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Ο
επικοινωνιακός αντίκτυπος της προχθεσι-
νής ομιλίας του Κ. Καραμανλή στα Ανώ-
γεια και η διαχείριση των όσων είπε από τα
ΜΜΕ, κυρίως τα «χρωματισμένα» και αυτά

που συνδέονται με κάποιον τρόπο με τα μεγάλα συγ-
κροτήματα του Τύπου, θα αποτελέσουν case study
για τη δημοσιογραφία και τις πολιτικές επιστήμες του
μέλλοντος. Θα διδάσκεται χρόνια μετά -τι χρόνια…
αιώνες!- το πώς ιστορικά Μέσα της Αριστεράς απο-
θέωσαν τον προ 15ετίας πρωθυπουργό της συντηρη-
τικής παράταξης, παραμερίζοντας τον αρχηγό του
κόμματος που εκπροσωπούν και το πώς οι παλιοί συ-
νεργάτες του προ 15ετίας πρωθυπουργού «εξαφάνι-
σαν» τους σημερινούς βουλευτές της Αριστεράς από
τα πρωτοσέλιδα και τη «βιτρίνα» των ιστοσελίδων. Θα
αναφέρεται ως παράδειγμα το πώς μπορεί μια αφιε-

ρωματική ομιλία σε έναν αποδημήσαντα και χρόνιο
φίλο και συνεργάτη, όπως ήταν αυτή του Καραμανλή
για τον Γ. Κεφαλογιάννη, να «σκεπάσει» τις θέσεις της
αντιπολίτευσης για τις παρακολουθήσεις, τις προτά-
σεις του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία ενόψει ΔΕΘ, την
κριτική για την ενεργειακή κρίση και τα σχετικά. Γιατί
η «αποθέωση» του πρώην πρωθυπουργού επί της
ουσίας φανέρωσε την ένδεια της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης, τη δυσκολία να περάσει ο πολιτικός λό-
γος της Κουμουνδούρου, με αποτέλεσμα να χρειάζε-
ται αλλότρια «υποστήριξη». 

Και για να πάμε και στην άλλη πλευρά του λόφου,
πολλές ήταν οι περιπτώσεις συμπολιτευόμενων Μέ-
σων που έτρεξαν προκαταβολικά να «μαλώσουν» τον
Κώστα Καραμανλή για τα όσα είπε, που διείδαν (για
ακόμα μια φορά) ανίερες συμμαχίες με τον Τσίπρα,

που δεν αρκέστηκαν στο «όλα στο φως», το οποίο
πρώτος έχει πει ο πρωθυπουργός για την υπόθεση
των παρακολουθήσεων, αλλά πήγαν κατευθείαν στα
πιο «ψαγμένα» που βγάζουν «γαλάζιο εμφύλιο». Και
αυτό τη μέρα που ο πρωθυπουργός θα πραγματοποι-
ούσε περιοδεία στις Σέρρες.  

Βέβαια, τίθεται και το εξής ερώτημα: Μπορείς να
δεις καθαρά και να ερμηνεύσεις μια ομιλία του
πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου της πα-
ράταξης, που κυβερνά και σήμερα με τον σημερινό
πρωθυπουργό, όταν του έχεις σύρει τα εξ αμάξης και
το μαγαζί σου έπαιξε ρόλο στην πτώση του όταν εκεί-
νος κυβερνούσε; Σαφώς και όχι. Κι αυτές είναι οι δυ-
σκολίες των ευκαιριακών και όψιμων -και με το αζη-
μίωτο- φίλων.   
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Μαθήματα γραμμής
στους μεν και στους δε 



Σ
το στόχαστρο διεθνών συμφε-
ρόντων και Μέσων Ενημέρωσης
έχει βρεθεί το τελευταίο διάστη-
μα ο πρωθυπουργός, ενώ την

ίδια στιγμή αυξάνονται οι επιθέσεις στο
εσωτερικό της χώρας από πρώην κυβερ-
νητικούς συνοδοιπόρους, αλλά και από
πρώην εσωκομματικούς αντιπάλους. Κοι-
νός παρονομαστής των χτυπημάτων δεν
υπάρχει, καθώς η κάθε πλευρά φαίνεται
πως έχει τον δικό της λόγο. Ο ίδιος ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης θέλησε να στείλει ένα
μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. «Σας βε-
βαιώνω ότι πρώτος εγώ δεν ανέχομαι ού-
τε υποβολείς, ούτε συμβιβάζομαι με τα
λάθη μας», είχε πει στο υπουργικό Συμ-
βούλιο.

Τα όσα ακολούθησαν της ομιλίας του
Κώστα Καραμανλή έδειξαν ένα μέρος των
όσων συμβαίνουν. Η φωτογραφία του
πρώην πρωθυπουργού κοσμούσε τα πρω-
τοσέλιδα των εφημερίδων που πρόσκειν-
ται στον ΣΥΡΙΖΑ, πρώην συνεργάτες του
με αναρτήσεις τους στα social media διά-
βαζαν με διαφορετικά γυαλιά τα όσα είπε
ο Κώστας Καραμανλής και έτσι βρήκαν
την ευκαιρία να επιτεθούν για μία ακόμη
φορά στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ωστόσο τα χαμόγελα πάγωσαν, όταν ο
πρώην πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως
δεν άφησε καμία αιχμή εναντίον της κυ-
βέρνησης. «Η ομιλία δεν εμπεριείχε αιχ-
μές κατά της κυβέρνησης. Ο πρώην πρω-

θυπουργός είπε αυτονόητα πράγματα,
έτσι ώστε ο δημόσιος βίος να μη δηλητη-
ριάζεται από φήμες και σκιές», σημεί-
ωσαν συνεργάτες του Κώστα Καραμανλή.
Τη σκυτάλη στη συνέχεια πήρε ο Γιάννης
Οικονόμου. «Κανένα “άδειασμα” προς τον
πρωθυπουργό και καμία αιχμή προς την
κυβέρνηση δεν υπήρχε στη χθεσινή τοπο-
θέτηση του πρώην πρωθυπουργού, του
Κώστα Καραμανλή», τόνισε ο κυβερνητι-
κός εκπρόσωπος. Την ώρα που οι διαψεύ-
σεις διαδέχονταν η μία την άλλη, ο υπουρ-
γός Υποδομών υποδέχονταν στις Σέρρες,
την γενέτειρα των Καραμανλήδων, τον
πρωθυπουργό. «Όλοι οι Νεοδημοκράτες
είμαστε μια γροθιά μαζί σας για να μπορέ-
σουμε να ξεπεράσουμε με ομοψυχία κυ-
ρίως και με ενότητα τα μεγάλα προβλήμα-
τα του τόπου, αλλά και όλοι Έλληνες», εί-
πε ο Κώστας Καραμανλής. Ο πρωθυπουρ-
γός δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον
ιδρυτή της ΝΔ, όταν ο δήμαρχος της πό-
λης του έδειξε μια φωτογραφία με τον
Κωνσταντίνο Καραμανλή. «Η φωτογραφία
αυτή θα βρει τη θέση της στο γραφείο μου
για να τιμήσουμε με αυτόν τον τρόπο έναν
σπουδαίο, έναν μεγάλο πολιτικό, ο οποίος
άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην
ιστορία της πατρίδας μας».

Πρώην συνοδοιπόροι
Επίσης δύο πρόσωπα, πρώην συνοδοι-

πόροι του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Ευάγ-
γελος Βενιζέλος που ήταν μαζί στην κυ-
βέρνηση Σαμαρά και ο Προκόπης Παυλό-
πουλος με τον οποίο κάθισαν αρκετά χρό-
νια στα «γαλάζια» έδρανα. Πρόκειται για
δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Ο πρώην
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέμενε μετά την

εκλογική νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη
στην εξουσία πως θα αναλάμβανε κάποι-
ον ρόλο, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συνέβη
ποτέ, με αποτέλεσμα ο Ευάγγελος Βενιζέ-
λος να περάσει στην αντεπίθεση. Βουλευ-
τές της ΝΔ, βλέποντας τις συνεχείς επιθέ-
σεις εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη
με τελευταία αυτή για το ζήτημα των τηλε-
φωνικών παρακολουθήσεων, δεν απο-
κλείουν το ενδεχόμενο ο Ευάγγελος Βενι-
ζέλος να θελήσει να παίξει ρόλο την επό-
μενη μέρα των εκλογών ή να βάλει υπο-
ψηφιότητα για πρωθυπουργός σε μία οι-
κουμενική κυβέρνηση ή κυβέρνηση συ-
νεργασίας. Πιθανότατα όμως αυτό να γίνει
με κυβερνητικό εταίρο τον Αλέξη Τσίπρα,
καθώς, όπως διαπίστωσε και ο πρωθυ-
πουργός στη Βουλή, ο πρόεδρος του ΣΥ-
ΡΙΖΑ έχει αρχίσει να υποστηρίζει τις θέ-
σεις του Ευάγγελου Βενιζέλου.

Στην αντίπερα όχθη το τοπίο είναι πιο
ξεκάθαρο. Οι σχέσεις του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη με τον Προκόπη Παυλόπουλο δεν
ήταν ποτέ καλές από την περίοδο που και
οι δύο ήταν βουλευτές της ΝΔ. Ο Προκό-
πης Παυλόπουλος με τις προσωπικές του
επιθέσεις εναντίον του πρωθυπουργού
έδειξε πως δεν μπορεί να ξεπεράσει ακό-
μα το γεγονός πως ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης ήταν ο μοναδικός βουλευτής της ΝΔ
που δεν τον ψήφισε για την Προεδρία της
Δημοκρατίας, ενώ, όταν ανέλαβε τη δια-
κυβέρνηση της χώρας, δεν του ανανέωσε
τη θητεία.

Διεθνής στοχοποίηση
Η καθαρή πολιτική που ακολουθεί ο

Κυριάκος Μητσοτάκης στην εξωτερική
πολιτική -που καταδίκασε χωρίς δεύτερη

σκέψη από την πρώτη στιγμή την εισβολή
της Ρωσίας στην Ουκρανία στέλνοντας
όπλα στο Κίεβο, αλλά και η διαφορετική
στρατηγική απέναντι στον Ταγίπ Ερντο-
γάν- έχει ενοχλήσει την Άγκυρα και την
Μόσχα, που αναζητούν τρόπους να βάλ-
λουν εναντίον της χώρας μας. Η σημαντι-
κή αμυντική θωράκιση, η διεύρυνση των
συμμαχιών και οι συμφωνίες με χώρες
της ανατολικής Μεσογείου έχουν φέρει
σε δύσκολη θέση της γειτονική χώρα.

Την ίδια στιγμή κάνουν την εμφάνισή
τους άρθρα στον διεθνή Τύπο που παρου-
σιάζουν μια διαφορετική εικόνα από αυτή
που επικρατεί στη χώρα μας για το Μετα-
ναστευτικό, χωρίς ωστόσο να υπολογίζει
κανείς το πόσο επικίνδυνο είναι, στην πε-
ρίπτωση που η Τουρκία επιχειρήσει έναν
υβριδικό πόλεμο. Όταν εγκαταλείπουν
αυτό το ζήτημα, η συζήτηση πηγαίνει στην
ελευθερία του Τύπου και στο ζήτημα των
τηλεφωνικών παρακολουθήσεων.

Κυβερνητικά στελέχη τονίζουν πως η
θέση της χώρας μας και του Κυριάκου
Μητσοτάκη είναι ιδιαιτέρως ισχυρή στους
κόλπους της ΕΕ, κάτι που επιβεβαιώνεται
από τις προτάσεις που έχει καταθέσει ο
πρωθυπουργός και έχουν γίνει αποδεκτές
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και που
αναμένεται να γίνει, έστω και αργά, και
στο ζήτημα της ενεργειακής κρίσης.
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Η
αποτελεσματική αντιμετώ-
πιση της ενεργειακής κρί-
σης, που υπονομεύει ευθέ-
ως την κοινωνική συνοχή

ενόψει του χειμώνα όχι μόνο στη χώρα
μας αλλά σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη,
εξελίσσεται για την κυβέρνηση σε
απόλυτη προτεραιότητα τουλάχιστον
έως το επικείμενο εκλογικό ραντεβού.
Από τις Σέρρες, όπου περιόδευσε χθες
ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διαβεβαίωσε
πως η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα
στους πολίτες, χωρίς, πάντως, να τεθεί
εν κινδύνω η δημοσιονομική ισορρο-
πία και συνέστησε λίγη υπομονή έως
την άνοδό του στη Θεσσαλονίκη για τη
Διεθνή Έκθεση, ώστε να ξεδιπλώσει
το συνολικό κυβερνητικό σχέδιο για
την ανακούφιση νοικοκυριών και επι-
χειρήσεων. Σχεδόν ταυτόχρονα, ο κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οι-
κονόμου διεμήνυε από την ενημέρωση
των πολιτικών συντακτών ότι το Μέγα-
ρο Μαξίμου κινείται στη λογική τής
όσο το δυνατόν μεγαλύτερης δυνατής
επιτάχυνσης των σχετικών ευρωπαϊ-
κών αποφάσεων. 

Δικαίωση
Ο πρωθυπουργός έχει προειδοποι-

ήσει πολλάκις στο πρόσφατο παρελ-
θόν ότι κανένας εθνικός προϋπολογι-
σμός δεν μπορεί από μόνος του να
επωμιστεί το συνολικό βάρος της επί
μακρόν στήριξης πολιτών και επιχει-
ρήσεων. Σημαντική ήταν η χθεσινή
προαναγγελία της προέδρου της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν, ότι στις 14 Σεπτεμβρίου η
ΕΕ θα ανακοινώσει τις βραχυπρόθε-
σμες, αλλά και τις μακροπρόθεσμες
δράσεις της, προκειμένου να ελεγχθεί
στο μέτρο του δυνατού το άνευ προ-
ηγουμένου ανοδικό ράλι των διεθνών
τιμών του φυσικού αερίου, που πυρο-
δοτεί η συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή
στην Ουκρανία. Μάλιστα, οι πληροφο-
ρίες που φέρουν τις Βρυξέλλες κατό-
πιν της σπουδής εσχάτως του Βερολί-
νου να είναι έτοιμες να δρομολογή-

σουν την επιβολή πλαφόν στις τιμές
του φυσικού αερίου αλλά και την απο-
σύνδεση της τιμής του φυσικού αερίου
από αυτήν του ηλεκτρικού ρεύματος,
προκαλούν χαμόγελα στην Αθήνα, κα-
θώς συνεργάτες του πρωθυπουργού
επεσήμαιναν ότι το προϊόν του ευρω-
παϊκού brainstorming κινείται σε κά-
θε περίπτωση γύρω από τον πυρήνα
του σχεδίου έξι σημείων, που κατέθε-
σε στον δημόσιο διάλογο από τον πε-
ρασμένο Φεβρουάριο ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης. Η ελληνική κυβέρνηση
υποδέχεται ασμένως παρά την πρόδη-
λη καθυστέρηση την κινητικότητα σε
ευρωπαϊκό επίπεδο και επισημαίνει
πως θα κατευθύνει όλες τις ενέργειές
της συμπεριλαμβανομένων και των
σχετικών πρωτοβουλιών, που πρόκει-
ται να αναλάβει οσονούπω ο ίδιος ο
πρωθυπουργός, στην αναγκαιότητα
της επίσπευσης των ευρωπαϊκών απο-
φάσεων. Ως προς αυτό, δηλωτικό των
τελικών ενεργειών της ΕΕ έναντι του
ρωσικού εκβιασμού αναμένεται το
έκτακτο συμβούλιο των υπουργών
Ενέργειας της ΕΕ, που θα λάβει χώρα
στις Βρυξέλλες την προσεχή Παρα-
σκευή στις 9 Σεπτεμβρίου. 

Συσκέψεις για να «κλείσουν» 
οι παροχές της ΔΕΘ 

Τις επόμενες ημέρες και εν προκει-
μένω έως τα μέσα της προσεχούς
εβδομάδας αναμένεται να «κλειδώ-
σουν» τα μέτρα στήριξης σε νοικοκυ-
ριά και επιχειρήσεις που θα ανακοι-
νώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Πρό-
σωπα που γνωρίζουν τις εν εξελίξει
διεργασίες χαρακτηρίζουν καθοριστι-
κές τις χθεσινές συσκέψεις του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη με παραγωγικούς
και επιστημονικούς φορείς στη Θεσ-
σαλονίκη, στην πρόβα τζενεράλε για
την πρωθυπουργική παρουσία το επό-
μενο τριήμερο στη ΔΕΘ. Σύμφωνα με
πληροφορίες της «Political», Μέγαρο
Μαξίμου και οικονομικό επιτελείο πα-
ραμετροποιούν πλέον τα υπό συζήτη-
ση μέτρα, ώστε να υπάρξει το καλύτε-

ρο δυνατό αποτέλεσμα τόσο σε ό,τι
αφορά την «τσέπη» των πολιτών όσο
και σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική
ισορροπία. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορ-
τάζ, δρομολογείται η οριστικοποίηση
μιας επιταγής ακρίβειας, αλλά και ενι-
σχυμένο επίδομα θέρμανσης, ενώ
απομακρύνεται στο φόντο της μείωσης
των τιμών των καυσίμων ένα πιθανό
Fuel Pass 3. Στις πιο μακροπρόθεσμες
παρεμβάσεις, σίγουρες θα πρέπει να
θεωρούνται η αύξηση των συντάξεων,
η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγ-
γύης για δημόσιους υπαλλήλους και
συνταξιούχους, αλλά και η αύξηση του
κατώτατου μισθού. Σε δήλωσή του μά-
λιστα από τη συμπρωτεύουσα ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο
σχέδιο «Θεσσαλονίκη 2030», σύμφω-
να με το οποίο η πόλη θα γίνει όπως
αξίζει για τους πολίτες της. 
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Προτεραιότητα η αντιμετώπιση
της ενεργειακής κρίσης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
επικεντρώθηκε 

στην αναγκαιότητα 
της επίσπευσης 

των ευρωπαϊκών αποφάσεων

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος



της Στέλλας Παπαμιχαήλ

Σ
ε μια μαραθώνια και υπό δρα-
κόντεια μέτρα ασφαλείας συνε-
δρίαση της Επιτροπής Θεσμών
και Διαφάνειας επιχειρήθηκε να

πέσει φως στην υπόθεση των υποκλοπών,
με επίκεντρο το θέμα της νόμιμης επισύν-
δεσης των επικοινωνιών του Νίκου Αν-
δρουλάκη. Κατηγορηματική ήταν η δήλω-
ση που φέρεται να έκανε στην Επιτροπή ο
τέως διοικητής της ΕΥΠ Παναγιώτης Κον-
τολέων ότι ουδέποτε ο πρωθυπουργός ή το
γραφείο του ενημερώνονταν για άρση τη-
λεφωνικού απορρήτου. Ενημερώνονταν
μόνο από τα υπηρεσιακά σημειώματα για
τα αποτελέσματα, αν αυτό κρινόταν ανα-
γκαίο. Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι αρ-
νήθηκε να αναφερθεί στην υπόθεση Αν-
δρουλάκη ακόμα και για το αν έχει κατα-
στραφεί ο συγκεκριμένος φάκελος, επι-
καλούμενος τη ρήτρα απορρήτου.

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, η επο-
πτεύουσα την ΕΥΠ εισαγγελέας Εφετών
Αθηνών Βασιλική Βλάχου, όταν ρωτήθηκε
πώς έδωσε την άδεια της άρσης του απορ-
ρήτου του Νίκου Ανδρουλάκη και από πού
της ζητήθηκε, φέρεται να είπε πως για να
τη δώσει ζήτησε και της προσκομίσθηκε
κάθε αναγκαίο στοιχείο. Έκανε λόγο για
«ουσιαστικό έλεγχο» των αιτημάτων πα-
ρακολουθήσεων, ενώ υποστήριξε ότι προ-
σκομίζεται κάθε αναγκαίο στοιχείο και
πως το αίτημα έχει έξι υπογραφές υπηρε-
σιακών της ΕΥΠ. «Αν δεν ικανοποιούνται,
απορρίπτω», φέρεται να είπε. Η φερόμενη
αυτή παραδοχή κατά κάποιο τρόπο φρενά-
ρει τη σεναριολογία ότι υπήρξε πολιτική
εντολή για την παρακολούθηση Ανδρου-
λάκη, καθώς ξεκαθαρίζει ότι υπήρξαν έξι
υπηρεσιακές υπογραφές για να προχωρή-
σει η εντολή.  

Ρουμπάτης για περίοδο ΣΥΡΙΖΑ 
Διά στόματος του πρώην διοικητή επί

κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ Γιάννη
Ρουμπάτη ακούστηκε σύμφωνα με πληρο-
φορίες η παραδοχή ότι ο Σ. Πιτσιόρλας και
ο Σ. Σαγιάς παρακολουθήθηκαν με έμμεση

επισύνδεση την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ και
ότι στόχος ήταν οι ξένοι επενδυτές που εί-
χαν ενδιαφερθεί για αγοραπωλησία στην
Οξυά στη Ζάκυνθο. Διευκρίνισε ωστόσο
ότι η επισύνδεση δεν έγινε απευθείας στα
τηλέφωνά τους αλλά στα τηλέφωνα προ-
σώπων που ελέγχονταν για σύσταση εγ-
κληματικής οργάνωσης. Στον αντίποδα, ο
προκάτοχος του κ. Ρουμπάτη, Θ. Δραβίλ-
λας, αρνήθηκε ότι παρακολουθούνταν το
διάστημα 2012-2015 τα στελέχη του ΣΥΡΙ-
ΖΑ Στέργιος Πιτσιόρλας και Σπύρος Σα-
γιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ουδέποτε
ο κ. Δραβίλλας παραδέχτηκε ότι η υπόθε-
ση της Ζακύνθου ξεκίνησε επί των ημερών
του. Ο κ. Δραβίλλας φέρεται να τόνισε πως
η επισύνδεση δεν αφορά τα μετέπειτα στε-
λέχη του ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Πιτσιόρλα και Σαγιά
και πρόσθεσε ότι η υπόθεση της Οξυάς δεν
πρέπει να συγχέεται με την υπόθεση του
Ναυαγίου Ζακύνθου των ημερών Τσίπρα,
Καμμένου. 

Ο Γιάννης Ρουμπάτης φέρεται να είπε
ότι επί των ημερών του δεν υπήρξε παρα-

κολούθηση κανενός πολιτικού προσώπου
και αρνήθηκε την παρακολούθηση του
Κυριάκου Μητσοτάκη ή της οικογένειάς
του. Παράλληλα, φέρεται να είπε ότι επι-
σύνδεση που γίνεται έπειτα από εισήγηση
της ΕΥΠ δεν μπορεί να είναι παράνομη,
καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό τον διά-
δοχό του Παναγιώτη Κοντολέοντα. Σύμ-
φωνα με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ρουμπά-
της υποστήριξε ότι η παρακολούθηση
εκλεγμένων βουλευτών, ευρωβουλευ-
τών, υπουργών συνιστά απόλυτη παρα-

βίαση του Συντάγματος. Τέλος, τόσο ο κ.
Ρουμπάτης που ρωτήθηκε για τις συνα-
κροάσεις στο τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ
όσο και ο κ. Δραβίλλας φέρονται να απάν-
τησαν ότι δεν υπήρχε εμπλοκή της ΕΥΠ και
ότι έχει ενημερώσει για αυτό το ΚΚΕ.

Ο νυν διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής
Δεμίρης απαντώντας σε ερώτηση βουλευ-
τή της αντιπολίτευσης για το αν έχει κατα-
στραφεί ο φάκελος Ανδρουλάκη, φέρεται
να είπε ότι παρότι οι υπηρεσίες δεν είναι
υποχρεωμένες να κρατούν το σύνολο των
στοιχείων, το υλικό δεν έχει καταστραφεί.
Τέλος, φέρεται να υποστήριξε ότι ο πρω-
θυπουργός είναι ενήμερος για τις επισυν-
δέσεις αυτή τη χρονική περίοδο. 

Προσπάθεια συγκάλυψης και ξεπλύμα-
τος ευθυνών κατήγγειλαν μετά τη διαδικα-
σία ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, τονίζοντας
ότι τα πρώην κυβερνητικά στελέχη αρνή-
θηκαν να δώσουν διευκρινίσεις για την
υπόθεση παρακολούθησης Ανδρουλάκη,
επικαλούμενα το απόρρητο. Σύμφωνα με
όσα είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος
Κατρούγκαλος, η αντιπολίτευση ζήτησε να
γίνει ψηφοφορία για το αν το άρθρο 43Α
του κανονισμού της Βουλής μπορεί να
προβληθεί για το απόρρητο όσων έχουν
κληθεί στη συνεδρίαση, αλλά κάτι τέτοιο
δεν επετεύχθη. 
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Τι κατέθεσαν 
τα πρόσωπα-κλειδιά 
για τον ρόλο της ΕΥΠ

ΔΕΝγνώριζε ο πρωθυπουργός
ΔΕΝκαταστρέφεται το υλικό 
ΔΕΝπαρακολουθούμε ανεξέλεγκτα 

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  Θ Ε Σ Μ Ω Ν



Σ
τον εισαγγελέα του Αρείου Πά-
γου μετέβη ο υπουργός Μετανά-
στευσης και Ασύλου Νότης Μη-
ταράκης, για να καταθέσει τα

στοιχεία που έχουν συλλεχθεί αναφορικά
με την υπόθεση των 38 μεταναστών στον
Έβρο, από την ανάλυση των οποίων προ-
κύπτουν σημαντικές ανακολουθίες ανα-
φορικά και με την περίπτωση της «5χρο-
νης Μαρίας».

«Παρακολουθήσαμε όλοι το περιστατικό
με τους 38 μετανάστες που ήταν εγκλωβι-
σμένοι κατά δήλωσή τους σε νησίδα σε
τουρκικό έδαφος. Οι άνθρωποι αυτοί,
όπως ξέρετε, στις 14 Αυγούστου βρέθηκαν
σε ελληνικό έδαφος, στις 15 Αυγούστου
βρέθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία και
οδηγήθηκαν στο ΚΥΤ φυλακίου όπου υπέ-
βαλαν αίτημα ασύλου. Το αν δικαιούνται ή
αν δεν δικαιούνται να μείνουν στην Ελλάδα
ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα το κρίνει η
Υπηρεσία Ασύλου. Από εκεί και πέρα, αν
έχουν τελεστεί αδικήματα από τους ίδιους,
αλλά κυρίως από τρίτους, είναι κάτι το
οποίο πρέπει να εξεταστεί από τη δικαιο-
σύνη», είπε εισερχόμενος στο δικαστικό
μέγαρο.

Σχετικά με τις ψευδείς ειδήσεις για τις
οποίες κάνει λόγο ο υπουργός Μετανα-
στευτικής Πολιτικής και Ασύλου, ο ίδιος
αναρωτήθηκε πώς γίνεται οι μετανάστες
να διέδιδαν ότι είναι εγκλωβισμένοι ενώ
είχαν φύγει. Ομοίως, αναφέρθηκε και
στην έγκυο γυναίκα, για την οποία έλεγαν
στο βίντεο ότι αιμορραγούσε («started
bleeding»), αλλά σύμφωνα με το νοσοκο-
μείο δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα με την
εγκυμοσύνη. 

Ο κ. Μηταράκης τοποθετήθηκε και για το
νεκρό παιδί, το οποίο σύμφωνα με τις μαρ-
τυρίες των μεταναστών έχασε τη ζωή του
σε μία από τις νησίδες, τονίζοντας ότι οι
γονείς δεν γνωρίζουν το σημείο ταφής, τη
στιγμή που από τους 38 μετανάστες κάποι-
οι ήξεραν να στέλνουν ακριβή στίγματα
μέσω app στο κινητό τηλέφωνο. «Η δι-

καιοσύνη θα επιληφθεί των ζητη-
μάτων για να διαπιστωθεί
εάν έχουν τελεστεί αξιό-
ποινες πράξεις από
οποιοδήποτε πρόσω-
πο», κατέληξε ο ίδιος.

Ο Θεοδωρικάκος 
με Τσούνη

Να υπενθυμίσουμε ότι
ο κ. Μηταράκης, ενημερώ-
νοντας την Επιτροπή της Βουλής,

μαζί με τον κ. Θεοδωρικάκο, είχε κάνει λό-
γο για «νέες προσπάθειες εργαλει-

οποίησης του ανθρώπινου πό-
νου» και τόνισε ότι η Ελλάδα δεν
δέχεται να είναι η πύλη εισό-
δου για τα κυκλώματα λαθρο-
διακινητών.

Ο υπουργός Προστασίας του
Πολίτη συναντήθηκε χθες με

τον πρέσβη των ΗΠΑ Τζορτζ
Τσούνη και από τη συζήτησή τους

δεν μπορούσε να απουσιάζει το Μετανα-

στευτικό. Ο κ. Θεοδωρικάκος τον ενημέ-
ρωσε για  τις αυξημένες ροές στα ελληνικά
σύνορα, κάνοντας λόγο για «διακινητές
ελπίδας» με την ανοχή των αρχών της γεί-
τονος, καθώς, όπως επισήμανε και ο
υπουργός, η Τουρκία συνεχίζει να εργα-
λειοποιεί το ζήτημα. Ο υπουργός Προστα-
σίας του Πολίτη επεσήμανε στον Αμερικα-
νό πρέσβη πως η Ελλάδα θα συνεχίσει τις
προσπάθειες αποτροπής εισόδου των πα-
ράνομων μεταναστών ενισχύοντας τη φύ-
λαξη των συνόρων.
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Στον ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν πως ο χειμώνας που είναι μπροστά
μας θα αναδείξει το βατερλό Μητσοτάκη, θεωρώντας πως η
κυβέρνηση δεν έχει προετοιμαστεί επαρ-
κώς. Και αυτό γιατί το ζήτημα της ενέργειας
που θα χτυπήσει όλες τις χώρες της Ευρώ-
πης, «στην Ελλάδα των μη υποδομών, της αι-
σχροκέρδειας και της ακρίβειας θα φέρει οι-
κονομία και πολίτες στα όριά τους», όπως εί-
παν χαρακτηριστικά στην «Political» κύκλοι
του ΣΥΡΙΖΑ. «Φωνάζουμε εδώ και έναν χρό-
νο για πλαφόν. Αφήνουν το πάρτι της αισχρο-
κέρδειας να εξελίσσεται και τελειώνουν κάθε προοπτική
ανάκαμψης», τόνισαν οι ίδιες πηγές.

«Παιχνίδι» με Τσουβάλα
Και ενώ οι καταθέσεις στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνει-

ας στον πρώτο όροφο της Βουλής εξελίσσον-
ται υπό δρακόντεια μέτρα, η αντικατάσταση
του Κωνσταντίνου Τσουβάλα, μέχρι σήμερα
γενικού γραμματέα Προστασίας του Πολίτη,
έρχεται να ρίξει και άλλο νερό στον μύλο της
πολιτικής πόλωσης. 

Υπενθυμίζεται ότι ο Κωνσταντίνος Τσου-
βάλας, ο οποίος ελέγχεται δικαστικά για την
τραγωδία στο Μάτι, θεωρείται από τον ΣΥΡΙ-

ΖΑ ευνοούμενος του Μαξίμου, καθώς αν και είχε αποπεμφθεί
μέσω αποστρατείας από αρχηγός της ΕΛΑΣ επί κυβέρνησης

ΣΥΡΙΖΑ μετά την τραγωδία στο Μάτι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
τον τοποθέτησε στη θέση του γενικού γραμματέα του
ΠΡΟ.ΠΟ.Με ανάρτησή του στο Twitter, ο δημοσιογράφος Θανά-
σης Κουκάκης κάνει άμεση σύνδεση της αντικατάστασης Τσου-
βάλα με το σκάνδαλο των υποκλοπών και τις παραιτήσεις των
Δημητριάδη και Κοντολέοντα: «Από τους συναδέλφους συντά-
κτες του αστυνομικού ρεπορτάζ πληροφορούμαι πως η  αντικα-
τάσταση Τσουβάλα συνδέεται άμεσα με την ανθρωπογεωγρα-
φία των υποκλοπών και με τις παραιτήσεις Δημητριάδη, Κοντο-
λέοντα». Πληροφορίες αναφέρουν πως ο Τσουβάλας γνωρίζει
για εταιρείες που έχουν σχέση με το παράνομο λογισμικό πα-
ρακολούθησης και τις δουλειές με το υπουργείο και οι οποίες
πρόκειται να ερευνηθούν για το σκάνδαλο των τηλεφωνικών

ΣΥΡΙΖΑ: Από τις παρακολουθήσεις και πάλι στην ενέργεια 

Στον Άρειο Πάγο ο Μηταράκης
για τους 38 του Έβρου



Στο ταξίδι Μητσοτάκη στις Σέρρες ο δήμαρχος Σερρών Αλέξαν-
δρος Χρυσάφης θέλοντας να διασκεδάσει κάθε υπόνοια για την
ενότητα της παράταξης επέλεξε μια φωτογραφία από το παρελθόν,
για να χαρίσει ως δώρο στον πρωθυπουργό. Η φωτογραφία είναι
από τα μέσα του 1970, όταν ο τότε 8χρονος Κυριάκος Μητσοτάκης
έδινε το χέρι του στον τότε πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή.
Συγκινημένος ο πρωθυπουργός τόνιζε ότι: «Ήμουν 8 χρονών και η
φωτογραφία αυτή θα βρει τη θέση της στο γραφείο μου, για να τιμή-
σουμε με αυτόν τον τρόπο έναν σπουδαίο, έναν μεγάλο πολιτικό, ο
οποίος άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ιστορία της πατρί-
δας μας. Του οποίου οι μεγάλες εθνικές επιλογές, με σημαντικότε-
ρη την ένταξη της χώρας μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, σήμερα
δικαιώνονται περισσότερο παρά ποτέ».
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Καμία σχέση η αλλαγή 
Τσουβάλα με Δημητριάδη 

Π
ολλοί καλοθελητές πήγαν να συνδέσουν την αλλαγή του γενικού
γραμματέα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Κωνσταντίνου
Τσουβάλα με την υπόθεση των υποκλοπών και τον πρώην γγ του
πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη. Ουδέν ψευδέστερον. Πη-

γές, μάλιστα, από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τόνιζαν ότι η αλλαγή
Τσουβάλα και ο ερχομός του Μιχάλη Καραμαλάκη είχε αποφασιστεί εδώ και
πολύ καιρό. Είχε ουσιαστικά συμφωνηθεί, όταν ο κ. Καραμαλάκης αποστρα-
τευόταν και έδινε τη θέση του ως αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας στον ση-
μερινό αρχηγό Κωνσταντίνο Σκούμα. Επίσης, για να γνωρίζετε, Καραμαλάκης
και Τάκης Θεοδωρικάκος συνδέονται με παλιά στενή φιλία και η συνεργασία
τους θα είναι άψογη. Τέλος, μην ξεχνάτε ότι η ΕΥΠ οργανωτικά δεν έχει καμία
σχέση πια με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ανήκει στο Γραφείο του
πρωθυπουργού. 

Τους τρολάρει 
ο Κωστής… 

H ανεργία στη χώρα, σύμφωνα με τη Euro-
stat, για τον μήνα Ιούλιο έπεσε στο 11,4%, πο-
σοστό που είναι το χαμηλότερο δωδεκαετίας.
Ο πιο ευαίσθητος δείκτης της οικονομίας πέ-

φτει και η μείωση του αριθμού
των ανέργων στην Ελλάδα

κατά 300.000 είναι γε-
γονός. Δεν θα μπορού-
σε επ’ αφορμή του γε-
γονότος να μην κάνει
δήλωση ο υπουργός

Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων, ο οποίος

έχει βρεθεί πολλάκις στο
στόχαστρο του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορούμενος ως
πολέμιος των εργαζομένων και των ανέργων.
Ο κ. Χατζηδάκης τους τρόλαρε για άλλη μία
φορά θυμίζοντάς τους την πραγματικότητα
των αριθμών που τους εκδικείται… Μας θύμι-
σε, λοιπόν, ότι επί ΣΥΡΙΖΑ η ανεργία βρισκόταν
στο 17,3%... Συγκρίνετε!

Ο Αντώναρος θα γράφει 
μέχρι… τα Χριστούγεννα  

Βέβαια, μπορεί να βγήκαν συνεργάτες του
Κώστα Καραμανλή και να διέψευδαν ότι η ομιλία

του πρώην πρωθυπουργού δεν εί-
χε καμία αιχμή προς τον

πρωθυπουργό και την κυ-
βέρνηση, αλλά η αλή-
θεια είναι ότι κάποια
γνωστά παράκεντρα
που βρίσκονται σε κομ-

ματίδια δεξιά της ΝΔ ή
γυρίζουν γύρω γύρω από

την Κουμουνδούρου εκμεταλ-
λεύτηκαν τις αμφισημίες της ομιλίας, για να
αβαντάρουν τους εαυτούς τους και τις θεωρίες
τους… Όσο για Αντώναρο και Κύρτσο, θα γρά-
φουν όλο τον χειμώνα για την ομιλία… 

Στις Σπέτσες η Κεραμέως
με τον Πατούλη 

Στις Σπέτσες βρέθηκε η υπουρ-
γός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, για
να εγκαινιάσει ένα σημαντικό έργο
στο νησί. Την αναστήλωση του ιστο-
ρικού κτιρίου της Αναργυρείου και
Καργιαλενείου Σχολής Σπετσών, η
οποία μέχρι το 1983 ήταν πρότυπο
δημόσιο σχολείο και τώρα αξιοποι-
είται ως κορυφαίο συνεδριακό κέν-
τρο φιλοξενώντας συνέδρια και
δραστηριότητες από ξένα πανεπι-
στήμια και όχι μόνο. Η χρηματοδό-
τηση της αναστήλωσης -που θα με-
γαλώσει τον συνεδριακό χώρο-
προήλθε από την Περιφέρεια Αττι-
κής, γι’ αυτό παρόντες ήταν εκεί και
ο περιφερειάρχης Γιώργος Πατού-
λης και ο αντιπεριφερειάρχης Νί-
κος Πέππας. Στις Σπέτσες βρέθη-
καν και οι βουλευτές Α’ Πειραιά
Κώστας Κατσαφάδος, Νόνη Δούνια
και Γιάννης Μελάς. 

Ο Γιάννης Λοβέρδος 
δεν φυγομάχησε  

Για να λέμε την πάσα αλήθεια, με
την υπόθεση των υποκλοπών κά-
ποια στελέχη που παρουσιάζονται
ως κεντρώοι, φιλελεύθεροι ίσως και
«μητσοτακικοί» χάθηκαν από προ-
σώπου γης και την άμυνα της παρά-
ταξης την ανέλαβαν κοινοβουλευτι-
κά στελέχη. Στην Βουλή, μάλιστα,
κάποιοι επαίνεσαν τον Γιάννη Λο-
βέρδο, βουλευτή Δυτικού Τομέα,
που δεν πήγε διακοπές, για να είναι
καθημερινά στα κανάλια και να υπε-
ρασπίζεται τον Κυριάκο Μητσοτάκη
και την παράταξη. Ο Γιάννης υπερα-
σπίστηκε Μητσοτάκη και ΝΔ από 1η
Αυγούστου μέχρι και 1η Σεπτέμβρη
αδιάκοπα, έλεγαν… Αυτά δεν ξεχνι-
ούνται, φυσικά.

Αυστηρό μήνυμα Δένδια σε ΝΑΤΟ  
«Τα όργανα της συμμαχίας, ξεκινώντας από την ηγεσία της, τον γενικό
γραμματέα, πρέπει να σέβονται και να τιμούν το σύνολο των συμμάχων

και τις αρχές της συμμαχίας», υπογράμμισε ο υπουργός
Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε δηλώσεις του μετά τη

συνάντηση που είχε στο υπουργείο Εξωτερικών με
τον Λετονό ομόλογό του Έντγκαρς Ρίνκεβιτς. Αναφε-
ρόμενος στη χθεσινή ανάρτηση του Νατοϊκού Στρα-
τηγείου Χερσαίων Δυνάμεων, ο Νίκος Δένδιας επι-

σήμανε ότι «αποτελεί απόκλιση από τις αρχές της συμ-
μαχίας». «Η Ελλάδα έχει συνεισφέρει τις τελευταίες δε-

καετίες πολλά στο ΝΑΤΟ και δεν αποδέχεται αυτή τη συμπερι-
φορά», τόνισε και προσέθεσε: «Είμαι ικανοποιημένος, διότι μετά από το
χθεσινό διάβημα το ΝΑΤΟ προέβη σε διορθωτική κίνηση».

Η φωτογραφία του μικρού Κυριάκου με τον Εθνάρχη
Στη προχθεσινή εκδήλωση - μνημόσυνο
για τον πολιτικό Γιάννη Κεφαλογιάννη
στα Ανώγεια Κρήτης, είδαμε πολλά στε-
λέχη της Νέας Δημοκρατίας, όχι κατά βά-
ση καραμανλικά στελέχη με τη στενή έν-
νοια του όρου. Όπως, για παράδειγμα, τον
βουλευτή Ρεθύμνου Γιάννη Κεφαλογιάν-
νη, την ευρωβουλευτή Ελίζα Βόζενμ-
περγκ, τον βουλευτή Αργολίδας Γιάννη
Ανδριανό, τον βουλευτή Βοιωτίας Ανδρέα
Κουτσούμπα και τον βουλευτή Ηρακλείου
Μάξιμο Σενετάκη…

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ… 



Ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση δύο αλ-
λαγές γενικών γραμματέων υπουργείων. Τη
θέση του γενικού γραμματέα Ανώτατης Εκπαί-
δευσης του υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, στην οποία έως σήμερα υπηρε-
τούσε ο κ. Αποστόλης Δημητρόπουλος, ανα-
λαμβάνει ο πρόεδρος του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου και πρώην πρύτανης του Πανε-
πιστημίου Κρήτης, καθηγητής Οδυσσέας-
Ιωάννης Ζώρας. Τη θέση του γενικού γραμμα-
τέα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
στην οποία έως σήμερα υπηρετούσε ο κ. Κων-
σταντίνος Τσουβάλας, αναλαμβάνει ο στρατη-
γός εν αποστρατεία και επίτιμος αρχηγός της
Ελληνικής Αστυνομίας Μιχαήλ Καραμαλάκης.

ΚΚάνε διακοπές στη βίλα
του Ζελένσκι… 

Σάλος έχει ξεσπάσει στην Ιταλία με μια off-
shore βίλα που διαθέτει ο πρόεδρος της Ουκρα-
νίας και την οποία φέρεται να νοικιάζει σε Ρώ-
σους ολιγάρχες. «Η βίλα δεν νοικιάστηκε σε άτο-
μα ρωσικής υπηκοότητας επειδή έχουμε ένταλ-
μα από το ακίνητο που μας απαγορεύει κατηγο-
ρηματικά να το κάνουμε. Μπορούμε να τη  νοικιά-
σουμε σε οποιονδήποτε, αρκεί να είναι άλλης
εθνικότητας: Ευρωπαίοι, Αμερικανοί, κ.ο.κ.»,
αναφέρει ο Κλαούντιο Σαλβίνι, ο κτηματομεσίτης
της Real Estate Forte dei Marmi Villas, που δια-
χειρίζεται την offshore βίλα του Ουκρανού προ-
έδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά το πρωτοσέλι-
δο ιταλικής εφημερίδας που θέλει τη βίλα να έχει
νοικιαστεί σε πλούσιους Ρώσους τουρίστες! Πε-
ρίεργα πράγματα… 

Νέος πυροσβεστικός
σταθμός στις Σέρρες 

Προχωρούν και
έργα ουσίας και
υποδομών. Χθες ο
Κυριάκος Μητσο-
τάκης, διαδικτυα-
κά, μαζί με τον δι-
ευθύνοντα σύμ-
βουλο των Κτιρια-
κών Υποδομών ΑΕ
κ. Αθανάσιο Γιάνναρη και τον υπουργό Υποδο-
μών Κώστα Καραμανλή υπέγραψαν τη σύμβα-
ση για την κατασκευή του νέου πυροσβεστικού
σταθμού Σερρών. Μέρα με τη μέρα γίνονται
πράγματα στη Βόρεια Ελλάδα. 

Μεγαλεία στη Γαλλία
Στην «ομοβροντία» δημοσιευμάτων των

προηγούμενων ημερών με αφορμή τις τη-
λεφωνικές υποκλοπές, από Politico, «New
York Times», «Spiegel» κ.ά., έρχεται να
προστεθεί και η «Le Monde». Στο ρεπορτάζ
της γαλλικής εφημερίδας μεταφέρονται τα
όσα δήλωσε τη Δευτέρα από τη Βουλή ο επι-
κεφαλής της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλα-
γής Μιχάλης Κατρίνης, που τόνιζε πως
«δεν είναι κανονικότητα οι παρακολουθή-
σεις πολιτικών προσώπων, παραγόντων του
δημοσίου βίου, δημοσιογράφων και επιχει-
ρηματιών… Έχουμε έναν πρωθυπουργό
που δεν ήξερε, δεν ρώτησε, δεν ενδιαφέ-
ρεται και αρνείται να αναλάβει την πολιτική
ευθύνη, αφού εξακολουθεί να προσπαθεί
να συγκαλύψει το σκάνδαλο των υποκλο-
πών». Μεγαλεία στη Γαλλία που λέμε… 

Η
ορκωμοσία του Γιάννη Μπρατάκου
σήμερα αποτελεί την απόλυτη δι-
καίωση για τους αγώνες και τις θυ-
σίες που έχει κάνει για την κεντρο-

δεξιά παράταξη. Παράλληλα όμως είναι και
μια καινούργια πρόκληση, ίσως η δυσκολότε-
ρη που έχει να αντιμετωπίσει. Τα καθήκοντα
του γενικού γραμματέα του πρωθυπουργικού
γραφείου αποτελούν ουσιαστικά μια «ηλε-
κτρική» καρέκλα, καθώς απαιτούνται ιδιαίτε-
ροι χειρισμοί και λεπτές ισορροπίες.

Ο ίδιος σαφώς και διαισθάνεται το βάρος
των ευθυνών και τον αναβαθμισμένο ρόλο
που έχει αναλάβει ως υφυπουργός στον
πρωθυπουργό, ωστόσο γνωρίζει από δύσκο-
λες αποστολές. Άλλωστε, η εμπιστοσύνη με
την οποία τον περιβάλλει ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης δίνοντάς του θεσμικό ρόλο μπορεί να
του δημιουργεί άγχος, προκειμένου να μη
διαψεύσει τις προσδοκίες του πρωθυπουρ-
γού, από την άλλη όμως του δίνει δύναμη,
ώστε να αντιμετωπίσει καλύτερα οποιαδήπο-
τε δυσκολία παρουσιαστεί. 
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Για το μέτωπο Τσίπρα
- Ανδρουλάκη;

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ
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νο

υ Αλλάζουν δύο
γραμματείς υπουργείων

Δικαίωση
Με μια ανάρτησή

του στο Twitter, ο Αν-
δρέας Λοβέρδος, βου-
λευτής του ΠΑΣΟΚ,
σχολίασε την τρέχου-
σα πολιτική επικαιρό-
τητα: «Το μέτωπο Τσί-
πρα - Καραμανλικών
το πλήρωσε ακριβά η
χώρα. Πάρα πολλοί πολίτες μου τηλεφωνούν
ανήσυχοι. Τους καθησυχάζω. Η ιστορία αυτή
δεν πρόκειται να επαναληφθεί ούτε ως φάρ-
σα». Βέβαια, δεν μας είπε τι θα κάνει για το μέ-
τωπο Τσίπρα - Ανδρουλάκη που τρομάζει ακό-
μα περισσότερο την εκλογική δεξαμενή του
ΠΑΣΟΚ. Και εδώ πρέπει να πάρει θέση ο κ. Λο-
βέρδος… 

Οι ημερομηνίες 
των εκλογών   

Γύρω γύρω στα κομματικά επιτελεία έχουν
αρχίσει να μαδάνε τις μαργαρίτες για τον χρόνο
των εκλογών. Ακούγονται διάφορες ημερομη-
νίες τις οποίες δεν υιοθετώ, αλλά οφείλω να σας
τις μεταφέρω για να σας
κρατώ ενήμερους. Ένα
εκ των σεναρίων κάνει
λόγο για πρώτες κάλ-
πες με απλή αναλογική
στις 23 Απριλίου, την
Κυριακή του Θωμά. Στις
16 Απριλίου θυμίζω είναι το
Άγιο Πάσχα. Υπάρχει βέβαια και
το σενάριο της 30ής Απριλίου στο τραπέζι. Για τη
δεύτερη Κυριακή, η οποία θα γίνει με ενισχυμέ-
νη αναλογική, το σενάριο εξετάζει τις ημερομη-
νίες της 7ης Μαΐου και της 4ης Ιουνίου. Να ολο-
κληρωθούν οι διαδικασίες, δηλαδή, πριν ξεκι-
νήσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις και πριν
ανοίξει για τα καλά η τουριστική περίοδος. 



Τo
...

 Π
ρό

σω
πο

Ήξερε ο Τσίπρας για
Σαγιά και Πιτσιόρλα 

Στα κάγκελα οι «γαλάζιοι» βουλευτές  
Πέραν των όσων γράφονται μετά την ομιλία Καραμανλή στα Ανώγεια, μαθαίνω ότι

η ΚΟ της ΝΔ «βράζει» για κάποιους υπουργούς της κυβέρνησης. Μαθαίνω ότι αρ-
κετοί βουλευτές είναι έξαλλοι με ορισμένους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς
του επιτελικού κράτους οι οποίοι δεν εμφανίζονται ούτε στα τηλέφωνα. Όχι μόνο
δεν μπορούν να τους συναντήσουν οι βουλευτές της «γαλάζιας» παράταξης, αλλά
δεν τους βρίσκουν ποτέ στα τηλέφωνα παρά το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης
έχει ζητήσει από το υπουργικό συμβούλιο να λειτουργεί ως πολιτικό όργανο. Το τι
ακούω για τους κύριους Γιώργο Γεραπετρίτη και Άκη Σκέρτσο καλύτερα να μη σας
το περιγράψω… Καλό θα ήταν, βέβαια, να γνωρίζουν ορισμένοι ότι τη ΝΔ την έκα-
ναν κυβέρνηση οι βουλευτές της. Να τα λέμε αυτά τα πράγματα.
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Ο Χατζηγιάννης
και το… Κυπριακό
Αλλάζουν οι εποχές, αλλά ότι ο Μι-
χάλης Χατζηγιάννης ο τραγουδι-
στής θα έκανε και πολιτικές παρεμ-
βάσεις στα social media, αυτό δεν
το περίμενα… Με εξέπληξε θετικά
θα έλεγα… Ο δημοφιλής Κύπριος
τραγουδιστής αποφάσισε να κάνει
μια πολιτική παρέμβαση για λύση
του… Κυπριακού με την ευκαιρία
της ανακάλυψης κοιτάσματος φυ-
σικού αερίου στο οικόπεδο 6, αλλά
και παρέμβαση για τις προεδρικές
εκλογές στη Μεγαλόνησο. 
Σε ανάρτησή του στο Instagram
αναφέρει: «Μια εν δυνάμει ευκαι-
ρία για τη λύση του Κυπριακού.
Επιτρέψτε μου μια μικρή αναφορά
στις τελευταίες εξελίξεις που
αφορούν την ιδιαίτερη πατρίδα μου
Κύπρο. Μετά την τελευταία ανακά-
λυψη των Eni-Total στο κοίτασμα
Cronos 1, με την Κύπρο να αποκτά
δυνητική ενεργειακή ισχύ 12-15
δισ. κυβικά πόδια, οι εκλογές απο-
κτούν άλλη διάσταση. Χρειάζεται
άρτια διαχείριση του ορυκτού
πλούτου, που αναδεικνύεται στο
ισχυρό όπλο της Κυπριακής Δημο-
κρατίας σε συνάρτηση με μια σύγ-
χρονη διακυβέρνηση από νέους
τεχνοκράτες υπό μια εμπνευσμένη
καθοδήγηση», έγραψε ο Μιχάλης
Χατζηγιάννης.

Η μήνυση 
του Κούλογλου 

Μέσα σε όλα όσα συμβαίνουν στην
πολιτική ειδησεογραφία έχουμε και τον
ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ τον κ. Στέλιο
Κούλογλου, ο οποίος μοιράζει… μηνύ-
σεις. Κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κα-
τά του κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάν-
νη Οικονόμου. 

Αφορμή στάθηκε γραπτή ανακοίνωση
που εξέδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος και διένειμε στους δημοσιογρά-
φους και κατηγορούσε για αντεθνική
στάση και «πισώπλατη επίθεση» κατά
της χώρας τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΠΣ, επειδή διαμαρτυρήθηκε για τις
βίαιες επαναπροωθήσεις προσφύγων
στο Αιγαίο από τις ελληνικές αρχές.

«Η ενορχηστρωμένη επίθεση του κ.
Οικονόμου ήταν μια κυνική απόπειρα
εξυπηρέτησης σκοπιμοτήτων της στιγ-
μής και οδηγούσε στην κατασυκοφάν-
τηση και την πολιτική μου εξόντωση. Για
να προστατεύσω τον εαυτό μου και την
οικογένειά μου, δεν έχω άλλο μέσο πα-
ρά να προσφύγω στη Δικαιοσύνη», ανα-
φέρει ο κ. Κούλογλου μετατρέποντας
έτσι ένα πολιτικό ζήτημα σε δικαστικό…
Είπαμε, η πόλωση θα χτυπήσει κόκκινο.
Θα δούμε πολλά μέχρι τις εκλογές.

Μαζί Μητσοτάκης - Καραμανλής στις Σέρρες
Στην πολιτική ο διάβολος, όπως λέμε, κρύβεται στις λεπτομέρειες και οι σημειολογίες δεν εί-
ναι ποτέ τυχαίες. Τι εννοώ; Ξεχωριστή σημασία αποκτά ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο από την
επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις Σέρρες και τούτο διότι ο πρωθυπουρ-
γός και ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και βουλευτής Σερρών Κώστας Καραμανλής
εξέρχονται από τις πόρτες του ίδιου αυτοκινήτου. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δυο τους έφτασαν με την ίδια πτήση στη Θεσσαλονίκη. Είναι
φυσικό το γεγονός αυτό σημειολογικά να έχει ξεχωριστή σημασία. Άλλωστε, για όσους ξέ-
ρουν πρόσωπα και καταστάσεις, ο υπουργός Μεταφορών έχει πάρει καθαρές θέσεις πολλές
φορές υπέρ του πρωθυπουργού, ενώ ταυτόχρονα αξίζει να σημειώσουμε την εκτίμηση που
τρέφει στο πρόσωπό του και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθότι ο Καραμανλής εργάζεται αό-
κνως και πυρετωδώς.

Σ
τις παρακολουθήσεις που γινόντουσαν επί ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε και ο
πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Δημήτρης Βίτσας. Τι είπε ο κ. Βίτσας
για τις παρακολουθήσεις Σαγιά και Πιτσιόρλα; Ότι τις γνώριζε ο Αλέξης
Τσίπρας, καθώς είχε ενημερωθεί σχετικώς από τον τότε διοικητή της

ΕΥΠ Γιάννη Ρουμπάτη! Τάδε έφη ο κ. Δημήτρης Βίτσας σε ραδιοφωνική του συ-
νέντευξη χθες. Ενώ ο κ. Αλέξης Τσίπρας από το βήμα της Βουλής διερρήγνυε τα
ιμάτιά του ότι δεν γινόντουσαν παρακολουθήσεις επί των ημερών του… Μιλάμε
ότι οι άνθρωποι έχουν κάνει το ψέμα… επιστήμη. Η καταπληκτική δικαιολογία
που έδωσε ο κ. Βίτσας είναι ότι ο Σαγιάς και ο Πιτσιόρλας παρακολουθούνταν επί
Σαμαρά και ο Τσίπρας είπε στον Ρουμπάτη να συνεχίσει να τους παρακολουθεί για
ένα διάστημα επιπλέον για να μην κατηγορηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι πάει να τους καλύ-
ψει… Καταπληκτικά επιχειρήματα.
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Τουρκία: Η ανεκπλήρωτη ευρωπαϊκή φιλοδοξία 
του κεντροασιατικού «αστυνομικού» κράτους

Π
αρά τους ευσεβείς πόθους της γείτονος χώ-
ρας να αποκτήσει τον πολυπόθητο ευρω-
παϊκό προσανατολισμό, με την είσοδό της

στην ΕΕ και συνακόλουθα στους δημοκρατικούς
θεσμούς που την περιβάλλουν, παρατηρούμε ανα-
φανδόν καθημερινά τη με γεωμετρική πρόοδο απο-
μάκρυνσή της από τον ευρωπαϊκό χώρο του κρά-
τους δικαίου.

Οι ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της ασφυκτιούν υπό
τον μανδύα των χαρακτηριστικών μιας κεντροασιατι-
κής ντεμοκρατούρας με ισλαμικά στοιχεία και είναι
γεγονός πως φέρει όλα τα γνωρίσματα ενός γνήσιου
«αστυνομικού» κράτους που φροντίζει να ελέγχει τις
ζωές των πολιτών της στενά και χειριστικά.

Πέραν των καθημερινών πλέον και γραφικών ρη-
τορικών της παραληρημάτων με μετατροπή ιστορι-
κών γεγονότων σε εφαλτήρια εθνικιστικών πυροτε-
χνημάτων, δίδοντας προεξάρχουσα σημασία στη
σημαιολαγνεία και στα εθνικιστικά σύμβολα, δεν
διστάζει να φιμώσει απόψεις και δράσεις για να
μείνει ανέπαφη η οραματιζόμενη «σουλτανική»
επικυριαρχία.

Η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη αλλά και τα διεθνή fo-
ra δυστυχώς για μία ακόμη φορά κοιτούν σχεδόν
μουδιασμένα τις ιμπεριαλιστικά ρητορικές προ-
κλήσεις της γείτονος, περισσότερο από κάθε άλλη

φορά υπό τη δαμόκλειο σπάθη μιας επερχόμενης
ενεργειακής και επισιτιστικής κρίσης άνευ προ-
ηγουμένου που κρέμεται πλέον ως ορατή απειλή
ενός παγκόσμιου ντόμινο.

Φωτεινή εξαίρεση, η καθαρή δήλωση του κ. Με-
νέντεζ, προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέ-
σεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, ότι δεν πρέπει να
προχωρήσει η συμφωνία για τα F-16 με την Τουρ-
κία, η οποία όπως ανέφερε αποτελεί μόνιμη απειλή
για τη Μεσόγειο.

Αξίζει να σημειωθεί εδώ κάτι σημαντικό, καθώς
φαίνεται ότι η Τουρκία θα βρίσκεται και θα συνεχί-
σει να βρίσκεται σε δυσχερή θέση -αν κρίνουμε
από τις διατυπωθείσες θέσεις του κ. Μενέντεζ, κα-
θώς όλα δείχνουν πως θα παραμείνει στη θέση του,
μιας και οι Δημοκρατικοί θα διατηρήσουν την πλει-
οψηφία στη Γερουσία εις βάρος των Ρεπουμπλικα-
νών, κάτι που δεν φαίνεται να λαμβάνει χώρα και
στη Βουλή.

Τραγική ειρωνεία σε αυτό μπορεί να θεωρηθεί ότι
ο Μεχμέτ Οζ, ο οποίος θεωρείται φίλα προσκείμε-
νος στον Ερντογάν με ό,τι συνεπάγεται αυτό, κατέρ-
χεται ως υποψήφιος γερουσιαστής με τους Ρε-
πουμπλικανούς στην πολιτεία της Πενσιλβάνια, με
καλές προοπτικές να μην μπορέσει να καταλάβει τη
θέση που ενδεχομένως επιθυμεί.

Η ουκ ολίγες φορές σύλληψη προσώπων που εκ-
φέρουν την άποψή τους ή η στοχοποίησή τους απο-
τελούν ένα ίδιον πλέον της ιδιοσυγκρασίας της γεί-
τονος χώρας, το οποίο προφανώς εργαλειοποιείται
για να εκμηδενίσει τις κυβερνητικές απειλές αλλά
και για να παραδειγματίσει αντιφρονούντες.

Η νομοθετική ενίσχυση του ρόλου των δυνάμεων
ασφαλείας που έχει καταγραφεί μέσα από νομο-
σχέδια-μεταρρυθμίσεις εσωτερικής ασφαλείας με
προσχήματα κινδύνων επιβεβαιώνει τον πλήρη
έλεγχο του εσωτερικού του κράτους της, προκειμέ-
νου να χαράζει και να υλοποιεί ανενόχλητη και
απερίσπαστη τη διαχρονική στρατηγική εθνική πο-
λιτική της.

Δεν επαναπαύεται και δεν ηρεμεί, έχει μάθει να
διεκδικεί διαρκώς εις βάρος της ευρωπαϊκής και
γιατί όχι και της διεθνούς εκσυγχρονιστικής «ρα-
στώνης», η οποία βρίθει γεωπολιτικών αυταπατών
απέναντι στον κατακτητικό της προσανατολισμό.

Χρέος μας, πρώτιστο, η καλλιέργεια εθνικής
συνείδησης, υγιούς φιλοπατρίας, δημοκρατικού
πατριωτικού φρονήματος, ώστε να μη γινόμαστε
κοινωνοί της εσκεμμένης πλάνης που προωθεί-
ται ότι έχουμε περάσει σε έναν νέο κόσμο χωρίς
σύνορα, εθνικές, κοινωνικές και πολιτιστικές
ταυτότητες. 

της
Νάντιας 
Β. Γώγουλου

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

Α
νατρέχοντας στην εποχή του Ψυχρού Πολέ-
μου, τότε που πολλά απ’ όσα σήμερα θεω-
ρούνται δεδομένα (ή τουλάχιστον έτσι τα

εκλαμβάναμε μέχρι την εισβολή του Πούτιν στην
Ουκρανία) αποτελούσαν αγωνιώδη ζητούμενα για
ολόκληρη την ανθρωπότητα, θυμόμαστε τις συναν-
τήσεις κορυφής Ρέιγκαν - Γκορμπατσόφ. Ο Αμερι-
κανός πρόεδρος, φανατικός πολέμιος της «σοβιε-
τικής απειλής» αλλά και τολμηρά διορατικός ώστε
να βαδίσει στον δρόμο της προσέγγισης δίπλα στον
Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Σαν φρουτώδες, στιβαρό,
αμερικανικό bourbon δίπλα σε ξεθυμασμένη βότ-
κα μιας από χρόνια παρηκμασμένης νομενκλατού-
ρας. Ο λαμπερός, ώριμος, «blended and matured»
ηθοποιός, πλάι στο διασημότερο «ομαλό αιμαγγεί-
ωμα μετώπου» της σύγχρονης παγκόσμιας ιστο-
ρίας. Ο ένας περιέγραφε το όραμά του για την κα-
ταρρέουσα ΕΣΣΔ με λέξεις όπως «περεστρόικα»
και «γλάσνοστ». Ο άλλος συνέπαιρνε τον μέσο Αμε-

ρικανό με τον πιασάρικο «πόλεμο των άστρων», την
από του διαστήματος προστασία από ενδεχόμενη
σοβιετική επίθεση των-κατά τα άλλα χρεοκοπημέ-
νων- ΗΠΑ. Ας μην υψώθηκε ποτέ, παρά μόνο στις
προεκλογικές εκστρατείες των ρεπουμπλικάνων, η
αντιπυραυλική ασπίδα της Αμερικής, η έκβαση του
Ψυχρού Πολέμου είχε ήδη κριθεί, με τρόπο πιο
προβλέψιμο ακόμη και από το φινάλε των καουμ-
πόικων ταινιών που πρωταγωνιστούσε ο Ρέιγκαν,
εκεί όπου νικάει πάντα ο «καλός Αμερικάνος».

Τα κάστρα πέφτουν από μέσα, η ΕΣΣΔ κατέρρευ-
σε δίχως πόλεμο και ο Γκόρμπι κατέληξε να δια-
φημίζει πίτσες για λογαριασμό της Pizza Hut.
Όμως και οι άνθρωποι πέφτουν από μέσα και
στους εγκεφαλικούς λοβούς που ονειρεύτηκαν
διαστημικές πλατφόρμες άρχισαν να αναπτύσσον-
ται οι δυστροφικοί νευρίτες της νόσου του Alzhei-
mer. Πλάκες αμυλοειδούς, σαν διαστρικές, δορυ-
φορικές εξέδρες στον φλοιό του προεδρικού εγ-

κεφάλου και η άνοια να μεγαλώνει το διάστημα
ανάμεσα στη μνήμη και στη λησμονιά. Εκείνοι που
φεύγουν γίνονται αστέρια στον ουρανό της θύμη-
σης, που πολεμά ενάντια στο ξεθώριασμα της λη-
σμονιάς. Ο γιος του Ρέιγκαν έγραφε για τον κολυμ-
βητικό ανταγωνισμό με τον πατέρα του πως ο
ναυαγοσώστης, στα νιάτα του, εξηντάρης τότε
Ρέιγκαν έχασε πρώτη φορά στο κολύμπι από τον
γιο του, όταν ο τελευταίος έφτασε στην ηλικία των
12 ετών. «Όλες οι κούρσες είναι μπερδεμένες στο
μυαλό του πατέρα μου», έγραφε στο αμερικανικό
«Esquire», «όλες εκτός από μία…. Εμείς ίσως αξί-
ζει να θυμόμαστε κάτι απ’ τη ζωή ενός ανθρώπου
που η αρρώστια τού πήρε μακριά όλες του τις μνή-
μες». Και ίσως κάτι αντίστοιχο να αξίζει να θυμό-
μαστε και από τη ζωή του Μιχαήλ Σεργκέγιεβιτς
Γκορμπατσόφ, που έφυγε και εκείνος για το μεγά-
λο ταξίδι, όποια και αν ήταν η «σοβαρή και παρατε-
ταμένη ασθένεια» που αντιμετώπιζε…

Ο Γκορμπατσόφ και ο «πόλεμος των άστρων» που φεύγουνε

του
Xρίστο Χ. Λιάπη

MD, MSc, 
PhD ψυχίατρος 

- διδάκτωρ
παν/μίου 
Αθηνών,

πρόεδρος ΔΣ 
ΚΕΘΕΑ,

μέλος Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων

Δημόσιας Υγείας

Αποκαθιστούμε την αλήθεια για τον βουλευτή και πρώην υπουργό κύριο Χρήστο Σπίρτζη
σχετικά με άρθρο του συντάκτη μας Κώστα Κάπου που δημοσιεύθηκε στις 18 Αυγούστου
2022 με τίτλο «Τι περιμέναμε…» και ειδικότερα: Ανακαλούμε το δημοσίευμα αυτό σε ό,τι
αφορά τον κύριο Σπίρτζη ως αναληθές και μη ανταποκρινόμενο στην πραγματικότητα και

δηλώνουμε ρητά πως όσα ανέφερε ο συντάκτης μας Κώστας Κάπος για τον κύριο Σπίρτζη
δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και δεν τα υιοθετούμε ως εφημερίδα. Εκφρά-
ζουμε τη συγγνώμη και τη λύπη μας προς τον κύριο Χρήστο Σπίρτζη δηλώνοντάς του ότι σε-
βόμαστε την προσωπική, επαγγελματική, πολιτική διαδρομή του.

Αποκατάσταση άρθρου 
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Κ
ρίσεις πανικού. Τις ακούμε όλο και συχνότε-
ρα. Μπαίνουν απρόσκλητες στη ζωή μας και
μας ταλαιπωρούν χτυπώντας ένα προσωπι-

κό καμπανάκι ότι κάτι μας στρεσάρει ιδιαιτέρως.
Το άτομο που βιώνει την κρίση πανικού υποφέ-

ρει από έντονα και επώδυνα σωματικά και ψυχο-
λογικά συμπτώματα. Οι κρίσεις αυτές συνήθως
εμφανίζονται ή εντείνονται σε περιόδους μεγά-
λης συναισθηματικής φόρτισης. Σε κάποιες πε-
ριπτώσεις αρκεί μία «άσχημη» στιγμή μέσα στην
ημέρα, για να πυροδοτήσει μια κρίση πανικού. Σε
άλλες στιγμές μπορεί να παρουσιαστεί ξαφνικά
σε στιγμές ξεκούρασης, χαλάρωσης ή και στον
ύπνο. Με αυτόν τον τρόπο το σώμα ξεσπάει και
αποβάλλει την ένταση που είχε συσσωρεύσει. Τα
συμπτώματα που αναφέρονται συχνότερα είναι:
ιδρώτας, αίσθηση πίεσης ή και πόνος στο στήθος,
ταχυκαρδία, ταχύπνοια ή βραδύπνοια, τρέμουλο,
ξηροστομία, ρίγη, έξαψη, ναυτία, πονοκέφαλος,
πόνος στο στομάχι, ζαλάδα ή και θολούρα, μού-
διασμα, τάση για λιποθυμία, αίσθηση απώλειας
ελέγχου του σώματος, φόβος του θανάτου, αί-
σθηση απώλειας της επαφής με το περιβάλλον
(σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, θα πρέπει να κα-
λύπτονται τέσσερα από τα παραπάνω για να δια-

γνωσθεί η κρίση πανικού).
Τα συμπτώματα συνοδεύονται από σκέψεις

όπως: «θα τρελαθώ», «θα χάσω το μυαλό μου»,
«δεν θα μπορώ να ελέγξω τον εαυτό μου», «θα πε-
θάνω» ή «θα πάθει κακό ένας δικός μου άνθρω-
πος», «θα ντροπιαστώ»… Ταυτόχρονα το άτομο κα-
τακλύζεται από πολύ έντονο φόβο και τρόμο και αι-
σθάνεται ότι δεν μπορεί να ξεφύγει. Το άτομο βιώ-
νει μόνιμα ή περιστασιακά στη ζωή του μια αίσθηση
«ασφυξίας», ότι δεν μπορεί να «αναπνεύσει εσωτε-
ρικά», δεν έχει τον χώρο που χρειάζεται για να
«υπάρχει» έτσι όπως επιθυμεί.

Τα συμπτώματα των κρίσεων πανικού συχνά
μοιάζουν με σωματικών ασθενειών, όπως το έμ-
φραγμα, το εγκεφαλικό, καρδιολογικά προβλή-
ματα, θυρεοειδής κ.ά. Είναι σημαντικό να προ-
βείς σε ιατρικό έλεγχο ώστε να αποκλείσεις τον
οργανικό παράγοντα και να έχεις γνώση για την
κατάστασης της σωματικής σου υγείας. Είναι
βοηθητικό να γνωρίζεις ότι τα συμπτώματα που
έχεις κατά τη διάρκεια της κρίσης πανικού δεν
είναι απειλητικά για τη σωματική σου υγεία (πα-
ρόλο που μπορεί να τα βιώνεις έτσι) και είναι
απόρροια της κρίσης. 

Την ώρα που βιώνεις την κρίση πανικού μπορείς

να καθησυχάσεις τον εαυτό σου λέγοντας:
-Αυτό που βιώνω είναι κρίση πανικού, δεν θα πά-

θω τίποτα, δεν κινδυνεύω, δεν θα πεθάνω, δεν θα
τρελαθώ, δεν θα γίνω ρεζίλι. Έχει αρχή, μέση και
τέλος, θα τελειώσει.

- Εάν βρίσκεσαι κάπου με πολύ κόσμο, μπορείς
να βρεις έναν χώρο ώστε να μείνεις για λίγο μόνος
σου και να έρθεις σε επαφή με τον εαυτό σου.

- Επίσης, εάν είσαι μαζί με κάποιο άτομο που εμ-
πιστεύεσαι, μπορείς να το ενημερώσεις για αυτό
που σου συμβαίνει και να του ζητήσεις να είναι δί-
πλα σου.

- Τοποθέτησε τα χέρια σου στο πρόσωπό σου κα-
λύπτοντας το στόμα και τη μύτη και ανάπνευσε
ήρεμα από τη μύτη. Μέσα από την αναπνοή απο-
φορτίζεται η ένταση και δίνεται στο σώμα και στον
νου ένα μήνυμα ηρεμίας και καθησυχασμού.

- Φρόντιζε την καθημερινότητά σου ώστε να πε-
ριλαμβάνει δραστηριότητες που σε ευχαριστούν
και φροντίζουν την ψυχή και το σώμα σου. 

Οφείλουμε στον εαυτό μας να έχουμε ένα περιε-
χόμενο ζωής, μέσα στο οποίο να υπάρχουν στιγμές
χαλάρωσης, χαράς, σύνδεσης με τον εαυτό. Όταν
το χάνουμε όλο αυτό, χτίζουμε ένα πρόσφορο έδα-
φος για την καλλιέργεια μίας κρίσης.

Κρίσεις πανικού: Τι πρέπει να κάνεις για να τις αντιμετωπίσεις

Τ
ην περίοδο της διακυβέρνησης τούτης της
χώρας από τους «εκσυγχρονιστές» του Κώ-
στα Σημίτη όλοι θα θυμούνται μεταξύ άλλων

ένα «πολιτισμικό μπουμ» που το ωστικό του κύμα
είχε διαπεράσει για τα καλά το «είναι μας». Από
παντού ξεπηδούσαν «ειδήμονες» της τέχνης και
ασυγκράτητοι εραστές του πνεύματος. Κριτικές και
βαθυστόχαστες επιφυλλίδες… Οράματα… Ιδέες…
Ο κόσμος του βιβλίου τότε γνώρισε μεγάλες δόξες,
τουλάχιστον σε επίπεδο παραγωγής! Τώρα ποιοι τα
διάβαζαν, είναι μια άλλη κουβέντα… Αλλά και σε
επίπεδο ουσίας, αξιομνημόνευτη και μοναδική σε
αποτελέσματα η προσπάθεια με το Εθνικό Κέντρο
Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) που είχε στο πηδάλιο τη Μυρσίνη
Ζορμπά, να πραγματοποιεί μοναδικά ταξίδια σε
«αχαρτογράφητες θάλασσες» (περασμένα αλλά
πραγματικά μεγαλεία)… Αίθουσες τέχνης και φι-
λολογικές βραδιές που δεν είχαν πού να βάλουν να
ξαποστάσει την πλημμυρίδα του πνευματικού μας
κόσμου που δυσφορούσε στην αναμονή της ουράς,
με ένα ποτήρι χλιαρό λευκό κρασί στο χέρι… Φτά-
σαμε στο σημείο να έχουμε σε κάθε σοκάκι και ένα
θέατρο… με κρατική επιχορήγηση! Η υπερβολή
ανέκαθεν γοήτευε τον λαό μας… Γι’ αυτό και το ξε-
φτιλίσαμε… Το λαμπερό lifestyle διεκδίκησε τον
θρόνο και τον πήρε στα ίσια! Ακόμη και φωτεινές
προσωπικότητες έπεσαν στην παγίδα αυτής της
απατηλής αστερόσκονης. Δεν είναι μομφή. Αφενός
έπρεπε να επιβιώσουν, αφετέρου έπρεπε να δοκι-
μάσουν αυτή την περίεργη λάμψη που τόσα χρόνια

είχαν στερηθεί στο όνομα μιας αέναης δημιουργι-
κότητας. Κάποιοι υπέκυψαν σε αυτό το εκτυφλωτι-
κό φως! Κάποιοι άλλοι προκειμένου να αντιστα-
θούν βρήκαν καταφύγιο στο σκοτάδι.

Και ξαφνικά, ένα βράδυ τα λαμπερά φώτα άρχι-
σαν σιγά σιγά να θαμπώνουν… Και το σκοτάδι
απλώθηκε παντού. Ήρθε και αυτή η κακούργα η
κρίση και τα ισοπέδωσε όλα! Μάτια και στόματα ερ-
μητικά κλειστά. Οι εξαιρέσεις ελάχιστες, παρασύρ-
θηκαν και αυτές στη δίνη των εξελίξεων… Τότε
ήταν μια ευκαιρία για τη λεγόμενη διανόηση να βγει
από το σκοτάδι και να βάλει πλάτη ως όφειλε στην
πνευματική ανασυγκρότηση αυτού του τόπου. Στη
δεκαετή περιπέτεια των ανθρώπων αυτής της χώ-
ρας, αυτό το στοίχημα χάθηκε πριν ακόμη μπει. Και
φτάνουμε στο σήμερα και συζητάμε με όρους και
θέματα ενός «μακρινού χθες» που όλοι όσοι το ζή-
σαμε, πολύ απλά δεν μας αρέσει… Décliner, που θα
έλεγαν και οι φίλοι μας οι Γάλλοι! 

«Κοριοί», παρακολουθήσεις, υποκλοπές, λαμο-
γιές… Όχι, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα! Εδώ
ζούμε… κάτω από τον ίδιο «ψηφιακό ουρανό»…
κάτι έχουμε ακούσει και εμείς… και χωρίς τη βοή-
θεια του κάθε «κοριού». Αυτό όμως δεν σημαίνει
νομιμοποίηση. Αυτό δεν σημαίνει παραχώρηση του
αναφαίρετου δικαιώματος της προσωπικής ελευ-
θερίας στον κάθε «πρακτοράκο ΘΒ». Πώς όμως το
παίρνει κάποιος αυτό το δικαίωμα; Μια σκέψη είναι
ότι αυτό συμβαίνει όταν η κοινή γνώμη, δηλαδή οι
πολίτες, αδιαφορεί. Μια άλλη οπτική βλέπει την

αφετηρία τέτοιων γεγονότων στην απουσία κριτι-
κής σκέψης από τη δημόσια σφαίρα, που έχει ως
αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός άνευρου και υπο-
τακτικού στα εξουσιαστικά κελεύσματα κοινωνι-
κού γίγνεσθαι. Πιστεύω πως αν αυτός που ονομά-
ζουμε «κόσμο της διανόησης» είχε κάνει αισθητή
την παρουσία του δημιουργώντας συνθήκες κοινω-
νικής αφύπνισης, σήμερα τα πράγματα θα ήταν κά-
πως διαφορετικά. Δηλαδή, αν οι πολίτες ήταν υπο-
ψιασμένοι, τότε και αυτοί που διεκδικούν και έχουν
το πάνω χέρι θα έκαναν τουλάχιστον και δεύτερες
σκέψεις πριν πατήσουν το οποιοδήποτε κουμπί!
Όπως έχει σημειώσει και σε πιο πρακτικό επίπεδο
ο Αμερικανός φιλόσοφος John Rawls, «αν δεν
συμμετέχει στον δημοκρατικό πολιτικό βίο ένα
ενεργό πολιτικό σώμα ενήμερων πολιτών, και αν
επίσης παρατηρείται μία γενική απόσυρση στον
ιδιωτικό βίο, τότε ακόμη και οι πιο καλοσχεδιασμέ-
νοι πολιτικοί θεσμοί θα πέσουν στα χέρια όσων
προσπαθούν να κυριαρχήσουν και να επιβάλουν τη
βούλησή τους μέσω του κρατικού μηχανισμού».

Επειδή λοιπόν ο πλούτος του πνεύματος είναι ό,τι
πιο λαμπερό υπάρχει σε αυτόν τον «ανούσιο» κό-
σμο, ποτέ δεν είναι αργά έστω και για μια όαση! Αρ-
κεί να γίνει η αρχή. Όχι όμως με «paparology», αλ-
λά με μικρά βήματα ουσίας, χωρίς κόμπλεξ και μι-
κροκομματικά στερεότυπα και με όσο το δυνατόν
λιγότερα απωθημένα. Εξάλλου η προσαρμογή στο
φως ύστερα από μακρόχρονη παραμονή στο σκο-
τάδι απαιτεί μια διαδικασία προσαρμογής. 

Oh, mon Dieu, quel déclin!

του
Αντώνη Ι.

Αντωνόπουλου

της
Ιφιγένειας 
Θεοχαρίδη

Ψυχολόγος, MSc
Σχολική Ψυχολόγος,
MSc Διαταραχές 
Άγχους και Φοβίας
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Μ
πορεί οι έντονες αντιδρά-
σεις της Αθήνας να οδήγη-
σαν στο κατέβασμα της επί-
μαχης ανάρτησης του νατοϊ-

κού Στρατηγείου Χερσαίων Δυνάμεων, το
οποίο συνεχάρη την Άγκυρα για τη νίκη
της το 1922 και την επακόλουθη Μικρα-
σιατική Καταστροφή, αλλά τα παράπονα
για την ηγεσία και συγκεκριμένα για τον
ρόλο του γενικού γραμματέα δεν έχουν
κοπάσει. 

«Το ΝΑΤΟ είναι εγκεφαλικά νεκρό», εί-
χε πει το 2019 ο Γάλλος πρόεδρος Εμα-
νουέλ Μακρόν, δείχνοντας τον εκνευρισμό
του για την «αδράνεια» της Συμμαχίας
απέναντι στην Τουρκία που απειλούσε
ανοιχτά την Ελλάδα και την Κύπρο. Η στά-
ση της Άγκυρας δεν έχει αλλάξει, αντιθέ-
τως θα έλεγε κανείς ότι σε ρητορικό επί-
πεδο έχει επιδεινωθεί, όπως ίδια παραμέ-
νει και η αντιμετώπιση της ηγεσίας της Βο-
ρειοατλαντικής Συμμαχίας, η οποία συνε-
χίζει να χαϊδεύει τα αυτιά της Τουρκίας. 

Το περιστατικό με την ανάρτηση που
προκάλεσε την επίδοση αυστηρού διαβή-
ματος διαμαρτυρίας από την ελληνική
πλευρά ήταν απλώς η κορυφή ενός παγό-
βουνου που «χτίζεται» εδώ και αρκετά
χρόνια. Οι ίσες αποστάσεις και η απροθυ-
μία του Γενς Στόλτενμπεργκ να πει τα
πράγματα με το όνομά τους και να καταδι-
κάσει ανοιχτά τις παράνομες και επιθετι-
κές ενέργειες της Τουρκίας προκαλούν
έντονη δυσαρέσκεια στην Ελλάδα, η οποία
εκπληρώνει και με το παραπάνω τις υπο-
χρεώσεις της απέναντι στη Συμμαχία. 

Ίσες αποστάσεις
Μόλις τον περασμένο Ιούνιο, όταν η

Τουρκία απειλούσε και πάλι με πολεμικές
κραυγές την Ελλάδα, ο γενικός γραμματέ-
ας της Συμμαχίας έλεγε στις δύο πλευρές
ότι «το ΝΑΤΟ είναι μια πλατφόρμα όπου
μπορούν να συναντηθούν Ελλάδα και
Τουρκία», ενώ μετά το ρεκόρ με τις 42
τουρκικές υπερπτήσεις πάνω από ελληνι-
κά νησιά ο Στόλτενμπεργκ αρκέστηκε να
διευκρινίσει ότι «στο παρελθόν υπήρξαν
ατυχήματα με ελληνικές και τουρκικές δυ-
νάμεις». Επιπλέον, δεν ήταν λίγες οι φορές
που ο γενικός γραμματέας πήρε ξεκάθαρα
το μέρος της Τουρκίας, όταν, για παράδειγ-
μα, ανέφερε πως «κανένας άλλος σύμμα-
χος του ΝΑΤΟ δεν έχει περισσότερους
πρόσφυγες», παραλείποντας βεβαίως να
αναφέρει την εργαλειοποίηση δεκάδων

χιλιάδων μεταναστών την άνοιξη του 2019. 

Δεύτερο περιστατικό
Εκνευρισμό, όπως πληροφορείται η

«Political», είχε προκαλέσει και ένα ακόμη
tweet του νατοϊκού Στρατηγείου που «εξυ-
πηρετούσε» τη σπέκουλα της Άγκυρας
σχετικά με τη δήθεν παρενόχληση τουρκι-
κών μαχητικών από ελληνικά αεροσκάφη
επιφυλακής.  Στις 23 Αυγούστου, ο επίση-
μος λογαριασμός της Συμμαχικής Αερο-
πορικής Διοίκησης (NATO Air Command)
ανέβασε φωτογραφία με ένα τουρκικό F-
16 να συνοδεύει ένα αμερικανικό Β-52,
την ώρα που τα τουρκικά μαχητικά παρα-
βίαζαν το FIR Αθηνών, φτάνοντας σχεδόν
ως την Κάρπαθο για να «παραλάβουν» το
αμερικανικό βομβαρδιστικό. Το τουρκικό
υπουργείο Άμυνας εκμεταλλεύτηκε την
ανάρτηση του νατοϊκού λογαριασμού για
να προσδώσει κύρος και νομιμοφάνεια
στα fake news που διέδιδε πως δήθεν τα
ελληνικά μαχητικά παραβίασαν τον τουρ-
κικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια να-
τοϊκής άσκησης. Η σχεδόν ταυτόχρονη
ανάρτηση της φωτογραφίας και της τουρ-
κικής ανακοίνωσης προκάλεσε πληθώρα
αρνητικών σχολίων στην Αθήνα.

Κατέβηκε η ανάρτηση 
Λίγες ημέρες μετά, ακολούθησε η

ανάρτηση για την ημέρα των Τουρκικών
Ενόπλων Δυνάμεων. Μετά το αυστηρό
διάβημα που επέδωσε ο μόνιμος αντι-
πρόσωπος της χώρας μας στον γενικό
γραμματέα της Συμμαχίας, το επίμαχο
tweet κατέβηκε από τον επίσημο λογα-
ριασμό του Συμμαχικού Στρατηγείου
Χερσαίων Δυνάμεων που εδρεύει στη
Σμύρνη. «Η εν λόγω ανάρτηση του νατοϊ-
κού Στρατηγείου αποτελεί απόκλιση από
τις αρχές της Συμμαχίας», είπε ο Νίκος
Δένδιας, τονίζοντας πως «η Ελλάδα έχει
συνεισφέρει πολλά στο ΝΑΤΟ και δεν
αποδέχεται αυτή τη συμπεριφορά». Ο
Έλληνας υπουργός Εξωτερικών εξέφρα-
σε την ικανοποίησή του για τη διορθωτι-
κή κίνηση στην οποία προέβη το ΝΑΤΟ
κατεβάζοντας την επίμαχη ανάρτηση. 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Ένας μόνιμος
«πονοκέφαλος»

Πλήθος παραπόνων 
από Βασιλίσσης Σοφίας 
και Πεντάγωνο για τον γγ 
του ΝΑΤΟ που δεν 
χάνει ευκαιρία να δείχνει 
τα φιλοτουρκικά 
αισθήματά του 

Γ Ε Ν Σ  Σ Τ Ο Λ Τ Ε Ν Μ Π Ε Ρ Γ Κ  
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Τ
ουρκική «λίμνη» φαντάζεται τη
Μεσόγειο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν, όπως παραδέχτηκε απευθυ-
νόμενος σε αξιωματικούς των

τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων, αποκαλύ-
πτοντας το μέγεθος της παραφροσύνης,
αλλά και του αναθεωρητισμού που διέπει
την τουρκική ηγεσία.

Στο νέο του ανθελληνικό παραλήρημα ο
Ερντογάν είπε πως «οι ναυτικοί μας είναι
πολεμιστές που βαδίζουν στα χνάρια των
διαβόητων αρχηγών, οι οποίοι μετέτρε-
ψαν τη Μεσόγειο σε τουρκική λίμνη και
είχαν στη σημαία τους το Κοράνι», προ-
βάλλοντας τις νεο-οθωμανικές αξιώσεις
της Άγκυρας. Ο Τούρκος πρόεδρος έβαλε
στο «στόχαστρο» και τους συμμάχους της
Αθήνας, καθώς ισχυρίστηκε ότι «στο Αι-
γαίο γνωρίζουμε καλά ότι αυτοί που προ-
καλούν αναταραχή με παρενοχλήσεις και
αγένεια σε κάθε ευκαιρία είναι απλώς
πιόνια και κάνουν τα χατίρια αυτών που
βρίσκονται πίσω τους».

Το κρεσέντο προκλητικότητας συνεχί-
στηκε για τρίτη ημέρα, με τον Ερντογάν να
σπεύδει να εκμεταλλευτεί την επέτειο για
τη συμπλήρωση 100 ετών από τη Μικρα-
σιατική Καταστροφή, για να αποκομίσει
προεκλογικά οφέλη. Το ίδιο κάνουν ο

ένας μετά τον άλλο και οι υπουργοί του
που πλειοδοτούν στην ένταση, απευθυνό-
μενοι στο ακροδεξιό και το εθνικιστικό
ακροατήριο της Τουρκίας.

«Η ρητορική που εκπέμπει η Τουρκία
εναντίον της Ελλάδας, με αφορμή τη συμ-
πλήρωση 100 ετών από τη Μικρασιατική
Καταστροφή, δεν αρμόζει σε σύμμαχο χώ-
ρα», ήταν το σχόλιο του υπουργού Εξωτε-
ρικών Νίκου Δένδια μετά τη συνάντησή
του με τον Λετονό ομόλογό του. Ο κ. Δέν-
διας τόνισε, μάλιστα, πως «η Ρωσία και η
Τουρκία φαίνεται να έχουν υιοθετήσει πα-
ρεμφερή μοντέλα συμπεριφοράς, με μια
προώθηση του αναθεωρητισμού, προβολή
δηλαδή ενός μοντέλου αλλαγής συνόρων,
που δεν έχει καμία σχέση με τη διεθνή έν-
νομη τάξη και την Ευρωπαϊκή Ένωση». 

Ενίσχυση συμμαχιών
Όσο η τουρκική προκλητικότητα κλι-

μακώνεται, η Αθήνα απαντά με διπλωμα-
τική και στρατιωτική ετοιμότητα, αλλά

και ενίσχυση των συμμαχιών της. Στο
πλαίσιο αυτό, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατη-
γός Κωνσταντίνος Φλώρος πραγματο-
ποίησε τριήμερη επίσημη επίσκεψη στην
Αίγυπτο, όπου είχε σημαντικές επαφές
με τον ομόλογό του και εκπροσώπους
της Αραβικής Δημοκρατίας, αλλά και της
ομογένειας. 

Μάλιστα, κατά τη συνάντηση που είχε
με τον αρχηγό των αιγυπτιακών Ενόπλων
Δυνάμεων, αντιστράτηγο Οσάμα Ροσντί
Ασκάρ, ο στρατηγός Φλώρος τόνισε ότι η
ρητορική και οι προκλητικές ενέργειες
της Τουρκίας έναντι της χώρας μας «βαί-
νουν διαρκώς κλιμακούμενες» και έρχον-
ται σε αντίθεση με την κοινή αντίληψη της
Ελλάδας και της Αιγύπτου για το περιβάλ-
λον άμυνας και ασφάλειας στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο. 

Ικανοποίηση ΥΠΕΞ
Οι δύο αρχηγοί συμφώνησαν στην εμ-

βάθυνση της πολυεπίπεδης στρατιωτικής
συνεργασίας, που συμπεριλαμβάνει την
άσκηση «Hercules», την επικείμενη δια-
κλαδική άσκηση «Μέδουσα 12», την πο-
λυεθνική «Bright Star 23», καθώς και άλ-
λες σημαντικές δράσεις επιχειρησιακής
συνεκπαίδευσης και εκπαιδεύσεις σε

σχολές και εκπαιδευτικά ιδρύματα. 
Σύμφωνα, μάλιστα, με διπλωματικές

πηγές, η χθεσινή υπογραφή στο Κάιρο του
πρωτοκόλλου μεταξύ του αρχηγού ΓΕΕΘΑ
και του Αιγύπτιου ομολόγου του αναφορι-
κά με τη φοίτηση Ελλήνων Αξιωματικών
στην Ανώτερη Στρατιωτική Ακαδημία
NASSER και στη Σχολή Διοίκησης και Επι-
τελών της Αιγύπτου «αποτελεί ένα ακόμη
σημαντικό βήμα στην εμβάθυνση των δι-
μερών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών». 

Το υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε
την ικανοποίησή του χαιρετίζοντας την
υπογραφή του εν λόγω Πρωτοκόλλου,
που προστίθεται στη σειρά διμερών συμ-
φωνιών που έχουν υπογράψει οι δύο
πλευρές, με κορωνίδα τη συμφωνία οριο-
θέτησης ΑΟΖ τον Αύγουστο του 2020 από
τον Νίκο Δένδια και τον υπουργό Εξωτε-
ρικών της Αιγύπτου Σάμεχ Σούκρι.

Ξεπέρασε και τον χειρότερο
εαυτό του ο Ερντογάν 
με τις νεο-οθωμανικές
εμμονές του

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Φαντασιώνεται 
τουρκική λίμνη 

τη Μεσόγειο 



«Π
έπλο» μυστηρίου καλύ-
πτει τον θάνατο του Ρώ-
σου ολιγάρχη Ραβίλ
Μαγκάνοφ, ο οποίος

ήταν πρόεδρος του διοικητικού συμβου-
λίου της Lukoil. Ο Μαγκάνοφ μεταδόθηκε
πως έπεσε από το παράθυρο του 6ου ορό-
φου του νοσοκομείου όπου νοσηλευόταν.
Συγκεκριμένα νοσηλευόταν στο Κεντρικό
Κλινικό Νοσοκομείο της Μόσχας για μια
«σοβαρή ασθένεια», εξαιτίας της οποίας η
Lukoil ανακοίνωσε ότι πέθανε. 

Τα ρωσικά φιλοκυβερνητικά Μέσα Ενη-
μέρωσης υποστήριξαν πως ο 67χρονος
ήταν στο νοσοκομείο για προληπτικό καρ-
διολογικό έλεγχο και έπεσε «κατά λά-
θος», καθώς είχε πλησιάσει το παράθυρο
για να καπνίσει, ενώ υπάρχουν και πολλοί
που αποδίδουν τον θάνατο σε αυτοκτονία.

Η Lukoil είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ρω-
σική εταιρεία παραγωγής πετρελαίου και ο
Μαγκάνοφ έγινε πρόεδρος της εταιρείας το
2020, ενώ ο ίδιος ήταν μέλος του διοικητι-
κού συμβουλίου από το 1993 και διακεκρι-
μένος ειδικός πετρελαίου και φυσικού αε-
ρίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Οι 8 που βρέθηκαν νεκροί
Οι αδιευκρίνιστες συνθήκες του θανά-

του του και μία λίστα από θανάτους Ρώ-

σων ολιγαρχών εγείρει τις υποψίες σχετι-
κά με το αν υπάρχει κάποια σύνδεση με-
ταξύ τους και αν επρόκειτο για δολοφο-
νίες με κρατικό «δάκτυλο». Από τον Φε-
βρουάριο, συνολικά 8 Ρώσοι ολιγάρχες
έχουν βρεθεί νεκροί, με τη λίστα να περι-
λαμβάνει δισεκατομμυριούχους και
υψηλόβαθμα στελέχη. Μεταξύ αυτών, ο
Αλεξάντερ Σουμπότιν, πρώην ανώτατο
στέλεχος της Lukoil, ο Αλεξάντερ Τουλιά-
κοβ, κορυφαίο στέλεχος της Gazprom,
όπως ήταν και ο Λέονιντ Σούλμαν και ο
Βλάντισλαβ Αβάγιεφ, που ήταν αντιπρό-
εδρος της Gazprombank, θυγατρικής
εταιρείας της Gazprom.

Ο Τουλιάκοβ βρέθηκε απαγχονισμένος
σε γκαράζ ενός διαμερίσματος σε ένα χω-
ριό κοντά στην Αγία Πετρούπολη στις 25
Φεβρουαρίου, ενώ ο Σούλμαν βρέθηκε
νεκρός σε ένα εξοχικό σπίτι στο ίδιο χω-
ριό όπου βρέθηκε ο Τουλιάκοβ, λίγο πριν
ξεκινήσει η εισβολή της Ρωσίας στην Ου-
κρανία, όπως είχε μεταδώσει τότε το ρω-
σικό μέσο RBC.

Στις 28 Φεβρουαρίου είχε βρεθεί απαγ-
χονισμένος στο γκαράζ του ο ουκρανικής
καταγωγής ολιγάρχης Μιχαήλ Γουότ-
φορντ, ενώ στις 23 Μαρτίου ο Ρώσος ολι-
γάρχης Βασίλι Μελνίκοβ δολοφονήθηκε
στο σπίτι του στην πόλη Νίζνι Νόβγκο-

ροντ, όπως και η σύζυγός του και οι γιοι
του από μαχαιριές.

Στις 18 Απριλίου ο 51χρονος Βλαντίσλαβ
Αβάγιεφ βρέθηκε κι εκείνος νεκρός στο
διαμέρισμά του στη Μόσχα, δίπλα στις
επίσης νεκρές σύζυγό του και 13χρονη
κόρη του, ενώ λίγα 24ωρα αργότερα, στις
19 Απριλίου, ο δισεκατομμυριούχος ολι-
γάρχης Σεργκέι Προτοσένια βρέθηκε
κρεμασμένος σε μια ενοικιαζόμενη πολυ-
τελή βίλα στην Ισπανία.

Τον Μάιο ο Αλεξάντερ Σουμπότιν πέθα-
νε επίσης κάτω από ασυνήθιστες συνθή-
κες, ενώ τον Ιούλιο ο ολιγάρχης Γιούρι
Βορόνοφ βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του
σε προάστιο της Αγίας Πετρούπολης, με
τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι. 
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Άλλος ένας Ρώσος 
ολιγάρχης προστέθηκε 
στους αιφνίδιους θανάτους
- Ποιος ήταν ο Ραβίλ
Μαγκάνοφ που έπεσε από 
τον 6ο όροφο του νοσοκομείου
που νοσηλευόταν

Θρίλερ με τη… βουτιά
του αφεντικού της Lukoil

Βρετανία: «Τρόμος» 
από τη μεγαλύτερη 
μείωση βιοτικού 
επιπέδου του αιώνα
Η έρευνα του Resolution Foun-
dation εκτιμά πως τα βρετανικά
νοικοκυριά θα έρθουν αντιμέτω-
πα με την εντονότερη πίεση ως
προς το βιοτικό τους επίπεδο εδώ
και έναν αιώνα. Μάλιστα, περι-
γράφει την προοπτική για το βιο-
τικό επίπεδο των Βρετανών ως
«ειλικρινά τρομακτική». Το πραγ-
ματικό διαθέσιμο εισόδημα ανα-
μένεται να μειωθεί κατά 10% φέ-
τος και του χρόνου, την ώρα που
το πραγματικό εισόδημα των οι-
κογενειών μειώνεται με τον τα-
χύτερο ρυθμό από το 1997. Δηλα-
δή, έως τα μέσα του επόμενου
έτους οι πραγματικές αυξήσεις
μισθών από το 2003 και μετά θα
έχουν στην ουσία χαθεί. 
Μια μείωση 10% στο διαθέσιμο ει-
σόδημα ισοδυναμεί με 3.000 λί-
ρες τον χρόνο για ένα νοικοκυριό
σε χαμηλό εισοδηματικό στρώμα,
που συνεπάγεται αύξηση του
αριθμού των πολιτών στο φάσμα
της φτώχειας από 3 εκατομμύρια
στα 14 εκατομμύρια. Η παιδική
φτώχεια εκτιμάται πως θα φτάσει
σε 33% σε μία τετραετία, με την
τελευταία φορά που ένα στα τρία
παιδιά ζούσε σε συνθήκες φτώ-
χειας στο Ηνωμένο Βασίλειο να
είναι τη δεκαετία του 1990.
Το Resolution Foundation υπο-
στηρίζει πως η αντιμετώπιση του
προβλήματος θα γίνει με τη βοή-
θεια στα νοικοκυριά ως προς τους
υπέρογκους λογαριασμούς ενέρ-
γειας και, ειδικότερα, είτε με κά-
ποιο κοινωνικό τέλος, είτε με κα-
θολική μείωση λογαριασμών, με
επιβολή ορίου στις αυξήσεις ή με
περαιτέρω στοχευμένη βοήθεια.

Επιμέλεια: Νικόλας Καμπάς-Κορωναίος



Τ
ην πόρτα της ανακρίτριας που
χειρίζεται την υπόθεση των θα-
νάτων της Ίριδας και της Μαλέ-
νας πέρασαν χθες οι δύο πρώ-

τοι μάρτυρες. Σήμερα ενώπιον της δικα-
στικής λειτουργού θα βρεθούν οι επι-
στήμονες που συνέταξαν το πόρισμα στο
οποίο αναφέρουν ότι και τα δύο μικρό-
τερα παιδιά της Ρούλας Πισπιρίγκου
έφυγαν από τη ζωή εξαιτίας δολοφονι-
κών ενεργειών.

Η 33χρονη μητέρα που έχει προφυλακι-
στεί στον Κορυδαλλό, καθώς κατηγορείται
για τη δολοφονία της πρωτότοκης κόρης
της Τζωρτζίνας με τη χορήγηση υπερβολι-
κής δόσης κεταμίνης, αντιμετωπίζει και
τις διώξεις που της ασκήθηκαν πριν από
περίπου έναν μήνα. Η Ρούλα Πισπιρίγκου
κατηγορείται και για τις ανθρωποκτονίες
της μόλις 6 μηνών Ίριδας και της 3,5 ετών
Μαλένας. Οι παραπάνω διώξεις στηρίχτη-
καν στα ιατροδικαστικά δεδομένα που κα-
ταγράφηκαν στην πορισματική αναφορά
των ιατροδικαστών Καρακούκη - Καλο-
γριά, καθώς και στις μαρτυρίες νοσηλευ-
τών και γιατρών που χειρίστηκαν τα δύο
περιστατικά των μικρών κοριτσιών.  

Χθες στην 35η ανακρίτρια Ευγενία
Τζωρτζάτου βρέθηκαν η ιατροδικαστής
Χριστίνα Τσάκωνα και ο παθολογοανατό-
μος Χρήστος Ευτυχιάδης. 

Η κ. Τσάκωνα ήταν αυτή που είχε συν-
τάξει την αρχική έκθεση θανάτου της
Μαλένας, στην οποία ανάφερε ότι το 3,5
ετών κορίτσι κατέληξε από παθολογικά
αίτια, καθώς διαπίστωσε ηπατική ανε-
πάρκεια. Το αρχικό συμπέρασμα ήρθε να
ανατραπεί από το πόρισμα των Καρακού-
κη – Καλογριά, οι οποίοι αποφάνθηκαν
ότι τόσο ο θάνατος της Μαλένας όσο και
της Ίριδας ήταν ασφυκτικός. Η κ. Τσάκω-
να παρέμεινε για αρκετή ώρα απέναντι
από την ανακρίτρια και απάντησε σε όλα
όσα ερωτήθηκε. 

Από την πλευρά του ο παθολογοανατό-

μος Χρήστος Ευτυχιάδης αναφέρθηκε στα
συμπεράσματα στα οποία κατέληξε για
τους θανάτους των δυο κοριτσιών και τα
οποία επικαλούνται και οι κ.κ. Καρακού-
κης, Καλογριάς στην έκθεσή τους με την
οποία στοιχειοθετούν τους ασφυκτικούς
θανάτους. 

Μιλούν για ασφυξία
Σήμερα η ανάκριση για τη συγκεκριμένη

υπόθεση αναμένεται να συνεχιστεί με τις
κρίσιμες καταθέσεις των ιατροδικαστών
Νίκου Καρακούκη και Νίκου Καλογριά, οι
οποίοι και συνέταξαν τη νέα πορισματική
αναφορά για την υπόθεση θανάτου της
Τζωρτζίνας και της Μαλένας. Όπως έχουν
γράψει στην έκθεσή τους οι δύο καταξιω-
μένοι ιατροδικαστές, στη Μαλένα υπήρξε
φραγμός με το χέρι στη μύτη και στο στόμα

του παιδιού. «Συμπερασματικά για τον θά-
νατο της Μαρίας-Ελένης τόσο κατά τον νε-
κροψιακό νεκροτομικό έλεγχο όσο κι από
τις δύο παθολογοανατομικές εξετάσεις
αποκλείστηκε η παθολογική αίτια θανά-
του… Επιβεβαιώνεται από τα περαιτέρω
ευρήματα, τον νεκροψιακό φωτογραφικό
έλεγχο και οδηγεί τη διαγνωστική σκέψη
σε ασφυξία δι’ αποφράξεως των έξω στο-
μίων των αεροφόρων οδών». 

Όσον αφορά τώρα την Ίριδα, στην έκ-
θεση αναφέρεται: «Με βάση τη μεθοδο-
λογία που κατά πάγια τακτική ακολουθεί-
ται και ακολουθήσαμε και εμείς στη συγ-
κεκριμένη περίπτωση, οδηγούμαστε στη
διάγνωση βίαιου-στερητικού μηχανισμού
θανάτου». 

Τελευταία ενώπιον του ανακριτή ανα-
μένεται να βρεθεί η Ρούλα Πισπιρίγκου,

καθώς είναι η μοναδική που κατηγορείται
για τις δολοφονίες των δύο μικρότερων
κοριτσιών της. Η δίωξη που της έχει
ασκηθεί είναι για ανθρωποκτονία από
πρόθεση και κατά συρροή. 
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Δίκη Φιλιππίδη: Το αισχρό μήνυμα που της έλεγε ότι δεν θα του ξεφύγει την άλλη φορά

Η ιατροδικαστής Χ. Τσάκωνα 
και ο παθολογοανατόμος 
Χ. Ευτυχιάδης ήταν οι πρώτοι
μάρτυρες που πέρασαν 
την πόρτα της ανακρίτριας -
Σήμερα παίρνουν σειρά 
οι ιατροδικαστές 
Καρακούκης και Καλογριάς
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Με την κατάθεση μίας φίλης της δεύτερης καταγ-
γέλλουσας στην υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη,
συνεχίστηκε χθες η δίκη του ηθοποιού στο Μεικτό
Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας. 

Η μάρτυρας περιέγραψε τι της είπε η φίλη της λί-
γο μετά τη συνάντηση που είχε η καταγγέλλουσα με
τον Πέτρο Φιλιππίδη στο καμαρίνι του, το 2010 στο
Θέατρο Μουσούρη. «Είχα απέναντί μου έναν άν-
θρωπο που ήταν παρά πολύ αναστατωμένος. Της εί-
πα να ηρεμήσει και πως θα δούμε τι θα κάνουμε.
Εκείνη την ώρα χτύπησε το κινητό της. Είδαμε ότι
ήρθε ένα μήνυμα από τον κ. Φιλιππίδη. Ήταν παρά
πολύ αισχρό. Ίσως το πιο αισχρό που έχω δει ποτέ.
Ζητούσε να γίνουν σεξουαλικές πράξεις και της έλε-

γε ότι δεν θα του ξεφύγει την επόμενη φορά». 
Συνεχίζοντας, η μάρτυρας ανέφερε όσα της εξι-

στόρησε η φίλη της από το τετ α τετ που είχε με τον
ηθοποιό. «Μου είπε πως της άνοιξε τα πόδια κι εκεί-
νη φώναζε και προσπαθούσε να τον απωθήσει. Στην
προσπάθειά της να ξεφύγει χτύπησε και έτσι ο κατη-
γορούμενος βρήκε την ευκαιρία να την πλησιάσει
ξανά. Έφτασε στην πόρτα και της είπε ότι θα την κα-
ταστρέψει. Τελικά κατάφερε να φύγει». 

Σε ερώτηση αν συμβούλεψε τη φίλη της να κα-
ταγγείλει τον Πέτρο Φιλιππίδη, η μάρτυρας ανέφε-
ρε: «Ντρέπομαι πολύ για αυτό, αλλά δεν το σκέφτη-
κα. Ο κ. Φιλιππίδης ήταν ένας πολύ ισχυρός άνθρω-
πος. Εκείνη τη στιγμή δεν το πίστευα ότι συμβαίνει

αυτό το πράγμα».
Η μάρτυρας-ηθοποιός κι αυτή περιέγραψε στο δι-

καστήριο τη συνεργασία που είχε με τον Πέτρο Φι-
λιππίδη λέγοντας: «Ήταν το 2016 στο Εθνικό Θέατρο
στον “Θάνατο του εμποράκου”. Είχαμε μια πολύ κα-
λή συνεργασία, καλή και τυπική σχέση». 

Από την πλευρά του ο ηθοποιός φαίνεται να αλλά-
ζει στάση στο δικαστήριο. Από σιωπηλός που ήταν
όλο το προηγούμενο διάστημα, χθες παρενέβη δύο
φόρες. Στην πρώτη περίπτωση ζήτησε από τους δι-
κηγόρους του να διακόψουν μάρτυρα που αναφέρ-
θηκε σε φήμες, ενώ στη δεύτερη πλησίασε έναν άν-
δρα από το ακροατήριο και του είπε «τι με κοιτάς;»,
με εκείνον να του απαντά πως κάνει λάθος. 

Ο κύκλος των καταθέσεων
για Ίριδα, Μαλένα άνοιξε…
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Ο
υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύ-
ρης μίλησε στο ραδιόφωνο του
ΣΚΑΪ και ξεκαθάρισε ότι η εγ-
γραφή στον προσωπικό γιατρό

δεν σημαίνει πως ο πολίτης δεν θα μπορεί
να πάει σε άλλον γιατρό. Απλώς το κράτος
τού δίνει μια επιπλέον, δωρεάν δυνατότητα.
Επισήμανε ότι η μόνη υποχρέωση που προ-
κύπτει για τον πολίτη είναι να εγγραφεί.
«Τρεις χιλιάδες διακόσιοι γιατροί έχουν
μπει στο σύστημα του προσωπικού για-
τρού», πρόσθεσε ο υπουργός, συμπληρώ-
νοντας ότι στην Αττική υπάρχει ένα κενό, το
οποίο εκτίμησε ότι θα καλυφθεί.

Το 25% των ιδιωτών γιατρών έχει αντα-
ποκριθεί σύμφωνα με τον υπουργό, ενώ
μεγάλα θα είναι τα οφέλη και για τους για-
τρούς του Δημοσίου, καθώς, όπως είπε ο
Θ. Πλεύρης, θα λαμβάνουν μεσοσταθμικά
10.000 ευρώ παραπάνω τον χρόνο.

Από χθες το απόγευμα άνοιξε η πλατ-
φόρμα https://ehealth.gov.gr/p-rv/p για
την εγγραφή των πολιτών στον θεσμό του
προσωπικού γιατρού που έχουν συμπλη-
ρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους και στις
Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου.

Οι εγγραφές στις υπόλοιπες περιφέρει-
ες της χώρας που ξεκίνησαν την 1η Αυγού-
στου συνεχίζονται κανονικά. Παράλληλα,
αρχίζει η δοκιμαστική φάση του συστήμα-
τος, όπου οι πολίτες θα μπορούν να επι-
σκέπτονται τον οικογενειακό γιατρό τους.

Η διαδικασία
Όσοι έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος

της ηλικίας τους και ο ενήλικος πληθυ-
σμός εγγράφονται στον προσωπικό για-

τρό, τον οποίο επιλέγει ελεύθερα ο καθέ-
νας ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας ή δια-
μονής, από το σύνολο των εγγεγραμμένων
στους σχετικούς, επικαιροποιημένους
κάθε φορά, καταλόγους προσωπικών για-
τρών, ειδικότητας Γενικής/Οικογενειακής
Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας.

Η εγγραφή πραγματοποιείται ηλεκτρονι-
κά, είτε από τον πολίτη μέσω της πλατφόρ-
μας εγγραφής πολιτών, είτε από το διοικητι-
κό και λοιπό προσωπικό των δημόσιων φο-
ρέων παροχής υπηρεσιών υγείας της ΠΦΥ,
είτε από τους οικογενειακούς γιατρούς. Ο
πολίτης εγγράφεται με τους εξής τρόπους:

1) Μέσω της πλατφόρμας
(https://ehealth.gov.gr/p-rv/p), όπου η εί-

σοδος γίνεται με τους κωδικούς Τaxisnet
και τον ΑΜΚΑ.

2) Αυτοπροσώπως σε δομή υγείας ΠΦΥ
ή σε προσωπικό γιατρό, φέροντας μαζί
του τον ΑΜΚΑ του και έγγραφο ταυτοποί-
ησης (πχ, Δελτίο Ταυτότητας) ή φωτοαντί-
γραφο.

Όλες οι αιτήσεις γίνονται αποδεκτές μέ-
χρι τη συμπλήρωση του νόμιμου ορίου
των 2.000 εγγεγραμμένων πολιτών ανά
γιατρό. Στην περίπτωση των συμβεβλημέ-
νων με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτών γιατρών, γίνον-
ται αποδεκτές οι αιτήσεις των πολιτών για
εγγραφή αναλόγως του καθορισμένου
ορίου που ο κάθε γιατρός έχει επιλέξει
κατά τη σύμβασή του.

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα εγγραφής
μόνο σε έναν οικογενειακό. Μετεγγραφή
σε άλλον επιτρέπεται μία φορά ανά έτος,
το οποίο ξεκινά από την ημερομηνία εγ-
γραφής του πολίτη. Σε περίπτωση αλλα-
γής διοικητικής περιφέρειας εντός του
έτους, ο πολίτης έχει το δικαίωμα μίας
επιπλέον μετεγγραφής.

Οι ανασφάλιστοι έχουν τη δυνατότητα
να εγγράφονται κατόπιν αιτήσεώς τους σε
οικογενειακό γιατρό συμβεβλημένο του
ΕΟΠΥΥ εφόσον δεν είναι δυνατό να καλυ-
φθούν από προσωπικό γιατρό των δημό-
σιων μονάδων ΠΦΥ. Οι πολίτες που επιθυ-
μούν να εγγραφούν σε προσωπικό γιατρό

του ΕΣΥ στις περιοχές που έχουν χαρα-
κτηριστεί προβληματικές και άγονες δύ-
νανται να εγγράφονται για την υπηρεσία
του οικογενειακού γιατρού στην υγειονο-
μική μονάδα της περιοχής κατοικίας τους.

Τα κίνητρα
Όσοι εγγραφούν θα έχουν προτεραι-

ότητα από 1ης/1/2023 κατά τον προγραμ-
ματισμό των επισκέψεών τους σε τακτικά
εξωτερικά ιατρεία, δημόσιες μονάδες
δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φρον-
τίδας υγείας.

Οι μη εγγεγραμμένοι από την
1η/10/2022 θα έχουν πρόσθετη συμμετο-
χή στη φαρμακευτική δαπάνη κατά ποσο-
στό 10%, επιπλέον του καθορισμένου κατά
περίπτωση ποσοστού συμμετοχής τους.
Επίσης, θα έχουν πρόσθετη συμμετοχή
στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξε-
τάσεις και πράξεις, στα νοσήλια σε ιδιωτι-
κές κλινικές και στις λοιπές παροχές, κα-
τά ποσοστό 10% επιπλέον του καθορισμέ-
νου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετο-
χής τους.

Από την 1η/1/2023 τα ανωτέρω προβλε-
πόμενα προσαυξάνονται κατά ποσοστό
10%, επιπλέον της άνω πρόσθετης συμμε-
τοχής, ανερχόμενα σε ποσοστό 20% επί
του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσο-
στού συμμετοχής τους.

Εγγραφή και 
στο φαρμακείο
Από την επόμενη εβδομάδα, όσοι θέ-
λουν μπορούν να εγγράφονται σε οι-
κογενειακό γιατρό και μέσω των
ιδιωτικών φαρμακείων.
Ο πολίτης προσέρχεται αυτοπροσώ-
πως στο φαρμακείο, φέροντας μαζί
του, προς απλή επίδειξη, έγγραφο
ταυτοποίησης (όπως Δελτίο Ταυτό-
τητας) ή φωτοαντίγραφο αυτού.
Για τον σκοπό της εγγραφής, ο φαρ-
μακοποιός εισέρχεται στο Σύστημα
Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης
ως διαπιστευμένος χρήστης, με
τους προσωπικούς του κωδικούς
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης,
και καταχωρίζει τον ΑΜΚΑ του.

Την ανησυχία για την ύπαρξη νέων, μικρότερων ή
μεγαλύτερων πανδημιών εξέφρασε ο Δημήτρης
Μπατάκης, διδάκτωρ στο Πολυτεχνείο Κρήτης,
Εργαστήριο Financial Engineering Μ.Sc. LSE
International Health Policy, M.Sc. Health Eco-
nomics and Management. Ο ίδιος τόνισε ότι
κρίνεται επιτακτική ανάγκη τα ανεπτυγμένα κρά-
τη να οργανωθούν απέναντι σε μελλοντικές υγει-

ονομικές κρίσεις που ενδέχεται να προκύψουν,
καθώς καμία χώρα δεν ήταν προετοιμασμένη σε

ικανοποιητικό βαθμό για να αντιμετωπίσει τον
κίνδυνο της πανδημίας.

Μάλιστα, ο κ. Μπατάκης εξέφρασε τον φόβο
ότι η ανθρωπότητα θα έρθει αντιμέτωπη με νέες,

μικρότερες ή μεγαλύτερες πανδημίες συντομότε-
ρα από όσο υπολόγιζαν αρχικά οι ειδικοί. «Αν συνε-

κτιμηθεί η πληθυσμιακή αύξηση σε συνδυασμό με την εσωτερι-
κή μετανάστευση και την κλιματική αλλαγή, θα δημιουργηθεί
ένα εκρηκτικό περιβάλλον για την ανάπτυξη νέων πανδημιών»,
υπογράμμισε ο ίδιος.  Για την πρόληψη τέτοιων καταστάσεων
και την ενίσχυση των συστημάτων υγείας, ο Έλληνας διδάκτωρ
αναφέρθηκε στη δημιουργία ενός ενιαίου σχεδίου διαχείρι-
σης/αντιμετώπισης υγειονομικών κρίσεων, στο οποίο θα προ-
βλέπεται ειδική χρηματοδότηση προς τα κράτη.

Δ. Μπατάκης: Γιατί μετά τον κορονοϊό είναι πιο πιθανές οι νέες πανδημίες

Πώς λειτουργεί 
ο οικογενειακός
γιατρός…

Αναλυτικά 
η διαδικασία 

- Άνοιξε από χθες 
σε Αττική 

και Ν. Αιγαίο 
η πλατφόρμα 
για εγγραφή
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Γ. Μπίκα: Στον Άρειο 
Πάγο για αναίρεση 
του απαλλακτικού 
βουλεύματος

Να ασκηθεί αναίρεση κατά του
βουλεύματος με το οποίο αρχειοθε-
τήθηκε η υπόθεσή της ζήτησε χθες
από τον εισαγγελέα του Αρείου Πά-
γου η Γεωργία Μπίκα, που είχε κα-
ταγγείλει βιασμό το βράδυ της παρα-
μονής της Πρωτοχρονιάς σε ξενοδο-
χείο της Θεσσαλονίκης.

Συνοδευόμενη από τον δικηγόρο
της, η 24χρονη έφτασε στο δικαστικό
μέγαρο της λεωφόρου Αλεξάνδρας
και δήλωσε ότι είναι αποφασισμένη
να φτάσει μέχρι και το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο, εάν δεν δικαιωθεί από
την ελληνική δικαιοσύνη. 

«Το δίκαιο ποτέ δεν χάνεται και
από την πρώτη στιγμή υποστηρίζω ότι
θα πάω μέχρι τέλους. Τα στοιχεία τα
έχω, έχουμε όλοι οι άνθρωποι τα ίδια
δικαιώματα», ανέφερε η Γεωργία
Μπίκα και πρόσθεσε: «Το βούλευμα
αναφέρει ότι λόγω του ότι εκείνη την
ημέρα φορούσα ψηλοτάκουνα δεν
μπορούσα να περπατήσω. Τα βίντεο
που υπάρχουν και αποτελούν απο-
δεικτικά στοιχεία, δείχνουν ότι τη
στιγμή που πηγαίνω περπατάω μια
χαρά με τα ίδια τα παπούτσια και τη
στιγμή που επιστρέφω και ψάχνω το
αυτοκίνητό μου παραπατάω. Πράγμα
που πάει να πει ότι δεν φταίνε τα ψη-
λοτάκουνα παπούτσια. Είναι καθαρά
λόγω της κατάστασής μου». 

Ο
λο και πληθαίνουν οι καταγγε-
λίες που έρχονται στο φως της
δημοσιότητας για τη δράση της
αίρεσης «Εκκλησία των Εθνών»,

η οποία τις προηγούμενες ημέρες προκά-
λεσε θύελλα αντιδράσεων με τις δημόσιες
τελετές εξορκισμού στη Θεσσαλονίκη. 

Και ενώ συνεχίζουν ακάθεκτοι τη δράση
τους στη Θεσσαλονίκη, οι αποκαλύψεις για
το παρελθόν της αίρεσης γίνονται ολοένα
και πιο σοκαριστικές. Σύμφωνα με απο-
κλειστικές πληροφορίες του MEGA, το πα-
ράρτημα που κατείχε η αίρεση στην περιο-
χή της Αθήνας, και συγκεκριμένα στην πλα-
τεία Αμερικής, ιδρύθηκε το 2006 με υπεύ-
θυνο έναν πάστορα ονόματι Αντρέα. 

Ο εν λόγω πάστορας κατηγορήθηκε για
μια σειρά βιασμών και υποθέσεων εξαπά-
τησης, όπου αποσπούσε μεγάλα χρηματικά
ποσά από τα θύματά του. Μετά το πλήθος
των καταγγελιών, η αστυνομία παρενέβη
και το 2014 έκλεισε οριστικά το παράρτημα
της αίρεσης στην Αθήνα. Έπειτα η «Εκκλη-
σία» ξαναστήθηκε στη Θεσσαλονίκη, από
τον πάστορα Χάρη, ο οποίος έλεγε πως ο
πάστορας Αντρέας δεν ήταν αναγνωρισμέ-
νος από τον «προφήτη Τζόσουα». 

Θύελλα αντιδράσεων
Να υπενθυμίσουμε ότι οι τελετές εξορκι-

σμών από την «Εκκλησία των Εθνών» διορ-
γανώνονται στην καρδιά της Θεσσαλονίκης,
την πλατεία Αριστοτέλους, ενώ η πρώτη
που διοργανώθηκε ήταν τον Ιούλιο και ακο-

λούθησε και η δεύτερη τον Αύγουστο. Οι τε-
λετές εξορκισμών προκάλεσαν θύελλα αν-
τιδράσεων από κατοίκους και το δημοτικό
συμβούλιο, ενώ ο αντιδήμαρχος Οικονομι-
κών Μιχάλης Κούπκας, ο οποίος είναι αρ-
μόδιος για θέματα παραχωρήσεων δημό-
σιων χώρων, διευκρίνισε πως δεν δόθηκε
καμία σχετική άδεια.

Όσον αφορά τη δράση της αποκαλούμε-
νης «Εκκλησίας των Εθνών», ο υπεύθυνος
της αίρεσης υπαινίσσεται ότι, εκτός από
εξορκισμούς, «θεραπεύει» ακόμα και τον
καρκίνο! Λένε, μάλιστα, ότι το θεραπευτικό
άγγιγμα του Χαράλαμπου Τσακωνίδη φέρε-
ται να θεραπεύει, σύμφωνα με όσα ισχυρί-
ζεται στα δημοσιοποιημένα βίντεο στο δια-
δίκτυο, από κάταγμα στο πόδι μέχρι και δια-
βήτη, πίεση, ακόμα και καρκίνο μέσω του
εξορκισμού. Στο κανάλι της αίρεσης στο
Youtube υπάρχουν δεκάδες βίντεο με
εξορκισμούς και θεραπείες για όλες τις αρ-
ρώστιες από τον «Άνθρωπο του Θεού», που
παρουσιάζεται ως παπάς.

Αποκαλύψεις 
που σοκάρουν για
τους «εξορκιστές»

Οι κατηγορίες για βιασμούς 
και υποθέσεις εξαπάτησης 
από πάστορα της Αθήνας και 
η… διαφήμιση για θεραπείες 
διά πάσαν νόσον από τον υπεύθυνο
της αίρεσης στη Θεσσαλονίκη 

Καιρός: Ραγδαία 
επιδείνωση με 
έντονα φαινόμενα 
στη Β. Ελλάδα

Ο καιρός συνεχίζει να έχει τα…
ψυχολογικά του και να μας επιφυ-
λάσσει συνεχώς εκπλήξεις, καθώς
βάσει και του έκτακτου δελτίου
επιδείνωσης του καιρού που εξέ-
δωσε η Εθνική Μετεωρολογική
Υπηρεσία προβλέπονται ισχυρές
βροχές και καταιγίδες στη Βόρεια
Ελλάδα, ενώ από χθες έχουν ανοί-
ξει οι ουρανοί στην Αττική.

Συγκεκριμένα, η Βόρεια Ελλάδα
θα χτυπηθεί από έντονα καιρικά
φαινόμενα, βροχές, καταιγίδες,
ακόμη και χαλαζοπτώσεις μέχρι
και το απόγευμα του Σαββάτου,
που θα συνοδεύονται από ενισχυ-
μένους ριπαίους ανέμους, ενώ η
κακοκαιρία θα επεκταθεί και στο
Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη
Δυτική και Κεντρική Μακεδονία.
Το σκηνικό του καιρού έχει αλλά-
ξει και όλα μαρτυρούν ότι το φθι-
νόπωρο μπήκε για τα καλά, τη στιγ-
μή που οι μετεωρολόγοι προειδο-
ποιούν ότι η Παρασκευή θα είναι
επικίνδυνη ημέρα και εφιστούν την
προσοχή των κατοίκων στους κε-
ραυνούς, καθώς οι καταιγίδες που
θα εκδηλωθούν είναι ικανές να
προκαλέσουν σημαντικά τοπικά
προβλήματα.

Η καιρική διαταραχή από ό,τι
φαίνεται θα επηρεάσει κυρίως τη
Βόρεια Ελλάδα και μερικώς και
την Κεντρική. Παρόλο που ο άστα-
τος καιρός δείχνει να επιμένει, το
πρωί του Σαββάτου οι ισχυρές
βροχές και καταιγίδες θα περιορι-
στούν στην Κεντρική και Ανατολι-
κή Μακεδονία, την Ανατολική
Θεσσαλία, τις Σποράδες, το Βόρειο
Αιγαίο και τη Θράκη και γρήγορα
θα εξασθενήσουν. 



Απίστευτη υπόθεση ενδοοικογενει-
ακής βίας με θύμα μια 29χρονη, αλβανι-
κής καταγωγής, αποκαλύφθηκε στο Μο-
νομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονί-
κης. Ο 38χρονος εν διαστάσει σύζυγός
της καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός
έτους για τον ξυλοδαρμό της στις 30 Μαρ-
τίου 2021. Ήταν η όγδοη φορά που η γυναίκα έπεφτε θύμα
του τέως συζύγου της, ενώ τα επεισόδια όπως περιέγραψε
στο δικαστήριο συνεχίζονται. «Προστατέψτε με, θα είμαι το
επόμενο θύμα γυναικοκτονίας», είπε στο δικαστήριο.

Το δικαστήριο παρότι αποφάσισε η ποινή του ενός έτους να
εκτιθεί από τον κατηγορούμενο που δεν εμφανίστηκε και δι-
κάστηκε ερήμην, εντούτοις δέχτηκε η έφεσή του να έχει ανα-

σταλτικό αποτέλεσμα, όπως συνέβη και με
τις άλλες επτά πρωτόδικες καταδικαστικές
αποφάσεις για ενδοοικογενειακή βία, που
έχει συνέπεια ο 38χρονος να μένει ελεύ-
θερος. 

Η άτυχη γυναίκα εξακολουθεί να πέφτει
θύμα ξυλοδαρμού ακόμη και αυτή την πε-

ρίοδο και καταθέτει συνεχώς μηνύσεις. Έχει καταθέσει αίτη-
ση διαζυγίου και έχει ρυθμιστεί να έχει τα δύο τους παιδιά
δύο φορές τον μήνα, όμως το δικαστήριο ακόμη δεν έχει εκ-
δοθεί. «Ήρθε στη δουλειά μου και με κυνηγούσε. Μου έκανε
χειρονομία με το δάχτυλο στον λαιμό λέγοντας ότι θα με σκο-
τώσει», ανέφερε στο δικαστήριο η 29χρονη ζητώντας την
προστασία του. 

Το… αδιαχώρητο παρατηρείται από τους υποψήφι-
ους δημάρχους στον Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου.
Έναν χρόνο πριν από τις εκλογές και χωρίς την απλή
αναλογική (που άνοιξε την όρεξη σε πολλούς το 2019)
τα ονόματα δίνουν και παίρνουν. Ήδη μετράμε επτά

διεκδικητές του δημαρχιακού θώκου. Κρατήστε ση-
μειώσεις: Κλεάνθης Μανδαλιανός, Λευτέρης Αλε-
ξανδρίδης, Βασίλης Ανδρεάδης, Μίλτος Τασούλης,
Δημήτρης Χρήστου, Μαρία Μανούκα, Χρήστος Κοβα-
τσιάδης και έπονται και άλλοι…

Συνωστισμός… υποψηφίων για τον Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Εντάσεις στον Δήμο
Θεσσαλονίκης 

Ανέβηκαν οι τόνοι στην τελευταία
Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου
Θεσσαλονίκης! Η μπηχτή του Μάκη
Κυριζίδη πως κάποιοι έχουν κρυφή
ατζέντα χώρισε τους αντιδημάρχους
σε δύο στρατόπεδα, καθώς αρκετοί
συνάδελφοί του ζήτησαν να μιλήσει
ανοιχτά και ξεκάθαρα χωρίς να αφή-
νει υπονοούμενα. Όπως φαίνεται, εί-
ναι μία «ωραία ατμόσφαιρα» στον δή-
μο, παρά τις προσπάθειες του Κων-
σταντίνου Ζέρβα να τους περάσει το
μήνυμα στις εκλογές τον Οκτώβριο
του 2023 να κατέβουν ενωμένοι ως
μία ομάδα.

Πανταχού παρών 
ο Θοδ. Μητράκας

Σπρίνταρε χθες ο πρόεδρος της
ΔΕΕΠ Α’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ
Θεόδωρος Μητράκας. Ήταν ο επι-
κεφαλής του «γαλάζιου» κλιμα-
κίου για την επίσκεψη του υπουρ-
γού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου
στη Θεσσαλονίκη. Από την επί-
σκεψη το πρωί στην Ισραηλιτική
Κοινότητα μέχρι το απόγευμα στο
δημαρχείο Θεσσαλονίκης, δεν
άφησε δευτερόλεπτο τον υπουρ-
γό μόνο του. Το υπόμνημα με 

τις προτάσεις προς
τον πρωθυπουργό 

Ολιγοσέλιδο το φετινό υπόμνη-
μα του δημάρχου Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνου Ζέρβα στον πρωθυ-
πουργό. Το πήρε το μάτι μας στη
συνάντηση με τον Σκέρτσο. «Θέ-
ματα - πολιτικές - προτάσεις για τη
Θεσσαλονίκη. Υπόμνημα προς τον
πρωθυπουργό της Ελλάδος» γρά-
φει στο εξώφυλλο. Όλα τα προ-
βλήματα της πόλης σε περίπου δε-
καπέντε σελίδες.

Αν και καταδικάστηκε οκτώ φορές για
ενδοοικογενειακή, παραμένει ελεύθερος 

Εθεάθη… μονόφθαλμος 
ο Σωκράτης Δημητριάδης    

Με μπανταρισμένο μάτι εθεάθη ο αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Πολιτικής Σωκράτης Δημητριάδης. Λίγη
ώρα μετά τη συνάντηση με την υφυπουργό Υγείας Ζωή
Ράπτη στο δημαρχιακό μέγαρο, ο κ. Δημητριάδης επι-
σκέφτηκε τον οφθαλμίατρο του δημοτικού ιατρείου
του Δήμου Θεσσαλονίκης λόγω ενόχλησης που ένιω-
θε. Κατά την εξέταση, ο γιατρός εντόπισε στο μάτι του
ρίνισμα σιδήρου, το οποίο και αφαίρεσε. Έτσι, ο αντι-
δήμαρχος αναγκάστηκε να κυκλοφορεί για λίγο ως…
μονόφθαλμος!

Μαρινάκης - Μπρατάκος
προετοιμάζουν τη… ΔΕΘ 
Συνεχείς επαφές και περιοδείες περιλαμβάνει το
πρόγραμμα του γραμματέα της Πολιτικής Επιτρο-
πής της ΝΔ ενόψει ΔΕΘ. Ο Παύλος Μαρινάκης, άλ-
λωστε, βρέ-
θηκε στη
Θεσσαλονί-
κη, μαζί με
τον υφυ-
πουργό πα-
ρά τω πρω-
θυπουργώ
Γιάννη
Μπρατάκο
και τον γραμματέα Οργανωτικού Στέλιο Κονταδά-
κη, μερικές ώρες νωρίτερα από τον πρωθυπουρ-
γό, προετοιμάζοντας ουσιαστικά το έδαφος για
όλες τις συναντήσεις που ακολούθησαν.

Τραπέζι με τους βουλευτές
Το βραδάκι μετά τη συνεδρίαση στη Διοικούσα

Επιτροπή της ΝΔ στη Μιχαήλ Ψελλού ακολούθησε
τραπέζι σε γνωστό εστιατόριο στη δυτική πλευρά
της πόλης, στην περιοχή του One Salonica. Προ-
σκεκλημένοι του Παύλου Μαρινάκη και του Γιάννη
Μπρατάκου ήταν όλοι οι «γαλάζιοι» βουλευτές. Το
κυβερνών κόμμα θέλει να βάλει στο «φουλ» τις
κομματικές μηχανές, προκειμένου να ανεβάσει τα
ποσοστά του στον συγκεκριμένο νομό.

Έγραφε στο μπλοκάκι του   
Να και ένας υπουργός που σημειώνει αυτά που

του λένε. Ατάκα ενός εργαζόμενου στην Ισραηλιτική
Κοινότητα Θεσσαλονίκης που είδε τον υπουργό
Επικρατείας να σημειώνει στο μπλοκάκι του όσα
του επισήμαναν ο Δαυίδ Σαλτιέλ και τα υπόλοιπα
μέλη της κοινότητας για το Μουσείο Ολοκαυτώμα-
τος. Παράλληλα ο ίδιος ο υπουργός κράτησε την
υπόσχεση που έδωσε στον πρόεδρο της ΙΚΘ και ρώ-
τησε τον Ζέρβα για την πλατεία Ελευθερίας. Αν πήρε
απάντηση δεν ξέρουμε…
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ΑΣΕΠ - ΟΤΑ: Χωρίς ειδική 
εμπειρία οι 1.041 μόνιμες θέσεις

Χωρίς τον «κόφτη» της ειδικής εμπειρίας θα επιλεγούν οι
1.041 μόνιμοι υπάλληλοι σε δήμους και περιφέρειες. Η εμπειρία
θα προβλέπεται ως προσαύξηση στον βαθμό της γραπτής εξέτα-
σης και θα αποδίδει: 1 μόριο για τον πρώτο χρόνο εμπειρίας, 2
μόρια για τον δεύτερο χρόνο εμπειρίας, 3 μόρια για τον τρίτο
χρόνο εμπειρίας, 4 μόρια για τον τέταρτο χρόνο εμπειρίας και 5
μόρια για τον πέμπτο χρόνο εμπειρίας.

Να αλλάξει άμεσα η νομοθεσία για τη ναυαγοσωστική πολιτική και να αποδοθούν
στους δήμους οι πόροι που απαιτούνται για την εφαρμογή της ζητά ο πρόεδρος
της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου. Αφορμή για τη νέα ανακοίνωση σχετικά με
το θέμα ήταν η σύλληψη και παραπομπή για κακούργημα του δημάρχου Νότιας
Κέρκυρας Kώστα Λέσση για τον πνιγμό πολίτη σε πολυσύχναστη παραλία του
δήμου του, όταν μάλιστα ο δήμος είχε κάνει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες
για την πρόσληψη ναυαγοσώστη, αλλά ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος. Όπως
επισημαίνει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ: «Η συγκεκριμένη εξέλιξη αναδεικνύει δύο
πράγματα: Πρώτον, τον πρόχειρο τρόπο με τον οποίο θεσπίστηκε η νομοθεσία
που αφήνει ουσιαστικά ακάλυπτους τους δήμους και τις αιρετές διοικήσεις τους,
οι οποίοι είδαν να τους μεταβιβάζεται μια ακόμη ευθύνη και αρμοδιότητα, χωρίς
την απαραίτητη θεσμική θωράκιση. Λες και ευθύνονται οι δήμαρχοι που οι
διαγωνισμοί που προκηρύχθηκαν βγαίνουν άγονοι. Δεύτερον, την αδιαφορία του
κεντρικού κράτους να στηρίξει τους δήμους να εφαρμόσουν τη νέα
ναυαγοσωστική πολιτική, αφού τη χρονιά αυτή το αρμόδιο υπουργείο απέδωσε
μόλις το ένα τρίτο των πόρων που απαιτούνται». 

Ανακούφιση 
στο πρόβλημα

Μια πρώτη λύση στο τεράστιο πρόβλημα
του παρκαρίσματος που έχει δημιουργηθεί
στο κέντρο του Γαλατσίου από τα έργα του
μετρό φαίνεται πως βρίσκει ο δήμαρχος
Γιώργος Μαρκόπουλος. Ήδη ξεκίνησαν οι
εργασίες για το πρώτο υπαίθριο πάρκινγκ
του δήμου και θα προχωρήσουν με εντατι-
κούς ρυθμούς, καθώς ο στόχος που έχει τε-
θεί είναι να ολοκληρωθεί το έργο μέσα σε
σαράντα ημέρες. 

Στόχος είναι το πάρκινγκ αυτό να καλύψει
και ένα σημαντικό ζήτημα στάθμευσης που
θα τεθεί για την πόλη, όταν λειτουργήσει ο
σταθμός του μετρό.

«Πράσινες» αναπλάσεις
μέσα στον Αύγουστο

Με εντατικούς ρυθμούς, που συνεχίστη-
καν και τον Αύγουστο, ο Δήμος Αθηναίων
υλοποιεί το μεγάλο πρόγραμμα ανάπλασης
και αναζωογόνησης του συνόλου των χώ-
ρων πρασίνου της πόλης. 

Ήδη, νέα δέντρα και φυτά προσφέρουν
οξυγόνο και χρώμα σε κεντρικές πλατείες,
άλση, πάρκα, πεζόδρομους και νησίδες,
αναμορφώνοντας μέρα με τη μέρα τις 129
γειτονιές της Αθήνας. Μέσα στον Αύγουστο,
ολοκληρώθηκαν συνολικά 19 τέτοιες νέες
πράσινες αναπλάσεις σε πυκνοδομημένες
γειτονιές, όπως Κυψέλη, Νεάπολη, Γουδή,
Νέος Κόσμος, Παγκράτι, Μεταξουργείο, Βο-
τανικός, Πατήσια, Γκύζη και Αμπελόκηποι.

!
Σύσκεψη Νίκα με τη νομική
υπηρεσία της Περιφέρειας
Πελοποννήσου

Ιδιαίτερα σημαντι-
κές και ευαίσθητες
νομικές υποθέσεις,
που χρονίζουν σε εκ-
κρεμότητα, συζήτησε
ο περιφερειάρχης
Παναγιώτης Νίκας με
την οικεία νομική
υπηρεσία, σε ειδική
σύσκεψη. Μεταξύ των ζητημάτων που εξετάστηκαν, κυ-
ρίαρχη θέση είχαν η Πελοπόννησος ΑΕ, η Εύκτιτος Τε-
χνική ΑΕ, η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο οικι-
σμός που κατασκευάστηκε για τους Ρομά στην περιοχή
της Μπιρμπίτας, η μη παραλαβή δεματοποιητών απορ-
ριμμάτων οι οποίοι είχαν πληρωθεί, όπως και άλλα πολ-
λά ζητήματα. Ο περιφερειάρχης κατέστησε σαφές πως
«η περιφέρεια διαθέτει πλέον συγκροτημένη νομική
υπηρεσία, στελεχωμένη με πάνω από δέκα δικηγόρους
με έμμισθη εντολή για όλα τα μεγάλα νομικά θέματα και
μόνο για απολύτως εξειδικευμένο θέμα εξετάζεται η
ανάθεση σε ιδιώτη δικηγόρο και με έγκριση της ΟΕ».
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Δ. Παπαστεργίου: Να αλλάξει η ναυαγοσωστική νομοθεσία
Γράφουν: Γιάννης Παργινός, Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα
βορειοδυτικά της Αθήνας, υποστη-
ρίζουν ότι η ακύρωση διαγωνισμού

για έργο που ετοίμαζαν είναι πιθανόν
να προκαλέσει «ντόμινο ακυρώσεων» σε

καμιά δεκαριά δήμους ακόμη; Όπως διαπίστωσαν
σε όλες τις περιπτώσεις, όταν τη μελέτη αναλαμ-
βάνει μια συγκεκριμένη εταιρεία, πάντα το έργο
καταλήγει σε μια άλλη συγκεκριμένη εταιρεία(!),
οπότε οι υπόνοιες για «φωτογραφικούς διαγωνι-
σμούς» είναι ισχυρές… 

«Καταπέλτης» η Κράτσα, διέγραψε
τον Κουρή από την παράταξή της 

Διαγράφεται από την παράταξη της διοίκησης, «Ιόνιο δυ-
νατά, κάθε νησί ψηλά», με απόφαση της περιφερειάρχη Ιο-
νίων Νήσων Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου ο περιφερει-
ακός σύμβουλος Σωτήρης Κουρής, «λόγω ανάρμοστης συμ-
περιφοράς, η οποία συνίσταται σε απρεπή λεκτική επίθεση
εναντίον της περιφερειακής αρχής με ψευδή και κακόβουλα
επιχειρήματα, ασάφειες και παραπληροφόρηση», όπως ανα-
φέρει η σχετική ανακοίνωση. Με αυστηρό λόγο, η περιφερει-
άρχης επισημαίνει: «Ο κ. Κουρής παραβιάζει τις αξίες και τις
αρχές που χαρακτηρίζουν την περιφερειακή αρχή με σκοπό
να βλάψει τη δημόσια εικόνα της και το δημιουργικό συλλο-
γικό έργο της», καθώς, «δεν αντιλαμβάνεται τα στοιχειώδη
χαρακτηριστικά της κοινωνικής αξιοπρέπειας και της πολιτι-
κής συμπεριφοράς για έναν δημόσιο λειτουργό».
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ετά από παλινωδίες ετών
και πλήθος εμποδίων, τα
Ναυπηγεία Ελευσίνας
είναι έτοιμα να γυρίσουν

σελίδα, συμβάλλοντας στο... ζωντάνε-
μα της εθνικής ναυπηγικής βιομηχα-
νίας, δίνοντας παράλληλα προοπτική
ανάπτυξης και αύξησης της απασχό-
λησης στην ευρύτερη περιοχή. 

Η ψήφιση του νομοσχεδίου για την
εξυγίανση, με τη θετική ψήφο του κυ-
βερνώντος κόμματος αλλά και του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, ανοίγει τον δρόμο για την
ανασύσταση της εθνικής ναυ-
πηγικής βιομηχανίας, κα-
θώς προστίθεται ακόμη
μία παραγωγική μονάδα
σε αυτήν, των Ναυπηγεί-
ων Σύρου, αφήνοντας σε
αναμονή πλέον μόνο την
εκκρεμότητα για την επα-
ναλειτουργία των Ναυπηγεί-
ων Σκαραμαγκά. 

Απόλυτη ανάγκη
Ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυ-

ξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθα-
νάσης μιλώντας στην Ολομέλεια της
Βουλής για την επαναλειτουργία των
Ναυπηγείων Ελευσίνας υπογράμμισε
ότι στην περίπτωση που δεν υπήρχε
συμφωνία, τότε το επόμενο στάδιο θα
ήταν η πτώχευση. Σύμφωνα με τον
αναπληρωτή υπουργό, «η Ελλάδα με
τον πλέον ισχυρό στόλο παγκοσμίως,
δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο με το
Ναυπηγείο της Σύρου και έχει απόλυ-
τη ανάγκη τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

και Ελευσίνας. Πρό-
σθεσε, δε, ότι η μη εξυ-

γίανση των Ναυπηγείων
Ελευσίνας σημαίνει κατ’ ουσίαν πτώ-
χευση, δηλαδή απώλεια των πάντων».
Κάλεσε, δε, τους βουλευτές της αντι-
πολίτευσης, που θεωρούν ότι με αυτό
το σχέδιο εξυγίανσης δεν διασφαλί-
ζονται τα δικαιώματα των εργαζομέ-
νων, να πάνε στη συγκέντρωση που
πραγματοποίησαν οι 600 εργαζόμενοι
μαζί με μέλη των οικογενειών τους,
μπροστά από τη Βουλή, για να διαπι-
στώσουν τη βούλησή τους.

Οι εργαζόμενοι
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περί-

πτωση που δεν υπήρχε συμφωνία για

την εξυγίανση των Ναυπηγείων
Ελευσίνας, οι εργαζόμενοι θα έχαναν
το 95% των χρημάτων που έχουν λαμ-
βάνειν, το Πολεμικό Ναυτικό θα έχα-
νε το 99% των χρημάτων που διεκδι-
κεί, ο ΕΦΚΑ θα έπαιρνε 4 εκατ. ευρώ
και το ελληνικό Δημόσιο πολύ λιγότε-
ρα χρήματα. 

Τα Ναυπηγεία Ελευσίνας καταλαμ-
βάνουν έκταση 250.000 τετραγωνι-
κών μέτρων, με τις βιομηχανικές εγ-
καταστάσεις να καλύπτουν 37.800
τ.μ., τους αποθηκευτικούς χώρους
9.800 τ.μ. και τα κτίρια διοικητικών
υπηρεσιών 9.800 τ.μ. Στις εγκαταστά-
σεις υπάρχουν τρεις πλωτές δεξαμε-
νές που υποστηρίζονται με γερανούς
δυναμικότητας 5-20 τόνων. Μπορεί να

κατασκευάσει πλοία 100.000 τόνων
και διαθέτει γερανογέφυρα ανυψωτι-
κής ικανότητας 400 τόνων. Το τμήμα
ναυπηγήσεων διαθέτει επίσης ελα-
σματουργείο 6.600 τ.μ., εξοπλισμένο
με εργαλειομηχανές της νεότερης τε-
χνολογίας. 

Τα Ναυπηγεία Ελευσίνας ναυπήγη-
σαν από το 1969 έως το 2022, σε 53
χρόνια δηλαδή, μόνο 7 εμπορικά
πλοία (δύο μικρά μετά το 1981) και
πάντοτε με ζημιά.

Προθεσμία 21 ημερών έχουν οι δικαιούχοι που
δεν έχουν υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
σχετικά με την πληρωμή των ποσών που οφείλουν
για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή, αλλά και για τις
επιχειρήσεις οι οφειλές των οποίων βεβαιώνονται
μετά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός. 

Ειδικότερα, οι υπόχρεοι πρέπει να γνωρίζουν τα
εξής πέντε σημεία:

1. Προκειμένου να ισχύσει η δυνατότητα μη επι-
στροφής μέρους της ενίσχυσης και η σχετική έκ-
πτωση επί του επιστρεφόμενου ποσού, πρέπει να
υποβληθούν τα σχετικά δικαιολογητικά έως τις 23
Σεπτεμβρίου. 

2. Για τους δικαιούχους των οποίων η βεβαίωση

του επιστρεπτέου ποσού ολοκληρώνεται μετά την
15η Ιουλίου ισχύουν τα εξής: Εφόσον η βεβαίωση
ολοκληρώνεται μετά το πρώτο δεκαπενθήμερο του
μήνα, τυχόν μηνιαίες δόσεις που προηγούνται της
βεβαίωσης καθίστανται καταβλητέες την τελευταία
εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα
που πραγματοποιείται η βεβαίωση, μαζί με την τρέ-
χουσα δόση αυτού, ενώ εφόσον η βεβαίωση ολο-
κληρώνεται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μή-
να, τυχόν μηνιαίες δόσεις που προηγούνται της βε-
βαίωσης καθίστανται καταβλητέες την τελευταία ερ-
γάσιμη ημέρα του μήνα που πραγματοποιείται η βε-
βαίωση.

3. Στους παραπάνω δικαιούχους παρέχεται η δυ-

νατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου πο-
σού της ληφθείσας ενίσχυσης, με έκπτωση 15%, αν η
εφάπαξ καταβολή πραγματοποιηθεί έως και τις αντί-
στοιχες ημερομηνίες καταβολής και υπό την προ-
ϋπόθεση ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν
υποβληθεί το αργότερο έως και την 23η Σεπτεμβρί-
ου 2022, εφόσον τηρούνται οι όροι. 

4. Οι ειδοποιήσεις για την καταβολή του επιστρε-
πτέου ποσού γίνονται στο e-mail του δικαιούχου. 

5. Οι επιχειρήσεις μπορούν να δουν τις οφειλές
τους από το επιστρεπτέο μέρος της ενίσχυσης στο
πληροφοριακό σύστημα «myAADE» (επιλογή Οφει-
λές, Πληρωμές & Επιστροφές), καθώς και από την
πλατφόρμα «myBusinessSupport».

Χωρίς το σχέδιο 
της κυβέρνησης θα ήταν
αναπόφευκτη η πτώχευση

Τα πέντε SOS για τα δικαιολογητικά της Επιστρεπτέας Προκαταβολής

Στον δρόμο της εξυγίανσης
τα Ναυπηγεία Ελευσίνας

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης



Η
τουριστική κίνηση και το
νέο ρεκόρ εισπράξεων
κατά τη φετινή χρονιά
αποτελούν τη λοκομοτί-

βα για τη μείωση του δείκτη της
ανεργίας, ο οποίος τον περασμένο
Ιούλιο υποχώρησε στο 11,4%, για
πρώτη φορά ύστερα από σχεδόν 13
χρόνια. Ακόμη οικοδομή, βιομηχα-
νία και προγράμματα απασχόλησης
αποτελούν μεγάλα στηρίγματα για
τη μείωση της ανεργίας.

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα
στοιχεία, η δυναμική της οικονο-
μίας είναι τέτοια, που ακόμη και αν
τον χειμώνα εκτυλιχθεί ένα μέτριο
προς κακό σενάριο, εντούτοις, θα
είναι εφικτή η μείωση του ποσο-
στού σε μονοψήφιο νούμερο, ακό-
μη και μέσα στην άνοιξη του 2023.
Είναι χαρακτηριστικό ότι από τον
Ιούλιο του 2019 έως τον φετινό Ιού-
λιο ο δείκτης της ανεργίας έχει
υποχωρήσει κατά σχεδόν έξι ποσο-
στιαίες μονάδες. Έτσι, από το 17,3%
επί ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα διαμορφώνεται
στο 11,4%, γεγονός που μεταφράζε-
ται σε μείωση του αριθμού των

ανέργων κατά 300.000 άτομα. 
Η νέα μείωση της ανεργίας τον

Ιούλιο έρχεται σε μια περίοδο υψη-
λού πληθωρισμού και αβεβαιότη-
τας, λόγω της έκρηξης των τιμών
της ενέργειας, ενώ την ίδια ώρα
πτωτική είναι η πορεία της ανεργίας
και στην Ευρωζώνη, καθώς σημεί-
ωσε πτώση στο 6,6%, έναντι 6,7% τον
περασμένο Ιούνιο. Σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Στατι-
στικής Υπηρεσίας, υπάρχουν 12,959
εκατ. άνεργοι στην ΕΕ, εκ των οποί-
ων τα 10,983 εκατ. στην Ευρωζώνη.
Σε σύγκριση με τον Ιούνιο, ο αριθ-
μός των ανέργων μειώθηκε κατά
113.000 άτομα στην ΕΕ και κατά
77.000 άτομα στην Ευρωζώνη, ενώ
σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2021,
μειώθηκε κατά 1,854 εκατ. και κατά
1,576 εκατ. αντίστοιχα. Για την Ελ-
λάδα, τα στοιχεία της Eurostat έδει-

ξαν υποχώρηση της ανεργίας στο
11,4% τον Ιούλιο, από 12,3% τον Ιού-
νιο και 14,3% έναν χρόνο νωρίτερα. 

Καθοριστικό ρόλο για τη μείωση
του αριθμού των ανέργων έχουν τα
προγράμματα του ΟΑΕΔ, τα οποία
θα δημιουργήσουν φέτος 86.000
νέες θέσεις εργασίας. Επιπλέον,
πρέπει να σημειωθεί ότι οι πόροι
του Ταμείου Ανάκαμψης και η
έναρξη υλοποίησης του ΕΣΠΑ
2021-2027 αναμένεται να δημιουρ-
γήσουν πάνω από 300.000 θέσεις
εργασίας μέσα στα επόμενα δυο
τρία χρόνια. Την ίδια στιγμή, εκφρά-
ζεται προβληματισμός σχετικά με
τη σημαντική έλλειψη ανθρώπινου
δυναμικού σε τομείς όπως η τεχνο-
λογία, η βιομηχανία, οι κατασκευές,
το λιανικό εμπόριο ή ακόμη και
στον τουρισμό. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Italgas:
Ολοκληρώθηκε 
η εξαγορά της ΔΕΠΑ
Υποδομών 

Επενδύσεις, που θα αγγίζουν το 1,9 δισ.
ευρώ, νέες θέσεις εργασίας και ψήφο εμ-
πιστοσύνης προς τις προοπτικές της ελ-
ληνικής οικονομίας προβλέπει η εξαγορά
των μετοχών της ΔΕΠΑ Υποδομών από την
Italgas, που ολοκληρώθηκε σήμερα στην
Αθήνα. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με
την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Ital-
gas εξαγοράζει το 100% της εταιρείας από
το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιου-
σίας του Δημοσίου ΑΕ (ΤΑΙΠΕΔ) και την
Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ). Η ΔΕΠΑ
Υποδομών υπενθυμίζεται πως συμμετέ-
χει στα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου
Αττικής, Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας κα-
θώς και στη ΔΕΔΑ που αναπτύσσει τα δί-
κτυα στην υπόλοιπη χώρα.

Η συναλλαγή έκλεισε παρουσία του
υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κώστα Σκρέκα, της Ιταλίδας πρέσβειρας
στην Ελλάδα Πατρίτσια Φαλτσινέλι, και
υπογράφηκε από τον CEO της Italgas Πά-
ολο Γκάλο, τον CEO της Italgas Newco
Πιερ Λορέντζο ντελ Όρκο, τον CEO του
ΤΑΙΠΕΔ Δημήτρη Πολίτη, τον γενικό διευ-
θυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανά-
πτυξης Ομίλου των ΕΛΠΕ Γεώργιο Αλεξό-
πουλο και τον γενικό σύμβουλο των ΕΛΠΕ
Γιάννη Αψούρη.

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας τόνισε χαρακτηριστικά:
«Αυτή η συμφωνία με έναν από τους με-
γαλύτερους ενεργειακούς ομίλους της
Ευρώπης αναμένεται να αποφέρει πρό-
σθετη ώθηση στη ΔΕΠΑ Υποδομών, να
δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και
να οδηγήσει σε νέες επενδύσεις με πρά-
σινο αποτύπωμα». Τέλος, ο υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας
Σκρέκας υπογράμμισε ότι μέσω των
επενδύσεων στην Ελλάδα θα δημιουργη-
θούν πολλές νέες θέσεις εργασίας και θα
επεκταθούν τα δίκτυα διανομής φυσικού
αερίου στη χώρα. 
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Η νέα μείωση στο 11,4%
τον Ιούλιο, προπομπός
θετικών εξελίξεων

Προς μονοψήφιο 
ποσοστό η ανεργία



ΥΥπερταμείο: Νέες ευκαιρίες βιώσιμης 
και περιφερειακής ανάπτυξης στη χώρα
Ημερίδα διοργανώνει το Υπερταμείο, στο πλαίσιο της 86ης ΔΕΘ, με στόχο
την ανάδειξη αφενός της στρατηγικής του για την αξιοποίηση της δημό-
σιας περιουσίας κι αφετέρου της συμβολής του στην οικονομική και περι-
φερειακή ανάπτυξη της χώρας μέσα από τους τομείς του Real Estate, των
Υποδομών και των Logistics. Στη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσια-
στούν η δυναμική του Real Estate της χώρας και οι στρατηγικές αξιοποί-
ησής του, τα ζωτικής σημασίας έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν και οι
προκλήσεις που αντιμετωπίζονται στην αξιοποίηση της δημόσιας ακίνη-
της περιουσίας.  Στον τομέα των Logistics, θα συζητηθεί η συνολικότερη
στρατηγική που σχετίζεται με τη διάθεση ακινήτων για την κατασκευή εμ-
πορευματικών σταθμών και η ζήτηση της αγοράς για αντίστοιχους χώ-
ρους. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στον εκσυγχρονισμό των Υποδομών
μέσα από τη στοχευμένη αξιοποίηση και την προσέλκυση κεφαλαίων.

Ρ.Σ.
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της Ρεγγίνας Σαβούρδου

E
ργα ΣΔΙΤ επιλέγει το υπουρ-
γείο Υποδομών για την κα-
λύτερη απορρόφηση των
κοινοτικών πόρων αλλά και

την αξιοποίηση, προς όφελος όλων,
της εξειδικευμένης τεχνογνωσίας του
ιδιωτικού τομέα.

Έτσι, το υπουργείο προχώρησε σε
πέντε επιπλέον έργα ΣΔΙΤ, προϋπολο-
γισμού 1,2 δισ. ευρώ, δύο οδικά, δύο
φραγμάτων και ένα που αφορά στην
ανάδειξη του φορέα Λειτουργίας και
Συντήρησης του Μετρό Θεσσαλονί-
κης, του οποίου η λειτουργία θα δοθεί,
για πρώτη φορά, σε ιδιώτη.

Το πρώτο έργο που προχώρησε το
υπουργείο αφορά στη λειτουργία και
συντήρηση του Δικτύου του Μετρό
Θεσσαλονίκης, στο οποίο περιλαμβά-
νεται η συντήρηση των σταθμών, των
σηράγγων, καθώς και του τροχαίου
υλικού, ενώ αφορά στη βασική γραμ-
μή και στην επέκτασή της προς Καλα-
μαριά. Ο προϋπολογισμός του έργου

είναι 292 εκατ. ευρώ και η διάρκειά
του 12 χρόνια. Στην πρόοδο του έργου
αναφέρθηκε και ο υφυπουργός Υπο-
δομών Γιώργος Καραγιάννης, τονί-
ζοντας πως πρόκειται για ένα από τα
πιο σύγχρονα στην Ευρώπη με πάρα
πολλές καινοτομίες.

Κατασκευή και αναβάθμιση 
του οδικού άξονα ΕΟ2

Το επόμενο έργο ΣΔΙΤ αφορά στη
μελέτη, κατασκευή και χρηματοδότη-
ση της αναβάθμισης του οδικού άξονα
ΕΟ2 (Μαυροβούνι - Έδεσσα, Παρά-
καμψη Γιαννιτσών, Παράκαμψη Χαλ-
κηδόνας) και στη λειτουργία και συν-
τήρηση του τμήματος γέφυρας Αξιού
ποταμού - Έδεσσας. 

Το έργο, με προϋπολογισμό 358,8
εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει την ανα-
βάθμιση τριών τμημάτων του οδικού
άξονα Θεσσαλονίκης - Έδεσσας κα-
θώς και τη λειτουργία και συντήρησή

του και θα συμβάλει στην αναβάθμιση
της οδικής ασφάλειας στην περιοχή
της Κεντρικής Μακεδονίας.

Ένα ακόμη έργο αφορά στην κατα-
σκευή, λειτουργία και συντήρηση της
αναβάθμισης της Εθνικής Οδού Δρά-
μας - Αμφίπολης, συνολικού μήκους
43 χλμ. και προϋπολογισμού 200,4
εκατ. ευρώ.

Το τέταρτο έργο έχει ως αντικείμενο
την κατασκευή φράγματος στον ποτα-
μό Ενιπέα Φαρσάλων και στην κατα-
σκευή δικτύων διανομής νερού και
λοιπών συνοδών έργων, προϋπολογι-
σμού 185,5 εκατ. ευρώ και θα παρέχει,
επιπλέον, νερό ύδρευσης άριστης ποι-
ότητας στα Φάρσαλα, αλλά και σε άλ-
λους γύρω οικισμούς.

Αίτημα δεκαετιών αποτέλεσαν και
τα έργα αξιοποίησης του υδάτινου δυ-
ναμικού του Ταυρωνίτη ποταμού της
ΠΕ Χανίων Κρήτης, με προϋπολογι-
σμό 215,4 εκατ. ευρώ.

«Με την προκήρυξη των διαγωνι-
σμών ΣΔΙΤ για πέντε νέα έργα συνολι-
κού προϋπολογισμού 1,2 δισ. ευρώ,
προάγουμε την καινοτομία, δουλεύου-
με για την ανάπτυξη και υπηρετούμε το
δημόσιο συμφέρον», τόνισε ο υπουρ-
γός Υποδομών Κώστας Καραμανλής.

Αυξήθηκε το α’ εξάμηνο η επιβατική κίνηση στις αστικές συγκοινωνίες της Αθή-
νας, με αποτέλεσμα να υπάρξει άνοδος στις εισπράξεις κατά 83% και στις επικυρώ-
σεις κατά 58%, έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Τα στοιχεία του πρώτου
εξαμήνου καταδεικνύουν, σε γενικές γραμμές, ότι κάθε μήνας πλησιάζει περισσό-
τερο στα επίπεδα της προ πανδημίας περιόδου. 

Τόσο οι εισπράξεις όσο κι οι επικυρώσεις του πρώτου τριμήνου ανήλθαν στο 63%
του πρώτου τριμήνου του 2019, ενώ θετικά συνέβαλε και η άνοδος του τουρισμού,
καθώς στην έναρξη του καλοκαιριού, τον Ιούνιο οι επικυρώσεις έφτασαν στο 71%
και οι εισπράξεις στο 75% του 2019. 

Μεγάλη άνοδος διαπιστώνεται και στις μετακινήσεις από και προς το αερο-
δρόμιο της Αθήνας, καθώς τον Ιούνιο σημειώθηκε αύξηση 131% στις επικυρώ-
σεις και 137% στις εισπράξεις έναντι του Ιουνίου του 2021.

Ρ.Σ.

Γιώργος Καραγιάννης:
«Πρόκειται για ένα από τα
πιο σύγχρονα στην
Ευρώπη με πάρα πολλές
καινοτομίες» - Κώστας
Καραμανλής: «Προάγουμε
την καινοτομία,
δουλεύουμε για την
ανάπτυξη και υπηρετούμε
το δημόσιο συμφέρον»

ΟΑΣΑ: Άνοδος 83% στις εισπράξεις και 
58% στις επικυρώσεις το α’ εξάμηνο 

Πέντε νέα 
έργα ΣΔΙΤ
προϋπολογισμού
1,2 δισ. ευρώ
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Τ
η λύση του πετρελαίου
θέρμανσης έναντι των κλι-
ματιστικών φαίνεται να
προκρίνει η κυβέρνηση για

τον δύσκολο χειμώνα που έχουμε
μπροστά μας. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυ-
βέρνηση ετοιμάζει κίνητρα ώστε να
ωθήσει τα νοικοκυριά να περιορί-
σουν τη χρήση ηλεκτρικού για θέρ-
μανση και αντικατάστασή του με πε-
τρέλαιο θέρμανσης. Το μέτρο θα
αφορά 1,5 εκατομμύρια νοικοκυριά,
τα οποία μέχρι και πέρυσι άναψαν το
air-condition για να ζεσταθούν και
αντίκρυσαν λογαριασμούς ρεύμα-
τος… που προσομοίαζαν σε εφιάλτη. 

Η υποκατάσταση της χρήσης κλι-
ματιστικών από λέβητες πετρελαίου
θα συνοδεύεται από κίνητρα μέσω
των οποίων το πετρέλαιο θα είναι αι-
σθητά φθηνότερο σε σχέση με την

τιμή αγοράς. 
Μάλιστα με τις τιμές του φυσικού

αερίου να βρίσκονται στα ύψη, στέ-
λεχος με βαθιά γνώση της αγοράς
πετρελαίου, μιλώντας στην «Politi-
cal», δεν διστάζει να πει «με μια δό-
ση υπερβολής» πως ακόμη και η αν-
τικατάσταση λέβητα αερίου με λέβη-
τα πετρελαίου συνιστά μια συμφέ-
ρουσα επιλογή. 

Χωρίς κανείς να μπορεί να προδια-
γράψει με σιγουριά την εξέλιξη των
ενεργειακών τιμών, ωστόσο διαφαί-
νεται πως το πετρέλαιο θα παραμείνει
ακόμη πιο συμφέρουσα επιλογή
έναντι του φυσικού αερίου, όταν βέ-
βαια, δεν μιλάμε για τιμολόγια με
σταθερές χρεώσεις. 

Εκπρόσωποι των πρατηριούχων
εκτιμούν πως με τα δεδομένα της
αγοράς των τελευταίων ημερών το
πετρέλαιο θέρμανσης θα κάνει πρε-
μιέρα στα μέσα Οκτωβρίου με τιμή
κοντά στα 1,60 ευρώ ανά λίτρο. Τόσο

είχε φτάσει πέρυσι στα μέσα της σε-
ζόν βάζοντας φωτιά στους οικογενει-
ακούς προϋπολογισμούς. 

Το οικονομικό επιτελείο, αναφέ-
ρουν πληροφορίες, αναζητά τρόπους
ώστε για τη συγκεκριμένη κατηγορία
καταναλωτών η χρήση πετρελαίου να
κοστίζει τελικά αισθητά φθηνότερα.
Οι αποφάσεις βρίσκονται κοντά, ανα-
φέρουν πηγές, και οι ανακοινώσεις
αναμένεται να περιληφθούν στο πα-
κέτο εξαγγελιών της ΔΕΘ, στο επίκεν-
τρο του οποίου θα βρίσκεται η ενερ-
γειακή κρίση και οι παρενέργειές της. 

Στήριξη και στο φυσικό αέριο
Παράλληλα, τα κυβερνητικά σχέδια

περιλαμβάνουν ένα σύστημα κινή-
τρων και επιδοτήσεων και για τις
700.000 νοικοκυριά που διαθέτουν
μόνο λέβητα φυσικού αερίου. Το περ-
σινό σχήμα των επιδοτήσεων (20 ευ-
ρώ από το κράτος και 20 από τη ΔΕ-
ΠΑ) φέτος κρίνεται ανεπαρκέστατο

για την κάλυψη του προβλήματος,
όταν οι τιμές κυμαίνονται μεταξύ 250
και 300 ευρώ, αν δεν τις ξεπερνούν. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το οικονο-
μικό επιτελείο καταστρώνει δύο σε-
νάρια διαχείρισης της ενεργειακής
κρίσης και των επιπτώσεών της στην
ελληνική οικονομία, τα νοικοκυριά
και τις επιχειρήσεις. Ένα με τιμές
«νορμάλ» για το φυσικό αέριο και ένα
με ακραίες, με την ελπίδα ότι η Ευρώ-
πη, έστω και με δραματική καθυστέ-
ρηση, θα λάβει δραστικές αποφάσεις
ελέγχου των τιμών.

Στη ΔΕΘ οι ανακοινώσεις 
της κυβέρνησης για το σχέδιο
ανακούφισης - Στόχος 
ο περιορισμός της χρήσης
ηλεκτρικού για θέρμανση

Ανάκαμψη της εγχώριας αγοράς καυσίμων στα
προ πανδημίας μεγέθη εκτιμά η Motor Oil για φέτος,
σύμφωνα με όσα ανέφερε ο αναπληρωτής διευθύ-
νων σύμβουλος της Motor Oil Πέτρος Τζαννετάκης
σε conference call με αναλυτές που πραγματοποι-
ήθηκε την Τετάρτη. 

Κάνοντας έναν απολογισμό του πρώτου μισού του
έτους, επισήμανε ότι η εγχώρια αγορά καυσίμων
εξακολουθεί να καταγράφει ισχυρή μεγέθυνση λόγω
της συνεχιζόμενης ανάκαμψης από την πανδημία.
Μάλιστα, προέβλεψε ότι βρίσκεται σε τροχιά, ώστε

να επανέλθει στο τέλος του 2022 κοντά στα προ παν-
δημίας επίπεδα, με κύρια ώθηση από τον τουρισμό. 

Η Motor Oil ανακοίνωσε αποτελέσματα σε επίπεδο
ρεκόρ για το πρώτο εξάμηνο του έτους, ενώ, σύμφω-
να με τις επισημάνσεις του κ. Τζαννετάκη, τόσο οι
πωλήσεις όσο και τα περιθώρια διύλισης παραμέ-
νουν ισχυρά, αν και σε ελαφρώς χαμηλότερο επίπε-
δο από το δεύτερο τρίμηνο. Πρόσθεσε ωστόσο ότι
παραμένει ο κίνδυνος μείωσης των πωλήσεων λόγω
των υψηλών τιμών του καυσίμων, κάτι που, όπως εί-
πε, δεν έχει φανεί ακόμη.

Ώθηση στα αποτελέσματα της εταιρείας αναμένε-
ται να δώσει προς το τέλος του έτους η λειτουργία
της νέας μονάδας κατεργασίας νάφθας, που θα αυ-
ξήσει την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέ-
μενης αξίας. Ο κ. Τζαννετάκης εκτίμησε ότι ως το τέ-
λος του χρόνου θα έχει ολοκληρωθεί η εξαγορά της
Ελλάκτωρ, που περιλαμβάνει την εξαγορά του 30%
των μετοχών της μητρικής και συμμετοχή 75 % στην
εταιρεία που εκμεταλλεύεται τις Ανανεώσιμες Πη-
γές Ενέργειας.

Μ.ΜΑΣΤ.

Σε τροχιά ανάκαμψης η αγορά καυσίμων - Εντός του έτους το deal Motor Oil - Ελλάκτωρ

Κίνητρα επιστροφής 
στο πετρέλαιο για
1,5 εκατ. νοικοκυριά
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τουρισμός, σύμφωνα με
τα μέχρι τώρα δεδομένα,
αναμένεται να καταγρά-
ψει επίπεδα ρεκόρ και να

ξεπεράσει σε έσοδα το 2019. Σύμ-
φωνα με έρευνα της AirDNA, η ζήτη-
ση για βραχυχρόνιες μισθώσεις κα-
τά τη θερινή περίοδο, με βάση τις
κρατήσεις για τους μήνες Ιούλιο, Αύ-
γουστο και Σεπτέμβριο, καταγράφει
αύξηση της τάξης του 26,5% σε σχέ-
ση με το αντίστοιχο διάστημα του
2019, αποτελώντας την κορυφαία
επίδοση πανευρωπαϊκά.

Οι υψηλότερες προκρατήσεις για το
πρώτο πενθήμερο του Σεπτεμβρίου
καταγράφονται στη Σαντορίνη με 95%,
ακολουθούν η Σκιάθος με 89%, η Ύδρα
με 88%, η Σκόπελος με 86%, η Νάξος
που το φετινό καλοκαίρι καταγράφει
έντονο τουριστικό ενδιαφέρον τόσο
από αλλοδαπούς όσο και από εγχώρι-
ους ταξιδιώτες που αγγίζει το 82%, η
Κύθνος με 79%, αλλά με μικρή δυναμι-
κή στον κλάδο των βραχυχρόνιων μι-
σθώσεων (268 ακίνητα), η Πάρος με
76%, αλλά με 2.902 ακίνητα εγγεγραμ-
μένα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας
μίσθωσης, και η Μύκονος με 75% και
δυναμική στον κλάδο της βραχυχρό-
νια μίσθωσης 3.615 ακίνητα.

«Νέες ευκαιρίες»
Όσον αφορά το πρώτο πενθήμερο

του Οκτωβρίου, οι υψηλότερες προ-
κρατήσεις καταγράφονται στη Σαντο-

ρίνη με 83% και 3.739 ακίνητα εγγε-
γραμμένα σε πλατφόρμες βραχυχρό-
νιας μίσθωσης, εκ των οποίων τα
2.804 στην Airbnb. Ακολουθεί η Νά-
ξος με 74% και δυναμική στον κλάδο
2.411 ακίνητα, η Ύδρα και η Πάρος με
69%, και 68% η Σκιάθος με τη Σκόπελο.

«Το μοντέλο του τουρισμού αλλάζει
και δεν αλλάζει μόνο στη χώρα μας
αλλά σχεδόν στο σύνολο των ευρω-
παϊκών χωρών του Νότου, όπως Ισπα-
νία, Ιταλία και Γαλλία, όπου εκμεταλ-
λεύονται τους πόρους του Ταμείου
Ανάκαμψης. Αλλάζει και δημιουργεί
νέες ευκαιρίες στην εκάστοτε χώρα
που θα αντιληφθεί εγκαίρως το νέο
μοντέλο, θα κινηθεί γρήγορα και θα

ανταποκριθεί άμεσα στις προκλήσεις
της νέας εποχής που έρχεται και ήδη
διανύουμε. Ο κλάδος της οικονομίας
διαμοιρασμού ενδεχομένως να απο-
τελεί ένα κομμάτι του νέου μοντέλου
που ήδη διαμορφώνεται και παράλλη-
λα αποτελεί ευκαιρία τόσο για τους
εγχώριους και μη επενδυτές όσο και
για τους ιδιοκτήτες ακινήτων», τονίζει
ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Κτη-
ματομεσιτικού Δικτύου E- Real Esta-
tes Θεμιστοκλής Μπάκας.

Σαρώνει το Airbnb
Παράλληλα, η ζήτηση στον κλάδο

των βραχυχρόνιων μισθώσεων, έως
τον Μάρτιο της φετινής χρονιάς, κατέ-

γραψε αύξηση της ζήτησης κατά 232%
για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύ-
γουστο σε σχέση με το αντίστοιχο διά-
στημα του 2021. «Από τις αρχές του
2022 είχαμε αναφέρει ότι ο κλάδος των
βραχυχρόνιων μισθώσεων το φετινό
καλοκαίρι θα ξεπεράσει τα επίπεδα
του 2019, γεγονός που επιβεβαιώνε-
ται», συμπληρώνει ο κ. Μπάκας και κα-
ταλήγει: «Οι πληρότητες σε πολυτελείς
εξοχικές κατοικίες με ιδιωτική ή/και
κοινόχρηστη πισίνα για τους μήνες
Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο σε Μύκονο
και Σαντορίνη άγγιξαν το 95%-97%. Πα-
ράλληλα, υψηλές προκρατήσεις για
πολυτελείς βίλες με ιδιωτική ή και κοι-
νόχρηστη πισίνα στη Μύκονο καταγρά-
φονται και για τις πρώτες μέρες του Σε-
πτεμβρίου αγγίζοντας το 92% και για το
πρώτο πενθήμερο του Οκτωβρίου το
85%. Ενώ στη Σαντορίνη, για πολυτελή
εξοχική κατοικία, τις πρώτες μέρες του
Σεπτεμβρίου, οι προκρατήσεις αγγί-
ζουν το 97% και για το πρώτο πενθήμε-
ρο του Οκτωβρίου το 87%».

Τα δύο νησιά πρώτα 
στις προτιμήσεις των τουριστών
Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 
με πολύ μεγάλη πληρότητα -
Ακολουθούν Ύδρα, 
Σκόπελος, Νάξος

Σαντορίνη 
και Σκιάθος θα
«πνιγούν» και
το φθινόπωρο 
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ετά την εξαιρετική παρουσία τα
τελευταία 3 χρόνια και την θεαμα-
τική εξέλιξη της επιχειρησιακής
εμβέλειας και των οικονομικών

μεγεθών της, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπε-
ζα-HDB έχει ήδη υποβάλει αίτημα στην Ευρω-
παϊκή Επιτροπή (DG ECFIN στο πλαίσιο του
προγράμματος InvestEU) για να καταστεί ο
πρώτος ελληνικός πιστοποιημένος φορέας
άμεσης αξιοποίησης κοινοτικών κονδυλίων,
όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας που ονο-
μάζεται pillar assessment, η οποία θα επιτρέ-
ψει στην HDB να διαχειρίζεται μελλοντικά πό-
ρους του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού, η Ελ-
ληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB προχωρά
στην υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών εταιρι-
κής διακυβέρνησης, με διαχωρισμό των εκτε-
λεστικών και μη εκτελεστικών ρόλων. 

H γενική συνέλευση της Ελληνικής Αναπτυ-
ξιακής Τράπεζας-HDB ενέκρινε την τοποθέτηση του πρώην υφυπουργού Οικονομικών, πρ. ευρωβουλευτή και πρεσβευ-
τή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γιώργου Ζαββού στη θέση του μη εκτελεστικού προέδρου του διοικητικού συμβουλίου. 

Η εκτελεστική αρμοδιότητα παραμένει στην διευθύνουσα σύμβουλο (CEO) Αθηνά Χατζηπέτρου και στον αντιπρό-
εδρο Παντελή Τζωρτζάκη σε θέματα καινοτομίας. 

Η Ελένη Βρεττού στο τιμόνι 
της Attica Bank

Εγκρίθηκε η ανασυγκρότηση του διοικη-
τικού συμβουλίου της Attica Bank, με την
κυρία Ελένη Βρεττού να αναλαμβάνει χρέη
διευθύνουσας συμβούλου από 16 Σεπτεμ-
βρίου, αντικαθιστώντας τον μεταβατικό δι-
ευθύνοντα σύμβουλο κ. Μιχάλη Ανδρεάδη,
ο οποίος είχε οριστεί στη θέση αυτή από τον
Φεβρουάριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η
νέα διοίκηση θα ζητήσει παράταση για την
κατάθεση του επιχειρησιακού πλάνου και
κεφαλαιακού σχεδίου της Attica Bank, κα-
θώς η προθεσμία που είχε λάβει στα τέλη
Ιουλίου λήγει στις 2 Σεπτεμβρίου.

Παπουτσάνης: Εξαγορά 
της Σαπωνοποιίας «Αρκάδι»

Η Παπουτσάνης ανακοίνωσε την εξαγο-
ρά κατά 100% της Σαπωνοποιίας «Αρκάδι».
«Με τη συμφωνία αυτή, που είναι πλήρως
ευθυγραμμισμένη με τη φιλοσοφία και την
επιχειρηματική στρατηγική της, η Παπου-
τσάνης εισέρχεται στις αγορές φροντίδας
ρούχων και καθαριστικών γενικής χρήσε-
ως, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα το προ-
ϊοντικό της χαρτοφυλάκιο και την παρουσία
της στην ελληνική αγορά», σημειώνεται στη
σχετική ανακοίνωση.

Intralot: Αυξημένα έσοδα 
και EBITDA το α’ εξάμηνο

Αύξηση στα έσοδα και τα EBITDA ανα-
κοίνωσε ο όμιλος της Intralot για το α’ εξά-
μηνο του έτους. Ειδικότερα, όπως ανακοί-
νωσε ο όμιλος, κατά το α’ εξάμηνο του
2022, τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα
€204,8 εκατ. (+1,1% σε ετήσια βάση). Κατά
την ίδια περίοδο, τα κέρδη EBITDA διαμορ-
φώθηκαν στα €55,1 εκατ. (+1,4% σε ετήσια
βάση), ενσωματώνοντας τον θετικό αντί-
κτυπο από τις δράσεις περιορισμού του κό-
στους σε επίπεδο HQ.

Αύξηση 10,2% εμφάνισε η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου
επενδυτικών ακινήτων και συμμετοχών της Noval Property
στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Ειδικότερα, κατά την 30ή Ιου-
νίου 2022, η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου των 61 επενδυ-
τικών ακινήτων και συμμετοχών της Noval Property διαμορ-
φώθηκε στα 455,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά
42,2 εκατ. ευρώ (αύξηση 10,2%) έναντι της εύλογης αξίας της
31ης Δεκεμβρίου 2021 (44 επενδυτικά ακίνητα και συμμετο-
χές). Σημειώνεται ότι η Noval Property εντός του πρώτου
εξαμήνου του 2022 πραγματοποίησε αύξηση μετοχικού κε-
φαλαίου κατά το ποσό των 21,35 εκατ. ευρώ με εισφορές σε είδος ακινήτων και μετοχών εκδόσεως εταιρειών που
έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Ν. 2778/1999.

HDB: Νέος μη εκτελεστικός πρόεδρος ο Γ. Ζαββός
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

Noval Property: Στα 455,5 εκατ. η εύλογη αξία  του χαρτοφυλακίου

Με ισχυρή βελτίωση των μεγεθών του σε όλα σχε-
δόν τα επίπεδα ολοκλήρωσε το πρώτο μισό του
έτους ο Όμιλος Ελλάκτωρ, κατά το οποίο παρουσία-
σε εκτίναξη των EBITDA κατά 134% στα 117 εκατ. ευ-
ρώ και αύξηση πωλήσεων κατά 22% στα 479 εκατ.
ευρώ. Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε ο Ελλάκτωρ,
στα βασικά οικονομικά μεγέθη του α’ εξαμήνου
2022: 
� €479 εκατ. ο συνολικός Κύκλος Εργασιών Ομίλου,
αύξηση 22% σε ετήσια βάση.

� €126 εκατ. συγκρίσιμα Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) για το α’ εξάμηνο 2022, ή αύξηση 65%. To
EBITDA ανήλθε σε €117 εκατ., αυξημένο κατά 134%.
� €31 εκατ. Κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) στο α’ εξάμηνο 2022, έναντι ζημιών €48 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2021.
� €12 εκατ. Καθαρά κέρδη (ΕΑΤ) έναντι ζημιών €55 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Ελλάκτωρ: Εκτίναξη 134% των EBITDA στα 117 εκατ. στο εξάμηνο
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Τ
ο ελληνικό ποδόσφαιρο σαν μια μικρή

Βουλή λατινοαερικάνικου ή φιλιππινέ-

ζικου τύπου, που έρχονται στα χέρια συ-

χνά - πυκνά, ξεπέρασε κάθε όριο στην

Εκτελεστική της ΕΠΟ, με τον πρόεδρο της Super

League 1 και εξ οφίτσιο αντιπρόεδρο της ΕΠΟ

Βαγγέλη Μαρινάκη να αποκαλεί «ηλίθιο» τον ομό-

λογό του της ομοσπονδίας Τάκη Μπαλτάκο κι αυ-

τός να ανταποδίδει. 

Να μιλάνε για «λαθραία πετρέλαια» και «λαθραία

πλοία». Ευτυχώς που ο Β. Μαρινάκης συμμετείχε

διαδικτυακά και δεν ήταν παρών στη συνεδρίαση,

γιατί μπορεί να βλέπαμε ή να ακούγαμε κι άλλα. Αλ-

λά κι αυτά που έγιναν δεν ήταν λίγα. 

Όταν η συζήτηση έφτασε στη μείωση του ποσο-

στού από το 5% στο 1% που παρακρατεί η ΕΠΟ από τα

τηλεοπτικά συμβόλαια των ΠΑΕ, έγινε της… φιλιπ-

πινέζικης Βουλής. Με την αιτιολογία ότι το υπόλοι-

πο 4% θα διοχετευόταν στην επαγγελματική διαιτη-

σία, ο Μπαλτάκος είπε ότι αυτή δεν υπάρχει. Ο Μα-

ρινάκης τόνισε ότι θα υπάρξει. Κι εκεί άρχισαν τα

ωραία, «είσαι άσχετος», «όχι εσύ είσαι άσχετος». Ο

Μαρινάκης τόνισε ότι η ΕΠΟ δεν θέλει επαγγελματι-

κή διαιτησία, γιατί δεν θα έχει λόγους ύπαρξης…

ποδηγέτησης των διαιτητών. 

Μετά, ο Μαρινάκης κατηγόρησε το μέλος της

Εκτελεστικής Επιτροπής Λεωνίδα Θωμαΐδη «τα

παίρνεις μεροκάματα από τον Μελισσανίδη», «κι

εσύ δίνεις μεροκάματα», «όχι σε κάτι γελοίους σαν

κι εσένα». Καταλαβαίνετε το επίπεδο.

Όπως μόνο η «Political» επισήμανε, όλος ο καυ-

γάς γίνεται για το πάπλωμα της διαιτησίας. Ο

Μπαλτάκος την θέλει στην ΕΠΟ, όπως προβλέπει

το καταστατικό των υπερκείμενων συνομοσπον-

διών FIFA/UEFA. Όμως, αυτός ο εναγκαλισμός της

ΕΠΟ με τη διαιτησία οδήγησε το ελληνικό ποδό-

σφαιρο στην αναξιοπιστία, καθότι όλοι τους ήθε-

λαν να την χειραγωγήσουν. Ο Μαρινάκης θέλει

επαγγελματική και ανεξάρτητη από την ΕΠΟ.

Επαγγελματική έγινε με νόμο του Αυγενάκη, αλλά

θα ανήκει στην Super League1; Η ΕΠΟ έχει δικό

της αρχιδιαιτητή, τον Μπένετ, και η Super League

1 τον Κλάτενμπεργκ. Κωμωδία.

Σήμερα Παρασκευή αναμένονται στην Αθήνα για

συνάντηση με τον Λευτέρη Αυγενάκη εκπρόσωποι

των FIFA/UEFA. Αυτό θα είναι το αποκλειστικό θέμα

συζήτησης. Μία είναι η μεγάλη αλήθεια: ότι αν

Εκτελεστικός διευθυντής της UEFA δεν ήταν ο Θό-

δωρος Θεοδωρίδης, γιος του μακαρίτη Σάββα Θεο-

δωρίδη, οι δύο υπερκείμενες αρχές θα είχαν πετά-

ξει την Ελλάδα -και δικαίως- έξω από κάθε διοργά-

νωση. Διότι γνωρίζουν πολύ καλά όλο το παρασκή-

νιο για τον έλεγχο της διαιτησίας στην Ελλάδα από…

αρχαιοτάτων χρόνων. 

Χαμαιτυπείο…
Βουλή… Φιλιππίνων 

το ελληνικό ποδόσφαιρο, 
ακραίες εκφράσεις 

στην ΕΠΟ 
μεταξύ Μαρινάκη 

και Μπαλτάκου



Η
Εθνική μπά-
σκετ, που για
πολλούς έχει
το καλύτερο

ρόστερ όλων των εποχών,
ρίχνεται σήμερα στην
«μάχη» του Eurobasket
2022, αντιμετωπίζοντας
την Κροατία στον 3ο όμιλο
του τουρνουά, με έδρα το
Μιλάνο. Το μοναδικό πρό-
βλημα που αντιμετωπίζει
ο ομοσπονδιακός τεχνι-
κός Δημήτρης Ιτούδης εί-
ναι των δύο… πανύψη-
λων Γιώργου Παπαγιάννη
και Κώστα Αντετοκούνμ-
πο, που το πιο πιθανό εί-
ναι να μην χρησιμοποι-
ηθούν καθόλου ή να παίξουν λίγο. Θα είναι, όμως, τα
άλλα παιδιά εκεί, ο Γιάννης, ο Σλούκας, ο Καλάθης, ο
Παπανικολάου, ο Θανάσης, ο Ντόρσεϊ. Η Εθνική μας
δίνεται ως τρίτο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο πίσω
από την Γαλλία και την Σλοβενία. Από κάθε όμιλο θα

προκριθούν τέσσερις για την νοκ-άουτ φάση των
«16», που θα γίνει στο Βερολίνο. Το πρόγραμμα της
Εθνικής: 2/9 18:00 Κροατία - Ελλάδα, 3/9 22:00 Ελλά-
δα - Ιταλία, 5/9 18:00 Μ. Βρετανία - Ελλάδα, 6/9 18:00
Ελλάδα - Ουκρανία, 8/9 18:00 Εσθονία - Ελλάδα. 

Ελλάδα - Κροατία στο τζάμπολ Πορτογάλος σφυρίζει 
το Άρης - ΠΑΟΚ

Ο Πορτογάλος Γκοντίνιο θα είναι ο διαιτητής
της αναμέτρησης του μεγάλου ντέρμπι της Θεσ-
σαλονίκης, Άρης-ΠΑΟΚ, μεθαύριο Κυριακή. Εί-
χε σφυρίξει και το Άρης - ΠΑΟΚ 1-0 τον Απρίλιο,
ενώ την περασμένη σεζόν ήταν ρέφερι στους
αγώνες ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 1-1 και ΠΑΟΚ -
Ολυμπιακός 1-2 στα play off. Στο Ολυμπιακός -
Ιωνικός ορίστηκε ο Διαμαντόπουλος, Τσαγκαρά-
κης στο Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός, Αγγελά-
κης στο Αστέρας Τρ. - Λαμία, Σιδηρόπουλος στο
Ατρόμητος - Παναιτωλικός και Μανούχος στο
ΑΕΚ - ΠΑΣ Γιάννινα.

Πήρε το ρεκόρ από Μέσι,
Ρονάλντο

Ρεκόρ που εί-
χαν μόνο Μέσι
και Κριστιάνο Ρο-
νάλντο έσπασε
προχτές ο διε-
θνής Βραζιλιάνος
άσος Νεϊμάρ στην
Παρί Σεν Ζερμέν.
Έβαλε γκολ, έδω-
σε και ασίστ για
16ο σερί παιχνίδι
στο εκτός έδρας 3-0 επί της Τουλούζ. Οι δύο
GOATs είχαν φτάσει μέχρι τα 15 σερί ματς, είτε με
γκολ είτε με ασίστ. Προς το τέλος του ματς έγινε
αλλαγή και δυστρόπησε.

Το «αγρίμι» Χάαλαντ 
δεν εξημερώνεται 

Με χατ τρικ του Χάαλαντ σε 16 λεπτά, η Μάν-
τσεστερ Σίτι διέλυσε 6-0 την Νότιγχαμ Φόρεστ
του Βαγγέλη Μαρινάκη στο «Έιτιχαντ». Η Λίβερ-
πουλ στις καθυστερήσεις με γκολ του νεαρού
Πορτογάλου Καρβάλιο έκαμψε την αντίσταση
της Νιουκάστλ στο «Άνφιλντ». Η Άρσεναλ με τη
νίκη της 2-1 στο «Εμιρέιτς» κόντρα στην Άστον
Βίλα, είναι η μοναδική ομάδα που έχει 5x5 στην
Premier League.

Μπράβο στα παιδιά του ΠΑΟΚ
Αξιέπαινη ανακοίνωση όλων των συνδέσμων

του ΠΑΟΚ. Αναφέρουν ότι θα είναι πάντα κοντά
στην ομάδα τους και θα κάνουν ό,τι μπορούν για
να μην υπάρξουν περιστατικά, όπως οι δολοφο-
νίες του Άλκη, του Νάσου, του Τόσκο, του
Μπλιώνα και του Φιλόπουλου. Καλούν όλους
τους αντιπάλους να κάνουν κι αυτοί το ίδιο. Πρώ-
τη φορά στα χρονικά βγαίνει τέτοια ανακοίνωση
και μακάρι να είναι αληθινή.

Υποψήφιος για
την Μπόρνμουθ ο Μαρτίνς

Όπως μεταδίδουν τις τελευταίες ώρες ορισμένα πορτογαλικά
ΜΜΕ, ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού Πέδρο Μαρτίνς
είναι βασικός υποψήφιος για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία
της Μπόρνμουθ στην Αγγλία, στη θέση του Σκορ Πάρκερ που
απολύθηκε με το ντροπιαστικό 9-0 από την Λίβερπουλ. Άλλοι
υποψήφιοι, οι Τζον Τέρι, Χάρι Ρέντναπ και Γουέιν Ρούνεϊ,
προπονητής της Ντι Σι Γιουνάιτεντ στις ΗΠΑ.

«Αντίο» US Open
για την Μαρία

Μετά τον Στέφανο Τσιτσιπά και η Μαρία Σάκκαρη αποχαιρέτησε πρόωρα το US Open. Η 27χρονη
Ελληνίδα αποκλείστηκε στον δεύτερο γύρο του τουρνουά από την Κινέζα Σιγιού Γουάνγκ, μετά
από μάχη δύο ωρών και 43 λεπτών. Τα σετ, 6-3, 5-7, 5-7. Σε δηλώσεις της η Ελληνίδα
πρωταθλήτρια τόνισε ότι χρειάζεται ξεκούραση από τα συνεχή παιχνίδια, γι’ αυτό και
παρουσιάστηκε αγνώριστη, έστω κι αν προηγήθηκε.

SPORTS
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα 

Δάρδα

Η
θρυλική κωμωδία «Ο μπακαλόγατος»
επιστρέφει στις θεατρικές αίθουσες
με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Ζουγανέ-
λη! Η ταινία ορόσημο του ελληνικού

κινηματογράφου θα ανέβει... πειραγμένη στην
«Πειραιώς 131» συνοδεία (για πρώτη φορά) ζων-
τανής μουσικής!

Η διασκευή - σκηνοθεσία της φετινής παρά-
στασης που φιλοδοξεί να «σπάσει» ταμεία, είναι
του δαιμόνιου δημιουργού Γιώργου Βάλαρη που
επέλεξε σημαντικούς ηθοποιούς για τον θίασο
που απαρτίζεται από τους: Γιώργο Αρμένη, Θανά-
ση Βισκαδουράκη, Ευτυχία Φαναριώτη, Κατερίνα
Τσάβαλου, Ασπασία Κοκόση, Αιμίλιο Ράφτη, Στα-
μάτη Τζελέπη και Πέτρο Ξεκούκη.

Η σπαρταριστή κωμωδία «Της κακομοίρας»
(περισσότερο γνωστή ως «Ο μπακαλόγατος») του
Ντίνου Κατσουρίδη (1963), πιθανόν η δημοφιλέ-
στερη κωμωδία της εγχώριας μεγάλης οθόνης,
είναι βασισμένη στο ομώνυμο θεατρικό έργο των
Χρήστου και Γιώργου Γιαννακόπουλου. Οι ατάκες
που εκτοξεύονταν σε ρυθμό πολυβόλου από τον
Ζήκο-Κώστα Χατζηχρήστο, στον καλύτερο ίσως
ρόλο της καριέρας του, έχουν μείνει διαχρονικές
και επίκαιρες!

«Με το πέρασμα του χρόνου νιώθω ακόμα πιο
έντονα την ανάγκη να λειτουργώ στον χώρο που
τόσο αγαπώ, το θέατρο, σύμφωνα με το ένστικτό
μου και υπηρετώντας κάθε φορά είδη έργων

που με εκφράζουν τη δεδομένη χρονική στιγμή,
έχοντας πάντα κυρίαρχο άξονα συνεργασίες με
καλλιτέχνες που μιλάμε κοινή γλώσσα, που
εκτιμώ και νιώθω οικεία», ανέφερε στο σημεί-
ωμά του ο Γιώργος Βάλαρης. Και συνέχισε: «Η
απόφασή μου να παρουσιάσω στο θέατρο μια
από τις εμπορικότερες ταινίες του ελληνικού κι-
νηματογράφου, έχει να κάνει με την ανάγκη μου
να ασχοληθώ ξανά με ένα είδος που αγαπώ ιδι-
αίτερα, τη μουσική κωμωδία, έχοντας στο πλευ-
ρό μου ως βασικό πρωταγωνιστή τον αγαπημένο
μου Γιάννη Ζουγανέλη που θεωρώ πως με την
εκρηκτική “ροκ” προσωπικότητά του είναι ο ιδα-
νικός ενσαρκωτής ενός ρόλου που χαρακτήρισε
την καριέρα του σπουδαίου κωμικού μας Κώστα
Χατζηχρήστου. Είναι επίσης μεγάλη η χαρά μου
που συνεργάζομαι με τον κορυφαίο ηθοποιό
και θεατράνθρωπο Γιώργο Αρμένη!».

«Ο μπακαλόγατος» αποτελεί μια σπουδαία
κωμική νεοελληνική ηθογραφία μιας βασανι-
σμένης και ελπίζουσας εποχής, νοσταλγικής
και διαποτισμένης από το εκρηκτικό ταμπερα-
μέντο ενός χαρακτήρα που κάλλιστα ταυτίζεται
με τον κάθε Νεοέλληνα «καταφερτζή», που
προσπαθεί να επιβιώσει και να ξεχωρίσει με
όπλο την εξυπνάδα και την τσαχπινιά, μη διστά-
ζοντας να διεκδικήσει το όνειρο στον έρωτα και
σε μια καλύτερη ζωή! Η παράσταση θα κάνει
πρεμιέρα την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου!

Ο Ζούγα γίνεται... Ζήκος!



Τη γλίτωσε φτηνά!

Άγιο είχε η Έλενα Ασημακοπούλου! Η γνω-
στή ηθοποιός παραλίγο να πέσει θύμα οικονο-
μικής απάτης από χάκερ, αλλά σώθηκε χάρις
στην εξυπνάδα της. Η ίδια περιέγραψε την πε-
ριπέτειά της στο Instagram, αναφέροντας:
«Πριν από λίγο, χτυπάει το τηλέφωνο, είναι μία
κυρία πολύ βιαστική από ένα φαρμακείο, η
οποία ήθελε να κάνει μία κατάθεση κι επέμενε
να θέλει το iban του τραπεζικού λογαριασμού,
το κινητό μου τηλέφωνο και πολλά προσωπικά
δεδομένα. Όπως καταλαβαίνετε, το μυρίστηκα,
ευτυχώς».

Οι κληρονόμοι

Ο κύβος ερρίφθη: Οι νόμιμοι κληρονόμοι της
περιουσίας της Ζωζώς Σαπουντζάκη μετά τον
θάνατό της θα είναι τα ανίψια της. Την αποκάλυ-
ψη έκανε η αειθαλής «Βασίλισσα της Νύχτας»
σε πρόσφατη συνέντευξή της, δηλώνοντας:
«Δεν έχω κάνει διαθήκη. Έχω ανίψια και θα
μοιραστούν ό,τι έχω, καθώς και το διαμέρισμα
στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Είχα άλλα 3-4, τα
οποία νοίκιαζα. Μετά άρχισα να τα πουλάω. Δεν
ήμουν στα οικονομικά καλή. Τα έτρωγα τα χρή-
ματα στον εαυτό μου, να βγω ωραία!». 

Ασφυκτικές πιέσεις δέχεται
η Δήμητρα Αλεξανδράκη από
μερίδα followers στο Insta-
gram, προκειμένου ν’ αποκα-
λύψει το πρόσωπο του συντρό-
φου της. Το μοντέλο εκνευρι-
σμένο απάντησε μέσω της σελί-
δας της, αναφέροντας: «Επειδή
το 80% των ερωτήσεων είναι πό-
τε παντρεύομαι και γιατί δεν
δείχνω τον σύντροφό μου, θα
σας απαντήσω ότι, πρώτον, δεν
είναι τσάντα και, δεύτερον, έχει
να κάνει με προσωπική ζωή και
δεν θέλω να το χαλάσω».

Πήρε ανάποδες

Σ
το Ποζιτάνο, το πολύχρωμο χωριό της Ιταλίας γιόρτασε την
ονομαστική της γιορτή η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Η
εκρηκτική καλλονή απολαμβάνει πολυτελείς διακοπές με
τον σύντροφό της Στάθη Σχίζα, τον νικητή του φετινού

«Survivor», που κατέκτησε το τρόπαιο αλλά και τα 100.000 ευρώ! Το
ζευγάρι είναι σε love mood, ωστόσο ο ερωτευμένος επιχειρηματίας
δεν μπορούσε να μην ευχηθεί δημόσια στην αγαπημένη του, δημο-
σιεύοντας στο Instagram σειρά από βίντεο, με την εορτάζουσα να
κάνει χαριτωμένες γκριμάτσες: «Χρόνια πολλά, αγάπη μου! Με
όποια φάτσα, εγώ σε αγαπώ πολύ, αστέρι μου. Να σε χαίρομαι, να
είσαι γερή, δυνατή, υγιής και να συνεχίζεις να κάνεις την κάθε μας
μέρα ξεχωριστή. Love you!». Φίλοι από το στενό περιβάλλον τους
επιμένουν πως το παθιασμένο ειδύλλιο θα καταλήξει σίγουρα στα
σκαλιά της εκκλησίας, πιθανότατα την επόμενη χρονιά!

Θα φάμε κουφέτα!
Έφτασε η ομορφότερη ημέρα για τη Νεσχάν Μουλαζίμ! Το γνω-
στό μοντέλο με καταγωγή από την Τουρκία, θα ντυθεί σήμερα
νυφούλα στο πλευρό του αγαπημένου της Στέλιου Πολογεώργη,
ανταλλάσσοντας όρκους αγάπης και πίστης στο δημαρχείο της
Μυκόνου. Ο γάμος τους θα πραγματοποιηθεί έπειτα από αρκε-
τές αναβολές λόγω covid, με κουμπάρα τη Βασιλική Τσεκούρα,
σύζυγο του παλαίμαχου διεθνή μπασκετμπολίστα Θοδωρή Πα-
παλουκά!  

Μεγάλες στιγμές για το αγαπημένο ζευ-
γάρι Γιώργο Γιαννιά και Ελευθερία Παντε-
λιδάκη! Γιόρτασαν την 7η επέτειο γάμου
τους και ο γνωστός τραγουδιστής αποκάλυ-
ψε για τη σχέση τους: «7 χρόνια γάμου, 7
χρόνια φαγούρας. Για εμάς δεν ισχύει, για-
τί σ’ αυτά τα 7 χρόνια ζήσαμε τις πιο ευτυχι-
σμένες στιγμές της ζωής μας. Ο Θεός μας
χάρισε τους δυο μας γιους: τον Στέφανο και
τον Αντώνη!».
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Διακοπές και γιορτή 
στο Ποζιτάνο

Επέτειος γάμου!



Δ
υστυχώς, στις αναπτυγμένες χώρες
παρατηρείται έντονα το φαινόμενο της
κατασπατάλησης των τροφίμων. Αυτό
έχει άμεση συνέπεια και την κατα-

στροφή του φυσικού περιβάλλοντος. 
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΟΗΕ, στο άμε-

σο μέλλον θα σημειωθούν σε διάφορες περιοχές
του πλανήτη λιμοί, οι οποίοι θα οδηγήσουν εκα-
τομμύρια ανθρώπους στο όριο της ασιτίας. Ωστό-
σο, τα τελευταία χρόνια καταγράφεται μεγάλη
σπατάλη φαγητού, σε χώρες κυρίως του δυτικού
κόσμου, η οποία και βαίνει αυξανόμενη. Ο FAO
(Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας του
ΟΗΕ) έχει υπολογίσει ότι τουλάχιστον το 30% του
φαγητού που παράγεται παγκοσμίως, αξίας περί-
που 940 δισ., χάνεται κάθε χρόνο. 

«Το εντυπωσιακό, δε, είναι», όπως επισημαί-
νει ο κ. Κάρολος Παπαλαζάρου, κλινικός διαιτο-
λόγος - διατροφολόγος, «ότι η σπατάλη αυτή δεν
αφορά μόνο στα απορρίμματα των νοικοκυριών
(μέσω των οποίων και έγινε αρχικά αντιληπτό το
φαινόμενο), αλλά και σε ολόκληρη την αλυσίδα
που προηγείται της κατανάλωσης: στα στάδια
της παραγωγής, της επεξεργασίας, της διανο-
μής, της χονδρικής και της λιανικής. Δεν πετάμε
δηλαδή μόνο “περισσότερο απ’ όσο πρέπει”, αλ-
λά καλλιεργούμε, επεξεργαζόμαστε, τυποποι-
ούμε, διαθέτουμε και πουλάμε “περισσότερο
απ’ όσο πρέπει”».

Ο κ. Παπαλαζάρου εξηγεί πως μπορούμε να
υιοθετήσουμε σε ατομικό επίπεδο κάποιες απλές
συνήθειες, οι οποίες θα οδηγήσουν άμεσα στη

μείωση της υπερκατανάλωσης και έμμεσα στη
μείωση της άσκοπης παραγωγής τροφίμων και
των συνεπειών της. « Προγραμματίζουμε τα ψώ-
νια μας, φτιάχνοντας μία λίστα τροφίμων και ένα
εβδομαδιαίο πρόγραμμα γευμάτων, ώστε να μην
κάνουμε υπερβολικές ή άχρηστες αγορές. 

Φροντίζουμε να αγοράζουμε τα πιο ευπαθή
προϊόντα (φρούτα και λαχανικά) δύο ή περισσότε-
ρες φορές την εβδομάδα σε μικρότερες ποσότη-
τες, αντί να τα αγοράσουμε μια και καλή για όλη
την εβδομάδα, κάτι που σημαίνει όχι μόνο μεγα-

λύτερες ποσότητες, αλλά μεγαλύτερη πιθανότητα
να αλλοιωθούν ή να χαλάσουν. Μόλις επιστρέ-
ψουμε από τις αγορές τροφίμων, τοποθετούμε
όσα προϊόντα χρειάζεται στο ψυγείο και όσα θα
χρησιμοποιήσουμε άμεσα ή δεν χρειάζονται ψυ-
γείο σε έναν πάγκο, έτσι ώστε να είναι ορατά και
να μην ξεχαστούν σε κάποιο ντουλάπι. Αγοράζου-
με τρόφιμα σε μικρότερες ποσότητες και ελέγ-
χουμε προσεκτικά τις ημερομηνίες λήξης. Είμα-
στε προσεκτικοί όταν αγοράζουμε μεγάλες ποσό-
τητες και αποφεύγουμε να πάρουμε πράγματα
που δεν χρειαζόμαστε, λόγω κάποιας προσφο-
ράς. Αποφεύγουμε επίσης προϊόντα με κοντινή
ημερομηνία λήξης, αν ξέρουμε ότι δεν θα τα κα-
ταναλώσουμε άμεσα. Αξιοποιούμε με δημιουργι-
κούς τρόπους τα βρώσιμα μέρη των τροφίμων
που συνήθως πετάμε, όπως φλούδες φρούτων
και λαχανικών, χόρτα καρότου κ.λπ. Μπορούμε να
τα χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε υγιεινά
smoothies και χυμούς ή για να φτιάξουμε και να
νοστιμίσουμε ζωμούς και σάλτσες».
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kpapakosto@yahoo.gr

Υιοθετούμε απλές συνήθειες, 
οι οποίες θα οδηγήσουν άμεσα 
στη μείωση της υπερκατανάλωσης
και έμμεσα στη μείωση της άσκοπης
παραγωγής τροφίμων και 
των συνεπειών της

Καταψύχουμε τρόφιμα
και μαγειρεμένο φαγητό 
Καταψύχουμε μία μερίδα των τροφίμων
που αγοράσαμε, εάν θεωρήσουμε ότι αγο-
ράσαμε μεγαλύτερη ποσότητα από όση
χρειαζόμασταν. Επίσης, μπορούμε να κα-
ταψύξουμε μερίδες από το φαγητό που
έχουμε μαγειρέψει (π.χ. όσπρια), για να το
καταναλώσουμε την επόμενη εβδομάδα.
Μπορούμε, εξάλλου, με την κατάλληλη
επεξεργασία να παρατείνουμε τη χρήση
λαχανικών και φρούτων. Μοιραζόμαστε
φαγητά με την οικογένεια, τους φίλους και
τους γείτονές μας. Όσο πιο πολλά τα άτομα
που θα μοιραστούν το φαγητό, τόσο λιγότε-
ρα τα απόβλητα (όπως δείχνουν οι έρευνες
για το θέμα σε πολυμελείς οικογένειες).

Πώς μειώνουμε
τη σπατάλη τροφίμων Κάρολος Παπαλαζάρου,

κλινικός διαιτολόγος -
διατροφολόγος



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)

Οι Κριοί θα έχετε μία ανησυχία για κάποια οικονο-

μικά θέματα, που αφορούν υποχρεώσεις με νομι-

κή επέκταση. Γενικότερα, μην αναλάβετε σήμερα

τίποτα σημαντικό, γιατί θα γίνει κάτω από συνθή-

κες που δεν θα σας ευνοήσουν. 

Ταύρος
(21/4-20/5)

Οι σχέσεις σας βρίσκονται σε τεντωμένο σκοινί,

ιδίως για εσάς που ανήκετε στο δεύτερο και τρίτο

δεκαήμερο. Σκέφτεστε γεγονότα που σας έχουν

πικράνει και νιώθετε ότι είστε εκτεθειμένοι σε

πράξεις των άλλων.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)

Μία πολύ περίεργη μέρα για εσάς, με κάποιες

ανατροπές και έντονα γεγονότα που αφορούν το

εργασιακό σας περιβάλλον και ίσως την ψυχολο-

γία σας. Καλό είναι να μην καταπονήσετε τον ορ-

γανισμό σας με λάθος διατροφή και κακό ύπνο.

Καρκίνος
(22/6-22/7)

Για εσάς τους Καρκίνους, τα συναισθήματά σας

σήμερα θα βρουν κάποια εμπόδια, που ίσως εμ-

πλέκονται σε όλο αυτό και οικονομικοί παρά-

γοντες. Μην περιμένετε να νιώσουν οι άλλοι

τους προβληματισμούς σας.

Λέων
(23/7-22/8)

Η οικογένεια σήμερα ίσως αποδειχθεί ο πιο

ευάλωτος τομέας, αλλά με προέκταση και στα

επαγγελματικά. Φροντίστε να μη φτάσετε στα

όριά σας, γιατί κάποιοι ίσως να το επιδιώξουν

ώστε να συμβεί.

Παρθένος
(23/8-22/9)

Μία δύσκολα διαχειρίσιμη μέρα, όπου μάλλον

γρήγορα θα καταλάβετε ότι όσο και να προσπαθή-

σετε τα πράγματα δεν αλλάξουν. Προχωρήστε,

λοιπόν, και αφήστε πίσω σας ό,τι σας πονά.  

Ζυγός
(23/9-23/10)
Σήμερα θα νιώσετε αρκετά εκτεθειμένοι σε οικονο-

μικές υποθέσεις που σας έχουν ταλαιπωρήσει κατά

το παρελθόν και συνεχίζουν, όσο εσείς δεν γίνεστε

συνεπείς με αυτές. Επίσης, κάποια συναισθηματικά

θέματα έχουν μπλοκάρει την αυτοέκφρασή σας.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για εσάς τους Σκορπιούς που έχετε γεννηθεί 11, 12,

13/11 θα έχετε μία απαιτητική μέρα με σημαντικά θέ-

ματα που αφορούν την περίοδο αυτή. Ίσως μάλιστα

νιώσετε ότι δεν συμπαραστέκονται οι άλλοι στις προ-

σωπικές σας επιδιώξεις και αυτό σας πληγώνει.  

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η Σελήνη στο δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι είναι έν-

δειξη ότι η ψυχολογία σας δεν βρίσκεται σε υψηλό

σημείο, όταν μάλιστα πλαισιώνεται από δύσκολες

πλανητικές όψεις. Σήμερα, λοιπόν, καλό είναι να

μη δώσετε μεγάλη βάση στα γεγονότα, αλλά να

αφήσετε την επόμενη μέρα για να δράσετε..

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Σήμερα θα σας απασχολήσει το φιλικό σας περι-

βάλλον, ενώ μία απαισιόδοξη σκέψη θα σας απο-

μακρύνει από τα σχέδια που είχατε κάνει για σήμε-

ρα. Μάλλον, με λίγα λόγια, δεν θα είστε η καλύτερη

παρέα για να δώσετε νότα αισιοδοξίας στους άλ-

λους.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Ήρθε η στιγμή να επανεξετάσετε τα πρόσωπα που

σας πλαισιώνουν. Είτε στην προσωπική σας ζωή εί-

τε στην επαγγελματική, τα πράγματα θέλουν πολλή

προσπάθεια και υπομονή.  

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Σήμερα θα έχετε κάποιες συζητήσεις, που μάλλον

ή τα πρόσωπα ή το θέμα που θα σας απασχολήσει,

θα σας φέρει σε δύσκολη θέση. Είναι μία περίοδος

που χρειάζεστε να φύγετε από τη μεγάλη πίεση και

να δείτε τα πράγματα από απόσταση ασφαλείας.
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Η Σελήνη προχωρά στο δεύτερο
και τρίτο δεκαήμερο του
Σκορπιού, σε μία περιοχή πολύ
δύσκολη, γεμάτη με ανατροπές,

πίεση και αλλόκοτες συμπεριφορές. Τα
ζώδια που θα βάλλονται και θα νιώσουν
χάσμα και πίκρα από τους άλλους είναι
οι Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι.



Τ
ο τριήμερο 22-24 Σεπτεμβρίου η Αθή-
να θα κληθεί να δώσει μία ακόμα μάχη
για την υπεράσπιση των εθνικών μας
θεμάτων στην έδρα του ΟΗΕ, στη Νέα

Υόρκη στη Γενική Συνέλευση. Και η ηγεσία της
χώρας, ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης και ο
ΥΠΕΞ Ν. Δένδιας προετοιμάζονται σκληρά, με
πλήρη επίγνωση ότι οι συνθήκες στο πεδίο των
Ελληνοτουρκικών έχουν μεταβληθεί σημαντικά
λόγω της απροκάλυπτης, πλέον, επιθετικότητας
της Τουρκίας, αλλά και της τακτικής της να πατά
-όπως συνηθίζει- σε δύο βάρκες. Και στο ΝΑΤΟ
και να επενδύει στις σχέσεις της με τη Ρωσία,
σπάζοντας ουσιαστικά το εμπάργκο της Δύσης
προς τη Μόσχα.

Στη Νέα Υόρκη, στον ΟΗΕ, στην πραγματικό-
τητα, η χώρα μας θα κληθεί να αντιμετωπίσει
μία γενικευμένη διπλωματική επίθεση από τον
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με όχημα την ομιλία του
για την επέτειο των 100 χρόνων από την ήττα του
Ελληνικού Στρατού στη Μικρά Ασία, που οδή-
γησε στη Μικρασιατική Καταστροφή και έβαλε
τα θεμέλια για τη δημιουργία του τουρκικού
κράτους.

Και θα το πράξει μέσα σε ένα περιβάλλον που
θυμίζει ναρκοπέδιο. Ο προχθεσινός «εορτα-
σμός» από το ΝΑΤΟ (μέσω tweet) της τουρκικής
νίκης και της ημέρας των τουρκικών Ενόπλων
Δυνάμεων σε μία στιγμή που η προκλητική ρη-
τορική της Άγκυρας κλιμακώνεται -έστω κι αν
στη συνέχεια η συμμαχία αναγκάστηκε να κατε-

βάσει μετά από έντονο διάβημα της Αθήνας-
δείχνει πολλά. Και κυρίως δείχνει ότι, τουλάχι-
στον ο γγ του ΝΑΤΟ δεν έχει συνειδητοποιήσει
τον ρόλο της Τουρκίας σε βάρος της συμμαχίας
και ότι βάζει στην ίδια βάση κάποιον που έχει
κάνει Ευαγγέλιό του το Διεθνές Δίκαιο με εκεί-
νον που συστηματικά το παραβιάζει, προκειμέ-
νου να δημιουργήσει τετελεσμένα.

Το αφήγημα που μεθοδικά «χτίζει» όλο το τε-
λευταίο διάστημα ο Τούρκος πρόεδρος αποτυ-
πώνει και τη στρατηγική του, η οποία είναι προ-
φανές ότι θα ενταθεί καθ’ οδόν προς τις εθνικές
κάλπες που θα στηθούν στη γείτονα το 2023.

Ο Ερντογάν, εκμεταλλευόμενος (και) τη διε-
θνή συγκυρία και τη σύγκρουση ΗΠΑ - Δύσης
με τη Ρωσία, επιδιώκει να σβήσει σταδιακά το
αποτύπωμα του Κεμάλ Αττατούρκ και να σφρα-
γίσει την εικόνα της χώρας με τη δική του,
άκρως αναθεωρητική, στρατηγική. Και κομβικό
ρόλο σε αυτή του τη στρατηγική προσωπικής
επιβίωσης έχει η σύγκρουση με την Ελλάδα.

Όλα τα σημάδια -και είναι καθημερινά- κατα-
δεικνύουν ότι οι εποχές που η Άγκυρα επιζη-
τούσε μία μίνιμουμ, έστω, συνεννόηση με την
Ελλάδα, έστω για ζητήματα δευτερεύουσας ση-
μασίας έχουν παρέλθει οριστικά.

Σήμερα, ο Ερντογάν αισθάνεται προφανώς
ότι τον βολεύει να αναδεικνύει την Ελλάδα ως
στρατηγικό «εχθρό» της Τουρκίας. Και προφα-
νέστατα, η τακτική του αυτή πυροδοτείται από
τον άκρως ενισχυμένο γεωστρατηγικά και γεω-

πολιτικά ρόλο της χώρας μας στην ευρύτερη
περιοχή. Το γεγονός ότι ΗΠΑ και ισχυροί Ευρω-
παίοι ηγέτες πιστώνουν στην Ελλάδα ότι είναι ο
μοναδικός αξιόπιστος σύμμαχος στην ευρύτε-
ρη περιοχή ενοχλεί βαθιά τον Τούρκο πρόεδρο
και τον ωθεί σε σκληρή σύγκρουση με τη χώρα
μας.

Στην πρόσφατη ομιλία του ο Ερντογάν «έπλε-
ξε» το αφήγημα περί εχθρικών ενεργειών της
Αθήνας, με δήθεν «κλείδωμα» τουρκικών F-16
από τους S-300, ενώ την επομένη τα τουρκικά
ΜΜΕ προανήγγειλαν την πρόθεση του Τούρκου
προέδρου να φέρει το θέμα στο ΝΑΤΟ. Και όχι
μόνο του. Μαζί με ένα βαρύ πακέτο διεκδικήσε-
ων που ξεκινούν από την αποστρατικοποίηση
των νησιών, τις γκρίζες ζώνες, τη μουσουλμανι-
κή μειονότητα της Θράκης.

Με δεδομένες, λοιπόν, τις προθέσεις του κ.
Ερντογάν, η Αθήνα πρέπει να ξεκινήσει διπλω-
ματική εκστρατεία προκειμένου να αναδείξει
τις συνέπειες αυτής της τακτικής, όχι μόνο για
την ειρήνη στο Αιγαίο και τη Νοτιοανατολική
Μεσόγειο, αλλά για την ίδια την υπόσταση της
Ατλαντικής Συμμαχίας. Γιατί, κάλλιστα, ένας
ανεξάρτητος παρατηρητής θα μπορούσε αβία-
στα να συμπεράνει ότι η τακτική Ερντογάν έναν-
τι της Ελλάδας λειτουργεί σαν βόμβα στα θεμέ-
λια του ΝΑΤΟ. Χωρίς, βέβαια, να παραβλέπει
κανείς το ενδεχόμενο ότι αυτή η τακτική μπορεί
να υπαγορεύεται και από τον από Βορρά, πρό-
σφατο σύμμαχο του Τούρκου προέδρου…

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL #ELLI32

Τι πραγματικά επιδιώκει ο Ερντογάν;

Η τακτική 
της Τουρκίας είναι
να πατά σε δύο
βάρκες: και 
στο ΝΑΤΟ και 
να επενδύει 
στις σχέσεις
της με τη Ρωσία,

σπάζοντας
ουσιαστικά 
το εμπάργκο 
της Δύσης προς
τη Μόσχα


