδιαπραγμάτευτη και σταθερή μας προτεραιότητα. Όχι μόνο

γιατί δημιουργούν εθνικό πλούτο και νέες καλοπληρωμένες

θέσεις εργασίας, αναστέλλοντας το brain drain, δημιουρ-

γώντας μια νέα τάση επιστροφής

νέων στην πατρίδα μας, αλλά για-

τί ταυτόχρονα αυτές οι επενδύ-

σεις κινητοποιούν και εκσυγχρο-

νίζουν συνολικά την επιχειρημα-

τική δράση», τόνισε ο πρωθυ-

πουργός, αναδεικνύοντας τα ση-

μαντικά οφέλη της επένδυσης. 

Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε περιφερειακό κόμβο για την

παροχή υπηρεσιών Cloud, αφενός διότι δεν θα απαιτείται η

χρήση υποδομών και δικτύων που βρίσκονται στη Δυτική,

Βόρεια ή Νότια Ευρώπη, αφετέρου διότι οι δυνατότητες που

αναπτύσσονται στη χώρα μας θα μπορούν να εξυπηρετούν

επιχειρήσεις, οργανισμούς και άλλους χρήστες στην ευρύ-

τερη περιοχή. Σε μια εποχή που ο μεγαλύτερος όγκος εργα-

σιών μεταφέρεται στο Cloud, η επένδυση της Google συμ-

βάλλει στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό, στην τόνωση της αν-

ταγωνιστικότητας και στην αύξηση της καινοτομίας της ελ-

ληνικής οικονομίας. Πέραν, όμως, του επενδυτικού αποτυ-

πώματος, υπάρχει και οικονομική-στρατηγική διάσταση: η

Ελλάδα έχει επιλεγεί ως επενδυτικός προορισμός για την

ανάπτυξη υποδομών και την προσφορά υπηρεσιών από τους

τρεις μεγαλύτερους παρόχους υπηρεσιών Cloud παγκο-

σμίως, τη Microsoft, την Amazon Web Services και πλέον

την Google. Αυτή η μεταστροφή επετεύχθη σε διάστημα μό-

λις δύο ετών.

Το παρασκήνιο της συμφωνίας 
Ο πρωθυπουργός στις δηλώσεις του δεν έκρυψε τον εν-

θουσιασμό του για αυτή τη σημαντική επένδυση, η οποία έρ-

χεται να προστεθεί σε εκείνη της Microsoft, ωστόσο σημεί-

ωσε πως, για να γίνει πράξη η συγκεκριμένη συμφωνία και η

Google να επιλέξει τη χώρα μας, χρειάστηκε να δοθούν

σκληρές μάχες. Παράλληλα, εκσυγχρονίστηκε το θεσμικό

και ρυθμιστικό πλαίσιο και εξασφαλίστη-

κε ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος.

Η τελική ανακοίνωση είναι προϊόν της στε-

νής συνεργασίας του πρωθυπουργού Κυ-

ριάκου Μητσοτάκη και του επιτελείου του

με τον πρόεδρο της Google για δραστηριό-

τητες στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και

την Αφρική (EMEA), Ματ Μπρίτιν.

Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν για αρκετή ώρα κατά τις ερ-

γασίες του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός

τον Μάιο και συζητήθηκε η προοπτική αύξησης των επενδύ-

σεων της Google στη χώρα μας, μεταξύ των οποίων ήταν τα

σχέδια της εταιρείας για την κατασκευή του καλωδίου μετα-

φοράς δεδομένων «Blue», το οποίο θα συνδέει την Ελλάδα,

την Ιταλία, τη Γαλλία και το Ισραήλ και θα εξυπηρετεί, μεταξύ

άλλων, ανάγκες και των υπηρεσιών Cloud.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο κ. Μπρίτιν είχαν επίσης συ-

νεργαστεί εκτενώς για την εφαρμογή προγραμμάτων ψηφια-

κής κατάρτισης και επανεκπαίδευσης στην Ελλάδα, ειδικά

κατά τη διάρκεια της πανδημίας. «Δεν θα κουραστώ, ωστόσο,

να υποστηρίζω πως η τεχνολογία ποτέ δεν είναι αυτοσκοπός.

Είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για την επίτευξη ενός διπλού

στόχου: την καλύτερη απόδοση της οικονομίας και βέβαια

την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη», σημείωσε ο Κυριά-

κος Μητσοτάκης.

Τρίπτυχο συνεργασίας
Πέραν της δημιουργίας Cloud Region και σε συνέχεια της

πολύπλευρης παρουσίας της στην Ελλάδα, η Google θα προ-

χωρήσει στην ίδρυση δύο Κέντρων Αριστείας (Centres of Ex-

cellence) στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, σε συνεργασία με

την Deloitte, τα οποία θα είναι αφιερωμένα στην τεχνητή

νοημοσύνη και την αειφορία.

Κύριος στόχος θα είναι η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων

για την ταχύτερη επίτευξη στόχων που συνδέονται με την

αειφόρο ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα στις προκλήσεις

που προκαλεί η κλιματική κρίση. Παράλληλα ανακοινώθηκε

συνέχιση της συνεργασίας της με το υπουργείο Πολιτισμού,

ώστε να γίνουν ψηφιακά επισκέψιμα για όλους έργα σύγ-

χρονης τέχνης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Google

Arts & Culture.

Ταυτόχρονα, η Google απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση σε Μη

Κυβερνητικές Οργανώσεις και Κοινωνικές Επιχειρήσεις για

συμμετοχή σε εκπαιδευτικό και χρηματοδοτικό πρόγραμμα συ-

νολικού ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, που αποβλέπει στην υπο-

στήριξη όσων αναπτύσσουν περιβαλλοντικά βιώσιμες δράσεις,

όπως ο οικολογικός τουρισμός. Το Cloud αποτελεί πλέον μία

από τις κυριότερες υποδομές για την οικονομική δραστηριότητα

στην εποχή μας και σταδιακά αποκτά μεγαλύτερο ρόλο στην κα-

θημερινή λειτουργία επιχειρήσεων ανά τον κόσμο, τέτοιες

επενδύσεις συνεισφέρουν ουσιαστικά στον ψηφιακό μετασχη-

ματισμό της ελληνικής οικονομίας.

Επένδυση της Google 2,2 δισ. ευρώ 
και 20.000 νέες θέσεις εργασίας 

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 



Ν
έο γύρο αφύπνισης και ευαι-
σθητοποίησης εταίρων και
συμμάχων ξεκινά σύμφωνα
με πληροφορίες της «Politi-

cal» ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς το
Μέγαρο Μαξίμου αντιλαμβάνεται πως η
ρητορική όξυνση της τουρκικής ηγεσίας σε
βάρος της Ελλάδας αναβαθμίζεται ημέρα
με την ημέρα, επιφυλάσσοντας για την Άγ-
κυρα τον ρόλο του απειλούμενου και του
περικυκλωμένου από την Ελλάδα και τις
δυνάμεις της Δύσης. 

Ενόψει του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου στην Πράγα στις 6 και 7 Οκτωβρί-
ου, αλλά και του τακτικού στις Βρυξέλλες
στις 20 και 21 του ίδιου μήνα, η ελληνική
κυβέρνηση εξετάζει τρόπους μιας πιο συν-
τονισμένης, θεσμικής και επίσημης αντί-
δρασης, καθώς κυβερνητικά στελέχη τονί-
ζουν πως δεν περνά απαρατήρητη, ούτε και
θα μείνει αναπάντητη η όξυνση της τουρκι-
κής επιθετικότητας, καθ’ όσον η Τουρκία
οδεύει προς τις εκλογές του 2023. 

Υπ’ αυτό το πρίσμα δεν θα πρέπει να απο-
κλειστεί ακόμη και η αποστολή επιστολής
προς την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, στην οποία θα
καταγράφονται με τρόπο διεξοδικό οι κύ-
ριοι άξονες της τουρκικής αναθεωρητικής
ατζέντας, αλλά και οι προφανείς κίνδυνοι
σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο από
την επιδίωξη της Άγκυρας να επαναχαρά-
ξει τα σύνορα στην Ανατολική Μεσόγειο.
Κυβερνητικά στελέχη υπενθυμίζουν, εξάλ-
λου, πως Τουρκία και Ουγγαρία είναι τα
δύο κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ που δεν έχουν
επικυρώσει ακόμη τη συνθήκη προσχώρη-
σης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στη
Βορειοατλαντική Συμμαχία, ευθυγραμμι-
ζόμενες τρόπον τινά με τις ρωσικές «ανη-
συχίες». 

Σε κάθε περίπτωση, οι ίδιες πηγές τονί-
ζουν πως υπάρχει πάντα στα υπ’ όψιν η λί-
στα κυρώσεων του ύπατου εκπροσώπου
Εξωτερικών και Άμυνας της ΕΕ, Ζοζέπ
Μπορέλ, καθώς η Τουρκία φαίνεται πλέον
να βαδίζει στέρεα τα τελευταία χρόνια στο
μονοπάτι της κατάφωρης παραβίασης του
Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θά-
λασσας τόσο σε ό,τι αφορά την Ελλάδα όσο
και σε ό,τι αφορά την Κύπρο. Πάντως, η
Αθήνα υπογραμμίζει με τρόπο εμφατικό
πως η συνέχιση του εξοπλισμού της Τουρ-
κίας από κράτη-μέλη της ΕΕ, όσο μάλιστα η
Άγκυρα εξακολουθεί να απειλεί με τρόπο
ωμό την εδαφική κυριαρχία και ακεραι-
ότητα της χώρας μας, είναι μια απαράδεκτη
πρακτική.

«Δεν χωρούν αυτοκρατορικά οράματα»  
Λίγες ώρες μετά το νέο παραλήρημα του

Τούρκου προέδρου, κατά το οποίο ο Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν απείλησε ευθέως τόσο την

Ελλάδα όσο και τις ΗΠΑ επαναφέροντας
τις έωλες τουρκικές διεκδικήσεις επί των
νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης εξέπεμψε αυστηρά μηνύ-
ματα προς την Άγκυρα στην τελετή ονομα-
τοδοσίας του Ταχέος Περιπολικού Κατευ-
θυνόμενων Βλημάτων «Υποπλοίαρχος
Βλαχάκος», εις μνήμην του αδικοχαμένου
Παναγιώτη Βλαχάκου, που έχασε τη ζωή
του στην κρίση των Ιμίων. 

«Όποιος παραβιάζει τελικά τα σύνορα τι-
μωρείται. Στον 21o αιώνα δεν χωρούν αυ-
τοκρατορικά οράματα άλλων εποχών. Πολύ
περισσότερο δεν έχουν θέση κάθε λογής
επίδοξοι τοπικοί ταραχοποιοί», σημείωσε
χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο
οποίος, πάντως, υπογράμμισε ότι «τα προ-
βλήματα επιλύονται ειρηνικά και με γνώ-
μονα το Διεθνές Δίκαιο, αυτό απαιτούν οι
λαοί μας και είναι λάθος, μεγάλο λάθος,
κάποιοι να επιχειρούν να δηλητηριάσουν
την κοινή τους γνώμη, ανακαλύπτοντας εχ-
θρούς εκεί που απλά δεν υπάρχουν». 

Προέχει το εθνικό καθήκον 
Όπως είπε ο πρωθυπουργός, κάθε πλοίο

αποτελεί ασπίδα των κυριαρχικών μας δι-
καιωμάτων και γέφυρα συνεννόησης με
τους γείτονές μας. Είναι πολλά τα μηνύμα-
τα που στέλνει το νέο απόκτημα. Η ταχύτη-
τα και ο εξοπλισμός του δηλώνουν πως τα
νερά μας θα μείνουν απόρθητα. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε
στην ενίσχυση της εθνικής μας άμυνας:
Τρεις νέες φρεγάτες, τέσσερις ΜΕΚΟ, ελι-
κόπτερα Ρομέο και σύντομα νέες αποφά-
σεις για ΠΝ. Νέα Rafale, F-16, σύγχρονο
κέντρο Καλαμάτας και, φυσικά, ο Στρατός
Ξηράς. Τόνισε ότι «όταν μιλάμε για πατρίδα
προέχει το εθνικό καθήκον», ενώ ήταν ξε-
κάθαρος ότι τα σύνορά μας είναι γαλάζια
και τα νερά μας απόρθητα. 

Όπως τόνισε, «η πυραυλάκατος θα ταξι-
δεύει παντού την αλήθεια της ιστορίας, ότι
τα σύνορά μας έχουν χρώμα γαλάζιο και
όχι γκρίζο σε μια ιερή αποστολή στην οποία
θα ενταχθούν τρεις φρεγάτες Belh@rra
και τέσσερις ανανεωμένες ΜΕΚΟ. 

Το Πολεμικό Ναυτικό γίνεται πιο ισχυρό
όπως και η Πολεμική Αεροπορία με τα Ra-
fale και τα αναβαθμισμένα F-16 Viper όπως
και ο Στρατός εκσυγχρονίζει με σχέδιο το
δυναμικό του».
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«Τα σύνορα
γαλάζια, 
τα νερά μας
απόρθητα»

Αυστηρό μήνυμα 
του Κ. Μητσοτάκη 
κατά της τουρκικής
επιθετικότητας
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Τ
ους τελευταίους μήνες ο δημό-
σιος λόγος για τα Ελληνοτουρκι-
κά έχει καταντήσει μια κουραστι-
κή παρωδία που ξεκινά και τελει-

ώνει σε συνεχείς ανιστόρητες επιθέσεις
και απειλές των Τούρκων επί της εδαφικής
μας κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας
δικαιωμάτων. 

Στο βάθος πίσω απ’ όλα κρύβεται το... αγ-
κάθι της Χάγης. Είναι εμφανές ότι ο κ. Ερν-
τογάν έχει επιλέξει την ένταση με την Ελλά-
δα, δεν θέλει όμως και γενικευμένο πόλε-
μο. Προσπαθεί να μας σύρει σε μια τεχνητή
ένταση προκειμένου να υποπέσουμε εμείς
στο λάθος πέφτοντας στην παγίδα που μας
στήνει ώστε να οδηγηθούμε στη Χάγη με
όλα τα παράλογα αιτήματα ανοιχτά.

Το μόνο θετικό στην ελληνοτουρκική διέ-
νεξη είναι ότι η αμφισβήτηση της κυριαρ-
χίας μας αποδοκιμάστηκε ρητά τόσο από
τις ΗΠΑ όσο και από την Ευρώπη. Φτάνει
όμως μόνο αυτό; Διότι επί της ουσίας όλες
οι ανακοινώσεις των ξένων δυνάμεων κα-

ταλήγουν στην ίδια φράση: να κάτσουμε σε
ένα τραπέζι να τα βρούμε με τους γείτονες.

Σε επίπεδο ρητορικής η Τουρκία έχει ξε-
περάσει κάθε όριο «επί του πεδίου». Πρακτι-
κά δεν έχει κάνει προσώρας καμία επιθετική
κίνηση που θα δημιουργούσε συνθήκες
σύρραξης. Το αντίθετο, θα λέγαμε. Η Τουρκία
ισχυρίζεται ότι η Ελλάδα είναι η επιτιθέμενη
χώρα. Καταγγέλλει μάλιστα συγκεκριμένα
περιστατικά παρενοχλήσεων στο Αιγαίο, τα
οποία βέβαια η Ελλάδα διαψεύδει.

Ευθείες απειλές κατά 
της εδαφικής μας κυριαρχίας

Το παζλ των τουρκικών εκβιασμών έχει
αρχίσει να ξεδιαλύνεται και ο Ταγίπ Ερντο-
γάν επιχειρεί παντοιοτρόπως να μας οδη-
γήσει στη Χάγη, κάτι που εκτιμούν αρκετοί
διπλωματικοί και στρατιωτικοί αναλυτές.
Αφού επί δύο έτη επιχειρούσε να μας φέ-
ρει σε ένα προσωπικό τετ α τετ χωρίς επιδι-
αιτησία των ΗΠΑ και της Ευρώπης, επι-
στρέφει στη στρατηγική του Διεθνούς Δι-
καστηρίου επί μηδενικής βάσης. Από το
2020 μέχρι και σήμερα ο Ερντογάν επιχει-
ρούσε να δημιουργήσει συνθήκες πολιτι-
κής διαπραγμάτευσης τύπου ανατολίτικου
παζαριού μεταξύ του ιδίου και του Κυριά-
κου Μητσοτάκη. Να κλειστούν δηλαδή σε
ένα «δωμάτιο επικοινωνίας», τύπου «Big

Brother», και να μοιράσουν το Αιγαίο στα
δύο. Κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό λόγω
της άρνησης του Έλληνα πρωθυπουργού
να συμμετάσχει σε κάτι τέτοιο. Συνεπώς η
τουρκική πλευρά αλλάζει στρατηγική και
μπαίνει στη διαδικασία «πάμε Χάγη να τα
λύσουμε όλα». Το ερώτημα είναι τι εννοεί
όταν λέει «όλα»; Στο δικαστήριο δεν πας
ούτε για θέματα εδαφικής κυριαρχίας -δη-
λαδή για τις δήθεν «γκρίζες ζώνες» των
τουρκικών φαντασιώσεων- ούτε για θέμα-
τα εθνικής ασφάλειας και άμυνας, όπως το
δικαίωμα νόμιμης άμυνας και εξοπλισμού
των νησιών μας. Τα μόνα θέματα προς δι-
καστική ρύθμιση με την Τουρκία είναι η
οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών της
υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οι-
κονομικής Ζώνης (ΑΟΖ). Για να πάμε στο
δικαστήριο με την Τουρκία χρειάζεται πριν
να έχει συμφωνηθεί το «παραπεμπτικό»,
το λεγόμενο συνυποσχετικό. Και πώς μπο-
ρεί να συμβεί κάτι τέτοιο όταν με ευθύνη
της Τουρκίας δεν υφίσταται καν διάλογος
και οι δίαυλοι επικοινωνίας είναι κλειστοί;

Το πλαστό δίλημμα 
«ναι ή όχι στη Χάγη»

Είναι όμως η Χάγη πανάκεια ή μήπως
κρύβει παγίδες για τη χώρα μας; Θα ήταν
λάθος να πιστεύουμε ότι αν η Άγκυρα συμ-

φωνούσε για τη Χάγη θα δεχόταν να παρα-
πεμφθούν μόνο τα θέματα που θέλει η Αθή-
να. Θα ζητήσει σίγουρα να παραπεμφθεί και
η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του
Ανατολικού Αιγαίου. Ακριβώς επειδή υπάρ-
χει ευθεία απειλή για την εδαφική ακεραι-
ότητά της, η Ελλάδα έχει αποδεχτεί τη γενι-
κή δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου
με την εξαίρεση αυτής της πτυχής. Το μεγά-
λο όμως πρόβλημα για την Ελλάδα είναι ότι
στην κρίση του δικαστηρίου θα τεθούν απο-
κλειστικά και μόνο ελληνικά κυριαρχικά δι-
καιώματα. Κανένα τουρκικό. Αυτό πρακτικά
σημαίνει ότι η Αθήνα έχει μόνο να χάσει και
η Άγκυρα μόνο να κερδίσει. Θα πάμε σε ένα
δικαστήριο όπου αξιώσεις έχει μόνον η άλ-
λη πλευρά. Είναι ολίγον παράδοξο και μη
μαχητό. Για τους λόγους αυτούς η Αθήνα τα
τελευταία δύο χρόνια έχει εγκαταλείψει τη
συζήτηση περί Χάγης. Έτσι όπως έχουν τα
πράγματα, το δίλημμα «ναι ή όχι στη Χάγη»
είναι ανεδαφικό, αν όχι πλαστό.

Δημιουργούν όλες 
τις προϋποθέσεις για 
να ωθήσουν εμάς να 
ρίξουμε τα πρώτα πυρά

kostastsitounas@gmail.com

Γράφει ο
Κώστας Τσιτούνας

Υποχθόνιο 
σχέδιο για Χάγη 

με θερμό επεισόδιο 
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Α
πομακρύνεται κάθε περιθώριο
διαλόγου με την Τουρκία, μετά
τις νέες εμπρηστικές αναφορές
του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην

Ελλάδα. «Στο ίδιο έργο θεατές» βρέθηκαν
όσοι παρακολούθησαν τη συνέντευξη του
Τούρκου προέδρου στο CNN Turk, αμέσως
μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου
Ασφαλείας, όπου για μία ακόμη φορά ο
Ερντογάν εξαπέλυσε δριμεία επίθεση έναν-
τι της Ελλάδας, ωστόσο δεν παρέλειψε να
στρέψει τα βέλη του και κατά των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών.

Με μορφή τελεσίγραφου, μάλιστα, ο
Ερντογάν ισχυρίστηκε ότι η Άγκυρα εξάντ-
λησε όλα τα περιθώρια προειδοποιώντας
την Ελλάδα να αποστρατιωτικοποιήσει τα
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. «Και προς
τις ΗΠΑ και προς την Ελλάδα κάναμε τις
απαραίτητες προειδοποιήσεις μέσω του
υπουργείου Εξωτερικών μας. Στείλαμε και
την τελευταία μας επιστολή στις 17 Σεπτεμ-
βρίου στα Ηνωμένα Έθνη. Για να τους ενη-
μερώσουμε, ώστε αργότερα να μη μας
πουν ότι δεν ήξεραν». 

Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε τη γνω-
στή προπαγάνδα για το καθεστώς των νη-
σιών και τις ανυπόστατες κατηγορίες περί
παραβίασης των διεθνών συνθηκών από
την ελληνική πλευρά. «Αυτά τα νησιά πρέπει
να τα αποστρατιωτικοποιήσουν. Η Ελλάδα
αγνοεί αυτή την υποχρέωση και αποφεύγει
να συναντηθεί μαζί μας. Εδώ, βλέπουμε ότι
έχουν μπλοκάρει και την οδό του διεθνούς
δικαστηρίου. Αφού δηλώνεις ότι υποστηρί-
ζεις το διεθνές δίκαιο, γιατί αποφεύγεις τις
συναντήσεις και το δικαστήριο;», είπε ο
Ερντογάν, απαντώντας στις ερωτήσεις των
δημοσιογράφων του CNN Turk. 

Επίθεση κατά των Αμερικανών 
Στη συνέχεια, τα έβαλε και με την Ουάσιγ-

κτον. «Είναι απαράδεκτο για τις Ηνωμένες
Πολιτείες να στέλνουν τόσο πολλά οχήματα,

εξοπλισμό και πυρομαχικά σε νησιά όπως η
Σάμος και η Λέσβος», είπε ο Ερντογάν πα-
ραδεχόμενος την κατασκοπεία ελληνικών
στρατιωτικών εγκαταστάσεων από τουρκικά
Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη. Ο Τούρκος
πρόεδρος, μάλιστα, πήγε ένα βήμα πιο
μπροστά και ισχυρίστηκε ότι «τα αμερικανι-
κά τεθωρακισμένα χρησιμοποιούνται για να
μας απειλήσουν», ενώ μέτρησε εννιά αμε-
ρικανικές βάσεις στην Ελλάδα. «Η προσδο-
κία μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι να
μην οδηγήσουν σε λάθος υπολογισμούς την
Ελλάδα και να μην επιτρέψουν τη χειραγώ-
γηση της διεθνούς κοινής γνώμης». 

Εμμονές με την Κύπρο
Οι τόνοι ανέβηκαν ακόμη περισσότερο

όταν ο Τούρκος πρόεδρος ρωτήθηκε για

την άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο.
«Δεν έχει καμία εξήγηση, ούτε ως προς το
περιεχόμενο ούτε ως προς τη χρονική συγ-
κυρία. Η Αμερική που παραβλέπει ή και εν-
θαρρύνει τα βήματα του ελληνικού και ελ-
ληνοκυπριακού διδύμου που απειλούν τη
σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, με
αυτό το βήμα θα ανοίξει τον δρόμο για αν-
ταγωνισμό εξοπλισμών στο νησί», απει-
λώντας μάλιστα ότι η Τουρκία δεν θα διστά-
σει να χρησιμοποιήσει τους 40.000 στρα-
τιώτες που παράνομα έχει εγκαταστήσει
στα Κατεχόμενα. 

Της συνέντευξης είχε προηγηθεί η συνε-
δρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, με την
Ελλάδα να βρίσκεται για πρώτη φορά στην
ατζέντα ως βασικό θέμα. Από το ανακοινω-
θέν δεν έλειπαν οι χυδαίες αναφορές και οι

απειλές. «Δεν θα διστάσουμε να χρησιμο-
ποιήσουμε κάθε είδους νόμιμες μεθόδους
και μέσα για την προστασία των συμφερόν-
των του έθνους μας απέναντι στις μάταιες
προσπάθειες της Ελλάδας», ανέφερε η
προκλητική ανακοίνωση, ενώ κατηγορούσε
την Αθήνα για «σαμποτάζ» σε νατοϊκές
ασκήσεις, επιχειρώντας να δώσει συνέχεια
στις προβοκάτσιες και τα fake news περί
παρενοχλήσεων τουρκικών και συμμαχι-
κών αεροσκαφών.  «Η Τουρκία έχει κάθε δι-
καίωμα να υπερασπίζεται με κάθε νόμιμο
μέσο τα συμφέροντά της, υπό τη βασική αί-
ρεση ότι αποδέχεται τους κανόνες του διε-
θνούς δικαίου», απάντησε η Αθήνα, τονί-
ζοντας ότι «δεν έχει, όμως, κανένα δικαίω-
μα να παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δί-
καιο και να απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο».

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας έστειλε
νέο μήνυμα στην Τουρκία κατά τη συνάντησή του με
τον πρώην γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Μπαν Κι
Μουν. Αφού η Άγκυρα μιλά για «νόμιμα μέσα» να εγ-
καταλείψει το casus belli, είπε σαφέστατα ο Έλλη-
νας ΥΠΕΞ. Ο άλλοτε γενικός γραμματέας του ΟΗΕ,
Μπαν Κι Μουν, επισκέφθηκε το υπουργείο Εξωτερι-

κών και είχε συνάντηση με τον επικεφαλής της ελ-
ληνικής διπλωματίας, Νίκο Δένδια. Ο υπουργός κα-
τά τη διάρκεια της ομιλίας του εξέθεσε για ακόμα μία
φορά το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας, τονί-
ζοντας πως για πρώτη φορά η Άγκυρα αναγνώρισε
έστω και έμμεσα ότι πρέπει να σέβεται το διεθνές δί-
καιο. Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε, ουσιαστικά, στην

ανακοίνωση του Εθνικού Συμβουλίου της Τουρκίας,
όπου σχετικά με την Ελλάδα αναφερόταν ότι «θα
χρησιμοποιήσουμε όλα τα νόμιμα μέσα». Δεν παρέ-
λειψε, ωστόσο, να τονίσει την ύπαρξη απειλής από
πλευράς Άγκυρας και να επισημάνει την ανάγκη να
εγκαταλειφθεί από πλευράς των «γειτόνων» το περι-
βόητο casus belli.

Ο Δένδιας  απαντά στους Τούρκους γ ια  τη  νομιμότητα 

Τα τελεσίγραφα Ερντογάν
σε ΗΠΑ και Ελλάδα 

Δ Ι Α Ζ Υ Γ Ι Ο  Μ Ε  Τ Η  Λ Ο Γ Ι Κ Η  

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης



Το ’πε ή δεν το ’πε 
ο Αποστολάκης;

Παρά το γεγονός ότι το θέμα με τη δήλω-
ση Αποστολάκη στον ΣΚΑΪ έχει λήξει,
στην Κουμουνδούρου προσπαθούν να το
συντηρήσουν στην επικαιρότητα με νύχια
και με δόντια. Στην Κουμουνδούρου θεω-
ρούν πως και πάλι «δούλεψε μονταζιέρα»
και πως οι υπεύθυνοι της ιστοσελίδας του
ΣΚΑΪ θα πρέπει να μην υποπίπτουν σε τέ-
τοιες πρακτικές, ειδικά για θέματα υψί-
στης εθνικής σημασίας. Η ίδια κασέτα
τρεις μέρες τώρα. Το πολύ το κύρ’ ελέη-
σον το βαριέται κι ο παπάς. Μόνο Εξετα-
στική δεν έχουν ζητήσει για τον Αποστο-
λάκη τα παιδιά στην Κουμουνδούρου…

Σε ποιον βγάζει κίτρινη
κάρτα το Μαξίμου; 

Μια ανάρτηση του Κωνσταντίνου Κυ-
ρανάκη, ο οποίος άφησε αιχμές εναντίον
της Νίκης Κεραμέως και του Τάκη Θεο-
δωρικάκου για τα όσα συ-
νέβησαν στου Ζωγρά-
φου, προκάλεσε έν-
τονη δυσφορία,
όπως μαθαίνω, στο
Μαξίμου. Ήταν τέτοι-
ος ο εκνευρισμός που
ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος αποδοκίμασε δη-
μόσια τον βουλευτή
της ΝΔ. «Δεν είναι
μια συμπεριφορά
που αρμόζει σε βου-
λευτή της ΝΔ, που
αδικεί τη σημαντική
δουλειά που έχει γίνει
στους τομείς αυτούς», είπε χαρακτηρι-
στικά ο Γιάννης Οικονόμου, δείχνοντας
κίτρινη κάρτα στον Κωνσταντίνο Κυρα-
νάκη. Πάντως το γεγονός πως ο βουλευ-
τής της ΝΔ εκλέγεται στον Νότιο Τομέα,
εκεί που θα είναι υποψήφιος για πρώτη
φορά ο υπουργός Προστασίας του Πολί-
τη Τάκης Θεοδωρικάκος, μάλλον τυχαίο
θα είναι σε σχέση με την επίθεση που
εξαπέλυσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. 

Το «παρών» στη διαδήλωση αλλη-
λεγγύης για τη γυναικεία εξέγερση
στο Ιράν, που πραγματοποιήθηκε την
Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου έξω από την
ιρανική πρεσβεία, έδωσαν από το ΠΑ-
ΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής η Τόνια Αντω-
νίου, βουλευτής του Νότιου Τομέα της
Αθήνας, και η Έφη Χαλάτση, μέλος

του Πολιτικού Συμβουλίου. Σε δήλω-
σή της η Τόνια Αντωνίου χαρακτήρισε
τις γυναίκες του Ιράν «πραγματικές
ηρωίδες με πρωτοπόρα τη νέα γενιά,
που γράφουν νέες ματωμένες σελίδες
στην ιστορία του γυναικείου κινήμα-
τος, διεκδικώντας το αυτονόητο δι-
καίωμα στη ζωή και την ελευθερία».

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 σεπτεμβριου 2022

ΡoliTiCAl KENTΡΙ7

Η «ηλεκτρισμένη»
παραίτηση του
Σωτήρη Σέρμπου

Η παραίτηση του Σωτήρη Σέρμπου
από σύμβουλος επί των Διεθνών Θε-
μάτων, όπως ακούγεται, δεν ήταν
απλή υπόθεση. «Πουλάκια» πέριξ
της Τρικούπη έλεγαν ότι ορισμένες
φορές η γραμμή Σέρμπου ήταν μα-
κριά από τη γραμμή ΠΑΣΟΚ. Πάντως
εκείνο που μπαρούτιασε τον Νίκο
Ανδρουλάκη φαίνεται πως ήταν δυο
πολύ συγκεκριμένα ραντεβού του κ.
Σέρμπου από άλλο πολιτικό μετερίζι.
Αν ισχύει η πληροφορία, τότε τα απο-
τελέσματα θα έχουν φανεί τουλάχι-
στον μέχρι την άνοιξη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ για 
τη μελέτη Λύτρα 

Στον ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζουν πως ο
χειμώνας που έρχεται θα βγάλει στην
επιφάνεια την «ανικανότητα της κυ-
βέρνησης να διαχειριστεί τα μεγάλα
οικονομικά θέματα» που είναι προ
των πυλών. Μιλώντας στο ΚΕΝΤΡΙ,
κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ κάνουν λόγο για
μια χρονική περίοδο που δεν ευνοεί
καθόλου τον πρωθυπουργό και την
κυβέρνηση, αφού όπως χαρακτηρι-
στικά λένε «το ένα σκάνδαλο διαδέ-
χεται το άλλο». «Για τις υποκλοπές
μάς λένε πως δεν ενδιαφέρονται οι
πολίτες. Πιστεύουν πως ούτε για τους
θανάτους στην πανδημία ενδιαφέ-
ρονται; Η μελέτη Λύτρα τούς ξεμπρό-
στιασε και εκείνοι λένε, ο Πολάκης
καπνίζει», αναφέρουν χαρακτηριστι-
κά οι ίδιες πηγές.

Οι ρακές του Βαγγέλα
Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης περίμενε την πτήση τσάρτερ
με τους ευρωβουλευτές και στελέχη του ΕΛΚ από
Βρυξέλλες και τους υποδέχθηκε μαζί με τον Παύλο
Μαρινάκη με καλάθια γεμάτα κρητικές λιχουδιές,
μουσική και ρακές. Στα δωμάτια τους περίμενε κι άλ-
λο καλάθι με κρητικές λιχουδιές, ρακές και λάδι…
Έτσι είναι η κρητική φιλοξενία, αδέρφια. 

Η Τόνια δίπλα στις γυναίκες του Ιράν 

Σ
την Κωνσταντινούπολη διεξήχθη
το πρώτο διεθνές συνέδριο ναυτι-
λίας, ISTSHIP 22, με τιμώμενη

χώρα την Ελλάδα! Ακούγεται παράδοξο,
όμως είναι αληθές. Το συνέδριο διοργα-
νώθηκε από την Ένωση Τούρκων Ακτο-
πλόων και Χειριστών, την Ένωση Τούρ-
κων Εφοπλιστών και τελούσε υπό την
αιγίδα του Ναυτικού Επιμελητηρίου
Τουρκίας, με μεγάλο αριθμό Ελλήνων
συμμετεχόντων, προερχομένων από
όλες τις δραστηριότητες της ναυτιλια-
κής βιομηχανίας. Μάλιστα, κατά τη
διάρκεια του ISTSHIP 22 τονίστηκε ο
ρόλος της χώρας μας στην παγκόσμια
ναυτιλία. Στην ομιλία του ο πρόεδρος
της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μι-

κρών Αποστάσεων (ΕΕΝΜΑ), Χαράλαμ-
πος Σημαντώνης, ανέφερε χαρακτηρι-
στικά πως Ελλάδα και Τουρκία συνερ-
γάζονται στο διεθνές εμπόριο και στη
ναυτιλία. «Οι χώρες μας παραδοσιακά
συνεργάζονται στο διεθνές εμπόριο,
πλέοντας μαζί στη Μεσόγειο Θάλασσα,
δεσμευμένες από ισχυρούς δεσμούς σε
όλη την ιστορία. Πρέπει να ενισχύσουμε
αυτά τα όρια που υπάρχουν εδώ και αι-
ώνες, προσδοκώντας να επεκτείνουμε
τη συνεργασία μας στον ναυτιλιακό το-
μέα και το εμπόριο», τόνισε δίνοντας το
στίγμα για την ανάγκη προώθησης της
συνεργασίας των δύο γειτόνων, μακριά
από τις εθνικιστικές κορόνες της τουρ-
κικής ηγεσίας.

Να και μια καλή είδηση

Θ7-φ7+φ8



Στην Κρήτη και στις εκδηλώσεις του Ευρω-
παϊκού Λαϊκού Κόμματος ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης έπεσε τυχαία πάνω στον πρόεδρο της
ΓΣΕΕ, τον Γιάννη Παναγόπουλο, ο οποίος, ως
γνωστόν, είναι Πασόκος σκληροπυρηνικός.
«Τι κάνεις εσύ εδώ; Είδες το φως το αληθινό
και ήρθες στο ΕΛΚ;», είπε αστειευόμενος ο
Κυριάκος Μητσοτάκης στον Παναγόπουλο
και στη συνέχεια οι δυο τους τα είπαν στο όρ-
θιο για λίγη ώρα. Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ έθεσε
στον πρωθυπουργό το θέμα της υπογραφής
συλλογικής σύμβασης εργασίας που θα έχει
υποχρεωτικότητα και ταυτόχρονα την επέ-
κταση κατά δύο μήνες του ταμείου ανεργίας,
όπως επίσης και την επαναφορά του εφάπαξ.
Δεν ξέρω τι του απάντησε ο Μητσοτάκης, θα
δούμε… Είπε πάντως στον Παναγόπουλο να
κλείσει ραντεβού με τον Σκέρτσο.

Κ
ριτική στην κυβέρνηση για την ει-
κόνα σε φοιτητικές εστίες και πα-
νεπιστήμια, μετά και τα τελευταία
γεγονότα στην Πολυτεχνειούπο-

λη, άσκησε ο βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθη-
νών της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος
Κυρανάκης με ανάρτησή του στο Facebook. 

Ειδικότερα, ο κ. Κυρανάκης άφησε αιχμές
που επί τριάμισι χρόνια δεν έχει προχωρήσει
το θέμα της πανεπιστημιακής αστυνομίας και
παράλληλα υπογράμμισε: «Θα εφαρμόσουν
επιτέλους το υπουργείο Παιδείας και τα πα-
νεπιστημιακά ιδρύματα τους βασικούς κανό-
νες που έχει ψηφίσει το Ελληνικό Κοινοβού-
λιο; Λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν μας φταίει
πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ για την άθλια εικόνα παρακ-
μής σε φοιτητικές εστίες και πανεπιστήμια.
Αυτοί κυβέρνησαν, απέτυχαν και ένας από
τους λόγους που ο κόσμος τούς έστειλε σπίτι
τους είναι και τα πανεπιστήμια, δίνοντας στη
Νέα Δημοκρατία ισχυρή, αυτοδύναμη, ξεκά-
θαρη εντολή να βάλει τάξη», σχολίασε ο κ.
Κυρανάκης. 

«Είμαστε τριάμισι χρόνια κυβέρνηση και
συζητάμε ακόμη τα ίδια πράγματα. Οι βου-
λευτές ψηφίζουμε νόμους για τα πανεπιστή-
μια ξανά και ξανά, οι οποίοι δεν εφαρμόζον-
ται στην πράξη», τόνισε.
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υ Μητσοτάκης 
με Παναγόπουλο

Οι αιχμές
Κυρανάκη για 
τα πανεπιστήμια

Ήρθε σε δύσκολη θέση η Ντόρα όταν ρωτή-
θηκε από τον δημοσιογράφο Δημήτρη Καμ-
πουράκη πώς βαθμολογεί τον πρωθυπουργό
στην επιλογή προσώπων. Αμήχανη... απλώς
κούνησε το κεφάλι της αφήνοντας να εννοη-
θεί ο προβληματισμός της. Βέβαια, το «έσω-
σε» όταν λίγο νωρίτερα είπε ότι ο Κυριάκος
«έδειξε ηγετικές ικανότητες, τις οποίες κα-
νένας δεν ήξερε ότι τις είχε. Δηλαδή, συνδυά-
ζει πράγματα ο Μητσοτάκης, τα οποία πολύ
δύσκολα θα βρεις».

Ποιος θα πληρώσει τα νεύρα του τώρα που
έκοψε το κάπνισμα ο Παυλής; Μάλλον ο
Θανάσης ο Πλεύρης. Το ανακοίνωσε στη
Βουλή λέγοντας πως «θα προσπαθήσω να
είμαι ψύχραιμος παρά τα όσα ακούω σήμε-
ρα και χθες, γιατί σήμερα συμπληρώνω πα-
ρά μία τεσσαράκοντα χωρίς τσιγάρο. Οπότε
σας κόβω και το παραμύθι ότι ο Πολάκης
καπνίζει», πρόσθεσε με νόημα κοιτώντας
τον Θάνο Πλεύρη. Ο πρώην αναπληρωτής
υπουργός Υγείας επιτέθηκε με σφοδρότητα
και στον υπουργό Υγείας και στην αναπλη-
ρώτρια υπουργό Μίνα Γκάγκα. «Δεν έπρεπε
να σας λένε υπουργό Υγείας αλλά βαρκάρη
του Αχέροντα. Και εσάς και τη Μ. Γκάγκα»,
ανέφερε χαρακτηριστικά. Κατηγόρησε για
ιδεοληψία τον Θάνο Πλεύρη και στο θέμα
των εμβολιασμών και στο ζήτημα των υγει-
ονομικών που βγήκαν σε αναστολή. Βέ-
βαια, δεν είπε τίποτα για τον Ξανθό, ο οποί-
ος προχθές τον εξέθεσε κανονικά. 

Περί Γ ’ Παγκοσμίου
Πολέμου
Το ότι ο Πούτιν δεν μπλοφάρει το είπε κα-
θαρά η Άνγκελα Μέρκελ, η οποία τον ξέ-
ρει αρκετά καλά. Όμως, δεν είναι μόνο η
Μέρκελ. Και ο πολιτικός φιλόσοφος και
αναλυτής Αλεξάντρ Ντούγκιν,
τον οποίο πολλοί αποκα-
λούν «θεωρητικό του
Πούτιν», τονίζει σε
πρόσφατο άρθρο
του ότι η ειδική
στρατιωτική επιχεί-
ρηση, που είχε ως
στόχο την «απελευ-
θέρωση εδαφών της
Νέας Ρωσίας από τις ναζι-
στικές ουκρανικές δυνάμεις», ουσιαστι-
κά έχει πλέον τελειώσει. «Η Ρωσία όμως
βρίσκεται ήδη σε μια άλλη σύγκρουση,
που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στον Γ’
Παγκόσμιο Πόλεμο», συνέχισε ο Ντούγ-
κιν, τονίζοντας την ανάγκη να τεθεί σε
ετοιμότητα όλη η χώρα.

Ο Πολάκης έκοψε 
το κάπνισμα

Η αμηχανία της Ντόρας
για τον Κυριάκο
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Άντε να σας βάλω και
ένα δροσερό κουίζ…

Τι σχέση μπορεί να έχουν
μεταξύ τους ένας «ερωτύλος»
υπουργός, μια εταιρεία συμ-
βούλων και μια ξανθιά πρώην
τηλεπερσόνα; Αρχίστε, παρα-
καλώ, να το δουλεύετε στο
μυαλό σας και θα επανέλθω
με περισσότερα στοιχεία και
άκρως γαργαλιστικές λεπτο-
μέρειες… 

Θέλει ανεξαρτησία της «ΤΔΒΚ»
Για όσους δεν κατάλαβαν τι λέει ο Ερντογάν, πρέπει να ση-

μειώσω ότι στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Συμβούλιο
Ασφαλείας της Τουρκίας γίνεται ξεκάθαρα λόγος για
ανεξαρτησία της αποκαλούμενης «ΤΔΒΚ». Αυτό το τε-
λευταίο δεν είναι τόσο απλό. Τινάζει στον αέρα οποιαδή-
ποτε διαπραγμάτευση για το Κυπριακό και ζητάει από
όλες τις χώρες (δηλαδή από τον ΟΗΕ) να αναγνωρίσει την
εισβολή! Αυτή είναι η ουσία του θέματος. Μπλέκει μαζί με το
θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών και τα κατεχόμενα εδάφη της Κύ-
πρου. Μιλάμε για παρανοϊκό τύπο. 

Τo
...

 Π
ρό

σω
πο

Σ
τη θέση της έβαλε ο Θάνος Πλεύρης τη βουλευτή του ΜέΡΑ25 Μαρία Αμπα-
τζίδη, η οποία υιοθέτησε άκριτα την επιχειρηματολογία Πολάκη, αφήνοντας
υπαινιγμούς για το πόθεν έσχες του υπουργού τα τελευταία δύο χρόνια. Ο

Θάνος Πλεύρης «κάρφωσε» τη βουλευτή ότι συμπεριφέρεται μέσα στη Βουλή σαν
τρολ του Διαδικτύου, καθώς στο θέμα ο ίδιος έχει απαντήσει κάνοντας λόγο για επα-
ναλαμβανόμενη χυδαιότητα. Ο υπουργός Υγείας έδωσε και πάλι αποστομωτική
απάντηση, λέγοντας ότι η αύξηση της περιουσίας του οφείλεται στον θάνατο της μη-
τέρας του από τροχαίο και πως ό,τι απέκτησε τα τελευταία δύο χρόνια είναι από κλη-
ρονομιά. «Μακάρι να ζούσε η μάνα μου και δεν ήθελα τίποτε από όλα αυτά», είπε ο
υπουργός, με τη Μαρία Αμπατζίδη να μην ανασκευάζει ούτε στη δευτερολογία της,
λέγοντας ότι «θα επανέλθει αφού πρώτα δει το πόθεν έσχες».

Ο Τάκης ενημέρωσε
και τον Ισραηλινό
ομόλογό του

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τά-
κης Θεοδωρικάκος συναντήθηκε με τον
υπουργό Δημόσιας Ασφάλειας του Ισραήλ
Ομέρ Μπαρ-Λεβ. Στη σύσκεψη που πραγ-
ματοποιήθηκε στο υπουργείο, παρουσία
του γενικού γραμματέα Προστασίας του
Πολίτη Μιχαήλ Καραμαλάκη και του πρέ-
σβη του Κράτους του Ισραήλ στην Αθήνα
Νόαμ Κατζ, συζητήθηκαν θέματα διμε-
ρούς συνεργασίας στον κρίσιμο τομέα της
ασφάλειας. Οι δύο χώρες άλλωστε τα τε-
λευταία χρόνια έχουν αναπτύξει ισχυρούς
δεσμούς για την αντιμετώπιση κινδύνων
που απειλούν την ασφάλεια. Ο κ. Θεοδω-
ρικάκος ενημέρωσε τον ομόλογό του για
τη στάση της Τουρκίας, που επιχειρεί την
εργαλειοποίηση δυστυχισμένων ανθρώ-
πων ασκώντας πίεση στα σύνορα της Ελ-
λάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Άρης ο ηλιοκαμένος
Τελικά οι Συριζαίοι βρίσκονται σε πλή-

ρη αποδρομή. Εσχάτως «επιστράτευσαν»
και τον Άρη Σπηλιωτόπουλο,

ο οποίος είναι εδώ και
χρόνια εξαφανισμένος
σε μόνιμες διακοπές.
Ο άνθρωπος σταμά-
τησε το μαύρισμά του

και βγήκε στο ΚΟΝ-
ΤRΑ να πει ότι ο Κυριά-

κος Μητσοτάκης πρέπει να
παραιτηθεί για το θέμα των υποκλοπών!
Ποιος; Ο Άρης Σπηλιωτόπουλος. 

Η... ξυπόλυτη Νίκη
Με σύνθημα «βάζουμε στη ζωή μας τον αθλητισμό» η
υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως έπαιξε μπιτς βόλεϊ.
Διανύοντας την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, το
υπουργείο Παιδείας συμμετέχει ενεργά στις δραστηριό-
τητες του υφυπουργείου Αθλητισμού. Έτσι, η υπουργός
πήγε στο ΟΑΚΑ, στο γήπεδο του μπιτς βόλεϊ, έβγαλε τα πα-
πούτσια της και έπαιξε μαζί με εργαζόμενες του υπουρ-
γείου Παιδείας αλλά και με Ολυμπιονίκες. Ήταν θεαματι-
κή μια βουτιά που έκανε για να κερδίσει έναν πόντο.
Μπράβο της πάντως. Μετά τον Άδωνι, ο οποίος διαπρέπει
στο τένις, βλέπω και την Κεραμέως σε τουρνουά βόλεϊ.

Ποια έβαλε στη 
θέση της ο Πλεύρης;

Στα «Μεζεκλίκια» 
ο Μπρατάκος

Στα «Μεζεκλίκια» μέσα στη λαχανα-
γορά του Ρέντη προσκάλεσε ο Γιάννης
Μπρατάκος βουλευτές της ΝΔ, συνεχί-
ζοντας τις καθημερινές επαφές με
«γαλάζια» στελέχη. Ο υφυπουργός πα-
ρά τω πρωθυπουργώ και γενικός γραμ-
ματέας του πρωθυπουργού είχε την
ευκαιρία να μιλήσει με τους βουλευτές
τόσο για τις εκλογές όσο και για την πο-
λυπόθητη αυτοδυναμία. Στο γεύμα πα-
ρούσες ήταν και δύο γυναίκες: η Άννα
Καραμανλή και η Κατερίνα Μονογυιού,
οι οποίες επικεντρώθηκαν σε πιο κοι-
νωνικά ζητήματα.



Π
ροσεκτικός ώστε να μη δώσει
το παραμικρό δικαίωμα για
οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά
με τις σχέσεις του ΠΑΣΟΚ με

τον ΣΥΡΙΖΑ εμφανίστηκε ο Νίκος Αν-
δρουλάκης στις Βρυξέλλες, όταν κάθισε
στο ίδιο τραπέζι με τον Αλέξη Τσίπρα
στην εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον
Μανώλη Γλέζο.

Με φόντο την οργιώδη φημολογία για
πολιτικό φλερτ των δύο κομμάτων, που
φούντωσε στις μέρες της Εξεταστικής
Επιτροπής, οι δύο άνδρες περιορίστη-
καν στον χαιρετισμό ενός νεύματος.
Κάθε κίνησή τους ήταν στο μικροσκό-
πιο. Προφανώς για να αποφευχθούν
ακόμη και οι τυχαίες συναντήσεις, ο κ.
Ανδρουλάκης κάθισε τελευταίος στο
πάνελ των ομιλητών, ενώ λόγω ανει-
λημμένων υποχρεώσεων έφυγε νωρί-
τερα από την εκδήλωση.

Μπορεί για ακόμη μια φορά Αλέξης
Τσίπρας και Νίκος Ανδρουλάκης να
συμπεριφέρθηκαν ως «δυο ξένοι στην
ίδια πόλη», αυτό όμως δεν σημαίνει ότι
έλειψαν τα κοινά σημεία επαφής, όπως
το κοινό μέτωπο απέναντι στις δυνάμεις
της ακροδεξιάς, με αφορμή τις πολιτι-
κές μεταβολές στην Ιταλία, επικαλού-
μενοι τον αντιφασιστικό αγώνα του Μα-
νώλη Γλέζου.

«Σε μια εποχή κατά την οποία η ακρο-
δεξιά ενισχύεται απειλητικά και αυταρ-
χικοί ηγέτες ποδοπατούν το διεθνές δί-
καιο, την αξιοπρέπεια και τα δικαιώμα-
τα του ανθρώπου, η πολιτική παρακατα-
θήκη του Γλέζου αποτελεί πυξίδα για
κάθε δημοκράτη και προοδευτικό πολί-
τη. (…) Οι εχθροί της δημοκρατίας και
των λαών μας είναι προ των θυρών. Ποι-
ος περίμενε τον 21ο αιώνα να έχουμε
έναν πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης
με εκατομμύρια πρόσφυγες και χιλιά-
δες νεκρούς λόγω της βάρβαρης και
παράνομης εισβολής του Πούτιν στην
Ουκρανία; Ποιος το περίμενε ότι οι απο-
λογητές των αυταρχικών καθεστώτων
που οδήγησαν στον όλεθρο την ανθρω-

πότητα θα κερδίζουν πολιτικό έδαφος
σε πολλά κράτη της Ευρώπης; Όποιος
λησμονήσει το παρελθόν χάνεται και
δεν έχει μέλλον, έλεγε ο Γλέζος».

Ο Αλέξης Τσίπρας στη δική του παρέμ-
βαση κινήθηκε στις ίδιες ράγες, όμως
μια αποστροφή του λόγου του ερμηνεύ-
τηκε ως συνέχεια στο άνοιγμα για συνερ-
γασία: «Ο κόσμος μπορεί να αλλάξει αν
αγωνιστούμε με πάθος για αυτό αλλά και
αν ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις μας για
αυτό, παραμερίζοντας υπαρκτές διαφο-
ρές. Και αυτή η κληρονομιά νομίζω ότι
είναι σήμερα πιο επίκαιρη από ποτέ».

Η μονοθεματική αντιπολίτευση
Στο μεταξύ, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να άφη-

σε πίσω τη μονοθεματική αντιπολίτευση
γύρω από την υπόθεση των υποκλοπών
και να εξαπολύει καθημερινά πλέον
σφυροκόπημα στην κυβέρνηση για τα
θέματα της καθημερινότητας, αυτό όμως
δεν σημαίνει ότι κατέθεσαν τα όπλα. Λί-
γες ώρες πριν περάσει το κατώφλι της
Εξεταστικής Επιτροπής ο Νίκος Ανδρου-
λάκης, το ΠΑΣΟΚ χρησιμοποιώντας τα
θεσμικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή
του κατέθεσε στη Βουλή τρεις ξεχωρι-
στές τροπολογίες για την ΕΥΠ. Κατατέθη-

καν στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο στην
Ολομέλεια, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας
σχετικά με τη λειτουργία της ΕΥΠ και την
αποκατάσταση του ρόλου της ΑΔΑΕ.
Συγκεκριμένα:
� Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών με-
ταφέρεται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέ-
σεων και προσωπικού στον υπουργό
Προστασίας του Πολίτη.
� Αποκαθίσταται ο ρόλος της ΑΔΑΕ ως
προς την άρση του απορρήτου για λόγους
εθνικής ασφαλείας, επεκτείνοντας στις
περιπτώσεις αυτές τη δυνατότητα γνω-
στοποίησης της επιβολής του μέτρου αυ-
τού στους θιγομένους. Επαναφέρεται
συνεπώς το προηγούμενο καθεστώς, το
οποίο ίσχυε αδιαλείπτως από το 1994
έως το 2021, όταν η ΑΔΑΕ αποψιλώθηκε
από την αρμοδιότητά της αυτή, οδηγών-
τας την υπό τον πρωθυπουργό ΕΥΠ σε
ένα καθεστώς «πανοπτικής» ασυδοσίας.
� Η διάταξη που επιβάλλει την άρση του
απορρήτου να περιέχει τα ακόλουθα
στοιχεία: α) το όργανο που διατάσσει την
άρση, β) τη δημόσια αρχή ή τον εισαγγε-
λέα ή τον ανακριτή που ζητούν την επιβο-
λή της άρσης, γ) τον σκοπό της επιβολής
της άρσης δ) τα μέσα ανταπόκρισης ή
επικοινωνίας στα οποία επιβάλλεται η
άρση, ε) την εδαφική έκταση εφαρμογής
και τη χρονική διάρκεια της άρσης, στ)
την ημερομηνία έκδοσης της διάταξης, ζ)
το όνομα του προσώπου ή των προσώ-
πων κατά των οποίων λαμβάνεται το μέ-
τρο της άρσης και τη διεύθυνση διαμο-
νής τους, εφόσον είναι γνωστή, η) την αι-
τιολογία επιβολής της άρσης.

Παρ’ όλα αυτά, η κυβέρνηση απέρριψε
τις τρεις τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ για την
ΕΥΠ διά στόματος του υπουργού Υγείας,
δεσμευόμενη ωστόσο ότι οι προτάσεις
θα αποτελέσουν αντικείμενο της διαβού-
λευσης ενός συνολικού νομοσχεδίου για
τη λειτουργία της ΕΥΠ, που θα φέρει
προσεχώς η κυβέρνηση στη Βουλή.
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Ι. Αντωνόπουλου
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Δυο ξένοι στις Βρυξέλλες 

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
αποφεύγει τις «στενές»
επαφές με τον αρχηγό του
ΣΥΡΙΖΑ τηρώντας αποστάσεις
ασφαλείας 

Α Ν Δ Ρ Ο Υ Λ Α Κ Η Σ  -  Τ Σ Ι Π Ρ Α Σ

Πέπλο μυστηρίου για την Εξεταστική
Πέπλο μυστηρίου καλύπτει τον τρόπο με τον οποίο θα επιλέξει να καταθέσει ο Νίκος Αν-
δρουλάκης σήμερα στην Εξεταστική για τις υποκλοπές. Σύμφωνα με πληροφορίες από
τη Χαριλάου Τρικούπη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα κινηθεί θεσμικά, θα παρουσιάσει το
δικό του μανιφέστο διαφάνειας, ενώ η τοποθέτησή του θα κινηθεί σε γενικότερα ζητή-
ματα δημοκρατίας που δεν αφορούν μόνο τη δική του υπόθεση. Ωστόσο, δεν είναι ακόμη
σαφές αν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα επιλέξει να απαντήσει στη βεντάλια των ερωτήσε-
ων που θα του απευθύνουν τα μέλη της Εξεταστικής ή θα κινηθεί σε διαφορετική κατεύ-
θυνση. Με την κατάθεση Ανδρουλάκη σήμερα στις 10 το πρωί πέφτει η αυλαία των εργα-
σιών της Εξεταστικής και ακολούθως τα κόμματα θα πρέπει να παραδώσουν στον πρό-
εδρο της Βουλής τα πορίσματά τους.



«Α
πάντηση» στις χυδαίες
απειλές της Τουρκίας
αποτελεί η ένταξη της
ΤΠΚ «Βλαχάκος» στον

ελληνικό Στόλο, με την πανίσχυρη πυραυ-

λάκατο, που φέρει το όνομα του ήρωα των
Ιμίων, να αποτελεί εγγύηση για τη διασφά-
λιση της εθνικής κυριαρχίας και των κυ-
ριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

Οι Μοίρες των Αθανάτων του Πολεμι-
κού Ναυτικού υποδέχτηκαν χθες τον
έβδομο «κουρσάρο», εξοπλισμένο με
τους πιο εξελιγμένους πυραύλους επιφα-
νείας Exocet που διαθέτει το ελληνικό
οπλοστάσιο, ενώ η τελετή ονοματοδοσίας
και ένταξης του πλοίου στον Στόλο στάθη-
κε αφορμή για να δοθούν οι κατάλληλες
«απαντήσεις» στην Άγκυρα.

«Η υπερσύγχρονη αυτή μονάδα κρού-
σης είναι η έβδομη αυτού του τύπου που
παραλαμβάνει το Πολεμικό Ναυτικό και
αποτελεί έναν ακόμη πολλαπλασιαστή
ισχύος στη μαχητική ικανότητα των Ενό-
πλων Δυνάμεων», τόνισε ο Νίκος Πανα-
γιωτόπουλος. Ο υπουργός Εθνικής Άμυ-
νας επισήμανε ότι κινούμαστε σε ένα ιδι-
αίτερα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον
και «η καθημερινή δράση και παρουσία
του Πολεμικού Ναυτικού στο Αιγαίο και
την Ανατολική Μεσόγειο συμβάλλει καθο-
ριστικά στην Άμυνα και την Ασφάλεια της
περιοχής μας και διασφαλίζει τα εθνικά
μας συμφέροντα, κάνοντας πράξη το “Μέ-
γα το της θαλάσσης κράτος”».

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή που
ο ανάδοχος του πλοίου, ο αδερφός του
ήρωα Παναγιώτη Βλαχάκου, έσπασε το
μπουκάλι ολοκληρώνοντας την ονοματο-
δοσία της πυραυλακάτου. «Το όνομα
“Βλαχάκος”, που μέχρι σήμερα ήταν ταυ-
τισμένο στη συνείδηση των Ελλήνων με
την ύστατη θυσία υπέρ της Πατρίδας, εφε-
ξής θα ταυτίζεται και με την ισχύ του Ναυ-
τικού μας, την οποία θα εκπέμπουν η πα-
ρουσία, η φωτιά και το ατσάλι αυτού του

πλοίου», τόνισε ο αρχηγός του Γενικού
Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρατηγός
Κωνσταντίνος Φλώρος, διαμηνύοντας ότι
«στη θέα του οι δυνητικοί επιβουλείς μας
θα βλέπουν ένα πολεμικό πλοίο “ἄξιον
φοβηθῆναι”, ενώ την ίδια στιγμή, με την
επιβλητική του παρουσία στα ακριτικά
μας νησιά, οι νησιώτες μας θα πλημμυρί-
ζουν με αισθήματα υπερηφάνειας και σι-
γουριάς ότι οι ελληνικές θάλασσες βρί-
σκονται σε στιβαρά και πανάξια χέρια».

Ηχηρό μήνυμα έστειλε και ο αρχηγός
του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αντι-
ναύαρχος Στυλιανός Πετράκης, ο οποίος
έκανε λόγο για «ένα Ναυτικό ισχυρότερο
και με περισσότερες δυνατότητες από το
σημερινό». «Η πατρίδα και το καθήκον
απαιτούν από εσάς και τα καράβια σας να
βρίσκεστε στην πρώτη γραμμή, πρόμαχοι
και σημαιοφόροι. Αυτό κάνετε πάντα και
απαιτούμε από εσάς να εξακολουθήσετε
να κάνετε. Να ταξιδεύετε, να κινδυνεύετε
και να υπερασπίζετε την Πατρίδα στις θά-
λασσες, με τον τρόπο που εσείς γνωρίζετε
καλύτερα από τον καθένα», είπε ο ΑΓΕΝ
απευθυνόμενος στα στελέχη του Πολεμι-
κού Ναυτικού.

Οι δοκιμές εν πλω τής πυραυλακάτου
«Βλαχάκος» αναμένεται να ολοκληρω-
θούν μέχρι το τέλος του έτους και στη συ-
νέχεια με διαταγή του αρχηγού η ΤΠΚ
(Ρ79) θα ενταχθεί σε μία από τις δύο Μοί-
ρες της Διοίκησης Ταχέων Σκαφών. Πολύ
σύντομα ο «Βλαχάκος» μαζί με τις υπό-
λοιπες πυραυλακάτους του Στόλου θα
βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της απο-
τροπής είτε «προσκολλημένος» στα βρά-
χια κάποιας νησίδας, περιμένοντας το
«θύμα» του, είτε στα ανοιχτά του αρχιπε-
λάγους, «τιμωρώντας» όσους επιχειρή-
σουν να απειλήσουν την ασφάλεια και την
εθνική κυριαρχία της Ελλάδας.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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Ρίγη συγκίνησης όταν 
ο αδερφός του ήρωα
Βλαχάκου έσπασε 
το μπουκάλι κατά 
την ονοματοδοσία 

Άγρυπνη ετοιμότητα,
ατσάλινη αποφασιστικότητα



του Νίκου Καϊμακούδη

Σ
ε κατασκοπευτικό θρίλερ ανορ-
θόδοξου πολέμου εξελίσσεται
η υπόθεση με τις διαρροές
στους αγωγούς Nord Stream 1

και 2, που μεταφέρουν φυσικό αέριο από
τη Ρωσία στη Γερμανία μέσω Βαλτικής
και έχουν υποστεί ζημιές. Αρκετοί στρα-
τιωτικοί αναλυτές ήδη κάνουν λόγο για
ανορθόδοξο πόλεμο που εντάσσεται στο
πλαίσιο μιας ιδιότυπης «βιομηχανικής
τρομοκρατίας».

Οι διαρροές στους αγωγούς -αν και δεν
ήταν σε λειτουργία, ήταν γεμάτοι με αέριο-
έγιναν σε διεθνή ύδατα, ανοικτά του δανέ-
ζικου νησιού Μπόρνχολμ, αλλά εντός των
ΑΟΖ της Δανίας και της Σουηδίας. Η Σουη-
δία ανακοίνωσε χθες και τέταρτη διαρροή
αερίου στον Nord Stream 2, κοντά σε μια
μεγαλύτερη τρύπα που είχε εντοπιστεί
στον Nord Stream 1. Από την πλευρά της, η
Δανία έχει ανακοινώσει μια διαρροή σε
καθέναν από τους αγωγούς, οι οποίες
προέκυψαν έπειτα από δύο εκρήξεις που
σημειώθηκαν τη Δευτέρα λίγες ώρες πριν
από τα εγκαίνια του νέου αγωγού που θα
μεταφέρει νορβηγικό φυσικό αέριο στην
Πολωνία.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η έκταση
των ζημιών είναι τέτοια που εκτιμάται ότι
οι Nord Streams είναι απίθανο να μεταφέ-
ρουν φυσικό αέριο στην Ευρώπη τον φετι-
νό χειμώνα, ακόμη και αν η Μόσχα αποφά-
σιζε να επιτρέψει κάτι τέτοιο. 

Τα σενάρια και το... μπαλάκι
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ΗΠΑ και το ΝΑ-

ΤΟ υποψιάζονται σαμποτάζ «φωτογραφί-
ζοντας» τη Ρωσία ως τον ένοχο. Τα σενάρια
δίνουν και παίρνουν κάνοντας λόγο για
δράση μονάδας ρωσικών ειδικών δυνάμε-

ων, υποβρύχια, νάρκες κ.λπ. Η Μόσχα, που
ζήτησε τη σύγκληση του Συμβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ για το ζήτημα, πέρασε
στην αντεπίθεση, ισχυριζόμενη ότι οι
διαρροές σημειώθηκαν σε έδαφος που
βρίσκεται «εντελώς υπό τον έλεγχο των
ΗΠΑ», ενώ κάλεσε τον Αμερικανό πρό-

εδρο Τζο Μπάιντεν να απαντήσει αν έκανε
πράξη την απειλή του ότι «θα έβαζε τέλος»
στον Nord Stream αν η Ρωσία εισέβαλλε
στην Ουκρανία. Με την Ουάσιγκτον πάντως
να κάνει λόγο για γελοιότητες.

Μετά την εισβολή στην Ουκρανία η Ρω-
σία άρχιζε να κόβει σταδιακά το αέριο

προς την Ευρώπη. Τον Μάιο η Gazprom
έκλεισε τον αγωγό Yamal, που μέσω
Λευκορωσίας και Πολωνίας παραδίδει
αέριο στη Γερμανία. Τον Ιούνιο μείωσε τις
παραδόσεις φυσικού αερίου μέσω Nord
Stream 1 κατά 75%. Τον Ιούλιο έκλεισε
τον Nord Stream 1 για «συντήρηση 10
ημερών» και μετά την επαναλειτουργία
του μείωσε στο μισό την ποσότητα, ενώ
από το τέλος του καλοκαιριού σταμάτησε
εντελώς τις προμήθειες αερίου στην Ευ-
ρώπη μέσω του αγωγού, επικαλούμενη
πάλι επισκευές.

Το βέβαιο είναι πάντως ότι η Ευρώπη
αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα ενόψει
χειμώνα (Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Γαλ-
λία και Πολωνία είναι οι χώρες της ΕΕ με
τη μεγαλύτερη εξάρτηση από το ρωσικό
αέριο), καθώς περιορίζονται οι πηγές
ενέργειας (αφού υπάρχει κίνδυνος ολικής
αχρήστευσης του Nord Stream), ενώ οι τι-
μές του φυσικού αερίου πήραν και πάλι
την ανηφόρα μετά τις τελευταίες εξελίξεις.
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Δολιοφθορά 
ή βιομηχανική 
τρομοκρατία;

ΘΡΙΛΕΡ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

Οι εξελίξεις με τον Nord Stream δεν
επηρεάζουν την Ελλάδα, τουλάχιστον
όχι σε τέτοιο βαθμό όσο άλλες χώρες,
καθώς προσπαθεί να μειώσει περαιτέρω
την εξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό
αέριο. Πριν από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία
η Ελλάδα εξασφάλιζε το 40% των εισαγωγών φυσικού αερίου από
την Gazprom. Το αέριο προερχόταν από τον αγωγό Turkstream, ο
οποίος διασχίζει τη Μαύρη Θάλασσα προς την Τουρκία. Παρότι η
Gazprom δεν έχει ακόμη επιβάλει περιορισμούς στην παράδοση
αερίου στην Ελλάδα, το μερίδιο των ρωσικών παραδόσεων στην
ελληνική κατανάλωση φυσικού αερίου έχει μειωθεί σημαντικά
(το πρώτο εξάμηνο του 2022 είχε ήδη διαμορφωθεί στο 34% από
45% πέρυσι).
Εκτός από τη Ρωσία, η Ελλάδα προμηθεύεται φυσικό αέριο και με
άλλους δύο τρόπους:
Πρώτον, από τον Τερματικό Σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού
Αερίου (LNG) της Ρεβυθούσας. Η προμήθεια του LNG γίνεται

κυρίως από τις ΗΠΑ, την Αλγερία, την
Αίγυπτο και τη Νιγηρία, ενώ μικρές
ποσότητες παραλαμβάνονται από το
Ομάν και την Ινδονησία. Παράλληλα,
μετά τη συμφωνία της ΔΕΠΑ Εμπορίας

με τη γαλλική TotalEnergies, που ανακοινώθηκε χθες, η Ελλά-
δα θα προμηθεύεται LNG με δύο πλοία μεταφοράς υγροποιημέ-
νου φυσικού αερίου ανά μήνα, συνολικού φορτίου που αντι-
στοιχεί σε 10 TWh για τους επόμενους πέντε μήνες, δηλαδή από
τον Νοέμβριο του 2022 έως και τον Μάρτιο του 2023. Υπενθυμί-
ζεται ότι τον περασμένο Μάιο έγιναν τα εγκαίνια για την κατα-
σκευή του έργου υγροποίησης και επαναεριοποίησης αερίου
(FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.
Δεύτερον, από το Αζερμπαϊτζάν μέσω του αγωγού TAP (από το κοί-
τασμα Shah Deniz του αζέρικου τμήματος της Κασπίας Θάλασσας).
Σημειώνεται ότι αύριο 1 Οκτωβρίου ξεκινά η εμπορική λειτουργία
του ελληνικού τμήματος του Διασυνδετήριου Αγωγού Ελλάδας -
Βουλγαρίας (IGB) που θα μεταφέρει αζέρικο φυσικό αέριο. 

ΗΠΑ και Ρωσία πετούν 
η μία στην άλλη το μπαλάκι

των ευθυνών για τις διαρροές
και τις καταστροφές 

στους Nord Stream 1 και 2 

Πόσο κινδυνεύει 
η Ελλάδα;
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Η Ιταλία επιταχύνει τις εξελίξεις στο εσωτερικό της ΕΕ

Η Παιδεία είναι ελευθερία, αλλά δεν είναι ασυδοσία!

Ο
ι εκλογές στην Ιταλία έστειλαν ηχη-
ρό μήνυμα στην ΕΕ για αλλαγή πο-
λιτικής και άμεση στήριξη της μι-

κρομεσαίας τάξης. Απαιτούνται τολμηρές
αποφάσεις που θα βάζουν τέλος στα αδιέ-
ξοδα και θα προκρίνουν νέα μοντέλα ανά-
πτυξης. Η νίκη του δεξιού συνασπισμού
στην Ιταλία είχε προαναγγελθεί καθαρά από
τις δημοσκοπήσεις. Μεγάλη η αποχή που
ξεπέρασε το 36%, έναντι 27% το 2018.

Όπως όλοι περίμεναν, ο συνασπισμός της
Κεντροδεξιάς επικράτησε καθαρά (43,9%)
έναντι εκείνου της Κεντροαριστεράς
(26,5%), χωρίς πάντως να κερδίζει τα δύο
τρίτα των εδρών που θα του επέτρεπαν να αλλάξει
το Σύνταγμα, όπως τουλάχιστον φαίνεται μέχρι
στιγμής.

Στις μονοεδρικές περιφέρειες (λίγο πάνω από το
ένα τρίτο όλων των εδρών) ο χάρτης είχε έντονο το
αποτύπωμα της Κεντροδεξιάς με λίγες κόκκινες
νησίδες στην Εμίλια-Ρομάνια και στην Τοσκάνη και
ακόμη πιο λίγες κίτρινες (Κ5Α) στην Απουλία και
στην Καμπανία.

Το μυστικό της δημοτικότητας του Κινήματος
Πέντε Αστέρων του κ. Κόντε είναι το λαοφιλές
«εισόδημα του πολίτη», που δίνει μέχρι 780 ευ-
ρώ τον μήνα σε όσους δεν διαθέτουν (δηλωμένα)
εισοδήματα.

Ο Μάριο Ντράγκι είχε αναγνωρίσει ότι το «εισό-
δημα του πολίτη» συνιστούσε βήμα εξευρωπαϊ-
σμού της ιταλικής πολιτικής κατά της φτώχειας,
επέμενε όμως ότι έχρηζε βελτιώσεων. Μια τέτοια
διάκριση παραείναι λεπτή για την Κεντροδεξιά, που
έχει υποσχεθεί ότι θα το καταργήσει.

Σύμφωνα με την ανάλυση του κ. Fubini, οικονο-
μικού συντάκτη της «Corriere della Sera», το εκλο-
γικό αποτέλεσμα αντανακλά την παρακμή της με-
σαίας τάξης σε μια στάσιμη οικονομία. Η ποσοτική
χαλάρωση της ΕΚΤ τόνωσε την αξία των περιουσια-
κών στοιχείων και κατά συνέπεια τα εισοδήματα
όσων διαθέτουν περιουσία, κινητή και ακίνητη.
Στην άλλη άκρη της εισοδηματικής κατανομής, το

«εισόδημα του πολίτη» βελτίωσε τη θέση
των φτωχών. Οι υπόλοιποι έμειναν πίσω. Η
παρακμή της μεσαίας τάξης συμπαρέσυρε
το Κέντρο, η κοινωνική πόλωση ενίσχυσε την
εκλογική.

Κατά τα άλλα, αντίθετα με ό,τι είχε συμβεί
το 2018, όταν κυβέρνηση είχαν σχηματίσει η
Λέγκα και το Κίνημα Πέντε Αστέρων, και ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματα-
ρέλα είχε αναγκαστεί να βάλει βέτο στην επι-
λογή για τη θέση του υπουργού Οικονομικών
ενός ένθερμου υποστηρικτή της εξόδου της
Ιταλίας από το ευρώ.

Οι αγορές έχουν προεξοφλήσει τις εξελί-
ξεις: το περιθώριο κινδύνου (spread) στα ιταλικά
ομόλογα έχει ήδη αυξηθεί και δεν προβλέπεται να
αυξηθεί άλλο βραχυπρόθεσμα. Σε λίγους μήνες
όμως, όταν η ΕΚΤ θα αρχίσει να εκχωρεί ομόλογα,
το τεράστιο χρέος της Ιταλίας (2,77 τρισ. ευρώ, πε-
ρίπου 15 φορές το ΑΕΠ της Ελλάδας) θα ξαναμπεί
στο μικροσκόπιο των αγορών.

Οι εξελίξεις είναι ταχύτατες και απαιτούνται σί-
γουρες λύσεις από την ΕΕ. Τα κράτη-μέλη δεν αν-
τέχουν άλλη πίεση και οι πολίτες είναι αγανακτι-
σμένοι.

Η Ευρώπη βρίσκεται στο πιο κρίσιμο σταυροδρό-
μι και οι εκλογές στην Ιταλία ας αποτελέσουν το ξε-
κίνημα μιας νέας αρχής για την ΕΕ. 

Π
ολύς λόγος γίνεται τις τελευταίες μέρες
για τα πανεπιστήμια στην Αθήνα και τη
Θεσσαλονίκη, το ίδιο σκηνικό ενδεχομέ-

νως να υπάρχει και σε πανεπιστήμια άλλων πόλε-
ων, όπου κάποιοι επιχειρούν να μετατρέψουν χώ-
ρους τους σε άντρα εγκληματικότητας εμπλέκον-
τας και φοιτητές.

Και μια μειοψηφία φοιτητών -δεν είναι πολλοί
αυτοί, έστω και αν κάνουν ντόρο- κινητοποιείται
όχι για να μπει τάξη και να αναβαθμιστούν τα πανε-
πιστήμια αλλά για να διατηρηθεί η αταξία!

Η Παιδεία είναι ελευθερία, αλλά δεν είναι ασυ-
δοσία! Η Παιδεία οδηγεί προς την πνευματική
ελευθερία που κατοχυρώνει τους φοιτητές από τον
κίνδυνο να πέσουν σε μορφές ψυχικής -αλλά και
σωματικής ενίοτε- δουλείας, οι οποίες αποβλέ-
πουν στη δημιουργία χάους και στη διάλυση.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η σιωπηρή πλειοψη-
φία των φοιτητών ενδιαφέρεται για τις σπουδές, τα
μαθήματα και όχι για παραστρατήματα.

Σε μια εποχή που η Παιδεία για διάφορους λό-
γους, που είναι πολλοί και επί πολλά χρόνια υπαρ-
κτοί, έχει πάρει τον κατήφορο και οι πτυχιούχοι πα-
νεπιστημιακών σχολών στερούνται και στοιχει-
ωδών ακόμη γνώσεων, όλο το ενδιαφέρον οφείλει
να εστιαστεί στην αναβάθμιση των σπουδών, που

πέρα από την εξειδικευμένη  μόρφωση θα βοη-
θούν και στην καλλιέργεια χαρακτήρων.

Είναι χαρακτηριστικό ένα παράδειγμα που έχει
αναφέρει ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου του Παντεί-
ου Πανεπιστημίου Δονάτος Παπαγιάννης. Παραδί-
δοντας μάθημα σε προχωρημένο εξάμηνο ρώτησε,
παρεμπιπτόντως, 300 φοιτητές να του πουν τι γνωρί-
ζουν για τη Μάχη του Μαραθώνα και ήξερε μόνο μία
φοιτήτρια με καταγωγή από την Αλβανία, η οποία πε-
ριέγραψε με ακρίβεια τα ιστορικά γεγονότα!

Η ανώτατη Παιδεία προσπαθεί μονομερώς να
προετοιμάσει τους φοιτητές για την επαγγελματική
ζωή τους, χωρίς τελικά να καταφέρνει ούτε αυτό,
και να τους δώσει τον χαρακτήρα εκείνο που απαι-
τεί η αγορά! Η φράση πανεπιστημιακού δασκάλου
ότι «απορώ πώς θα σταδιοδρομήσουν λειτουργικά
αναλφάβητοι πτυχιούχοι» τα λέει όλα.

Τα πανεπιστήμια είναι τώρα πλέον η ώρα να
«δουλέψουν» προς την κατεύθυνση οι φοιτητές να
παίρνουν, χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό,
εκείνα τα εφόδια που θα τους κάνουν ικανούς να
κρίνουν σωστά και να αναγνωρίζουν ό,τι ο πολιτι-
σμός μας παραδέχεται ως επιδιώξεις της αγωγής
και της ηθικής.

Δυστυχώς η τωρινή Παιδεία -αναλογιστείτε
εσείς ποιοι έχουν την ευθύνη για αυτό- βάζει σε

προτεραιότητα τον ωφελιμισμό, που ανοίγει την
κερκόπορτα σε παρεκτροπές, κάνοντάς τον πρω-
ταρχικό σκοπό της. Και παραμερίζει δυστυχώς, μέ-
χρι του σημείου της ανυπαρξίας, τη μόρφωση, η
οποία μπορεί να δώσει μορφή στον ψυχικό κόσμο
των νέων, ώστε να τονιστεί σαν χαρακτηρολογικό
στοιχείο η συνανθρωπιά και να απωθηθεί η παλιαν-
θρωπιά.

Η ιδεώδης και ιδανική Παιδεία πρέπει να στο-
χεύει αταλάντευτα όχι μόνο στις «ξηρές» γνώσεις
αλλά και στην αρετή. Έτσι ο νέος θα μπορεί να επι-
στρατεύσει ποικίλες δυνάμεις μέσα του για να νι-
κήσει τόσο τις εξωτερικές όσο και τις εσωτερικές
αντιστάσεις που τον εμποδίζουν να πορευτεί προς
τα μπροστά...

Στη σκέψη, σε αυτήν που σκαρώνει ο νους, οι νί-
κες της ζωής είναι εύκολες, στην πράξη όμως όχι.
Για αυτό χρειάζονται η δύναμη και η δυναμική της
αληθινής Παιδείας να βάζουν στην ορθή τους διά-
σταση τα πράγματα και τους στόχους. Η Παιδεία με
την ποιότητά της πρέπει να είναι κίνητρο για την αύ-
ξηση των πράξεων ευνομίας και όχι ανομίας.

Σε αυτό το πλαίσιο ισχύει η σκέψη του Πρωτα-
γόρα: «Είναι αισχρό να μην πω ότι η σοφία και η
επιστήμη είναι το πιο δυνατό από τα ανθρώπινα
πράγματα».



Συνδικάτα και αριστερή αντιπολίτευση βγήκαν χθες
στους δρόμους και οργάνωσαν απεργίες στη Γαλλία,
ζητώντας αύξηση μισθών και κατάργηση της συντα-
ξιοδοτικής μεταρρύθμισης που προωθεί ο Εμανουέλ
Μακρόν. Οι κινητοποιήσεις αποτελούν προάγγελο
όσων θα συμβούν αν ψηφιστεί το επίμαχο νομοσχέ-
διο, που θα αυξήσει το όριο συνταξιοδότησης στα 65
έτη, από τα 62 που είναι σήμερα.

Ο 44χρονος πρόεδρος θέλει να εγκριθεί η μεταρ-

ρύθμιση πριν από το τέλος του χειμώνα και να εφαρ-
μοστεί από το καλοκαίρι του 2023, ώστε να αυξάνεται
σταδιακά το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης κατά τέσ-
σερις μήνες ετησίως, μέχρι τα 65 χρόνια το 2031.

Ο Μακρόν έχασε την απόλυτη πλειοψηφία στην
Εθνοσυνέλευση στις εκλογές του Ιουνίου, γεγονός
που περιπλέκει την ψήφιση του νομοσχεδίου από το
κοινοβούλιο. Αποφασισμένος να προχωρήσει πάση
θυσία τη μεταρρύθμιση, απειλεί την αντιπολίτευση με

διάλυση της Εθνοσυνέλευσης, σε περίπτωση που κα-
ταθέσει πρόταση μομφής εναντίον της κυβέρνησης.
«Κάνε το!», τον προκάλεσε η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν.
«Όποτε θέλεις! Θα σε νικήσουμε!», λένε κόμματα της
Αριστεράς.

Ο Μακρόν έχει θεσπίσει και φιλολαϊκά μέτρα: αυξή-
σεις μισθών για τους δημόσιους υπαλλήλους και επι-
βολή πλαφόν στις τιμές της ενέργειας για τη συγκρά-
τηση του πληθωρισμού.

Σ
ε μια επίσημη τελετή στο Κρεμλί-
νο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα προσαρ-
τήσει σήμερα τις κατεχόμενες πε-
ριοχές στη Νοτιοανατολική Ου-

κρανία, όπου στήθηκαν τα ψευδοδημοψη-
φίσματα. Φιλορώσοι αυτονομιστές βρί-
σκονται στη Μόσχα για την υπογραφή των
διαταγμάτων, με τα οποία ο Πούτιν ενσωμα-
τώνει στη Ρωσία το 15% της ουκρανικής επι-
κράτειας και τέσσερα εκατομμύρια ανθρώ-
πους, στη μεγαλύτερη βίαιη προσάρτηση
εδαφών από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ένδειξη της πρόθεσης του Κρεμλίνου να
προβάλει σαν εθνική νίκη την περίσταση
αυτή αποτελούν οι εορταστικές εκδηλώ-
σεις που προβλέπεται να διεξαχθούν στη
Μόσχα, με κλείσιμο δρόμων στο κέντρο της
πόλης, κυρίως γύρω από την εμβληματική
Κόκκινη Πλατεία, όπου θα στηθεί εξέδρα.

Τα στημένα δημοψηφίσματα διεξήχθη-
σαν επί πέντε ημέρες σε Λουγκάνσκ, Ντο-
νέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα, και όπως
αναμενόταν, τα αποτελέσματα που μετέδω-
σαν τα ρωσικά κρατικά ΜΜΕ έδειξαν συν-
τριπτική υποστήριξη για την προσχώρηση
στη Ρωσία.

Κίεβο και Δύση λένε ότι δεν πρόκειται να
αναγνωρίσουν ποτέ αλλαγή συνόρων, ενώ
ο Πούτιν δηλώνει ότι θα απαντήσει με πυ-
ρηνικά όπλα, εάν απειληθεί η εθνική ασφά-
λεια της Ρωσίας, τμήματα της οποίας θα
αποτελούν από σήμερα αυτές οι περιοχές
της Ουκρανίας.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η προσάρτηση δε-
σμεύει τον Πούτιν να υπερασπιστεί αυτά τα
εδάφη στο διηνεκές και αυξάνει τον κίνδυ-
νο κλιμάκωσης, καθώς το Κρεμλίνο θα πα-
ρουσιάζει τον πόλεμο σαν αμυντική μάχη
για την επιβίωση της Ρωσίας.

«Είναι ηλίθιος ο Βλαδίμηρος»
Σύμφωνα με τους «New York Times»,

απομαγνητοφωνημένες κλήσεις Ρώσων
φαντάρων, τις οποίες υπέκλεψαν οι ουκρα-
νικές Αρχές, αποκαλύπτουν έναν στρατό σε
σύγχυση και δραματική κατάσταση στις
δυνάμεις των εισβολέων.

«Ο Πούτιν είναι ηλίθιος… Χάνουμε», λέει
ένας φαντάρος, ενώ οι περισσότεροι αντι-
κρούουν την κρατική προπαγάνδα, μιλών-
τας καταρρακωμένοι για τη σκληρή πραγ-
ματικότητα του πολέμου.

«Ανεκπαίδευτοι στρατιώτες, ανεπαρκές
πολεμικό υλικό και φρικτά ελλιπής ανεφο-
διασμός υπό μια ανίκανη ηγεσία συνθέ-
τουν την άθλια εικόνα των ρωσικών δυνά-
μεων εισβολής», γράφουν οι «NYT».

«Στις συνομιλίες τους, οι στρατιώτες δια-
μαρτύρονται για στρατηγικές γκάφες και

μια τρομερή έλλειψη προμηθειών. Ομολο-
γούν ότι συνέλαβαν και σκότωσαν αμάχους
και παραδέχονται ανοιχτά ότι λεηλάτησαν
σπίτια και επιχειρήσεις στην Ουκρανία»,
τονίζει η αμερικανική εφημερίδα.

Βίντεο που κυκλοφορεί σε διεθνή ΜΜΕ
δείχνει Ρώσους στρατολόγους που δίνουν
οδηγίες σε εφέδρους να ζητήσουν... ταμ-
πόν και σερβιέτες από τις γυναίκες τους για
τις αιμορραγίες από τραύματα στο μέτωπο.

ΒΒιβλική καταστροφή
στη Φλόριντα από
τον κυκλώνα «Ίαν»
Με ανέμους που έπνεαν με 252 χλμ
την ώρα και σφοδρές καταιγίδες,
που «έπνιξαν» πόλεις προκαλώντας
γενικό μπλακ άουτ, ο κυκλώνας
« Ίαν» άφησε πίσω του συντρίμμια
στη Φλόριντα των ΗΠΑ.
Αν και υποβαθμίστηκε χθες στην
Κατηγορία 1 (144
χλμ/ώρα), ο
« Ίαν» προ-
κάλεσε βι-
βλική κα-
ταστροφή:
χτύπησε με
μανία επί δύο
μέρες τη Φλό-
ριντα, αναγκάζοντας
2 εκατομμύρια ανθρώπους να φύ-
γουν από τα σπίτια τους και βυθίζον-
τας ολόκληρες πόλεις στο σκοτάδι. 
Σηκώθηκαν κύματα που έφτασαν
μέχρι τα 3,6 μέτρα σε ύψος, παρα-
σύροντας τα πάντα. Στην πόλη Φορτ
Μάιερς, οι πλημμύρες ήταν τόσο με-
γάλες που ορισμένες συνοικίες μοι-
άζουν με λιμνοθάλασσες. Η θάλασ-
σα βγήκε κυριολεκτικά στη στεριά,
παρασύροντας πλεούμενα, ακόμα
και καρχαρίες, στους δρόμους.
Αυτά τα έντονα φαινόμενα, συνο-
δευόμενα από σφοδρές καταιγίδες,
αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι
και το Σαββατοκύριακο, ενώ μετεω-
ρολόγοι λένε ότι ο « Ίαν» είναι ένας
από τους ισχυρότερους κυκλώνες
στην ιστορία της Φλόριντα. 

Σόου Πούτιν, αυτονομιστών
για τη στημένη νίκη…

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΚΟΣΜΟΣ14

Απεργίες και διαδηλώσεις στη Γαλλία για μισθούς και συνταξιοδοτικό

Εθνική γιορτή με εορταστικές 
εκδηλώσεις στη Μόσχα για 
την προσάρτηση 
των κατεχόμενων περιοχών 
της Ουκρανίας 



Τ
ον τρόμο σκορπούσαν τα μέλη των
άγριων συμμοριών που είχαν ως ορ-
μητήριο τις παλιές φοιτητικές εστίες
της Πολυτεχνειούπολης και για χρό-

νια ολόκληρα λυμαίνονταν την περιοχή. Τα
στοιχεία που περιλαμβάνει η δικογραφία που
σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφά-
λειας Αθηνών δείχνουν κακοποιούς αποφα-
σισμένους για όλα και μονίμως με το… πιστό-
λι στο χέρι.

Η εγκληματική τους δράση σε καταστήματα
στου Ζωγράφου, στα Ιλίσια, στο Παγκράτι, στον
Βύρωνα, στο κέντρο της Αθήνας και σε άλλες
περιοχές αποτυπώνεται σε φωτογραφικά ντο-
κουμέντα που περιλαμβάνονται στη δικογρα-
φία. Οι Αρχές, μάλιστα, εκτιμούν ότι ο αριθμός
των ληστειών και των κλοπών που εμπλέκον-
ται οι σκληροί ποινικοί υπό την καθοδήγηση
του 30χρονου Αλβανού με το ψευδώνυμο
«Τζούλιο» (σ.σ.: το άτομο που επιτέθηκε με
κατσαβίδι στην 35χρονη ανθυπαστυνόμο) εί-
ναι πολύ μεγαλύτερος των 29 που έχουν μέχρι
στιγμής ταυτοποιηθεί. Τα μέλη των συμμο-
ριών, κάνοντας επίδειξη δύναμης, δεν δίστα-
ζαν να φωτογραφίζονται μέσα στα δωμάτια
των παλιών φοιτητικών εστιών κρατώντας τα
όπλα τους και κάποιες φορές προέβαιναν και
σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης, για να δείξουν πόσο ισχυροί ένιωθαν…

Οι δρόμοι της δράσης τους
«Την αφετηρία για τον σχεδιασμό και την

έναρξη των ένοπλων ληστειών αλλά και για
τον επιμερισμό και τη διακίνηση ναρκωτικών
ουσιών αποτελούσε ο χώρος των φοιτητικών
εστιών της Πανεπιστημιούπολης, όντας ορμη-
τήριο, όπου αποθήκευαν τα κλοπιμαία (λεία),
τον οπλισμό και τις ναρκωτικές ουσίες. Επι-
πλέον, στάθμευαν έξωθεν της εστίας της Πα-
νεπιστημιούπολης τα “δραστικά” οχήματα, τα
οποία χρησιμοποιούσαν για τη διάπραξη των
έκνομων δραστηριοτήτων, πολλά εκ των οποί-
ων ήταν κλεμμένα. Ο χώρος της Πανεπιστημι-
ούπολης δεν αποτελούσε μόνο αφετηρία αλ-
λά και μέρος διαφυγής, καθόσον οι κατηγο-
ρούμενοι κατέφευγαν εκεί για την αποφυγή
της σύλληψής τους», αναφέρεται χαρακτηρι-
στικά στη δικογραφία. Εθνάρχου Μακαρίου,
Γρηγορίου Κουσίδη, Εθνικής Αντιστάσεως,
Ούλοφ Πάλμε, Ιλισίων, Κοκκινοπούλου, Γρη-
γορίου Αυξεντίου ήταν οι δρόμοι στην περιο-
χή του Ζωγράφου και σε όμορους δήμους που
είχαν στενάξει από τη δράση των κακοποιών.

Ο ρόλος της δόκιμης αστυφύλακα
Την ίδια ώρα, στη δικογραφία αποτυπώνε-

ται και ο ρόλος της 22χρονης δόκιμης αστυ-
φύλακα που φέρεται να διατηρούσε σχέση με
μέλος της άγριας συμμορίας του «Τζούλιο».
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΑΣ, στην πρώ-
τη περίπτωση -το πρωινό της 12ης Ιουλίου
2022- φέρεται να ενημέρωσε τον σύντροφό
της για την παρουσία της ΟΠΚΕ έξω από το
διαμέρισμα της οδού Στρατάρχη Αλέξανδρου
Παπάγου, όπου ο 30χρονος Αλβανός βρισκό-
ταν με τη μητέρα και τον αδερφό του. Στη δεύ-
τερη περίπτωση, στις 28 Ιανουαρίου 2022, με
τηλεφωνική κλήση και κωδικοποιημένη ορο-
λογία φέρεται και πάλι να ενημέρωσε τον σύν-
τροφό της για επικείμενη αστυνομική επιχεί-
ρηση για τη σύλληψη του «Τζούλιο», με τη
φράση-κλειδί να είναι η εξής: «Να προσέχει
μωρέ με το αμάξι. Γιατί μου είχες πει ότι δεν
έχει καλά λάστιχα». 
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Συγκλονίζουν 
τα φωτογραφικά ντοκουμέντα
της δικογραφίας για 
τους «σκληρούς» 
της Πολυτεχνειούπολης 
που λήστευαν μαγαζιά 
στις γύρω περιοχές 

Με τα… πιστόλια στα χέρια 
οι συμμορίες του «Τζούλιο»

Αναστάτωσαν τον «Ερυθρό Σταυρό» 
οι συγγενείς του 30χρονου Αλβανού
Σε μία προσαγωγή ενός υπηκόου Αλβανίας προχώρησε η ΟΠΚΕ, καθώς εντοπίστηκε
πέριξ του νοσοκομείου «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος ο
30χρονος «Τζούλιο». Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη νωρίς το
απόγευμα της Πέμπτης 29/9 όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν ομάδα έξι
ατόμων που ήταν έξω από το νοσοκομείο και τους φάνηκαν ύποπτα. Στη θέα των
αστυνομικών τα άτομα διασκορπίστηκαν στα γύρω στενά και διέφυγαν, ωστόσο, ένας
έμεινε πίσω και προσήχθη στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών. Οι ίδιες πηγές
αναφέρουν ότι δήλωσε συγγενής του «Τζούλιο» και ότι ήθελε να τον δει μαζί με τη
δικηγόρο του. Πηγές της ΕΛΑΣ απορρίπτουν το σενάριο περί απόπειρας φυγάδευ-
σής του και εκτιμούν ότι το περισσότερο που θα μπορούσαν να κάνουν ήταν να
«ελέγξουν» τα μέτρα ασφαλείας, καθώς τυχόν μετακίνησή του στην κατάσταση που
είναι θα έθετε τη ζωή του σε κίνδυνο. Παπ.

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος



Τ
ους γιατρούς του Νοσοκομείου
Λαμίας «καίει» η ΕΔΕ που διε-
νήργησε η καθηγήτρια Παιδια-
τρικής του Πανεπιστημιακού Νο-

σοκομείου Λάρισας Ιωάννα Γριβέα για τον
χαμό της 14χρονης μαθήτριας Κέλλυς Ζα-
νιά τον περασμένο Δεκέμβριο.

Το κορίτσι «έσβησε» περιμένοντας
βοήθεια στο κοντέινερ του Γενικού Νοσο-
κομείου Λαμίας και η ΕΔΕ που διατάχθη-
κε από τον διοικητή της 5ης ΥΠΕ Φώτη Σε-
ρέτη, όπως είχε αποκαλύψει από τον πε-
ρασμένο Ιούνιο το LamiaReport,
αποδίδει ευθύνες σε συγκε-
κριμένους γιατρούς που
αν είχαν ενεργήσει δια-
φορετικά, το κορίτσι
θα είχε σωθεί.

Ο δικηγόρος Αλε-
ξανδρούπολης Πά-
ρης Παπαδάκης, που
είναι στην υπόθεση,
την οποία έχει αναλάβει
για λογαριασμό της οικο-
γένειας της αδικοχαμένης
Κέλλυς η Λαμιώτισσα δικηγόρος Σοφία
Σταυράκη, κάνει λόγο για ανθρωποκτο-
νία με φυσικούς αυτουργούς δύο για-
τρούς, ενώ θα προκύψει υπαιτιότητα και
σε άλλους: «Όσον αφορά τον θάνατο του
μόλις 14 χρόνων κοριτσιού από τη Λαμία
με αιτία θανάτου Covid-19, πρέπει να μά-
θει όλο το πανελλήνιο ότι μετά και την
έκδοση της ΕΔΕ η αιτία θανάτου άλλαξε
και έγινε ανθρωποκτονία με φυσικούς

αυτουργούς δύο γιατρούς του Νοσοκο-
μείου Λαμίας, οι οποίοι θα γίνουν γνω-
στοί σύντομα!».

Μετά την κατάθεση της μήνυσης από
την οικογένεια του κοριτσιού θα προκύψει
υπαιτιότητα και σε άλλους γιατρούς…

Αναλαμβάνει η ανακρίτρια
«Το δικηγορικό μας γραφείο από κοι-

νού με την εξαίρετη συνάδελφο Λαμίας κ.
Σοφία Σταυράκη με τα στοιχεία που είχα-
με στην κατοχή μας φωνάζαμε από την

αρχή ότι επρόκειτο για ΑΝΘΡΩ-
ΠΟΚΤΟΝΙΑ και αν οι γιατροί

ασκούσαν τα καθήκοντά
τους όπως έπρεπε, το
παιδί θα ήταν ανάμεσά
μας. Το μαχαίρι στο
κόκαλο για να αποδο-
θούν ευθύνες έτσι
ώστε κανένα παιδί να

μη φεύγει έτσι άδικα».
Τα παραπάνω επιβεβαί-

ωσε μιλώντας στο LamiaRe-
port και η δικηγόρος της οικογέ-

νειας Σοφία Σταυράκη, η οποία τις επόμε-
νες μέρες θα καταθέσει συμπληρωματική
μηνυτήρια αναφορά. Το ρεπορτάζ του La-
miaReport κάνει λόγο για παραπομπή του
πορίσματος της ΕΔΕ στο 5μελές Πειθαρ-
χικό Συμβούλιο της 5ης ΥΠΕ, το οποίο
μπορεί να επιβάλει στέρηση εξέλιξης
στους υπεύθυνους για 5ετία ή να το παρα-
πέμψει στο Ανώτατο Πειθαρχικό με το
ερώτημα της παύσης για έναν χρόνο.

Πέρα από το διοικητικό σκέλος, το πόρι-
σμα είναι επίσης στα χέρια της ανακρί-
τριας, που τις αμέσως επόμενες μέρες θα
ελέγξει την υπόθεση ποινικά με τα νέα
στοιχεία που έχουν έρθει στη διάθεση της
δικαιοσύνης, μαζί με τις πραγματογνωμο-
σύνες και των ιατροδικαστών που όρισε η
οικογένεια.
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Καισαριανή: 15χρονος «μαχαιροβγάλτης» έστειλε στο νοσοκομείο 16χρονο

Το κορίτσι πέθανε περιμένοντας
στο κοντέινερ του Γενικού
Νοσοκομείου της πόλης 
για να την εξετάσουν
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Φαντάζει τραγικό, όμως τείνουμε πλέον προς το ση-
μείο που οι συμπλοκές μεταξύ ανηλίκων μπροστά στα
μάτια ανυποψίαστων καταστηματαρχών και περαστι-
κών δεν θα αποτελούν πλέον είδηση. Και αυτό γιατί κα-
θημερινά σχεδόν έχουμε ένα τέτοιο περιστατικό σε κά-
ποια γειτονιά της Αττικής. Αυτήν τη φορά όσα συνέβη-
σαν στην Καισαριανή, έξω από σχολικό συγκρότημα
επί της οδού Ηρώς Κωνσταντοπούλου, με «πρωταγωνι-
στές» έναν 15χρονο από τη Μολδαβία και έναν 16χρονο.
Όλα ξεκίνησαν από έναν διαπληκτισμό που είχε ο
16χρονος με έναν άλλον ανήλικο, ο οποίος θεώρησε ότι
το «ζήτημα» θα λυθεί καλώντας... ενισχύσεις για να τον
χτυπήσουν. Ανάμεσα στα άτομα που έφτασαν στο ση-

μείο ήταν και ο 15χρονος με καταγωγή από τη Μολδα-
βία (σύμφωνα με πληροφορίες, διαμένει στη Δυτική
Αττική), ο οποίος δεν δίστασε να μαχαιρώσει τον

16χρονο σε διάφορα σημεία του σώματός του και να τον
αφήσει αιμόφυρτο στη μέση του δρόμου. Γείτονες πε-
ριέθαλψαν αρχικά το παιδί, το οποίο διακομίστηκε με
ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο για τις πρώτες
βοήθειες, ενώ έπειτα από εκτεταμένες αναζητήσεις
της ΕΛΑΣ το επόμενο μεσημέρι συνελήφθη ο 15χρονος
και οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης με την αυτό-
φωρη διαδικασία. Το άγριο περιστατικό έχει σοκάρει
τόσο τους μαθητές του σχολικού συγκροτήματος όσο
και τους κατοίκους της οδού Ηρώς Κωνσταντόπουλου,
οι οποίοι είδαν όλα αυτά να συμβαίνουν μπροστά στα
μάτια τους μέρα μεσημέρι...

Κώστας Παπαδόπουλος

ΘΑΝΑΤΟΣ 14ΧΡΟΝΗΣ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ

«Καίει» τους γιατρούς
το πόρισμα της ΕΔΕ 



Ο
ι άνδρες της ΕΛΑΣ, οι οποίοι
έχουν αναλάβει να ρίξουν
άπλετο φως και να βρουν τον
άνθρωπο που δολοφόνησε τον

Χαράλαμπο Αναγνωστόπουλο το βράδυ
της 20ής Σεπτεμβρίου στο σπίτι που διέ-
μενε μαζί με τον αδερφό του στην Eφύρα
Ηλείας, θεωρούν ότι ο φονιάς βρίσκεται
στον στενό κύκλο του 68χρονου.

Οι Αρχές προσπαθούν εδώ και δέκα μέ-
ρες να φτάσουν στα ίχνη του δολοφόνου,
συγκεντρώνουν καταθέσεις, ενώ ευελπι-
στούν ότι θα εξασφαλίσουν τα στοιχεία
που θα τους ξεκλειδώσουν την υπόθεση.
Το γεγονός ότι δεν έχει βρεθεί το όπλο του
εγκλήματος αλλά και ότι στον χώρο δεν
έχουν εντοπιστεί περίεργα αποτυπώματα
δυσκολεύει ακόμη περισσότερο το έργο
των αστυνομικών αρχών. Οι άνδρες της
ΕΛΑΣ ελπίζουν πλέον ότι θα λάβουν τα
πρώτα ενθαρρυντικά στοιχεία που χρει-
άζονται από τα εγκληματολογικά εργα-
στήρια. Από εκεί περιμένουν τις αναλύ-
σεις από το γενετικό υλικό που βρέθηκε
τόσο στο θύμα όσο και στους χώρους του
σπιτιού. Παράλληλα, αναμένονται οι άρ-
σεις του τηλεφωνικού απορρήτου, ενώ
έχει ανοίξει η περίμετρος των ερευνών

όσον αφορά την εύρεση κάποιου οπτικού
υλικού που θα αποτυπώνει τον ή τους δο-
λοφόνους. Οι άνδρες της ΕΛΑΣ ελέγχουν
κάμερες ασφαλείας από μακρινότερα ση-
μεία από το σπίτι όπου διέμενε το θύμα,
με την ελπίδα ότι θα μπορέσουν να εντο-
πίσουν τη διαδρομή που ακολούθησε ο
δολοφόνος για να φτάσει στον τόπο του
εγκλήματος και να φύγει από εκεί.

Συνεχίζονται οι καταθέσεις
Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί παίρνουν

καινούργιες αλλά και συμπληρωματικές
καταθέσεις από φίλους και συγγενείς του
68χρονου. Οι πιο χαρακτηριστικές περι-
πτώσεις των αλλεπαλλήλων κλήσεων,
εκείνες προς τον αδερφό, τον ανιψιό και
ένα γνωστό πρόσωπο του θύματος. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες, ο αδερφός του
δολοφονημένου μαζί με τον γιο του πέρα-
σε τουλάχιστον τρεις φορές από γραφεία
όπου διενεργείται η προανάκριση για την
υπόθεση. Αυτό δεν σημαίνει ταυτόχρονα
ότι τα δύο στενά οικογενειακά πρόσωπα
του θύματος είναι και απαραίτητα ύποπτα
για την τέλεση της εγκληματικής ενέργει-
ας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι αστυνομι-
κοί δεν θέλουν να αφήσουν καμία λεπτο-

μέρεια που θα τους αποκρύψει τον δρόμο
προς την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Άγνωστο όμως παραμένει και το κίνη-
τρο της δολοφονίας, καθώς δεν υπήρχαν
ίχνη παραβίασης στο σπίτι, ενώ δεν έλειπε
κάτι από αυτό, έτσι ώστε να θεωρηθεί ότι
πρόκειται για ληστεία μετά φόνου. Ο
68χρονος φαίνεται να γνώριζε τον δρά-
στη, κάτι για το οποίο είναι πεπεισμένοι
πλέον οι αστυνομικοί, ενώ δεν αποκλεί-
εται το θύμα να άνοιξε και την πόρτα στον
άνθρωπο που του αφαίρεσε τη ζωή. Στο
κάδρο των ερευνών βρίσκονται από την
αρχή οι προσωπικές διαφορές που μπο-
ρεί να είχε το θύμα, μεταξύ αυτών και οι
οικονομικές του συναλλαγές. 
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Πού επικεντρώνονται 
οι έρευνες των Αρχών που
περιμένουν απαντήσεις από 
τα εγκληματολογικά
εργαστήρια για γενετικό υλικό,
ενώ ελέγχουν και τις κάμερες
ασφαλείας στη γύρω περιοχή

Στον στενό του κύκλο
ο φονιάς του 68χρονου...

Στη φυλακή ο 46χρονος
που κατηγορείται για 
βιασμό της κόρης
της συντρόφου του
Προφυλακιστέος κρίθηκε ο
46χρονος στο Ηράκλειο της
Κρήτης, ο οποίος κατηγορείται
ότι επί δύο συνεχή χρόνια κα-
κοποιούσε σεξουαλικά τη
13χρονη κόρη της συντρόφου
του. Ο κατηγορούμενος μετά
την αναβολή που είχε πάρει
χθες οδηγήθηκε ενώπιον του
ανακριτή, ο οποίος δεν πείστη-
κε από τους ισχυρισμούς του
και του έδειξε τον δρόμο για τις
φυλακές. Σύμφωνα με το κατη-
γορητήριο, ο 46χρονος βίαζε τη
13χρονη για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον δύο ετών, ενώ τε-
λευταία φορά ήταν, όπως κα-
τήγγειλε η ανήλικη, πριν από
λίγες μέρες, όταν η μητέρα της
βρισκόταν στο μαιευτήριο για
να γεννήσει.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κα-
τά τη διάρκεια της πολύωρης
απολογίας του ο 46χρονος φέ-
ρεται να υποστήριξε ότι είναι
θύμα μυθευμάτων της ανήλι-
κης, ενώ ισχυρίστηκε ότι η
13χρονη έφευγε συχνά από το
σπίτι και διέθετε ψεύτικο προ-
φίλ στα κοινωνικά δίκτυα. Στο
πλευρό πάντως του 46χρονου
παραμένει η μητέρα της
13χρονης, η οποία θεωρεί ότι
το παιδί της δεν έχει πει την
αλήθεια.
Όλα ξεκίνησαν πριν από λίγες
μέρες, όταν η ανήλικη μίλησε
σε μια καθηγήτριά της και της
ανέφερε τον εφιάλτη που βίω-
νε τα δύο τελευταία χρόνια.
Αμέσως ειδοποιήθηκε η
αστυνομία, η οποία προχώρη-
σε στη σύλληψη του 46χρο-
νου, ενώ η ανήλικη αυτήν τη
στιγμή βρίσκεται ακόμη υπό
την παρακολούθηση των παι-
δοψυχολόγων.  

Η Λ Ε Ι Α :
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Στις φυλακές οδηγήθηκαν οι δύο
Βούλγαροι 51 και 36 χρόνων οι

οποίοι συνελήφθησαν κατηγορούμε-
νοι ότι παγίδεψαν τρία ΑΤΜ στη Θεσ-
σαλονίκη και άλλο ένα στα Γιαννιτσά. 

Μετά τις απολογίες τους κρίθηκαν
προσωρινά κρατούμενοι, καθώς οι
ισχυρισμοί τους ότι δεν ήταν αυτοί
που τοποθέτησαν μηχανισμούς παγί-
δευσης στα τραπεζικά μηχανήματα
δεν έπεισαν.  Οι δύο αλλοδαποί κατη-
γορούνται ότι μπλόκαραν τα μηχανή-
ματα και υπέκλεψαν δεδομένα 665
καρτών για να δημιουργήσουν κάρ-
τες-κλώνους και να υφαρπάξουν κα-
ταθέσεις, εφαρμόζοντας τη γνωστή

μέθοδο του skimming. Ωστόσο, παρά
την καταγραφή των δεδομένων δεν
πρόλαβαν να δημιουργήσουν νέες
κάρτες και συνελήφθησαν.  Στις απο-
λογίες τους ισχυρίστηκαν ότι ήταν

στην Ελλάδα για εργασίες με την
εταιρεία τους και ότι αυτοί που δια-
κρίνονται στα βίντεο των τραπεζών
με καλυμμένα χαρακτηριστικά δεν
είναι οι ίδιοι.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ούτε βλέμμα από
Αλέξη και Νίκο 

Ούτε βλέμμα δεν αντάλλαξαν
στις Βρυξέλλες ο Αλέξης Τσίπρας
και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Βρέθη-
καν στο ίδιο πάνελ στην εκδήλωση
τιμής για τον Μανώλη Γλέζο. Ο
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έφτασε τε-
λευταίος, την ώρα σχεδόν που είχε
αρχίσει η εκδήλωση, κάθισε -λόγω
και του προβλήματος υγείας- κα-
τευθείαν στη θέση του και αποχώ-
ρησε μετά το τέλος των βασικών το-
ποθετήσεων χωρίς να ανταλλάξει
μια χειραψία ούτε με τον πρόεδρο
του ΣΥΡΙΖΑ ούτε και με τους υπο-
λοίπους. Και όλα αυτά, υποθέτου-
με, για να μην υπάρξει φωτογραφία
με χαμόγελα των δύο ανδρών. 

Τον Μπρατάκο είδε
ο Μπαρτζώκας

Την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου πέ-
ρασε ο Τάσος Μπαρτζώκας κατόπιν της
πρόσκλησης από τον υφυπουργό παρά
τω πρωθυπουργώ και γενικό γραμμα-
τέα του πρωθυπουργού, Γιάννη Μπρα-
τάκο. Ο βουλευτής Ημαθίας της ΝΔ,
όπως έκανε γνωστό, πραγματοποίησε
με τον υφυπουργό μια αποτίμηση των
ανακοινώσεων του πρωθυπουργού στη
ΔΕΘ, εστιάζοντας στο θετικό οικονομι-
κό και κοινωνικό πρόσημο των
μέτρων. Η συνάντηση έγινε σε πολύ κα-
λό κλίμα, με τον υφυπουργό να αναφέ-
ρεται με πολύ θετικά λόγια στις επιδό-
σεις της Ημαθίας στον πρωτογενή το-
μέα, αλλά και στην υλική και άυλη πολι-
τιστική κληρονομιά του τόπου, αποδε-
χόμενος την πρόσκληση του βουλευτή
να την επισκεφτεί το συντομότερο.

Η κερδισμένη μάχη
στην Ευρωβουλή

Μια ενδιαφέρουσα ιστορία από
τις μάχες που δίνουν οι Έλληνες
ευρωβουλευτές μετέφερε στους
δημοσιογράφους ο Αλέξης Γε-
ωργούλης. Μια από τις υποθέσεις
τις οποίες έπρεπε να εξετάσει η
Επιτροπή Αναφορών, στην οποία
είναι μέλος, ήταν το αίτημα να δι-
δάσκεται η τουρκική γλώσσα στα
νηπιαγωγεία της Θράκης. Το πρό-
βλημα δεν ήταν το αίτημα αλλά η
έκφραση «τουρκική μειονότητα»
που έπρεπε οπωσδήποτε να
αφαιρεθεί. Ευτυχώς, με μια καλή
συνεργασία των Ελλήνων ευρω-
βουλευτών αυτό επιτεύχθηκε
κόντρα σε όσους ήθελαν ένα τε-
τελεσμένο για τη χώρα μας. 

Εγκάρδιο το μήνυμα του Ευάγγελου Μεϊμαράκη για τον
Μανώλη Γλέζο. Δεν μπόρεσε να δώσει το «παρών» στην
εκδήλωση λόγω του συνεδρίου του ΕΛΚ στην Κρήτη,
όμως, έστειλε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα. Μίλησε με τα

καλύτερα λόγια για τον φίλο του τον Μανώλη, όπως είπε,
μεταφέροντας στιγμές από τη Βουλή που ο ίδιος ήταν
πρόεδρος και ο Γλέζος βουλευτής. «Τον άκουγα πάντα
σαν καλός μαθητής», ανέφερε μεταξύ άλλων. 

«Φίλος μου ο Μανώλης» - Το μήνυμα Μεϊμαράκη για τον Γλέζο

Ποιοι αποφάσισαν να μην
κατέβουν στις εκλογές

Από τους πολιτευτές που είχαν κατέλθει στις
προηγούμενες εκλογές, οι κ.κ. Νίκος Ταχιάος,
Δημήτρης Γαλαμάτης, Δημήτρης Σταμάτης και η
κυρία Βίκυ Νάκου δεν πρόκειται να δοκιμάσουν
την τύχη τους εκ νέου. Αυτό έχει αποσαφηνιστεί
και άλλωστε οι τρεις από τους τέσσερις κατέχουν
ήδη κυβερνητικές θέσεις. 

Δεύτερες σκέψεις κάνει 
ο Δημήτρης Βενιέρης
Μπορεί πριν από
έναν χρόνο, σε συ-
νέντευξή του στη
free press «Karfit-
sa», να ήταν κατηγο-
ρηματικά αντίθετος
σε ό,τι αφορούσε
την κάθοδό του στις
εκλογές, ωστόσο, ο
Δημήτρης Βενιέρης
φαίνεται ότι το ξανα-
σκέφτηκε. Αυτό
τουλάχιστον επισή-
μανε από το μικρό-
φωνο της ραδιοφω-
νικής εκπομπής του.
Τι τον έκανε να αλ-
λάξει γνώμη; 

Γάκης vs αντιδημάρχων
για τα… παράπονα

Τα άκουσαν οι αντιδήμαρχοι του Δήμου Θεσ-
σαλονίκης από τον Βασίλη Γάκη, ο οποίος σχο-
λίασε εικόνες από σπασμένα πεζοδρόμια, από
πυκνή βλάστηση και ελλιπή καθαριότητα σε κεν-
τρικούς δρόμους. «Δεν κυκλοφορείτε στην πόλη,
εκτός από τα γραφεία σας, συνάδελφοι;», ρώτη-
σε ο κ. Γάκης για να απαντήσει αμέσως μόνος
του: «Δεν κυκλοφορείτε. Γιατί εάν κυκλοφορού-
σατε θα ακούγατε τα παράπονα των δημοτών».

«Μπήκε εισαγγελέας για
αναθέσεις στον δήμο»

Μπήκε εισαγγελέας στον Δήμο Θεσσαλονίκης
για να ελέγξει τις απευθείας αναθέσεις που έγι-
ναν κατά τη διάρκεια της πανδημίας; Το είπε ο
Δρόσος Τσαβλής στην τελευταία συνεδρίαση του
δημοτικού συμβουλίου, κατηγορώντας τον δή-
μαρχο Κωνσταντίνο Ζέρβα και τη διοίκησή του για
«σπατάλη των χρημάτων». «Μαθαίνω ότι μπήκε
εισαγγελέας και κάνει έλεγχο στον δήμο. Δεν μας
είπατε για αυτό στην τοποθέτησή σας», είπε ο κ.
Τσαβλής απευθυνόμενος προς τον κ. Ζέρβα. 

Στις φυλακές οι Βούλγαροι που παγίδευαν 
ΑΤΜ σε Θεσσαλονίκη και Γιαννιτσά



`

Συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι μπορεί και να καταφέρουν να «βγάλουν τη χρονιά» είναι οι δήμαρχοι με-
τά τη συνάντηση που είχε το προεδρείο της ΚΕΔΕ με τον υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη, τον ανα-
πληρωτή υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη και τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Στέ-
λιο Πέτσα. Το βασικό ζητούμενο από πλευράς ΚΕΔΕ ήταν η κάλυψη του ενεργειακού κόστους για τους

δήμους και τα σχολεία, που σε έναν βαθμό φαίνεται να καλύπτεται. Συγκεκριμένα, από την πολιτική
ηγεσία του ΥΠΕΣ ανακοινώθηκε πως άμεσα θα δοθούν στους δήμους 50 εκατ. και 14 εκατ. ευρώ για τα
σχολεία, ενώ άλλα 50 εκατ. ευρώ θα δοθούν έως το τέλος του χρόνου, με την προϋπόθεση οι δήμοι να

καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να πετύχουν τους στόχους για την εξοικονόμηση
ενέργειας. Όσον αφορά τα σχολεία, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου επισήμανε πως τα
28 εκατ. (μαζί με αυτά που ανακοινώθηκαν) δεν επαρκούν, γεγονός που κατανόησε ο κ. Σκυλακάκης, ο
οποίος δεσμεύτηκε ότι θα δημιουργηθεί άμεσα μια πλατφόρμα, όπου οι δήμοι θα καταγράψουν τις δα-
πάνες τους ώστε να υπάρξει μια δίκαιη και ακριβής κατανομή. Τέλος, από τον κ. Πέτσα ανακοινώθηκε

ότι εξασφαλίστηκαν επιπλέον 6 εκατ. ευρώ για τη δαπάνη που αφορά τις σχολικές καθαρίστριες.

Ετοιμάζουν κινητοποιήσεις
Σε νέο κύκλο αγωνιστικών διεκδικήσεων καλεί

η ΠΟΕ-ΟΤΑ τους εργαζόμενους στους δήμους,
προαναγγέλλοντας απεργία για την Τετάρτη 9 Νο-
εμβρίου, μαζί με τους εργαζόμενους στον υπόλοι-
πο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Αυτήν τη φορά το
αίτημα των εργαζομένων στους ΟΤΑ είναι καθαρά
οικονομικό, καθώς, όπως τονίζουν, «δώδεκα χρό-
νια τώρα όχι μόνο δεν είδαμε καμία αύξηση στον
μισθό μας, αλλά αντίθετα είχαμε περικοπές που
έφτασαν μέχρι και το 40%». Για αυτό και διεκδι-
κούν άμεσα γενναίες αυξήσεις στους μισθούς και
τις συντάξεις, τουλάχιστον ίσες με την αύξηση του
πληθωρισμού, και κατάργηση της Εισφοράς Αλ-
ληλεγγύης από 1ης Ιανουαρίου 2021, όπως έγινε
και στον ιδιωτικό τομέα.

Διευθετήσεις
Μεγάλη έμφαση δόθηκε από τον πρόεδρο

της ΚΕΔΕ Δημήτρη Παπαστεργίου στο θέμα της
αναστολής της καταβολής του τέλους ταφής
απορριμμάτων, καθώς όσο δεν βρίσκεται λύση
αποτελεί τεράστιο βραχνά για τους δήμους της
χώρας. Μάλιστα, παρέδωσε την επικαιροποι-
ημένη πρόταση της ΚΕΔΕ που, εκτός από την
αναστολή της πληρωμής για τα δύο χρόνια και
την τεκμηρίωση με τους λόγους για τους οποί-
ους δεν έχουν οι δήμοι τη βασική ευθύνη που η
χώρα δεν πιάνει τους στόχους στην ανακύκλω-
ση απορριμμάτων, δίνει και «έξυπνες λύσεις»
ώστε να μην υπάρχουν οι κυρώσεις που προ-
βλέπονται από τους Ευρωπαίους εταίρους σε
περίπτωση μη εφαρμογής. Μένει μόνο να προ-
κριθεί κάποια από αυτές για να δοθεί η «ανα-
γκαία» για τα ταμεία των δήμων λύση. 

!
Ψήφισμα για το
Κτηματολογικό Γραφείο

Σε συνέχεια της κοινής
επιστολής των τριών δη-
μάρχων Ιλίου Νίκου Ζενέ-
του, Πετρούπολης Στέφα-
νου-Γαβριήλ Βλάχου και
Αγίων Αναργύρων - Κα-
ματερού Σταύρου Τσίρμ-
πα, που απεστάλη στον
πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη και στους αρ-
μόδιους υπουργούς, το
Δημοτικό Συμβούλιο του
Ιλίου ενέκρινε ομόφωνα
ψήφισμα σχετικά με τη
διατήρηση του αυτοτε-
λούς Κτηματολογικού Γραφείου στο Ίλιον. Όπως γίνεται σαφές,
οι τρεις δήμοι είναι πολυπληθείς, με εκτιμώμενο αριθμό κατοί-
κων που αγγίζει τις 300.000, ενώ η μετεγκατάσταση του Υποθη-
κοφυλακείου - Κτηματολογικού Γραφείου Ιλίου θα υποβάλει σε
ταλαιπωρία τους κατοίκους και των τριών δήμων, αφού θα αναγ-
κάζονται να επισκέπτονται αρκετές φορές τον Δήμο Αχαρνών
για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων. Η εκτίμηση των τριών δη-
μάρχων είναι ότι θα βρουν κατανόηση στο πρόβλημα… 
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Τι παίρνει και τι ζητά η ΚΕΔΕ για
το επιπλέον ενεργειακό κόστος

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα βό-
ρεια της Αθήνας, η δημοτική αρχή

«βάφτισε» χορηγία τις προσφορές πο-
λιτών και την «έστησε στον τοίχο» η αντι-

πολίτευση; Φαίνεται πως είχαν την έμπνευση να ζη-
τήσουν τη «βοήθεια» των πολιτών που συμμετείχαν
σε πολιτιστικές εκδηλώσεις για να στηριχθεί η πολι-
τική προστασία και όταν «θριαμβολόγησαν» για το
αποτέλεσμα δέχτηκαν τη... σκληρή κριτική και την
απορία πώς μια τέτοια ενέργεια έγινε χωρίς προ-
ηγούμενη απόφαση από τα αρμόδια όργανα! 

Βρίσκουν λύσεις
Πολύ βελτιωμένο χαρακτηρίζεται πλέον το

κλίμα ανάμεσα στους εργαζόμενους του Δή-
μου Αθηναίων και τη δημοτική αρχή του Κώστα
Μπακογιάννη μετά τις αλλεπάλληλες συναντή-
σεις προκειμένου να βρεθούν λύσεις στα προ-
βλήματα που τους απασχολούν. Οι βάσεις μπή-
καν με τη συνάντηση που είχε το σωματείο με
τον δήμαρχο και έγιναν περαιτέρω θετικά βή-
ματα στη συνάντησή του με τον γενικό γραμμα-
τέα του δήμου, τον Αλέξανδρο Τσιατσιάμη. Οι
εργαζόμενοι ζήτησαν να μην υπάρξει καμία
περικοπή στις οικονομικές απολαβές και να
υπάρχει δίκαιη αντιμετώπιση των εργαζομέ-
νων, ενώ έλαβαν τη δέσμευση του κ. Τσιατσιά-
μη ότι η δημοτική αρχή θα καταβάλει κάθε
προσπάθεια στην κατεύθυνση αυτή. Ακόμη τέ-
θηκε το θέμα της καθυστέρησης επί μια τριετία
τής απόδοσης των Μέσων Ατομικής Προστα-
σίας (ΜΑΠ), τονίζοντας ότι οι καθυστερήσεις
δημιουργούν σημαντικό ζήτημα για την ασφά-
λεια και την υγεία των εργαζομένων, για το
οποίο ο γενικός τόνισε πως αναζητείται η πλέ-
ον ενδεδειγμένη λύση.
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Π
λαφόν στο περιθώριο κέρ-
δους από την πώληση
καυσόξυλων, πέλετ και
άλλων στερεών καυσίμων

που χρησιμοποιούνται για θέρμανση
βάζει η κυβέρνηση με τροπολογία που
ψηφίστηκε χθες στη Βουλή, σε μια
προσπάθεια να ελέγξει την αισχρο-
κέρδεια που παρατηρείται στην αγο-
ρά. Με την ίδια τροπολογία θεσμοθε-
τείται δήλωση αποθεμάτων-εξπρές
από κάθε επιχείρηση, ώστε να ελεγχ-
θούν τυχόν τεχνητές ελλείψεις. 

Οι παραβάτες που θα επιχειρήσουν
να κρύψουν εμπόρευμα ή να κερδο-
σκοπήσουν αποκομίζοντας κέρδος
πάνω από το πλαφόν θα βρίσκονται
αντιμέτωποι με κατασχέσεις εμπο-
ρευμάτων και πρόστιμα από 1.000 και
5.000 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ. 

Η τροπολογία
Όπως ορίζει η τροπολογία, απαγο-

ρεύεται η υπέρβαση του μεικτού κέρ-

δους όταν αυτό υπερβαίνει το αντί-
στοιχο μεικτό κέρδος πριν από την 1η
Νοεμβρίου του 2021. Συνεπώς, λαμ-
βάνεται ως μέτρο σύγκρισης του κέρ-
δους η περσινή περίοδος αγοράς ξύ-
λων (περσινός Σεπτέμβριος - Οκτώ-
βριος), ώστε να μπει ένα πλαφόν στο
κέρδος που μπορούν φέτος να αποκο-
μίζουν οι έμποροι καυσόξυλων.

Το πλαφόν κέρδους ισχύει έως 31
Δεκεμβρίου 2022 -κατ’ αρχάς.

Όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα
πρατήρια καυσίμων, όποια επιχείρη-
ση υπερβαίνει το πλαφόν κινδυνεύει
με πρόστιμο 5.000 ευρώ έως
1.000.000 ευρώ.

Το πλαφόν κέρδους εφαρμόζεται
ανά μονάδα μέτρησης -δηλαδή, ανά
κιλά ή κυβικά- αντίστοιχα με τα
ισχύοντα πέρσι. 

Για παράδειγμα, εάν μια επιχείρηση
πέρυσι πουλούσε 100 ευρώ τον μισό
τόνο καυσόξυλα αποκομίζοντας μεικτό
κέρδος 20 ευρώ επί του μισού τόνου,
φέτος, αν η χονδρική έχει αυξηθεί,
μπορεί να πουλάει τον μισό τόνο -για
παράδειγμα- 130 ευρώ, εφόσον όμως
το περιθώριο μεικτού κέρδους δεν
υπερβαίνει τα 20 ευρώ. Αν φέτος που-
λάει τον μισό τόνο 140 ευρώ και αποκο-
μίζει κέρδος 30 ευρώ, παρανομεί.

Οι επιχειρήσεις
Παράλληλα, οι επιχειρήσεις πώλη-

σης καυσόξυλων εντάσσονται σε
εκείνες που υποχρεούνται να δηλώ-
νουν στις αρμόδιες αρχές τα αποθέ-
ματα σε καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες
και προσανάμματα, προκειμένου να
αποφευχθούν φαινόμενα τεχνητής

έλλειψης στην αγορά.
Με δεδομένο πως οι επιχειρήσεις

θα έχουν προθεσμία μόλις δύο ημε-
ρών από τη δημοσίευση της σχετικής
ΚΥΑ προκειμένου να δηλώσουν τα
αποθέματα σε καυσόξυλα παντός εί-
δους, πέλετ, μπρικέτες, προσάναμμα
(δαδί), η υποβολή ανακριβούς δήλω-
σης σημαίνει κατάσχεση των εμπο-
ρευμάτων που δεν έχουν δηλωθεί ή
έχουν δηλωθεί ανακριβώς, και διοι-
κητικό πρόστιμο ύψους από 1.000 έως
100.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτη-
τα της παράβασης.

Από δέκα ημέρες μέχρι και τριάντα μήνες
απαιτούνται σήμερα για να ολοκληρωθεί η μετα-
γραφή ενός συμβολαίου αγοραπωλησίας ακινή-
του στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή κτηματο-
λογικό γραφείο. Ειδικότερα, σύμφωνα με συμ-
βολαιογράφους, στην περιοχή του Αμαρουσίου
οι χρόνοι είναι πολύ γρήγοροι (μόλις δέκα ημέ-
ρες), στο κέντρο της Αθήνας (υποθηκοφυλακείο
Αθηνών) απαιτούνται περίπου τέσσερις μήνες,
ενώ στου Ζωγράφου υπάρχουν αναφορές για
χρόνο της τάξεως των 2,5 ετών. 

Όπως αναφέρουν φορείς της αγοράς ακινήτων,
πρόκειται για ένα χρόνιο «αγκάθι» στη λειτουρ-
γία της κτηματαγοράς, το οποίο γεννά πολύ σο-

βαρά προβλήματα στις αγοραπωλησίες, ιδίως αν
αυτές γίνονται με τραπεζικό δανεισμό. Οι χρόνοι
που χρειάζονται για να ολοκληρωθεί μια αγορα-
πωλησία (μέσω της μεταγραφής του συμβολαί-
ου) ποικίλλουν από περιοχή σε περιοχή και ανά-
λογα με το καθεστώς λειτουργίας του εκάστοτε
γραφείου, αν δηλαδή εξακολουθεί να λειτουργεί
ως υποθηκοφυλακείο, αν βρίσκεται στο στάδιο
της μετάβασής του σε κτηματολογικό γραφείο ή
αν αυτό έχει ολοκληρωθεί. Κατά μέσο όρο στην
Αττική οι συμβολαιογράφοι εκτιμούν ότι απαι-
τούνται περίπου έξι μήνες για να περιέλθει ο τίτ-
λος ιδιοκτησίας στον νέο κάτοχο του ακινήτου.
Μέχρι τότε, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να

εξοφλήσει τον πωλητή (εφόσον επιδιώκει να δα-
νειοδοτηθεί) και ασφαλώς δεν έχει διασφαλίσει
πλήρως τα δικαιώματά του επί του ακινήτου, πα-
ρότι καλείται φυσικά να φορολογηθεί για αυτό
μέσω του ΕΝΦΙΑ και όλων των άλλων επιβαρύν-
σεων που συνοδεύουν την κατοχή και συντήρη-
ση, πχ, μιας κατοικίας.

Πρόκειται για ένα ζήτημα που οφείλεται στο
γεγονός ότι τα 400 υποθηκοφυλακεία της χώρας
μετατρέπονται σταδιακά σε κτηματολογικά γρα-
φεία του Εθνικού Κτηματολογίου και ταυτόχρονα
ψηφιοποιούνται πλήρως, περνώντας στην αρμο-
διότητα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης αντί του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Κατασχέσεις και τσουχτερά
πρόστιμα στους παραβάτες

Αναμονή έως και 30 μήνες για μεταγραφή συμβολαίου αγοραπωλησίας ακινήτου

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Μπαίνει πλαφόν
στο κέρδος για
καυσόξυλα, πέλετ



Η
αύξηση του διαθέσιμου ει-
σοδήματος και των αποτα-
μιεύσεων μέσα στην παν-
δημία του κορονοϊού και

πριν από την εκδήλωση της ενεργει-
ακής και οικονομικής κρίσης ώθησε
σημαντικά τη μέση δαπάνη των νοικο-
κυριών στα 1.479,79 ευρώ μηνιαίως. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνι-
κής Στατιστικής Αρχής, κατά την πε-
ρυσινή χρονιά τα νοικοκυριά ξόδε-
ψαν 69,402 δισ. ευρώ για να καλύ-
ψουν τις καταναλωτικές τους ανάγ-
κες, ενώ το ποσό αυτό είναι αυξημέ-
νο κατά 6,5% σε σχέση με το 2020.
Έτσι, το μέσο νοικοκυριό δαπάνησε
17.037,48 ευρώ ετησίως, σημει-
ώνοντας αύξηση κατά 6,6% σε σχέση
με το 2020, όταν η κατανάλωση είχε
περιοριστεί λόγω των σκληρών πε-
ριοριστικών μέτρων για την αποτρο-
πή της εξάπλωσης της πανδημίας.
Όπως προκύπτει από τα σχετικά
στοιχεία:

1. Το 50% των νοικοκυριών δαπά-
νησε περισσότερα από 1.297 ευρώ
τον μήνα.

2. Τα νοικοκυριά που διαμένουν
στο ενοίκιο δαπάνησαν το 18,9% του
προϋπολογισμού τους (1 στα 5 ευρώ)

για να πληρώσουν το μηνιαίο μίσθω-
μα.

3. Το μερίδιο της μέσης δαπάνης
για είδη διατροφής και μη οινοπνευ-
ματώδη ποτά και στέγαση των νοικο-
κυριών του φτωχότερου 20% του
πληθυσμού ανέρχεται στο 58,1% των
δαπανών των νοικοκυριών, ενώ το
αντίστοιχο μερίδιο του πλουσιότε-
ρου 20% του πληθυσμού ανέρχεται
στο 36,3%.

4. Η υψηλότερη μέση ετήσια δα-
πάνη καταγράφηκε στην Περιφέρεια
Αττικής και ανήλθε σε 19.687,92 ευ-
ρώ, ενώ η χαμηλότερη στην Περιφέ-
ρεια Στερεάς Ελλάδας και ανήλθε σε
12.236,64 ευρώ.

5. Η μέση ετήσια δαπάνη των νοι-
κοκυριών το 2021 εμφανίζεται μει-
ωμένη κατά 33,0% σε σύγκριση με το
2008, όπου καταγράφηκε το ιστορι-
κό υψηλό του ελληνικού ΑΕΠ και του
κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

6. Η μέση ετήσια δαπάνη για κάθε

άτομο το 2021 ανήλθε στα 6.669,00
ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 6,6%
(ή 413,40 ευρώ ετησίως) σε σύγκρι-
ση με το 2020.

7. Το μεγαλύτερο μερίδιο των δα-
πανών του μέσου προϋπολογισμού
των νοικοκυριών κατευθύνθηκε
στην αγορά διατροφής και τα μη οι-
νοπνευματώδη ποτά (22%), στη στέ-
γαση (14,7%) και στις μεταφορές
(12,7%), ενώ το μικρότερο μερίδιο
των δαπανών (3,4%) αντιστοιχεί στις
υπηρεσίες εκπαίδευσης.

8. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύ-
ξηση δαπανών των νοικοκυριών, σε
σχέση με την προηγούμενη έρευνα
(2020), παρουσιάζεται σε εστιατό-
ρια, καφενεία και ξενοδοχεία
(18,6%), αναψυχή και πολιτισμό
(15,1%) και στα είδη ένδυσης και υπό-
δησης (14,6%), ενώ η μικρότερη πο-
σοστιαία αύξηση παρουσιάζεται στα
είδη διατροφής και μη οινοπνευμα-
τώδη ποτά (1,3%).

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Το μήνυμα 
της Moody’s για 
την αναβάθμιση 
της Ελλάδας

Οι εκλογές του 2023 αποτελούν το
«κλειδί» για τη διατήρηση των υψη-
λών ρυθμών ανάπτυξης της ελληνι-
κής οικονομίας, αλλά και για τη δια-
τήρηση των αντοχών της λόγω της
ενεργειακής κρίσης και του υψηλού
πληθωρισμού. 

Αυτό επισημαίνει ο αμερικανικός
οίκος αξιολόγησης Moody’s, που δί-
νει ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα,
η οποία καταγράφει μία από τις αξιο-
σημείωτες επιδόσεις στην Ευρώπη,
μετά την πανδημία. Ο οίκος εκτιμά ότι
η Ελλάδα μπορεί να διατηρήσει έναν
από τους υψηλότερους ρυθμούς ανά-
πτυξης στην Ευρώπη, λόγω του ισχυ-
ρού τουριστικού τομέα, της ιδιωτικής
κατανάλωσης και των επενδύσεων,
προβλέποντας για φέτος ανάπτυξη
5,3%. Ωστόσο, εκτιμά ότι θα υπάρξει
απότομη επιβράδυνση το 2023, καθώς
το ΑΕΠ θα «τρέξει» με 1,8%, λόγω των
υψηλών τιμών της ενέργειας. Επιπλέ-
ον, σημειώνει ότι θα υπάρξει κάμψη
στις επενδύσεις λόγω μειωμένης
αγοραστικής δύναμης και υψηλών
επιτοκίων, ενώ η ραγδαία γήρανση
του πληθυσμού θα συνεχίσει να εμπο-
δίζει το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό
δυναμικό της οικονομίας, το οποίο το-
ποθετείται στο 1,2% περίπου. 

Ο οίκος αναμένει μείωση του δη-
μόσιου χρέους στο 154% το 2026, ενώ
το ισχυρό ταμειακό απόθεμα μειώνει
τους κινδύνους της ρευστότητας,
χωρίς να κλονίζει την εμπιστοσύνη
των δανειστών και των αγορών. Τέ-
λος, επισημαίνει ότι η αλλαγή του
εκλογικού νόμου που καταργεί το
μπόνους των εδρών και η εφαρμογή
της απλής αναλογικής καθιστούν πι-
θανούς δύο γύρους εκλογών, κάτι
που η Moody’s τοποθετεί μέσα στην
άνοιξη του 2023. Ο οίκος βλέπει χα-
μηλό κίνδυνο ανατροπής των μεταρ-
ρυθμίσεων ή ουσιαστικής αλλαγής
στην οικονομική πολιτική.  
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Η πανδημία του κορονοϊού
αύξησε σημαντικά 
την κατανάλωση το 2021

Στα 1.479€ η μέση μηνιαία
δαπάνη των νοικοκυριών 
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J
et2.com και Jet2holidays
συνεχίζουν να ενισχύουν τη
θέση τους στην Ελλάδα, μετά
το «εξαιρετικό», όπως το χα-

ρακτηρίζουν, φετινό καλοκαίρι, κατά
τη διάρκεια του οποίου εκτελέστηκε
το μεγαλύτερο πρόγραμμα που είχαν
πραγματοποιήσει ποτέ για τη χώρα
μας.

Το 2023 η βρετανική Jet2 θα δια-
θέσει 1,3 εκατ. αεροπορικές θέσεις
για τη χώρα μας και θα προσθέσει
τρία νέα δρομολόγια, συνδέοντας το
Μπρίστολ με τα Χανιά, το Ιστ Μίντ-
λαντς με τη Σαντορίνη και το Διεθνές
Αεροδρόμιο Στάνστεντ του Λονδίνου
με την Αθήνα.

Αυξάνει τους διαθέσιμους προορι-
σμούς της συνολικά σε 15 και οι πρώ-
τες πτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν
λίγο πριν από το Πάσχα. Στη Ρόδο η
πρώτη πτήση είναι προγραμματισμένη

για την 1η Απριλίου και στη Χαλκιδική
για τη 2α Απριλίου, επεκτείνοντας, μά-
λιστα, το πτητικό της πρόγραμμα έως
τον Νοέμβριο.

Ο Στιβ Χίπι, διευθύνων σύμβουλος
της Jet2.com, βρίσκεται για τον σκοπό
αυτόν στην Ελλάδα, ώστε να συναντή-
σει ξενοδόχους, εκπροσώπους του
κλάδου αλλά και μέλη της ελληνικής
κυβέρνησης. 

Ο κ. Χίπι ήδη επισκέφθηκε την Κέρ-
κυρα, τη Ζάκυνθο, τα Χανιά, το Ηρά-
κλειο, τη Ρόδο και την Κω, αναδει-
κνύοντας τις μακροχρόνιες συνεργα-
σίες που έχουν αναπτύξει η Jet2holi-
days και η Jet2 με τουριστικούς φο-

ρείς και επιχειρηματίες απ’ άκρη σ’
άκρη στην Ελλάδα.

Στιβ Χίπι: «Μεγάλη η ζήτηση 
για Ρόδο και Χαλκιδική»

Στη Ρόδο, όπου η καλοκαιρινή πε-
ρίοδος διαρκεί περισσότερο από ό,τι
σε άλλες περιοχές, η Jet2 έχει δύο βά-
σεις που εξυπηρετούν τουρίστες από
το Ηνωμένο Βασίλειο, σε Μπέρμιγχαμ
και Μάντσεστερ.

Αντίστοιχα, η Jet2 ενισχύει και τη
Χαλκιδική με πτήσεις που θα ξεκινή-
σουν από τις αρχές Απριλίου από το
αεροδρόμιο Στάνστεντ του Μάντσε-
στερ, με δρομολόγια κάθε Τρίτη και
Σάββατο, και εβδομαδιαία, κάθε Πα-
ρασκευή, που θα απογειώνονται από
το αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ, από
τις 7 Απριλίου του 2023. Από τη Χαλ-
κιδική, ως κοντινή και εξαιρετική
επιλογή για city break τουρισμό προ-

σφέρεται η Θεσσαλονίκη.
«Η Ρόδος και η Χαλκιδική είναι

εξαιρετικά δημοφιλείς προορισμοί
και υπάρχει μεγάλη ζήτηση από πελά-
τες που θέλουν να κάνουν κράτηση ή
να ταξιδέψουν νωρίτερα από την κα-
λοκαιρινή περίοδο ή να αποδράσουν
την περίοδο του Πάσχα. Εμείς ανταπο-
κριθήκαμε στη ζήτηση», υπογράμμισε
ο Στιβ Χίπι, CEO της Jet2.com και της
Jet2holidays, κατά τη διάρκεια της
επίσκεψής του στη χώρα μας. 

Η βρετανική εταιρεία Jet2 θα
προσθέσει τη νέα χρονιά τρία
νέα δρομολόγια, ενώ το 2022
πραγματοποίησε το μεγαλύτερο
πτητικό πρόγραμμά της 
στη χώρα μας 

Ξεκινά η διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου
για τα έξι σιδηροδρομικά έργα των 4 δισ. ευρώ, τα
οποία θα ενισχύσουν τον εμπορικό και στρατηγικό
ρόλο των βασικών λιμανιών της χώρας, ενώ θα ανα-
βαθμίσουν και τη διασυνοριακή διασύνδεση της Ελ-
λάδας με τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η ΕΡΓΟΣΕ προσκάλεσε τους υποψήφιους αναδό-
χους να ξεκινήσουν τον Ανταγωνιστικό Διάλογο την
ερχόμενη Τρίτη, 4 Οκτωβρίου, περνώντας ουσιαστικά
στην επόμενη φάση του διαγωνισμού.

Κατά το στάδιο αυτό, θα διερευνηθούν οι βασικές
τεχνικές, οι χρηματοοικονομικές και νομικές παρά-

μετροι των έργων σε συνεργασία με τους υποψήφι-
ους αναδόχους, με στόχο την εξεύρεση των καλύτε-
ρων λύσεων.

«Σήμερα ο Ανταγωνιστικός Διάλογος μπαίνει σε κί-
νηση. Είμαστε βέβαιοι ότι η μέθοδος αυτή θα αποδώ-
σει άμεσα και θα μας βοηθήσει να μειώσουμε τον
χρόνο ωρίμανσης αυτών των έργων, να εφαρμόσουμε
νέες, καινοτόμες, έξυπνες λύσεις και βέλτιστες πρα-
κτικές και να υιοθετήσουμε την καλύτερη δυνατή λύ-
ση από τεχνικής άποψης. Ταυτόχρονα, θα διασφαλι-
στεί η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων σε κάθε στά-
διο υλοποίησης των κρίσιμων αυτών υποδομών που

αναβαθμίζουν το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας
και αλλάζουν τον χάρτη των επιβατικών και εμπορευ-
ματικών μεταφορών στη χώρα μας», δήλωσε ο Χρή-
στος Βίνης, πρόεδρος του ΔΣ και διευθύνων σύμβου-
λος της ΕΡΓΟΣΕ.

Η εκπόνηση των οριστικών μελετών θα ολοκληρω-
θεί από τον ανάδοχο του κάθε έργου, ο οποίος θα
προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία. Μετά τους
Διαλόγους, οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν
δεσμευτικές προσφορές για τη σύναψη των συμβά-
σεων.

Ρ.Σ.

Στο τραπέζι του Ανταγωνιστικού Διαλόγου 6 σιδηροδρομικά έργα των 4 δισ. 

Θα διαθέσει το 2023
στην Ελλάδα 1,3 εκατ. 

αεροπορικές θέσεις

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Β
αβέλ θυμίζουν οι ενεργει-
ακές συζητήσεις των τελευ-
ταίων ημερών σε επίπεδο
Ευρώπης λίγες ώρες προτού

ξεκινήσει το έκτακτο Συμβούλιο
Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ.

Την ώρα που γράφονταν αυτές οι
γραμμές, ήδη μετράμε την τέταρτη
αναθεώρηση του κειμένου που πρό-
κειται να συζητηθεί σήμερα και περι-
λαμβάνει τις προτάσεις της Κομισιόν
για την αντιμετώπιση της ενεργειακής
κρίσης. Βασικό σημείο τριβής, το πλα-
φόν στο ρωσικό (και όχι μόνο) αέριο,
που φαίνεται να παραπέμπεται -προ-
σώρας- στις καλένδες, αφού η Ούρ-
σουλα φον ντερ Λάιεν επιμένει με τη
στάση της να προστατεύει τα συμφέ-
ροντα της Γερμανίας και να είναι αρνη-
τική στη συζήτηση για τα πλαφόν.

Η πρόεδρος της Κομισιόν υποστηρί-
ζει πως δεν πρόκειται για ένα αποτελε-
σματικό μέτρο μείωσης της τιμής του
αερίου. Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με
όσα δήλωσε χθες η ίδια, η Κομισιόν εί-
ναι θετική στο να συζητηθεί ένας προ-
σωρινός μηχανισμός αποσύνδεσης της
τιμής του αερίου από αυτήν του ηλε-
κτρισμού, όπως προκύπτει από έγγρα-
φο της DG Energy, που έχει στη διάθε-
σή της η «Political». 

Οι τρεις άξονες της Κομισιόν
Αναλυτικότερα, οι προτάσεις της Κο-

μισιόν κινούνται σε τρεις βασικούς
άξονες: τις τιμές, τη μείωση των τιμών
του LNG και τα μέτρα περιορισμού των
επιπτώσεων στους καταναλωτές.

Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο,
προκρίνεται ένα πανευρωπαϊκό πλα-

φόν χονδρικής που θα αντικαταστήσει
την αγορά με ένα κεντρικά ρυθμιζόμε-
νο σύστημα για την κατανομή του αερί-
ου και τη χρηματοδότηση της διαφοράς
ανάμεσα στο πλαφόν και τη διεθνή τι-
μή. Ταυτόχρονα, θα επιδιωχθεί μείωση
των τιμών εισαγωγής αερίου μέσω
αγωγών με διαπραγματεύσεις με τους
εταίρους της ΕΕ.

Επίσης, διευκρινίζεται πως ένα πλα-
φόν στην τιμή του ρωσικού αερίου δεν
θα μείωνε απαραιτήτως την τιμή, κα-
θώς θα εφαρμοζόταν μόνο στις εισα-
γωγικές συναλλαγές, αφήνοντας τους
εισαγωγείς με αγωγούς ελεύθερους
να πωλούν το αέριο που απέκτησαν
εντός της ευρωπαϊκής αγοράς. Το μέ-

τρο δηλαδή θα διατηρούσε την πιθα-
νότητα ότι οι τιμές εντός της ΕΕ θα αν-
τανακλούσαν τη σπανιότητα και το αέ-
ριο θα διακινούνταν δίχως τιμολογια-
κή παρέμβαση. 

Κοινές αγορές LNG
Στο «μέτωπο» του Υγροποιημένου

Φυσικού Αερίου η Κομισιόν προκρίνει
«ομαδική» διαπραγμάτευση με χρήση
της σχετικής ευρωπαϊκής πλατφόρμας,
επιχειρώντας έτσι καλύτερους όρους
διαπραγμάτευσης, άρα καλύτερες (χα-
μηλότερες) τιμές φορτίων LNG.

Στην ίδια κατεύθυνση θα λειτουργή-
σει και η εγκαθίδρυση ενός νέου δεί-
κτη αναφοράς (benchmark) για το

LNG, που θα είναι διαθέσιμο το α’ εξά-
μηνο του 2023. Σύμφωνα με όσα επι-
σημαίνει η Επιτροπή, ζητούμενο είναι
ο νέος δείκτης να αντανακλά με πολύ
μεγαλύτερη ακρίβεια και αντιπροσω-
πευτικότητα σε σχέση με τον ολλανδι-
κό TTF το παγκόσμιο μείγμα φυσικού
αερίου και την αυξανόμενη συμμετοχή
του LNG διεθνώς.

Μέτρα ανακούφισης 
των καταναλωτών

Ως προς τους καταναλωτές, η Κομι-
σιόν προωθεί ένα προσωρινό πλαίσιο
κρατικής ενίσχυσης για τη βιομηχανία,
που μένει να διευκρινιστεί τι χαρακτη-
ριστικά θα έχει. Επιπρόσθετα, στη θέρ-
μανση προτάσσει τη χρήση της εργα-
λειοθήκης που έχει παρουσιαστεί και
τις ρυθμιζόμενες τιμές για νοικοκυριά
και επιχειρήσεις. Αντίστοιχα, στον ηλε-
κτρισμό θα ισχύσουν τα μέτρα που πρό-
τεινε την προηγούμενη φορά στις 14
Σεπτεμβρίου. Πέραν των παραπάνω, η
Κομισιόν δηλώνει ανοικτή να συζητή-
σει ένα προσωρινό πλαίσιο για περιορι-
σμό της επίδρασης του φυσικού αερίου
στη διαμόρφωση της χονδρικής τιμής
ηλεκτρισμού, όπως ζητούν 15 κράτη-
μέλη, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. 

Συμφωνούν ότι... διαφωνούν! 

Κρίσιμες αποφάσεις σήμερα
στο Συμβούλιο Υπουργών
Ενέργειας της ΕΕ - Η Λάιεν
επιμένει με τη στάση της να
σώζει τη Γερμανία βγάζοντας
εκτός κάδρου το πλαφόν 
στις εισαγωγές αερίου 

Το πώς θα λειτουργήσει το μέτρο της υποχρεωτικής
μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά
τις ώρες αιχμής απασχόλησε ως βασικό θέμα τη σύ-
σκεψη που έγινε την Τετάρτη με τη συμμετοχή του
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της ΡΑΕ,
του ΔΕΔΔΗΕ και του ΑΔΜΗΕ.

Σημειώνεται, όπως αναφέρουν σχετικές πληροφο-
ρίες, ότι η περιστολή της κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας περιλαμβάνεται στον νέο Κανονισμό που θα
προτείνει σήμερα η Κομισιόν στο έκτακτο Συμβούλιο
Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ. Επομένως, το επόμενο
βήμα, αναμένοντας βέβαια να οριστικοποιηθούν οι πα-

ράμετροι εφαρμογής του μέτρου, είναι να εξακριβωθεί
από τεχνικής πλευράς ποια θα ήταν η βέλτιστη φόρ-
μουλα υλοποίησής του στην Ελλάδα.

Από τη σύσκεψη προέκυψε ότι στις ώρες αιχμής για
το εγχώριο ηλεκτρικό σύστημα θα συμπεριληφθεί σί-
γουρα το τρίωρο 18.00-21.00. Στην περίοδο μείωσης
της κατανάλωσης θα προστεθεί μία ακόμη ώρα, χωρίς
να έχει ακόμη ξεκαθαριστεί αν αυτή θα είναι 9.00 προς
10.00 το πρωί ή 21.00 προς 22.00.

Για την περιστολή της ζήτησης θα υπάρξει οικονομι-
κό κίνητρο με τη μορφή αποζημίωσης των βιομηχα-
νιών για τις κιλοβατώρες που εξοικονόμησαν. Οι ενερ-

γοβόροι καταναλωτές θα συμμετέχουν σε μειοδοτι-
κούς διαγωνισμούς υποβάλλοντας προσφορές, από
τους οποίους θα προκρίνονται οι εταιρείες που ζητούν
τη μικρότερη αποζημίωση. Όπως προέκυψε από τη
σύσκεψη, οι εγχώριες δημοπρασίες θα διεξάγονται σε
μηνιαία βάση. Η διαδικασία θα μοιάζει αρκετά με τον
μηχανισμό της διακοψιμότητας, με τη διαφορά ότι αυ-
τήν τη φορά θα ζητείται από τον Διαχειριστή η περικο-
πή κατανάλωσης και όχι φορτίου. Έτσι, οι προσφορές
θα υποβάλλονται σε ευρώ ανά μεγαβατώρα αντί για ευ-
ρώ ανά μεγαβάτ όπως γινόταν στη διακοψιμότητα.

Μ.ΜΑΣΤ.

Η «φόρμουλα» για την υποχρεωτική μείωση της κατανάλωσης ρεύματος σε ώρες αιχμής



Η Intrakat, σε συνέχεια σχετικού δημοσιεύματος του ηλεκτρονικού
Τύπου, διευκρινίζει ότι στο πλαίσιο του έργου της Σύμβασης 1248
«Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές
της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποί-
ησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ» στη Γεωγραφική Ζώνη 2, της «Κοινωνία
της Πληροφορίας ΜΑΕ», η θυγατρική της κατά ποσοστό 70% εταιρεία
ειδικού σκοπού «Rural Connect Ευρυζωνικά Δίκτυα ΑΕΕΣ» είχε υπο-
βάλει ενώπιον της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών στο πλαίσιο της ως
άνω σύμβασης σχετικές αποζημιωτικές αξιώσεις. Η εταιρεία έλαβε
γνώση του πορίσματος της Τριμελούς Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών,
σύμφωνα με το οποίο γίνονται εν μέρει δεκτά από την ως άνω επιτροπή αιτήματα αποζημίωσης της «Rural Connect
Ευρυζωνικά Δίκτυα ΑΕΕΣ» συνολικού ποσού 25.417.314 ευρώ. Η εισηγμένη σημειώνει ότι η ως άνω απόφαση δεν εί-
ναι τελεσίδικη, καθώς και ότι θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό για κάθε σχετική με την υπόθεση εξέλιξη. 
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Π
ροβληματισμός επικρατεί
στις τάξεις των αναλυτών
για τις αυξημένες αποδό-
σεις των κρατικών ομο-

λόγων, καθώς θεωρείται βέβαιο πως
θα συμπαρασύρουν ανοδικά και τις
αποδόσεις των εταιρικών ομολόγων,
ακόμα και σε υγιείς επιχειρήσεις με
ισχυρά θεμελιώδη και χαμηλό πι-
στοληπτικό κίνδυνο. Επίσης, οι πιέ-
σεις στις αγορές ομολόγων έχουν
αρνητικό αντίκτυπο και στις μετο-
χές, αφού οι επενδυτές αναζητούν
μεγαλύτερες μερισματικές αποδό-
σεις, καθώς αναλαμβάνουν υψηλό-
τερο κίνδυνο, την ώρα μάλιστα που
δεν φαίνεται πως μπορεί τους επό-
μενους μήνες να βελτιωθούν οι συν-
θήκες. Σε αυτό το πλαίσιο, το ελληνι-

κό χρηματιστήριο θα συνεχίσει να
έχει το βλέμμα του στο εξωτερικό
και η μεταβλητότητα θα είναι το βα-
σικό χαρακτηριστικό. Τεχνικά, αν ο

Γενικός Δείκτης δεν διασπάσει ανο-
δικά τις 847 μονάδες και τη ζώνη
των 841-875 μονάδων, η πλαγιολι-
σθητική κίνηση θα συνεχιστεί. 

Κρι-Κρι: Στα 4 εκατ. 
τα καθαρά κέρδη

Σημαντική αύξηση εμφάνισε ο κύκλος
εργασιών της βιομηχανίας γάλακτος
Κρι-Κρι κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέ-
χοντος έτους, με την κερδοφορία της
εταιρείας όμως να περιορίζεται. Ειδικό-
τερα, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθη-
κε σε 83,39 εκατ. ευρώ, έναντι 70,23
εκατ. ευρώ το 2021, αυξημένος κατά
+18,7%. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA)
ανήλθαν σε 7,50 εκατ. ευρώ, έναντι 14,65
εκατ. ευρώ το 2021, ενώ τα κέρδη προ
φόρων ανήλθαν σε 5,07 εκατ. ευρώ,
έναντι 12,58 εκατ. ευρώ το 2021. Τέλος,
τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους
ανήλθαν σε 4,06 εκατ. ευρώ, έναντι 10,05
εκατ. ευρώ το 2021.

Έλαστρον: Αύξηση κατά 26%
του κύκλου εργασιών 

Σημαντική βελτίωση παρουσίασε ο κύ-
κλος εργασιών του Ομίλου Έλαστρον κα-
τά το α’ εξάμηνο της χρήσης και ανήλθε
σε 98,9 εκατ. ευρώ από 78,3 εκατ. ευρώ
πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 26%. Το
μεικτό κέρδος
διαμορφώθη-
κε σε 20,5
εκατ. ευρώ ή
20,7% επί των
π ω λ ή σ ε ω ν ,
έναντι 18,5 εκατ. ευρώ ή 23,6% επί των
πωλήσεων το α’ εξάμηνο του 2021. Τα
αποτελέσματα πριν από φόρους και τό-
κους (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 13,9 εκατ. ευρώ
έναντι 13 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα απο-
τελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομι-
κών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 15,2
εκατ. ευρώ έναντι 14,3 εκατ. ευρώ το α’
εξάμηνο του 2021. Τέλος, τα αποτελέσμα-
τα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν σε
κέρδη 12,8 εκατ. ευρώ έναντι 12,4 εκατ.
ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Alpha Αστικά Ακίνητα:
Ανοδικά τζίρος και κέρδη 

Αύξηση στον ενοποιημένο κύκλο ερ-
γασιών και στα κέρδη μετά από φόρους
ανακοίνωσε η Alpha Αστικά Ακίνητα για
το α’ εξάμηνο του 2022. Ειδικότερα,
όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, το α’ εξά-
μηνο του 2022 ο ενοποιημένος κύκλος
εργασιών ανήλθε σε 7,1 εκατ. ευρώ,
έναντι 6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο
του 2021. Τα κέρδη μετά από φόρους σε
ενοποιημένη βάση ανήλθαν σε 1,1 εκατ.
ευρώ, έναντι κερδών ύψους 0,4 εκατ.
ευρώ το 2021.

Μια καθοριστικής σημασίας συμφωνία για την
ενεργειακή τροφοδοσία της χώρας, στην περίπτωση
μείωσης ή και διακοπής της ροής φυσικού αερίου
από τη Ρωσία, είναι αυτή που επετεύχθη μεταξύ της
ΔΕΠΑ Εμπορίας και του γαλλικού ενεργειακού κο-
λοσσού της TotalEnergies για την προμήθεια υγρο-
ποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο
Ενέργειας, με τη στρατηγική αυτή συμφωνία επιτυγχάνεται ο εθνικός στόχος που έθεσε η κυβέρνηση για την
ενεργειακή επάρκεια της χώρας και τη σταδιακή απεξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο. 

Η συμφωνία υλοποιείται ενόψει ενός δύσκολου ενεργειακά χειμώνα για ολόκληρη την Ευρώπη, όχι μόνο
εξαιτίας του διεθνούς ράλι των τιμών αλλά και υπό τον φόβο διακοπών ηλεκτροδότησης και θέρμανσης σε
όλη, σχεδόν, την ήπειρο. Συγκεκριμένα, η ΔΕΠΑ Εμπορίας υπέγραψε συμφωνία για την ασφάλεια τροφοδο-
σίας της χώρας για τους επόμενους πέντε μήνες, δηλαδή από τον Νοέμβριο του 2022 έως και τον Μάρτιο του
2023 με τη γαλλική TotalEnergies για την προμήθεια LNG με δύο πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού
αερίου ανά μήνα, συνολικού φορτίου που αντιστοιχεί σε 10 TWh. 

Η Ελλάδα θα προμηθεύεται το LNG με τιμή αναφοράς διαφορετική από εκείνη του κόμβου TTF, ο οποίος πα-
ρουσιάζει έντονη μεταβλητότητα, ενώ διατηρεί τη δυνατότητα να μην παραλάβει τα φορτία, εάν κριθεί ότι δεν
μας είναι απαραίτητα, με την καταβολή τέλους ακύρωσης.

Βαρίδι τα ομόλογα στο χρηματιστήριο

Στρατηγικό deal ΔΕΠΑ με Total για προμήθειες LNG 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Intrakat: Αποζημιώσεις 25,4 εκατ. για σύμβαση θυγατρικής της
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Μ
ε βελτιωμένη βαθμολογία ο ΟΤΕ περιλαμ-
βάνεται για 14η συνεχομένη χρονιά στη
διεθνή σειρά δεικτών βιώσιμης ανάπτυ-

ξης FTSE4Good για τις ισχυρές επιδόσεις του σε
θέματα ESG. Είναι η μόνη εταιρεία τηλεπικοινω-
νιών από την Ελλάδα και ανάμεσα σε 40 εταιρείες
του κλάδου από 23 χώρες που περιλαμβάνεται
στον δείκτη FTSE4Good Emerging Index. Συνολι-
κά ο δείκτης περιλαμβάνει 567 εταιρείες. Όπως
επιβεβαίωσε η FTSE Russell, ύστερα από ανεξάρ-
τητη αξιολόγηση σύμφωνα με τα κριτήρια
FTSE4Good, ο ΟΤΕ πληροί τις προϋποθέσεις, ώστε
να συμπεριληφθεί στη σειρά δεικτών που αξιολο-
γούν και παρακολουθούν αναλυτικά την απόδοση
εισηγμένων εταιρειών σχετικά με περιβαλλοντικά,
κοινωνικά και θέματα διακυβέρνησης. 

ΔΕΗ: Αγορά 196.762 
ιδίων μετοχών

Mevaco: Εκτίναξη
επιδόσεων στο α’ εξάμηνο

Με κινητήριο μοχλό την ανάληψη της κατα-
σκευής των μεταλλικών βάσεων για φωτο-
βολταϊκά πάρκα, η Mevaco κατάφερε κατά το
πρώτο φετινό εξάμηνο να σημειώσει μεγάλη
αύξηση των οικονομικών της επιδόσεων, κα-
θώς: Ο κύκλος εργασιών ανέβηκε από τα 8,9
εκατ. στα 17,18 εκατ. ευρώ. Το EBITDA δια-
μορφώθηκε σε +1,724 εκατ. από 890 χιλ. ευρώ
κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Τα κα-
θαρά κέρδη εκτινάχθηκαν από τις 682 χιλ. στο
1,254 εκατ. ευρώ. Οι ελεύθερες ταμειακές ρο-
ές ήταν έντονα θετικές (+5,9 εκατ. ευρώ).

Κόμβο Logistics στη Β. Ελλάδα
δημιουργεί η Dimand

Η Dimand ανακοίνωσε την απόκτηση ακι-
νήτου στη Θεσσαλονίκη, όπου πρόκειται να
δημιουργήσει τον μεγαλύτερο κόμβο Logis-
tics στη Βόρεια Ελλάδα. Ειδικότερα, η Di-
mand απέκτησε, μέσω της θυγατρικής της
«Απέλλου Estate MΑΕ», γηπεδικές εκτάσεις
συνολικής επιφάνειας 355,6 στρεμμάτων,
στο 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης-Έδεσσας,
πρώην ιδιοκτησίας της εταιρείας «Βαλκάν
Ακίνητα ΑΕ», έναντι συνολικού τιμήματος 6
εκατ. ευρώ. Επί του ακινήτου, η Dimand θα
ανεγείρει, σε δύο φάσεις, συγκρότημα Lo-
gistics, συνολικής επιφάνειας 120.000 τμ πε-
ρίπου. Η πρώτη φάση αφορά τη δόμηση
55.000 τμ περίπου, εντός 24 μηνών, ενώ η
δεύτερη φάση, δόμηση 65.000 τμ περίπου,
εντός 30 μηνών. 

«Πράσινη» πιστοποίηση 
για την Polyplast 

Το σήμα ETHOS Green αποδόθηκε στην
εταιρεία Polyplast LTD, από τον φορέα πιστο-
ποίησης Eurocert, για τη δέσμευσή της στην
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αλλά και στις
Αρχές Βιωσιμότητας. Τη στιγμή της απονο-
μής ανέβηκε στο βήμα η Ζωζιάννα Παπαδά,
εκπροσωπώντας τη νέα γενιά επιχειρημα-
τιών, εκ μέρους της Polyplast LTD και παρέ-
λαβε την πιστοποίηση ETHOS από την Άθη
Χαλκιοπούλου, γενική διευθύντρια Πιστο-
ποιήσεων της Eurocert. Η απονομή πραγμα-
τοποιήθηκε στο πλαίσιο της 13ης Ολομέλειας
της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, το Σάβ-
βατο 24 Σεπτεμβρίου στον Βόλο.

ΕΥΑΘ: Συρρίκνωση 
στα κέρδη μετά φόρων

Συρρίκνωση στον κύκλο εργασιών αλλά και
στα κέρδη μετά φόρων σημείωσε η ΕΥΑΘ το
πρώτο εξάμηνο του έτους. Ειδικότερα, ο κύ-
κλος εργασιών του ομίλου ανήλθε στο ποσό
των 33.826 χιλ. ευρώ έναντι 34.905 χιλ. ευρώ
της αντίστοιχης οικονομικής περιόδου, σημει-
ώνοντας μείωση κατά 1.079 χιλ. ευρώ ή 3,09%.
Τα μετά φόρων κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 9
χιλ. ευρώ έναντι 5.935 χιλ. ευρώ παρουσιά-
ζοντας μείωση κατά 5.926 χιλ. ευρώ ή 99,84%.

Ο ΟΤΕ με βελτιωμένη
βαθμολογία στα FTSE4Good

Eurobank: Στα 25,6 ευρώ 
η τιμή-στόχος για τη Μυτιληναίος

Σε αύξηση της τιμής-στόχου από τα 24,80 ευρώ
στα 25,6 ευρώ προχώρησε η Eurobank Equities
για τη μετοχή τής Μυτιληναίος, διατηρώντας τη
στις κορυφαίες επιλογές της. Όπως αναφέρει σε
report της, η μετοχή της εταιρείας έχει υποχωρή-
σει 25% από το πρόσφατο υψηλό και από την αρχή
του έτους σημειώνει πτώση 3%, με την τιμή της με-
τοχής να μη συγχρονίζεται με τα θεμελιώδη μεγέ-
θη. Παρά το ασταθές εξωτερικό περιβάλλον, ο όμι-
λος δημοσίευσε εντυπωσιακά αποτελέσματα για
το α’ εξάμηνο, πυροδοτώντας έναν νέο γύρο θετι-
κών αναθεωρήσεων, ενώ και η χρηματιστηριακή
αναβάθμισε τις εκτιμήσεις για τα EBITDA της πε-
ριόδου 2022-2024 κατά 9%-17%.

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώ-
νυμη Εταιρεία (η «ΔΕΗ») ανακοίνωσε ότι,
στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς
μέχρι και 36.344.000 μετοχών εκδόσεώς της
(οι «ίδιες μετοχές»), κατά το χρονικό διά-
στημα από 26/9/2022 μέχρι και 28/9/2022,
αγόρασε μέσω συναλλαγών στο Χρηματιστή-
ριο Αθηνών συνολικά 196.762 ίδιες μετοχές.
Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η ΔΕΗ κατέ-
χει συνολικά 2.175.012 μετοχές εκδόσεώς
της, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό
0,5694% του καταβεβλημένου μετοχικού κε-
φαλαίου της.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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Α πόψε είναι η «μέρα μηδέν» για την ΑΕΚ,
την Ελλάδα, την προσφυγιά, τον πόνο,
την απόγνωση, τη συλλογική μνήμη, τη

λατρεία ενός συμβόλου, του δικέφαλου αετού,
που κράτησε ζωντανό το έθνος για 100 χρόνια.
Είναι συνάμα μέρα χαράς, περηφάνιας και προ-
σκλητήριο «ανάστασης νεκρών» γενεών και γενε-
ών. Γίνονται τα εγκαίνια του ναού «ΟΠΑΠ Arena -
Αγιά Σοφιά». Εκεί, στην ίδια θέση όπου οι κατα-
τρεγμένοι πρόσφυγες -Πολίτες, Πόντιοι και Μι-
κρασιάτες- είχαν οικοδομήσει τη Νέα Φιλαδέλφεια
ως σύνδεση με τις χαμένες πατρίδες τους.

Τότε ήταν «εκκλησία». Σήμερα είναι «ναός»,
γιατί στο μεταξύ άλλαξε και η αισθητική των και-
ρών. Όμως, το νεότευκτο γήπεδο, που θα πλημ-
μυρίσει από δάκρυα χαράς απόψε, έχει και μια
προοπτική Αγίας Σοφίας στην κατασκευή, σίγουρα
όμως στην ψυχή των Ενωσιτών. Κι έτσι, έπειτα
από 19 ολόκληρα χρόνια ξεριζωμού από εκείνη

την αποφράδα μέρα που γκρεμίστηκε η Φιλαδέλ-
φεια, σήμερα «στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούνε»
παππούδες, γιοι, εγγόνια. Φυσικά, οι 31.100 θεα-
τές είναι απλώς μια αντιπροσωπεία των εκατομμυ-
ρίων Ενωσιτών στα πέρατα της Γης. Νοερά άπαν-
τες θα είναι εκεί. Και όχι μόνο Ενωσίτες. Κάθε
πρόσφυγας που σέβεται τον εαυτό του και το βαρύ
κληροδότημα της μεταλαμπάδευσης της ιστορικής
μνήμης θα συμμετάσχει.

Νωρίς θα ανοίξουν οι πύλες των ψυχών των
Ενωσιτών. Το τελετουργικό, που θα περιλαμβάνει
εκπλήξεις και... Χόλιγουντ, θα παρουσιάσει ο πα-
σίγνωστος ηθοποιός Αντώνης Αντωνίου -ΑΕΚ μέ-
χρι κόκαλο- με συμπαρουσιάστρια τη Ναταλία
Δραγούμη σε κείμενα του Γιώργου Λιάνη, ενός
θεαματικού μεταπράτη της αφήγησης σε ζωντανή
εικόνα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα τιμηθούν
θρύλοι της ΑΕΚ όπως ο Κώστας Νεστορίδης, ο

Μίμης Παπαϊωάννου, ο Θωμάς Μαύρος, ο Ντέμης
Νικολαΐδης. Δεν θα είναι ανάμεσα στους τιμώμε-
νους ο Βασίλης Τσιάρτας και ο Στέλιος Μανωλάς
για δικούς τους λόγους.

Η ιδέα για νέο γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια
έπεσε από τον Δημήτρη Μελισσανίδη όταν ανέλα-
βε την ΑΕΚ το 2013. Από τότε το όλο project
«κόλλησε», όπως ήταν αναμενόμενο, στα γραφει-
οκρατικά γρανάζια αλλά και στην αντίδραση του
πρώην δημάρχου Χρήστου Βασιλόπουλου. Έγιναν
προσφυγές στο ΣτΕ, η ΑΕΚ δικαιώθηκε και έφτα-
σε η σημερινή μέρα. Τέλος καλό, όλα καλά.

Όλες οι γενιές Ενωσιτών 
θα είναι απόψε στα εγκαίνια της
«ΟΠΑΠ Arena - Αγιά Σοφιά» με

σενάριο... Χόλιγουντ

Στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούνε...



Ε
πίσημα τερματοφύ-
λακας του Ολυμπια-
κού είναι ο Αλέξαν-

δρος Πασχαλάκης, ο οποίος
μέχρι τον περασμένο Μάιο
ανήκε στον ΠΑΟΚ και έμεινε
ελεύθερος. Ήταν η ιδανική
λύση δύο ημέρες πριν από
το πέρας των μεταγραφών
των ελεύθερων παικτών,
καθότι ο βασικός γκολκίπερ
των «ερυθρολεύκων» Τόμας
Βατσλίκ τραυματίστηκε στην
ωμοπλάτη στο παιχνίδι της
εθνικής ομάδας της Τσεχίας
την περασμένη Τετάρτη και
θα χρειαστεί να χειρουργη-
θεί άμεσα. Ο Πασχαλάκης
δεν ανανέωσε με τον ΠΑΟΚ
με την προοπτική ότι θα μετακόμιζε σε ομάδα της Σαου-
δικής Αραβίας. Τέτοιο deal δεν έγινε, παρέμεινε στην
Αθήνα και έκανε ατομικές προπονήσεις. Κλήθηκε μάλι-
στα και στην Εθνική ομάδα για τα παιχνίδια με την Κύπρο
και τη Βόρεια Ιρλανδία. Έδειξε ότι είναι σε καλή κατά-

σταση. Παρότι υπήρξαν διαψεύσεις από την ΠΑΕ Ολυμ-
πιακός για ενδιαφέρον απόκτησης του Πασχαλάκη, τελι-
κά μάλλον αναγκάστηκαν να τον πάρουν. Ο Πασχαλάκης
είναι παιδί των ακαδημιών του Ολυμπιακού, πριν παίξει
στον Πανθρακικό, τον ΠΑΣ Γιάννινα και τον ΠΑΟΚ.

«Κόκκινος» ο Πασχαλάκης Γλίτωσαν στο Χίλσμπορο,
αυτοκτόνησαν μετά τον τελικό

Στης μοίρας τα παιχνίδια, δύο οπαδοί της Λί-
βερπουλ που επέζησαν της φοβερής τραγωδίας
του Χίλσμπορο πριν από 33 χρόνια, όταν 96 συ-
νοπαδοί τους βρήκαν τραγικό θάνατο σε ματς
Κυπέλλου με τη Νότιγχαμ, αυτοκτόνησαν λίγες
μέρες μετά τον τελικό του Champions League
στο Παρίσι, όπου οι «reds» έχασαν 1-0 από τη
Ρεάλ Μαδρίτης. Οι αυτόχειρες δεν είχαν καταφέ-
ρει να εισέλθουν στο γήπεδο από την ανοργανω-
σιά της UEFA και της αστυνομίας.

Αυστριακός διαιτητής
στην Τούμπα

Στο μεγάλο ντέρμπι ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός
στην Τούμπα θα σφυρίξει ο Αυστριακός Γιούλιεν
Βαϊνμπέργκερ, ο οποίος ανήκει στην πρώτη κα-
τηγορία της UEFA. Δεν έχει σφυρίξει ξανά στο
ελληνικό πρωτάθλημα, τον Ιούνιο διηύθυνε το
Ελλάδα - Κόσοβο 2-0 και πέρυσι το ΠΑΟΚ -
Μποέμιανς 2-0 στα προκριματικά του Conferen-
ce League. Σε επίπεδο ομίλων εξάλλου έχει
σφυρίξει μόνο ένα παιχνίδι στην Ευρώπη, πέρυ-

σι στο Conference. 

Το επεισοδιακό «αντίο»
του Νίκου Γκάλη

Πριν από 27 χρόνια ο 38χρονος «θεός» Νίκος
Γκάλης ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας του
έπειτα από έναν χρόνο απραξίας. Τα πάντα είχαν
αλλάξει μέσα του στις 18 Οκτωβρίου 1994, όταν
ως παίκτης του Παναθηναϊκού δεν ξεκίνησε στη
βασική πεντάδα κόντρα τους Αμπελόκηπους και
αρνήθηκε να μπει όταν του το ζήτησε ο αείμνη-
στος Κώστας Πολίτης. Έφυγε από το γήπεδο και
δεν ξαναγύρισε ποτέ.

Πριμ στους διεθνείς 
από τον Μπαλτάκο

Το ποσό του 1 εκατ. ευρώ θα μοιραστούν οι πο-
δοσφαιριστές της Εθνικής ομάδας μετά την εξα-
σφάλιση της πρώτης θέσης στους ομίλους του
Nations League. Την είδηση έκανε γνωστή στους
ποδοσφαιριστές ο Τάκης Μπαλτάκος μετά τον νι-
κηφόρο 3-1 αγώνα με τη Β. Ιρλανδία (τα παλιά
χρωστούμενα στον Μάνταλο;). 

UEFA: «Καμπάνα» στη θύρα 7
Λουκέτο στη θύρα 7 έβαλε η UEFA για το παιχνίδι της προσεχούς
Πέμπτης κόντρα στην Καραμπάχ για το Europa League. «Για άναμμα
πυροτεχνημάτων, ρίψη αντικειμένων και χρήση δεικτών λέιζερ»,
όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των ποινών και αφορά το προ-
ηγούμενο εντός έδρας ματς με τη γερμανική Φράιμπουργκ. Για τον
ίδιο λόγο ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με πρόστιμο 58.000 ευρώ. Το
παιχνίδι με τη Φράιμπουργκ είχε διακοπεί για μερικά λεπτά.

Μαρινάκης: 
«Να παρέμβει 
η κυβέρνηση»

Με ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Super League 1 και ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός
Βαγγέλης Μαρινάκης ζητάει από την κυβέρνηση να παρέμβει νομοθετικά στην ΕΠΟ 
για όσα καταγγέλλει. Κυρίως για την υπόθεση του νέου CEO, ο οποίος κατά πάσα 
πιθανότητα θα είναι ο... παλιός, ο Ιάκωβος Φιλιππούσης. Ο Β. Μαρινάκης 
απείλησε ευθέως ότι θα... τρέχει την ΕΠΟ στα δικαστήρια.
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα 

Δάρδα

Τ
η νύχτα της 31ης Οκτωβρίου τα πιτσιρίκια
στην Αμερική μεταμφιέζονται σε κάτι
«τρομακτικό» και επισκέπτονται σπίτια
μαζεύοντας πολλά γλυκά. Είναι η βραδιά

του Halloween ή, αλλιώς, οι «Αποκριές του τρό-
μου» με σήμα κατατεθέν τις σκαλιστές κολοκύθες.

Λούνα Παρκ στο Μαρούσι  ετοίμασε ένα εξαή-
μερο ανατρεπτικό «Trick or Treat Party» (φάρσα ή
κέρασμα πάρτι) με κόλπα, κρυμμένες παγίδες,
ξόρκια και μαγικές spooky εκδηλώσεις, προσκα-
λώντας μικρούς και μεγάλους να μεταμφιεστούν
και να διασκεδάσουν σε ξέφρενους ρυθμούς.

Ολόκληρο το πάρκο θα αλλάξει όψη για το απί-
θανο event, θα στολιστεί με εορταστικό διάκο-
σμο παρουσιάζοντας το πρώτο πραγματικό
haunted castle. Εμφάνιση-έκπληξη στις εκδη-
λώσεις θα κάνουν το χαρούμενο φαντασματάκι
Blinky με το φαντασματόσπιτό του και οι μοναδι-
κές μάγισσες Abra & Catabra που επιστρέφουν
για να κυριεύσουν το πιο τρομακτικό βασίλειο με
τη μαγεία τους!

Το μοναδικό τρένο «haunted train fantasma» θα
σας ταξιδέψει στα αστέρια, ενώ το ρεαλιστικό ad-
venture mansion θα είναι ανοιχτό για τους τολμη-

ρούς! Στις γιορταστικές δράσεις και events περι-
λαμβάνονται ακόμη τα «The Abra & Catabra
Show», «Blinky the Happy Ghost», «Giant Pump-
kin Garden», «Candy Alley» καθώς και παιχνίδια
για όλη την οικογένεια.

Όσοι επιθυμείτε παιχνίδια κλασικού λούνα
παρκ θα έχετε την ευκαιρία να επιλέξετε ανάμε-
σα στα: Junior παιδότοπο με ρομπότ, πισίνα με
μπαλάκια και μίνι τραμπολίνο, πόνυ, venture riv-
er, τραμπολίνο, πανοραμική ρόδα, καρουσέλ,
τρένο, αυτοκινητόδρομο, safari, roller coaster
«Σκουλήκι ο Αλέξανδρος», spider «αράχνη»,
πύργο αναρρίχησης, διαστημόπλοιο, flying
chairs, ποντίκι-car race.

All Hallows Eve
Το Halloween είναι μια ιδιαίτερη γιορτή που ση-

ματοδοτεί το βράδυ πριν από την ημέρα των Αγίων
Πάντων. Ο μύθος αναφέρει πως οι ψυχές των πε-
θαμένων περιπλανιούνται στη χώρα των ζωντα-
νών περιμένοντας την αιώνια ανάπαυση. Ανήμερα
οι ζωντανοί μεταμφιέζονται για να μην τους ανα-
γνωρίσουν οι πεθαμένοι και αφήνουν γλυκά στις
πόρτες των σπιτιών τους για να τους ευχαριστή-

σουν. Είναι μια γιορτή με μαζική συμμετοχή που
θυμίζει καρναβάλι και κάλαντα μαζί, όπου ο φό-
βος δύσκολα ξεχωρίζει από το γέλιο και ο τρόμος
από το ξεφάντωμα.

Trick or Treat?
Κάθε χρόνο το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου πα-

ράξενα και «τρομακτικά» πράγματα συμβαίνουν
στη Βόρεια Αμερική. Φωτισμένες κολοκύθες, αν-
θρώπινοι σκελετοί, χαρούμενα φαντάσματα και
μάγισσες καβάλα σε σκούπες κάνουν την εμφάνι-
σή τους στους δρόμους των αμερικανικών πόλε-
ων. Παιδιά γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι τραγου-
δώντας και οι νοικοκύρηδες τους προσφέρουν
κέικ ή ζαχαρωτά για την ανάπαυση των ψυχών.

Λούνα παρκ στο Μαρούσι 
προσκαλεί μικρούς και μεγάλους
να μεταμφιεστούν και 
να διασκεδάσουν σε 
ξέφρενους ρυθμούς

Trick or TreatParty



Ευτυχισμένη «μαμά»!

Ο «Μάικ ο Φασολάκης» επιστρέφει στις θεατρι-
κές αίθουσες. Ο παιδικός ήρωας της Μαρί Κων-
σταντάτου θα ζωντανέψει ξανά από τις 19 Νοεμβρί-
ου στη σκηνή του θεάτρου «Ήβη» με την τρυφερή
παράσταση «Το πάρτι» και πρωταγωνιστές τον Ρένο
Ρώτα και την Άννα Μάγκου. Η συγγραφική «μαμά»
του ανακοίνωσε τα καλά νέα στο διαδίκτυο, αποκα-
λύπτοντας τη συμμετοχή του Τάκη Ζαχαράτου αλλά
και τη δική της μέσω οθόνης σε ρόλο-έκπληξη: «Ο
μοναδικός Τάκης Ζαχαράτος ορμά σαν σίφουνας
στο πάρτι...», σχολίασε η ηθοποιός!

«Καρφί» για την Καγιά

Πολλά και ανοιχτά φέτος τα «μέτωπα» για την
παρουσιάστρια του «GNTM 5» Βίκυ Καγιά. Ο
πρώην κριτής του ριάλιτι μόδας Δημήτρης
Σκουλός παραδέχτηκε στις κάμερες πως ουδέ-
ποτε υπήρξαν φίλοι με το πρώην τοπ μόντελ,
αφήνοντας υπονοούμενα για την απομάκρυνσή
του από το πρότζεκτ: «Έπρεπε το κανάλι να στη-
ρίξει την επιλογή της Βίκυς Καγιά να τα αλλάξει
όλα. Εγώ ήμουν επιλογή του καναλιού, όχι της
Βίκυς. Δεν ήμασταν φίλοι και ούτε πρόκειται να
γίνουμε ποτέ». 

Happy birthday party-έκπληξη
για τον Γιώργο Χρανιώτη! Η Γε-
ωργία Αβασκαντήρα φρόντισε
να γιορτάσουν τα γενέθλιά του
οικογενειακώς, στολίζοντας το
σπίτι με μπαλόνια, λουλούδια,
γλυκά και μια απίθανη γαλάζια
τούρτα να τον περιμένει με το
κεράκι αναμμένο. Ο πρωταγω-
νιστής «έκλεισε» τα 49 και δέ-
χτηκε τις αγκαλιές και τα φιλιά
του γιου του Αλέξανδρου και
της λατρεμένης συζύγου του!

Είσοδος στα ...ήντα

TTo Netflix θέλει το «Maestro»
Σε προχωρημένες συζητήσεις βρίσκεται ο Χριστόφορος Παπα-
καλιάτης με την παγκόσμια συνδρομητική πλατφόρμα Netflix. Η
σειρά «Maestro», που θα προβληθεί στο Mega, λέγεται πως έχει
κεντρίσει το ενδιαφέρον της αμερικανικής εταιρείας και πως ο
δημιουργός της βρίσκεται ένα βήμα πριν από τις τελικές υπο-
γραφές. Πληροφορίες αναφέρουν πως λόγω της επικείμενης
συμφωνίας τα επεισόδια δεν θα προβάλλονται στη διαδικτυακή
πλατφόρμα του Μεγάλου Καναλιού, παρά μόνο τα τρέιλερ.

«Σήμερα... 54 χρόνια μαζί!», έγραψε τρυφε-
ρά η Κάρμεν Ρουγγέρη στο Instagram, γιορ-
τάζοντας τη «χρυσή» επέτειο γάμου της με
τον βαρύτονο της Λυρικής Σκηνής Ανδρέα
Κουλουμπή. Η δημοφιλής ηθοποιός και συγ-
γραφέας γνωρίστηκε με τον ερμηνευτή το
1967, όταν εκείνος ήταν σολίστ και εκείνη
χορωδός. Έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τη
Χριστίνα και τον Βίκτωρα, και είναι από τα
πιο αγαπημένα ζευγάρια της showbiz.
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Οι κληρονόμοι στα δικαστήρια

Μισός αιώνας αγάπης

Σ
υνεχίζεται το θρίλερ με τη διαθήκη του Ανέστη Βλάχου και
την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον πρωτότοκο
γιο του και την τελευταία σύζυγο του αείμνηστου ηθοποι-
ού. Πριν από λίγα 24ωρα ο Ηρακλής Βλάχος κατέθεσε μή-

νυση για απάτη, πλαστογραφία και ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο
δόλο, άλλως εξ αμελείας, με τον δικηγόρο του Γιάννη Σαμέλη να
αποκαλύπτει σε πρωινή εκπομπή: «Καταγγείλαμε την πλαστογρα-
φία του συγκεκριμένου εγγράφου, αποκλείουμε να ήταν ο Ανέστης
Βλάχος αυτός που αποκήρυξε τον πρωτότοκο γιο του. Ο Ηρακλής
Βλάχος δικαιούται τη νόμιμη μοίρα. Ούτε καν αυτό δέχτηκε η άλλη
πλευρά να συζητήσει, ενώ είναι κατοχυρωμένο εκ του νόμου. Ο
Ανέστης Βλάχος απεβίωσε και στα τέλη της ζωής του έζησε σε
άθλιες συνθήκες, για αυτό αναδείξαμε και ενδεχόμενες ευθύνες
ανθρωποκτονίας».



Η
Ιδιοπαθής Πνευμονική Ίνωση αποτε-
λεί μια ειδική μορφή χρόνιας νόσου
του πνεύμονα. Ανήκει σε μια κατηγο-
ρία περίπου 500 νοσημάτων που ονο-

μάζονται διάμεσες πνευμονοπάθειες. Υπολογίζε-
ται ότι περίπου 100.000 ασθενείς στις Ηνωμένες
Πολιτείες και 80.000 έως 110.000 στην Ευρώπη
πάσχουν από τη νόσο σήμερα.

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία σε ειδική
ενημερωτική εκδήλωση τη χαρακτήρισε ως γνω-
στή-άγνωστη νόσο, στην οποία έχει μεγάλη σημα-
σία η έγκαιρη διάγνωση και διαχείρισή της. Ο
πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εται-
ρείας Στέλιος Λουκίδης αναφέρεται στην ανάγκη
ευαισθητοποίησης των πολιτών, καθώς «είναι ένα
ιδιαίτερο νόσημα που απαιτεί συνεργασία ειδικο-
τήτων και το οποίο έφερε σημαντικούς προβλη-
ματισμούς στη διάρκεια της πανδημίας ως αποτέ-
λεσμα επιπλοκών και Long Covid. Αλλά και ένα
νόσημα για το οποίο η ιατρική επιστήμη πρέπει να
κάνει την αυτοκριτική της για τα προηγούμενα
χρόνια, όπου οι θεραπευτικές επιλογές δεν ήταν
στον σωστό δρόμο».

O Αργύρης Τζουβελέκης, πνευμονολόγος,
αναπλ. καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, δι-
ευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής στο ΠΓΝ Πα-
τρών, τονίζει: «Η Ιδιοπαθής Πνευμονική Ίνωση εί-
ναι μια χρόνια αναπνευστική νόσος, αγνώστου αι-
τιολογίας, που χαρακτηρίζεται από ουλές και
φλεγμονή του πνεύμονα, όπως ακριβώς συμβαίνει

με τις ουλές στο δέρμα όταν τραυματιστούμε. Το
αποτέλεσμα αυτών των ουλών είναι ο πνεύμονας
να γίνεται σκληρός και ανελαστικός, με συνέπεια
να μην μπορεί να επιτελέσει τη λειτουργία του, που
είναι η οξυγόνωση των ιστών. Τα κύρια συμπτώμα-
τα της νόσου είναι ο χρόνιος βήχας και η δύσπνοια
στην κόπωση. Η νόσος προσβάλλει συχνότερα άν-
δρες ηλικίας άνω των 50 ετών και συνήθως καπνι-
στές. Σπανιότερα όμως μπορεί να εμφανιστεί και
σε νεαρότερη ηλικία, αν υπάρχει οικογενειακό
ιστορικό». Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, «πέρα από
την Ιδιοπαθή Πνευμονική Ίνωση υπάρχουν και άλ-
λες μορφές πνευμονικής ίνωσης που προκαλούν-

ται από ιούς (όπως ο κορονοϊός), από φάρμακα,
από αυτοάνοσα νοσήματα (όπως το σκληρόδερμα
και η ρευματοειδής αρθρίτιδα), καθώς και μορφές
πνευμονικής ίνωσης που προκαλούνται από έκθε-
ση στον αμίαντο και στο τρίχωμα πουλιών, όπως οι
παπαγάλοι και τα περιστέρια. Η Ιδιοπαθής Πνευ-
μονική Ίνωση δεν είναι το ίδιο νόσημα με την κυ-
στική ίνωση, δεν είναι μεταδοτική από άτομο σε
άτομο και δεν είναι καρκίνος πνεύμονα».

Η Κατερίνα Μαρκοπούλου, πνευμονολόγος, δι-
ευθύντρια ΕΣΥ στην Πνευμονολογική Κλινική,
Εξωτερικό Ιατρείο Διαμέσων Πνευμονοπαθειών
και Σαρκοείδωσης ΓΝ «Γ. Παπανικολάου», υπο-
γράμμισε σχετικά με τη διάγνωση της νόσου: «Αν
τεθεί η υποψία για Ιδιοπαθή Πνευμονική Ίνωση
από κάποια χαρακτηριστικά ακροαστικά (ήχοι vel-
cro) ή ευρήματα στην ακτινογραφία θώρακα, αυτή
επιβεβαιώνεται με την αξονική τομογραφία θώρα-
κα υψηλής ευκρίνειας. Αν τα ακτινολογικά ευρήμα-
τα είναι τυπικά, η πάθηση μπορεί να χαρακτηριστεί
με βεβαιότητα. Διαφορετικά χρειάζεται ιστολογι-
κός έλεγχος (με κάποια βιοψία πνεύμονα) ή εξέτα-
ση των κυττάρων που βρίσκονται στις κυψελίδες». 

P
O
L
IT
IC
A
L

Υ
Γ
Ε

ΙΑ

Επιμέλεια:
Κατερίνα

Παπακωστοπούλου

Π
Α

Ρ
Α

Σ
Κ

Ε
Υ

Η
 3

0
 Σ

Ε
Π

Τ
Ε

Μ
Β

Ρ
ΙΟ

Υ
 2

0
2

2

30

kpapakosto@yahoo.gr

Eιδική μορφή χρόνιας νόσου του
πνεύμονα. Ανήκει σε μια κατηγορία
περίπου 500 νοσημάτων που ονομάζονται
διάμεσες πνευμονοπάθειες

Συμπτώματα
Ο σύλλογος ασθενών με Ιδιοπαθή Πνευμονική
Ίνωση αναλύει τα ύπουλα συμπτώματα και
συμβουλεύει: «Αν νιώθεις ότι έχει αλλάξει η
αναπνοή σου, αν νιώθεις λαχάνιασμα, δύ-
σπνοια και σε ταλαιπωρεί ένας επίμονος, ξη-
ρός βήχας, δεν πρέπει να καθυστερήσεις να
πας στον γιατρό σου. Εκείνος θα κρίνει αν
χρειάζεται να επισκεφτείς έναν πνευμονολό-
γο. Ο πνευμονολόγος ως εξειδικευμένος για-
τρός έπειτα από μια σειρά εξετάσεων θα αξιο-
λογήσει την κατάστασή σου, θα προχωρήσει
σε διάγνωση και στη συνέχεια θα σου συστή-
σει την απαιτούμενη θεραπευτική αγωγή για
την αντιμετώπιση και διαχείριση της νόσου».

ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ

H ύπουλη απειλή
Κατερίνα Μαρκοπούλου, πνευ-
μονολόγος, διευθύντρια ΕΣΥ
στην Πνευμονολογική Κλινική,
Εξωτερικό Ιατρείο Διαμέσων
Πνευμονοπαθειών και Σαρκοεί-
δωσης ΓΝ «Γ. Παπανικολάου»

Αργύρης Τζουβελέκης, 
πνευμονολόγος, αναπλ. 
καθηγητής στο Πανεπιστήμιο
Πατρών, διευθυντής 
Πνευμονολογικής Κλινικής,
ΠΓΝ Πατρών

Στέλιος Λουκίδης, 
πρόεδρος της Ελληνικής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας 



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς που ανήκετε στο πρώτο δεκαήμερο
η τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου θα απο-
δειχτεί αρκετά θετική για εσάς. Ίσως χρει-
αστεί να ανανεώσετε το καθημερινό σας
πρόγραμμα ή να αντλήσετε από την προσω-
πική σας ζωή όμορφες στιγμές που θα σας
ακολουθούν το επόμενο διάστημα. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η Σελήνη θα ανανεώσει σήμερα τα οικο-
νομικά σας αλλά και θα φροντίσει τα βα-
θιά σας συναισθήματα για κάποιο αγα-
πημένο σας πρόσωπο. Η τελευταία μέρα
του Σεπτεμβρίου θα σας δώσει μια καλή
ευκαιρία για να απαλλαγείτε από ψυχο-
λογικά βάρη.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς των πρώτων ημερών η Σελήνη
ενεργοποιεί την προσωπική σας ζωή,
βάζοντας μια ευχάριστη νότα σε θέματα
που αφορούν τις σχέσεις σας. Καλές
προοπτικές σε γνωριμίες και σχέδια για
το μέλλον.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η Σελήνη σήμερα σας ανανεώνει, βοηθά
να κάνετε καλές κινήσεις που θα ευνοή-
σουν τα επαγγελματικά σας. Είναι μια πολύ
καλή στιγμή για να φροντίσετε την υγεία
σας αλλά και να βάλετε ένα πιο υγιεινό
πρόγραμμα στην καθημερινότητά σας.

Λέων
(23/7-22/8)
Η Σελήνη προχωρά στον τομέα που αφο-
ρά τους έρωτες, τη δημιουργικότητα και
τα παιδιά σας. Βέβαια, μικρή η διάρκεια
της επιρροής, λίγος ο χρόνος που θα
έχετε μια ευκαιρία να ανακάμψει καθετί
που σας έχει προβληματίσει. Ένα γρήγο-
ρο πέρασμα και αισιόδοξη πλευρά της
τελευταίας μέρας του Σεπτεμβρίου.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η Σελήνη στο τέταρτο ηλιακό σας σπίτι
θα σας δώσει πολύ καλές συνθήκες
ώστε να τακτοποιήσετε οικογενειακές
σας υποθέσεις. Ο Σεπτέμβριος σας άφη-
σε αρκετά έντονες καταστάσεις, που η
διαχείρισή τους θα είναι αρκετά δύσκο-
λη τους επόμενους μήνες.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Μια πολύ θετική μέρα η τελευταία του
Σεπτέμβρη. Μπορεί να μην έχουν διάρ-
κεια αυτά που θα συμβούν σήμερα, όμως
θα σας βοηθήσουν να φτιάξετε την ψυ-
χολογία σας. Η προσωπική σας ζωή βρί-
σκεται σε μια πολύ καλή στιγμή για εσάς
που ανήκετε στο πρώτο δεκαήμερο.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Οικονομικές εξελίξεις θα έχετε σήμερα,
όταν μάλιστα θα κάνετε καλές συμφω-
νίες στον χώρο της εργασίας σας. Αν βρί-
σκεστε σε σχέση ή γάμο, τα συναισθήμα-
τά σας θα δυναμώσουν έπειτα από κά-
ποια απόφαση που θα πάρετε από κοινού
με τον άνθρωπό σας.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η Σελήνη περνά σήμερα στο δικό σας
ζώδιο και αφήνει την αισιόδοξη πλευρά
των πραγμάτων να ορίζουν τις καταστά-
σεις. Είστε γεμάτοι από καλές σκέψεις
και συναισθήματα, όταν μάλιστα ανήκετε
στο πρώτο δεκαήμερο του ζωδίου σας. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Για εσάς τους Αιγόκερους τα πράγματα
είναι αρκετά καλά στα επαγγελματικά
σας, αλλά κάτι σας βασανίζει και σας χα-
λάει την ψυχολογία. Εννοείται ότι κάθε
εσωτερική και παρασκηνιακή κίνηση θέ-
λει την απαιτούμενη σκέψη προτού προ-
χωρήσετε στην ολοκλήρωσή της.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Για εσάς τους Υδροχόους η επικοινωνία
σας σήμερα αναβαθμίζεται και μέσα από
αυτή θα βρείτε τις λύσεις που πραγματι-
κά θέλετε. Είναι μια πολύ καλή στιγμή
για να αναδείξετε κάποια ταλέντα σας.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Είναι ευκαιρία σήμερα για να κλείσετε
κάποιους λογαριασμούς από το παρελ-
θόν και να φροντίσετε κάποια οικονομι-
κά θέματα. Επίσης, θα υπάρξει ένα πρό-
σωπο που θα σας βοηθήσει να ξεπερά-
σετε μια επίπονη κατάσταση.
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ΟΣεπτέμβριος έφτασε στο τέλος του, με τη
Σελήνη σήμερα βρίσκεται στο ζώδιο του
Τοξότη, σχηματίζοντας θετικές όψεις με τον
Ήλιο, την Αφροδίτη και τον Δία. Μια θετική

μέρα κυρίως για όσους ανήκουν στο πρώτο
δεκαήμερο των ζωδίων της Φωτιάς. 



Μ
ε τούτα και με εκείνα, διέφυγε η
προσοχή με τη σχεδόν μονότονη
ατζέντα των τελευταίων ημερών
για την εντεινόμενη επιθετικότητα

του Ερντογάν και τις παρενέργειες της ενεργει-
ακής κρίσης. Η κυβέρνηση, όμως, όπως απο-
δείχθηκε περίτρανα χθες, δεν έχει εγκλωβιστεί
στη μέγγενη των κινδύνων που εγκυμονούν τα
δύο παραπάνω ζητήματα. 

Τα αντιμετωπίζει καθημερινά, δρομολογεί τα
επόμενα βήματα, αλλά ταυτόχρονα εργάζεται
αθόρυβα και πολύ αποτελεσματικά, όπως απο-
δεικνύεται, για να χτίσει τα γερά θεμέλια, πάνω
στα οποία θα μπορέσει να σταθεί η χώρα τις
επόμενες δεκαετίες. Βλέπει το δάσος και όχι
μόνο το δένδρο, με άλλα λόγια. Αποδρά από τη
μιζέρια της στείρας, εσωστρεφούς αντιπολί-
τευσης και φιλοτεχνεί ένα πιο ευοίωνο μέλλον
για τους πολίτες αυτής της πολύπαθης χώρας,
αφουγκραζόμενη τις σύγχρονες ανάγκες. 

Η χθεσινή παρουσίαση του νέου πρότζεκτ
που δρομολογεί ο τεχνολογικός κολοσσός
της Google στη χώρα μας συνιστά μια εξέλιξη
με πολυεπίπεδη σημασία. Πρώτα από όλα,
γιατί μία τέτοιου διαμετρήματος παγκόσμια
επιχείρηση εμπιστεύεται την Ελλάδα για να
επενδύσει τα χρήματά της. Δεύτερον, γιατί το
οικονομικό της αποτύπωμα στο ΑΕΠ της χώ-
ρας θα είναι δυσθεώρητο, αφού προοδευτικά
θα αγγίξει τα 2,2 δισ. δολάρια! Τρίτον, διότι θα
δημιουργήσει περίπου 20.000 νέες θέσεις
εργασίας, εξέλιξη εξαιρετικά σημαντική στη
μάχη για την καταπολέμηση της ανεργίας. Τέ-
ταρτον, γιατί η δημιουργία του Cloud Region
θα ενισχύσει τις προσπάθειες ψηφιακού με-

τασχηματισμού της Ελλάδας, προσδίδοντάς
της παράλληλα και περιφερειακό ρόλο στον
ψηφιακό χάρτη. Πέμπτον, γιατί μέσα από την
ψηφιακή πλατφόρμα Google Arts & Culture
σε συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού
θα προωθηθεί έτι περαιτέρω ο ελληνικός πο-
λιτισμός στο παγκόσμιο κοινό. Και έκτον και
εξαιρετικά σημαντικό, γιατί η χώρα μας θα
μπορέσει να δημιουργήσει ένα ισχυρό οικο-
σύστημα καταρτισμένων ανθρώπων, οι οποίοι
θα είναι σε θέση να καλύψουν τις αυξανόμε-
νες τεχνικές ανάγκες της χώρας.

Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης, και συνο-
λικά η κυβέρνηση γνωρίζουν ότι το πρώτο που
απασχολεί την κοινωνία είναι η ακρίβεια σε όλα
τα επίπεδα. Και κάνει ό,τι μπορεί για να στηρί-
ξει τους πολίτες, έχοντας πετύχει να είναι η χώ-
ρα της ΕΕ με τις μεγαλύτερες δημόσιες δαπά-
νες για την παροχή μέτρων στήριξης.

Ταυτόχρονα, όμως, ο κ. Μητσοτάκης, ο
οποίος, όπως ενθυμούμαστε, εξελέγη πανη-
γυρικά το 2019 ως «ο μεταρρυθμιστής Κυριά-
κος», έχει απόλυτη επίγνωση ότι, αν η κυβέρ-
νηση αναλώνεται αποκλειστικά στη διαχείρι-
ση του παρόντος, όσο δύσκολη και αν είναι η
συγκυρία, κινδυνεύουν να χάσουν το τρένο οι
επόμενες γενιές. 

Για αυτό, σε πείσμα της περιόδου που δια-
νύουμε, αλλά και της αντιπολίτευσης που προ-
σπαθεί να σύρει προς τα κάτω τον δημόσιο
διάλογο, συνεχίζει ακάθεκτος τη μεταρρυθμι-
στική του πορεία. Έχει, δε, βάλει στόχο ως το
τέλος του 2022, που είναι και ο καθαρός ωφέ-
λιμος χρόνος, διότι μετά η χώρα θα εισέλθει
σταδιακά στην προεκλογική περίοδο, την επί-

λυση σημαντικών προβλημάτων, όπως οι κα-
θυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης, η
ψηφιοποίηση μιας σειράς υπηρεσιών και δια-
δικασιών, η πλήρης εκκαθάριση όλων πλέον
των ληξιπρόθεσμων και το ξετύλιγμα στο
«κουβάρι» των αρμοδιοτήτων μεταξύ δήμων,
περιφερειών και αποκεντρωμένων διοικήσε-
ων, με νομοθετική πρωτοβουλία, για τη λεγό-
μενη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση.

Ο κ. Μητσοτάκης πιστεύει βαθιά και δεν το
κρύβει ότι οι πολίτες θα του δώσουν την ευκαι-
ρία να ολοκληρώσει το έργο που ξεκίνησε την
πρώτη τετραετία, γιατί «τον μέτρησαν» στα δύ-
σκολα και επείγοντα, όπως η πρωτόγνωρη παν-
δημία του κορονοϊού και τώρα η σκληρή και
απειλητική ενεργειακή κρίση, αλλά και στη συ-
νέπεια λόγων και έργων που τον χαρακτηρίζει. 

Δεσμεύτηκε προεκλογικά ότι επί των κυ-
βερνητικών του ημερών η Ελλάδα θα εκσυγ-
χρονιστεί και αυτό έγινε. Σήμερα, ο κάθε πολί-
της έχει αφαιρέσει από τις «πλάτες του» άπει-
ρα «κιλά» γραφειοκρατικής ταλαιπωρίας και
μπορεί με ένα κλικ από το σπίτι του να κάνει
κάτι που σε λίγο παλαιότερες εποχές χρειαζό-
ταν δύο μέρες άδεια από τη δουλειά του για να
ολοκληρώσει.

Υποσχέθηκε στους πολίτες ότι θα ενισχύσει
όχι μόνο τον γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό
ρόλο της Ελλάδας αλλά θα την αναδείξει σε πό-
λο έλξης διεθνών επενδύσεων και μάλιστα από
εταιρείες-κολοσσούς. 

Η περίπτωση της Google δεν είναι η μονα-
δική. Είναι όμως αποστομωτική και καταλυτι-
κή στο δίλημμα «Με τον Μητσοτάκη ή με τον
Τσίπρα;». 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Ο πρωθυπουργός
και συνολικά 
η κυβέρνηση
γνωρίζουν ότι 
το πρώτο που
απασχολεί 
την κοινωνία είναι
η ακρίβεια σε 
όλα τα επίπεδα

Γκουγκλάροντας το δίλημμα
«Μητσοτάκης ή Τσίπρας»


