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Ένα δίλημμα 
με εύκολη 
επιλογή

δεν θέλουν 
όλοι να 

κυβερνήσουν
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«POLITICAL ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»
ΣΕΛ.  16

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΣΙΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αν. εκπρόσωπος Τύπου 
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

«ΖΥγΙΣΤHΚΑΝΕ ΚΑΙ 
ΤΟ πΟλΙΤΙΚO ΤΟΥΣ 
βAΡΟΣ ΚΡIθΗΚΕ 
ΑΝΕπΑΡΚEΣ»

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ H

ΣΕΛ. 25-29

ΣΕΛ. 15

• προσλήψεις ανέργων για
να «ξεπαγώσουν» οι τριετίες!

• ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΝΤΗ  
από το τυροκομείο σε πρωταγωνιστές    
της γαλακτοβιομηχανίας

• ΔΕΔΑ: «αγωγός» ενέργειας 
και ανάπτυξης στην Ελλάδα
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Υπουργός Υγείας

«Όχι σε υποχρεωτικά
ή αχρείαστα μέτρα»

Θ Α Ν Ο Σ  Π Λ Ε Υ Ρ Η ΣΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΣΕΛ. 12-13 ΣΕΛ. 10-11

Η σιδηρά 
κυρία 

του ΣΥΡΙΖΑ

OλγΑ γΕΡΟβΑΣIλΗ

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ 

Τα 10 Τζιπ, Τα μηχανHμαΤα
που Eγιναν παλιοσIδΕρα
και ο πOλΕμοσ 
Των συνδικαλισΤων 

ΕΑΣ

ΣΕΛ. 19

«ΕλΑ ΣΤΟ ΜΑΝΤΡΙ, 
ΣΚΟΤΩΣΑ ΤΗ γΥΝΑΙΚΑ
ΚΑΙ ΤΟ πΑΙΔΙ»
ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕ... 

ΝΕΟ ΣΟΚ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ

ΚΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «Δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ την προσάρτηση των κατεχομένων στη Ρωσία» 

ΖΑΧΟΣ ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ (1923-2022)   «Έφυγε» ο αιώνιος μπον βιβέρ 

•Ενημέρωση σε βάθος σε εταίρους και συμμάχους - Αρχή με Φον ντερ Λάιεν • Η λίστα
κυρώσεων Μπορέλ κατά της Τουρκίας και η συνάντηση στην Πράγα που... απομακρύνεται 

«Κίνητρα στους ιδιώτες γιατρούς για να καλυφθούν οι ελλείψεις σε συγκεκριμένα νοσοκομεία» 

Οι τρεις σωματοφύλακες
των ειδικών αποστολών 
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ΣΕΛ. 5

Με τα γνωστά και
χιλιοειπωμένα

αυλαία για μάρτυρες

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

ΣΕΛ. 6
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ΣΕΛ. 22-23

(και) στα Ελληνοτουρκικά 

BΓΑΙΝΕΙ
ΜΠΡΟΣΤΑ



Π
αρά τη σφοδρή πόλωση και την πολιτική αν-
τιπαράθεση στο πολιτικό σκηνικό, δεν δια-
φαίνεται ιδιαίτερη ζέση από τα κόμματα της
αντιπολίτευσης να βγουν μπροστά και να

αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας. Ένας έμπειρος
πολιτικός παρατηρητής εύκολα μπορεί να διακρίνει ότι
τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΠΑΣΟΚ κάνουν αντιπολίτευση
μόνο για την «αντιπολίτευση».

Στην πραγματικότητα, μάλλον δεν καίγονται ιδιαίτερα
να κυβερνήσουν αυτή την εξωφρενικά δύσκολη περίοδο
και αναζητούν κάποιο ήπιο άλλοθι για να μην πιάσουν τις
καυτές πατάτες… Οι οποίες είναι πάρα πολλές. Από τη
σφοδρή οικονομική κρίση λόγω της παγκόσμιας ενερ-
γειακής ένδειας μέχρι την ακραία προκλητικότητα των
Τούρκων. «Στρίβειν διά του αρραβώνος» λοιπόν, όπως
έλεγε και ο τίτλος μιας παλιάς ταινίας του ελληνικού κι-
νηματογράφου. Αυτή φαίνεται να είναι και η τακτική που
ακολουθούν τα αποκαλούμενα κόμματα εξουσίας ΣΥΡΙ-

ΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Όσο και αν φωνασκούν οι κύριοι Αλέξης
Τσίπρας και Νίκος Ανδρουλάκης, δεν πείθουν ότι είναι
πρόθυμοι να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Δεν πεί-
θουν ούτε καν τα δικά τους κομματικά ακροατήρια, κάτι
που φαίνεται και από την παράσταση νίκης στην οποία
εδώ και καιρό η ΝΔ σαρώνει.

Ναι μεν συζητούν τα σενάρια κυβέρνησης συνεργα-
σίας και εθνικής ενότητας, αλλά δεν ψελλίζουν τίποτα
για ισχυρές αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Και πολύ φοβά-
μαι ότι όλο αυτό δεν έχει μόνο να κάνει με τα ποσοστά
που θα τους δώσει η απλή αναλογική. Ίσως έχει να κάνει
με τα δύσκολα που έρχονται και εδώ που φτάσαμε μαγι-
κές λύσεις δεν υπάρχουν.

Η διάχυση της ευθύνης μεταξύ δύο ή τριών εταίρων
ίσως να ελαφρύνει το πολιτικό κόστος. Όπως λέει και ο
λαός, η λύπη όταν μοιράζεται στα δύο είναι μισή… Για
αυτό λοιπόν επιδιώκουν έστω και χαμηλόφωνα τη διάχυ-
ση ευθυνών και αποφεύγουν επιμελώς να βγουν μπρο-

στά και να πουν «εγώ αναλαμβάνω τη χώρα». Αυτή είναι
η πραγματικότητα, αν θέλουμε να μην κρυβόμαστε πίσω
από το δάχτυλό μας.

Θα αναρωτηθείτε γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης επι-
μένει. Διότι πολύ απλά έχει εγκλωβιστεί γύρω από τους
αστάθμητους παράγοντες που ούτε ο ίδιος είχε προ-
βλέψει. Είναι απολύτως μόνος του στη σκακιέρα -χωρίς
κανέναν εταίρο- και με όλα τα προβλήματα του κόσμου
συσσωρευμένα απέναντί του. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι
ρίψασπις και ευθυνόφοβος. Είναι «καταδικασμένος»
να χορέψει στο ταψί μέχρι τέλους και το ξέρει. Έχει πά-
ρει στις πλάτες του όλα τα προβλήματα που ταλανίζουν
τη χώρα μας και δεν λύγισε ούτε μία φορά.

Συμπερασματικά, τόσο ο πρόεδρος Αλέξης όσο και ο
Νίκος ο κραταιός μάλλον κάνουν τον σταυρό τους να βγει
αυτοδύναμος ο Κυριάκος Μητσοτάκης και να επαναπαυ-
τούν στις δάφνες τής εκ του ασφαλούς αντιπολίτευσης. 

E
d
it
o
ri
a
l

«P»

Ιδιοκτησία: POLITICAL PUBLISHING IKE

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Φώτης Σιούμπουρας

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Γιάννης Κορωναίος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Κώστας Τσιτούνας

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΥΛΗΣ: Νίκος Τσούρτης

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

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

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

POLITICAL ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Aριέτα Μουρτοπάλλα

ΕΜΠΟΡΙΚH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  
Μαρίνα Πέππα

ΑΤΕΛΙΕ: 
Ευτυχία Κόλβερη,  
Βασίλης Υψηλός
Κατερίνα Χατζηλαζάρου

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Κώστας Κουτσογιάννης,
Μαριλένα Ιορδανίδου

EKΔΟΤΗΣ: Νικόλαος Γ. Καραμανλής

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

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

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

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL 2 ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Δεν θέλουν όλοι να κυβερνήσουν

Όσο και αν
φωνασκούν οι
κύριοι Αλέξης

Τσίπρας και
Νίκος

Ανδρουλάκης,
δεν πείθουν ότι
είναι πρόθυμοι
να βγάλουν τα

κάστανα 
από τη φωτιά
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Διεθνή γύρο ανάδειξης 
της τουρκικής επιθετικότητας
ξεκινά ο πρωθυπουργός

Μ
ε ψυχραιμία και αποφασιστι-
κότητα, χωρίς να παρασύρεται
από την υστερία που έχει κα-
ταλάβει εσχάτως την τουρκική

ηγεσία, αντιμετωπίζει η Αθήνα τον παροξυ-
σμό επιθετικής ρητορικής της Άγκυρας. 

Ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι
επιμένουν πως η Αθήνα παραμένει στον
μέγιστο δυνατό βαθμό εγρήγορσης, κα-
θώς, όπως σημειώνεται, δεν μπορεί να
προσπεράσει την ευδιάκριτη πλέον διο-
λίσθηση της ηγεσίας της Τουρκίας σε
ένα γαϊτανάκι άνευ προηγουμένου απει-
λών κατά της εδαφικής ακεραιότητας
της χώρας.

Και όσο και εάν η ελληνική κυβέρνηση
αποδίδει αυτό τον νέο γύρο έξαρσης της
τουρκικής επιθετικότητας στις ανάγκες
μιας προεκλογικής περιόδου, που προσ-
λαμβάνει τις διαστάσεις ενός αγώνα πολι-
τικής επιβίωσης για τον Ταγίπ Ερντογάν,
αλλά και στα πενιχρά αποτελέσματα των
«ανοιγμάτων» που κάνει στις ΗΠΑ, δεν
υποτιμά τη δυναμική που μπορεί να προσ-
λάβει μια τόσο εχθρική στάση σε βάρος της
χώρας μας.

Πάντως, κυβερνητικά στελέχη με εμπει-
ρία γύρω από τα Ελληνοτουρκικά επιση-
μαίνουν με νόημα πως έως την σήμερον
δεν παρατηρείται κάποια ανησυχητική κί-
νηση επί του πεδίου, μολονότι είναι ευανά-
γνωστο κατά τις ίδιες πηγές πως η Άγκυρα
«χτίζει» μεθοδικά το αφήγημα του «περι-
κυκλωμένου» και ως εκ τούτου του «αμυ-
νόμενου», ώστε να παρασύρει την Ελλάδα
σε βεβιασμένες κινήσεις. 

Ενημέρωση σε βάθος για εταίρους
και συμμάχους

Αρχής γενομένης από σήμερα, ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης θα έχει την ευκαιρία να
επικαιροποιήσει τη διεθνή εκστρατεία ενη-
μέρωσης εταίρων και συμμάχων για την
πρωτοφανή σε ένταση και διάρκεια τουρκι-
κή προκλητικότητα. 

Μετά την εκδήλωση για τα εμπορικά εγ-
καίνια του διασυνδετήριου αγωγού IGTB
στη Σόφια της Βουλγαρίας, όπου η Ελλάδα
έχει ακόμη μία ευκαιρία να εμφανιστεί ως
σημαντικός κρίκος της νέας ενεργειακής
αρχιτεκτονικής που αναδύεται στην Ευρώ-

πη στο φόντο της συνεχιζόμενης ρωσικής
εισβολής στην Ουκρανία, το ραντεβού του
με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είναι μια
πρώτης τάξεως ευκαιρία να υπενθυμίσει
πόσο επικίνδυνη είναι η αναθεωρητική
ατζέντα που προβάλλει η Τουρκία για τη
σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου. 

Με ανάρτηση στο Twitter ο πρωθυπουρ-
γός πήρε ξεκάθαρη θέση και στο θέμα της
προσάρτησης των κατεχόμενων εδαφών
της Ουκρανίας στη Ρωσία. «Δεν θα αναγνω-
ρίσουμε ποτέ την παράνομη προσάρτηση

των κατεχόμενων εδαφών της Ουκρανίας. Η
Ρωσία υπονομεύει τους κανόνες του διε-
θνούς δικαίου και παραβιάζει τα θεμελιώδη
δικαιώματα της Ουκρανίας για ανεξαρτησία
και κυριαρχία. Η Ελλάδα και η ΕΕ στέκονται
σταθερά με την Ουκρανία».

Η εντεινόμενη τουρκική επιθετικότητα και οι ρητορικές
ακρότητες Ερντογάν αλλά και σύσσωμης σχεδόν της τουρ-
κικής ηγεσίας θα τεθούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και
στην άτυπη Σύνοδο της ΕΕ στην Πράγα της Τσεχίας, την
επόμενη Πέμπτη και Παρασκευή, ενώπιον των Ευρωπαίων
ηγετών με στόχο να καταστεί σαφές πως οι Βρυξέλλες θα
πρέπει να ορθώσουν ένα ενιαίο και αδιάσπαστο μέτωπο
έναντι των αναθεωρητικών επιδιώξεων της Άγκυρας. Υπ’
αυτό το πρίσμα, η συνέχιση της παροχής στρατιωτικού
εξοπλισμού στην Τουρκία από χώρες της ΕΕ λογίζεται ως
μια απαράδεκτη πρακτική. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι
σημειώνουν, δε, πως υπάρχει πάντοτε στο τραπέζι η λεγό-
μενη λίστα Μπορέλ, ήτοι η λίστα κυρώσεων κατά της Τουρ-
κίας, η οποία συνεχίζει με αμείωτη ένταση να παραβιάζει
κατάφωρα το διεθνές δίκαιο τόσο σε βάρος της χώρας μας

όσο και σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μέσα σε
αυτό το περιβάλλον των συνεχών απειλών Ερντογάν μια
πιθανή συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον
Τούρκο πρόεδρο στην Πράγα δεν προκύπτει ως το πιθανό-
τερο σενάριο, ασχέτως εάν η Άγκυρα δεν έχει επιβεβαι-
ώσει μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές την
παρουσία της στην τσεχική πρωτεύουσα. Σε κάθε περί-
πτωση, η Αθήνα τάσσεται παγίως υπέρ του διαλόγου και
εάν υποβληθεί αίτημα συνάντησης από την τουρκική πλευ-
ρά, αυτό θα εξεταστεί από την αντίστοιχη ελληνική εντός
του κλίματος που θα έχει διαμορφωθεί έως τότε. Πάντως
και χθες ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου, κατηγόρησε τη χώρα μας ότι «κρύβεται πίσω
από την ΕΕ» και ότι εξοπλίζει παρανόμως τα νησιά του
Ανατολικού Αιγαίου. 

Ο… γρίφος της Πράγας

Βγαίνει μπροστά
(και) στα Ελληνοτουρκικά

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος



«Χ
τυπάει» την Ελλάδα για να «πονέ-
σει» η Αμερική σχολιάζουν διπλω-
ματικοί κύκλοι για το νέο μπαράζ
επιθετικών δηλώσεων της Άγκυ-

ρας που στρέφονται τόσο κατά της χώρας μας
όσο και εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Το τε-
λευταίο διάστημα, η Τουρκία επιδιώκει να καλ-
λιεργήσει ένα νέο αντιδυτικό αφήγημα, σύμφωνα
με το οποίο η Αθήνα λειτουργεί σαν μαριονέτα
της Ουάσιγκτον ενώ ο πραγματικός «εχθρός» της
Τουρκίας είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, που δεν
της δίνουν πρόσβαση σε νέους εξοπλισμούς. 

Μάλιστα, όσο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν νιώ-
θει ότι στριμώχνεται, τόσο πιο αλλοπρόσαλλη
γίνεται η στρατηγική του. Από τη μία πλευρά
διακηρύσσει ότι η Τουρκία είναι ο πιο σταθε-

ρός σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και από την άλλη
βοηθά τη Ρωσία να παρακάμψει τις κυρώσεις
του δυτικού «στρατοπέδου». Αν κάτι έχει αλ-
λάξει τους τελευταίους μήνες, είναι ότι κανείς
δεν μπορεί πια με ευκολία να «διαβάσει» τον
Τούρκο πρόεδρο. Ο άλλοτε προβλέψιμος Ερν-
τογάν λειτουργεί τώρα παρορμητικά, ενώ ακό-
μη και οι πιο στενοί του σύμβουλοι, όπως ο αν-
τιπρόεδρος Ιμπραήμ Καλίν, έχουν χάσει την
πρόσβασή τους στον «σουλτάνο». 

Νέες κατηγορίες  από Τσαβούσογλου
Στην Αθήνα επικρατεί η εκτίμηση ότι οι επι-

θέσεις εναντίον της Ελλάδας δεν οφείλονται
μόνο στην άνοδο της ακραίας εθνικιστικής ρη-
τορικής που εξυπηρετεί τους προεκλογικούς
σκοπούς τόσο του κυβερνητικού συνασπισμού
όσο και της αντιπολίτευσης, αλλά στοχεύει κυ-
ρίως στο να δείξει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες
«υπονομεύουν» τον Ερντογάν, στερούν από τη
«δεύτερη μεγαλύτερη δύναμη του ΝΑΤΟ» την
πρόσβαση σε νέα όπλα και παίρνουν το μέρος
της «μικρότερης» Ελλάδας στη «διμερή» διέ-
νεξη με την Τουρκία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τούρκος υπουργός
Εξωτερικών εξαπέλυσε νέες κατηγορίες κα-
τά της Αθήνας, λέγοντας ότι «η Ελλάδα αυτα-

πατάται και σε καμία περίπτωση δεν θα δει
όλους αυτούς που την υποστηρίζουν να βρί-
σκονται αύριο στο πλευρό της». Αναφέρθηκε
μάλιστα στη συνάντηση του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν τον περασμέ-
νο Μάιο, κατηγορώντας τον Έλληνα πρωθυ-
πουργό ότι «αθέτησε τη συμφωνία» για επί-
λυση των προβλημάτων σε διμερές επίπεδο
και πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να
μπλοκάρει την πώληση F-16 στην Τουρκία. Ο
Τσαβούσογλου τα έβαλε και με τις Βρυξέλ-
λες, ενώ επιτέθηκε στην Ουάσιγκτον για την
άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο, λέ-
γοντας ότι «οι ΗΠΑ έχουν διαταράξει πλήρως
την πολιτική ισορροπία και τάσσονται υπέρ
της ελληνοκυπριακής πλευράς. 
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Άγνωστες λεπτομέρειες από το κύκλωμα Τούρκων διακινη-
τών μεταναστών που δρούσε μέσα στην Ελλάδα αποκαλύπτει
σήμερα η «Political». Η συγκεκριμένη υπόθεση έφτασε στις
αίθουσες των δικαστηρίων, μετά την εκτεταμένη έρευνα που

έκαναν τα έμπειρα στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου
Ηγουμενίτσας, τα οποία κατάφεραν να περάσουν χειροπέδες
στους δύο δουλεμπόρους, για τους οποίους ερευνάται αν
υπάρχουν παρακλάδια μέσα στη χώρα μας. Ο ένας από τους
συλληφθέντες ήταν στην πατρίδα του χειρουργός, ενώ ο δεύ-
τερος ασχολούταν με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συ-
στημάτων.

Όλα έγιναν τον Σεπτέμβριο του 2021. Οι άνδρες του Λιμενι-
κού κατάφεραν να εντοπίσουν στην περιοχή του Βάλτου της
Πρέβεζας ένα ιστιοφόρο χωρίς σημαία, με μοναδικό χαρα-
κτηριστικό τη λέξη «Desire». Άμεσα έθεσαν το σκάφος υπό
διακριτική παρακολούθηση. Πάνω στο κατάστρωμα βρίσκον-
ταν οι δύο Τούρκοι, οι οποίοι έκαναν προετοιμασίες. Από την
ίσαλο γραμμή του ιστιοφόρου τα στελέχη του σώματος κατά-

λαβαν γρήγορα πως στο εσωτερικό του υπήρχαν αλλοδαποί
μετανάστες, οι οποίοι βρίσκονταν παράνομα στην Ελλάδα.
Άμεσα οι άνδρες του Λιμενικού ανέβηκαν στο ιστιοφόρο και
εντόπισαν 14 αλλοδαπούς, δυο από τους οποίους ήταν ανήλι-
κοι. «Το σκάφος δεν είχε τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και
προφανώς θα κινδύνευαν στη θάλασσα για να περάσουν στην
Ιταλία», κατέθεσε σύμφωνα με πληροφορίες ένας άνδρας του
Λιμενικού που συμμετείχε στις έρευνες.

Οι δύο Τούρκοι συλληφθέντες δήλωσαν πως είναι πολιτικά

διωκόμενοι στη χώρα τους. «Αρχές του Αυγούστου βρήκα τον
(…). Μου πρότεινε να πάμε στην Ευρώπη και αφού δέχτηκα,
μου είπε ότι χρειάζεται το χρηματικό ποσό των 60.000 ευρώ
προκειμένου να αγοράσουμε το σκάφος. Ήθελα να πάω στην
Ιταλία και από εκεί στη Γαλλία», κατέθεσε εξεταζόμενος από
τις αρχές ο ένας από τους δύο διακινητές. «Στο παρελθόν
υπηρετούσα στο Ναυτικό της Τουρκίας και είχα ναυτικές
γνώσεις. Τα χρήματα τα συγκεντρώσαμε όλοι μαζί», υποστή-
ριξε ο δεύτερος συλληφθείς. Οι δράστες οδηγήθηκαν στον ει-
σαγγελέα προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψής
τους και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στον ανακριτή για να
απολογηθούν.

Έμπειρα στελέχη του Λιμενικού είπαν στην «Political» πως
κατά καιρούς πιάνουν διακινητές, που προσπαθούσαν να πα-
ραλάβουν μετανάστες από κεντρικά σημεία της χώρας και να
τους μεταφέρουν από λιμάνια σε άλλες χώρες όπως είναι η
Ιταλία: «Μπορεί να έχουμε πολλά περιστατικά καθημερινά
στο Αιγαίο με δουλεμπόρους που ξεκινούν ανεξέλεγκτα από
τα τουρκικά παράλια, αλλά διακινητές φαίνεται πως υπάρ-
χουν και στην ελληνική επικράτεια. Προσπαθούν να μεταφέ-
ρουν μετανάστες από ακτές κοντά σε λιμάνια, αλλά κάνουμε
περιπολίες και τους σταματάμε. Πολλές φορές τους κρύβουν
σε οχήματα για να φτάσουν μέχρι τα σκάφη ή τα ιστιοφόρα για
να ξεκινήσουν το ταξίδι». 

Δικογραφία με τη δράση των Τούρκων δουλεμπόρων

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Να χτυπήσει τις ΗΠΑ μέσω
της έντασης με την Ελλάδα

επιδιώκει ο Τούρκος
πρόεδρος ως αντίποινα για το

«πάγωμα» των εξοπλισμών 

Ο Ερντογάν
τα λέει στη νύφη 
για να τα ακούσει 
η… πεθερά
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Η
χώρα κινείται σε προεκλογικό
ρυθμό και, όπως είναι λογικό,
σε τέτοιες περιόδους έχουν
αρχίσει ήδη οι αντιπαραθέσεις

μεταξύ των βουλευτών και των εξωκοινο-
βουλευτικών στελεχών που μετέχουν
στην κυβέρνηση και θα δώσουν για πρώτη
φορά τη μάχη του σταυρού. 

Ο ανταγωνισμός αναμένεται περισσότε-
ρο έντονος σε σχέση με προηγούμενες
εκλογικές αναμετρήσεις, κυρίως λόγω
της απλής αναλογικής, καθώς η ΝΔ θα
βγάλει σαφώς λιγότερους βουλευτές σε
σχέση με το 2019.

Παράλληλα όμως θα δοθεί μάχη προ-
κειμένου να συγκεντρώσουν όσες πε-

ρισσότερες ψήφους μπορούν έτσι ώστε
να έχουν όσο το δυνατό καλύτερο πλα-
σάρισμα, από τη στιγμή που στις δεύτε-
ρες κάλπες που θα στηθούν δεν θα
υπάρχει σταυρός. Ωστόσο, τα τζαρτζαρί-
σματα ανάμεσα στους «γαλάζιους» αρ-
χίζουν να κάνουν δημοσίως την εμφάνι-
σή τους.

Τον ρόλο των ειδικών αποστολών έτσι
ώστε να σβήσουν άμεσα οι μικροεστίες

που αρχίζουν να δημιουργούνται, έτσι
ώστε η ΝΔ να οδηγηθεί ακόμη πιο δυνα-
τή στις εκλογές, έχουν αναλάβει ο Γιάν-
νης Μπρατάκος, ο Θανάσης Νέζης και ο
Παύλος Μαρινάκης. Τρία πρόσωπα που
συνεργάστηκαν άψογα για τη διοργάνω-
ση του συνεδρίου της ΝΔ αλλά και στις
περιοδείες των μεικτών κυβερνητικών
κλιμακίων σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα κατά
το διάστημα της ΔΕΘ και της παρουσίας
του πρωθυπουργού εκεί. Ο Γιάννης
Μπρατάκος μπορεί να μετακινήθηκε από
τα κεντρικά γραφεία της ΝΔ στο Μαξί-
μου, αλλά εξακολουθεί να συνομιλεί και
να συναντά τους βουλευτές της ΝΔ προ-
κειμένου να μη χαθεί ο σύνδεσμος ανά-

μεσα στη «γαλάζια» Κοινοβουλευτική
Ομάδα και την κυβέρνηση.

Κοντά του είναι ο γραμματέας της ΝΔ,
ο οποίος ετοιμάζεται για μια σκληρή
εκλογική μάχη, καθώς η πρώτη Κυρια-
κή, όπως έχει τονίσει ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, είναι ιδιαιτέρως κομβική για
τις πολιτικές εξελίξεις που θα ακολου-
θήσουν. Την Τρίτη 4 Οκτωβρίου, ανήμε-
ρα τα γενέθλια για την ίδρυση της ΝΔ, θα
πραγματοποιηθεί η πανηγυρική συνε-
δρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
Εκεί ο πρωθυπουργός αναμένεται να
αναφερθεί στα πεπραγμένα της κυβέρ-
νησης αλλά και στους στόχους για την
επόμενη τετραετία. 

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε
συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 το πρωί της Παρασκευής,
σχολίασε τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, λέγοντας
ότι ούτε ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης δεν τις πιστεύει,
«διαφορετικά γιατί δεν κάνει εκλογές να
καθαρίσει;». Παράλληλα, συνέχισε
τους υψηλούς τόνους για την Υγεία
με αφορμή τη συζήτηση στη Βουλή
αλλά και τη δημοσιοποίηση της
μελέτη Λύτρα.

«Έβγαινε παντού ο κ. Μητσοτά-
κης και μας έδειχνε τους πρώτους
έξι μήνες τα επιτεύγματά μας. Ξέ-
ρετε ότι είμαστε η χειρότερη χώρα σε
όλη τη Δυτική Ευρώπη σε θανάτους
ανά εκατομμύριο πληθυσμού, ότι 3 στους 4
από αυτούς που μπήκαν στις ΜΕΘ δεν βγήκαν
ζωντανοί και σχεδόν όλοι από αυτούς που διασωλη-
νώθηκαν έξω από τις ΜΕΘ χάθηκαν;», ήταν η σχετι-
κή αποστροφή του.

«Πρωθυπουργός μόνο με ιταλικό μοντέλο Μελόνι»
Αναφορικά με ενδεχόμενες μετεκλογικές συνερ-

γασίες, ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε βαθιά δημο-
κρατική την απλή αναλογική και πως η αστάθεια

σε μια χώρα προέρχεται από αυτοδύναμες,
αλαζονικές κυβερνήσεις, ρίχνοντας

έτσι γέφυρες για συγκυβέρνηση τό-
σο προς το ΠΑΣΟΚ όσο και προς τον
Βαρουφάκη: «Η νέα μεγάλη αλλα-
γή θα είναι οι συνεργασίες που θα
προκύψουν. Αβεβαιότητα και
αστάθεια δεν είναι οι κυβερνήσεις

που εκφράζουν πάνω από το 50%
του ελληνικού λαού, αλλά οι αλαζονι-

κές αυτοδύναμες κυβερνήσεις που μας
χρεοκόπησαν. Μόνο αν κυβερνήσει με τον

Κυριάκο Βελόπουλο θα μπορούσε να είναι ξανά
πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, δηλαδή με το ιτα-
λικό μοντέλο Μελόνι».

Για άλλη μία φορά επέρριψε την ευθύνη στην κυ-

βέρνηση για τη διαχείριση της κρίσης, κάνοντας λό-
γο για ένα μοντέλο επιδότησης της αισχροκέρδειας,
θυμίζοντας πως ο πρωθυπουργός μιλούσε για αυ-
τορρύθμιση της αγοράς. 

Βεβαίως, ο Αλέξης Τσίπρας επανέλαβε το κλισέ
της ΔΕΘ, πως έχει δεσμευτεί να ξεριζώσει τα κλε-
φτόδεντρα, λέγοντας σκωπτικά πως αν είχε να δώσει
50 δισ. και όχι να μαζέψει 37 δισ., θα ήταν πρωθυ-
πουργός για... πάντα.

Η Κουμουνδούρου αξιολογεί πολύ θετικά τη συ-
νέντευξη του πρώην πρωθυπουργού. Κύκλοι του
ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας στην «Political» είπαν πως ο Τσί-
πρας μίλησε για όλα χωρίς να αποφύγει την αυτο-
κριτική για την περίοδο διακυβέρνησης του κόμ-
ματός του. Υποστήριξαν επίσης πως Μητσοτάκης
και Πλεύρης «δεν θα έχουν σε λίγο πού να κρυ-
φτούν», αφού ο απόηχος της μελέτης Λύτρα δεν
αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνείας, πέρα
από το ότι «σημειώθηκε ένα έγκλημα», όπως μας
είπαν χαρακτηριστικά.

Στο στόχαστρο του Αλέξη Τσίπρα η  Υγεία

Οι «γαλάζιες» ειδικές αποστολές σε ΚΟ και κόμμα 
Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 
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M
ε τον Νίκο Ανδρουλάκη να αποδίδει σε πολιτι-
κούς λόγους την παρακολούθησή του από την
ΕΥΠ έπεσε η αυλαία της Εξεταστικής Επιτρο-
πής της Βουλής για τις υποκλοπές, ενώ τα

κόμματα μέχρι τις 10 Οκτωβρίου θα πρέπει να καταθέσουν
τις πορισματικές τους εκθέσεις στον πρόεδρο της Βουλής.

Σύμφωνα με τη ΝΔ, η κατάθεση του προέδρου του ΠΑ-
ΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ δεν προσέφερε κάτι ουσιαστικό στο έργο της
Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ δεν απαντήθηκαν και κρίσιμα
ερωτήματα. Κοινοβουλευτικές πηγές της κυβερνώσας πα-
ράταξης υποστηρίζουν ότι ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε
ότι δεν έχει στοιχεία ότι η ΕΥΠ χρησιμοποιεί το Predator,
ενώ στην ερώτηση αν έχει στοιχεία για την εμπλοκή του
πρωθυπουργού, το μόνο που βρήκε να απαντήσει ήταν ότι
«δεν είναι μάντης». Την ίδια στιγμή, σχολιάζουν οι ίδιοι κύ-
κλοι, υποβάθμισε τις ηχηρές αποκαλύψεις Ρουμπάτη για
την παρακολούθηση Πιτσιόρλα, συντασσόμενος σε από-
λυτο βαθμό με τον ΣΥΡΙΖΑ. 

Τα φέιγ βολάν
Πάντως, ο Νίκος Ανδρουλάκης προσήλθε στην Εξετα-

στική και απάντησε στις ερωτήσεις των μελών της Επιτρο-
πής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
φέρεται να τόνισε ότι «δεν υπήρχε κανένας λόγος εθνικής
ασφαλείας για την παρακολούθησή του, ειδάλλως η ΝΔ θα
τον είχε κάνει φέιγ βολάν για να συντρίψει το ΠΑΣΟΚ. Αντί-
θετα, υπήρχε θέμα πολιτικής ασφάλειας της ΝΔ». Μάλι-
στα, στο συγκεκριμένο σημείο κατά τη διάρκεια της κατά-
θεσής του υπήρξε ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση,
υποστηρίζοντας ότι το θέμα του εθνικού κινδύνου τον έχει
πλήξει ως Έλληνα πατριώτη. «Ντροπή, ντροπή, ντροπή.
Έχω δώσει αγώνες στην Ευρώπη και εκτός Ευρώπης για τα
εθνικά συμφέροντα. Εργάζομαι για την πατρίδα νυχθημε-
ρόν. Κάποιοι δεν είμαστε τουρίστες στις Βρυξέλλες», φέ-
ρεται να τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «είναι
άθλια τα σενάρια να εμπλέκονται ξένες πρεσβείες», ενώ
εγκάλεσε το υπουργείο Εξωτερικών να βάλει φρένο σε
αυτά τα σενάρια.

Επέμεινε στο ότι θα πρέπει να κληθούν πολιτικά πρόσω-
πα για να δώσουν εξηγήσεις για την παρακολούθηση του
κινητού του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν μπορεί το θύ-
μα να σας πει γιατί μπήκε σπίτι του ο κλέφτης. Πρέπει να
καλέσετε τους υπευθύνους για να δώσουν εξηγήσεις».
Επίσης, τόνισε πως δεν είναι δυνατόν το μόνο πολιτικό
πρόσωπο που καλείται στην Εξεταστική να είναι ο ίδιος,
που είναι και ο θύτης. «Αναλάβατε τις ευθύνες σας και κα-
λέστε όλα τα σκοτεινά πρόσωπα που οδηγούν τη χώρα σε
μεσαιωνικές καταστάσεις», φέρεται να είπε.

Στόχος η ομηρία
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, η παρακολούθη-

σή του είχε βασικό στόχο να θέσει σε ομηρία μια ολόκληρη
παράταξη, ενώ μίλησε για διπλό πολιτικό σκάνδαλο παρά-
νομης παρακολούθησης και συγκάλυψης ευθυνών. Χαρα-
κτήρισε δε ζήτημα δημοκρατίας και όχι προσωπικό ζήτη-
μα την υπόθεση των υποκλοπών, εξαπολύοντας ολομέτω-

πη επίθεση στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό ότι από
την υπόθεση αναδεικνύεται μια κουλτούρα διακυβέρνη-
σης συγκεντρωτική, αλαζονική και με αίσθηση παρακμια-
κής σκοτεινής παντοδυναμίας. Διαχώρισε πάντως τη στά-
ση του κόμματός του από εκείνη του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας πως
με τον ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΔ τούς χωρίζουν διαφορές σε θέμα-
τα αξιών και αρχών.

Αναφερόμενος σε διαρροές για την οικογένειά του και
σε πιο προσωπικό τόνο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπο-
γράμμισε ότι «δεν κάμπτομαι ούτε εγώ ούτε η οικογένειά
μου από τις άθλιες φήμες που κυκλοφορούν συγκεκρι-

μένοι προπαγανδιστικοί μηχανισμοί. Είμαι εδώ για να αν-
τιμετωπίσω τα πάντα στο φως της μέρας και όχι στο σκο-
τάδι. Δεν φοβάμαι τίποτα. Καθαρός ουρανός αστραπές
δεν φοβάται».

Ευθύνες
Πηγές του ΠΑΣΟΚ σημείωσαν ότι «δεν υπάρχει φρένο

στον κατήφορο της Νέας Δημοκρατίας», ενώ, σύμφωνα με
πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ καταλόγισε
προσωπικές ευθύνες στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Ποιος Έλληνας πιστεύει ότι δεν ήξερε ο πρωθυπουρ-
γός;», σχολίαζαν χαρακτηριστικά συνεργάτες του Νίκου
Ανδρουλάκη. Το εσπευσμένο κλείσιμο των εργασιών της
Εξεταστικής καταγγέλλουν ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. 

Σύμφωνα με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και αν η κυβέρνη-
ση θέλει να κλείσει το σκάνδαλο των υποκλοπών, που
αποτελεί ανοιχτή πληγή για τη δημοκρατία, οι υπεύθυνοι
θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη είτε πριν είτε μετά τις
εκλογές.

Με τα γνωστά και χιλιοειπωμένα από
πλευράς προέδρου του ΠΑΣΟΚ έπεσε 
η αυλαία στην εξέταση μαρτύρων 
από την Επιτροπή 

spapamixail@yahoo.gr

της Στέλλας Παπαμιχαήλ

«Δεν είναι μάντης»
ο Ανδρουλάκης 



Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού, έλεγαν οι αρχαίοι ημών πρό-
γονοι, μια ρήση την οποία φαίνεται ότι δεν ενστερνίζεται ο Αλέξης
Τσίπρας κάθε φορά που έχει απέναντί του τον Γιώργο Παπαδάκη.

Και αυτό γιατί σε δύο από τις συνεντεύξεις που έχει παραχω-
ρήσει το τελευταίο διάστημα στον δημοσιογράφο του ΑΝΤ1, ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τον έχει αποκαλέσει «κύριε Μητσοτάκη».
Χρονικά η τελευταία φορά που συνέβη αυτό ήταν το πρωί της
Παρασκευής 30/9. «Να απαντήσω σε κάτι που με ρώτησε ο κ.

Μητσοτάκης, “ο κ. Μητσοτάκης” πάλι σας είπα», είπε ο πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ αντιλαμβανόμενος αμέσως το σαρδάμ του, με
τη Μαρία Αναστασοπούλου να σχολιάζει χαμογελαστή, «τον κ.
Μητσοτάκη έχετε στο μυαλό σας».

Το ίδιο είχε συμβεί και τον Απρίλιο του 2021, όταν τότε ο Αλέ-
ξης Τσίπρας είχε ξεκινήσει απάντηση σε ερώτηση του Γιώργου
Παπαδάκη με την προσφώνηση «κύριε Μητσοτάκη» και τον δη-
μοσιογράφο του ΑΝΤ1 τότε να κουνιέται από τη θέση του.
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Πουλάνε τρελά 
τα Καλάσνικοφ

Η βιομηχανία παραγωγής όπλων
Καλάσνικοφ έχει καταγράψει ήδη φέ-
τος τις μεγαλύτερες πωλήσεις της τε-
λευταίας εικοσαετίας, καθώς τα του-
φέκια εφόδου της αγοράζονται με
ρυθμό ρεκόρ, έπειτα από επτά μήνες
πολέμου στην Ουκρανία.

Οι πωλήσεις των αυτόματων τουφε-
κιών εφόδου της αυξήθηκαν κατά 40%
φέτος, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της
βιομηχανίας Άλαν Λουσνίκοφ. Πέρα
από τις πωλήσεις εντός Ρωσίας, κατα-
γράφεται επίσης αύξηση των εξαγω-
γών, σύμφωνα με τον επικεφαλής της
ρωσικής κατασκευάστριας όπλων.
Ήδη τον Σεπτέμβριο οι πωλήσεις στο
εξωτερικό ξεπέρασαν αυτές που κα-
ταγράφηκαν ολόκληρη την προηγού-
μενη χρονιά, διαβεβαίωσε.

«Οι παραγωγικές δυνατότητές μας
αξιοποιούνται πολύ εντατικά φέτος»,
σύμφωνα με τον κ. Λουσνίκοφ. Για
παράδειγμα, είναι γνωστό πως οι ένο-
πλες δυνάμεις της Ινδίας θα παραλά-
βουν φέτος 70.000 τουφέκια AK-103.

Κατά τη δημόσια εταιρεία εξαγω-
γών όπλων Rosoboronexport, πλέον
εξάγονται πάνω από 100.000 τουφέκια
Καλάσνικοφ διαφόρων τύπων σε όλο
τον κόσμο κάθε χρόνο.

Εξάλλου το «Αβτομάτ Καλάσνι-
κοφ», το πιο διαδεδομένο τουφέκι
εφόδου στον πλανήτη, συχνά αντιγρά-
φεται χωρίς άδεια.

Οι ειδήσεις που 
δεν παίζουν ποτέ…

Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα
Δημογραφικής και Οικογενειακής Πο-
λιτικής και Ισότητας των Φύλων, Μαρία
Συρεγγέλα, εργάζεται αθόρυβα και
κάνει πολύ σοβαρή δουλειά. Μετά τη
συνάντηση που είχε προχθές με
τον πρόεδρο του Δικηγο-
ρικού Συλλόγου Αθη-
νών (ΔΣΑ) Δημήτρη
Βερβεσό και το μέλος
του ΔΣ του ΔΣΑ Χρι-
στίνα Τσαγκλή, ανα-
κοίνωσε μια πολύ δυνατή
είδηση, η οποία δεν είδα να
παίζει πουθενά. Ανακοίνωσε δωρεάν
νομική βοήθεια στις γυναίκες-θύματα
βίας που απευθύνονται στα Συμβου-
λευτικά Κέντρα του Δικτύου Δομών
της Γενικής Γραμματείας Δημογραφι-
κής και Οικογενειακής Πολιτικής και
Ισότητας των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ).

Θα μείνουμε
και χωρίς κινητά;

Ζοφερός προβλέπεται ο φετινός χει-
μώνας για την Ευρώπη, καθώς φουν-
τώνει η ενεργειακή κρίση, λόγω της
συνεχιζόμενης ρωσικής ει-
σβολής στην Ουκρανία.
Στα «μαύρα» σενάρια
για διακοπές ρεύμα-
τος και παροχή ενέρ-
γειας με το δελτίο,
προστίθεται ακόμα ένα,
αφού, όπως μετέδωσε το
Reuters, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος η
έλλειψη ηλεκτρικής ενέργειας να προ-
καλέσει «μπλακάουτ» και στην κινητή
τηλεφωνία. Οι χώρες της ΕΕ φέρονται,
πάντως, να προετοιμάζονται, διασφα-
λίζοντας ότι οι τηλεπικοινωνίες θα δια-
σφαλιστούν απρόσκοπτα. Δύσκολα τα
πράγματα. Ο Έλληνας μπορεί να ανεχ-
θεί τις διακοπές ρεύματος, το ακριβό
φυσικό αέριο, αλλά χωρίς κινητό δεν
μένει ούτε δευτερόλεπτο…

O Αλέξης Τσίπρας είπε ξανά «Μητσοτάκη» τον Γιώργο Παπαδάκη 

H
ταν γνωστές οι πολύ καλές σχέ-
σεις που είχε ο Βαγγέλης Μεϊμα-
ράκης με τον τραγουδοποιό Ρόμ-

περτ Ουίλιαμς, ο οποίος πρόσφατα έφυγε
από τη ζωή. Ο πρώην πρόεδρος της ΝΔ
και αντιπρόεδρος της ΚΟ ΕΛΚ μόλις πλη-
ροφορήθηκε τη συναυλία που διοργάνω-
σε ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπα-
νικολάου, έσπευσε να δώσει το «παρών»
μαζί τη σύζυγό του. Μάλιστα, συνομίλησε
για αρκετή ώρα με τη σύζυγο αλλά και τα

παιδιά του Ρόμπερτ Ουίλιαμς. Επιπλέον, ο
Βαγγέλης Μεϊμαράκης πήγε στα καμαρί-
νια και φωτογραφήθηκε με τους τραγου-
διστές που πήραν μέρος στη συναυλία.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν αρκετοί
«γαλάζιοι», όπως οι βουλευτές Βασίλης
Σπανάκης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης,
Κώστας Γκιουλέκας αλλά και ο εκπρόσω-
πος Τύπου της ΝΔ Τάσος Γαϊτάνης, ο
οποίος θα είναι υποψήφιος στον Νότιο
Τομέα της Αθήνας.

Ο Βαγγέλης τίμησε 
τον Ρόμπερτ 

Η ανάρτηση του Γιώργου 
για τη μαμά Mαργαρίτα

Έκλεισε τα 99 χθες η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Τα γενέ-
θλιά της έκανε γνωστά ο γιος της και πρώην πρωθυπουρ-
γός Γιώργος Παπανδρέου με μια ανάρτησή του στο Face-
book. Συγκεκριμένα, ο πρώην πρωθυπουργός έγραψε: «99
χρόνια. Μια ζωή γεμάτη αγώνες και προσφορά. Μας έμα-
θες τι σημαίνει να μάχεσαι για ιδανικά ενάντια στην αδικία
και τις ανισότητες. Μητέρα, χρόνια πολλά».



Τη διαφωνία της με την τροπολογία «παρά-
τασης δωρεάν κατάληψης δημόσιων χώρων
από τραπεζοκαθίσματα» διατυπώνει, λέει, η
βουλευτής της ΝΔ Φωτεινή Πιπιλή, σύμφωνα
με ανακοίνωση προς τον Τύπο από το γραφείο
της. Η Φωτεινή Πιπιλή «δηλώνει κατηγορη-
ματικά ότι αν η διαδικασία της Βουλής τής
έδινε τη δυνατότητα να καταψηφίσει τη συγ-
κεκριμένη τροπολογία, θα το είχε κάνει, αλλά
δεν υπάρχει τρόπος. Ως εκ τούτου, τοποθετεί-
ται δημόσια και δηλώνει πως θα συνεχίσει
τον μοναχικό αγώνα της για την επαναφορά
των δημόσιων χώρων στους -με συνταγματι-
κή επιταγή- δικαιούχους, που είναι αποκλει-
στικά οι πολίτες που θέλουν να κινούνται
ελεύθερα και με ασφάλεια στα πεζοδρόμια
και στις πλατείες».

ΚΚρίση ειλικρίνειας 
από Τσίπρα
Δεν ξέρω τι έπαθε στην εκπομπή του Γιώργου Πα-
παδάκη ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά είχε μια κρίση ει-
λικρίνειας. Παραδέχτηκε πως «αν οι εκλογές γί-
νονταν πριν από το καλοκαίρι, ο ΣΥΡΙΖΑ θα δυ-
σκολευόταν να κερδίσει», σημειώνοντας πως η
απόφαση Μητσοτάκη να το πάει στο τέλος της τε-
τραετίας αλλάζει τα δεδομένα. Το ξέρει δηλαδή
ότι θα έχανε και θα χάσει και για αυτό λέει τώρα
ότι ο ίδιος δεν πρόκειται να σχηματίσει μια κυ-
βέρνηση ηττημένων και πέταξε το γάντι στον
πρωθυπουργό με φόντο την Ιταλία, λέγοντας πως
«η μονή πιθανότητα να είναι ο κ. Μητσοτάκης ξα-
νά πρωθυπουργός είναι να συνεργαστεί με τον κ.
Βελόπουλο. Σαν την Ιταλία, δηλαδή να μπει στην
κυβέρνηση η ακροδεξιά». 

Χ
οντραίνει το πράγμα πολιτικά... Ο
Κωνσταντίνος Μπογδάνος προχώ-
ρησε σε ανοιχτή... πρόσκληση προς
τον Κώστα Κυρανάκη για συμμετο-

χή στο νέο του κόμμα μετά το άδειασμα Οικο-
νόμου στον βουλευτή της ΝΔ σχετικά με την
κριτική που άσκησε για την κατάσταση στις
φοιτητικές εστίες και στα πανεπιστήμια. Με
ανάρτησή του ο κ. Μπογδάνος κάλεσε τον κ.
Κυρανάκη να έρθει πιο κοντά στην Πατρίδα:
«Η αποδοκιμασία του κ. Οικονόμου στον κ.
Κυρανάκη είναι απόπειρα φίμωσης και εκ-
βιασμού κάθε βουλευτή της κυβέρνησης που
θα προσπαθήσει να διατυπώσει μια ορθή
άποψη. Ο κ. Κυρανάκης λέει αλήθειες που
δυστυχώς η ΝΔ παθαίνει αλλεργία όταν τις
ακούει» και κατέληξε: «Στην Πατρίδα όμως
ταιριάζουν απόλυτα».
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Αντάρτικο και 
από την Πιπιλή;

H ανάρτηση 
του αρχηγού

Με Θουκυδίδη υποδέχτηκε ο
αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός
Κωνσταντίνος Φλώρος, το
νέο πολεμικό πλοίο
«Βλαχάκος». Έγραψε
στο Twitter: «Ένα πολεμι-
κό πλοίο “άξιο φοβηθή-
ναι” εντάχθηκε στον ελληνι-
κό στόλο και τις Ένοπλες Δυ-
νάμεις, έτοιμο να πλεύσει “μεθ’ ορμής
ακαθέκτου”, όπου και όποτε απαιτηθεί».

Μπογδάνος σε
Κυρανάκη: 
«Έλα μαζί μας»Ανετράπη, λένε, το πρόγραμμά της

λόγω ασθενείας με κορονοϊό τού Ισπα-
νού πρωθυπουργού
Πέδρο Σάντσεθ κι
έτσι αναβλή-
θηκαν η Ευ-
ρωμεσογει-
ακή Διά-
σ κ ε ψ η ,
που ήταν
να γίνει
στην πόλη
Αλικάντε, αλ-
λά και το γεύμα
που είχε προγραμ-
ματιστεί μεταξύ του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη και της Ούρσουλας
φον ντερ Λάιεν. Μίλησε στο Athens
Democracy Forum και έφυγε για Βρυ-
ξέλλες η Ούρσουλα. 

Πουλάνε τρέλα 
με το κιλό
Άλλαξε τροπάριο ο Ακάρ και
αίφνης δεν θέλει πό-
λεμο με την Ελλά-
δα αλλά απλώς
συνεκμετάλ-
λευση του Αι-
γαίου. Τίποτα
σπουδαίο δη-
λαδή... «Η
Τουρκία είναι
υπέρ της ειρη-
νικής επίλυσης
των προβλημάτων και
δεν αποτελεί απειλή για κανέ-
ναν», δήλωσε, σημειώνοντας ωστόσο ότι
«θέλουμε τα πλούτη του Αιγαίου να μοιρά-
ζονται δίκαια».

Η Ούρσουλα έφυγε
τρέχοντας

Φλωρίδης για ΠΑΣΟΚ 
«Ένα κόμμα που δηλώνει ότι δεν θέλει να

συμβάλει στην πολιτική σταθερότητα της χώ-
ρας, αυτό το κόμμα δεν έχει

τύχη. Γιατί όταν λες ότι
“υπάρχω αλλά δεν θέλω
συνεργασία ούτε από
εδώ ούτε από εκεί”, αυτό
σημαίνει ότι αναιρείς τον

λόγο της ύπαρξής σου».
Δεν τα λέω εγώ αυτά, ο

πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Γιώρ-
γος Φλωρίδης τα είπε στο ραδιόφωνο. Και
μάλιστα το χόντρυνε ακόμη περισσότερο, μια
και τους αποκάλεσε ΚΚΕ του Κέντρου! «Ο κό-
σμος ειδικά από ένα κόμμα που κυβέρνησε
τόσα πολλά χρόνια δεν μπορεί να διανοηθεί
ότι αυτό το κόμμα έρχεται και λέει σήμερα ως
ένα “ΚΚΕ του Κέντρου” ότι εμένα δεν με εν-
διαφέρει οποιαδήποτε κυβερνητική λύση».
Τα σχόλια δικά σας... 

Χ
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Η κόρη του πολιτικού
Ολοένα και μεγαλώνει ο κύκλος των γυναικών που πέφτουν θύματα της εκδικητι-

κής πορνογραφίας από άνδρες, με τις καταγγελίες να είναι συνεχείς. Ένα από τα
κυκλώματα του revenge porn εντοπίστηκε από τις αστυνομικές Αρχές στην Πάτρα,
με τα μέλη του να έχουν στην κατοχή τους υλικό από δεκάδες νεαρά κορίτσια. Όπως
ανέφερε ο ΑΝΤ1, η κόρη ενός γνωστού πολιτικού της Πάτρας φέρεται να έχει πέσει
θύμα του κυκλώματος της εκδικητικής πορνογραφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες,
το όνομά της βρέθηκε σε έναν από τους 141 ηλεκτρονικούς φακέλους που εντόπισε
η ΕΛΑΣ και φέρεται να περιέχει γυμνές της φωτογραφίας που διακινούσαν τα μέλη
του κυκλώματος.

Δε λέω, ωραία τα είπε ο
πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας
για τον αείμνηστο Μανώλη
Γλέζο. Απλώς να
θυμίσω ότι ο
Γλέζος είχε
πει: «Ζητώ
για πολλο-
στή φορά
συγγνώμη
από τον ελλη-
νικό λαό γιατί
εμπιστεύτηκα τον Τσίπρα
που βλέπει μόνο την εξου-
σία». Αυτό είχε τονίσει το
2016 σε επίσκεψή του σε
μπλόκο αγροτών στην Κό-
ρινθο.

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…

Τo
...

 Π
ρό

σω
πο

Η
παρουσία του Κώστα Σκρέκα στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών δεν έκρυβε μόνο ει-
δήσεις αλλά και ένα θερμό επεισόδιο με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ Θύμιο
Λυμπερόπουλο. Η κόντρα ήταν για τα ηλεκτρικά ταξί… «Πέντε μήνες πα-

λεύω να μιλήσω μαζί σας για τα θέματα που καίνε τον κλάδο αλλά δεν σηκώνετε το
τηλέφωνο. Η κοινωνία είναι βαθύτατα θυμωμένη με αυτή την κυβέρνηση, έχει κα-
ταργηθεί η έννοια της δικαιοσύνης προς την κοινωνία και τον άνθρωπο», είπε σε
υψηλούς τόνους ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής, ο οποίος
βεβαίως τα τελευταία χρόνια από σκληρός δεξιός έχει περάσει στη συμπάθεια προς
τον ΣΥΡΙΖΑ. Στους ίδιους υψηλούς τόνους κινήθηκε και η απάντηση του Κώστα
Σκρέκα, ο οποίος κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ για απρέπεια και αγένεια.

Μήνυση Ερντογάν 
για το... αρουραίος 
των υπονόμων

Μήνυση σε βάρος του αντιπροέδρου της
Bundestag Βόλφγκανγκ Κουμπίκι για εξύ-
βριση και συκοφαντική δυσφήμηση κατέθεσε
ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν μέ-
σω του δικηγόρου του στην Κολωνία. Ο κ.
Κουμπίκι, ηγετικό στέλεχος των Φιλελευθέ-
ρων (FDP), κατά τη διάρκεια προεκλογικής
ομιλίας του στην Κάτω Σαξονία την προηγού-
μενη Κυριακή χαρακτήρισε τον Τούρκο πρό-
εδρο «μικρό αρουραίο των υπονόμων» και τον
κατηγόρησε ότι εργαλειοποιεί το προσφυγικό
ζήτημα προκειμένου να ασκήσει πολιτική πίε-
ση στην Ευρώπη. Ο Γερμανός πολιτικός επι-
χείρησε αργότερα να ανασκευάσει, κάνοντας
λόγο για «ένα μικρό, χαριτωμένο, έξυπνο και
δόλιο ον όπως ο Ρατατούης», αλλά φαίνεται
ότι δεν έπεισε την άλλη πλευρά, καθώς ο Γερ-
μανός πρέσβης στην Άγκυρα εκλήθη στο
τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών να δώσει
εξηγήσεις.

Γιατί φωνάζει 
ο Νίκος;
Επειδή θα με τρελάνετε, πείτε μου, σας παρακα-
λώ. Την τροπολογία που λέει ότι η ΑΔΑΕ δεν είναι
υποχρεωμένη να ενημερώνει τα θύματα των υπο-
κλοπών και των παρακολουθήσεων για τον λόγο
που παρακολουθούνται την ψήφισε και το ΠΑ-
ΣΟΚ; Ναι ή όχι; Και αφού την ψήφισε, γιατί ο πρό-
εδρος Νίκος Ανδρουλάκης έχει βγει από τα ρού-
χα του ότι δεν τον ενημερώνουν για τους λόγους
που παρακολουθούσαν το τηλέφωνό του; 

Να ξέρετε, κάτι φίλοι δεξιοί
που είδαν τον Άρη τον ηλιο-
καμένο στο ΚΟΝΤRΑ έκλαι-
γαν από τα γέλια… και του
κόλλησαν και παρατσούκλι:
«Ανδρέας Τεπενδρής!».
«Από πού προέρχεται αυτό,
ρε παιδιά;», ρώτησα με αφέ-
λεια… «Από τον “Τρελοπε-
νηντάρη” με τον αείμνηστο
Λάμπρο Κωνσταντάρα». 

Επεισόδιο Σκρέκα 
με τον Θύμιο Λυμπερόπουλο

ΑΞΙΖΕΙ...

Η περίπτωση 
του Παύλου

Επειδή ακούω διάφορα για τον
σύντροφο Παύλο Γερουλάνο, δεν
έχω την αίσθηση από το ρεπορτάζ
ότι στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ
τον θεωρούν γερό χαρτί. Το αντί-
θετο, θα έλεγα… Και το σημειώνω
επειδή ακούω ότι ο ίδιος πολύ θα
ήθελε να κατέβει υποψήφιος στον
Δήμο της Αθήνας με το «πράσινο
φως» της Κουμουνδούρου και της
Χαριλάου Τρικούπη. Χλομό το
βλέπω πάντως.



«Δ
εν θα πάμε σε μέτρα αχρείαστα ή
υποχρεωτικότητας», σημειώνει ο
υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης

στην «Political», περιγράφοντας τη στρατηγι-
κή τού υπουργείου για τους επόμενους μήνες
σε σχέση με την Covid-19. 

Ο υπουργός δίνει μια συνολική εικόνα σε ό,τι
αφορά την Υγεία, απαντώντας για τις ελλείψεις
στα νοσοκομεία αλλά και για το μεγάλο βήμα
προς τα εμπρός με τον θεσμό του Προσωπικού
Γιατρού. Παράλληλα προειδοποιεί την Τουρκία
ότι σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργειά της θα
έχει απέναντί της ολόκληρη την Ευρώπη και το
ΝΑΤΟ, ενώ προβλέπει ότι η Νέα Δημοκρατία θα
είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση εκ νέου με τη
στήριξη του ελληνικού λαού.

Η έλλειψη αναισθησιολόγων στο Νοσοκο-
μείο Παίδων «Αγία Σοφία» αναδεικνύει το
χρόνιο πρόβλημα της υποστελέχωσης των
νοσοκομείων του ΕΣΥ. Στις αρχές της εβδο-
μάδας, ο πρωθυπουργός από τη συνεδρία-
ση του Υπουργικού Συμβουλίου έκανε λόγο
για σχέδιο 19.000 προσλήψεων στον δημό-
σιο τομέα για το 2023. Πόσες από αυτές
αφορούν το ΕΣΥ; Και πώς εξετάζετε να λύ-
σετε το πρόβλημα της έλλειψης αναισθη-
σιολόγων στο εν λόγω νοσοκομείο, αλλά
και της μεγάλης αναμονής σε χειρουργεία;
Ο προγραμματισμός του υπουργείου Υγείας

για το 2022 προβλέπει 6.000 προσλήψεις που
αφορούν 700 θέσεις γιατρών, όπου ήδη έχει
βγει η προκήρυξη για όλες τις περιοχές πλην
των μεγάλων αστικών κέντρων, 4.000 θέσεις
νοσηλευτών, που ήδη ξεκίνησαν οι αιτήσεις
και αναμένεται να εκδοθεί, και 910 θέσεις λοι-
πού προσωπικού, που βρίσκεται στο στάδιο
της επεξεργασίας. Από το Υπουργικό Συμβού-
λιο πριν από λίγες ημέρες αποφασίστηκε να
προκηρυχθούν 1.357 προσλήψεις στον τομέα
της Υγείας για το 2023.

Πρόκειται για μόνιμες προσλήψεις που θα
γίνουν σε φορείς του υπουργείου Υγείας, ενώ
η διαδικασία θα επιταχυνθεί, ώστε οι νέοι ερ-
γαζόμενοι να ενταχθούν άμεσα στο δημόσιο
σύστημα.

Σε ό,τι αφορά το πρόβλημα έλλειψης αναι-
σθησιολόγων, είναι διαχρονικό και ήδη για
το Παίδων έχουν μετακινηθεί δύο αναισθη-
σιολόγοι και θα προκηρυχθούν ακόμη τρεις
θέσεις.
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Σπύρο Μουρελάτο

ΘΑΝΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ
Υπουργός Υγείας

«Όχι σε υποχρεωτικά
ή αχρείαστα μέτρα»

Κίνητρα στους ιδιώτες
γιατρούς για να
καλυφθούν οι ελλείψεις
σε συγκεκριμένα
νοσοκομεία - 
Ο Προσωπικός Γιατρός
είναι μια σημαντική
μεταρρύθμιση που
προσφέρει δωρεάν στον
πολίτη σύμβουλο υγείας
και αλλάζει την εικόνα
της δημόσιας υγείας 
στη χώρα μας



Για όλες τις ελλείψεις υπάρχουν αντίστοι-
χες πολλές προκηρύξεις άγονες, για αυτό
και το υπουργείο αναζητά και άλλες λύσεις.
Όπως η αξιοποίηση της θετικής εμπειρίας
μέσα στην πανδημία της συνεργασίας με τον
ιδιωτικό τομέα. Καλούμε στις περιοχές ή στα
νοσοκομεία που έχουμε συγκεκριμένες ελ-
λείψεις ιδιώτες γιατρούς να καλύψουν τα κε-
νά για να έχουν οι πολίτες υπηρεσίες. Ενι-
σχύουμε με μετακίνηση από νοσοκομείο σε
νοσοκομείο, αυξάνουμε τον αριθμό των ειδι-
κευόμενων αναισθησιολόγων. Δίνουμε κί-
νητρα για άγονες περιοχές.

Η κυβέρνηση δίνει μεγάλη σημασία στην
καινοτομία του Προσωπικού Γιατρού.
Ωστόσο, κατά το πρώτο στάδιο της εφαρ-
μογής της, παρατηρήθηκαν ορισμένες
κατά τόπους αρρυθμίες ή και αστοχίες.
Πώς σκέφτεστε να παρέμβετε, ώστε να
εξυπηρετηθεί ο μεγαλύτερος δυνατός
αριθμός πολιτών;
Ο Προσωπικός Γιατρός είναι μια σημαντι-

κή μεταρρύθμιση που προσφέρει δωρεάν
στον πολίτη σύμβουλο υγείας και αλλάζει την
εικόνα της δημόσιας υγείας στη χώρα μας.
Πριν καν συμπληρωθούν οι δύο μήνες από
την έναρξη του θεσμού, περισσότεροι από
4,2 εκατ. πολίτες έχουν ήδη εγγραφεί και
3.400 γιατροί συμμετέχουν στο σύστημα. 

Προφανώς, λόγω της μεγάλης συμμετο-
χής των πολιτών υπάρχουν και προβλήματα
σε κάποιες περιοχές, όπως η Αττική. Ήδη
εντάξαμε δέκα νέες ειδικότητες γιατρών για
να έχουν οι πολίτες επιλογή γιατρού. Συγκε-
κριμένα, από τις επόμενες ημέρες θα μπουν
στο σύστημα ως Προσωπικοί Γιατροί και οι
γιατροί ειδικότητας με βασική εκπαίδευση
Παθολογία και συγκεκριμένα α) αιματολο-
γίας, β) γαστρεντερολογίας, γ) ενδοκρινολο-
γίας-διαβητολογίας, δ) καρδιολογίας, ε) νευ-
ρολογίας, στ) νεφρολογίας, ζ) ρευματολο-
γίας, η) παθολογικής ογκολογίας, θ) πνευμο-
νολογίας-φυματιολογίας και ι) φυσικής ια-
τρικής και αποκατάστασης, οι οποίοι ασκούν
ελευθέριο επάγγελμα και διατηρούν ιδιωτι-
κό ιατρείο. Σε κάθε περίπτωση, εάν υπάρ-
ξουν κενά είτε στην Αττική είτε σε άλλες πε-
ριφέρειες, εξετάζουμε εναλλακτικά σενά-
ρια. Άλλωστε, ο θεσμός έως τα τέλη του
έτους θα λειτουργεί σε ένα πιλοτικό πλαίσιο
και ο στόχος μας είναι από 1η/1/2023 να λει-
τουργεί πλήρως και να έχουμε προβεί σε τυ-
χόν βελτιωτικές κινήσεις για την καλύτερη
κάλυψη.

Επίσης, δεδομένης της πολύ μεγάλης
συμμετοχής των πολιτών, αναστείλαμε την
επιβολή αυξημένης συμμετοχής σε όσους
δεν εγγράφονται στον προσωπικό γιατρό μέ-
χρι την 1η/12/2022, οπότε και θα έχουν εν-
ταχθεί όλες οι ειδικότητες στον θεσμό και θα
υπάρχει επάρκεια γιατρών.

Ποιος ο σχεδιασμός σας για την πανδημία
ενόψει φθινοπώρου και χειμώνα; Μπο-
ρούμε να μιλάμε για τέλος της πανδημίας
του κορονοϊού;
Στη νέα φάση συνύπαρξης με την πανδη-

μία, η βούλησή μας είναι να μην πάμε σε μέ-
τρα αχρείαστα ή υποχρεωτικότητας, αλλά σε
συστάσεις ιδίως προς τους πολίτες που κιν-
δυνεύουν περισσότερο. Συνεπώς, βούλησή
μας είναι τα τεστ να είναι στοχευμένα όπως
υπάρχουν σήμερα, αλλά και η χρήση της μά-
σκας να παραμείνει σε επίπεδο σύστασης
και μόνο εκεί που κρίνεται απαραίτητο να
υπάρχει και υποχρεωτικότητα. Λοιπά μέτρα
λογικής του προηγουμένου διαστήματος δεν
εξετάζονται. 

Σας ανησυχεί η πιθανότητα ενός θερμού
επεισοδίου στο φόντο της εμπρηστικής
ρητορικής Ερντογάν; Πώς απαντά η Αθή-
να σε διπλωματικό επίπεδο αλλά και επί
του πεδίου;
Ένα θερμό επεισόδιο με τους γείτονες εί-

ναι πάντα πιθανό. Όμως τα τελευταία τρία
χρόνια η Ελλάδα έχει πετύχει σημαντικές νί-
κες στο διπλωματικό πεδίο, έχει επανέλθει
ως ένας ισχυρός παίκτης στη διεθνή σκηνή,
οικοδομώντας στρατηγικές συμμαχίες. Για
τον λόγο αυτό, οι γείτονες πρέπει να θυμούν-
ται ότι απέναντι στη συνεχή προκλητικότητά
τους δεν έχουν μόνο τη χώρα μας. Έχουν
ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο, αλλά και
τα συμμαχικά μας κράτη στο ΝΑΤΟ.

Είναι σαφές ότι δεν δεχόμαστε την παρα-
μικρή έκπτωση στην εθνική μας κυριαρχία.

Αντιτασσόμαστε σε κάθε προσπάθεια αναθε-
ωρητισμού και επαναχάραξης συνόρων. Η
Ελλάδα τάσσεται υπέρ του διαλόγου στη βά-
ση του Διεθνούς Δικαίου και θα υπερασπι-
στεί με κάθε τρόπο τα νόμιμα συμφέροντα
και δικαιώματά της εφόσον παραστεί η ανάγ-
κη. Οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας ενι-
σχύθηκαν, παρά τις αντιδράσεις της αντιπο-
λίτευσης, με εξοπλισμό και ανθρώπινο δυ-
ναμικό. 

Μπορείτε να δεσμευτείτε πως η κυβέρ-
νηση θα εξακολουθεί να στηρίζει νοικο-
κυριά και επιχειρήσεις για όσο καιρό
διαρκεί η ενεργειακή κρίση; Τι απαντάτε
στην αντιπολίτευση, που σας κατηγορεί
ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις δεν
επιλύουν το πρόβλημα;
Η κυβέρνηση προνόησε από την πρώτη

στιγμή και πήρε μέτρα, απορροφώντας το
μεγαλύτερο ποσοστό της αύξησης και διατη-

ρώντας τους λογαριασμούς σε προσιτά επί-
πεδα, στηρίζοντας νοικοκυριά, επαγγελμα-
τίες και αγρότες.

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
έχει αποδείξει ότι στις κρίσεις στηρίζει νοι-
κοκυριά και επιχειρήσεις αποτελεσματικά.
Αυτό φάνηκε κατά τη διάρκεια της πανδη-
μίας αλλά και σήμερα, στην ενεργειακή κρί-
ση και στις επιπτώσεις του πληθωρισμού, εί-
μαστε με συγκεκριμένα μέτρα και οικονομι-
κές ενισχύσεις δίπλα στους πολίτες. Θα συ-
νεχίσουμε με όλους τους δυνατούς τρόπους.

Η αντιπολίτευση που επιδίδεται σε ανέξο-
δες ρητορείες αγνοεί τους εξωτερικούς πα-
ράγοντες που προκαλούν την ενεργειακή
κρίση και καταθέτει προτάσεις μη ρεαλιστι-
κές και τραγικά αναχρονιστικές. 

Ήδη τα μέτρα που λάβαμε για στήριξη των
νοικοκυριών εξετάζουν να τα εφαρμόσουν
και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Στο φόντο της υπόθεσης των παρακολου-
θήσεων, οι σχέσεις Νέας Δημοκρατίας -
ΠΑΣΟΚ βρίσκονται στο ναδίρ; Ποιοι θα
μπορούσε να είναι, άραγε, οι πιθανοί σας
κυβερνητικοί εταίροι, εφόσον δεν κατορ-
θώσετε να σχηματίσετε αυτοδύναμη κυ-
βέρνηση;
Στο τέλος της τετραετίας θα κριθεί το πρό-

γραμμά μας και η Νέα Δημοκρατία με τη στή-
ριξη του ελληνικού λαού θα είναι αυτοδύνα-
μη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουρ-
γός. Αυτός είναι ο στόχος.

Για τα σενάρια κυβερνητικής συνεργασίας
πρέπει να απαντήσουν τα άλλα κόμματα που
ξέρουν ότι δεν θα είναι πρώτα. Θα έχει ενδια-
φέρον ο κ. Ανδρουλάκης να έλεγε στους ψη-
φοφόρους του τι προτίθεται να κάνει αν δεν
υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με απόλυτη ειλι-
κρίνεια και συνέπεια οδηγεί τη χώρα σε
εκλογές στο τέλος της τετραετίας χωρίς αλ-
λαγή του εκλογικού νόμου και είμαι βέβαιος
ότι οι πολίτες θα εκτιμήσουν τον άνθρωπο
που τους μίλησε με ειλικρίνεια και διαχειρί-
στηκε τις πιο δύσκολες κρίσεις. 
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«

Ένα θερμό επεισόδιο με τους γείτονες είναι πάντα πιθανό.
Όμως τα τελευταία τρία χρόνια η Ελλάδα έχει πετύχει
σημαντικές νίκες στο διπλωματικό πεδίο, έχει επανέλθει
ως ένας ισχυρός παίκτης στη διεθνή σκηνή,
οικοδομώντας στρατηγικές συμμαχίες 

Η κυβέρνηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη έχει αποδείξει
ότι στις κρίσεις στηρίζει
νοικοκυριά και επιχειρήσεις
αποτελεσματικά. Κατά τη
διάρκεια της πανδημίας,
στην ενεργειακή κρίση και
στις επιπτώσεις του
πληθωρισμού είμαστε με
συγκεκριμένα μέτρα και
οικονομικές ενισχύσεις
δίπλα στους πολίτες
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Η βουλευτής Άρτας και πρώην υπουργός του ΣΥ-
ΡΙΖΑ Όλγα Γεροβασίλη είναι σίγουρα μία από
τις παρουσίες που ξεχωρίζουν στην πολιτική

ζωή της χώρας μας. Κομψή και με περίσσιο αέρα, με-
τρημένη και πάντα to the point, έχει καταφέρει επάξια
να εκπροσωπεί το γυναικείο φύλο στη Βουλή των Ελ-
λήνων και να βρίσκεται στη στενή ομάδα των ανθρώ-
πων που εμπιστεύεται πλήρως ο Αλέξης Τσίπρας. Η κυ-
ρία Γεροβασίλη δεν κατάγεται από παραδοσιακή πολι-
τική οικογένεια. 

Γνήσια Ηπειρώτισσα, γεννήθηκε στην Άρτα στις 16
Ιανουαρίου 1961. Ο πατέρας της, Βασίλης, δούλευε στο
νοσοκομείο ως βοηθός ακτινολόγου και η μητέρα της,
Αρτεμισία, ήταν νοσηλεύτρια. Ο αδερφός της, Κώστας,
σήμερα είναι συνταξιούχος της ΔΕΗ. 

Η ίδια ήρθε στην Αθήνα να σπουδάσει κάτι που δεν
ήταν μακριά από τα νερά της… Πέρασε στο ΚΑΤΕ -ση-
μερινό ΤΕΙ Αιγάλεω- και σπούδασε τεχνολόγος ακτινο-
λόγος, το επάγγελμα, δηλαδή, που έκανε και ο πατέρας
της. Το πείσμα και η επιμονή της δεν τη σταμάτησαν.
Ήταν αποφασισμένη να περάσει στην Ιατρική Αθηνών,
κάτι που τελικά κατάφερε δίνοντας κατατακτήριες.
Από εκεί, αποκτά ειδικότητα ως ιατρός ακτινοδιαγνώ-
στρια με εξειδίκευση στην αξονική και μαγνητική το-
μογραφία, την παιδοακτινολογία και τη γυναικολογική
ακτινολογία.

Από το 1993 ασκεί ελεύθερο επάγγελμα στην Άρτα. Άλ-
λωστε, μετά τις σπουδές της είχε στόχο να γυρίσει στην
πατρίδα της και έτσι έκανε, ενώ για αρκετά χρόνια είχε δι-
κό της διαγνωστικό κέντρο. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι συ-
νάδελφοί της μιλούν πάντα με τα καλύτερα λόγια για την
αφοσίωση, τον επαγγελματισμό αλλά και την ευαισθησία
της. Από το 1997 μέχρι το 2003 διατέλεσε γραμματέας της
Ιατρικής Εταιρείας Άρτας και από το 2003 μέχρι το 2005
γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Άρτας. 

Έχει τρία παιδιά που τα λατρεύει: τον Φαίδωνα, την
Αγγελική και τον Κωνσταντίνο.

Το μικρόβιο της πολιτικής το «κόλλησε» νωρίς και
πάλεψε μόνη της για να καταφέρει να εκλεγεί. Το 1998
εκλέχτηκε δημοτική σύμβουλος Αρταίων και το 2000
ήταν υποψήφια βουλευτής Νομού Άρτας, συνεργαζό-
μενη ως ανένταχτη με το ψηφοδέλτιο του Συνασπι-
σμού. Επανήλθε το 2004, χρονιά που τη βρήκε υποψή-
φια ευρωβουλευτή με το ψηφοδέλτιο «Γυναίκες για
μια άλλη Ευρώπη». Το 2006 και το 2010 ήταν υποψήφια
δήμαρχος Αρταίων, επικεφαλής της «Δημοτικής Αλλα-
γής» και εκπρόσωπος της ελάσσονος αντιπολίτευσης
στο δημοτικό συμβούλιο. Στις περιφερειακές εκλογές
του 2014 επιλέχτηκε από την ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ ως υποψή-
φια περιφερειάρχης Ηπείρου, επικεφαλής της παρά-
ταξης «Ήπειρος Ανατροπής». 

Από το 2012 μέχρι και σήμερα είναι βουλευτής ΣΥΡΙ-
ΖΑ Άρτας, και στο παρελθόν υπήρξε μέλος της Διαρ-
κούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης
και Δικαιοσύνης, καθώς και της Ειδικής Μόνιμης Επι-
τροπής Ελληνισμού της Διασποράς, της Βουλής. Μετά
τις ευρωεκλογές του 2014 ορίστηκε υπεύθυνη της ΚΟ
του ΣΥΡΙΖΑ για την Επιτροπή Ελέγχου Κυβερνητικού
Έργου (ΕΕΚΕ) του υπουργείου Εσωτερικών. Το 2015
επανεκλέχτηκε στον Νομό Άρτας. Στις 18 Ιουλίου 2015
ορκίστηκε με πολιτικό όρκο στο Προεδρικό Μέγαρο
και ανέλαβε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών
στη θέση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη.

Σήμερα, εκτός από γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ,
είναι μέλος της Επιτροπής Οικονομικών και της Επι-
τροπής Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η σιδηρά κυρία 
του ΣΥΡΙΖΑ

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Όλγα Γεροβασίλη



POLITICAL
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 13

Η
γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ είναι πρωτίστως
κλασική Ελληνίδα μάνα, του τύπου «ζακέτα να πά-
ρεις», όπως η ίδια έχει παραδεχθεί σε συνέντευξή

της. Αγαπάει πολύ τους χορούς και τις κοινωνικές εκδη-
λώσεις, είναι δεινή χορεύτρια, ειδικά στο ζεϊμπέκικο, και
δυστυχώς καπνίζει αρειμανίως. Στον ελεύθερο χρόνο της
πηγαίνει στην Άρτα και όσοι τη γνωρίζουν λένε ότι είναι
ήρεμη δύναμη αλλά πολύ δύσκολος αντίπαλος. 

Λένε, παράλληλα, ότι είναι ασυμβίβαστη και πιστή στις
πεποιθήσεις και στο αίσθημα δικαίου που διαθέτει.
Απεχθάνεται τα παχιά λόγια και θεωρεί τα πολιτικά μα-
γειρέματα καταστροφικά. Η ίδια, βέβαια, μαγειρεύει
στην κουζίνα του σπιτιού της και φήμες λένε ότι είναι κα-
λή μαγείρισσα… 

Οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις μπορεί να την κρα-
τούν μακριά από την πατρίδα της, την οποία υπεραγαπά.

Της αρέσουν, φυσικά, τα βουνά και οι παραλίες του νομού
της αλλά και τα καλοκαιρινά πανηγύρια. Στον προσωπικό

της λογαριασμό στο Facebook ανεβάζει συχνά στιγμές
από την καθημερινότητά της αλλά και φωτογραφίες με αν-
θρώπους του καλλιτεχνικού χώρου. 

Έχει εξαιρετική σχέση με τους δημοσιογράφους ούσα
ευγενική, όπως και με τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο βέβαια
έχει προσκαλέσει πολλές φορές στο χωριό του άντρα της.
Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τής έχει ανα-
θέσει κομβικά υπουργεία και αποστολές, αφού έχει διατε-
λέσει υπουργός Προστασίας του Πολίτη (2018-2019),
υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης (2016-2018) και
υφυπουργός στον πρωθυπουργό και κυβερνητική εκπρό-
σωπος (2015-2016) στις κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα.
Επίσης χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης και σεβασμού όχι μό-
νο σε όλο το πολιτικό φάσμα, αλλά και στο εσωτερικό του
ΣΥΡΙΖΑ. Στη δημοσιογραφική πιάτσα λένε -καθόλου τυ-
χαία- ότι «στην Όλγα κάθονται όλοι σούζα».

Η κλασική Ελληνίδα μάνα και 
η μεγάλη αγάπη για την  Άρτα

Ο Αλέξης Τσίπρας την εμπιστεύεται 
πάντα σε κρίσιμα πόστα

Με τους γονείς της σε πολύ μικρή

Με τον μεγάλο λυράρη Βασίλη Σκουλά

Αγαπάει τη λαϊκή μουσική 
και βεβαίως τον Γιώργο ΜαργαρίτηΣτα πρώτα χρόνια της ενεργού πολιτικής Η αγάπη της για τον χορό, βεβαίως, δεν κρύβεται…

Λαμπερή, όμορφη και νέα

Η μητέρα
της σε
παλαιότερη
φωτογραφία,
δεύτερη 
από δεξιά

Στα χρόνια 
του Γυμνασίου

(η δεύτερη
κοπέλα 

στη δεύτερη
σειρά,

μετρώντας 
από πάνω)



του
Νότη Μαριά

Καθηγητής 
Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης, πρόεδρος
του κόμματος 
Ελλάδα 
- Ο άλλος δρόμος,
πρώην 
ευρωβουλευτής
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Ο Ερντογάν φλερτάρει πλέον επικίνδυνα
με τον ναυτικό αποκλεισμό ελληνικών νησιών 

Μ
ε σταθερό τρόπο συνεχίζει πλέον σε όλα
τα επίπεδα ο Ερντογάν το παραμύθι ότι
δήθεν η Ελλάδα απειλεί την Τουρκία με τα

στρατιωτικοποιημένα νησιά μας στην περιοχή του
Αιγαίου.

Ειδικότερα, η Άγκυρα ισχυρίζεται ότι η στρατιω-
τικοποίηση συγκεκριμένων ελληνικών νησιών στο
ΒΑ Αιγαίο αλλά και στη Δωδεκάνησο είναι δήθεν
παράνομη, καθώς δήθεν απαγορεύεται από τη
Συνθήκη της Λωζάννης αλλά και από τη Συνθήκη
Ειρήνης των Παρισίων του 1947.

Έτσι, ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2020 η Άγκυρα
είχε αρχίσει να διατείνεται ότι τα εν λόγω στρατιω-
τικοποιημένα νησιά αποτελούν δήθεν «απειλή για
την εθνική ασφάλεια της Τουρκίας» (www.dai-
lysabah.com, 20/9/2020), με τον Ερντογάν να δια-
μηνύει από την Έφεσο στις 9/6/2022 ότι «δεν κάνει
πλάκα» (www.tanea.gr, 9/6/2022) αλλά αντίθετα
απαιτεί εδώ και τώρα την αποστρατιωτικοποίηση
των νησιών μας, αλλιώς θα ενεργήσει με βάση δή-
θεν τις διεθνείς Συνθήκες (www.dailysabah.com,
9/6/2022) και με τον Τσελίκ να προαναγγέλλει
απροκάλυπτα εισβολή δηλώνοντας «μπορεί να έρ-
θουμε ξαφνικά ένα βράδυ» (www.cnn.gr,
9/6/2022).

Και όλα αυτά ενώ είναι πλέον πανθομολογούμε-
νο ότι η τουρκική στρατιά του Αιγαίου, το τουρκικό
casus belli και οι συνεχείς τουρκικές παραβιάσεις
του ελληνικού εναέριου χώρου αποτελούν απειλή
για την άμυνα και ασφάλεια των ελληνικών νησιών,
γεγονός που δικαιολογεί την προληπτική τους
στρατιωτικοποίηση στο πλαίσιο του δικαιώματος
αυτοάμυνας της Ελλάδας, το οποίο κατοχυρώνει το
άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, όπως
τονίζει άλλωστε και το ελληνικό υπουργείο Εξωτε-
ρικών (www.mfa.gr, 14/6/2018).

Τις τελευταίες όμως μέρες ο Ερντογάν κυριολε-
κτικά το τερμάτισε, καθώς με δηλώσεις του αμέ-
σως μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλεί-
ας της Τουρκίας επισήμανε σε συνέντευξή του στο
CNN Turk, μεταξύ άλλων, και τα εξής: « Έχουμε
προειδοποιήσει και τις ΗΠΑ και την Ελλάδα. Η Ελ-
λάδα πρέπει να αποστρατιωτικοποιήσει τα νησιά.
Στείλαμε επιστολή στον ΟΗΕ για να μη μας πουν

αργότερα πως δεν τους είχαμε προειδοποιήσει»
(www.kathimerini.gr, 28/9/2022).

Είχε προηγηθεί το Συμβούλιο Ασφάλειας της
Τουρκίας, το οποίο σε ανακοίνωσή του στις
28/9/2022 είχε δηλώσει: «Παρά τις εκκλήσεις μας
να εφαρμόσει τις υποχρεώσεις της που προκύ-
πτουν από το διεθνές δίκαιο και τις συνθήκες, η
Ελλάδα συνεχίζει τις παράνομες ενέργειές της και
εξετάστηκαν όλες οι προκλητικές ενέργειες. Η Ελ-
λάδα απομακρύνεται από τη λογική που έφτασε
στο σημείο να σαμποτάρει νατοϊκές ενέργειες και
να επιτεθεί σε πλοία που πλέουν στα διεθνή ύδατα.
Τονίστηκε ότι δεν θα διστάσουμε να χρησιμοποι-
ήσουμε κάθε είδους νόμιμες μεθόδους και μέσα
για την προστασία των συμφερόντων του έθνους
μας απέναντι στις μάταιες προσπάθειες της Ελλά-
δας. Καλούμε σε εκλογίκευση τους κύκλους που
παροτρύνουν την Ελλάδα να στρατιωτικοποιήσει τα
νησιά τα οποία έχουν αποστρατιωτικοποιημένο κα-
θεστώς» (www.skai.gr, 28/9/2022).

Στη συνέχεια τη σκυτάλη πήρε ο Τσαβούσογλου,
ο οποίος σε νέες δηλώσεις του είπε: «Φυσικά, ενώ
η Ελλάδα παραβιάζει το καθεστώς των αποστρα-
τιωτικοποιημένων νησιών κατά παράβαση του διε-
θνούς δικαίου, δεν μπορούμε να είμαστε αδρα-
νείς», για να καταλήξει ότι «τόσο στο Αιγαίο όσο και
στην Κύπρο θα λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για
να εδραιώσουμε τα δικά μας συμφέροντα και την
ασφάλεια και να προστατεύσουμε τα δικαιώματα
των Τουρκοκυπρίων» (www.skai.gr, 29/9/2022).

Και όλα αυτά μέσα σε ένα ντελίριο του τουρκικού
Τύπου, που αμέσως μετά τις αποφάσεις του Συμ-
βουλίου Ασφάλειας της Τουρκίας πριμοδότησε την
ανθελληνική εκστρατεία, φτάνοντας μάλιστα στο
να παρουσιάζει διάφορα σενάρια τουρκικής αντί-
δρασης, με το CNN Turk να επαναφέρει στο προ-
σκήνιο και το ζήτημα του ενδεχόμενου ναυτικού
αποκλεισμού κάποιου ή κάποιων από τα ελληνικά
στρατιωτικοποιημένα νησιά του Αιγαίου
(hellas.postsen.com, 29/9/2022).

Στην Αθήνα για άλλη μια φορά έχει σημάνει συ-
ναγερμός, με τους διάφορους τουρκολογούντες
δημοσιογράφους και αναλυτές στα τηλεοπτικά πα-
ράθυρα να ανακαλύπτουν, όψιμα βεβαίως, τα διά-
φορα τουρκικά σενάρια περί ναυτικού αποκλει-

σμού ελληνικών νησιών. Όμως, όταν εμείς από την
πλευρά μας πριν από δύο χρόνια αποκαλύπταμε τα
τουρκικά σχέδια για ενδεχόμενο ναυτικό αποκλει-
σμό κάποιου ελληνικού νησιού, εκείνοι από την
πλευρά τους περί άλλων ετύρβαζαν.

Βέβαια, στις διεθνείς σχέσεις το καθοριστικό ζή-
τημα είναι να μπορεί κανείς «να διαβάζει» έγκυρα
τις επόμενες κινήσεις του αντιπάλου και να λαμβά-
νει προληπτικά μέτρα πριν να είναι αργά.

Έτσι, ήδη από τις 16 Σεπτεμβρίου 2020 είχαμε
προειδοποιήσει σχετικά με άρθρο μας υπό τον τίτ-
λο «Καμιά αυταπάτη, ο Ερντογάν δεν εγκατέλειψε
το σχέδιό του να στραγγαλίσει το Καστελόριζο ακό-
μη και με ναυτικό αποκλεισμό» (www.no-
tismarias.gr, 16/9/2020), καλώντας ταυτόχρονα
την κυβέρνηση να προσφύγει στο Συμβούλιο
Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ειδικότερα τονίζαμε και τα
εξής: «Ταυτόχρονα, με βάση διάφορα δημοσιεύ-
ματα και ακριτομυθίες Τούρκων αξιωματούχων
έχω την εκτίμηση ότι ο Ερντογάν σκοπεύει να ζητή-
σει την άμεση απόσυρση της ελληνικής φρουράς
από το Καστελόριζο, ισχυριζόμενος ότι η εν λόγω
ελληνική στρατιωτική παρουσία δήθεν απαγο-
ρεύεται από τη Συνθήκη Ειρήνης του 1947 και ότι
επιπλέον η φρουρά αποτελεί δήθεν κίνδυνο για την
άμυνα και ασφάλεια της Τουρκίας.

Στη συνέχεια και δεδομένου ότι η Ελλάδα δεν
πρόκειται να δεχτεί την αποχώρηση της ελληνικής
φρουράς από το Καστελόριζο, η Τουρκία θα επικα-
λεστεί δήθεν το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη
του ΟΗΕ για δήθεν αυτοάμυνα και θα επιχειρήσει
να σφίξει τη θηλιά προχωρώντας ακόμη και σε
ναυτικό αποκλεισμό (;) του Καστελορίζου, προ-
σφεύγοντας ενδεχόμενα και στο Συμβούλιο Ασφα-
λείας του ΟΗΕ. Και ας μην ξεχνάμε ότι ο τουρκικός
Τύπος ήδη προαναγγέλλει εισβολή στο Καστελόρι-
ζο! Για τον λόγο αυτόν η Ελλάδα οφείλει να επε-
κτείνει άμεσα τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια στο Κα-
στελόριζο και σε όλη την ελληνική επικράτεια,
προσφεύγοντας ταυτόχρονα στο Συμβούλιο Ασφα-
λείας του ΟΗΕ για όλες τις παραπάνω παράνομες
ενέργειες της Τουρκίας» (www.notismarias.gr,
16/9/2020).

Χρειάστηκε να περάσουν τουλάχιστον 21 μήνες
για να αρχίσει να επιβεβαιώνεται η παραπάνω ανά-
λυσή μας, καθώς στο CNN Turk ξεκίνησαν τον Ιού-
νιο του 2022 να «συζητούν για ενδεχόμενο ναυτικό
αποκλεισμό των νησιών από την Τουρκία»
(www.capital.gr, 14/6/2022), με τα σενάρια μάλιστα
περί ναυτικού αποκλεισμού ελληνικών στρατιωτι-
κοποιημένων νησιών να χτυπούν κόκκινο μετά τις
αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας της Τουρ-
κίας στις 28/9/2022.

Όμως ακόμη και τώρα η κυβέρνηση δυστυχώς
δεν τολμά να προσφύγει στο Συμβούλιο Ασφαλείας
του ΟΗΕ για όλες τις παραπάνω παράνομες ενέρ-
γειες της Τουρκίας.



Τ
ο ότι κάτι σάπιο υπάρχει στο
βασίλειο της Δανιμαρκίας των
Ελληνικών Αμυντικών Συστη-
μάτων (ΕΑΣ) γίνεται αισθητό

από μακριά. Τις αποκαλύψεις και τα ρε-
πορτάζ της «Political» ακολούθησαν νέ-
ες καταγγελίες από την πλευρά των ερ-
γαζομένων στα ΕΑΣ, σύμφωνα με τις
οποίες η διοίκηση ευθύνεται για την κα-
κοδιαχείριση της εταιρείας και τις καθυ-
στερημένες παραδόσεις. 

Παράλληλα, αποκαλύπτουν την αγορά
των 10 SUV για τις μετακινήσεις των στε-
λεχών αλλά και την εκποίηση 750 μηχα-
νημάτων για παλιοσίδερα από τις εγκα-
ταστάσεις Υμηττού. Την ίδια ώρα όμως
έρχεται η ΔΑΚΕ ΕΑΣ Υμηττού να καταγ-
γείλει το προεδρείο του Σωματείου Ερ-
γαζομένων ΕΑΣ για μονομερείς ανακοι-
νώσεις σε βάρος της εταιρείας χωρίς να
έχει προηγηθεί διαβούλευση μεταξύ των
μελών αλλά και για φασιστική νοοτροπία.
Ένα... μπάχαλο, κατά το κοινώς λεγόμε-
νο, που δείχνει το βάθος της διάβρωσης
σε όλα τα επίπεδα στη νευραλγική για το
δημόσιο συμφέρον εταιρεία.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρ-
χή, παραθέτοντας την ανακοίνωση του
Σωματείου Εργαζομένων των ΕΑΣ. Σε
αυτή λοιπόν το σωματείο εργαζομένων
ισχυρίζεται ότι «η διοίκηση των ΕΑΣ, με
τις μεγάλες ευθύνες για την κατάρρευση
της εταιρείας και την αδυναμία υποστή-
ριξης των αναγκών των Ενόπλων Δυνά-
μεων, αποφάσισε σε ΔΣ την προμήθεια
δέκα πολυτελών SUV για τα στελέχη της
εταιρείας. Στο ίδιο ΔΣ, με στόχο το άδει-
ασμα του Υμηττού για την κατασκευή του
Κυβερνητικού Πάρκου, αποφασίστηκε η
εκποίηση 750 μηχανών του εργοστασίου
ως SCRAP (παλιοσίδερα δηλαδή), οι
οποίες χαρακτηρίστηκαν “μη αξιοποι-
ήσιμες παραγωγικά”, όχι από τα στελέχη
των ΕΑΣ αλλά από μια ιδιωτική εταιρεία
που δεν έχει καμία σχέση με την παρα-
γωγική διαδικασία των ΕΑΣ».

Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο
εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΔΣ
της εταιρείας διατύπωσε σοβαρές ενστά-
σεις, οι οποίες όμως δεν φαίνεται να στά-
θηκαν ικανές να προβληματίσουν κανέ-
να από τα μέλη του ΔΣ, με αποτέλεσμα τη
λήψη των παραπάνω αποφάσεων. Την
αγορά δηλαδή των δέκα πολυτελών αυ-
τοκινήτων για να μετακινούνται τα στελέ-
χη της εταιρείας και το πέταγμα 750 μη-
χανημάτων για παλιοσίδερα έπειτα από
εισήγηση ιδιωτικής εταιρείας! Παράλλη-
λα, καταγγέλλουν ότι η διοίκηση αποφά-
σισε «να προσλάβει στους ήδη 70 υποα-

πασχολούμενους εργολαβικούς εργαζό-
μενους μέσω ΟΝΕΧ στον Υμηττό που θα
“μετεγκατασταθεί” άλλους 13, σε ένα ερ-
γοστάσιο που δεν παράγει».

Σε άλλη ρότα η ΔΑΚΕ ΕΑΣ Υμηττού
Στις παραπάνω καταγγελίες που θα

μπορούσε να αποδώσει κανείς μόνο εν-

διαφέρον για την επιβίωση των ΕΑΣ και
συνδικαλιστικό καθήκον, έρχονται οι
ίδιοι οι συνάδελφοί τους για να χρεώ-
σουν στο προεδρείο του Σωματείου εμ-
πάθεια, φασιστική νοοτροπία «αποφασί-
ζουμε και διατάζουμε» και ανεπιτυχή
διαχείριση των προβλημάτων των συνα-
δέλφων. 

Στην ξεχωριστή ανακοίνωση της ΔΑ-
ΚΕ ΕΑΣ Υμηττού σημειώνεται: «Στο ΔΤ
στις 22/09/2022 το προεδρείο και ΜΟΝΟ
ΑΥΤΟ κάνει για πολλοστή φορά αισθητή
την παρουσία του με κορόνες, κακίες και
τίποτε άλλο! Ο λόγος ύπαρξης του κάθε
σωματείου είναι να υπηρετεί τον σκοπό
της ίδρυσής του, δηλαδή με τις καθημε-
ρινές επαφές και παραστάσεις να προ-
σπαθεί για την επίλυση προβλημάτων
που ταλανίζουν την εταιρεία και τους ερ-
γαζόμενους. Το δικό μας προεδρείο έχει
επιλέξει εδώ και πολύ καιρό τη στείρα
άρνηση στην αντιπολίτευση “για να ρίξει
τον Μητσοτάκη άραγε!!!”, μέσω ΔΤ και
ανακοινώσεων και τίποτε άλλο!» και
συμπληρώνουν πως το προεδρείο του
σωματείου στρέφεται κατά της διοίκη-
σης για τις 13 προσλήψεις μέσω εργολά-
βου, όταν εδώ και χρόνια δεν έχει βρεθεί
λύση στο πρόβλημα. «Αντί με την καθη-
μερινή σας παρουσία τόσο στη διοίκηση
όσο και στα συναρμόδια υπουργεία να
πιέζετε για τη θεσμοθέτηση ενός αντι-
κειμενικού τρόπου προσλήψεων (έστω
και εργολαβικών!), εσείς συνεχίζετε τη
δουλειά που ξέρετε να κάνετε τόσα χρό-
νια, πολύ καλά μάλιστα, για να είστε αρε-
στοί σε κάποιους και να χαϊδεύετε κά-
ποια αυτιά!», για να καταλήξουν και οι
ίδιοι πως οι κατηγορίες σε βάρος Κω-
στόπουλου για ατασθαλίες και απευθεί-
ας αναθέσεις πρέπει να καταλήξουν
στον εισαγγελέα για να μην έχει το σω-
ματείο την ευθύνη της συγκάλυψης ή
την κατηγορία της συκοφάντησης.

«Η ζωή μάς έχει διδάξει ότι κομμουνι-
στής δεν είναι μόνο αυτός που είναι μέλος
του κόμματος, έτσι και φασίστας δεν είναι
μόνο το μέλος ενός φασιστικού κόμματος.
Εδώ κάποιοι, αν και δηλώνουν δημοκρά-
τες, με τις ενέργειές τους μας υπενθυμί-
ζουν τον φασισμό τους! Το ΔΤ που υπογρά-
φει το προεδρείο σαν ΔΣ είναι απόφαση
όλων των παρατάξεων ή μόνο του “ενι-
αίου”; Ποιος σας έδωσε το δικαίωμα να
υπογράφετε ΕΝ ΛΕΥΚΩ για τις άλλες πα-
ρατάξεις χωρίς αυτές να ενημερώνονται;
Φοβόσαστε για τις τυχόν ευθύνες σας αυ-
τών που γράφετε; Αν αυτές οι ενέργειες
δεν είναι φασιστικές, “αποφασίζω και
πράττω”, τότε τι είναι φασισμός;». 
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τα 10 τζιπ, 
τα μηχανήματα
που έγιναν σκραπ
και ο πόλεμος 
των εργαζομένων 

Μαλλιά κουβάρια έχουν γίνει
διοίκηση και συνδικαλιστές
των Ελληνικών 
Αμυντικών Συστημάτων



Η
αναπληρώτρια εκπρόσωπος
Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
Αναστασία Σιμητροπούλου
ξεκαθαρίζει ότι «το ΠΑΣΟΚ

ποτέ δεν θα γίνει ο παράγοντας εκείνος
που θα βοηθήσει τη ΝΔ να παραμείνει
στην εξουσία ή να επιστρέψει ο ΣΥΡΙΖΑ».
Θεωρεί ότι «όσο και αν “κουράζει” τη ΝΔ
η αντισυνταγματική πράξη των υποκλο-
πών, η αλήθεια θα βγει στην επιφάνεια»,
υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα της θα κά-
νει τα πάντα για να λάμψει η αλήθεια. 

Σε πρόσφατη συνέντευξή του ο πρό-
εδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ υποστή-
ριξε μεταξύ άλλων πως «εχθρός
όλων είναι η πολιτική αστάθεια».
Ποια θα είναι η στάση του κόμματός
σας αν υπάρξει αυτό το ενδεχόμενο; 

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής έχει απο-
δείξει διαχρονικά ότι αποτελεί τον εγγυη-
τή της σταθερότητας στην πολιτική ζωή
του τόπου μας. Φυσικά, όσο και να το επι-
διώκουν τόσο η ΝΔ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, το
ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν θα γίνει ο παράγοντας
εκείνος που θα βοηθήσει τη ΝΔ να παρα-
μείνει στην εξουσία ή να επιστρέψει ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Παρά τις προσπά-
θειες των δύο κομμάτων να μας ταυτί-
σουν με τη μία ή την άλλη παράταξη,
εμείς ακολουθούμε μια αυτόνομη πο-
ρεία, με ρεαλιστικές και πάνω από όλα
εφαρμόσιμες και δίκαιες προτάσεις με
επίκεντρο τον πολίτη και προς όφελος
των πολλών και όχι των λίγων.

Θεωρείτε ότι ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ ακο-
λουθούν στρατηγική διάλυσης του
ΠΑΣΟΚ; 

Είναι πασιφανές ότι υπάρχει μια τοξική

αντιπαράθεση ανάμεσα στα δύο κόμματα
που κυβέρνησαν την πατρίδα μας τα τε-
λευταία χρόνια με οδυνηρά αποτελέσμα-
τα. Καθημερινά είμαστε θεατές έντονων
διαξιφισμών για το ποιος από τους δύο
(Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ) κυ-
βέρνησε χειρότερα. Ζυγιστήκανε, μετρη-
θήκανε και το πολιτικό τους βάρος κρί-
θηκε ανεπαρκές. Βλέπουν με πανικό το
ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής να τους χαλάει
τη μαγιά και να κερδίζει κάθε μέρα όλο
και περισσότερο την εμπιστοσύνη της
κοινωνίας. Για αυτό και είναι έκδηλη η
αγωνία τους για το πώς θα κινηθεί το ΠΑ-
ΣΟΚ, εξ ου και η ατελείωτη προσπάθειά
τους να αποδομήσουν την παράταξή μας.

Πώς σχολιάζετε την εκτίμηση που
θέλει το κόμμα σας να μη «χειρίστη-
κε» καλά την υπόθεση των υποκλο-
πών, με αποτέλεσμα το ζήτημα αυτό
να περιοριστεί σε μια αντιπαράθεση
ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ να έχει
μείνει στο επίπεδο της καταγγελίας;

Το σκάνδαλο των υποκλοπών αποτελεί
ένα καίριο πλήγμα στη δημοκρατία. Δεν
είναι προσωπικό θέμα του προέδρου του
ΠΑΣΟΚ, είναι θέμα κάθε πολίτη που ζει
σε μια ευνομούμενη κοινωνία. Δεν νοεί-
ται το 2022 να ζούμε υπό τον φόβο ότι κά-
ποιος ενδέχεται να παρακολουθεί τις συ-
νομιλίες μας και να το παρουσιάζει ως
κανονικότητα. Στη δημοκρατία δεν επι-
τρέπεται αυτή η «κανονικότητα» και είναι

χρέος όλων μας να προστατεύσουμε τους
θεσμούς. Η κυβέρνηση από την πρώτη
στιγμή που πιάστηκε επ’ αυτοφώρω προ-
σπάθησε τεχνηέντως να δικαιολογήσει τα
αδικαιολόγητα, να αποπροσανατολίσει
τον κόσμο με την αρχική υποβάθμιση του
θέματος, με τη δήθεν ανάμειξη ξένων
κρατών, διασύροντας με αυτό τον τρόπο
τη χώρα μας, με τη στοχοποίηση του κ.
Ανδρουλάκη και τελευταία με την προ-
σπάθειά της να ξεχαστεί το θέμα αυτό και
να κρυφτούν κάτω από το χαλί οι τραγι-
κές ευθύνες αυτής της παράνομης και
αντισυνταγματικής της πράξης. Το σίγου-
ρο είναι ότι θα το φτάσουμε μέχρι τέλους
και ότι θα αποκαλυφθεί η πάσα αλήθεια
παρά τα τεχνάσματα της ΝΔ να ξεχασθεί
το όλο ζήτημα.

Η Εξεταστική Επιτροπή δεν μας
έκανε σοφότερους αναφορικά με
τις αιτίες που οδήγησαν την ΕΥΠ να
βάλει στο στόχαστρό της τον Νίκο
Ανδρουλάκη. Πώς σκοπεύετε να
λύσετε αυτό τον γρίφο; 

Σαφέστατα και δεν γίναμε σοφότεροι από
την όλη διαδικασία της Εξεταστικής Επιτρο-
πής με τον τρόπο με τον οποίο διενεργήθη-
κε. Άλλωστε, δεν θα μπορούσε να είναι και
διαφορετικά από τη στιγμή που τους όρους
της συζήτησης τους επέβαλε η κυβέρνηση
όπως επίσης και τα άτομα που κλήθηκαν να
καταθέσουν. Για αυτό είδαμε περιέργως να
μην καλείται στην Εξεταστική ο κύριος Δη-
μητριάδης, πρόσωπο-κλειδί της όλης υπό-
θεσης, το alter ego του πρωθυπουργού.
Ένα πρόσωπο της απολύτου εμπιστοσύνης
του πρωθυπουργού, το οποίο του έδινε ανα-
φορά για κάθε του κίνηση. Από την άλλη,
παρακολουθήσαμε με έκπληξη ότι πρόσω-

πα που τελικά κατέθεσαν, όπως ο απερχό-
μενος διοικητής της ΕΥΠ κ. Κοντολέων, δεν
προσέφεραν τίποτα ουσιαστικό στη συζή-
τηση, γιατί απλώς «εφηύραν» το απόρρητο.
Επομένως, η φράση «όλα στο φως» που
ισχυριζόταν η κυβέρνηση της Νέας Δημο-
κρατίας ήταν απλώς «όλα στο σκοτάδι».
Όσο και αν «κουράζει» τη ΝΔ η αντισυνταγ-
ματική πράξη των υποκλοπών, η αλήθεια θα
βγει στην επιφάνεια.

Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι οι δη-
μοσκοπήσεις δείχνουν να έχουν
«παγώσει» τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ; 

Οι δημοσκοπήσεις αποτελούν μια απο-
τύπωση της στιγμής και είναι ένα εργα-
λείο το οποίο οφείλουμε να χρησιμοποι-
ούμε σωστά και όχι όπως μας βολεύει
κάθε φορά. Για αυτό πρέπει να διαβάζου-
με και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά.
Τον τελευταίο καιρό διαπιστώνουμε την
έντονη πλέον απογοήτευση των πολιτών
απέναντι στην κυβέρνηση πάνω στα θέ-
ματα της ακρίβειας, της πανδημίας και
των υποκλοπών. Επιπλέον, δεν πρέπει να
αγνοήσουμε το γεγονός ότι τη συγκεκρι-
μένη περίοδο είμαστε έπειτα από τις και-
ροσκοπικές και ψηφοθηρικές παροχο-
λογίες της κυβέρνησης στη ΔΕΘ και τις
φρούδες ελπίδες που για άλλη μία φορά
δημιουργεί στους πολίτες. Δυστυχώς,
όμως, για τους συμπολίτες μας η πραγ-
ματικότητά που βιώνουν είναι εντελώς
διαφορετική από το αφήγημα της κυβέρ-
νησης. οι πολίτες μέρα με τη μέρα συνει-
δητοποιούν ότι το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλα-
γής είναι η μόνη αξιόπιστη παράταξη
όπου οι προτάσεις της είναι οι πλέον ρεα-
λιστικές και δίκαιες προς όφελος φυσικά
των πολλών και όχι των λίγων.
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΙΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ



του Μιχάλη Μαστοράκη

Ε
ν μέσω έντονων συζητήσεων
και διαβουλεύσεων που συνεχί-
στηκαν αμείωτες στο χθεσινό
Συμβούλιο Υπουργών Ενέργει-

ας της ΕΕ, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία
φορά τις διαφορετικές «οπτικές γωνίες»
των πραγμάτων μεταξύ των κρατών-με-
λών, τελικά υιοθετήθηκαν τρία νέα μέτρα
για την αντιμετώπιση της κρίσης. 

Το Συμβούλιο συμφώνησε σε έναν εθε-
λοντικό στόχο μείωσης της κατανάλωσης
της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 10% και σε
έναν υποχρεωτικό στόχο μείωσης 5% της
κατανάλωσης κατά τις ώρες αιχμής. Τα
κράτη-μέλη θα προσδιορίσουν το 10% των
ωρών αιχμής τους μεταξύ της 1ης Δεκεμ-
βρίου 2022 και της 31ης Μαρτίου 2023,
κατά τις οποίες θα μειώσουν τη ζήτηση. 

Στα 180€ ανά μεγαβατώρα 
Το Συμβούλιο συμφώνησε να τεθεί

ανώτατο όριο στα 180 ευρώ ανά μεγαβα-
τώρα στα υπερέσοδα των ηλεκτροπαρα-
γωγών, συμπεριλαμβανομένων των παρα-
γωγών ΑΠΕ, πυρηνικών και λιγνίτη. 

Το επίπεδο του πλαφόν έχει σχεδιαστεί
για να διατηρηθεί η κερδοφορία των φο-
ρέων εκμετάλλευσης και να μην παρεμ-
ποδιστούν οι επενδύσεις σε ΑΠΕ.

Επιπρόσθετα, δίνεται η δυνατότητα τα
κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν μέτρα της
επιλογής τους για την απορρόφηση και τη
διάθεση αυτών των εσόδων, όπως και να
διαθέτουν σχετική ευελιξία. Μεταξύ άλλων,
να έχουν τη δυνατότητα καθορισμού υψη-
λότερου πλαφόν ή της διαφοροποίησης με-
ταξύ τεχνολογιών καθώς και εφαρμογής
ορίων στα έσοδα των εμπόρων. 

Πώς υπολογίζεται η εισφορά
Τα κράτη-μέλη επιπλέον συμφώνησαν

να ορίσουν μια υποχρεωτική προσωρινή
εισφορά αλληλεγγύης επί των κερδών
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούν-
ται στους τομείς του αργού πετρελαίου,
του φυσικού αερίου, του άνθρακα και των
διυλιστηρίων. Η εισφορά αλληλεγγύης θα
υπολογίζεται επί των φορολογητέων κερ-
δών, όπως προσδιορίζονται βάσει των
εθνικών φορολογικών κανόνων κατά το
φορολογικό έτος που αρχίζει το 2022

ή/και το 2023, τα οποία υπερβαίνουν την
αύξηση κατά 20% των μέσων ετήσιων φο-
ρολογητέων κερδών από το 2018. Η ει-
σφορά αλληλεγγύης θα εφαρμόζεται επι-
πλέον των τακτικών φόρων και εισφορών
που ισχύουν στα κράτη-μέλη. 

Τα κράτη-μέλη μπορούν να διατηρή-
σουν εθνικά μέτρα που είναι ισοδύναμα
με την εισφορά αλληλεγγύης, εφόσον εί-
ναι συμβατά με τους στόχους του κανονι-
σμού και παράγουν τουλάχιστον συγκρί-
σιμα έσοδα.

Παράλληλα θα χρησιμοποιούν τα έσοδα
από την εισφορά αλληλεγγύης για την πα-
ροχή οικονομικής στήριξης στα νοικοκυ-
ριά και τις επιχειρήσεις και για την άμ-
βλυνση των επιπτώσεων των υψηλών λια-
νικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Το χρονοδιάγραμμα
Τα μέτρα έχουν προσωρινό και έκτακτο

χαρακτήρα. Θα ισχύσουν από την 1η Δε-
κεμβρίου 2022 έως τις 31 Δεκεμβρίου
2023. Οι στόχοι μείωσης της κατανάλω-
σης ενέργειας ισχύουν έως τις 31 Μαρτίου
2023. Το υποχρεωτικό ανώτατο όριο για τα
έσοδα της αγοράς ισχύει έως τις 30 Ιουνί-
ου 2023. 
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«Ζεστό» χρήμα 3,65 δισ. ευρώ θα εισρεύσει στα δη-
μόσια ταμεία έως το τέλος του έτους από το Ταμείο Ανά-
καμψης, καθώς χθες η Ελλάδα υπέβαλε το δεύτερο αί-
τημα πληρωμής, το οποίο μας κατατάσσει μεταξύ των
πέντε πρώτων χωρών που υποβάλλουν δεύτερο αίτημα
πληρωμής και ταυτόχρονα στην πρώτη θέση ως προς το
σκέλος των επιδοτήσεων.

Στην παρουσίαση των μέχρι στιγμής στοιχείων για την
πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης συμμετείχαν ο ανα-
πληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακά-
κης, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, ο γενικός
γραμματέας Συντονισμού της κυβέρνησης Θανάσης
Κοντογεώργης και ο διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας
Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) Νίκος
Μαντζούφας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο επικεφα-
λής του σχεδίου «Ελλάδα 2.0» Θόδωρος Σκυλακάκης:
1. Η Ελλάδα εκπλήρωσε νωρίτερα από τον αρχικό

σχεδιασμό τρία ορόσημα που σχετίζονται με το δανει-
ακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη-
τας (ΤΑΑ). Συνεπώς, στο 1,72 δισ. ευρώ (πληρωμή επι-
δοτήσεων) προστίθεται ακόμη 1,84 δισ. ευρώ (πληρωμή
δανείων).
2. Το συνολικό ύψος της πρώτης δόσης, που εκταμι-

εύτηκε στις 8 Απριλίου του 2022, ανήλθε, επίσης, σε
3,65 δισ. ευρώ (1,72 δισ. ευρώ για επιδοτήσεις και 1,84

δισ. ευρώ για δάνεια). 
3. Στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

έχουν ενταχθεί, προς το παρόν, 372 έργα, συνολικού
προϋπολογισμού 13,5 δισ. ευρώ, με αποφάσεις που
έχει υπογράψει ο κ. Σκυλακάκης.
4. Ο συνολικός προϋπολογισμός των δανείων ανέρ-

χεται σε 6,82 δισ. ευρώ, περίπου, εκ των οποίων 2,83
δισ. ευρώ αφορούν δάνεια του ΤΑΑ, 2,46 δισ. ευρώ κε-
φάλαια των τραπεζών και 1,53 δισ. ευρώ καλύπτονται
από ίδια κεφάλαια των επενδυτών. 
5. Από τα 150 υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια που

βρίσκονται στο στάδιο της προέγκρισης, έχουν συμβα-
σιοποιηθεί τα 23 με προϋπολογισμό 1,41 δισ. ευρώ. 
6. Σε επίπεδο απορρόφησης, στο πλαίσιο του Εθνι-

κού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η εκταμί-
ευση πόρων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσε-
ων (ΠΔΕ) ανέρχεται σε 1,65 δισ. ευρώ (μέχρι και την 29η
Σεπτεμβρίου).

Λουκάς Γεωργιάδης

«Ζεστό» χρήμα 3,65 δισ. για έργα του Ταμείου Ανάκαμψης 

Απόφαση για πλαφόν στους
ηλεκτροπαραγωγούς, μείωση
κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας και επιβολή έκτακτης
εισφοράς αλληλεγγύης 
σε εταιρείες πετρελαίου, 
αερίου και διυλιστήρια
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Τα τρία νέα μέτρα για
την ενεργειακή κρίση

ΣΥΝΟΔΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



Σ
ε μια εθνικιστή φιέστα που στή-
θηκε χθες στο Κρεμλίνο, ο
Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε
διατάγματα προσάρτησης τεσ-

σάρων κατεχόμενων ουκρανικών περι-
φερειών, όπου στήθηκαν τα ψευδοδημο-
ψηφίσματα, και πιάστηκε χέρι χέρι με
τους φιλορώσους «ηγέτες», φωνάζοντας
μαζί τους «Ρωσία! Ρωσία!». Σε απάντη-
ση, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ
Ζελένσκι υπέβαλε αίτημα «ταχείας προ-
σχώρησης» στο ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι δεν
θα καθίσει στο τραπέζι των διαπραγμα-
τεύσεων όσο παραμένει πρόεδρος της
Ρωσίας ο Πούτιν.

Νωρίτερα, ο «νεο-τσάρος» εξαπέλυσε
απειλές, ακόμα και για χρήση πυρηνικών
όπλων, για την προστασία των προσαρτη-
μένων περιοχών, τις οποίες θεωρεί πλέον
ρωσικό έδαφος.

Με μια ομιλία γεμάτη εχθρότητα προς τη
Δύση, ο Πούτιν είπε ότι οι ΗΠΑ δημιούργη-
σαν «δεδικασμένο» με τη χρήση πυρηνι-
κών όπλων στη Χιροσίμα στο τέλος του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου, δηλώνοντας έτοιμος
για συζητήσεις με την Ουκρανία, αλλά μόνο
«αν το καθεστώς του Κιέβου σταματήσει
αμέσως όλες τις εχθροπραξίες», την ώρα
που ο στρατός του Κιέβου πραγματοποιεί
μια επιτυχημένη αντεπίθεση στα βορειοα-
νατολικά, ενισχυμένος με δυτικά όπλα. 

Νέες κυρώσεις από ΗΠΑ
Αναλυτές εκτιμούν ότι η προσάρτηση

Λουγκάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερ-
σώνας συνιστά επικίνδυνη κλιμάκωση,

και σβήνει κάθε ελπίδα για συμφωνία κα-
τάπαυσης του πυρός, καθώς η ενσωμάτω-
ση αυτών των εδαφών στη Ρωσική Ομο-
σπονδία δεσμεύει τον Πούτιν να τα υπερα-
σπιστεί στο διηνεκές, με το Κρεμλίνο να
παρουσιάζει πλέον τον πόλεμο σαν αμυν-
τική μάχη για την επιβίωση της Ρωσίας.

Κίεβο και Δύση δηλώνουν ότι δεν θα
αναγνωρίσουν ποτέ τα προσαρτημένα
εδάφη, ενώ οι Ουκρανοί εμφανίζονται σί-
γουροι ότι ο Πούτιν μπορεί να τους χτυπή-
σει ακόμα και με τακτικά πυρηνικά όπλα. 

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν επιβολή νέων κυ-

ρώσεων στη Ρωσία μετά την προσάρτηση,
με τον Τζο Μπάιντεν να χαρακτηρίζει «δό-
λια» και «θρασύτατη» την προσπάθεια της
Μόσχας «να επανασχεδιάσει τα ουκρανι-
κά σύνορα».

Στο πολεμικό μέτωπο, ρωσικός πύραυ-
λος χτύπησε χθες κομβόι που μετέφερε
πολίτες μακριά από την προσαρτημένη
Ζαπορίζια, σκοτώνοντας τουλάχιστον 28
αμάχους, ενώ οι Ουκρανοί έχουν περικυ-
κλώσει τη στρατηγικής σημασίας πόλη
Λιμάν στην επίσης προσαρτημένη περιο-
χή του Ντονέτσκ. 
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Τυφώνας «Ίαν»: Άφησε πίσω του συντρίμμια - Φόβοι για εκατοντάδες νεκρούς 

Υπέγραψε την προσάρτηση
τεσσάρων ουκρανικών
περιοχών και δήλωσε 
πως θα τις υπερασπιστεί 
ακόμα και με πυρηνικά όπλα 
- Αίτημα «ταχείας
προσχώρησης» στο ΝΑΤΟ
υπέβαλε ο Ζελένσκι
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Οι αμερικανικές αρχές εκφράζουν φόβους για
εκατοντάδες νεκρούς στη Φλόριντα μετά τη σα-
ρωτική επέλαση του τυφώνα « Ίαν», που προκά-
λεσε βιβλικές καταστροφές, με πλημμύρες και
ρεκόρ ορμητικών κυμάτων,
καθώς οι άνεμοι έπνεαν με
ταχύτητα 250 χλμ/ώρα και
το ύψος του νερού ξεπέρα-
σε τα τρία μέτρα. 

«Είναι τυφώνας από αυ-
τούς που χτυπούν κάθε
500 χρόνια», λένε μετεω-
ρολόγοι, την ώρα που πά-
νω από 2,6 εκατομμύρια άνθρωποι έμειναν χω-
ρίς ρεύμα και πόσιμο νερό, ενώ χιλιάδες σπίτια
διαλύθηκαν.

Η κλίμακα των καταστροφών είναι συγκλονι-
στική, ακόμη και για τους κατοίκους της Φλόριν-
τα που έχουν επιβιώσει από άλλους ισχυρούς τυ-

φώνες. Δρόμοι διαλύθηκαν, δέντρα κόπηκαν στη
μέση, σπίτια και καταστήματα ισοπεδώθηκαν,
ενώ αυτοκίνητα που επέπλεαν καταστράφηκαν
ολοσχερώς. 

Διασώστες έφταναν χθες
από αέρος και θαλάσσης
για να προσεγγίσουν τους
ανθρώπους που δεν είχαν
απομακρυνθεί, ενώ στη μι-
κρή πόλη Φορτ Μάιερς οι
πλημμύρες είναι τόσο με-
γάλες που ορισμένες συ-
νοικίες μοιάζουν με λιμνο-

θάλασσες. Η θάλασσα βγήκε κυριολεκτικά στη
στεριά, παρασύροντας πλεούμενα, ακόμα και
καρχαρίες, στους δρόμους.

Οι μετεωρολόγοι λένε ότι ο « Ίαν» μπορεί να
ενισχυθεί ξανά στον Ατλαντικό και να επιστρέψει
στην ξηρά, χτυπώντας τώρα τη Νότια Καρολίνα.

Φιέστα με απειλές από τον Πούτιν 



Α
κόμη και οι έμπειροι αξιωμα-
τικοί της Ασφάλειας λύγισαν
στο θέαμα που αντίκρισαν
μπαίνοντας στο ποιμνιοστάσιο

του 56χρονου κτηνοτρόφου από τη Λεκά-
νη Καβάλας, καθώς ένα βρέφος περίπου
ενάμισι έτους κείτονταν νεκρό δίπλα στο
άψυχο σώμα της μητέρας του και μέσα σε
μια λίμνη αίματος. Δράστης, ο 56χρονος
πατέρας του παιδιού, ο οποίος αμέσως
μετά έδωσε τέλος στη ζωή του, ολοκλη-
ρώνοντας την οικογενειακή τραγωδία. 

Τα όσα συνέβησαν το πρωινό της Παρα-
σκευής 30/9 δεν τα χωρά ανθρώπου νους.
Ένα τηλεφώνημα λίγο μετά τις 09.00
έμελλε να είναι η αρχή του δράματος, με
τον 56χρονο να καλεί την 31χρονη εν δια-
στάσει Ελληνογερμανίδα σύντροφό του να
πάρει το ενάμισι έτους παιδί τους και να
πάνε μια βόλτα να μιλήσουν. Τελικά, τους
οδήγησε στο μαντρί που διατηρούσε σε

ορεινή περιοχή και εκεί έκανε πράξη την
απειλή που φαίνεται να είχε εκστομίσει
καιρό πριν, όταν η 31χρονη τον απείλησε
ότι θα πάρει το μωρό και θα φύγει από την
Ελλάδα. Ο κτηνοτρόφος φαίνεται να
έστρεψε την κυνηγετική του καραμπίνα
πρώτα προς το μέρος του παιδιού, να το
σκότωσε, στη συνέχεια να εκτέλεσε την εν
διαστάσει σύντροφό του και στο τέλος να
αυτοκτόνησε. Πριν δώσει τέλος στη ζωή
του, τηλεφώνησε σε έναν ξάδερφό του και
φέρεται να του είπε: « Έλα στο μαντρί,
σκότωσα τη γυναίκα και το παιδί μου». 

Η προειδοποίηση της φίλης
Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από με-

ρικά 24ωρα οι δύο εν διαστάσει σύντροφοι
είχαν δικαστήριο για το θέμα της επιμέλει-
ας του μωρού, ενώ οι διαμάχες τους ήταν
καθημερινές. Ο 56χρονος φέρεται να πήγε
στο σπίτι του παππού της 31χρονης και να
έσυρε την ίδια και το παιδί μέχρι τον τόπο
της τραγωδίας. Αξίζει να σημειωθεί πως
για τον δράστη και αυτόχειρα δεν υπάρχει
κανένα ιστορικό ψυχικής πάθησης, ενώ
δεν είχε απασχολήσει ποτέ ως τώρα τις
Αρχές. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ωστόσο, το
τελευταίο διάστημα παρουσιαζόταν έξαλ-

λος με την 31χρονη Ελληνογερμανίδα, κα-
θώς υποστήριζε ότι εκείνη προετοίμαζε τη
φυγή της για τη Γερμανία, μαζί με το ενά-
μισι έτους μωρό τους. 

Μια γειτόνισσα και φίλη της 31χρονης
ανέφερε ότι μία ώρα πριν από την τραγω-
δία τής είπε: «“Άννα, μην πας”, και εκείνη
μου απάντησε “δεν θέλω να του χαλάσω το
χατίρι, μην τον εξαγριώσω”. Τελικά τον
ακολούθησε γιατί δεν περίμενε να το κά-
νει αυτό και ας την είχε απειλήσει στο πα-
ρελθόν…». Πρώτος έφτασε στο σημείο ο
ξάδερφος του 56χρονου, τον οποίο ειδο-

ποίησε τηλεφωνικά, ο οποίος είπε συγ-
κλονισμένος: «Τους βρήκα και τους τρεις
νεκρούς, έξω από το δωματιάκι. Το κεφά-
λι του είχε διαλυθεί. Το μωρό ήταν νεκρό
δίπλα από τη μαμά του». 
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Οικογενειακή τραγωδία στη
Λεκάνη Καβάλας με 56χρονο
κτηνοτρόφο που εκτέλεσε στο
μαντρί του το βρέφος και τη
φίλη του, με την οποία ήταν 
σε διάσταση και τον είχε
απειλήσει πως θα φύγει 
με το παιδί τους στη Γερμανία 

Δολοφόνησε 
το παιδί του και
τη σύντροφό του
και αυτοκτόνησε 

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Μια τραγική ιστορία κρύβεται πίσω από τον θάνατο της
43χρονης, η οποία παλιά εργαζόταν ως μοντέλο και εν-
τοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στους Αγίους Θεο-
δώρους.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά χθες, η άτυχη γυναί-
κα εντοπίστηκε από την οικιακή βοηθό της, η οποία πήγε
στο σπίτι για να καθαρίσει. Όταν είδε τη σορό της γυναίκας
κάλεσε αμέσως την Ελληνική Αστυνομία και ασθενοφόρο
του ΕΚΑΒ προκειμένου να την παραλάβει.

Όπως έλεγαν χθες πηγές από την περιοχή, η άτυχη γυ-
ναίκα ζούσε ένα οικογενειακό δράμα. Πριν από αρκετά
χρόνια ο αδερφός της αυτοκτόνησε, ενώ υπηρετούσε τη

στρατιωτική θητεία του στην Κύπρο. Έκτοτε η κοπέλα αντι-
μετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα. Οι ίδιες πηγές τόνισαν
χθες πως πριν από μερικούς μήνες έχασε τον πατέρα της,
ενώ πριν από λίγες ημέρες άφησε την τελευταία του πνοή ο
παππούς της. 

Παράλληλα, η μητέρα της νοσηλεύεται σε νοσοκομείο
της Αθήνας με σοβαρό πρόβλημα υγείας, ενώ προχθές
υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Μετά την αυτοκτονία του αδερφού της, η 43χρονη που
έχασε τη ζωή της χρειάστηκε να νοσηλευτεί δύο φορές στο
Ψυχιατρικό Ίδρυμα της Τρίπολης. Οι ίδιες πληροφορίες
ανέφεραν πως κατά το παρελθόν είχε προσπαθήσει να βά-

λει τέλος στη ζωή της τουλάχιστον δύο φορές. Την τελευ-
ταία φορά πήδηξε από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να
υποστεί πολλαπλά κατάγματα στο σώμα της. Μπορεί να
έκανε πολύωρα και μεγάλα χειρουργεία, όμως τα προβλή-
ματα δεν αποκαταστάθηκαν πλήρως. Μετά την απόπειρα
που έκανε αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα.

Η άτυχη γυναίκα είχε συνεργαστεί με πολλούς διάση-
μους Έλληνες σχεδιαστές στο παρελθόν. Τα αίτια του θα-
νάτου της αναμένεται να διαλευκανθούν μετά τη διενέρ-
γεια νεκροψίας-νεκροτομής από τον αρμόδιο ιατροδικα-
στή που ανέλαβε την υπόθεση.

Μίλτος Σακελλάρης 

Άγιοι Θεόδωροι: Οικογενειακό δράμα πίσω από τον θάνατο του πρώην μοντέλου 
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«Σαφάρι» της Δίωξης 
Ναρκωτικών με 
63  προσαγωγές 
και 13 συλλήψεις

Καθημερινές είναι οι επι-
χειρήσεις της Υποδιεύθυν-
σης Δίωξης Ναρκωτικών
στο κέντρο της Αθήνας και
στη Δυτική Αττική, στο πλαί-
σιο του επιχειρησιακού
σχεδιασμού που έχει εκπο-
νηθεί από το Αρχηγείο της
ΕΛΑΣ για την αντιμετώπιση
της διακίνησης ουσιών. Εί-
ναι χαρακτηριστικό ότι το
διάστημα από 17 έως 27 Σε-
πτεμβρίου 2022, στο κέντρο
των Αθηνών και στη Δυτική
Αττική, έγιναν 418 έλεγχοι
ατόμων, που έφεραν ως
αποτέλεσμα 63 προσαγωγές
και 13 συλλήψεις για παρά-
βαση του νόμου περί ναρκω-
τικών. 

Οι ειδικές αυτές δράσεις
αναπτύχθηκαν στο κέντρο
των Αθηνών και ειδικότερα
στις πλατείες Κλαυθμώνος,
Βικτώριας και Αγίου Παύ-
λου, στις οδούς 3ης Σεπτεμ-
βρίου, Σολωμού, Αγίου Κων-
σταντίνου, Φυλής, Ιερόθεου,
στον Σταθμό Λαρίσης και
στη Δυτική Αττική σε Αχαρ-
νές και ειδικότερα 17η Στά-
ση Λ. Δημοκρατίας και στην
οδό Μόρνου στο Μενίδι, Ζε-
φύρι και Άνω Λιόσια. 

Κατά τη διάρκεια των συγ-
κεκριμένων δράσεων κατα-
σχέθηκαν από τη Δίωξη
Ναρκωτικών: ηρωίνη βά-
ρους 6,7 γραμμαρίων, κρυ-
σταλλική μεθαμφεταμίνη
βάρους 1,6 γραμμαρίου και
295 ναρκωτικά δισκία. Πρό-
θεση της πολιτικής και φυ-
σικής ηγεσίας του σώματος
είναι οι ειδικές δράσεις της
Υποδιεύθυνσης Δίωξης
Ναρκωτικών να συνεχι-
σθούν με αμείωτη ένταση,
κάτι που αποτελεί και απαί-
τηση των πολιτών που δια-
μένουν σε «ευαίσθητες»
περιοχές όπως η Δυτική Ατ-
τική.

Παπ.

Τ
ο «κλειδί» για να ξεκινήσει η μεθοδι-
κή έρευνα της Υποδιεύθυνσης
Ασφάλειας Αθηνών που οδήγησε
στην αποδόμηση των τριών εγκλημα-

τικών ομάδων με «στρατηγείο» και ορμητήριο
τις παλιές φοιτητικές εστίες της Πολυτεχνει-
ούπολης ήταν μια ανώνυμη επιστολή προς τον
πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνεί-
ου, από άτομο που φαίνεται να γνώριζε πρό-
σωπα και καταστάσεις.

Το περιεχόμενο της επιστολής, σύμφωνα με
πληροφορίες, ήταν κατατοπιστικό ως προς τα
βασικά πρόσωπα των εγκληματικών ομάδων
και ιδιαίτερα του φερόμενου ως αρχηγού με
το προσωνύμιο «Τζούλιο», αλλά και των πιο
έμπιστων συνεργών του. «Στην εστία της Πο-
λυτεχνειούπολης διαπράττονται κλοπές και
διακινούνται ναρκωτικές ουσίες από άτομα
αλβανικής καταγωγής. Οι κλοπές γίνονται ορ-
γανωμένα στον ευρύτερο χώρο των κτιρίων
των σχολών, όπου αφαιρούνται υπολογιστές,
χρήματα κ.λπ. Ένα τέτοιο άτομο είναι και ο
ονομαζόμενος “Τζούλιο” με συνεργάτες κά-
ποιον Α και Κ», αναφέρει σύμφωνα με πληρο-
φορίες αρχικά η επιστολή και συνεχίζει με
ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες. 

«Ο “Τζούλιο” κινείται κυρίως στην πύλη της

εστίας της Πολυτεχνειούπολης, στο γκαράζ
αριστερά της πύλης, όπως και στις σχολές της
Φιλοσοφικής και Φιλολογίας και έχει συχνά
βρεθεί να μπαινοβγαίνει σε ελεύθερα δωμά-
τια ορόφων της εστίας της Πολυτεχνειούπο-
λης, από τον 6ο όροφο και πάνω, τα οποία πι-
θανότατα χρησιμοποιεί και ως κατάλυμα»,
έγραφε ακόμη ο άγνωστος αποστολέας και
συνέχιζε: «Τον Φεβρουάριο του 2020 και στα
γεγονότα με πυροβολισμούς στο γκαράζ της
εστίας της Πολυτεχνειούπολης, όπου συνελή-
φθη ένα άτομο ύστερα από σύγκρουση του
αυτοκινήτου του σε δέντρο στην προσπάθειά
του να διαφύγει, καταδιώχθηκε και ένα δεύ-
τερο, που κατάφερε να διαφύγει τρέχοντας
προς τον Υμηττό και πυροβολώντας στον αέρα.
Αυτό το άτομο ήταν ο “Τζούλιο”». 

Έντρομοι φοιτητές
Την ίδια ώρα, όπως προκύπτει από την πο-

λυσέλιδη δικογραφία, τα μέλη των εγκλημα-
τικών ομάδων προσέγγιζαν φοιτητές ή άτο-
μα που κινούνταν στον χώρο της Πολυτε-
χνειούπολης και τους ρωτούσαν αν είναι

ασφαλίτες. Σε αρκετές περιπτώσεις τους
χτυπούσαν και τους λήστευαν, δημιουργών-
τας ένα κλίμα τρομοκρατίας ότι εάν κάποιος
μιλήσει, τότε τον περιμένουν χειρότερα. Ένα
από αυτά τα περιστατικά συνέβη γύρω στις
07.00 το πρωί της 21ης Μαΐου 2022, καθώς
σύμφωνα με κατάθεση φοιτητή, μέλος συμ-
μορίας τον προσέγγισε και «…με ρώτησε αν
είμαι ασφαλίτης και μου είπε να περιμένω
λιγάκι…». Λίγη ώρα αργότερα έφτασαν ακό-
μα δέκα άτομα με μηχανάκια, τον χτύπησαν
σε όλο του το σώμα και του άρπαξαν το σακί-
διο της πλάτης του.

Στη δικογραφία αναφέρεται πως «στις επι-
θέσεις που πραγματοποιήθηκαν στον εσωτε-
ρικό χώρο της Πανεπιστημιούπολης δεν υφί-
σταται εκτιμώμενος χρόνος διαφυγής. Σε αυ-
τές τις περιπτώσεις, η έννοια της διαφυγής
αφορά αποκλειστικά τον παθόντα και όχι τους
δράστες των οποίων η δραστηριότητα στους
συγκεκριμένους χώρους ήταν ανεξέλεγκτη
και χωρίς οποιαδήποτε έννοια δίωξής τους».

papadkos@gmail.com

Γράφει
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Τι έγραφε σε γράμμα 
που στάλθηκε στον πρύτανη 
του Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
ο ανώνυμος αποστολέας, 
που περιέγραφε με λεπτομέρειες 
τη δράση των τριών 
εγκληματικών ομάδων 

Ανώνυμη επιστολή άνοιξε
την… πόρτα στην ΕΛΑΣ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ



Δ
υναμική είναι η ανάκαμψη της
τουριστικής αγοράς στη χώρα
μας τη φετινή σεζόν. Απόδειξη
των θετικών εξελίξεων είναι τα

στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος,
σύμφωνα με τα οποία σε ανοδική τροχιά
βρίσκονται και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις
του Ιουλίου με οριακό -αλλά θετικό- πρό-
σημο, στο 0,5%, σε σχέση με τον αντίστοιχο
μήνα του 2019.

Ξεπέρασαν τα 20 εκατ. € τα έσοδα του
Ιουλίου φέτος από τον Ιούλιο του 2019 και
με την αύξηση αυτή στις ταμειακές ροές τα
έσοδα διαμορφώθηκαν στα 3.723.000.000
€ από τις αντίστοιχες εισπράξεις τον ίδιο
μήνα του ’19, όταν είχαν διαμορφωθεί στα
3.703.000.000 €.

Στο ταμπλό του Recovery Tracker του Ιν-
στιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουρι-
στικών Επιχειρήσεων τα μεγέθη της τρέ-
χουσας σεζόν είναι ενδεικτικά της εξέλιξης
του τουριστικού μας προϊόντος, σε μια πε-
ρίοδο μάλιστα κατά την οποία πολλαπλές
κρίσεις μαστίζουν την παγκόσμια αγορά,
όμως η Ελλάδα δείχνει ιδιαίτερα ανθεκτική.

Άνοδος και στις αφίξεις
Την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου οι τα-

ξιδιωτικές εισπράξεις από τους κατοί-
κους των χωρών της Ευρωζώνης διαμορ-
φώθηκαν στα 4.056.000.000 €, αυξημέ-
νες κατά 5,3%, ενώ οι εισπράξεις από κα-
τοίκους της ΕΕ εκτός Ευρωζώνης εμφάνι-
σαν αύξηση κατά 10,9% και διαμορφώθη-
καν στα 1.050.000.000 €.

Πιο συγκεκριμένα, οι εισπράξεις από τη
Γερμανία αυξήθηκαν κατά 12,4% και δια-
μορφώθηκαν στα 1.637.000.000 €, ενώ οι
εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά
18,7% και έφτασαν τα 660.000.000 €. Από
τις χώρες εκτός ΕΕ άνοδο κατά 14,4% πα-
ρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο
Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα
1.478.000.000 €.

Άνοδο σημειώθηκε αντιστοίχως και στις
αεροπορικές αφίξεις τουριστών στα αε-
ροδρόμια της χώρας, συγκεκριμένα τον
Ιούνιο, τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού,
οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορ-
φώθηκαν στις 3.200.000 και είναι η πρώτη
φορά μέσα στο 2022 που καταγράφεται
αύξηση με 53.000 περισσότερους τουρί-
στες, κλείνοντας ο μήνας με θετικό πρό-
σημο στο 1,7%.

Ανοδική ήταν η πορεία και τον Ιούλιο με
339.000 περισσότερους επισκέπτες που
προσγειώθηκαν στη χώρα μας και το αντί-
στοιχο ποσοστό διαμορφώθηκε στο 8,9%,
με τις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις να
ξεπερνούν τα 4 εκατ. (4.200.000).

Τον Αύγουστο σημειώθηκε μικρότερη
αύξηση με 170.000 επισκέπτες περισσό-
τερους από την ίδια περίοδο του 2019, με
το ποσοστό να φτάνει στο 4,5%, ενώ οι διε-
θνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθη-
καν στις 4 εκατ.
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Σπάει όλα τα ρεκόρ ο τουρισμός -
Οι εισπράξεις έφτασαν στα 3,723
δισ. έναντι 3,703 δισ. 
του αντίστοιχου μήνα της «χρυσής»
χρονιάς του 2019

Το μετρό της Αθήνας, το μεγαλύτερο έργο
υποδομής, επεκτείνεται, μεγαλώνει και η ολο-
κλήρωσή του διαμορφώνει μια άλλη λογική για
την αστική κινητικότητα και τις μετακινήσεις. Θέ-
μα ημερών είναι η παράδοση της επέκτασης της
γραμμής 3 από τη Νίκαια στον Πειραιά, καθώς οι
νέοι σταθμοί («Μανιάτικα», «Πειραιάς» και «Δη-
μοτικό Θέατρο») είναι έτοιμοι να δοθούν στο επι-
βατικό κοινό, μετατρέποντας το μεγαλύτερο λιμάνι της χώ-
ρας σε συγκοινωνιακό κόμβο.

Τα έργα του μετρό έχουν τη σημαντικότερη αλληλεπίδρα-

ση με το περιβάλλον, καθώς πρόκειται για Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς με «πράσινο» αποτύπωμα
και για αυτό η ελληνική Πολιτεία χωρίς καθυ-
στερήσεις δρομολογεί την ολοκλήρωσή τους.

Με γοργό ρυθμό προχωρά και το πρώτο τμήμα
της γραμμής 4 του μετρό «Άλσος Βεΐκου» -
«Γουδή» και τον επόμενο μήνα αναμένεται να
«τρυπήσει» ο πρώτος μετροπόντικας, ο οποίος

θα ξεκινήσει το ταξίδι του από το εργοτάξιο της Κατεχάκη.
Το υπό κατασκευή τμήμα έχει μήκος 12,8 χλμ. και θα περι-
λαμβάνει 15 υπόγειους σταθμούς, ενώ θα εξυπηρετεί πε-

ριοχές που είναι ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένες.
«Έχουμε καταφέρει να ολοκληρώσουμε μεγάλα έργα

υποδομής εν μέσω μιας υγειονομικής κρίσης, μιας ενερ-
γειακής κρίσης και της κρίσης στην εφοδιαστική αλυσίδα»,
δήλωσε σχετικά ο υφυπουργός Υποδομών Γιώργος Καρα-
γιάννης.

Να σημειωθεί πως έως το τέλος του έτους θα προκηρυχ-
θεί και το έργο της επέκτασης της γραμμής 2 προς Ίλιον, για
να ακολουθήσουν σε επόμενη φάση οι επεκτάσεις προς
Μενίδι και Ζεφύρι. 

Ρ.Σ.

Το μετρό της Αθήνας επεκτείνεται αλλάζοντας την εικόνα της πόλης

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου

Αύξηση 20 εκατ.
στα ταξιδιωτικά
έσοδα του Ιουλίου



της Δήμητρας Δάρδα

Ο
αιώνιος μπον βιβέρ Ζάχος Χα-
τζηφωτίου «έφυγε» χθες το με-
σημέρι πλήρης ημερών, σε ηλι-
κία 99 ετών. Η πρόσφατη σοβα-

ρή περιπέτεια της υγείας του και η νοση-
λεία του στο νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ ήταν η
αρχή του τέλους για τον άλλοτε γόη Αθη-
ναίο με τη μυθική ζωή σαν χολιγουντιανή
ταινία, με σενάριο οσκαρικό. 

Ο άντρας που λάτρευε την ντόλτσε βίτα
και μονοπωλούσε τα εγχώρια αριστοκρα-
τικά σαλόνια, δημοσιογράφος με σκληρή
πένα και αυστηρή κριτική, είχε φροντίσει
μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια για τη
στιγμή που θα ερχόταν το τέλος του. «Θέλω
να μην τρέξει κάνεις. Έχω πει στην κόρη
μου να μην ασχοληθεί, τα χρήματα θα έρ-
θουν να τη βρουν αυτομάτως. Ο τάφος μου
στο Α’ Νεκροταφείο έχει ήδη την επιγραφή
“ Έζησα όπως ήθελα”», επαναλάμβανε στις
συνεντεύξεις του. Τόσο large! Τα τελευ-
ταία χρόνια διαμαρτυρόταν που μεγάλωσε
και του είχαν αφαιρέσει το δίπλωμα. Είχε
μια λαχτάρα να πιάσει το τιμόνι και να κά-
νει μια μεγάλη μεταμεσονύχτια βόλτα στη
φωτισμένη Αθηναϊκή Ριβιέρα. Κρατούσε,
όμως, σαν ενθύμιο την άδεια οδήγησης
στα τεθωρακισμένα από το 1940. 

Αριστοκράτης από… κούνια
Αυτοσαρκαστικός, με απίθανο λέγειν

και χιούμορ, «τσεκουράτη» άποψη, συγ-
γραφέας, ραλίστας, εκδότης και για τέσ-
σερις γενιές η απόλυτη διασημότητα στον
χώρο της showbiz, δεν άλλαξε ποτέ συμ-
περιφορά για να γίνει αρεστός, ούτε όμως
και εμφάνιση. Διατηρούσε το δικό του
ύφος με τα χαρακτηριστικά σκούρα κοκά-
λινα γυαλιά, τα ακριβά κοστούμια με το
μεταξωτό μαντιλάκι και τα κολλαριστά
λευκά πουκάμισα. Μονοπωλούσε το εν-
διαφέρον των γυναικών κι ας ήταν τα μαλ-
λιά του κατάλευκα. Μάλιστα, θα μπορούσε
κανείς να σχολιάσει πως είχε πολλά κοινά
με τον φίλο του Αριστοτέλη Ωνάση. Ακόμα

και τη φράντζα τη χτένιζε όπως ο Αρίστος. 
Μεγάλωσε σε μια πολύ ευκατάστατη οι-

κογένεια. Το αριστοκρατικό δίπατο σπίτι
τους στην Πλάκα ήταν κτισμένο το 1880
και βρισκόταν κοντά στο μνημείο του Λυ-
σικράτους. Μετακόμισαν στην Κηφισιά λί-
γα χρόνια μετά, γιατί τότε το κέντρο της
πρωτεύουσας ήταν γεμάτο κατσαρίδες
και ο πατέρας του, από τους μεγαλύτε-
ρους επιχειρηματίες της εποχής στον χώ-
ρο των υφασμάτων, επιθυμούσε ένα κα-
λύτερο περιβάλλον με καθαρό αέρα. Αρ-
γότερα η βιομηχανία θα περνούσε στα χέ-
ρια του Ζάχου, που θα απογείωνε την επι-
χείρηση και θα αποκτούσε εμπειρία στον
χώρο της μόδας. 

Άτακτος μαθητής
Σαν μαθητής ήταν άτακτος και συχνά

έβλεπε την πόρτα της εξόδου από τα κα-
λύτερα σχολεία των Αθηνών. Η μητέρα
του, Πολυτίμη, ήταν καθηγήτρια στο Αρ-
σάκειο και γνώριζε πώς να ημερέψει το
θεριό της εφηβείας του, πάντα με μια με-
γάλη αγκαλιά. Τελικά, ολοκλήρωσε τις
σπουδές του στην Κοργιαλένειο Σχολή
στις Σπέτσες, μιλώντας άπταιστα αγγλικά
και γαλλικά. Στα 15 του, ο Ζάχος Χατζηφω-
τίου απέκτησε το πρώτο του αυτοκίνητο
και ως πλούσιος γόνος έκανε παρέα μόνο
με παιδιά εφοπλιστών. Λάτρευε το τένις,
τις βόλτες, το φλερτ και τα γλεντζέδικα
βράδια στο καμπαρέ «Αρτζεντίνα» στην
οδό Φιλελλήνων. 

«Στα δεκαεπτά μου έγινα εθελοντής και
συμμετείχα στις μάχες του Β’ Παγκόσμιου
Πολέμου. Όταν έφευγα για τον πόλεμο, η
μητέρα μου προσποιήθηκε ότι λιποθυμά,
αλλά δεν μπόρεσε να με σταματήσει. Τεσ-
σεράμισι χρόνια στον πόλεμο δεν ήταν εύ-
κολη υπόθεση, είδα τον θάνατο εμπρός
μου πολλές φορές, στρατιώτες ξεψύχη-
σαν στα χέρια μου και οι παπάδες θέλανε
να τους βοηθήσω στις λιτανείες. Όταν με
υποδέχονται σήμερα στο ΝΙΜΤΣ που κάνω
κατά καιρούς διάφορες θεραπείες με
αποκαλούν “ο βετεράνος μας”», ανέφερε
σε συνέντευξή του.

Όταν συνάντησε τον Κάρολο
Για την ανδρεία και τον ηρωισμό του, ο

μετέπειτα δημοσιογράφος παρασημο-
φορήθηκε με τον Πολεμικό Σταυρό μετά
ξιφών της 8ης Στρατιάς της Ερήμου, το
Εξαιρέτων Πράξεων, πολεμικής εκστρα-
τείας της Ιταλίας και το αγγλικό παράση-
μο ανδρείας. Το 2018 στάθηκε δίπλα στον
σημερινό Βρετανό βασιλιά Κάρολο Γ’ -
κατά την επίσκεψή του στο Συμμαχικό
Νεκροταφείο Αλίμου-, με τον Ζάχο Χα-
τζηφωτίου να φορά τα σημαντικά παρά-
σημά του.

Στα νιάτα του, μονοπωλούσε τα γυναι-
κεία βλέμματα στα αριστοκρατικά σαλό-
νια, αυτοσχεδίαζε, ερωτευόταν έντονα,
παντρευόταν και έπειτα χώριζε! «Όλη μου
τη ζωή επιδίωξα συνειδητά να είμαι ευγε-
νής με τις γυναίκες, έχω άλλωστε πέντε

γάμους στο ενεργητικό μου, πολλές φίλες,
φιλενάδες, μία κόρη, εγγονές. Κάθε φορά
που χώριζα ακολουθούσε ένα πάρτι σε
συναίνεση με την εκάστοτε σύζυγό μου.
Και εδώ και 24 χρόνια έχω τη Βέρα στο
σπίτι, που με φροντίζει και την περνάω 35
χρόνια. Σήμερα σκέπτομαι ότι την τελευ-
ταία σύζυγο θα ήταν καλό να την κρατού-
σα και να μην είχα τη Ρωσίδα οικονόμο,
που είναι μεν πολύ φροντιστική και απα-
ραίτητη για τα 200 τετραγωνικά που ζω,
αλλά μιλάμε διαφορετική γλώσσα», έλεγε
με χιούμορ.
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Ο πολυπράγμων μπον βιβέρ
με τη μυθική ζωή

Όταν ο Ζάχος συνάντησε τον Κάρολο

Με τα παράσημα που κέρδισε από 
τη συμμετοχή του στον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο

ΖΑΧΟΣ ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ 1923-2022

Ο αυτοσαρκαστικός, με απίθανο
λέγειν, χιούμορ και
«τσεκουράτη» άποψη
συγγραφέας πέθανε μία μέρα
μετά τα 99α γενέθλιά του, αλλά
έζησε όπως ήθελε…
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Ο
κοσμοπολίτης Ζάχος Χατζη-
φωτίου λάτρευε το ωραίο φύ-
λο και έκανε πέντε γάμους
αποκτώντας ισάριθμα διαζύ-

για! «Όταν αγαπούσα, αγαπούσα. Ήμουν
καλός, ήμουν large, δεν τσακωνόμουν,
δεν θύμωνα. Και αν δεν ήμουν απολύτως
ήσυχος, δηλαδή έκανα καμιά παρασπον-
δία, σίγουρα ήμουν διακριτικός. Αν έφτα-
ναν τα πράγματα σε αδιέξοδο, δηλαδή
όταν τελείωνε η έλξη έπειτα από τρία-
τριάμισι χρόνια, έφευγα. Αυτή ήταν η τα-
κτική μου. Στον έρωτα δεν ήμουν μαρα-
θωνοδρόμος, αλλά έκανα κούρσες ταχύ-
τητας», ισχυριζόταν.

Την πρώτη φορά που έβαλε στεφάνι
ήταν στρατιώτης στη Μέση Ανατολή. Ερω-
τεύτηκε και παντρεύτηκε μια όμορφη
Γαλλιδούλα, κόρη στρατηγού. Όταν ο πα-
τέρας της του πρότεινε να τον εντάξει στον
γαλλικό στρατό, ο ένστολος Ζάχος εξαφα-
νίστηκε! «Εκείνη δεν το έβαλε κάτω και με
αναζήτησε στην Ελλάδα ύστερα από και-
ρό. Και με βρήκε! Η καημένη η μάνα μου
πήγε να τρελαθεί όταν άνοιξε η πόρτα και
μια άγνωστη της είπε πως ήταν η σύζυγός
μου. Μου τηλεφώνησε έκπληκτη και μου
είπε πως μια όμορφη κοπέλα διατείνεται
μετ’ επιτάσεως πως είναι η γυναίκα μου.
Της απάντησα ότι είχα ξεχάσει να της πω
πως -ναι- παντρεύτηκα».

Όταν πήρε το διαζύγιο, ντύθηκε ξανά
γαμπρός στο πλευρό της Δανάης Σωσσί-
δη, γόνου της οικογένειας Κύρου τής
εφημερίδας «Εστίας». Μαζί της απέκτησε
την κόρη του Μανίτα. Και αυτός ο γάμος
δεν άνθησε, χώρισαν και παντρεύτηκε μια
Γαλλίδα πριγκίπισσα, η οποία εργαζόταν
ως μοντέλο του Dior. Τη γνώρισε το διά-
στημα που ήταν διευθυντής εκδοτικού οί-
κου στο Παρίσι.

Το γεγονός της χρονιάς
Το τέταρτο στεφάνι ήταν με την Τζένη

Καρέζη το 1962. Η τελετή σε εκκλησία
της Φιλοθέης με κουμπάρα την πλοι-
οκτήτρια Μάγια Καλλιγά ήταν το κοσμι-
κό γεγονός της χρονιάς και τα κουτσομ-

πολιά έδιναν κι έπαιρναν γιατί στη λίστα
των καλεσμένων δεν ήταν το όνομα της
Αλίκης Βουγιουκλάκη. Έξω από τον ιε-
ρό ναό συγκεντρώθηκαν χιλιάδες κό-
σμου για να δουν τη λαμπερή πρωταγω-
νίστρια νύφη. Προκλήθηκε συνωστι-
σμός και χρειάστηκε η συνδρομή της
Χωροφυλακής. Στη χλιδάτη δεξίωση
που ακολούθησε στη Βαρυμπόμπη, με
τον Γρηγόρη Μπιθικώτση να διασκεδά-
ζει τον κόσμο, έκανε παρέλαση όλη η
αριστοκρατία της Αθήνας. «Γνωριστή-
καμε στο Λονδίνο. Εγώ τότε ζούσα στο
Παρίσι και έκανα ταξίδια. Με κυνήγησε.
Δεν στεριώσαμε διότι τα ωράριά μας δεν
συνέπιπταν. Εκείνη στο θέατρο, εγώ είχα
μπει στη θάλασσα, είχα καράβια και
έτρεχα στον Πειραιά από το πρωί μέχρι
το βράδυ», αποκάλυψε σε δηλώσεις του.

Ωστόσο, η πρόταση γάμου στην Τζένη
Καρέζη θα μείνει αξέχαστη, όπως τη
διηγήθηκε ο ίδιος: «Είχαμε πάει με την
Τζένη στην “Τριάνα”, όπου τραγουδού-
σαν Μπιθικώτσης, Ζαμπέτας, Μοσχολι-
ού και Δούκισσα. Στο τέλος του προ-
γράμματος ο Μπιθικώτσης κάθισε στην
παρέα μας και με ρώτησε: “Δεν μου λες,
ρε φίλε, εσείς οι δύο τι κάνετε;”. “Μάλ-
λον αγαπιόμαστε”, του απάντησα και

συνέχισα: “Δεν μου λες, Γρηγόρη, αν
παντρευτούμε, θα ’ρθεις να τραγουδή-
σεις στον γάμο μας;”. “Παντρέψου εσύ,
ρε, και καθαρίζω εγώ”».

Τελευταία σύζυγός του ήταν η Μις Ελ-
λάς το 1973 Κατερίνα Παπαδημητρίου. Ο
γάμος έγινε στην αγαπημένη του Μύκονο!

Η λατρεία για
το «νησί των ανέμων»

Ο αρρενωπός playboy, παρέα με τη
Μελίνα Μερκούρη και την Ελένη Βλά-
χου της «Καθημερινής», αποβιβάστηκε
για πρώτη φορά στη Μύκονο το 1940.
Λάτρεψε τα ηλιοβασιλέματα, την αύρα,
τους νησιώτες. Αγόρασε και σπίτια, τα
οποία αργότερα πούλησε και έπειτα από
κάποια στιγμή δεν ξαναπάτησε στο νησί.
«Δεν ξέρω αν εγώ την ανακάλυψα, αλλά
για πρώτη φορά επισκέφτηκα το νησί σε
ηλικία 17 ετών. Δεν είχε ηλεκτρικό ρεύ-
μα. Μόνο λάμπες. Όταν βλέπαμε από το
καράβι να καταφθάνουν μανάδες και
πατεράδες με παιδιά, τους διώχναμε
λέγοντάς τους να πάνε στην Πάρο», έλε-
γε με χιούμορ.

Η δημοσιογραφία
και το... πεντάλεπτο

Η εκδότρια Ελένη Βλάχου ήταν η γυ-
ναίκα που του έδωσε τη μεγάλη ευκαιρία
να διαπρέψει τόσο στον έντυπο Τύπο όσο
και στην τηλεόραση με το θρυλικό «5λε-
πτο του Ζάχου Χατζηφωτίου» στην ΥΕ-
ΝΕΔ. Ήταν πολύ φίλη του και λάτρευε
τον τρόπο που ο Ζάχος σχολίαζε τα κοι-
νωνικά της εποχής. Το 1974 τον προσέ-
λαβε ως χρονογράφο στην «Καθημερι-
νή». Έπειτα ανέλαβε τα κοσμικά του «Τα-
χυδρόμου» και η στήλη του με το ψευ-
δώνυμο « Ίακχος» ήταν το καθημερινό
θέμα συζήτησης στα κοσμικά πηγαδά-
κια. Έβγαζε... λαβράκια!

Το 1977 έγραφε στα «Νέα» ως «Διακρι-
τικός» και στη διάρκεια της ζωής του
έγραψε αρκετά βιβλία, ενώ για τη συνολι-
κή προσφορά του τιμήθηκε με το Βραβείο
Μπότση. Η 20λεπτη εκπομπή κοινωνικής
κριτικής στην κρατική τηλεόραση διήρκε-
σε 27 ολόκληρα χρόνια. Κάθε βράδυ επα-
ναλάμβανε τις ίδιες κινήσεις μόλις η κά-
μερα άνοιγε: διόρθωνε τη γραβάτα, καθά-
ριζε με ένα μικρό βήχα τον λαιμό του και
έπειτα ξεκινούσε την... γκρίνια για τα κα-
κώς κείμενα της χώρας και την αγένεια
των Ελλήνων!

Την εποχή που ήταν παντρεμένος με την
Τζένη Καρέζη, ο Ζάχος Χατζηφωτίου είχε
«χωθεί» για τα καλά στα ναυτιλιακά. Αγό-
ραζε και πουλούσε πλοία και το όνομά του
ήταν ισχυρό στον χώρο της θάλασσας.

Η Τζένη Καρέζη ήταν το
τέταρτο στεφάνι του Ζάχου
Χατζηφωτίου, ο οποίος είχε
δηλώσει ότι «δεν τα βρήκαμε
στα ωράρια και χωρίσαμε» 

Λάτρης του ωραίου
φύλου με πέντε
γάμους και διαζύγια



Μπούμερανγκ για την αντιπολίτευση δείχνει να γυρίζει η υπόθεση με την περιβόη-
τη προμήθεια καυσίμων στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής. Και εξηγούμε. Εδώ και ενά-

μιση χρόνο στελέχη της μειοψηφίας, συγκεκριμένα τοπικά Μέσα, επιχείρησαν να
«κρεμάσουν στα μανταλάκια» τον δήμαρχο της πόλης Νίκο Μπάμπαλο εξαιτίας

μιας... φωτογραφίας που έδειχνε όχημα του δήμου να βάζει καύσιμα σε συμβεβλη-
μένο πρατήριο από την αποθήκη και όχι από την αντλία. Υπήρξαν μάλιστα σύμβου-
λοι της αντιπολίτευσης που δεν αρκέστηκαν στην πολιτική κριτική και κατηγόρη-
σαν τη δημοτική αρχή υποβάλλοντας μηνυτήρια αναφορά, φροντίζοντας να «χτυ-

πούν» με στοχευμένες αναρτήσεις και συνεντεύξεις όσο διαρκούσε η έρευνα.
Ο κ. Μπάμπαλος όμως έκανε υπομονή, περίμενε να αποφανθεί η Δικαιοσύνη και

δικαιώθηκε τόσο σε πρώτο όσο και σε δεύτερο βαθμό (αφού οι σύμβουλοι μηνυτές
άσκησαν έφεση), με την υπόθεση να μπαίνει στο αρχείο καθώς κρίθηκε ότι ο δήμος
έπραξε καθ’ όλα νόμιμα. «Ήθελαν να πάμε σε εκλογές με τον δήμαρχο κατηγορού-

μενο. Έλα όμως που δεν τους βγήκε και τώρα θα βρεθούν αυτοί κατηγορούμενοι για
σκευωρία, πρωτίστως ενώπιον των δημοτών», ξέσπασε ο δήμαρχος στην πρόσφατη

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Αλλάζει στόχο
Την απόφασή του να μη διεκδικήσει εκ νέου την

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανακοίνωσε ο
πρώην περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας
στα μέλη της παράταξής του, κλείνοντας έτσι έναν
μεγάλο κύκλο στην πολιτική δράση του. Ωστόσο, οι
φήμες που κυκλοφορούν τον θέλουν να παραμέ-
νει ενεργός, αλλά να αλλάζει βαθμό Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης, καθώς φέρεται να ετοιμάζεται να
διεκδικήσει τη δημαρχία της Πάτρας απέναντι
στον νυν δήμαρχο Κώστα Πελετίδη. Μάλιστα,
ακούγεται ότι ήδη γίνονται ώστε να δημιουργήσει
ένα πολυσυλλεκτικό ψηφοδέλτιο με στελέχη από
όλο το πολιτικό φάσμα, που θα μπορέσει να «χτυ-
πήσει» τη σημερινή δημοτική αρχή. 

Πήραν παράταση 
Παράταση μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2023 στη

δυνατότητα των δήμων να παραχωρούν ατε-
λώς κοινόχρηστους χώρους στα καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια,
μπαρ, καφετέριες κ.λπ.) για την τοποθέτηση
τραπεζοκαθισμάτων δίνει το υπουργείο Εσω-
τερικών. Η σχετική τροπολογία προβλέπει ότι η
δωρεάν επέκταση των κοινόχρηστων χώρων
δεν μπορεί να ξεπερνά τον τριπλάσιο χώρο της
κανονικής αδειοδότησης, ενώ διευκρινίζεται
ότι επί των πρόσθετων χώρων οι επιχειρήσεις
δεν μπορούν να τοποθετούν μόνιμες κατα-
σκευές ή να βγάζουν ηχεία. Υπενθυμίζεται ότι
το μέτρο είχε θεσπιστεί από το 2020 με στόχο
να μπορέσουν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις
να μεγαλώσουν τις αποστάσεις μεταξύ των πε-
λατών, χωρίς να μειώσουν τον αριθμό των τρα-
πεζοκαθισμάτων.

!
Δεν κάνει έφεση

Παρά το γεγονός ότι ο
υπουργός Εσωτερικών
Μάκη Βορίδης ήταν σα-
φής ότι όσοι δήμαρχοι
συναινέσουν στη μονιμο-
ποίηση συμβασιούχων
μέσω δικαστηρίων θα χά-
σουν τη δυνατότητα επι-
πλέον προσλήψεων, η δή-
μαρχος Αγίου Δημητρίου
Μαρία Ανδρούτσου πήρε
απόφαση να στηρίξει τους
δικούς της. Συγκεκριμέ-
να, το Δημοτικό Συμβού-
λιο του Αγίου Δημητρίου
πήρε ομόφωνα απόφαση
να μην ασκηθεί έφεση σε
θετική πρωτόδικη απόφαση μετατροπής της σύμβασης 34 εργα-
ζομένων σε Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. Η δήμαρχος
αναγνώρισε και το Συμβούλιο αποδέχτηκε ότι οι εργαζόμενοι
καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες για τη λειτουργία των
υπηρεσιών στην πόλη, οπότε μάλλον επέλεξαν να είναι αυτοί οι
«νέοι» μόνιμοι εργαζόμενοι, αντί να διεκδικήσουν την πρόσλη-
ψη κάποιων άλλων. 
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Τον ήθελαν... υπόδικο
Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα νο-
τιοδυτικά της Αθήνας, η αντιπολίτευση

προκειμένου να «χτυπήσει» τη δημοτι-
κή αρχή έφτασε στο σημείο να «βαφτί-

ζει» δανεισμό τη χρηματοδότηση από το «Αντώνης
Τρίτσης»; Αναγκάστηκε λοιπόν ο δήμαρχος να βγά-
λει επίσημη ανακοίνωση για να ξεκαθαρίσει σε
όλους τι είναι το δάνειο, τι η χρηματοδότηση, τι ση-
μαίνει πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και ό,τι άλλο
θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητο για στελέχη Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης!

Ζητούν «βοήθεια» 
από την ΚΕΔΕ

Τη βοήθεια της ΚΕΔΕ και των δημάρχων ζητά
το Πανελλήνιο Συντονιστικό Όργανο Συλλόγων
και Σωματείων «Βοήθεια στο Σπίτι» μετά την
απόφαση του ΣτΕ να ακυρώσει την «έξτρα μο-
ριοδότηση» των επί χρόνια εργαζομένων στο
πρόγραμμα, αφήνοντάς τους ουσιαστικά εκτός
του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για τη μονιμοποί-
ηση. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, «αυ-
τήν τη στιγμή 2.909 εργαζόμενοι έχοντας αγα-
νακτήσει από την έκβαση των πραγμάτων,
έχοντας απογοητευτεί από τα συνεχόμενα εμ-
πόδια και κωλύματα που βρίσκουμε διαρκώς
στον δρόμο για τη διασφάλιση της εργασίας
μας, είμαστε πολύ θυμωμένοι» και απαιτούν
από τους δημάρχους «να πάρετε δημόσια θέση
και πρωτοβουλίες, να πράξετε τα δέοντα προς
όλες τις κατευθύνσεις το συντομότερο δυνατό
και να φροντίσετε για τη διασφάλιση όλων των
εργαζομένων». Οι εργαζόμενοι υπενθυμίζουν
ότι «επί 20 χρόνια προσπαθούσαμε να διασφα-
λίσουμε τη συνέχιση της εργασίας μας, αφού
καμιά κυβέρνηση δεν είχε την πολιτική βούλη-
ση να κάνει το αυτονόητο».
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25 ΔΕΔΑ: «Αγωγός»
ενέργειας και 
ανάπτυξης 
στην Ελλάδα

Μ
αζικά προγράμματα πρόσληψης
ανέργων θα προωθήσει τους προ-
σεχείς μήνες η κυβέρνηση, στο-
χεύοντας σε μονοψήφιο δείκτη

ανεργίας εντός του 2023, ώστε να «ξεπαγώσουν»
οι τριετίες και να προκύψει αύξηση στις αποδο-
χές εκατοντάδων χιλιάδων μισθωτών. 

Το υπουργείο Εργασίας μέσα στο προσεχές
διάστημα καλείται να υλοποιήσει τις εξαγγελίες
του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από τη
Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, με φόντο τον
κίνδυνο επιβράδυνσης της ανάπτυξης αλλά και
τις εκλογές που θα διεξαχθούν την άνοιξη ή στις
αρχές του καλοκαιριού. Μέσω διάφορων προ-
γραμμάτων προβλέπεται η δημιουργία 80.000
νέων θέσεων εργασίας για ανέργους, επεκτείνε-
ται το πρόγραμμα κατάρτισης άλλων 80.000
ανέργων και θα συνεχιστεί το πρόγραμμα επιδό-
τησης 150.000 θέσεων εργασίας για το σύνολο
των εισφορών. Τα εργαλεία που θα έχει η κυβέρ-
νηση στη διάθεσή της, προκειμένου να επιτύχει
τον στόχο του μονοψήφιου ποσοστού ανεργίας,
είναι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και του
ΕΣΠΑ, που προβλέπουν άμεσα και έμμεσα τη δη-

μιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.
Στόχος της κυβέρνησης είναι η αύξηση των

«καθαρών» θέσεων απασχόλησης κατά
120.000-130.000 άτομα, έτσι ώστε να φτάσουν
κοντά στoυς 4.250.000 απασχολούμενους, και
από την άλλη η μείωση του αριθμού των ανέρ-
γων κοντά στις 470.000 άτομα από περίπου
600.000 που είναι σήμερα. Σε μια τέτοια περί-
πτωση, το ποσοστό της ανεργίας θα πέσει ορια-
κά κάτω από το 10%, δηλαδή στο χαμηλότερο
επίπεδο των τελευταίων 14 ετών. 

Μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγήσει στο «ξεπάγω-
μα» των τριετιών για τους μισθωτούς, οι οποίες
σήμερα αποτελούν «οικειοθελή παροχή» του
εργοδότη. Σημειώνεται ότι με τη σχετική Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου του 2012 «πάγω-
ναν» οι αυξήσεις μισθών με βάση την προϋπη-
ρεσία, έως ότου ο δείκτης της ανεργίας πέσει

κάτω από το 10%. Έτσι, με δεδομένη την αύξηση
του βασικού μισθού τουλάχιστον στα 750 ευρώ
από την 1η/5/2023, τουλάχιστον 1.300.000 ερ-
γαζόμενοι θα έχουν σημαντική αύξηση στις
αποδοχές τους, με βάση τις τριετίες. Βέβαια,
μια τέτοια εξέλιξη συνδέεται τόσο με το μονο-
ψήφιο ποσοστό ανεργίας όσο και με το αποτέ-
λεσμα των εκλογών και την κατάσταση στην οι-
κονομία, λόγω της κρίσης, η οποία μπορεί να
χειροτερεύσει τους επόμενους μήνες. Το «ξε-
πάγωμα» των τριετιών συνεπάγεται προσαύξη-
ση 10% για κάθε τριετία έως τις τρεις (προϋπη-
ρεσία 9 ετών). Για την ακρίβεια, οι μισθοί που
περιλαμβάνουν «παγωμένες» τριετίες θα αυξη-
θούν κατά 10% για όσους έχουν προϋπηρεσία 3-
6 έτη, 20% για προϋπηρεσία 6-9 έτη και 30% για
προϋπηρεσία άνω των 9 ετών.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Αυξήσεις μισθών σε εργαζομένους
με προϋπηρεσία, αν η ανεργία
πέσει κάτω από το 10% 

ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΝΤΗ  
Από το τυροκομείο
σε πρωταγωνιστές 
της γαλακτοβιομηχανίας
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Προσλήψεις ανέργων για να
«ξεπαγώσουν» οι τριετίες!



Σ
ε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται
το ευρύτατο επενδυτικό
πρόγραμμα της Δημόσιας
Επιχείρησης Δικτύων Δια-

νομής Αερίου. Το επενδυτικό πρό-
γραμμα της ΔΕΔΑ έως το 2024 περι-
λαμβάνει την επέκταση του δικτύου
φυσικού αερίου σε 34 πόλεις σε όλη
την Ελλάδα, με επενδύσεις οι οποίες
θα ξεπεράσουν τα 270 εκατ. ευρώ. 

Η εταιρεία, υπό την καθοδήγηση
του διοικητικού διδύμου Βασίλη Κο-
τρώνη και Μάριου Τσάκα, έχει πραγ-
ματοποιήσει άλματα τα τε-
λευταία χρόνια και
θεωρείται ως μία από
τις ταχύτατα αναπτυσ-
σόμενες, αποτελώντας
κρίσιμο πυλώνα για το
ενεργειακό μέλλον της
χώρας, παρά τις ανατροπές
που έχει επιφέρει η ενερ-
γειακή και οικονομική κρί-
ση, λόγω της εισβολής της
Ρωσίας στην Ουκρανία. 

Συγκεκριμένα, το Πρόγραμ-
μα Ανάπτυξης της ΔΕΔΑ, το
οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλι-
ξη, προβλέπει την ανάπτυξη δι-
κτύων διανομής φυσικού αερίου στις
εξής περιοχές και πόλεις της ελληνι-
κής επικράτειας: 

• Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή,
Δράμα, Ξάνθη, Ορεστιάδα και Καβάλα
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης. 

• Κατερίνη, Κιλκίς, Σέρρες, Βέροια,
Γιαννιτσά και Αλεξάνδρεια της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

• Λαμία, Χαλκίδα, Θήβα, Λιβαδειά,
Άμφισσα, Καρπενήσι, Οινόφυτα της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

• Καστοριά, Γρεβενά, Άργος Ορεστι-
κό, Μανιάκοι, Αμύνταιο, Φλώρινα,
Πτολεμαΐδα και Κοζάνη της Περιφέ-
ρειας Δυτικής Μακεδονίας.

• Πάτρα, Αγρίνιο, Πύργος της Περι-
φέρειας Δυτικής Ελλάδας και

• Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα, Ηγου-
μενίτσα της Περιφέρειας Ηπείρου.

Οι επεκτάσεις των δικτύων στις νέες
περιοχές αντιστοιχούν σε 1.830 χιλιό-
μετρα δικτύου και σε τουλάχιστον
57.000 συνδέσεις καταναλωτών όλων
των κατηγοριών (οικιακών, εμπορικών,
βιομηχανικών). Ο σχεδιασμός της ΔΕ-
ΔΑ για την ανάπτυξη δικτύων διανομής
φυσικού αερίου στην ελληνική περι-
φέρεια επεκτείνεται μέχρι το 2036,
προβλέποντας περισσότερες από
170.000 συνδέσεις καταναλωτών και
επενδύσεις άνω των 470 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμ-
βουλο της ΔΕΔΑ Μάριο Τσάκα, το σχέ-

διο ανάπτυξης είναι αρκετά τολμηρό
και πρωτόγνωρο, αν αναλογιστεί
κανείς την πυκνότητα με την οποία
αναπτύσσεται το δίκτυο, εντός λί-
γων μόνο ετών, ώστε να αποκτή-
σουν πρόσβαση στο φυσικό αέ-
ριο οι πολίτες. 

Πρωτοποριακός
σχεδιασμός

Τα δίκτυα της ΔΕΔΑ έχουν σχε-
διαστεί αξιοποιώντας τις δυνατότητες
εναλλακτικής τροφοδοσίας, προκει-
μένου το φυσικό αέριο να φθάσει σε
όσο το δυνατόν περισσότερες περιο-
χές της χώρας με ασφάλεια και αξιο-
πιστία. 

Η ανάπτυξη των δικτύων θα δρομο-
λογηθεί με τον ασφαλέστερο δυνατό
τρόπο και στις πιο αυστηρές προδια-
γραφές, ώστε τα δίκτυα διανομής στις
πόλεις να είναι απόλυτα ασφαλή, χω-
ρίς κανέναν κίνδυνο (αρχή μηδενικού
ατυχήματος) και χωρίς εκπομπές.
Μάλιστα, η εταιρεία πρωτοπορεί ανα-
πτύσσοντας για πρώτη φορά στην Ελ-
λάδα υποδομές φυσικού αερίου μέ-
σω των έργων μικρής κλίμακας υγρο-
ποιημένου φυσικού αερίου (Small S-
cale LNG) σε συνεργασία με τον ΔΕ-
ΣΦΑ και τους αρμόδιους φορείς. Με
τον τρόπο αυτό, θα μπορέσει να γίνει

η τροφοδότηση των πόλεων της Ηπεί-
ρου και της Δυτικής Ελλάδας νωρίτε-
ρα σε σχέση με τον χρόνο άφιξης του
φυσικού αερίου με αγωγό.

Ταυτόχρονα, η ΔΕΔΑ επενδύει σε
καινοτόμες τεχνολογίες, προκειμέ-
νου να εξασφαλίσει το υψηλότερο
δυνατό επίπεδο διαφάνειας, αξιοπι-
στίας και εξυπηρέτησης στους κατα-
ναλωτές. 

Σημειώνεται ότι η εταιρεία αποτελεί
τον μοναδικό διαχειριστή διανομής
φυσικού αερίου στην Ελλάδα που το-
ποθετεί αποκλειστικά «έξυπνους»
μετρητές σε όλους τους καταναλωτές
οι οποίοι τροφοδοτούνται από τα δί-
κτυά τους. 

Με τους μετρητές αυτούς, οι κατα-
ναλωτές έχουν τη δυνατότητα να
ελέγχουν ανά πάσα στιγμή και με
ακρίβεια, μέσω ηλεκτρονικής ένδει-
ξης πάνω στον μετρητή, την κατανά-
λωση φυσικού αερίου σε πραγματι-
κό χρόνο.
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Σε εξέλιξη επενδύσεις 
ύψους 270 εκατ. ευρώ 
της Δημόσιας Επιχείρησης 
Δικτύων Διανομής Αερίου

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

ΔΕΔΑ: «Αγωγός» ενέργειας
και ανάπτυξης στην Ελλάδα



Μ
ια κτηνοτροφική οικογένεια
σε ένα ορεινό βουνό της Πίν-
δου. Ένα τυροκομείο στο
υπόγειο του σπιτιού. Ένας

παππούς με 40 χρόνια πείρα στο επάγγελ-
μα, ένας πατέρας που ακολουθεί τα χνά-
ρια του και δυο αγόρια που μετά το σχο-
λείο τους παρακολουθούν υποχρεωτικά
«μαθήματα παραδοσιακής τυροκομίας».
Και ένα τυρί τόσο νόστιμο που αρέσει σε
όλους και που οδηγεί στη δημιουργία του
τυροκομείου Πίνδος, το 1965, στην πόλη
των Τρικάλων. Είναι η χρονιά που στη δι-
πλανή πόλη της Λάρισας δημιουργείται η
συνεταιριστική γαλακτοβιομηχανία
Όλυμπος.

Κάπως έτσι μεγαλώνουν τα δυο αδέλ-
φια και μαζί τους τόσο το τυροκομείο όσο
και η Όλυμπος. Αλλά δεν ακολουθούν την
ίδια πορεία. Ενώ το τυροκομείο ευημερεί
και το 1985 οδηγεί στην ίδρυση της Τυρο-
κομικά Αδερφών Σαράντη - ΤΥΡΑΣ ΟΕ,
ενός από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς
ελληνικών τυροκομικών, η Όλυμπος συσ-
σωρεύει ζημιές και χρέη. Έτσι, το 2000, οι
αδερφοί Σαράντη προχωρούν στην τολ-
μηρή κίνηση της εξαγοράς της Όλυμπος.

Από εκεί και πέρα, η Όλυμπος ανοίγει
τα φτερά και μέσω διαρκών επενδύσεων
κατάφερε να ξεφύγει από τα περιορισμέ-
να θεσσαλικά όρια και να επεκταθεί σε
ολόκληρη την ελληνική αγορά. Ακολού-
θησε η εξαγορά της γαλακτοβιομηχανίας
Ροδόπη (και πάλι μέσω πλειστηριασμού),
ενώ φέτος προστέθηκε και η ΑΓΝΟ, η
οποία είχε σημαντική παρουσία στο πα-
γωτό. Στον τομέα των αναψυκτικών, μέσω
διαγωνισμού και πάλι είχε αποκτήσει το
σήμα του φυσικού μεταλλικού νερού
Δουμπιά (θυγατρική της Μαλαματίνα), δη-

μιουργώντας μαζί με το σήμα Κλιάφα μια
πρώτη ομάδα «κρούσης» για την είσοδο
στην κατηγορία και τα ράφια του σουπερ-
μάρκετ.

Για την προσεχή διετία, ωστόσο, ο όμι-
λος προχωρά και σε νέες παραγωγικές
επενδύσεις, πέραν του εργοστασίου Κλιά-
φα. Ειδικότερα, ξεκίνησε ήδη η κατα-
σκευή του νέου εργοστασίου παραγωγής
χαλουμιού στην Κύπρο, που αντιστοιχεί
σε μια επένδυση συνολικού προϋπολογι-
σμού 35 εκατ. ευρώ.

Εξαγορές
Μέσα στο 2022 πραγματοποιήθηκε η

συμφωνία στην Κύπρο με την τοπική ΝΘ
Κουρούσιης Ltd (απέκτησε το 49%), με
προοπτική απόκτησης του συνόλου των
μετοχών της σε δεύτερο χρόνο. Θα θυμί-
σουμε ότι η Ελληνικά Γαλακτοκομεία

προχωρά με γρήγορους ρυθμούς στην
επέκτασή της στην κυπριακή αγορά, προ-
σβλέποντας στην ταχέως αναπτυσσόμενη
στο εξωτερικό αγορά του χαλουμιού, βά-
ζοντας με αυτόν τον τρόπο ένα ακόμα
εθνικό προϊόν στη φαρέτρα των τυροκομι-
κών προϊόντων που παράγουν εκτός από
τη φέτα.

Η τρίτη εξαγορά κατά τη διάρκεια του
τρέχοντος έτους αφορά το 100% της θυγα-
τρικής της Δέλτα στη Βουλγαρία, United
Milk Company. Με αυτόν τον τρόπο η Ελ-
ληνικά Γαλακτοκομεία ενισχύει την πα-
ρουσία της τόσο στην περιοχή των Βαλκα-
νίων, όσο και στη συγκεκριμένη χώρα,
όπου ήδη από το 2003 διατηρούσε παρου-
σία μέσω της Tyrbul, την οποία είχε εξα-
γοράσει, προχωρώντας και στην κατα-
σκευή εργοστασίου παραγωγής κίτρινων
τυριών. Η United Milk Company παράγει

φρέσκα γαλακτοκομικά προϊόντα, μεταξύ
των οποίων παραδοσιακά βουλγαρικά
αγαθά, ενώ εξάγει σημαντικές ποσότητες
από αυτά σε αγορές όπως οι Ηνωμένες
Πολιτείες, ο Λίβανος, η Αυστραλία, ο Κα-
ναδάς και η Ρωσία. Η έδρα του εργοστασί-
ου της UMC βρίσκεται στη δεύτερη μεγα-
λύτερη πόλη της Βουλγαρίας, το Πλόβν-
τιβ, ενώ η επιχείρηση δραστηριοποιείται
στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόν-
των για περισσότερα από πενήντα χρόνια.

Επέκταση στα Βαλκάνια
Στις βαλκανικές χώρες, εκτός από τη

Βουλγαρία, ο όμιλος Ελληνικά Γαλακτο-
κομεία διατηρεί και ισχυρή παρουσία στη
Ρουμανία μέσω της Fabrica de Lapte
Brasov, στην οποία έχει προγραμματίσει
να επενδύσει συνολικά 40 εκατομμύρια
ευρώ έως και το 2023 για την προσθήκη
νέας γραμμής εμφιάλωσης γάλακτος και
εξοπλισμού ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας. Η Fabrica de Lapte ιδρύθηκε το
2011 και σε αυτήν ο όμιλος έχει επενδύ-
σει τα τελευταία δέκα χρόνια ποσό που
υπερβαίνει τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Η
αρχική επένδυση ύψους 55 εκατομμυ-
ρίων ευρώ αφορούσε την ανάπτυξη του
νέου εργοστασίου επεξεργασίας γάλα-
κτος του ομίλου στο Brasov της Ρουμα-
νίας. Το ρουμανικό εργοστάσιο απέφερε
στον όμιλο έσοδα άνω των 110 εκατ. ευρώ
το 2021. Από το συγκεκριμένο ποσό το
60% προήλθε από την πώληση επώνυμων
προϊόντων. Σημειώνεται ότι η επιχείρηση
των αδελφών Σαράντη ξεκίνησε να δρα-
στηριοποιείται στη Ρουμανία ήδη από το
1999 με την εξαγορά τότε της Tyrom SA
και την ίδρυση του πρώτου της εργοστα-
σίου εκτός Ελλάδας.

Ο όμιλος Ελληνικά Γαλακτοκομεία είχε
το 2021 κύκλο εργασιών 427 εκατ. ευρώ
έναντι 405,4 εκατομμυρίων ευρώ. Στο
χαρτοφυλάκιο του ομίλου εντάσσονται
εμπορικές ονομασίες όπως Όλυμπος,
Ροδόπη, Τυράς, Δουμπιά, Κλιάφα και
εσχάτως η Αγνό.
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Το μπαράζ εξαγορών 
και η επέκταση 
στα Βαλκάνια

Από το τυροκομείο
σε πρωταγωνιστές
της γαλακτο-
βιομηχανίας

Α Φ Ο Ι  Σ Α Ρ Α Ν Τ Η

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου



Στο ποσό των 171 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της
PepsiCo Hellas το 2021, αυξημένος κατά 41,5% σε σχέση με το 2020, οπότε και
διαμορφώθηκε στα 120,8 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αύ-
ξηση των πωλήσεων προκύπτει και από τη συγχώνευση της Tasty Foods ΑΒΓΕ
με την PepsiCo HBH Μ. ΕΠΕ. Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων (κέρδη) δια-
μορφώθηκαν σε 4,172 εκατ. ευρώ έναντι 7,265 εκατ. ευρώ το 2020, μειώθηκαν
δηλαδή κατά ποσό 3,093 εκατ. ευρώ. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κατά κύριο λό-
γο στην αύξηση του κόστους πωλήσεων και των εξόδων διάθεσης (42,479 εκατ.
ευρώ το 2020 έναντι 65,671 εκατ. ευρώ το 2021), μια και το ποσό που επιβάρυνε
τα αποτελέσματα από τον κλάδο των αναψυκτικών ανήλθε σε 22,464 εκατ. ευρώ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL BUSINESS28
Ο

ΙΚ
Ο

Ν
Ο

Μ
ΙΑ

Ο
ι συνεχιζόμενες πιέσεις
στην ελληνική αγορά
ομολόγων απόδοσης
αναμένεται να διατηρή-

σουν την επιφυλακτικότητα στο εγ-
χώριο χρηματιστήριο, με το βλέμμα
να είναι στραμμένο στα αποτελέ-
σματα που ανακοινώνουν οι εισηγ-
μένες αλλά και στην αυξημένη γεω-
πολιτική ένταση. Στα γνωστά προ-
βληματικά επίπεδα των τελευταίων
πολλών ημερών η καθαρή αξία συ-
ναλλαγών, κάτι που δύσκολα θα αλ-
λάξει, αν δεν βελτιωθεί το διεθνές
χρηματιστηριακό περιβάλλον και οι
επαγγελματίες του χώρου εναποθέ-
τουν τις ελπίδες τους στα κυοφο-
ρούμενα deals που ίσως προσελκύ-
σουν κάποιο επενδυτικό ενδιαφέ-
ρον. Τεχνικά όσο ο Γενικός Δείκτης
δίνει κλεισίματα χαμηλότερα των
836 (εκθετικός ΚΜΟ 30 μηνών), 822
(εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων)
και 805 μονάδων, δεν είναι καθόλου

βέβαιο ότι θα αντέξει η ζώνη στήρι-
ξης στις 795 - 779 μονάδες. Για τη
μερική αποκατάσταση της τεχνικής
εικόνας του δείκτη υψηλής κεφα-
λαιοποίησης θέλει συνεχόμενα
κλεισίματα υψηλότερα των 1.954

(απλός ΚΜΟ 200 εβδομάδων), 2.033
(εκθετικός ΚΜΟ 30 μηνών), 2.040
και 2.050 (εκθετικός ΚΜΟ 200
εβδομάδων) και να κινηθεί προς τις
2.074 - 2.111 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ
200 ημερών).

Έλαστρον: Διπλή αποεπένδυση
Σε διπλή αποεπένδυση προχώρησε προ

ημερών η Χαλυβουργία Έλαστρον, αποχω-
ριζόμενη δύο assets της. Το πρώτο είναι
ένα βιομηχανικό ακίνητο που διέθετε στον
Σκαραμαγκά Αττικής, το οποίο βρίσκεται
παράλληλα της λεωφόρου Σχιστού και
απέναντι από τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά.
Το δεύτερο περιουσιακό στοιχείο αφορά
θυγατρική της που δραστηριοποιείται από
το 2010 στην παραγωγή και εμπορία ηλε-
κτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συ-
στήματα, που διέθετε φωτοβολταϊκό σταθ-
μό επί της στέγης τού εν λόγω ακινήτου
στον Σκαραμαγκά. Από την πώληση των
δύο αυτών περιουσιακών στοιχείων η Χα-
λυβουργία Έλαστρον εισέπραξε συνολικά
6,9 εκατ. ευρώ.

ΟΛΘ: Αύξηση των καθαρών
κερδών 18,7%

Η ΟΛΘ ΑΕ ανακοίνωσε πως το α’ εξάμη-
νο του 2022 σημειώθηκε συνολική αύξη-
ση των εσόδων σε όλους τους τομείς δρα-
στηριότητας, σε σύγκριση με την αντί-
στοιχη περίοδο του 2021. Συγκεκριμένα,
τα ενοποιημέ-
να έσοδα του
ομίλου (περι-
λαμβάνει τη
μοναδική θυ-
γατρική ThPA
Sofia, το 100%
των μετοχών της οποίας ανήκει στη μη-
τρική) για το α’ εξάμηνο 2022 ανήλθαν σε
€40,8 εκατ. (τα έσοδα της θυγατρικής Th-
PA Sofia προσέγγισαν τα €0,64 εκατ.), αυ-
ξημένα κατά 9%, έναντι €37,4 εκατ. (τα
έσοδα της ThPA Sofia προσέγγισαν τα €
0,37 εκατ.) για το α’ εξάμηνο του 2021.

Lamda: Στα 37,7 εκατ. 
τα ενοποιημένα EBITDA

Σημαντική αύξηση της λειτουργικής
κερδοφορίας EBITDA των εμπορικών κέν-
τρων, στα €31,1 εκατ. (+93% έναντι του
2021), κατέγραψε η Lamda Development
στο α’ εξάμηνο του 2022, με το κέρδος από
την αποτίμηση εμπορικών κέντρων και λοι-
πών ακινήτων να καταγράφεται στα €21,3
εκατ. και το κέρδος από την αποτίμηση των
Επενδυτικών Ακινήτων έργου Ελληνικού
να διαμορφώνεται στα €10,5 εκατ. ευρώ. Τα
ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα
EBITDA διαμορφώθηκαν σε κέρδη €37,7
εκατ. (έναντι κερδών €315,7 εκατ. το 2021),
ενώ τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα
καθαρά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε
κέρδη €15,3 εκατ. ευρώ (έναντι κερδών
€237,2 εκατ. το 2021).

Οικονομικά αποτελέσματα α’ εξαμήνου 2022, βάσει των Διε-
θνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), ανα-
κοίνωσε χθες η Intrakat. Ετήσια αύξηση 18,5% παρουσίασαν οι
πωλήσεις του Ομίλου Intrakat κατά την περίοδο αυτή, φτάνοντας
τα 103,1 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, το μεικτό κέρδος διαμορφώθη-
κε στα 2,8 εκατ. ευρώ και ανέρχεται σε ποσοστό 2,8% επί των πω-
λήσεων. Το τρέχον ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων διαμορφώνεται
σε 1,3 δισ. ευρώ καταγράφοντας ιστορικό υψηλό. Δυναμική είναι
η συμμετοχή του ομίλου σε εμβληματικά αναπτυξιακά έργα εθνι-
κής εμβέλειας, όπως ο Hellinikon Marina Tower, ο Οδικός Άξο-
νας ΝΔ Πελοποννήσου, η Ολοκλήρωση της Λ. Κύμης, ο ΒΟΑΚ και

τα Δίκτυα Διανομή ΔΕΔΔΗΕ. Νέα εποχή για την αναπτυξιακή πορεία του ομίλου εγκαινιάστηκε τον Ιούλιο στην
Intrakat με την είσοδο στο μετοχικό κεφάλαιο της Intrakat των εταιρειών Winex Investments Limited (31,70%),
Βlue Silk (Cy) LTD (13,64%) και Castellano Properties Limited (13,08%). Στη Γενική συνέλευση της 15ης Ιουλίου
εκλέχθηκε νέο διοικητικό συμβούλιο και ο Αλέξανδρος Εξάρχου ανέλαβε αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας. 

Συνεχίζει να απογοητεύει το χρηματιστήριο
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

PepsiCo Hellas: Ενοποιημένος τζίρος 171 εκατ.

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου αντιπρόεδρος του ΔΣ και CEO της Intrakat
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Helleniq Energy Holdings AE (πρώην
Ελληνικά Πετρέλαια Συμμετοχών ΑΕ)
ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο
της εταιρείας στην από 29/9/2022 συνε-

δρίασή του αποφάσισε τη διανομή προσωρινού με-
ρίσματος για το οικονομικό έτος 2022, ανερχόμενου
στο ποσό των 122.254.074 ευρώ, που αντιστοιχεί σε
μεικτό ποσό 0,40 ευρώ ανά μετοχή της εταιρείας.
Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις,
το ποσό του προσωρινού μερίσματος των 0,40 ευρώ
ανά μετοχή υπόκειται σε παρακράτηση αναλογούν-
τος φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση
του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους, οι οποί-
οι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις), συνεπώς το κα-
θαρό καταβαλλόμενο ποσό του προσωρινού μερί-
σματος ανέρχεται σε 0,38 ευρώ ανά μετοχή.

Epsilon Net: Πάροχος
ηλεκτρονικής τιμολόγησης
της ΕΥΔΑΠ

Ακρίτας: Ενισχύθηκε κατά
31,4% ο κύκλος εργασιών

Σημαντική αύξηση
κατά 31,4% παρου-
σίασε κατά το α’
εξάμηνο του 2022 ο
κύκλος εργασιών
της Akritas. Παρά
τη δύσκολη οικονο-
μική συγκυρία εξαιτίας αρχικά της πανδημίας
και μετέπειτα των υψηλών πληθωριστικών
πιέσεων λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, οι
πωλήσεις ανήλθαν σε €22,1 εκατ. κυρίως ως
αποτέλεσμα των αναπτυξιακών συνθηκών
που επικράτησαν για τον κλάδο στην Ελλάδα.
Στην ίδια κατεύθυνση, σημαντική βελτίωση
εμφανίζει το μεικτό ενοποιημένο περιθώριο
πωλήσεων, το οποίο ανήλθε σε 13,5% έναντι
11,6% της προηγούμενης περιόδου, γεγονός
που σε συνδυασμό με τη μεγέθυνση του κύ-
κλου εργασιών συνέβαλε στην αύξηση της
λειτουργικής κερδοφορίας εταιρείας σε €2,4
εκατ. έναντι €1,6 εκατ. την αντίστοιχη περσι-
νή περίοδο, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσμα-
τα μετά φόρων ανήλθαν σε €524 χιλ. έναντι
ζημιών €89 χιλ. πέρυσι.

Optima bank: Δεκτή από 3/10
και η ψηφιακή ταυτότητα

Η Optima bank ανακοίνωσε ότι από τη Δευ-
τέρα 3 Οκτωβρίου οι πελάτες που θα επισκέ-
πτονται την Optima bank θα μπορούν να συ-
ναλλάσσονται και με χρήση ψηφιακής ταυτό-
τητας από το gov.gr wallet για την ταυτοποί-
ησή τους. Η νέα δυνατότητα έρχεται να προ-
στεθεί στην ήδη υπάρχουσα ευκολία που
απολαμβάνουν οι πελάτες της Optima bank
και τους επιτρέπει να επικαιροποιούν, όποτε
απαιτείται, τα προσωπικά τους στοιχεία από
το Optima e-banking ή το Optima mobile
app, μέσω της υπηρεσίας eGov Know your
Customer (KYC). Έτσι, αποφεύγουν τη διαδι-
κασία εκτύπωσης των σχετικών εγγράφων-
δικαιολογητικών και της προσκόμισής τους
στο κατάστημα.

Ι. Κλουκίνας - Ι. Λάππας:
Ζημιογόνο το α’ εξάμηνο

Ζημίες εμφάνισε η Ι. Κλουκίνας - Ι. Λάππας
ΑΕ για το α’ εξάμηνο του 2022 έναντι κερδών
το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2021. Σε
επίπεδο μητρικής εταιρείας, οι ζημίες ανήλ-
θαν σε 183.000 ευρώ έναντι κερδών 1,01
εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2021. Σε επίπε-
δο ομίλου οι ζημίες ανήλθαν σε 412.000 ευρώ
έναντι κερδών 962.000 ευρώ το αντίστοιχο
χρονικό διάστημα του 2021. Ο τζίρος της μη-
τρικής εμφάνισε άνοδο 3,94% σε ετήσιο επί-
πεδο, ενώ ο τζίρος του ομίλου ανέβηκε 3,34%.

Reds: Σημαντική 
βελτίωση μεγεθών

Σημαντική αύξηση εσόδων και κερδών κατέ-
γραψε ο Όμιλος Reds στο α’ εξάμηνο του 2022,
σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση οικονομι-
κών αποτελεσμάτων. Αναλυτικά, η Reds ανα-
κοίνωσε έσοδα ύψους περίπου €4,2 εκατ.
έναντι ποσού €2,6 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2021.
Το EBITDA διαμορφώθηκε σε περίπου €2,9
εκατ. έναντι €1,3 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2021
και το EBIT για την τρέχουσα περίοδο σε €2
εκατ. έναντι €0,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο
του 2021. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν
σε περίπου €0,4 εκατ., έναντι ποσού ζημιών
€0,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Προμέρισμα 0,40 ευρώ
μοιράζουν τα ΕΛΠΕ

ΑΝΕΚ: Ζημίες €22,6 εκατ.

Αύξηση τζίρου στα 74,2 εκατ. ευρώ, από 58,1
εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο πέρσι, κατέγραψε το
α’ εξάμηνο του 2022 ο Όμιλος ΑΝΕΚ, καταγρά-
φοντας όμως παράλληλα καθαρές ζημίες 22,58
εκατ. ευρώ. Ο όμιλος έχει εισέλθει πρόσφατα σε
διαδικασία συγχώνευσης με τον Όμιλο Attica. Τα
αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών
αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου του α’ εξαμή-
νου 2022 διαμορφώθηκαν σε ζημίες €12 εκατ.
έναντι €0,7 εκατ., ενώ αντίστοιχα για τη μητρική
σε ζημίες €11,7 εκατ. έναντι €1,6 εκατ. το α’ εξά-
μηνο του 2021.

Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ εμπιστεύτηκε για ακόμη μια
φορά τον Όμιλο Epsilon Net για την ολοκλη-
ρωμένη μετάβασή της στον ψηφιακό της με-
τασχηματισμό. Η εταιρεία επέλεξε το Ep-
silon Digital, την αυτοματοποιημένη, τεχνο-
λογικά καινοτόμα και ασφαλή SaaS υπηρε-
σία πιστοποιημένου Παρόχου Ηλεκτρονικής
Τιμολόγησης, εξασφαλίζοντας απευθείας
σύνδεση με την ΑΑΔΕ και βέλτιστη διαχείρι-
ση της επικοινωνίας με την πλατφόρμα my-
DATA της ΑΑΔΕ. Το Epsilon Digital αποτελεί
ένα από τα πρώτα λογισμικά που έλαβαν τη
σχετική αδειοδότηση από την Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων ως λογισμικό Πα-
ρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου



Ανδρέας Σιάμισιης: Είναι
σημαντικό η HELLENiQ
ENERGY (πρώην ΕΛΠΕ) 
να προσαρμόσει τις
παραδοσιακές
δραστηριότητες του
ομίλου σε ένα νέο
περιβάλλον και να
συνεχίσει να αποτελεί
βασικό πυλώνα της
ασφάλειας εφοδιασμού,
ειδικά σε περιόδους 
όπως αυτή που διανύουμε

Ο
ι μεγάλοι πετρελαϊκοί

όμιλοι αλλάζουν όνομα.

Με rebranding

προσαρμόζονται στην εποχή της

κλιματικής αλλαγής. Στρέφονται

στη βιώσιμη ανάπτυξη με στόχο το

«πρασίνισμα» των χαρτοφυλακίων

τους και δραστηριότητες με

χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου

του άνθρακα. 

Δεν απεμπολούν, ωστόσο, το πε-

τρελαϊκό παρελθόν τους, εξαιτίας της

ζοφερής ενεργειακής πραγματικότη-

τας, απόρροια –μετά την πανδημία–

του πολέμου στην Ουκρανία, που ξα-

ναφέρνει από το παράθυρο τα ορυκτά

καύσιμα. Ήδη έχουν μετονομαστεί: η

γαλλική Total σε Total Energies (με

στροφή στις ΑΠΕ), η British Petrole-

um (BP) σε Beyond Petroleum (πέρα

από το πετρέλαιο), η Danish Oil and

Natural Gas σε Ørsted (χερσαία,

πλωτά αιολικά κ.λπ.), η κρατική εται-

ρεία της Νορβηγίας από Statoil σε E-

quinor (από τις εξορύξεις πετρελαίου

στις ΑΠΕ), η φιλανδική Neste Oil σε

σκέτο Neste, η Gaz de France σε En-

gie, η Royal Dutch Shell προχώρησε

σε μετονομασία των εταιρειών χαρτο-

φυλακίου του ομίλου NewMotion και

Greenlots στη Shell Recharge Solu-

tions, η Energean Oil & Gas σε En-

ergean κ.λπ. Αλλαγή εταιρικής ταυτό-

τητας είχαμε και στα ΕΛΠΕ, τον όμιλο

που μετονομάστηκε, σε HELLENiQ

ENERGY: «Υποδηλώνει τη μετεξέλι-

ξη, από μια εταιρεία πετρελαίου σε

έναν οργανισμό που θα δραστηριοποι-

είται σε όλο το φάσμα της ενέργειας,

ενσωματώνοντας κριτήρια ESG (Envi-

ronmental, social, and governance)

στη λειτουργία του, αλλά και στις μελ-

λοντικές προτεραιότητες της στρατη-

γικής βιώσιμης ανάπτυξης. Και παρα-

πέμπει στη βαριά κληρονομιά του ομί-

λου –64 ολόκληρα χρόνια επιτυχημέ-

νης πορείας– αλλά και στη βούλησή

του να εξελιχθεί στο αύριο της έξυ-

πνης (εξ ου και το iQ) ενέργειας των

εναλλακτικών πηγών και της οικονο-

μίας χαμηλών εκπομπών ρύπων –επι-

σφραγίζοντας και τυπικά την ταχεία

υλοποίηση του στρατηγικού σχεδια-

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

Ανδρέας Σιάμισιης, διευθύνων σύμβουλος HELLENiQ 
ENERGY, πρώην ΕΛΠΕ: «Η αλλαγή δεν είναι απλή, 
θα χρειαστεί να λάβουμε γενναίες αποφάσεις»

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL EΝΕΡΓΕΙΑ30

«Η αγορά αλλάζει, 
αλλά ζουμε κι εμείς»



σμού “Vision 2025”, που ξεκίνησε το

2021». 

Στρατηγική μετασχηματισμού

Υπενθυμίζεται ότι «η στρατηγική με-

τασχηματισμού του ομίλου, με επέν-

δυση σε πιο καθαρές μορφές ενέργει-

ας και μείωση του ανθρακικού αποτυ-

πώματος, ξεκίνησε μέσα το β’ τρίμη-

νο 2022 με πλήρη λειτουργία του νέ-

ου, μεγαλύτερου μέχρι σήμερα εν λει-

τουργία στην Ελλάδα, φωτοβολταϊ-

κού πάρκου 204 MW στην Κοζάνη,

που υποκαθιστά εισαγωγές πολύ ακρι-

βού φυσικού αερίου. Μέσα στον Ιού-

λιο του 2022, η εγκατεστημένη ισχύς

του ομίλου σε ΑΠΕ αυξήθηκε περαιτέ-

ρω στα 340 MW μετά και από την εξα-

γορά 55 MW αιολικών πάρκων σε λει-

τουργία στη Μάνη. Στόχος της HEL-

LENiQ ENERGY να τριπλασιαστεί το

χαρτοφυλάκιο σε ΑΠΕ».

Ο όμιλος «μέσω της ΕΛΠΕ Ανανεώ-

σιμες ΑΕ υπέγραψε στις 4 Ιουλίου

2022 όρους συνεργασίας (Heads of

Terms) με ποσοστά συμμετοχής 50-

50 με την εταιρεία RWE Renewables

GmbH, θυγατρική της RWE, με σκοπό

την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη

διαχείριση υπεράκτιων αιολικών πάρ-

κων στην Ελλάδα». Παράλληλα «προ-

χωρούν οι μελέτες για περαιτέρω μεί-

ωση του ανθρακικού αποτυπώματος

των διυλιστηρίων και των δικτύων

πρατηρίων του ομίλου, μέσω επενδύ-

σεων σε τεχνολογίες δέσμευσης διο-

ξειδίου του άνθρακα και παραγωγής

πράσινου υδρογόνου». Αντίστοιχα, «η

ανάπτυξη στο υπόλοιπο χαρτοφυλά-

κιο του ομίλου προχωρά, με τη συνερ-

γασία με την ExxonMobil στα μπλοκ

της Κρήτης να δίνει νέα προοπτική

στις έρευνες για υδρογονάνθρακες». 

Οικονομικά αποτελέσματα

Τον Αύγουστο του 2022 η ΕΛΛΗ-

ΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (Συμμετοχών) ΑΕ

ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικο-

νομικά αποτελέσματα β’ τριμήνου

2022, «με τα συγκρίσιμα κέρδη

(προ φόρων) EBITDA να διαμορ-

φώνονται σε 535 εκατ. ευρώ, σε

σχέση με 79 εκατ. ευρώ για το αν-

τίστοιχο τρίμηνο του 2021, ενώ τα

συγκρίσιμα καθαρά κέρδη ανήλ-

θαν σε 367 εκατ. ευρώ. Η συνει-

σφορά του ομίλου στην οικονομία

αντιπροσωπεύει το 1% του ΑΕΠ, το

12% των εξαγωγών και το 5% των

φορολογικών εσόδων, ενώ ένας

στους 135 εργαζομένους στη χώ-

ρα έχει άμεσα ή έμμεσα σχέση με

τα (πρώην) ΕΛΠΕ, νυν HELLENiQ

ENERGY». 

Γενναίες αποφάσεις

Σε μια πανηγυρική βραδιά στο

Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κό-

σμος», ο διευθύνων σύμβουλος

της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας

Σιάμισιης, δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Καθώς η αγορά ενέργειας αλλά-

ζει, αλλάζουμε κι εμείς, για να

προωθήσουμε πιο καθαρές μορ-

φές ενέργειας. Το νέο όνομα ση-

ματοδοτεί την αλλαγή της στρατη-

γικής και αγκαλιάζει όλες μας τις

δραστηριότητες. Η κατεύθυνση

στην οποία πηγαίνουμε απέχει 20-

30 χρόνια από σήμερα. Κατά τη

μεταβατική περίοδο, θα πρέπει να

έχουμε ασφαλή πρόσβαση στα πε-

τρελαιοειδή, με όσο το δυνατόν

χαμηλότερο περιβαλλοντικό απο-

τύπωμα. Οι στόχοι μας για ουσια-

στική μείωση του περιβαλλοντικού

μας αποτυπώματος είναι φιλόδο-

ξοι, αλλά επιτεύξιμοι, ώστε να

συμβάλουμε αποτελεσματικά στην

αντιμετώπιση των συνεπειών της

κλιματικής αλλαγής. Η αλλαγή δεν

είναι απλή, θα χρειαστεί να λάβου-

με γενναίες αποφάσεις. Όποιος

αγνοήσει τις αλλαγές, σε κάποια

χρόνια θα βρεθεί εκτός αγοράς».

Εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα

Για τις έρευνες υδρογονανθράκων

ο Ceo της HELLENiQ ENERGY Ανδρέ-

ας Σιάμισιης είπε επίσης: «Τους επό-

μενους 12 μήνες (ελπίζουμε) να έχου-

με έναν δεύτερο κύκλο ερευνών στα

θαλάσσια μπλοκ που έχουμε και να

δούμε αν υπάρχει ουσιαστική δυνατό-

τητα εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων

στην Ελλάδα ή όχι». 

Η HELLENiQ ENERGY «επιδιώκει να

συνεχίσει την πολύ καλή της πορεία

και να αποτελεί εταιρεία-πρότυπο στην

Ελλάδα, οδηγώντας τις εξελίξεις και

συμβάλλοντας στην πράσινη ανάπτυξη

και στην ενεργειακή μετάβαση της χώ-

ρας. Ταυτόχρονα, όμως, είναι εξίσου

σημαντικό να προσαρμόσει και τις πα-

ραδοσιακές της δραστηριότητες σε

ένα νέο περιβάλλον και να συνεχίσει

να αποτελεί βασικό πυλώνα της ασφά-

λειας εφοδιασμού, ειδικά σε περιό-

δους όπως αυτή που διανύουμε».

Κλείνουμε με μια παρατήρηση: Σημαν-

τικό θα είναι επίσης στις δραστηριότη-

τες του ομίλου να υπάρχει μεγαλύτερη

συμμετοχή γυναικών και στα ανώτερα

και ανώτατα κλιμάκια της HELLENiQ

ENERGY, που ανδροκρατείται!
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«Να εξαιρεθούν οι εξαγωγές»
Ανδρέας Σιάμισιης, διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ
ENERGY: «Η πρόταση της Κομισιόν για έκτακτη φορολόγηση
τουλάχιστον 33% των κερδών του κλάδου των πετρελαιοει-
δών είναι ένα κατασκεύασμα που δεν έχει κάποιο ηθικό ή νο-
μικό έρεισμα. Με τη φορολόγηση κερδών που δεν αφορούν
στην Ελλάδα, υπάρχει κίνδυνος να τεθούμε (και η Motor Oil)
εκτός διεθνούς αγοράς. Θεωρώ αυτονόητο ότι, ακόμη και αν
αποφασιστεί η έκτακτη φορολόγηση, θα εξαιρεθούν οι εξα-
γωγές. Ο όμιλος έχει τη βούληση να συνεισφέρει στην κοι-
νωνία μέρος των κερδών του, καλύπτοντας π.χ. μέρος της
εξαγγελίας του πρωθυπουργού για μείωση στην αντλία της
τιμής του πετρελαίου θέρμανσης. Είναι ένα μοντέλο έκτα-
κτης συνεισφοράς των εταιρειών πετρελαιοειδών. που
εφαρμόζεται σε κάποιες χώρες της ΕΕ».
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Το NBA ανακοίνωσε την περασμένη Τετάρτη την κυ-
κλοφορία του ανανεωμένου παγκόσμιου NBA App, του
ολοκληρωμένου προορισμού για τους φιλάθλους του
NBA κάθε ομάδας. 

Με νέες δυνατότητες, το NBA App παρέχει αναλυτι-
κό περιεχόμενο από κάθε αγώνα του NBA και θα δια-
θέτει βίντεο τύπου social, ακυκλοφόρητα behind-the-
scenes και πρόσβαση σε παίκτες και ομάδες, νέες και
υπάρχουσες εκπομπές και σειρές και δωρεάν πρό-
σβαση στο αρχείο του NBA. Το NBA App -προϊόν της
NBA Digital- το κατεβάζει ο καθένας δωρεάν.

Επιπλέον, το ΝΒΑ εγκαινίασε το NBA ID, το νέο παγ-
κόσμιο πρόγραμμα μελών που προσφέρει στους φιλά-
θλους οφέλη και δώρα από το πρωτάθλημα, τις ομάδες

και τους συνεργάτες του. Τα μέλη θα έχουν πρόσβαση
σε νέο πρωτότυπο και αγαπημένο περιεχόμενο των φι-
λάθλων από το αρχείο.

Η Microsoft συνεργάστηκε με τους υπευθύνους και
ιδού το αποτέλεσμα.

Το NBA App περιλαμβάνει τώρα έναν κομψό νέο
σχεδιασμό και μια πρώτη στο είδος της εμπειρία «For
You», με συστάσεις περιεχομένου που βασίζονται στις
προτιμήσεις των φιλάθλων και την εξατομίκευση που
υποστηρίζεται από το Microsoft Azure και το Azure AI
κι έτσι οι φίλαθλοι θα αξιοποιούν τους αγώνες του NBA
που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η
γυναικεία τριχόπτωση είναι ένα πρόβλημα
που τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και
πιο έντονο. Σύμφωνα με τις στατιστικές, το

15% του γυναικείου πληθυσμού εμφανίζει κάποια
στιγμή της ζωής του τριχόπτωση, με μεγάλο πο-
σοστό από αυτό να το παίρνει πιο σοβαρά κατα-
φεύγοντας σε ειδικούς.

Η μεγαλύτερη κλινική μαλλιών της Ελλάδας, η
Bergmann Kord, σύμφωνα με τα στοιχεία που κα-
τέχει, επισημαίνει πως μεταξύ της ηλικίας 40 και
50 ετών περισσότερες από τις μισές γυναίκες θα
αντιληφθούν σημαντικές ενδείξεις πτώσης των
μαλλιών τους. Οι λόγοι και οι αιτίες είναι πολλές,
όπως το άγχος, η πίεση και τα παθολογικά αίτια
που διαφέρουν από γυναίκα σε γυναίκα.

Η Bergmann Kord έχει τη λύση! Η κορυφαία
κλινική μαλλιών από το 1979 προτείνει, εκτός από
την απαραίτητη διάγνωση, θεραπείες προληπτι-
κού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, προτείνει ειδικές

αγωγές ενίσχυσης και θρέψης των μαλλιών, όπως
η Μεσοθεραπεία Μαλλιών και η αγωγή Volumed.
Όσο για τις προχωρημένες και δύσκολες περι-
πτώσεις, ιδιαίτερα αποτελεσματική είναι η θερα-
πεία ΑΑΠ (Αυτόλογοι Αυξητικοί Παράγοντες). Βέ-
βαια, αν η τριχόπτωση είναι χρόνια και μη ανα-
στρέψιμη, τότε η Μεταμόσχευση Μαλλιών είναι η
ενδεδειγμένη λύση. Οι αιτίες και οι λύσεις που
προσφέρει η Bergmann Kord για τη Γυναίκεια
Τριχόπτωση υπάρχουν στο link:
kordhairclinics.gr/trixoptosi-gynaika.

H νέα καμπάνια Caprice
από τη 4 Wise Monkeys έρχε-
ται, με το «Απόλαυση που δεν
περιγράφεται» να αποτυπώ-
σει με αστεία αυτά που λέμε
για να τα περιγράψουμε με δι-
κά μας λόγια. Ο Χρήστος Κα-
νάκης σκηνοθετεί την παρα-
γωγή της Magikon Produc-
tions, αποτυπώνοντας τις εκφράσεις και τις σκέψεις όσων απολαμβάνουν τα Caprice με μια σύγχρονη, ποπ
αισθητική και γρήγορο ρυθμό. Η νέα καμπάνια Caprice υποστηρίζεται από δύο ταινίες που προβάλλονται σε
τηλεόραση και YouTube, καθώς και από αντίστοιχα digital υλικά που πρωταγωνιστούν στα social media των
Caprice. Αγαπημένο γλύκισμα μικρών και μεγάλων!

Η Bergmann Kord
πρωτοπορεί και πάλι
στην αντιμετώπιση
της γυναικείας
τριχόπτωσης

� Πρεμιέρα για τους αόρατους! Πανελλήνια τηλεοπτική πρε-
μιέρα κάνει σήμερα η πρώτη κωμική σειρά σε παραγωγή

COSMOTE TV με τίτλο «Αόρατοι». Η επικίνδυνα σοβαρή… κω-
μωδία 8 επεισοδίων θα ξεκινήσει να προβάλλεται στις 22.00
στο COSMOTE CINEMA 1HD, ενώ με την προβολή του πρώτου
επεισοδίου όλος ο κύκλος θα είναι διαθέσιμος για binge-
watching στον on demand κατάλογο COSMOTE TV PLUS.

� Με τη Phaistos Networks συνεργάστηκε η ΕΡΤ για τη διάθε-
ση στιγμιοτύπων του FIBA EuroBasket 2022 στο Video Οικο-

σύστημα της Glomex. Η διοργάνωση προσέλκυσε το έντονο εν-
διαφέρον του ελληνικού κοινού, δεδομένης και της συμμετοχής
της Εθνικής ομάδας, ενώ
μέσω της συνεργασίας
της ΕΡΤ με την Glomex ο
θεσμός και οι ομορφότε-
ρες στιγμές του Eu-
roBasket ταξίδεψαν ψη-
φιακά σε ολόκληρη την
ελληνική επικράτεια. Από την έναρξη του πρωταθλήματος μέχρι
και την ολοκλήρωσή του η ΕΡΤ διέθεσε στην πλατφόρμα και σε
χρόνους πολύ κοντά στη live μετάδοση περισσότερα από 1.280
video αποσπάσματα με highlights και φάσεις των αγώνων, τα
οποία τελικά ενσωματώθηκαν στο περιεχόμενο 184 online Μέ-
σων που συμμετέχουν στο δίκτυο της Glomex.  

� Στον αέρα βρίσκεται η διαφημιστική καμπάνια της
Skroutz. Η καμπάνια αποτελείται από 8 main videos, τα

οποία με minimal, eye-catchy και σουρεάλ αισθητική επικοι-
νωνούν τα κύρια USPs του Skroutz Marketplace. Με αναφο-
ρές στις υπηρεσίες και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η
Skroutz στον online καταναλωτή, τα videos δημιουργούν re-
latable καταστάσεις, μας βάζουν στη θέση των πρωταγωνι-
στών και δείχνουν πώς η πλατφόρμα του Skroutz έχει μια λύ-
ση για κάθε «πρόβλημα» του online shopping.

� «Τρέχει» ήδη στην τηλεόραση η καμπάνια που δημιούργησε
η Aia Relate για το Pet City. Έχει τίτλο «We Love Pets» και

παρουσιάζει εναλλασσόμενα πλάνα από την καθημερινότητα με
τα αγαπημένα μας κατοικίδια, χαρακτηρίζοντάς τη με λέξεις που
μας έρχονται στο μυαλό όταν είμαστε με τους «πιστούς μας φί-
λους», όπως connect, dream, enjoy, play, trust, happy, share
κ.ά. Την παραγωγή του σποτ επιμελήθηκε η Magikon.

Η 4 Wise Monkeys… στη νέα καμπάνια της Caprice

Mικρά - μικρά

Εγκαινιάστηκε το ανανεωμένο και εξελιγμένο NBA App
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ΜΙΚΡΑ... ΜΙΚΡΑ... 

� «Σασμός», «GNTM», «Γη της
Ελιάς» και «Παράδεισος των

κυριών» παίρνουν μέχρι στιγμής
όλο το… χαρτί της τηλεθέασης
στην prime time ζώνη. Αυτά τα
τέσσερα προγράμματα κέρδισαν
το ενδιαφέρον των τηλεθεατών
από την πρώτη μέρα προβολής
τους και τα ποσοστά τους τα ανέ-
βασαν στις πρώτες θέσεις του πί-
νακα μετρήσεων της Nielsen. Στην
πορεία, όμως, οι «Παγιδευμένοι»
του ΑΝΤ1 άρχισαν να μπαίνουν σι-
γά σιγά στο κάδρο του ανταγωνι-
σμού, δημιουργώντας μια ενδια-
φέρουσα συνθήκη για το ποιος θα
καταφέρει τελικά να σκαρφαλώ-
σει στην κορυφή μέχρι το τέλος
της σεζόν. 

� Όλα αυτά, βέβαια,
πριν από την άφιξη

του Χριστόφορου Παπακα-
λιάτη και της πολυαναμενό-
μενης σειράς «Maestro». Τα
αποσπάσματα που παρακο-
λουθήσαμε στην επίσημη
παρουσίαση του σίριαλ, που
έγινε πριν από μερικές ημέ-
ρες, μας άφησαν τις καλύτε-
ρες εντυπώσεις και τη σι-
γουριά ότι τα 9 επεισόδια θα
κάνουν πρωταθλητισμό στη
βραδινή ζώνη.   

� Πόσο επηρέασε η αποχώρηση
της Δούκισσας Νομικού την

τηλεθέαση του «Πρωινού» στον
ΑΝΤ1; Μάλλον όχι ιδιαίτερα. Η εκ-
πομπή συνεχίζει στα γνώριμα πο-
σοστά της, κάτι που δείχνει ότι οι
τηλεθεατές την ταυτίζουν με το
πρόσωπο του Γιώργου Λιάγκα,
ανεξάρτητα από τις εξελίξεις. 

� Το «Love Island» ήρ-
θε και ο ΣΚΑΪ ρίχνει το

τελευταίο του χαρτί για το
πρώτο μισό της σεζόν. Αν τα
ερωτευμένα ζευγάρια από
την Τενερίφη δεν καταφέ-
ρουν να… ρίξουν τους τηλε-
θεατές, ενδεχομένως να
δούμε πολλές ανατροπές
στα πλάνα του σταθμού για το
υπόλοιπο της χρονιάς.

Επιμέλεια: Γιώργος Σκρομπόλας

ΕΡΤ: Τέλος ο Κουρής - Γκρίνια για το lead in του δελτίου 
Οριστικά τέλος για το τηλεπαιχνίδι

«Δες και Βρες» του Νίκου Κουρή στην
ΕΡΤ1. Αυτό αποφασίστηκε σε σύσκεψη
που έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης στο
Ραδιομέγαρο. 

Τα προβλήματα που εμφανίστηκαν το
περασμένο καλοκαίρι, όταν η εταιρεία
παραγωγής σταμάτησε να πληρώνει
τους συντελεστές αλλά και τα ποσά που
είχαν κερδίσει οι παίκτες, ανάγκασαν
την ΕΡΤ να κινηθεί νομικά. Έτσι, θα
προβληθούν τα 15 επεισόδια του τηλε-
παιχνιδιού που έχουν γυριστεί από πέ-
ρυσι και… τέλος. 

Στο μεταξύ, πληροφορίες αναφέρουν

πως έχει ξεκινήσει ήδη μια γκρίνια για την
απογευματινή ζώνη της ΕΡΤ1 και τα νούμε-
ρα που παραδίδει στο κεντρικό δελτίο. Οι
συντελεστές της ενημέρωσης αποδίδουν
τα μικρά νούμερα του δελτίου στο γεγονός
ότι παραλαμβάνουν χαμηλό lead in από τον
«Αδύναμο Κρίκο» και το «Χαιρέτα μου τον
Πλάτανο». Συγκεκριμένα, το τηλεπαιχνίδι
συγκεντρώνει τα περισσότερα πυρά λόγω
των χαμηλών ποσοστών του. Μάλιστα, φαί-
νεται ότι αυτό συνδέθηκε και με την ολο-
κλήρωση του «Δες και Βρες», καθώς το
παιχνίδι του Νίκου Κουρή θεωρήθηκε από
κάποιους καταλληλότερο πρότζεκτ για να
δίνει πάσα στο δελτίο. 

Σ
τον απόηχο της αποχώρησης της Δούκισσας Νομικού από το
«Πρωινό», δύο ερωτήματα πλανώνται στον αέρα: θα υπάρξει
αντικατάστασή της στην εκπομπή και ποιο θα είναι το επόμενο

τηλεοπτικό βήμα της παρουσιάστριας στον ΑΝΤ1; 
Σχετικά με τη Δούκισσα Νομικού, όπως μαθαίνουμε, υπάρχουν

διάφορες σκέψεις, συζητήσεις και προτάσεις. Ωστόσο, όλα βρί-
σκονται σε πολύ αρχικό στάδιο, καθώς η ίδια επιθυμεί, όταν θα πει
το επόμενο «ναι», να ακολουθήσει μια επιτυχημένη συνεργασία.
Για την ώρα, η τηλεοπτική επιστροφή τής Δούκισσας πιθανολογεί-
ται για το δεύτερο μισό της σεζόν. 

Όσον αφορά το θέμα της αντικατάστασής της, προς το
παρόν δεν υπάρχει τέτοια προοπτική και η ομάδα συνε-
χίζει ως έχει. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ,
έχουν ήδη γίνει κάποιες διερευνητικές επαφές. Τα εμ-
πορικά της εκπομπής είναι αυτά που θα κρίνουν αν θα
έχουμε νέα άφιξη στο «Πρωινό». Αυτό σημαίνει ότι όποιο
πρόσωπο ενταχθεί στο πρόγραμμα, θα αναλάβει κυρίως τα εμπο-
ρικά και θα έχει και παρουσία στα ζώδια. 

Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, τα παραπάνω δεδομένα περιορίζουν
τον αριθμό των παρουσιαστών που θα μπορούσαν να δώσουν θετι-
κή απάντηση σε ενδεχόμενη πρόταση. Για παράδειγμα, οι πληρο-

φορίες μας λένε ότι πρόταση δέχτηκε και η Φλορίντα Πε-
τρουτσέλι. 

Η Φλορίντα, η οποία συμμετείχε την περασμένη σεζόν στην εκ-
πομπή «Mega Καλημέρα» και αποχώρησε λόγω αυξημένων οικο-
γενειακών υποχρεώσεων, αρνήθηκε ευγενικά να μπει στο «Πρωι-
νό», ακριβώς γιατί αυτό που της προτάθηκε ήταν περισσότερο
διεκπεραιωτικό και λιγότερο δημιουργικό. 

Η επόμενη μέρα για Δούκισσα και «Πρωινό» 

Το «Κόκκινο Ποτάμι» κάνει πρεμιέρα  
με ένα συγκλονιστικό επεισόδιο 

Το «Κόκκινο ποτάμι, η συνέχεια» του Μανούσου
Μανουσάκη, η σειρά που αγαπήθηκε και συγκίνησε
όσο λίγες τα τελευταία χρόνια, κερδίζοντας εκατομ-
μύρια τηλεθεατές, επιστρέφει στο Open δυο χρόνια
μετά, την Κυριακή 2 Οκτωβρίου στις 21.00.  Η ιστορία
συνεχίζεται, οι μνήμες μένουν ζωντανές και οι ξερι-
ζωμένοι ήρωες ακολουθούν νέους δρόμους. Το τα-
ξίδι θα οδηγήσει τους ήρωες στη Σμύρνη, όπου θα
γίνουν μάρτυρες των εξελίξεων. Το όνειρο της Μεγάλης Ελλάδας, ο διχασμός,
η Μικρασιατική Εκστρατεία και η καταστροφή στη συνέχεια, η διεθνής πολιτική
των Μεγάλων Δυνάμεων, είναι το πολιτικο-κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο κινεί-
ται η ιστορία, πάντα μέσα από τα μάτια των ηρώων, αλλά και πολλών νέων χαρα-
κτήρων που μπαίνουν στο κάδρο. 

Προβληματίζει τον 
ΣΚΑΪ η επιστροφή 
του «My Style Rocks» 
Το πολυσυζητημένο «My Style Rocks» στην
πραγματικότητα δεν έχει πέσει ακόμα στο
τραπέζι των συζητήσεων του ΣΚΑΪ. Τουλάχι-
στον όχι μέχρι τη στιγμή που μιλάμε. Μάλιστα,
όπως μαθαίνουμε, στο κανάλι δεν θεωρείται
απαραίτητα σίγουρη η επιστροφή του, αφού η
τουρκική σειρά «Άπιστος» φέρνει ικανοποι-
ητικά ποσοστά για τον σταθμό. Αυτό το γεγο-
νός γέννησε και την ιδέα μήπως είναι καλύτε-
ρα αντί για μόδα να δούμε νέα τουρκική σειρά
στο δεύτερο μισό της σεζόν. 
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Οι συνεχείς αυξήσεις στις τιμές των αυτοκινήτων, εκτός των αρρυθμιών που έχουν
προκαλέσει σε καταναλωτές και εισαγωγικές εταιρείες, έχουν προκαλέσει σημαντι-
κά προβλήματα και στις εταιρικές πωλήσεις οχημάτων ή, αλλιώς, leasing.

Μάλιστα, η άνοδος των λιανικών τιμών προ φόρων έχει κάνει πολλά μοντέλα ασύμ-
φορα για να τα αποκτήσει κανείς μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης, καθώς οι χρήστες
τους χάνουν φοροελαφρύνσεις ή φοροαπαλλαγές και αποκτούν υπέρογκα φορολο-
γικά βάρη.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα βέβαια εντοπίζεται στα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα με
εκπομπές CO2 κάτω των 50 γρ./CO2, καθώς σε αυτά για να ισχύσει η πλήρης φοροα-
παλλαγή υπάρχει και το όριο των 40.000 ευρώ στη λιανική τιμή προ φόρων. Με τη
συντριπτική πλειονότητα των λιανικών τιμών προ φόρων στα συγκεκριμένα μοντέλα
να κινείται πάνω από τις 40.000 ευρώ, είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς ότι οι φορο-
απαλλαγές έχουν «καταργηθεί» και όσοι τα επιλέξουν θα καλεστούν να πληρώσουν
επιπλέον φόρο για τη χρήση του εταιρικού plug-in υβριδικού αυτοκινήτου τους…
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Leasing: Οι αυξήσεις τιμών στα ΙΧ «καταργούν» τις φοροαπαλλαγές!

Δοκιμάζουμε το Jeep Renegade 
e-Hybrid με 130 ίππους!

Ε
πι

μέ
λε

ια
:

Γ
ιώ

ρ
γο

ς 
Κ

. Α
νδ

ρ
ή
ς

T
o Jeep Renegade διατίθεται πλέον και
σε 48V υβριδική έκδοση, που υπό συγ-
κεκριμένες συνθήκες τού επιτρέπει την
αμιγώς ηλεκτρική κίνηση με μεγάλο θε-

τικό αντίκτυπο στην κατανάλωση καυσίμου.
Η Jeep μετά τις Plug-in αλλά ακριβές εκδόσεις ρί-

χνει στην αγορά την ήπια υβριδική έκδοση του Rene-
gade, η οποία χρησιμοποιεί τον υπερτροφοδοτούμε-
νο βενζινοκινητήρα χωρητικότητας 1,5 λίτρου 130 ίπ-
πων με αυτόματο κιβώτιο 7 σχέσεων διπλού συμπλέ-
κτη, το οποίο ενσωματώνει και έναν ηλεκτροκινητή-
ρα 48V απόδοσης 20 ίππων, που μπορεί κάτω από
συγκεκριμένες συνθήκες να κινήσει ηλεκτρικά το
μοντέλο της Jeep.

Επίσης, η τιμή απόκτησης του Jeep Renegade e-
Hybrid ξεκινά από τις 26.800 ευρώ για την έκδοση
Longitude και η εισαγωγική εταιρεία παρέχει επίσης
εγγύηση 4 ετών ή 160.000 χλμ. και 4 χρόνια δωρεάν
οδική βοήθεια. Όσον αφορά τα ετήσια Τέλη Κυκλοφο-
ρίας, αυτά κυμαίνονται σε 83,2 ευρώ.

Γνώριμη σχεδίαση
To Jeep Renegade είναι ένα από τα πιο εμβληματι-

κά μοντέλα και ξεχωρίζει για τον τετραγωνισμένο αι-
σθητικό χαρακτήρα του, ενώ κύρια χαρακτηριστικά
της εμφάνισής του αποτελούν η κλασική εμπρός μά-
σκα με τις 7 κάθετες γρίλιες και τα στρογγυλά φωτιστι-
κά σώματα που διαθέτει, διαμορφώνοντας ένα μοτίβο
που συναντάμε και σε διάφορα μέρη στο εσωτερικό
του. Η έκδοση Upland που δοκιμάσαμε (32.500 ευρώ)
εκφράζει ένα πιο off road αλλά πολυτελές αισθητικό
προφίλ με ζάντες 17 ιντσών με γυαλιστερό μαύρο φινί-
ρισμα, μαύρες πλευρικές μπάρες οροφής αλλά και

οροφή μαύρου χρώματος. Στην πίσω πόρτα έχουν το-
ποθετηθεί το διακριτικό πράσινο «e» και το αυτοκόλ-
λητο με τη φράση «There is only one earth», ώστε κά-
ποιος να μπορεί να αντιληφθεί αμέσως την υβριδική
φύση του μοντέλου.

Εντυπωσιακό εσωτερικό
Στο ευρύχωρο και καλοφτιαγμένο εσωτερικό υπάρ-

χουν ουσιαστικές διαφορές, ειδικότερα στην έκδοση
Upland της δοκιμής μας, η οποία χαρακτηρίζεται από
την εκτενή χρήση υλικών από ανακυκλωμένα υλικά
πολύ υψηλής ποιότητας, όπως η επένδυση SEAQUAL
των καθισμάτων, ενός καινοτόμου υλικού που κατα-
σκευάζεται και από ανακυκλωμένα πλαστικά που
έχουν συλλεγεί από τους Ωκεανούς.

Ο πίνακας οργάνων με την έγχρωμη οθόνη TFT 7”
στο κέντρο του διακρίνεται για τα καλαίσθητα γραφικά
και την πληρότητα των ενδείξεων.

Στο ταμπλό συναντάμε την οθόνη αφής 8,4” του συ-
στήματος πολυμέσων που φροντίζει για την ενημέρω-
ση, τη συνδεσιμότητα (με Apple CarPlay και Android
Auto), την πλοήγηση και την ψυχαγωγία των επιβατών
του Renegade. Ακόμη ένα σημείο που οι περισσότεροι
θα εκτιμήσουν στο εσωτερικό της καμπίνας του e-Hy-
brid είναι η ευρυχωρία.

Κάτω από το καπό του Renegade e-Hybrid της δο-
κιμής μας βρίσκεται ο τετρακύλινδρος κινητήρας βεν-
ζίνης 1.500 κ.εκ. τούρμπο, που αποδίδει 130 ίππους
και 240 Nm ροπής. Το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμ-
πλέκτη 7 σχέσεων ενσωματώνει έναν ηλεκτροκινητή-
ρα 48V, απόδοσης 15 kW (20 ίππων), ο οποίος κινεί
τους εμπρός τροχούς.

Το e-Hybrid εκκινεί αθόρυβα, καθώς το ξεκίνημα

γίνεται με τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας. Όταν τα
χιλιόμετρα ανεβαίνουν εκεί, έρχεται να αναλάβει δρά-
ση ο βενζινοκινητήρας. Σε ό,τι αφορά την κατανάλω-
ση, το Jeep Renegade e-Hybrid κατά τη διάρκεια της
δοκιμής μας δεν ξεπέρασε σε μεικτή χρήση τα 6,4 λί-
τρα για κάθε 100 χλμ.

Άνεση και οικονομία
Το Jeep Renegade e-Hybrid εξακολουθεί να απο-

τελεί ένα SUV με μοναδική εμφάνιση και μεγάλη από-
σταση από το έδαφος για άνετη αντιμετώπιση των κα-
κοτεχνιών εντός και εκτός δρόμου. 

Οι ηλεκτρικές δυνατότητες στην κίνησή του έχουν
μειώσει τον θόρυβο στις χαμηλές ταχύτητες, ενώ οι
17άρες ζάντες με υψηλού προφίλ ελαστικά απορρο-
φούν τις όποιες κακοτεχνίες.

Στον αυτοκινητόδρομο το Renegade e-Hybrid
κινείται με άνεση και οικονομία, με τους αεροδυ-
ναμικούς θορύβους να είναι περιορισμένοι, ενώ οι
επιβάτες δεν θα κουραστούν ακόμη και έπειτα από
ένα πολύωρο ταξίδι. Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο
με συνεχείς στροφές οι κλίσεις του αμαξώματος
είναι φυσιολογικές και δεν θα τρομάξουν τον οδη-
γό, ενώ το τιμόνι δίνει σωστή πληροφόρηση αλλά
υστερεί σε αίσθηση.

Μέσα στην πόλη το Renegade e-Hybrid κινείται με
απίστευτη ευκολία και οικονομία, καθώς η χρήση του
υβριδικού συστήματος βοηθά στο να διατηρείται σε
χαμηλά επίπεδα η κατανάλωση καυσίμου. 

Η διαδικασία παρκαρίσματος αποτελεί παιχνιδάκι
ακόμη και για έναν άπειρο οδηγό, καθώς υπάρχει κά-
μερα οπισθοπορίας, ενώ παράλληλα γίνεται και αθό-
ρυβα με τη χρήση του ηλεκτροκινητήρα.

34
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Τ ο μεγάλο ντέρμπι της Τούμπας
ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Πα-
ναθηναϊκό προφανώς και έχει

το μεγαλύτερο ενδιαφέρον της 6ης
αγωνιστικής της Super League 1, αλλά
το ματς της ΑΕΚ με τον Ιωνικό στην
«ΟΠΑΠ Arena - Αγιά Σοφιά» με τα όσα
απίθανα έγιναν χτες βράδυ στα εγκαί-
νια αποκτά ξεχωριστό χρώμα. Η Ένω-
ση έπειτα από 19 ολόκληρα χρόνια
έχει και πάλι σπίτι. Και τι σπίτι. Κάτι
σαν το «θέατρο των ονείρων».

Στην Τούμπα με διαιτητή τον Αυ-
στριακό Γιούλεν Βαϊνμπέργκερ, από
τις χαμηλές κατηγορίες της UEFA,
κρίνεται η αξιοπιστία του πρωταθλή-
ματος. Και αυτό δεν είναι υπερβολή.

Ήδη η καχυποψία από την τοξικότητα
έχει φτάσει μέχρι το μεδούλι με τις
συνεχείς αντεγκλήσεις και τις προ-
σβλητικές ανακοινώσεις των παρα-
γόντων. Αν ο Βαϊνμπέργκερ υποπέσει
σε λάθη καθοριστικά, μπορεί νωρίς
νωρίς να τιναχτεί στον αέρα.

Ο Αυστριακός δεν έχει ξαναδιαι-
τητεύσει αγώνα ελληνικού πρωτα-
θλήματος. Ο Βούλγαρος Καμπά-
κοφ, ο οποίος σφύριξε το ντέρμπι
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-1 την προ-
περασμένη αγωνιστική, κατηγορή-
θηκε από την Ένωση ότι είναι «στα-
γονίδιο του Κλάτενμπεργκ», του
προηγούμενου αρχιδιαιτητή. Ο
ΠΑΟΚ υπολείπεται τέσσερις βαθ-

μούς τού πρωτοπόρου με το απόλυ-
το 5x5 σε νίκες Παναθηναϊκού. Άρα
είναι αντιληπτή η κρισιμότητα του
αγώνα.

Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός θα υπο-
δεχτεί τον Ατρόμητο στο Φάληρο με
τον Κολομβιανό Χάμες Ροντρίγκες
στην 11άδα, όχι όμως και με τον Μαρ-
σέλο, ο οποίος είναι ακόμη ανέτοιμος.
Πιθανότατα να γίνει έκπληξη και να
παίξει ο Φορτούνης. Για αυτό το ματς
έντονες είναι οι αντιδράσεις στην...
Κολομβία, γιατί δεν θα μεταδοθεί τη-
λεοπτικά από το ESPN ώστε να δουν
τον Χάμες.

Το πλήρες πρόγραμμα: Σήμερα, Σάβ-
βατο: Λαμία - Λεβαδειακός (19.30,

Cosmote TV). Αύριο, Κυριακή: Αστέ-
ρας Τρ. - ΟΦΗ (15.00, Nova), Ολυμπια-
κός - Ατρόμητος (16.00, Cosmote TV),
Βόλος - Άρης (19.30, Cosmote TV),
ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (21.30, Nova).
Δευτέρα: ΠΑΣ Γιάννινα - Παναιτωλι-
κός (18.00, Nova), ΑΕΚ - Ιωνικός
(20.00, Cosmote TV).

Σφυρίζει ο Αυστριακός
Βαϊνμπέργκερ μέσα 
σε ένα απολύτως τοξικό
περιβάλλον

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 
με το βλέμμα στον διαιτητή

Βαθμολογία
(5 αγ.)

Παναθηναϊκός............15

ΠΑΟΚ..........................11

Άρης............................10

ΑΕΚ.............................9

Ατρόμητος ..................8

Ολυμπιακός................8

Βόλος..........................8

Παναιτωλικός.............7

Αστέρας Τρ..................4

ΟΦΗ ............................4

ΠΑΣ Γιάννινα ..............4

Λαμία ..........................3

Λεβαδειακός ..............2

Ιωνικός .......................1
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Ε
ίναι από τα παράλογα και απί-
θανα που συμβαίνουν στην Ελ-
λάδα και μόνο. Οι ομάδες της
Super League 1, που έχουν μο-

νίμως απλωμένο το χέρι στο κράτος για να
πάρουν χρήματα από το Στοίχημα, έκαναν
μεταγραφές ύψους 38,25 εκατ. ευρώ, δα-
πάνες που παραπέμπουν σε προ μνημο-
νίων εποχές.

Το 2008 οι «σουπερλιγκάτες» είχαν ξο-
δέψει 55,66 εκατ. ευρώ για μεταγραφές,
ρεκόρ 15ετίας. Τότε μόνο Ολυμπιακός και
Παναθηναϊκός είχαν ξοδέψει περισσότε-
ρα από 40 εκατ. ευρώ για προσθήκες, με
την ΑΕΚ να ακολουθεί με σχεδόν 8 εκατ.
ευρώ. Το 2009 η συνολική δαπάνη έπεσε
στα 35 εκατ. ευρώ, ίσως γιατί ηχούσαν οι
σειρήνες των μνημονίων που «στραγγάλι-
σαν» την Ελλάδα τον Μάιο του 2010.

Όπως ήταν αναμενόμενο, μόνο οι «με-
γάλοι» (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ,
ΠΑΟΚ, Άρης) του πρωταθλήματος προχώ-
ρησαν σε αγορές ποδοσφαιριστών από
άλλες ομάδες ή υπέγραψαν ελεύθερους
δίνοντας «βαριά» συμβόλαια.

Οι ευκαιρίες των «μικρών»
Οι «μικροί» βολεύτηκαν με... ευκαιρίες,

όπως γίνεται κάθε χρόνο. Ωστόσο, αυτό
έχει ως αποτέλεσμα τη σχεδόν μηδενική
ανταγωνιστικότητα στο πρωτάθλημα των

δύο ταχυτήτων. Η
δε έλλειψη ανταγω-
νιστικότητας έχει
θλιβερό αντίκτυπο
και στην πορεία των
ελληνικών ομάδων
στην Ευρώπη, οι
οποίες αποκλείον-
ται στους πρώτους
γύρους των διοργανώσεων τα τελευταία
χρόνια.

Σε ένα τρίτο επίπεδο ανάλυσης, αυτό το
οικονομικός χάος που χωρίζει τους πέντε
«μεγάλους» από τους εννέα «μικρούς»
έχει αντίκτυπο και στην ποιότητα του θεά-
ματος. Όταν οι «μικροί» δεν είναι ανταγω-
νιστικοί, «ταμπουρώνονται» στην άμυνα
για να μη χάσουν. Και το θέαμα εξαφανί-
ζεται.

Ο Ολυμπιακός είναι με διαφορά ο πρω-
ταθλητής της φετινής καλοκαιρινής μετα-
γραφικής περιόδου, μια και ξόδεψε 16
εκατ. ευρώ για αγορές παικτών! Η πιο
ακριβή του κίνηση ήταν φυσικά αυτή του
Ισπανού μέσου Πεπ Μπιέλ, για τον οποίο
πλήρωσε στην Κοπεγχάγη 6 εκατ. ευρώ.
Ένα λιγότερο δόθηκε στον Άρη για τον Αμ-
πουμπακάρ Καμαρά.

Ο ΠΑΟΚ είναι η δεύτερη ομάδα σε δα-
πάνες, που υπολογίζονται σε περίπου 6
εκατ. ευρώ. Η πιο ακριβή προσθήκη ήταν

αυτή του Κροάτη
γκολκίπερ του Άγιαξ
Ντόμινικ Κοτάρσκι
έναντι 2 εκατ. ευρώ
στην ομάδα του, την
Γκόριτσα. Αμέσως
επόμενη είναι εκεί-
νη του Νικολάς
Κουαλιάτα, ο οποίος

κόστισε 1,8 εκατ. ευρώ για να τον αποκτή-
σει από τη Μοντεβιδέο Γουόντερερς.

Η ΑΕΚ δαπάνησε συνολικά 5,8 εκατ. ευ-
ρώ στην καλοκαιρινή περίοδο των μετα-
γραφών.

Ο Νίκλας Ελίασον ήταν η πιο ακριβή
αγορά από τη γαλλική Νιμ, καθώς κόστισε
2 εκατ. ευρώ. Στο 1,6 εκατ. ευρώ βρίσκεται
η δεύτερη ακριβότερη κίνηση της Ένω-
σης - η αγορά του Στίβεν Τσούμπερ από
την Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Το ποσό των
450.000 ευρώ δόθηκε στον Βόλο για τον
Φαν Βέερτ.

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε γεν-
ναία αύξηση του μπάτζετ και σε αγορές
παικτών, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να
στηρίξει περαιτέρω το πλάνο του Ιβάν Γιο-
βάνοβιτς. 

Οι «πράσινοι» έδωσαν 3,5 εκατ. ευρώ
για την αγορά του Σλοβένου επιθετικού
Άντραζ Σπόραρ από τη Σπόρτινγκ Λισαβό-
νας, στην πιο δαπανηρή τους κίνηση εδώ

και αρκετά χρόνια! Ακόμη, έδωσε 1 εκατ.
ευρώ στη Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ για τον
Τσόκαϊ.

Ο Άρης έκανε την έκπληξη φέτος και
προχώρησε σε σημαντικές κινήσεις, με
πιο δυνατό όνομα φυσικά αυτό του Ζερβι-
νιό. Σχεδόν όλες οι κινήσεις των «κιτρί-
νων» ήταν ελεύθεροι παίκτες με πολύ κα-
λά συμβόλαια, με τη μοναδική ωστόσο
αγορά τους να είναι και ιδιαιτέρως ακριβή
-έως πανάκριβη- για τα γούστα της ομά-
δας της Θεσσαλονίκης. Ο Ισπανός μέσος
Μανού Γκαρθία κόστισε συνολικά 4 εκατ.
ευρώ προκειμένου να τον αποκτήσει από
τη Σπόρτινγκ Χιχόν.

Έσοδα στο ναδίρ
Και όλα αυτά ενώ μειώνονται θεαματι-

κά τα έσοδα των ομάδων από τα εισιτήρια
και τις χορηγίες, ενώ και τα τηλεοπτικά
συμβόλαια δεν αποφέρουν τεράστια πο-
σά. Η Ολιστική Μελέτη, που συνέταξαν
για λογαριασμό του επαγγελματικού πο-
δοσφαίρου οι υπερκείμενες συνομο-
σπονδίες FIFA/UEFA, επισημαίνουν δύο
πράγματα: οι απώλειες εσόδων των ομά-
δων της Super League 1 ανέρχονται σε
39 εκατ. ευρώ την τελευταία δεκαετία και
οι ιδιοκτήτες κρατούν στη «ζωή» τις ομά-
δες τους και όχι τα έσοδα. Μέχρι πότε
όμως, είναι η απορία…

SL1: Μεταγραφές 38,25 εκατ. ευρώ!

Ζητούν χρήματα από το κράτος,
τα έσοδα μειώθηκαν, αλλά 
τα έξοδα επανήλθαν 
σε εποχές προ μνημονίων
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Μ
εγαλειώδη επετειακή εκδήλωση για
τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική
Καταστροφή με τα ωραιότερα παρα-
δοσιακά τραγούδια διοργανώνει η

Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Ο Δημήτρης Μπάσης, η Αρετή Κετιμέ, η Σοφία

Μάνου, ο Κωνσταντίνος Βελιώτης και ο ηθοποιός
Θανάσης Βισκαδουράκης στον ρόλο του αφηγητή
θα παρουσιάσουν στο Παναθηναϊκό Στάδιο ένα
υπέροχο μουσικό μικρασιατικό οδοιπορικό με
την αθρόα συμμετοχή 1.922 παιδιών και νέων
από 55 χορωδίες και χορευτικά συγκροτήματα
των Ιερών Μητροπόλεων.

Το βράδυ του Σαββάτου 8 Οκτωβρίου το Καλλι-
μάρμαρο θα λουστεί με φως προς τιμήν των Ελλή-
νων προσφύγων της Σμύρνης σε μια συναυλία μνή-
μης γεμάτη συγκίνηση και έντονα συναισθήματα.

Στη μεγάλη γιορτή «Μικρασία: Όσο σε θυμά-
μαι, ζεις» η είσοδος θα είναι ελεύθερη στο κοινό
(με δελτία εισόδου) που θα «ταξιδέψει» μουσικά
με τα υπέροχα τραγούδια των Απόστολου Καλδά-
ρα, Χρήστου Παπαδόπουλου, Σταμάτη Σπανου-
δάκη και Παντελή Θαλασσινού. Το μουσικό πρό-
γραμμα θα ανοίξουν η πολυπληθής νεανική χο-

ρωδία και η ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της
ΕΡΤ, που διευθύνει ο Γιώργος Αραβίδης, ο οποί-
ος επιμελήθηκε την πρωτότυπη ενορχήστρωση.

Στο δεύτερο μέρος θα ακουστούν τα ωραιότερα
παραδοσιακά μικρασιατικά τραγούδια, που όλοι
ξέρουμε και αγαπάμε, με τη σύμπραξη της Ορχή-
στρας Ελληνικής Μουσικής της Εκκλησίας της
Ελλάδος, που διευθύνει ο Γιώργος Δεμελής.

«Μικρασία είναι η δύναμη της φυλής μας»
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Εκ-

δηλώσεων Εκκλησίας της Ελλάδος Ηλίας Λιαμής
ανέφερε για τη μεγαλειώδη εκδήλωση: «Λαοί
που ξεχνούν το παρελθόν δεν έχουν μέλλον. Για
αυτό και η Μικρασιατική Καταστροφή, αν και μας
πονά, δεν πρέπει να ξεχαστεί. Η Μικρασία δεν εί-
ναι μόνο γη, δεν είναι μόνο χώματα και πέτρες. Η
Μικρασία είναι η μάνα που γέννησε τον νεοελλη-
νικό πολιτισμό. Είναι η βαθιά λίμνη, στην οποία
συναντήθηκαν δύο μεγάλα ποτάμια: ο αρχαίος
ελληνικός πολιτισμός και η χριστιανική μας πί-
στη. Μικρασία είναι η δύναμη της φυλής μας, η
οποία μέσα σε μια νύχτα τα ’χασε όλα, αλλά σύν-
τομα πρόκοψε και ανέστησε παιδιά και εγγόνια,

πλουτίζοντας τη νέα της πατρίδα με πνευματικό-
τητα, πολιτισμό, αλλά και πλούτο. Νέα παιδιά βρί-
σκονται και σήμερα μπροστά μας και περιμένουν
από εμάς τις αξίες του Μικρασιάτικου Ελληνι-
σμού, τις ρίζες του γένους μας που θα κρατήσουν
σταθερό το πηδάλιο της ζωής τους σε καιρούς
ανατροπών και λησμονιάς της Ιστορίας και των
προγόνων τους. Σε αυτά τα παιδιά και τους νέους
η Εκκλησία της Ελλάδος θέλησε να δώσει την ευ-
καιρία να χαρούν, να συναντηθούν με την Ιστορία,
αυτήν τη φορά όχι διαβάζοντας αλλά χορεύοντας
και τραγουδώντας».

Το βράδυ του Σαββάτου 
8 Οκτωβρίου το Καλλιμάρμαρο 
θα λουστεί με φως προς τιμήν 
των Ελλήνων προσφύγων 
της Σμύρνης σε μια συναυλία 
μνήμης γεμάτη συγκίνηση 
και έντονα συναισθήματα



Ξινό το... Τορόντο

Κάποιος να τους ξεματιάσει. Η Κατερίνα Γε-
ρονικολού και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ταξίδε-
ψαν στον Καναδά για την προβολή της ταινίας
«Σμύρνη μου αγαπημένη», αλλά δεν έχουν
ούτε κάλτσα να φορέσουν! Οι βαλίτσες του
ζευγαριού χάθηκαν, όπως ακριβώς συνέβη
στην πρόσφατη απόδρασή τους στο Μπαλί.
«Όχι, δεν είμαι Ολυμπιακός. Αλλά όταν για 2η
φορά (!) χάνονται οι βαλίτσες στο αεροδρόμιο
και φίλος ομογενής σού κάνει δώρο μπλούζα
του Ολυμπιακού για το καλωσόρισμα, κοιμά-
σαι φορώντας τη», ανέφερε η ηθοποιός!

Τσάκι... Τσανγκ!

Μεγάλες στιγμές στα πλατό
της εκπομπής «Αυλή των χρω-
μάτων» με παρουσιαστές τη δη-
μοσιογράφο Αθηνά Καμπάκο-
γλου και τον σπουδαίο μαέστρο
Χρήστο Νικολόπουλο! Η Λένα
Αλκαίου, ο Μέμος Μπεγνής, η
Άννα Φόνσου και η Τερέζα αντά-
μωσαν σε ένα απίθανο συγκινη-
τικό επεισόδιο που θα προβλη-
θεί τις επόμενες μέρες στην
ΕΡΤ2: «Γύρισμα χθες! Αφιέρω-
μα στον σπουδαίο Γιώργο Κα-
τσαρό! Αξιόλογοι άνθρωποι κα-
λεσμένοι», σχολίασε η δημο-
σιογράφος.

Χαρούμενη παρέα

Η
Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNESCO Mαριάννα
Βαρδινογιάννη έκλεψε τις εντυπώσεις στην επίσημη
έναρξη των εργασιών του 10oυ Athens Democracy Fo-
rum στο Ζάππειο. Εντυπωσιακή, γλυκιά και υπέρκομψη

στο λευκό σύνολο που επέλεξε για τη σημαντική εκδήλωση, συνο-
μίλησε και φωτογραφήθηκε με σημαντικές προσωπικότητες.
«Ήταν μεγάλη τιμή αλλά και συγκίνηση για εμένα να έχω την ευκαι-
ρία να συναντήσω και να παρακολουθήσω τον εκπληκτικό διάλογο
ανάμεσα σε δύο σπουδαίες διεθνείς προσωπικότητες και πολύτι-
μους συνοδοιπόρους στον αγώνα για τη δημιουργία ενός καλύτε-
ρου κόσμου: τον πρώην γενικό γραμματέα του ΟΗΕ κύριο Μπαν Κι
Μουν και τον καταξιωμένο οικονομολόγο καθηγητή Jeffrey Sachs.
Η συνάντησή μας έφερε στο μυαλό μου σημαντικές στιγμές και συ-
νεργασίες από τον εορτασμό των 70 χρόνων της UNESCO το 2015.
Ελπίζω από την καρδιά της Αθήνας να σταλεί ένα παγκόσμιο μήνυ-
μα Δημοκρατίας και Ειρήνης», ευχήθηκε μέσω Instagram.

ΒΒροχή τα «happy birthday»
Καταιγισμό ευχών δέχτηκε για τα γενέθλιά του ο Γιώργος
Νταλάρας. Χιλιάδες followers και θαυμαστές γέμισαν τη
σελίδα του στο Instagram με «happy birthday» δίνοντάς
του μεγάλη χαρά: «Σας ευχαριστώ πολύ για τις καλές και
ειλικρινείς ευχές και τα ωραία λόγια! Να είμαστε όλοι κα-
λά», ανταπέδωσε ο τραγουδιστής συγκινημένος από το
Ηράκλειο της Κρήτης ποζάροντας αγκαλιά με μια συμπα-
θέστατη γατούλα.

Η Μαρία Μπακοδήμου είναι η επιτομή της
κομψότητας ακόμη και στο γραφείο. Η πα-
ρουσιάστρια του «Γεια σου» στον ΣΚΑΪ πό-
ζαρε με σούπερ μίνι φόρεμα και φούξια ψη-
λοτάκουνα, αποκαλύπτοντας για την εκπομ-
πή: «Ξανά πίσω στο ίδιο στούντιο όπου δού-
λευα όταν ξεκίνησα να κάνω τηλεόραση. Σε
αυτό τον χώρο έχω ζήσει πολλές χαρούμε-
νες στιγμές και η καλή του ενέργεια είναι
πάντα εδώ».

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL GOSSIP39
Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Εντυπωσιακή εμφάνιση

Στα παλιά λημέρια

Από «Survivor»... κινηματογραφικός αστέρας!
Ο Ορέστης Τσανγκ, ο επιχειρηματίας από τη
Θεσσαλονίκη που γνωρίσαμε στο ριάλιτι επιβίω-
σης το 2017, ξεκινάει καριέρα στον κινηματο-
γράφο με παρτενέρ την αδελφή του! Οι δυο τους
πόζαραν στον φακό του επαγγελματία φωτογρά-
φου Γιώργου Μεστούση, αποκαλύπτοντας πως
σε λίγες μέρες θα ακολουθήσουν οι σχετικές
ανακοινώσεις. Ο Ελληνοκινέζος πρώην παίκτης
συμμετείχε στα γυρίσματα της χολιγουντιανής
ταινίας «The Enforcer» με τον Aντόνιο Μπαντέ-
ρας, καθώς και στους «Αναλώσιμους 4» που γυ-
ρίστηκαν στη συμπρωτεύουσα!



Ο
καρκίνος του μαστού, του προστάτη,
του εντέρου και του τραχήλου της μή-
τρας αποτελούν μάστιγα στις σύγχρο-
νες κοινωνίες, για αυτό και η πρόλη-

ψη αποτελεί μέτρο κομβικής σημασίας. Είναι πο-
λύ ενδιαφέρουσα η νέα προσέγγιση της Κομισιόν
για το πώς πρέπει οι κοινωνίες να αντιμετωπίσουν
τον καρκίνο. Άλλωστε, το θέμα του καρκίνου απο-
τελεί μία από τις κυριότερες προτεραιότητες της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η προσέγγιση λοιπόν της Επιτροπής στηρίζεται
στην ανάγκη να ενισχυθεί ο προσυμπτωματικός
έλεγχος. Μάλιστα, η Επιτροπή θα στηρίξει τα κρά-
τη-μέλη ώστε να αυξήσουν τη διάδοση της υιοθέ-
τησης αυτού του ελέγχου. Η ανίχνευση του καρκί-
νου στο πρώιμο στάδιο μέσω του προσυμπτωματι-
κού ελέγχου σώζει ζωές, ενώ παράλληλα καλύ-
πτει περισσότερες ομάδες-στόχους αλλά και πε-
ρισσότερα είδη καρκίνου. Αυτή η σύσταση θα
συμβάλει ώστε τα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν
πως μέχρι το 2025 θα προσφέρεται προσυμπτω-
ματικός έλεγχος στο 90% του πληθυσμού της ΕΕ,
εφόσον φυσικά πληροί τις προϋποθέσεις για προ-
συμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού,
του τραχήλου της μήτρας και του παχέος εντέρου.

Ο στοχευμένος προσυμπτωματικός έλεγχος θα
πρέπει να επεκταθεί και σε άλλα είδη καρκίνου,
όπως στον καρκίνο του προστάτη, του πνεύμονα
και του στομάχου. Για να διευκολυνθεί ο πιο στο-
χευμένος προσυμπτωματικός έλεγχος, η Επιτρο-
πή επεκτείνει την ηλικιακή ομάδα που κάνει προ-
συμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο του μα-

στού, ώστε να περιλαμβάνονται σε αυτή γυναίκες
ηλικίας μεταξύ 45 και 74 ετών, από 50-69 ετών
που είναι σήμερα. Συνιστά οι εξετάσεις για τον ιό
των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) να πραγματο-
ποιούνται σε γυναίκες ηλικίας από 30 έως 65
ετών κάθε 5 έτη ή ανά μεγαλύτερα χρονικά δια-
στήματα, για την ανίχνευση του καρκίνου του τρα-

χήλου της μήτρας, λαμβανομένης υπόψη της κα-
τάστασης εμβολιασμού κατά του ιού HPV. Επίσης,
ζητεί τη διενέργεια εξετάσεων διαλογής για τον
καρκίνο του παχέος εντέρου σε άτομα ηλικίας 50-
74 ετών μέσω ανοσοχημικής εξέτασης κοπράνων
για τον προσδιορισμό τυχόν περαιτέρω παρακο-
λούθησης με ενδοσκόπηση/κολονοσκόπηση.

Με βάση τα πλέον πρόσφατα στοιχεία και τις
μεθόδους, η σύσταση επεκτείνει τον οργανωμένο
προσυμπτωματικό έλεγχο σε τρία ακόμα είδη
καρκίνου, όπως του πνεύμονα για τους μανιώδεις
αλλά και πρώην καπνιστές ηλικίας 50-75 ετών.
Εξετάσεις για τον καρκίνο του προστάτη σε άν-
δρες έως 70 ετών βάσει δοκιμών ειδικού προστα-
τικού αντιγόνου, όπως και μαγνητική τομογραφία
(MRI) ως περαιτέρω παρακολούθηση.

Προσυμπτωματικός έλεγχος για το ελικοβα-
κτηρίδιο του πυλωρού και επιτήρηση των προ-
καρκινικών βλαβών του στομάχου σε περιοχές με
υψηλά ποσοστά εμφάνισης καρκίνου του στομά-
χου και θνησιμότητας από αυτόν. Και όλα αυτά
γιατί σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας της πανδημίας
έμειναν πίσω η πρόληψη για τον καρκίνο, η διά-
γνωση και η περίθαλψη των καρκινοπαθών.
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Η Επιτροπή θα στηρίξει τα κράτη-μέλη
ώστε να αυξήσουν τη διάδοση της
υιοθέτησης αυτού του μέτρου

Ισότιμη πρόσβαση 
σε όλους
Η σύσταση δίνει μεγάλη σημασία στο να
υπάρξει ισότιμη πρόσβαση στον προσυμ-
πτωματικό έλεγχο, στις ανάγκες συγκεκρι-
μένων κοινωνικοοικονομικών ομάδων, των
ατόμων με αναπηρία και των ατόμων που
ζουν σε αγροτικές ή απομακρυσμένες πε-
ριοχές. Σκοπός είναι ο προσυμπτωματικός
έλεγχος του καρκίνου να εφαρμοστεί σε
ολόκληρη την ΕΕ. Είναι επίσης σημαντικό
να εξασφαλιστούν κατάλληλες και έγκαι-
ρες διαγνωστικές διαδικασίες, αγωγή, ψυ-
χολογική υποστήριξη και μεταθεραπευτική
παρακολούθηση. Η σύσταση εισάγει την τα-
κτική συστηματική παρακολούθηση των
προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγ-
χου, συμπεριλαμβανομένων των ανισοτή-
των, μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος
ενημέρωσης για τον καρκίνο και του μη-
τρώου ανισοτήτων όσον αφορά τον καρκίνο.

Πρόταση Κομισιόν για
προσυμπτωματικό έλεγχο 

Κ Α Ρ Κ Ι Ν Ο Σ



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Η προσωπική σας ζωή σάς απασχολεί αρκετά
έντονα και ίσως η υπερβολή μπει στις σχέσεις
σας. Προσοχή λοιπόν σε καταστάσεις που δεν
μπορείτε να διαχειριστείτε με ηρεμία, ο κίν-
δυνος να σας εκθέσουν οι πράξεις σας είναι
πολύ μεγάλος. Μη δημιουργήσετε λάθος εν-
τυπώσεις στους άλλους γιατί θα κριθείτε πολύ
αυστηρά. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς των πρώτων ημερών τα γεγονότα αυτό
το Σαββατοκύριακο θα έχουν μια ερωτική
χροιά, ενώ εσείς του δεύτερου και τρίτου δε-
καημέρου θα πρέπει να ισορροπήσετε στα νέα
δεδομένα που αλλάζουν τη ζωή σας. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς των πρώτων ημερών αυτό το διήμερο θα
είναι πολύ ευχάριστο και κοινωνικό. Μπορεί να
βρεθείτε πολύ κοντά σε μια απόφαση που θα κα-
θορίσει το μέλλον σας, αλλά θα υπάρξουν και πολ-
λά θέματα που θα πρέπει να συζητήσετε και αφο-
ρούν τα εισοδήματά σας.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Εσείς οι Καρκίνοι πολύ σύντομα θα καταλάβετε
μια αλλαγή στον τρόπο που επικοινωνείτε. Πολ-
λές από τις υποθέσεις σας που είχαν σκαλώσει
τώρα θα έχουν μια πιο ομαλή πορεία. Όσον
αφορά κάποια οικογενειακά θέματα, καλό είναι
να μην τα πάρετε πολύ σοβαρά, γιατί θα υπάρ-
ξει μεγάλη υπερβολή στις αντιδράσεις και των
άλλων.

Λέων
(23/7-22/8)
Αυτό το διήμερο οι ανάγκες σας θα επικεντρω-
θούν σε κάθε μετακίνησή σας αλλά και στην επι-
κοινωνία σας με τα αγαπημένα σας πρόσωπα.
Ίσως νιώσετε την ανάγκη να μοιραστείτε με τους
άλλους κάποιες σκέψεις σας, αλλά μάλλον δεν
θα αποδειχτεί και η καλύτερη ιδέα. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους του τρίτου δεκαημέ-
ρου η ορθή πορεία του Ερμή θα επαναφέρει
την ηρεμία στην καθημερινότητά σας. Γενικό-
τερα η τάση αυτές τις μέρες για υπερβολικά
έξοδα θα σας κάνει να βγείτε έξω από τον προ-
ϋπολογισμό σας, αλλά θα έχετε και την πολυ-
τέλεια να δώσετε χαρά σε εσάς και τα αγαπη-
μένα σας πρόσωπα. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η αντίθεση Αφροδίτης - Δία αφορά το δικό σας
ζώδιο και είναι μια πολύ καλή όψη που αν τη δια-
χειριστείτε σωστά, θα αποφύγετε τις υπερβολές
που θα σας δημιουργήσουν πρόβλημα στις σχέ-
σεις σας με τους άλλους. Ίσως οι πρώτες μέρες
του Οκτωβρίου σάς απομακρύνουν από κάποιο
διατροφικό σας πρόγραμμα. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Ο Οκτώβριος ξεκινά με την τάση να κρατάτε τα συ-
ναισθήματά σας κρυφά. Ίσως μάλιστα νιώσετε ότι
τα γεγονότα σάς πιέζουν υπερβολικά για να πάρε-
τε αποφάσεις αλλά και να κάνετε κάποιες παρα-
σκηνιακές κινήσεις που θα σας απαλλάξουν από
αμφιβολίες.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Ο Οκτώβριος θα σας κάνει περισσότερο κοινω-
νικούς και σίγουρα θα έχετε την επιθυμία να
συναντήσετε αγαπημένα σας πρόσωπα. Τα συ-
ναισθήματά σας είναι έντονα για κάποιο πρό-
σωπο, αρκετά υπερβολικά και ίσως κουράσετε
τους άλλους με τον τρόπο που δείχνετε το εν-
διαφέρον σας. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Πολύ σημαντική αυτή η περίοδος για τα επαγ-
γελματικά σας. Κυρίως εσείς του πρώτου δε-
καημέρου θα νιώσετε ότι όλα μπορείτε να τα
καταφέρετε. Είναι αλήθεια ότι θα σας δοθούν
πολλές ευκαιρίες και το επόμενο διάστημα θα
έχετε σίγουρα καλές προτάσεις.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Ένα πολύ ευχάριστο Σαββατοκύριακο με καλές
προοπτικές για ταξίδια και καλή επικοινωνία με
πρόσωπα από το πολύ στενό σας περιβάλλον.
Βέβαια, η ορθή πορεία του Ερμή θα βάλει στα-
διακά τα οικονομικά σας σε σειρά, ενώ θα μπο-
ρέσετε να αποπληρώσετε κάποιες υποχρεώ-
σεις σας. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Οικονομικές και συναισθηματικές αναστατώ-
σεις έχετε αυτή την περίοδο. Καλό είναι να
αφήσετε τον χρόνο να βάλει με ηρεμία τα πράγ-
ματα σε μια σειρά. Μην εμπιστευτείτε με ευκο-
λία πρόσωπα που μπορεί να σας πληγώσουν για
ασήμαντη αιτία.
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Ξεκινά ο Οκτώβριος με αρκετή
διάθεση χαλάρωσης και ροπή
στις απολαύσεις και τα όμορφα
πράγματα που μας χαρίζει η

ζωή. Σε έναν κόσμο που αλλάζει, η
αναζήτηση της αλήθειας φαντάζει
προνόμιο των λίγων. Τα καλά νέα είναι
ότι ο Ερμής γυρνά σε ορθή πορεία την
Κυριακή, αλλά μετά τις 16/10 θα έχουμε
αντικειμενικότητα σε θέματα που είχαν
υποστεί καθυστέρηση και ανατροπή.



Τ
α φετινά γενέθλια της ΝΔ, στη συμ-
πλήρωση 48 χρόνων από την ίδρυσή
της, συμπίπτουν χρονικά με μια από
τις δυσκολότερες -αν όχι τη δυσκολό-

τερη- συγκυρίες από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
και μετά.

Η Ευρώπη βρίσκεται σε περιδίνηση λόγω της
ενεργειακής κρίσης -απόρροια σε μεγάλο βαθ-
μό τής ευθείας σύγκρουσης Δύσης και Ρωσίας-
, η παγκόσμια οικονομία κλυδωνίζεται, οι γεω-
πολιτικές και γεωστρατηγικές ισορροπίες ανα-
διατάσσονται, ηγεσίες και κυβερνητικά κόμμα-
τα δοκιμάζονται, κοινωνίες απειλούνται με
φτωχοποίηση. Και από δίπλα ο πόλεμος βγαίνει
κάθε μέρα παγανιά στα τουρκικά τηλεπαράθυ-
ρα με απειλές που ξεπερνούν και την πιο νοση-
ρή φαντασία.

Μέσα σε αυτό το τοπίο η Νέα Δημοκρατία
διάγει τον τέταρτο κυβερνητικό της βίο, ο οποί-
ος θα «τερματίσει» μπροστά σε μια κάλπη, αυτή
της απλής αναλογικής.

Στις 4 Οκτωβρίου ο πρωθυπουργός θα απευ-
θυνθεί στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμ-
ματός του και το απόγευμα θα μιλήσει σε ειδική
εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στα κεντρι-
κά γραφεία του κόμματος, στην οδό Πειραιώς.

Και θα αναδείξει όλα τα διλήμματα, τις προ-
κλήσεις και τους κινδύνους με τους οποίους
βρίσκεται αντιμέτωπη μια χώρα όπως η Ελλά-
δα, κουρασμένη από την πολυετή πάλη με τα
μνημόνια και τη διετή αναμέτρηση με την παν-
δημία, αλλά και με τη δύναμη που απαιτείται για

να βγάλει πέρα και αυτή την περιπέτεια της τέ-
λειας ενεργειακής καταιγίδας. Ο λαός μας άλ-
λωστε είναι από τη φύση του αισιόδοξος και μα-
χητικός. Δεν το βάζει κάτω ούτε στα πιο δύσκο-
λα. Αρκεί να έχει νόημα ο αγώνας του.

Και αυτό θα κληθεί να εξηγήσει ο κ. Μητσοτά-
κης την ερχόμενη Τρίτη. Γιατί αξίζει μια δεύτε-
ρη ευκαιρία αυτή η κυβέρνηση, η οποία μέσα σε
πρωτοφανώς δύσκολες συνθήκες κατόρθωσε
όχι μόνο να κρατήσει όρθια τη χώρα και τους
πολίτες αλλά και να διασφαλίσει ευοίωνες προ-
οπτικές για το αύριο. Και το πέτυχε τηρώντας με
ευλάβεια τη συνταγή του ιδρυτή της παράταξης
Κωνσταντίνου Καραμανλή. Μέχρι σήμερα
άσκησε την εξουσία με κοινωνική ευαισθησία
και γρήγορα ανακλαστικά, κάθε φορά -και ήταν
ουκ ολίγες- που χρειάστηκε να απλώσει δίχτυ
προστασίας στους πολίτες, αλλά και με αμείωτη
μεταρρυθμιστική ορμή προκειμένου η χώρα, η
οικονομία και η κοινωνία να διαβιούν σε ένα
σύγχρονο κράτος με αναβαθμισμένο γεωπολι-
τικό κύρος, με αξιοπιστία αλλά και φιλικό προς
τους πολίτες του.

Και κυρίως άσκησε την εξουσία κλείνοντας τ’
αυτιά στις γοητευτικές «σειρήνες του λαϊκι-
σμού» και αντιστάθηκε μέχρι τέλους στη διολί-
σθηση σε πρακτικές του παρελθόντος, όπως
μια νέα, αιφνιδιαστική προσφυγή στις κάλπες, ή
μια νέα αλλαγή του εκλογικού νόμου, δεσμευό-
μενη ότι θα δώσει τη μάχη τον δύσκολο χειμώνα
που έρχεται ΜΑΖΙ με τους πολίτες. Όχι υφαρ-
πάζοντας την ψήφο τους προτού αρχίσουν τα

πολύ δύσκολα. Και τότε, την άνοιξη, θα κριθεί
για τη συνολική της πολιτική αλλά και για τη συ-
νολική πολιτική της στάση. Θα συγκριθεί με
τους αντιπάλους και θα κριθεί.

Το «βάρος» των 48 χρόνων που η παράταξη
«κουβαλά στις πλάτες της» είναι μεγάλο, διότι
πολλαπλασιάζει τις ευθύνες όσων ομιλούν και
πράττουν για λογαριασμό της. Όσοι ανήκουν
στην παράταξη που, σύμφωνα με την ιδρυτική
της διακήρυξη, «είναι η παράταξη που υπηρετεί
τα συμφέροντα του Έθνους. Είναι το σύστημα
με το οποίο οι ολιγότεροι και οι επώνυμοι, αντί
να καταδημαγωγούν, εκπροσωπούν. Η κίνηση
που επιλέγει και συντηρεί από την παράδοση
μόνον όσα ο χρόνος απέδειξε σωστά και χρήσι-
μα. Και που προχωρεί διαρκώς με μεγάλα, τολ-
μηρά αλλά και ασφαλή βήματα στις νέες, διαρ-
κώς εξελισσόμενες συνθήκες».

Πόσο προφητικά και πόσο επίκαιρα λόγια. Ει-
πώθηκαν πριν από μισό σχεδόν αιώνα, αλλά πε-
ρικλείουν όλο το περίβλημα της πολιτικής, έτσι
όπως οφείλει να ασκείται και σε αυτούς τους
απολύτως ταραγμένους καιρούς.

Το δίλημμα λοιπόν είναι απλό: με μια παράτα-
ξη και μια ηγεσία που αποδεδειγμένα υπηρετεί
τα συμφέροντα του έθνους και τα διασφαλίζει
πολυεπίπεδα, που βλέπει το δάσος και όχι το
δέντρο και σχεδιάζει με κριτήριο ένα καλύτερο
μέλλον και όχι ένα πρόσκαιρο κομματικό συμ-
φέρον και που τολμά με ασφάλεια ή με τον λαϊ-
κισμό, τον βερμπαλισμό και τις ανεδαφικές,
ανέξοδες και αδιέξοδες υποσχέσεις; 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Ένα δίλημμα με εύκολη επιλογή

Με μια 
παράταξη 
που υπηρετεί 
τα συμφέροντα 
του έθνους 
ή με τον λαϊκισμό
και τις αδιέξοδες
υποσχέσεις;


