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Σ
ε αυτήν τη γωνιά της «Political» έχουμε επι-
σημάνει εδώ και καιρό τις παγίδες που κρύ-
βει η υπόθεση των παρακολουθήσεων όχι

μόνο για την κυβέρνηση αλλά και για τα κόμματα της
αντιπολίτευσης, τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ συγκεκρι-
μένα, που επιδιώκουν πολιτικά οφέλη από το ξέσπα-
σμα της υπόθεσης μέχρι και σήμερα αποχωρώντας
αλά μπρατσέτα από την Εξεταστική Επιτροπή της
Βουλής. Και είχαμε επισημάνει τον κίνδυνο της αυ-
τοπαγίδευσης σε έναν μονοθεματικό αντιπολιτευτι-
κό λόγο, όπου όλοι θα «κλωθογυρίζουν» γύρω από
τις παρακολουθήσεις και τα συμπαρομαρτούντα, την
ώρα που «σφυρίζουν» δεξιά και αριστερά θέματα
που σηκώνουν κριτική και αφορούν στο σύνολο των
πολιτών. 

Πριν αλέκτορα φωνήσαι -και τώρα που επιστρέ-
ψαμε όλοι από τας διακοπάς μας- το ρεπορτάζ του
ΣΥΡΙΖΑ βγάζει δειλά δειλά πως αναπτύσσεται συζή-

τηση στο εσωτερικό του κόμματος για την παραγωγή
ουσιαστικού πολιτικού λόγου που θα αγγίζει την κοι-
νωνία. Όπερ μεθερμηνεύεται πως αρχίζει η εσω-
κομματική γκρίνια, επειδή η Κουμουνδούρου «κα-
βάλησε το κύμα» των παρακολουθήσεων εν συνόλω,
αμελώντας άλλες αντιπολιτευτικές πτυχές. Μέχρι
και για τη ΔΕΘ και την παρουσίαση ενός ολοκληρω-
μένου κστολογημένου οικονομικού προγράμματος
τώρα τρέχουν! 

Η εσωκομματική κριτική -η γκρίνια που λέγαμε-
αφορά στην απουσία ρεαλιστικών αντιπροτάσεων
απέναντι σε αυτά που λέει η κυβέρνηση, στα μέτρα
που εφαρμόζει, στην πολιτική που ακολουθεί. Κι αυ-
τό είναι κάτι που χρεώνεται στο προεδρικό περιβάλ-
λον και τους στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα,
«που δεν του δίνουν ούτε σαφή εικόνα για τις ανάγ-
κες της κοινωνίας ούτε σαφή κατεύθυνση για το πού
θέλουμε να πάμε το καράβι», για να μεταφέρουμε

και αυτολεξεί τον κομματικό συνομιλητή μας. 
Και η «Political» ερωτά: Τι περίμεναν ακριβώς όλοι

αυτοί που «έπαιξαν ρέστα» στην υπόθεση της παρα-
κολούθησης Ανδρουλάκη; Ότι θα «έπεφτε» ο Μη-
τσοτάκης εξαιτίας της; Ότι θα γυρνούσε «τούμπα» το
παιχνίδι και θα ανατρεπόταν το πολιτικό σκηνικό; Ότι
θα προκαλούσε τέτοιες εσωκομματικές αντιδράσεις
που ο Μητσοτάκης δεν θα μπορούσε να σταθεί μέσα
στο κόμμα του; 

Στα παραπάνω υπάρχουν απαντήσεις τις οποίες
δίνουν, επί της ουσίας, τα ίδια έμπειρα στελέχη της
αξιωματικής αντιπολίτευσης και αφορούν στο πα-
ρελθόν, την εμπειρία του 2015 και το ρεύμα που δη-
μιούργησε τότε ο Τσίπρας και που η αλήθεια είναι
πως συμπαρέσυρε αρκετούς. Όμως, όπως ξέρουν
όλοι πολύ καλά, αυτό πλέον δεν αρκεί, δεν στέκει ού-
τε ως επαναλαμβανόμενη φάρσα έναντι μιας πολύ-
παθης και κυρίως ώριμης κοινωνίας.
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Η γκρίνια στον ΣΥΡΙΖΑ που ακόμα κρύβεται 



Τ
ον οδικό χάρτη για την πολιτικοοι-
κονομική πορεία της χώρας αρχι-
κά έως τις εκλογές, τις οποίες το
Μέγαρο Μαξίμου τοποθετεί το

2023, και κατ’ επέκταση την περίοδο μετά το
επικείμενο εκλογικό ραντεβού αναμένεται
να προδιαγράψει κατά τη διπλή τοποθέτησή

του, αύριο και την Κυριακή, στο πλαίσιο της
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης. 

Μείζον διακύβευμα για τον πρωθυπουργό
δεν είναι άλλο από τη σταθερότητα, πολιτική
και οικονομική, εν μέσω περιβάλλοντος
πρωτόγνωρης για τα μεταπολεμικά χρονικά
ρευστότητας. Ειδικότερα, αναμένεται να υπο-
γραμμίσει πως ενόσω παραμένει ανοιχτή η
«πληγή» του Ουκρανικού, αλλά και στο φόντο
της όξυνσης της τουρκικής επιθετικότητας, η
οποία εσχάτως προσλαμβάνει τη μορφή
ωμών απειλών κατά της εδαφικής ακεραι-
ότητας της Ελλάδας από τα πλέον επίσημα
τουρκικά χείλη, αυτά του Ταγίπ Ερντογάν, η
χώρα χρειάζεται σταθερό χέρι στο πηδάλιο,
όχι πειραματισμούς και παλινωδίες. Προχω-
ρώντας, εξάλλου, σε έναν αναλυτικό απολο-
γισμό του κυβερνητικού έργου της τελευταί-
ας τριετίας και συγκεκριμένα της αποτελε-
σματικής διαχείρισης πολλαπλών κρίσεων, ο
κ. Μητσοτάκης αναμένεται να «προκαλέσει»
τους πολίτες να συγκρίνουν τα πεπραγμένα
της «γαλάζιας» διακυβέρνησης με τα αντί-
στοιχα της κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ,
ώστε να καταστήσει ευδιάκριτη τη διαχωρι-

στική γραμμή ανάμεσα στο κυβερνών κόμμα
και εκείνο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 

«Λευκός καπνός» 
για την ενισχυμένη αναλογική

Απόλυτα συναφές με το θέμα της πολιτι-
κής σταθερότητας είναι και το ζήτημα του
εκλογικού νόμου, το οποίο ήλθε εκ νέου στο
προσκήνιο της πολιτικής συζήτησης, στο
φόντο της πεισματικής άρνησης του Νίκου
Ανδρουλάκη να συνομιλήσει με τη Νέα Δη-
μοκρατία με αφορμή το ζήτημα της νόμιμης
επισύνδεσης του κινητού του τηλεφώνου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός
δέχεται εισηγήσεις για δεύτερη εντός της
ίδιας τετραετίας αλλαγή του εκλογικού συ-
στήματος, ώστε να χαμηλώσει ο πήχης της
αυτοδυναμίας και να διευκολυνθεί ο σχημα-
τισμός σταθερής κυβέρνησης από το πρώτο
κόμμα. Χθες, εξάλλου, ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος Γιάννης Οικονόμου διεμήνυσε
πως ο εκλογικός νόμος δεν είναι αυτοσκο-
πός αλλά εργαλείο, έσπευσε, πάντως, να δι-
ευκρινίσει πως ουδείς θα πρέπει να προεξο-

φλεί τη στάση του πρωθυπουργού -που θα
τοποθετηθεί επ’ αυτού στη συνέντευξη Τύ-
που της Κυριακής- είτε προς τη μία είτε προς
την άλλη κατεύθυνση. Σύμφωνα με τις ίδιες
πηγές, ο πρωθυπουργός ζυγίζει όλα τα δε-
δομένα, καθώς «είναι ο μόνος που έχει
μπροστά του τη μεγάλη εικόνα», όπως λέγε-
ται χαρακτηριστικά. Πάντως και σύμφωνα με
άλλη γραμμή πληροφόρησης, ο κ. Μητσοτά-
κης δεν αποκλείεται να προκαλέσει τρόπον
τινά τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρου-
λάκη να τοποθετηθούν επί του κινδύνου μιας
καθ’ όλα επιζήμιας για τη χώρα παρατεταμέ-
νης ακυβερνησίας. 

Στοχευμένες παρεμβάσεις 
για όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση 

Αρμόδιες κυβερνητικές πηγές επιμένουν
πως πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία ανά-
μεσα στη θριαμβολογία για τις θετικές επι-
δόσεις της ελληνικής οικονομίας και τις
προσδοκίες σε ό,τι αφορά τις δρομολογού-
μενες οικονομικές παροχές υπέρ νοικοκυ-
ριών και επιχειρήσεων. «Για όσο διαρκεί η

ενεργειακή κρίση, στήριξη θα απολαμβάνει
το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας», επανέ-
λαβε και χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος,
λέγοντας πάντως πως το φαινόμενο είναι δυ-
ναμικό και ως εκ τούτου η κυβερνητική ενί-
σχυση θα πραγματοποιηθεί στο αμέσως
προσεχές διάστημα πιο στοχευμένα, ώστε να
έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Στο
πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός αναμένεται
να ανακοινώσει τη συνέχιση της σημαντικής
επιδότησης ηλεκτρικού ρεύματος και φυσι-
κού αερίου για νοικοκυριά και επιχειρήσεις,
ενώ αυξημένο ως προς το ύψος αλλά και την
περίμετρο των δικαιούχων θα είναι και το
επίδομα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μένει,
επίσης, να αποσαφηνιστεί σε ποιο ποσό και
ποιους αφορά η νέα επιταγή ακρίβειας, στην
οποία έχει καταλήξει η κυβέρνηση. Εξάλλου,
δεδομένες θα πρέπει να θεωρούνται παρεμ-
βάσεις μονιμότερου χαρακτήρα, όπως η κα-
τάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για δη-
μόσιους υπαλλήλους και συνταξιούχους, η
αύξηση των συντάξεων και η νέα αύξηση του
κατώτατου μισθού. 
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Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

United Group: Επενδύσεις πάνω από 2 δισ. ευρώ 
Το σχέδιο της United Group να υλοποιήσει επενδύσεις
ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα έως το 2027
για την αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών νέ-
ας τεχνολογίας παρουσίασαν στον πρωθυπουργό εκπρό-
σωποι του ομίλου, κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγ-
ματοποιήθηκε χθες το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου.
«Πιστεύω πως η απόφασή σας αποτελεί απόδειξη της εμ-
πιστοσύνης που επιδεικνύουν τόσο εγχώριοι όσο και διε-
θνείς επενδυτές στις προοπτικές της Ελλάδας. Και, φυσι-
κά, πιστεύω ότι η εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει από το

υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθώς και τα διαθέ-
σιμα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη-
τας υποστηρίζουν αυτού του είδους τις επενδύσεις», δή-
λωσε κατά την έναρξη της συνάντησης ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «το 2022 θα είναι
ένα έτος που θα σημειωθεί ρεκόρ όσον αφορά την προσέλ-
κυση ξένων επενδύσεων στη χώρα».
Το επενδυτικό σχέδιο της United Group προβλέπει την εγ-
κατάσταση δικτύου οπτικών ινών 10 Gigabit που θα καλύ-
πτει 4,5 εκατομμύρια ιδιώτες και επιχειρήσεις. 

Ανοίγει 
τα χαρτιά του 
στη Θεσσαλονίκη
Ο Κ. Μητσοτάκης ξεκαθαρίζει τις προθέσεις του
για τον εκλογικό νόμο και φέρνει 
προ των ευθυνών τους Τσίπρα και Ανδρουλάκη 
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Σ
ε τρεις άξονες κινείται η στρατη-
γική της Αθήνας για την αντιμε-
τώπιση της τουρκικής επιθετικό-
τητας, η οποία κλιμακώνεται με

εμπρηστικές δηλώσεις και προκλήσεις επί
του πεδίου. Η Αθήνα δεν θέλει επ’ ουδενί να
υποτιμήσει το μέγεθος της απειλής, η οποία
δεν έχει προηγούμενο, τουλάχιστον σε ρη-
τορικό επίπεδο. Ποτέ μέχρι τώρα ο Τούρκος
πρόεδρος δεν έκανε λόγο για εισβολή στα
ελληνικά νησιά, ούτε βέβαια η Άγκυρα είχε
επιδιώξει να αμφισβητήσει την ελληνική
κυριαρχία στο Ανατολικό Αιγαίο με τον τρό-
πο που το κάνει από το 2020 και μετά.

Για τον λόγο αυτό, σε επιχειρησιακό επί-
πεδο έχει ζητηθεί η δέουσα ετοιμότητα,
ώστε να αντιμετωπιστεί άμεσα οποιαδήπο-
τε προσπάθεια προβοκάτσιας ή υβριδικής
απειλής, η οποία περιλαμβάνει και το ενδε-
χόμενο νέας απόπειρας εργαλειοποίησης
του Μεταναστευτικού. Το ελληνικό Επιτε-
λείο δεν κρύβει την ανησυχία του και για
τον κίνδυνο ατυχήματος, κάτι που όπως
επανειλημμένως έχει επισημάνει η ελληνι-
κή πλευρά θα είχε απρόβλεπτες συνέπειες.
Το τελευταίο διάστημα, μάλιστα, οι Τούρκοι

κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να
προκαλέσουν την αντίδραση της ελληνικής
πλευράς και να τροφοδοτήσουν τις ανυπό-
στατες κατηγορίες της Άγκυρας περί «εγ-
κλωβισμών» και «παρενοχλήσεων».

Οι άξονες
Αρχικά, σε κάθε του συνάντηση, είτε

πρόκειται για διμερή ή στο πλαίσιο των διε-
θνών οργανισμών, ο Νίκος Δένδιας θα πα-
ρουσιάζει τους χάρτες που αποτυπώνουν
τις παράνομες τουρκικές διεκδικήσεις και
την ευθεία αμφισβήτηση της ελληνικής κυ-
ριαρχίας στο Ανατολικό Αιγαίο. Πρόκειται
για τους ίδιους χάρτες που συχνά κραδαί-
νουν οι Τούρκοι και δείχνουν τα νησιά αλλά
και το μισό Αρχιπέλαγος με κόκκινο χρώμα
ως μέρος του αναθεωρητικού αφηγήματος
της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Παράλληλα, η ελληνική διπλωματία ανα-

λαμβάνει πρωτοβουλίες για τη διεύρυνση
των επαφών με άλλες χώρες, ώστε να συ-
νεχιστεί η προσπάθεια διεθνοποίησης της
τουρκικής προκλητικότητας. Ο υπουργός
Εξωτερικών επισκέπτεται σήμερα τη Σερ-
βία, όπου οι εξελίξεις στην Ανατολική Με-
σόγειο και τα Ελληνοτουρκικά θα βρίσκον-
ται στην ατζέντα των συναντήσεών του.

Ακόμη, η Αθήνα σκοπεύει να εκμεταλ-
λευτεί τη συγκυρία της Γενικής Συνέλευσης
των Ηνωμένων Εθνών στα τέλη του μήνα
για να παρουσιάσει το δίκαιο των ελληνι-
κών θέσεων αλλά και τις απειλές που δέχε-
ται από την τουρκική ηγεσία, όπως η προει-
δοποίηση του Ερντογάν ότι «θα έρθουμε
μια νύχτα, ξαφνικά» που αποτελεί προ-
αναγγελία εισβολής.

Σκληρή γλώσσα
Σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο απάντησε στις

τουρκικές προκλήσεις και τα «νταηλίκια» ο
Νίκος Δένδιας στην τοποθέτησή του στην
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και
Άμυνας της Βουλής.  «Απειλές αγοραίες για
το πότε θα έρθει ο καθένας δεν αγγίζουν
την ελληνική κοινωνία», διεμήνυσε ο κ.

Δένδιας και τόνισε ότι «είναι πέραν του
απαράδεκτου η αναφορά σε κατοχή ελληνι-
κών νησιών», ενώ ολοκλήρωσε την ομιλία
του λέγοντας ότι «η τουρκική επιθετικότητα
είναι απαράδεκτη, απορρίπτεται, αλλά δεν
μας φοβίζει».

Μήνυμα από τον αραβικό κόσμο
Ράπισμα για την Άγκυρα αποτελεί το ψή-

φισμα της Αραβικής Υπουργικής Επιτροπής
σχετικά με την παρέμβαση της Τουρκίας
στο εσωτερικό των αραβικών χωρών. Η
Επιτροπή χαρακτηρίζει «μη νόμιμη» την
παρουσία τουρκικών δυνάμεων στο Ιράκ,
τη Λιβύη και τη Συρία και υπογραμμίζει την
ανάγκη άμεσης απόσυρσής τους, χωρίς
προϋποθέσεις ή όρους. 

Στο ίδιο ψήφισμα, γίνεται ακόμη αναφο-
ρά στις επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις
των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφα-
λείας των Ηνωμένων Εθνών από την Άγκυ-
ρα, σχετικά με την επιβολή εμπάργκο
όπλων στη Λιβύη αλλά και στην επιστρά-
τευση, εκπαίδευση και μεταφορά ξένων
μαχητών στα εδάφη των αραβικών χωρών
με ευθύνη της Τουρκίας.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Προκαλεί 
στο πεδίο

ή μπλοφάρει; 

Το ελληνικό 
Επιτελείο δεν κρύβει 

την ανησυχία του
και για τον κίνδυνο

ατυχήματος



Τ
ο πολεμικό κλίμα που καλλιεργεί η
Άγκυρα προκαλεί εύλογο προβλημα-
τισμό στην Αθήνα και κανείς πλέον,
στην ελληνική πλευρά, δεν μπορεί να

αποκλείσει το ενδεχόμενο οι ρητορικές απει-
λές να μεταφραστούν σε επιθετικές ενέργει-
ες στο πεδίο. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία, όμως, ότι οι εμ-
πρηστικές δηλώσεις και η προκλητική συμ-
περιφορά των γειτόνων θα κλιμακωθεί ενό-
ψει των προεδρικών εκλογών του 2023, με το
ελληνικό επιτελείο να προετοιμάζεται για
κρίση διαρκείας. Έμπειροι αναλυτές εκτι-
μούν ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν έχει
παίξει ακόμη όλα του τα χαρτιά και από τη
στιγμή που μία επιχείρηση στη Συρία βρίσκε-
ται πλέον εκτός της στρατηγικής του πυξίδας,
εξαιτίας των δυτικών αντιδράσεων, το εναλ-
λακτικό μέτωπο, στο οποίο ο Τούρκος πρό-
εδρος μπορεί να αναζητήσει μία «νίκη» γοή-
τρου πριν από τις εκλογές, είναι το Αιγαίο και
η Ανατολική Μεσόγειος. 

Την ίδια στιγμή, βέβαια, τόσο η τουρκική
κυβέρνηση όσο και η αντιπολίτευση δείχνουν
αποφασισμένες να προωθήσουν την αναθε-
ωρητική ατζέντα της Άγκυρας, εκμεταλλευό-
μενες και τη διεθνή συγκυρία, με την Ευρω-
παϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ να δείχνουν απο-
διοργανωμένα και την Τουρκία να διεκδικεί
«ηγεμονικό» ρόλο στην ευρύτερη περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου απαιτώντας να
την αντιμετωπίζουν σαν μεγάλη περιφερει-
ακή δύναμη. Με άλλα λόγια, ανεξαρτήτως του
ποιος θα επικρατήσει στη μεγάλη εκλογική
μάχη, η οποία για τον Ερντογάν αποτελεί και
ζήτημα πολιτικής και φυσικής επιβίωσης, το
σίγουρο είναι πως οι παράνομες διεκδική-
σεις θα συνεχιστούν και με το επόμενο κυ-
βερνητικό σχήμα. 

Πλειοδοσία στις προκλήσεις
Με τα ποσοστά του ΜΗΡ, του κόμματος που

ηγείται ο εθνικιστής κυβερνητικός εταίρος
του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, να κατα-
γράφουν ελεύθερη πτώση, καθώς ο τουρκι-
κός λαός χρεώνει στα δύο κόμματα του κυ-
βερνητικού συνασπισμού τα σοβαρά προ-
βλήματα της οικονομίας, ο Ερντογάν αλλά και
η βασική του αντίπαλος και πρόεδρος του
«Καλού Κόμματος» Μεράλ Ακσενέρ, «διαγω-
νίζονται» για το ποιος θα εξαπολύσει την πιο
φαιδρή απειλή έναντι της Ελλάδας. Οι δύο
πολιτικοί αρχηγοί επιδίδονται το τελευταίο
διάστημα σε πλειοδοσία προκλήσεων και
απειλών, προκειμένου να εξασφαλίσουν τις
ψήφους του ακροδεξιού ακροατηρίου που

κινδυνεύει να μείνει «ορφανό», αν ο Μπα-
χτσελί δεν καταφέρει να ανακάμψει. 

Οι δηλώσεις της Μεράλ Ακσενέρ, η οποία
καλούσε τον Ερντογάν να εισβάλει στην Ελ-
λάδα, δεν πρέπει να ερμηνευτούν ως «πλά-
τες» στον «Σουλτάνο», αναφέρουν διπλωμα-
τικές πληγές. Αντιθέτως. Η Ακσενέρ, απευ-
θυνόμενη στον Τούρκο πρόεδρο, είπε ότι
«από τη στιγμή που κάνει λόγο για νησιά που
βρίσκονται υπό κατοχή στο Αιγαίο, ας μη μι-
λάει εναντίον της Ελλάδας και ας κάνει αυτό
που πρέπει». Είναι σαφές πως εγκαλεί τον

Ερντογάν για ανακολουθία έργων και λόγων,
διεκδικώντας μερίδιο από το ακροδεξιό τμή-
μα της τουρκικής κοινωνίας. 

Προεκλογικός πυρετός
Η τακτική της Ακσενέρ φαίνεται να αποδί-

δει πάντως, αφού το «Καλό Κόμμα» ανεβάζει
διαρκώς τα ποσοστά του και, σύμφωνα με τις
τουρκικές δημοσκοπήσεις, από τον Ιούνιο
που κατέγραφε ποσοστό 10% βρίσκεται πλέον
στη ζώνη του 18-20%, μετρώντας «κέρδη»
από το ΑΚΡ του Ερντογάν και το ΜΗΡ του

Μπαχτσελί.  Οι ίδιες μετρήσεις καταγράφουν
σημαντική υποχώρηση του κυβερνητικού
συνασπισμού, με το κόμμα «Δικαιοσύνης και
Ανάπτυξης» του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να
χάνει έναν στους τρεις ψηφοφόρους και τα
ποσοστά του να μην ξεπερνούν το 29%. Στα-
θερά παραμένουν τα ποσοστά του Φιλοκουρ-
δικού Κόμματος, ενώ γρίφος παραμένει αν ο
Κεμάλ Κιλιντσάρογλου, ο ηγέτης του Ρε-
πουμπλικανικού Κόμματος, θα διεκδικήσει ο
ίδιος την προεδρία απέναντι στον Ερντογάν ή
θα τον διαδεχθεί ένα νέο όνομα, με σκοπό να
ανεβάσει τα ποσοστά του κόμματος που τώρα
κυμαίνονται στο 25-26%.
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Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Διαγωνισμός ανθελληνισμού
από Ερντογάν, Ακσενέρ 
και Μπαχτσελί 

«Πουλάνε» απειλές με
φόντο τις κάλπες του ’23
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Χτίζει μεθοδικά
το αποκαλούμενο
«μουσουλμανικό
τόξο» 
στην καρδιά 
της Ευρώπης 

ktsitounas@gmail.com

Γράφει ο
Κώστας Τσιτούνας

Η
κίνηση του Ταγίπ Ερντογάν να εκτοξεύει απειλές κα-
τά της Ελλάδας από τη Σερβία και τη Βοσνία μόνο τυ-
χαία δεν είναι, όπως και οι επισκέψεις αλλά και οι οι-
κονομικές συμφωνίες που έχει συνάψει το τελευταίο

διάστημα στην κρίσιμη περιοχή των Βαλκανίων. Είναι γνωστό
ότι εδώ και χρόνια το καθεστώς της Τουρκίας συγκροτεί μεθο-
δικά ένα σκληρό ισλαμικό μέτωπο στα βόρεια σύνορά μας,
αξιοποιώντας την τουρκική μειονότητα στη Βουλγαρία, τις πο-
λυάριθμες και διαρκώς ριζοσπαστικοποιούμενες μουσουλμα-
νικές κοινότητες σε Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία, Βοσνία/Ερζε-
γοβίνη, Κόσοβο, Σερβία και Μαυροβούνιο. Παράλληλα με τις
καθημερινές απειλές περί επιθέσεων στην Ελλάδα, ο Ταγίπ
Ερντογάν χτίζει μεθοδικά το αποκαλούμενο «μουσουλμανικό
τόξο» στα Βαλκάνια, στην πιο επικίνδυνη περιοχή της Ευρώπης,
που έχει βαφτεί στο παρελθόν με αίμα και έχει στιγματιστεί από
σφοδρούς πολέμους. Μπαίνει, λοιπόν, ξεκάθαρα σε ρόλο παρά-
γοντα μέσα στην καρδιά της Ευρώπης.

Πάνω σε αυτόν τον καμβά δεν μπορεί να περάσει απαρατήρη-
τη η προγραμματισμένη τριήμερη επίσκεψη του Ταγίπ Ερντογάν
στη Βοσνία/Ερζεγοβίνη, τη Σερβία και την Κροατία στις 6-7-8
Σεπτεμβρίου. Ήδη από τη δεκαετία του 1990 η τουρκική εξωτε-
ρική πολιτική είχε επενδύσει σε αυτό που ονομάστηκε «μου-
σουλμανικό τόξο», δηλαδή την προσπάθεια αξιοποίησης των
πολιτιστικών δεσμών με τις μουσουλμανικές κοινότητες στα
Βαλκάνια ως μια προσπάθεια να αποκτήσει αυξημένη επιρροή
στη «μετασοβιετική» εποχή. «Η επίσκεψη που θα κάνει ο πρό-
εδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις χώρες των
Βαλκανίων επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας για την ειρήνη και τη
σταθερότητα της περιοχής. Η Τουρκία υποστηρίζει σθεναρά την
ειρήνη και τη σταθερότητα των Βαλκανίων», δήλωσε ο υπουρ-
γός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου. «Εργα-
ζόμαστε για την εδραίωση σταθερότητας, συνεργασίας και ευη-
μερίας στα Βαλκάνια, με τα οποία έχουμε βαθείς δεσμούς», εί-
πε χαρακτηριστικά.

Σε ρόλο ρυθμιστή στην περιοχή
Στην παρούσα κατάσταση, ο Ερντογάν εξετάζει τα κέρδη της

Τουρκίας ευρύτερα, με ορίζοντα πάντα και τις εκλογές του
2023. Οι τουρκικές επενδύσεις σε Σερβία, Βοσνία βρέθηκαν
στο επίκεντρο της επίσκεψης Ερντογάν. Στο οικονομικό πεδίο, η
Άγκυρα ενδιαφέρεται άμεσα για την κατασκευή του αυτοκινη-
τόδρομου που θα συνδέει το Βελιγράδι με το Σαράγιεβο, ένα έρ-
γο που υλοποιείται με κεφάλαια από την Τουρκία. Η Σερβία
αποτελεί δεύτερο σταθμό της μίνι περιοδείας του Τούρκου προ-

έδρου σε χώρες των Βαλκανίων, ενώ ήδη επισκέφθηκε τη Βοσ-
νία/Ερζεγοβίνη αλλά και την Κροατία.

Η επίσκεψη του Τούρκου προέδρου στις τρεις αυτές χώρες
γίνεται σε ένα περίεργο timing τυχαία, αφού τα Βαλκάνια και
ειδικά η Βοσνία/Ερζεγοβίνη είναι υπό αναστάτωση και τα
προβλήματα που δημιουργούν στη λειτουργικότητα του κρά-
τους οι συνεχείς διενέξεις μεταξύ Σέρβων, Κροατών και Βόσ-
νιων μουσουλμάνων θυμίζουν παλιές εποχές, που χαρακτή-
ριζαν τα Βαλκάνια «πυριτιδαποθήκη της Ευρώπης». Ας μην
ξεχνάμε, άλλωστε, ότι στη Βοσνία πραγματοποιούνται στις 2
Οκτωβρίου εκλογές σε όλα τα επίπεδα εξουσίας. Μετά το
βρόμικο παιχνίδι που έπαιξε και παίζει ακόμα στον πόλεμο
της Ουκρανίας ο Ερντογάν, διεκδικεί και ρόλο ρυθμιστή των
πολιτικών εξελίξεων στην περιοχή των Βαλκανίων συνά-
πτοντας τις σχετικές συμμαχίες. Επισήμανε, μάλιστα, από το
Σαράγιεβο ότι για την Τουρκία αποτελεί προτεραιότητα η κα-
τάσταση στη Βοσνία. Ενθάρρυνε τους ηγέτες των τριών εθνι-
κών κοινοτήτων να προσπαθήσουν από κοινού να βρουν λύ-
σεις στα προβλήματα που παρουσιάζονται, ώστε να περιορι-
στούν -όπως είπε- οι πιθανότητες παρεμβάσεων από τη Δύ-
ση. Επέκρινε έντονα τον ρόλο του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ
στη Βοσνία/Ερζεγοβίνη Κρίστιαν Σμιθ, εκτιμώντας ότι οι πα-
ρεμβάσεις του στην εκλογική διαδικασία δεν διασφαλίζουν
τη δημοκρατικότητα και τη διαφάνεια των επερχόμενων
εκλογών. Κατά την επίσκεψή του στο Σαράγιεβο ο Ερντογάν
ανήγγειλε και την υπογραφή συμφωνίας που θα επιτρέπει
στους πολίτες της Βοσνίας να ταξιδεύουν στην Τουρκία μόνο
με τις αστυνομικές τους ταυτότητες. Ανάλογη συμφωνία
ανήγγειλε ο Ερντογάν και για τη Σερβία.

Οι τουρκικές επενδύσεις στη Σερβία
Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι τουρκικές επενδύσεις στη Σερ-

βία έφτασαν τα 235 εκατ. ευρώ την τελευταία δεκαετία και αφο-
ρούν κυρίως την κλωστοϋφαντουργία και τη βιομηχανία τροφί-
μων. Τεράστιο άλμα σημειώθηκε και στις εμπορικές συναλλα-
γές, που έφτασαν το 1,2 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2022,
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 51,5% σε σύγκριση με την ίδια
περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η δημιουργία του «ισλαμικού τόξου» αποτελεί σήμερα μια
πραγματικότητα και μια ασφυκτική θηλιά στον λαιμό της Μεσο-
γείου και της Ευρώπης. Από τις κατεχόμενες περιοχές της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, από το Κατάρ και το Σουδάν στη Συρία
και το Ιράκ, από την Αλβανία μέχρι τη Λιβύη και τις χώρες των
Βαλκανίων. 

Ο Ερντογάν βάζει πόδι 
στα Βαλκάνια



Έμαθα ένα καλό νέο για την πόλη της Λαμίας.
Θα ανεγερθεί, εντός του συγκροτήματος του Νο-
σοκομείου Λαμίας, νέα ογκολογική κλινική και
θα αναπτυχθεί νέο κέντρο ακτινοθεραπείας και
τμήμα πυρηνικής ιατρικής. Πρόκειται για ένα
σημαντικό έργο που θα αφήσει ανεξίτηλο το
αποτύπωμά του στη βελτίωση των υγειονομικών
δομών του νομού. Το νέο μετέφερε ο κυβερνητι-

κός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου που έθεσε
το θέμα στα αρμόδια υπουργεία αλλά και στη δι-
οίκηση του νοσοκομείου, και έτσι παραχωρήθη-
κε δωρεάν από το Δημόσιο έκταση 5.953,09 τ.μ.
Οι νέες υποδομές θα προσφέρουν στους κατοί-
κους της πόλης της Λαμίας τις απαραίτητες θε-
ραπείες στον τόπο κατοικίας τους, αποφεύγον-
τας την ταλαιπωρία.
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ΑΞΙΖΕΙ…Γιατί δεν καταδίκασε
το ΠΑΣΟΚ 
τα επεισόδια; 

Ειλικρινά, είναι να τρελαίνεσαι.
Αναρχικά στοιχεία σπάνε και κατα-
στρέφουν τα τουρνικέ που είχαν μπει
στις εισόδους των πανεπιστημίων
και το ΠΑΣΟΚ δεν έχει βγάλει ούτε
ανακοίνωση για να καταδικάσει αυ-
τές τις καταστροφές. Είναι απορίας
άξιο πώς διολισθαίνει ένα αστικό σο-
σιαλδημοκρατικό κόμμα σε λογικές
ΣΥΡΙΖΑ, όταν επί Φώφης Γεννηματά
είχε υποστηρίξει την ελεγχόμενη εί-
σοδο των φοιτητών με τουρνικέ, όχι
όμως την πανεπιστημιακή αστυνο-
μία. Να μας πει ο κραταιός Νίκος,
καταδικάζει ή επικροτεί την κατα-
στροφή κρατικής περιουσίας στα πα-
νεπιστήμια ή ασχολείται μόνο με τη
θυματοποίησή του στις υποκλοπές;

Όπου καπνός…

Πολύς ντόρος γίνεται γύρω από
την ιστορία των Ναυπηγείων Ελευσί-
νας. Εκεί που ο ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυε μύ-
δρους κατά της κυβερνητικής εργα-
τικής πολιτικής, ξαφνικά(!) ψήφισε
υπέρ της λεγόμενης εξυγίανσης!
Πάντως, όπου υπάρχει καπνός,
υπάρχει και φωτιά, λέει ο λαός και αν
όντως εδώ τα πράγματα ήταν προ-
συμφωνημένα με σημερινό κορυ-
φαίο υπουργό, τότε αυτή η φωτιά θα
κάψει την εργατική ταυτότητα του
ΣΥΡΙΖΑ. Ίδωμεν…

Υπουργός για την...
άμυνα της Λίβερπουλ

Το κοιτάζαμε και δεν το πιστεύαμε.
Τελικά, διαπιστώσαμε ότι τα μάτια μας
δεν μας γελάνε. Πρω-
ταγωνιστής της ιστο-
ρίας μας είναι ο υπουρ-
γός Εθνικής Άμυνας
Νίκος Παναγιωτόπου-
λος, ο οποίος, άκουσον
άκουσον, την ώρα που
οι Τούρκοι κλιμακώ-
νουν τις προκλήσεις
στο Αιγαίο με κάθε εί-
δους παραβιάσεις είτε από μαχητικά
αεροπλάνα είτε από στρατιωτικά dro-
nes, το παίζει προπονητής ποδοσφαί-
ρου. Αδυνατώντας να κατανοήσει τη σο-
βαρότητα των στιγμών, δίνει συμβουλές
στον επίσημο λογαριασμό της αγγλικής
ομάδας Λίβερπουλ για τις μεταγραφές
που πρέπει να κάνει ο προπονητής της
Γιούργκεν Κλοπ. Μήπως ο πρωθυπουρ-
γός να κάνει και εκείνος καμιά μετα-
γραφή στο συγκεκριμένο υπουργείο,
διότι ο Νίκος αποφάσισε να γίνει
υπουργός Άμυνας στη Λίβερπουλ;

Μου λένε ότι οι συνεργάτες του
πρωθυπουργού Κυριάκου Μη-
τσοτάκη έχουν επενδύσει στο
ζήτημα της συνάντησής του με
τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμα-
νουέλ Μακρόν. Ασφαλώς, πρώ-
το θέμα έτσι όπως εξελίσσονται
τα πράγματα θα είναι τα Ελλη-
νοτουρκικά. Ο Γάλλος πρό-
εδρος στηρίζει δυναμικά τις
θέσεις της Ελλάδας απέναντι
στις επιθέσεις που δέχεται από
τον Ερντογάν. Ωστόσο, όπως
μαθαίνω, στο μενού της συζή-
τησης θα είναι και τα ενεργει-
ακά. O Μακρόν είναι υπέρ της
επιβολής πλαφόν στο ρωσικό
αέριο αλλά η Αθήνα διατηρεί,
πλέον, επιφυλάξεις… 

Καλά νέα για τη Λαμία 

«Γαλάζιες» περιοδείες
σε Γρεβενά και Καβάλα 
Ε

ντείνονται οι περιοδείες των κυβερνητικών κλιμακίων στη Βόρεια Ελλάδα ενό-
ψει της 86ης ΔΕΘ. Ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης,
συνοδευόμενος από την υφυπουργό Παιδείας Ζέττα Μακρή και τους βουλευτές

Ανδρέα Πάτση, Δημήτρη Βαρτζόπουλο και Γιώργο Αμανατίδη επισκέφθηκαν τα Γρεβε-
νά. «Τα ισχυρά κίνητρα που προβλέπονται, κατά κύριο λόγο μέσω του Αναπτυξιακού
Νόμου, για επενδύσεις στις περιοχές μετάβασης, μεταξύ αυτών και τα Γρεβενά που
επισκέφθηκα σήμερα, θα αναπτερώσουν την επιχειρηματικότητα και θα δημιουργή-
σουν νέες και ποιοτικές θέσεις εργασίας», τόνισε ο Νίκος Παπαθανάσης. Η Ζέττα Μα-
κρή επισκέφθηκε εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις και συναντήθηκε με τη διευθύντρια
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και με τον Μητροπολίτη Γρεβενών κ. Δαβίδ. 

Την ίδια στιγμή οι υπουργοί Ναυτιλίας και Άμυνας συνοδευόμενοι από την υφυπουρ-
γό Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη και τους βουλευτές Γιάννη Πασχαλίδη, Μακάριο Λαζα-
ρίδη, Κώστα Γκιουλέκα και Θεόφιλο Λεονταρίδη περιόδευσαν στην Καβάλα. «Είναι ένα
πολύ σημαντικό βήμα στο πλαίσιο της αξιοποίησης των λιμενικών εγκαταστάσεων της
χώρας. Όλα τα λιμάνια της χώρας μας έχουν τεράστια γεωπολιτική αξία. Έχουμε υπερ-
τετραπλασιασμό αφίξεων κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι της Καβάλας, σε σχέση με το
2019», τόνισε ο Γιάννης Πλακιωτάκης. Παράλληλα η Σοφία Ζαχαράκη συνομίλησε με
πολίτες στο κέντρο της πόλης. «Επεσήμανα τον σχεδιασμό και τη στρατηγική του
υπουργείου για τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, τη γεωγραφική και χρο-
νική επέκταση αυτού, αλλά και τη συνεχή ανάγκη βελτίωσης της τουριστικής εκπαίδευ-
σης μέσω των σχολών μας αλλά και των εργαλείων που ενεργοποιούμε με το Ταμείο
Ανάκαμψης».



Ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει πάρει προεκλο-
γική φόρα και σαρώνει όλες τις περιοχές, όχι
μόνο της εκλογικής του περιφέρειας… Η
μοίρα τον έφερε ως υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων να γίνει συνδιοργανωτής με τον
ΣΕΚΒ του 50ού Φεστιβάλ Βιβλίου στο Ζάπ-
πειο. Το βιβλίο είναι ένας τομέας
τον οποίο ο Άδωνις λατρεύει
και στον οποίο έχει εργα-
στεί πολύ σκληρά στο πα-
ρελθόν. Έτσι, με μεγάλη
χαρά έκανε τα εγκαίνια
της Έκθεσης παρουσία
της Προέδρου της Ελληνι-
κής Δημοκρατίας κυρίας Σα-
κελλαροπούλου. «Στην Έκθεση
Βιβλίου συμμετείχα για πρώτη φορά παιδάκι
πριν από 35 χρόνια, έκτοτε δεκάδες φορές ως
εκθέτης και χθες ως υπουργός. Χαίρομαι που
αυτό συνέπεσε με τη μεγαλύτερη σε συμμε-
τοχή έκθεση όλων των εποχών (πέρσι συμμε-
τείχαν 160 περίπτερα και φέτος 241). Ωραία
βόλτα, σας προτρέπω να πάτε, το βιβλίο αντέ-
χει ευτυχώς παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις
και η κυβέρνησή μας στηρίζει όλες τις προ-
σπάθειες του χώρου», έγραψε στο facebook ο
υπουργός.

ΟΟ Τσίπρας και 
ο… καθηγητής  
Να σας βάλω κι ένα κουίζ.
Όπως ίσως θα γνωρίζετε, ο
Αλέξης Τσίπρας έχει θέ-
σει ως προτεραιότητά του
-όταν και εφόσον πετύχει
τη «δεύτερη φορά Αρι-
στερά»- τη συγκρότηση
μιας Επιτροπής διά την
«Αναθέσμιση της Γ’ Ελληνικής
Δημοκρατίας», όπως θα τη λέει. Όπως ο
ίδιος έχει πει, «απαιτείται ένα σχέδιο ανάτα-
ξης της Γ’ Ελληνικής Δημοκρατίας, που θα
αφορά όχι μόνο την ΕΥΠ αλλά και Δικαιοσύνη,
λειτουργία των ΜΜΕ, ανεξάρτητες αρχές και
ελεγκτικούς μηχανισμούς». Στόχος αφενός
να δείξει ότι η επιστημονική αφρόκρεμα είναι
μαζί του, αφετέρου ότι έχει φύγει από το δόγ-
μα περί «ελέγχου των αρμών της εξουσίας».
Σε ποιον γνωστό καθηγητή πανεπιστημίου
έχει υποσχεθεί την πρώτη θέση σε αυτή την
Επιτροπή; Ή μάλλον για να το θέσω σωστότερα
το ερώτημα: «Ποιος καθηγητής και πρώην πο-
λιτικός έριξε την ιδέα στον Αλέξη να μιλήσει
για αναθέσμιση της Γ’ Ελληνικής Δημοκρα-
τίας;». Βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει, η
απάντηση είναι πανεύκολη… 

Ο
ι Τούρκοι συνεχίζουν ακάθεκτοι τα
ύπουλα παιχνίδια στην Ξάνθη… Σή-
μερα, μάλιστα, διεξάγονται οι εκλο-

γές-παρωδία για την ανάδειξη του νέου ψευ-
δομουφτή Ξάνθης. Έχει βγάλει και σχετική
ανακοίνωση η περιβόητη Συμβουλευτική
Επιτροπή «Τουρκικής» Μειονότητας Δυτικής
Θράκης που ελέγχεται πλήρως όπως ξέρετε
και χρηματοδοτείται από την Άγκυρα. Υπο-
ψήφιοι διάδοχοι του εκλιπόντα ψευδομου-
φτή Αχμέτ Μετέ είναι ο Μουσταφά Τράμπα
από τον Εχίνο και ο Μουσταφά Κάμο από την
πόλη της Ξάνθης. Ο Τράμπα φαίνεται πως
έχει την υποστήριξη του τουρκικού Προξε-
νείου και των τουρκοφρόνων της μειονότη-
τας, αφού είναι απόλυτα ταυτισμένος με τις
επιδιώξεις και τους στόχους της Άγκυρας. Οι
Τούρκοι διά του υπουργείου Εξωτερικών
έκαναν και παρέμβαση επί του θέματος. Για
άλλη μία φορά το υπουργείο τους εξέδωσε
προκλητική ανακοίνωση με την οποία κάνει
λόγο για «τουρκική» μειονότητα στη Θράκη
και ζητεί από την Ελλάδα να «σεβαστεί το δι-
καίωμα εκλογής θρησκευτικών ηγετών» από
τη μειονότητα.
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υ Ο Άδωνις 
σε γνωστά λημέρια 

Ξάνθη και
ψευδομουφτήδες 

Οι ημερομηνίες 
των εκλογών 
και η Κεραμέως 
Από μια ανακοίνωση της Κεραμέως προ-
σπαθούν όλοι να βγάλουν τις ημερομηνίες
των εκλογών. Η υπουργός Παιδείας φέτος
ανακοίνωσε πολύ πολύ
νωρίς την ημερομη-
νία διεξαγωγής
των Πανελλήνιων
Εξετάσεων. Οι
προηγούμενες,
λοιπόν, ξεκίνη-
σαν στις 3 Ιουνί-
ου, ενώ οι επόμε-
νες θα αρχίσουν στις
2/6/2023. Οπότε, η πρώτη
κάλπη με απλή αναλογική θα στηθεί -λογι-
κά μιλώντας- λίγο μετά το Πάσχα, μέσα
στον Απρίλιο. Η δεύτερη κάλπη, λοιπόν, θα
μπορούσε να πάει για τέλη Μαΐου με την
προϋπόθεση ότι οι διερευνητικές εντολές
που θα πάρουν οι κ.κ. Μητσοτάκης, Τσίπρας
και Ανδρουλάκης δεν θα καθυστερήσουν
τις διαδικασίες. Αν κάποιοι περιφέρουν
γύρω γύρω τις διερευνητικές, τότε θα πέ-
σει έξω το χρονοδιάγραμμα… 

Το… καρφί Βορίδη 
για τους δημόσιους
οργανισμούς
Η αδιαφορία μιας σημαντικής μερίδας των
φορέων της γενικής κυβέρνησης, υπηρε-
σιών και δήμων είναι γνωστή σε αυτή τη
χώρα. Την άρνησή τους,
όμως, να δηλώσουν
στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα τα
στοιχεία του
υπεύθυνου
ενεργειακών εγ-
καταστάσεων,
καθώς και την
εφαρμογή των μέ-
τρων για το ξεφού-
σκωμα των λογαριασμών,
την αποκάλυψε ο υπουργός Εσωτερικών
Μάκης Βορίδης. Όπως είπε ο υπουργός,
μόλις 221 φορείς σε σύνολο 2.495 μπαίνουν
στην πλατφόρμα και καταχωρίζουν τα στοι-
χεία που ζητά η Κοινή Υπουργική Απόφαση
από τις αρχές Ιουλίου. Μάλιστα, όπως είπε,
σε λίγο καιρό θα τους «βγάλει στη σέντρα».
«Θα αφήσω να περάσει λίγος καιρός για την
προσαρμογή και μετά θα δημοσιοποιήσω
και ονόματα…», είπε ο κ. Βορίδης.

Μαθηματικά  
Η ΝΔ έχει 15 βουλευτές στην Εξεταστική και

εισέπραξε 16 ψήφους. Πώς γίνεται αυτό, ένας
θεός ξέρει… Η ψηφοφορία ήταν μυστική,
πράγμα που σημαίνει πως κάποιος ή κάποια
από την αντιπολίτευση ψήφισε ΝΔ. Και αυτός
δεν ήταν ο Μπογδάνος, που δήλωσε σαφέστατα
ότι ψήφισε αντιπολίτευση.
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Άνοιξε πόλεμο
κατά Ταγίπ

Ο Πάνος Καμμένος είναι έξω φρε-
νών με τον Ερντογάν και αποφάσισε
να κηρύξει διαδικτυακό πόλεμο

εναντίον της Τουρκίας.
Με απανωτά «χτυπή-

ματα» στο Twitter ο
πρώην υπουργός
Άμυνας… προει-
δοποιεί τον Τούρ-

κο πρόεδρο. Στο
πρώτο tweet έγρα-

ψε: «Μέχρι να έλθει να
συνδράμει ο 6ος στόλος από

ΗΠΑ και η Λεγεώνα των Ξένων από
Γαλλία οι ενεργοί σύμμαχοί μας θα
είναι οι Κούρδοι αγωνιστές, οι Αρμέ-
νιοι, οι Άραβες της Αλεξανδρέττας,
οι Λαζοί, οι Αλεβήδες, όλοι οι κατε-
χόμενοι από την Τουρκία λαοί και το
κράτος του Ισραήλ. Έρχεται…».
Όμως δεν έμεινε μόνο εκεί. Ο Πάνος
επανήλθε με νέο tweet: «Έλα βράδυ
θα έχουμε ελληνικά τραγούδια, αρ-
μένικα, κουρδικά, δεν φαντάζεσαι
πόσο σε περιμένουμε. Αλλά σε
έχουμε υποσχεθεί στις οικογένειες
που έσφαξες στην Τουρκία…».

ΥΓ: Οι πληροφορίες ότι μετά τα
χτυπήματα του Καμμένου ο Ερντο-
γάν συγκάλεσε, έντρομος, έκτακτο
Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας
ελέγχονται ως ανακριβείς… 

Το πέταγμα 
της μπάλας 
στην εξέδρα… 

Προσέξτε πώς κινείται ο πρό-
εδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Αν-
δρουλάκης. Αντί να ζητήσει
να ενημερωθεί υπη-
ρεσιακά από την
ΕΥΠ για τον λό-
γο της παρακο-
λούθησής του,
ζητάει να ενη-
μερωθεί υπηρε-
σιακά από την Αρχή
Διαφάνειας και Απορρή-
του Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) για το
αν έχει κάνει η συγκεκριμένη
Αρχή έλεγχο στην ΕΥΠ και στη
συνέχεια να του χορηγηθεί ο φά-
κελος με το διαθέσιμο υλικό των
ελέγχων. Πρακτικά, δηλαδή, δεν
τον ενδιαφέρει ο λόγος της παρα-
κολούθησης, αλλά αν έχει κάνει
καλά τη δουλειά της η ΑΔΑΕ. 

«Η Ευρώπη οφείλει ένα “ευχαριστώ” στην Ελλάδα»
«Η Ευρώπη οφείλει ένα “ευχαριστώ” στην Ελλάδα για τη φύλαξη των ανατολικών συνό-
ρων της με την Τουρκία», τόνισε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο υπουργός Προστασίας
του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο ίδιος επεσήμανε ακόμα πως «η επέκταση του φράκτη
στον Έβρο είναι απολύτως απαραίτητη, καθώς 40.000 παράνομοι μετανάστες επιχείρησαν
να περάσουν μόνο τον Αύγουστο, δημιουργώντας πίεση ανάλογη με τον Μάρτιο του ’20». Ο
κ. Θεοδωρικάκος εξήρε για μία ακόμη φορά την ενότητα των Ελλήνων και την αποφασιστι-
κότητα «να διαφυλάξουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας σεβόμενοι το Διεθνές Δί-
καιο και την ανθρώπινη ζωή». Αναφερόμενος, τέλος, στο επιχειρησιακό σχέδιο «Ακρί-
τας», επεσήμανε ότι εκτός από την επέκταση του φράκτη κατά 140 χλμ προβλέπει ακόμα
την πρόσληψη 250 συνοριοφυλάκων και την ενίσχυση των μέσων φύλαξης με υπερσύγ-
χρονο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Προκλητικό πρωτοσέλιδο 
της «Sabah» κατά Μητσοτάκη

Παραμύθια της… Χαλιμάς 

Τελικά οι Τούρκοι έχουν εμμονές ψυχοπαθολογικής φύσεως
κατά του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Τους
έχει κάνει άνω κάτω και δεν μπορούν να τηρήσουν ένα μέρος στοιχειώδους σοβαρότητας. Η κυ-
βερνητική «Sabah» κυκλοφόρησε με άρθρο το οποίο τιτλοφορεί «Μητσοτάκης: Ο επίδοξος Ζε-
λένσκι» και όπου… αναλύεται πάλι η ίδια «κασέτα» του Ερντογάν κατά του κακού Μητσοτάκη
κ.λπ., κ.λπ. Οι άνθρωποι έχουν κουράσει αρκετά… 

Για όσους δεν έχουν καταλάβει, η Γερμανία
θα αγοράζει τώρα φυσικό αέριο από μη Ρώ-
σους προμηθευτές σε τιμές υψηλότερες από
αυτές που είναι εγγεγραμμένες στο ολλανδικό
TTF (Χρηματιστήριο Τιμών για Ευρώπη). 

Η πρόταση που κατέθεσε η Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν για επιβολή πλαφόν στις τιμές του
ρωσικού φυσικού αερίου και όχι για καθορι-
σμό ανώτατης τιμής στο ολλανδικό TTF είναι
περίπου αυτοκτονική για την υπόλοιπη Ευρώ-
πη. Αλλά εδώ η νομενκλατούρα των Βρυξελ-
λών θέλει να σώσει τη γερμανική βιομηχανία
και τα 80 εκατομμύρια των Γερμανών ψηφοφό-

ρων με οποιοδήποτε κόστος. «Να μη μείνει χω-
ρίς ρεύμα η Γερμανία κι ας πάει και το παλιάμ-
πελο». Αυτή είναι η λογική της κυρίας Ούρσου-
λας. 

Με απλά λόγια, για να σωθεί η ίδια η Γερμα-
νία και έχοντας την οικονομική δυνατότητα ως
ατμομηχανή της ΕΕ, θα αγοράζει αέριο με
οποιοδήποτε κόστος στις διεθνείς αγορές και
πίσω, ουρά εμείς θα χρυσοπληρώνουμε το αέ-
ριο για να μην πέσει σκοτάδι στο Βερολίνο. Τώ-
ρα μιλήστε μας για ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και
για κοινή ενεργειακή πολιτική και για διάφορα
άλλα παραμύθια της Χαλιμάς.

Μαθαίνω ότι ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, αφού ολοκληρώσει
την επίσκεψή του στη ΔΕΘ,
ετοιμάζει αντεπίθεση με πε-
ριοδείες στην επαρχία και
αναμένεται να «χτυπήσει»
στους πρώτους σταθμούς την
Άρτα! Ναι, καλά διαβάσατε, να
ξεκινήσει από την ιδιαίτερη
πατρίδα του Αλέξη Τσίπρα και
της Όλγας Γεροβασίλη. Ενδια-
φέρουσα ιδέα… 

ΑΞΙΖΕΙ…

LOCK
Αν είναι αλήθεια αυτό που
μαθαίνω περί επιστροφής
της Κατερίνας Ακριβοπού-
λου στο ραδιόφωνο του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, τότε μιλάμε για φρέ-
σκες αλλαγές. Λέγεται ότι η
Ακριβοπούλου θα επιστρέ-
ψει «Στο Κόκκινο» και θα
κάνει το κεντρικό μεσημε-
ριανό δελτίο του ραδιοφώ-
νου. Μπράβο. Με τέτοιους
νέους δημοσιογράφους ο
Τσίπρας στελεχώνει και
φρεσκάρει τα media του ΣΥ-
ΡΙΖΑ για τη νέα εποχή. Με-
γάλη επιτυχία.
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Σ
ε μία ακόμη σημαντική κρίση η ΕΕ
εμφανίζεται διχασμένη και κατώ-
τερη των περιστάσεων. Η Κομισιόν
με την προτροπή της Γερμανίας

αρνείται να πάρει μέτρα στήριξης, προκειμέ-
νου να «φρενάρει» το ράλι ανόδου στην τιμή
του φυσικού αερίου, ώστε να προστατευτούν
οι πολίτες, και ζητά να μπει πλαφόν στο ρω-
σικό αέριο. 

Μια πρόταση η οποία μπορεί να στριμώ-
χνει οικονομικά τη Μόσχα αλλά δεν προσφέ-
ρει καμία βοήθεια στα νοικοκυριά για να αν-
τιμετωπίσουν τον δύσκολο χειμώνα που έρ-
χεται και δεν εξομαλύνει την κατάσταση στην
αγορά.

Το Βερολίνο και οι δορυφόροι του, όπως η
Δανία, η Αυστρία και η Ολλανδία, από την
πρώτη στιγμή έχουν ταχθεί κατά οποιασδή-
ποτε πρωτοβουλίας για την αναχαίτηση των
συνεχών ανατιμήσεων στον τομέα της ενέρ-
γειας, υπενθυμίζοντας διαρκώς τους δημο-
σιονομικούς στόχους που υπάρχουν. 

Η Αθήνα αντιδρά και παίρνει ξεκάθαρες
αποστάσεις από την Κομισιόν, επαναφέρον-
τας την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη
για πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου, η
οποία δείχνει να κερδίζει συνεχώς έδαφος
και συμμάχους, καθώς μετά τις χώρες του
Ευρωπαϊκού Νότου, φαίνεται να τη στηρί-
ζουν η Τσεχία, η Πολωνία, η Σλοβακία και η

Ουγγαρία. « Έχουμε ξεπεράσει το σημείο
μηδέν και είναι αδιανόητη οποιαδήποτε ανα-
βλητικότητα», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος, δείχνοντας τη δυσφορία αλλά και την
αποφασιστικότητα που επικρατεί στην ελλη-
νική πλευρά. 

Χωρισμένη η Ευρώπη 
Μέσα σε αυτό το κλίμα συνεδριάζουν σή-

μερα εκτάκτως οι υπουργοί Ενέργειας της
ΕΕ με στόχο να βρεθεί η χρυσή τομή και οι 27
να καταλήξουν στην κοινή αντιμετώπιση της
ενεργειακής κρίσης, λαμβάνοντας άμεσα
αποφάσεις. 

«Είναι σαφές ότι το πρόβλημα είναι πα-
νευρωπαϊκό και απαιτούνται πολιτικές και
λύσεις στη μεγάλη κλίμακα. Στα μεγάλα προ-
βλήματα και τις μεγάλες προκλήσεις που αν-
τιμετωπίζουμε, χρειαζόμαστε άμεσα περισ-
σότερη και όχι λιγότερη Ευρώπη», είπε ο
Γιάννης Οικονόμου. 

Η κυβέρνηση ήταν από τις λίγες ευρωπαϊ-
κές χώρες που προχώρησαν άμεσα σε μέτρα
για τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών,
παρά τα στενά περιθώρια του προϋπολογι-

σμού, καθώς η ΕΕ εξακολουθεί να αρνείται
τη λήψη αποφάσεων που θα δώσουν οξυγό-
νο στους προϋπολογισμούς των κρατών-με-
λών της ΕΕ, ενώ παράλληλα θα είναι και πιο
ουσιαστική η συνεισφορά στους πολίτες.
Ωστόσο οι συνεχείς αυξήσεις στην τιμή του
φυσικού αερίου ανεβάζουν σημαντικά και το
κόστος της κρατικής επιδότησης, γεγονός
που δημιουργεί προβλήματα στην οικονομι-
κή πολιτική των 27. 

Η σημερινή ευρωπαϊκή μάχη αναμένεται
να είναι καθοριστική για τις περαιτέρω εξε-
λίξεις, καθώς στην περίπτωση που δεν
υπάρξουν γενναίες αποφάσεις, τότε τα χρο-
νικά περιθώρια θα αρχίσουν να στενεύουν
δραματικά. Η κυβέρνηση συνεχίζει να πο-
ρεύεται βασιζόμενη στους εθνικούς πόρους.
Τα σημαντικά έσοδα από τον τουρισμό, η
έξοδος από την ενισχυμένη εποπτεία αλλά
και οι ρυθμοί ανάπτυξης που ήταν από τους
υψηλότερους της Ευρώπης, σύμφωνα με
την ΕΛΣΤΑΤ, ανοίγουν τον δρόμο στον Κυριά-
κο Μητσοτάκη για πιο ουσιαστικά και μόνιμα
μέτρα στήριξης σε σχέση με την επιδοματική
πολιτική, την οποία και ο ίδιος απεχθάνεται. 

Ενεργειακά 
θωρακισμένη 
η χώρα μας
Αξίζει να σημειωθεί πως η χώρα
μας σε σχέση με άλλα κράτη-
μέλη της ΕΕ είναι σαφώς σε κα-
λύτερη κατάσταση λόγω κυρίως
του κλίματος που επικρατεί, με
τις θερμοκρασίες να είναι καλο-
καιρινές αν και έχουμε μπει στο
φθινόπωρο. Επίσης, η αύξηση
της ποσότητας φυσικού αερίου
από τον αγωγό TAP, η πλήρης
ενεργοποίηση των λιγνιτικών
μονάδων και η μεγαλύτερη έν-
ταξη των τερματικών σταθμών
υγροποιημένου αερίου (LNG)
στη Ρεβυθούσα και την Αλεξαν-
δρούπολη έχουν μειώσει ση-
μαντικά την εξάρτηση της χώρας
από το ρωσικό αέριο.
Παράλληλα βρίσκονται σε πλή-
ρη εξέλιξη και τα έργα για τη δη-
μιουργία πλωτών δεξαμενών, οι
οποίες θα αυξήσουν τόσο τον
αποθηκευτικό χώρο σε LNG όσο
και την αυτονομία της χώρας.
Στην κυβέρνηση τονίζουν με κα-
τηγορηματικό τρόπο πως επί του
παρόντος δεν τίθεται ζήτημα
επάρκειας για τη χώρα, ωστόσο
ετοιμάζονται για όλα τα ενδεχό-
μενα στην περίπτωση που ο
Βλαντίμιρ Πούτιν συνεχίσει
τους εκβιασμούς και κλείσει
οριστικά τη στρόφιγγα. 

Αθήνα - Βερολίνο
σε μπρα ντε φερ 
για την ενέργεια Γράφει ο 

Σωτήρης Σταθόπουλος 

Οι συμμαχίες και 
τα δύο στρατόπεδα
πριν από τη
σημερινή, κρίσιμη
σύνοδο 
των Ευρωπαίων
υπουργών Ενέργειας



του Μιχάλη Μαστοράκη

Κ
άθετα αντίθετη εμφανίζεται η ελ-
ληνική πλευρά στο ενδεχόμενο
ευρωπαϊκού πλαφόν στο ρωσικό
αέριο, καθώς μια τέτοια «λύση»

θα συνεπάγεται ισχυρούς κινδύνους για μια
σειρά από χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των
οποίων και η Ελλάδα. 

Μία ημέρα πριν το κρίσιμο Συμβούλιο των
Ευρωπαίων υπουργών Ενέργειας, ο ίδιος ο
Έλληνας υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Κώστας Σκρέκας μετέφερε πως
προτιμότερο είναι ένα πλαφόν στο ίδιο το
συμβόλαιο TTF (ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς),
παρά επιβολή του στις ρωσικές εισαγωγές.
Σοβαρές ενστάσεις, ανάλογες της Ελλάδας,
ως προς την ευρωπαϊκή πρόταση έχουν κι
άλλες χώρες, όπως η Πολωνία, η Ουγγαρία,
η Σλοβακία και η Ιταλία μέχρι στιγμής. 

Μάλιστα η τελευταία φέρεται να έχει κα-
ταθέσει δική της πρόταση πολύ κοντά στη
θέση της Αθήνας, η οποία προβλέπει πλα-
φόν εν γένει στις τιμές του φυσικού αερίου
και στην αγορά του TTF. 

Τι φοβάται η Αθήνα; 
Ο κυριότερος λόγος που η ελληνική πλευ-

ρά αντιδρά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο ακόμη
και στο «άκουσμά» του, είναι γιατί σήμερα η
Ελλάδα προμηθεύεται αέριο μέσω του τουρ-
κικού διαδρόμου Turk Stream, ο οποίος συ-
νεχίζει να λειτουργεί και να τροφοδοτεί τις
χώρες αδιάλειπτα, εν αντιθέσει με τον Nord

Stream 1 που έχει σταματήσει. 
Σε περίπτωση που ισχύσει το μέτρο του

πλαφόν στο ρωσικό αέριο σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο, η Ελλάδα θα κληθεί να το υλοποι-
ήσει στερώντας, εν τέλει, εαυτόν τις ανα-
γκαίες ποσότητες ρωσικού αερίου που σή-
μερα προμηθεύεται κανονικά. Ανάλογες αι-
τιάσεις έχουν και οι υπόλοιπες χώρες, υπο-
γραμμίζοντας πως πρόκειται για ένα αμφι-
λεγόμενο μέτρο με σοβαρό το ενδεχόμενο

επιδείνωσης της κατάστασης παρά εξομά-
λυνσης. 

Με άλλα λόγια, η πρόταση της Κομισιόν
κινδυνεύει να «διασπείρει» τους «Nord
Stream 1» σε ολόκληρη την Ευρώπη, δηλα-
δή άδειους αγωγούς, όταν μέχρι και σήμερα
μια σειρά αγωγοί συνεχίζουν να στέλνουν
αέριο από τη Ρωσία προς την Ευρώπη. Πα-
ράγωγο θα είναι ένα νέο κύμα ανατιμήσεων,
μεγαλώνοντας την ανάγκη των μέτρων στή-

ριξης προς τους καταναλωτές και, κατά συ-
νέπεια, την πίεση στους εθνικούς προϋπο-
λογισμούς, που πλέον μετρούν τα «περιθώ-
ριά» τους μήνα τον μήνα. 

Καλύτερα αποτελέσματα
Η Ελλάδα εκτιμά ότι το δικό της μοντέλο

με πλαφόν ανά τεχνολογία ηλεκτροπαραγω-
γής σε συνδυασμό με ένα πλαφόν στο ίδιο το
TTF θα έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ως προς το ανώ-
τατο όριο των 200 ευρώ οριζόντια που ζητά η
Κομισιόν στις τεχνολογίες πλην του φυσικού
αερίου, εκτιμάται ότι στην Ελλάδα ήδη
εφαρμόζεται πλαφόν ύψους 112 ευρώ για
την υδροηλεκτρική ενέργεια και 85 ευρώ
για τις ΑΠΕ. Μια καθολική εφαρμογή του
μέτρου της Επιτροπής θα οδηγούσε στο να
μειωθούν τα έσοδα του Δημοσίου από τα
υπερκέρδη των ηλεκτροπαραγωγών, με
αποτέλεσμα τη συνεπαγόμενη μείωση των
κονδυλίων για επιδοτήσεις των καταναλω-
τών.  
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Γιατί η Ελλάδα απορρίπτει το πλαφόν

Η χώρα μας διαφωνεί με 
την πρόταση της Κομισιόν
και μέσω του υπουργού
Ενέργειας Κ. Σκρέκα
αντιπροτείνει το ελληνικό
μοντέλο 

Κ. Ξιφαράς: Αναξιόπιστο πλέον το TTF
«Ηχηρή» παρέμβαση από τη σκοπιά της αγοράς στην κα-
τεύθυνση της ελληνικής πρότασης έκανε ο διευθύνων
σύμβουλος της ΔΕΠΑ Κωνσταντίνος Ξιφαράς, υπογραμ-
μίζοντας ότι ο δείκτης TTF είναι πλέον αναξιόπιστος και
αδυνατεί να αποτυπώσει την ισορροπία προσφοράς και
ζήτησης. Ο κ. Ξιφαράς επισήμανε ότι η ελληνική κυβέρ-
νηση έχει υποβάλει αρκετά έγκαιρα προτάσεις προς τους
Ευρωπαίους ηγέτες για την αντιμετώπιση της τρέχουσας ενερ-
γειακής κρίσης και των προκλήσεων που την συνοδεύουν. 
«Η δική μου εκτίμηση -και επιβεβαιώνεται από τα ίδια τα γεγονότα- είναι ότι
το TTF δεν αντανακλά πλέον την ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης
και θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι το TTF πρέπει να πάψει να αποτελεί την ευ-
ρωπαϊκή τιμή αναφοράς (benchmark)», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος. 
Πρόσθεσε, ακόμη, πως «η τροφοδοσία της Ευρώπης με φορτία LNG σε συν-
δυασμό με τα υψηλά επίπεδα πλήρωσης των αποθηκών αερίου που έχουν ήδη
επιτευχθεί δύναται να οδηγήσουν σε χαμηλότερες τιμές. Δεν μπορούμε να
δεχτούμε την χειραγώγηση που προκαλεί το εμπόριο παραγώγων, γεγονός
που έχει οδηγήσει σε εξαιρετικά υψηλές τιμές αερίου, που δεν αντανακλούν
το πραγματικό κόστος του αερίου».



Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας σε σχετική δή-
λωση τόνισε πως όσοι επικαλούνται το απόρρητο για εγ-
κλήματα κατά του πολιτεύματος, θα βρεθούν αντιμέτωποι
με σοβαρότατες ποινικές ευθύνες: 

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιβεβαίωσε σήμερα εκ νέ-
ου την ενοχή της, επιχειρώντας να κρύψει στο σκοτάδι την
αλήθεια για τις παρακολουθήσεις. Αφού έσπευσαν να κα-
ταστρέψουν κάθε στοιχείο για τη παρακολούθηση Αν-
δρουλάκη, Κουκάκη και ενδεχομένως πολλών ακόμα πο-
λιτικών και δημοσιογράφων, επιχειρούν τώρα να ξεμπερ-
δέψουν με συνοπτικές διαδικασίες και με την Εξεταστική

Επιτροπή, αποκλείοντας όλους τους κρίσιμους μάρτυρες.
Δεν πρόκειται απλά για διασυρμό της κοινοβουλευτικής
διαδικασίας, αλλά για διαρκή και επαναλαμβανόμενη αν-
τιδημοκρατική εκτροπή», σημειώνει ο κ. Τσίπρας και κλεί-
νει:« Καλό είναι όλοι να γνωρίζουν ότι αν κάποιοι βρίσκον-
ται αντιμέτωποι με σοβαρότατες ποινικές ευθύνες, δεν εί-
ναι όσοι αποκαλύψουν την αλήθεια, αλλά όσοι διέπραξαν
εγκλήματα κατά του δημοκρατικού πολιτεύματος και όσοι
επικαλούνται το απόρρητο ενώπιον της Εθνικής Αντιπρο-
σωπίας, προκειμένου να τα συγκαλύψουν. Και αυτοί σύν-
τομα θα λογοδοτήσουν και απέναντι στον ελληνικό λαό και

απέναντι στον νόμο». Στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γ. Οικονόμου υπενθυμίζον-
τας τις παρακολουθήσεις Πιτσιόρλα - Σαγιά. «Ο κ. Τσίπρας,
ύστερα και από τα όσα αποκαλύπτονται για τις παρακολου-
θήσεις στελεχών των κυβερνήσεών του στη διάρκεια της
πρωθυπουργίας του, αντί να κινηθεί με θεσμική υπευθυ-
νότητα επέλεξε για άλλη μια φορά ανεύθυνες κινήσεις
επικοινωνιακού εντυπωσιασμού», για να κλείσει: «Όση
σκόνη κι αν προσπαθεί να σηκώσει ο κ. Τσίπρας, όσες
απειλές και αν εκτοξεύσει, το ζήτημα των επισυνδέσεων
θα φωτιστεί για όλη την τελευταία δεκαετία».
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Γράφει η Στέλλα Παπαμιχαήλ 

Σ
τον αέρα κινδυνεύει να τιναχθεί η
Εξεταστική Επιτροπή για τις παρακο-
λουθήσεις, καθώς ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙ-
ΖΑ κινήθηκαν στη χθεσινή συνε-

δρίαση -όπως φάνηκε- συντονισμένα, απο-
χωρώντας εν τω μέσω της διαδικασίας, όπου
συζητούνταν ο κατάλογος των μαρτύρων. Πα-
ρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία υποστήριξε
ότι ο κατάλογος μαρτύρων είναι μια δυναμική
διαδικασία και πως τίποτα δεν είναι ακόμη
δεδομένο για τα πρόσωπα, τα δύο κόμματα
της αντιπολίτευσης δεν ικανοποιήθηκαν από
τον πρώτο κατάλογο μαρτύρων που εμφάνισε
η ΝΔ, στον οποίο περιλαμβάνονται όχι μόνο
οι πρώην και ο νυν διοικητής της ΕΥΠ, αλλά
και οι επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών
Διαφάνειας και Διασφάλισης του Απορρήτου,
ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και οι νομικοί εκπρό-
σωποι των εταιρειών Ιντελέξα και Κρίκελ που
σχετίζονται με το Pretador. 

Mε κοινή επιχειρηματολογία ΠΑΣΟΚ και
ΣΥΡΙΖΑ, αφού ζήτησαν να παραστούν στην
Επιτροπή ο πρωθυπουργός και ο υπουργός
Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, κατήγ-
γειλαν υπονόμευση των θεσμών και σκάνδα-
λο συγκάλυψης, με αφορμή το γεγονός ότι
στην τελική πρόταση δεν περιλαμβάνονται
πολιτικά πρόσωπα, πλην του παρακολουθού-

μενου Νίκου Ανδρουλάκη. Μάλιστα αποχώ-
ρησαν από την ψηφοφορία με καταγγελτική
διάθεση, πριν αυτή ξεκινήσει. 

Για την πλειοψηφία
Σύμφωνα με την αντιπολίτευση, η πλει-

οψηφία δεν μπήκε καν στη συζήτηση επί των
μαρτύρων που πρότειναν τα κόμματα, ενώ
δεν υπήρξαν επιχειρήματα για ποιον λόγο δεν
καλούνται τόσο ο τέως ΓΓ του πρωθυπουρ-
γού Γρηγόρης Δημητριάδης όσο και ο δημο-
σιογράφος Θανάσης Κουκάης, το όνομα του
οποίου είναι στην πρόταση της Εξεταστικής.
Για ομερτά που επιδιώκει ο πρωθυπουργός
κάνουν λόγο πηγές από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το
ΠΑΣΟΚ μιλά για θεσμική εκτροπή και κατη-
γορεί την κυβέρνηση ότι ευτελίζει τους θε-
σμούς. 

«Όποιος θέλει την αλήθεια, δεν αποχωρεί
από τις διαδικασίες», σχολίασε ο βουλευτής
της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος, κατηγο-

ρώντας ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ότι στήνουν ένα
σόου μέσα στην Επιτροπή, υπονομεύοντας
τις εργασίες της. 

Οι εργασίες της Επιτροπής θα συνεχιστούν
την Τρίτη, με πρώτους μάρτυρες τους τέως δι-
οικητές της ΕΥΠ, Θ. Δραβίλλα και Γ. Ρουμπάτη. 

Στη συνεδρίαση πάντως, το ΠΑΣΟΚ -του
οποίου ήταν πρωτοβουλία η πρόταση συγ-
κρότησης της Επιτροπής- κατέθεσε μακρο-
σκελέστατη λίστα μαρτύρων, ζητώντας, μετα-
ξύ άλλων, να καταθέσουν ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, όλοι οι εμπλε-
κόμενοι υπουργοί και δημοσιογράφοι, οι επι-
κεφαλής της ΕΥΠ, ο Γρηγόρης Δημητριάδης,
καθώς και σειρά επιχειρησιακών στελεχών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ συμφώνησε με την πρόταση του
ΠΑΣΟΚ να κληθεί ο πρωθυπουργός ως πολι-
τικός προϊστάμενος της ΕΥΠ, αλλά και ο
υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρί-
της. Πρότεινε ακόμη να καταθέσουν, μεταξύ
άλλων, ο τέως ΓΓ του πρωθυπουργού Γρηγό-

ρης Δημητριάδης, ο τέως και ο νυν πρόεδρος
της ΕΥΠ Παναγιώτης Κοντολέων και Θεμι-
στοκλής Δεμίρης, η εισαγγελέας για την ΕΥΠ
Βασιλική Βλάχου, ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ
Χρήστος Ράμμος, οι δημοσιογράφοι Κουκά-
κης, Τέλλογλου και Τερζής, και εκπρόσωποι
των εταιρειών Ιντελέξα και Κρίκελ που σχετί-
ζονται με το λογισμικό Pretador.

Ενδιαφέρον έχει, πάντως, ότι στην πρότα-
ση του ΚΚΕ μεταξύ των πολιτικών προσώπων
που ζητούνται να κληθούν είναι οι υπουργοί
Δικαιοσύνης επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Σταύ-
ρος Κοντονής και Μιχάλης Καλογήρου, αλλά
και ο Γιώργος Κατρούγκαλος. 

Απειλές Αλέξη Τσίπρα για ποινικές ευθύνες

Έφυγαν «αγκαλιά» 
ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ 

Γελοιοποιούν την Εξεταστική
για τις παρακολουθήσεις, 
που οι ίδιοι ζήτησαν  
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Παιχνίδι τακτικής και νεύρων από την τουρκική
στρατοχωροφυλακή στον Έβρο, καθώς νωρίς το
μεσημέρι της Πέμπτης οι ελληνικές Αρχές ενη-
μερώθηκαν για την παρουσία 300-400 μετανα-
στών σε νησίδα του ποταμού εντός της ελληνικής
επικράτειας. Μάλιστα, το στίγμα της νησίδας ήταν
κοντά στα Λάβαρα Έβρου, με τη Συνοριοφυλακή

και την ΕΛΑΣ να ξεκινούν μεγάλη επιχείρηση για
τον εντοπισμό των ατόμων. Έγιναν επίγειες έρευ-
νες, σηκώθηκε και drone, ωστόσο, μέχρι αργά το
βράδυ δεν είχαν εντοπιστεί οι μετανάστες. Κύκλοι
του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεο-
δωρικάκου σχολίασαν ότι «πρόκειται για έναν
ακόμη τακτικισμό από την πλευρά της τουρκικής

στρατοχωροφυλακής, που δεν διστάζει να εργα-
λειοποιεί τον ανθρώπινο πόνο». Το «κρυφτούλι»,
πάντως, στον Έβρο τείνει να λαμβάνει χώρα όλο
και πιο συχνά, χωρίς κανείς να μπορεί να απο-
κλείσει απόπειρα προβοκάτσιας από την τουρκική
πλευρά.

Κώστας Παπαδόπουλος

Νέα τουρκικά fake news για Έβρο

Ε
ντείνει καθημερινά πλέον την
πίεση προς την κυβέρνηση το
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ώστε να μην
μπουν στο περιθώριο οι προσδο-

κίες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης της
τηλεφωνικής υποκλοπής του Νίκου Αν-
δρουλάκη. 

Είναι εμφανής η προσπάθεια του κόμ-
ματος να βάλει στο κάδρο των ευθυνών
τον πρωθυπουργό. Ενδεικτικό είναι το γε-
γονός ότι στη χθεσινή επεισοδιακή συνε-
δρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής το ΠΑ-
ΣΟΚ παρουσίασε μια μακρά λίστα προσώ-
πων -στην οποία συμπεριλάμβανε και τον
Κυριάκο Μητσοτάκη- προκειμένου να
κληθούν να καταθέσουν ως μάρτυρες
στην Επιτροπή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν

φαίνεται διατεθειμένος να κάνει πίσω και
είναι πεπεισμένος, όπως σημείωσε χθες
σε γραπτή δήλωσή του μετά την αποχώ-
ρηση του κόμματός του από την Επιτροπή,
ότι «δεν θέλουν να ακουστεί η αλήθεια.
Αυτό άλλωστε προσπαθούν από την πρώ-
τη στιγμή. Αμέσως μετά την κατάθεση της
μηνυτήριας αναφοράς στον εισαγγελέα
του Αρείου Πάγου σχετικά με την απόπει-
ρα παγίδευσης του κινητού μου με το Pre-
dator, η κυβέρνηση και τα φιλικά προς αυ-
τή Μέσα προσπάθησαν να υποβαθμίσουν
και να γελοιοποιήσουν την καταγγελία
μου». Και πρόσθεσε: «Θα επιμείνω μέχρι
τέλους στην αποκάλυψη της αλήθειας και
δεν θα επιτρέψω σκιές σε μια πορεία
αξιοπρέπειας. Από την πρώτη στιγμή έχω
ξεκαθαρίσει ότι η υπόθεση παρακολού-
θησής μου δεν είναι ένα προσωπικό ζήτη-
μα. Είναι ζήτημα δημοκρατίας και προ-
στασίας των θεσμών. Για αυτό πρέπει να
πέσει άπλετο φως.

Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει δη-
μόσια στα εξής ερωτήματα:
� Γιατί ενώ επί οκτώ χρόνια ως ευρωβου-

λευτής δεν ήμουν εθνικός κίνδυνος,
έγινα ξαφνικά μόλις έθεσα υποψηφιό-
τητα για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ και
σταμάτησα να είμαι με την εκλογή μου;

� Ποιος είναι ο λόγος της παρακολούθη-
σής μου;

� Παρακολουθούνται και άλλοι πολιτικοί
και δημοσιογράφοι;

� Ποιος έχει και για λογαριασμό ποιου
χρησιμοποιεί το κατασκοπευτικό υπε-
ρόπλο κόστους εκατομμυρίων ευρώ
Predator, το οποίο μπορεί να βιντεο-
σκοπεί τη ζωή ενός ανθρώπου μέσω
του κινητού του 24 ώρες το 24ωρο;».
Την ίδια στιγμή όμως πονοκέφαλο προ-

καλεί στο επιτελείο του προέδρου του ΠΑ-
ΣΟΚ η συστηματική προσπάθεια που κα-
ταβάλλουν στελέχη της κυβέρνησης για
να «περάσουν» έναν κοινό βηματισμό με
τον ΣΥΡΙΖΑ. Εκμεταλλευόμενοι, δε, τους
αντιπολιτευτικούς τόνους για τις υποκλο-
πές σπέρνουν «δαιμόνια» στα δυο κόμμα-
τα. Ενδεικτική ήταν και χθες η αποστροφή
τού κυβερνητικού εκπροσώπου στο σχό-
λιό του για τις αποχωρήσεις από την Εξε-

ταστική, «ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ έφυγαν αγ-
καλιά…». Από τη Χαριλάου Τρικούπη έκα-
ναν λόγο για «γελοία σπέκουλα της ΝΔ με
το να ταυτίζει το Κίνημά μας με τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Τους απαντάμε ότι είναι πλέον σε
όλους φανερό ότι μιμούνται επάξια τις
πρακτικές της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ
και τους θυμίζουμε ότι το ΠΑΣΟΚ - Κίνη-
μα Αλλαγής κινείται αξιακά και δεν ετερο-
προσδιορίζεται. Ας ανατρέξουν στη στάση
μας σε ανάλογες περιπτώσεις Εξεταστι-
κών Επιτροπών κατά το παρελθόν».

Στη Χαριλάου Τρικούπη δεν κρύβουν
την ενόχλησή τους και αναζητούν τρό-
πους να βάλουν ευδιάκριτες διαχωριστι-
κές γραμμές.

Επιχείρηση γελοιοποίησης 
της καταγγελίας βλέπουν 
στη Χαριλάου Τρικούπη

Σε «man to man»
Μητσοτάκη -
Ανδρουλάκη
το «γυρίζει» 
το ΠΑΣΟΚ

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 
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Το «mavi vatan» είναι αφήγημα Πούτιν..

Ο
ι πολεμικές ιαχές της γείτονος μονοπωλούν
τη διεθνή γεωπολιτική σκακιέρα, καλλιερ-
γώντας έδαφος για την επονομαζόμενη «συ-

νήθεια της ιδέας του πολέμου».
Η επωδός ότι πρόκειται για μία εσωτερική πολιτική

ανάγκη της γείτονος ενόψει των επερχόμενων εκλο-
γών δεν πείθει τους επαΐοντες, που γνωρίζουν ότι η
συνεχής προκλητική ιμπεριαλιστική ρητορική της εί-
ναι αναπόσπαστο κομμάτι του εθνικού στρατηγικού
σχεδιασμού, υπό το άγρυπνο βλέμμα του «σκιώδους
Συμβουλίου» της που επιτηρεί την τήρηση των δια-
χρονικών εθνικών οραμάτων.

Το αφήγημα mavi (γαλάζια) vatan (πατρίδα) το
γνωρίζουμε ως δόγμα της τουρκικής πολιτικής, σύμ-
φωνα με το οποίο πρέπει η Τουρκία να έχει κυρίαρχο
ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο, με ό,τι αυτό συνεπά-
γεται. Το δόγμα όμως αυτό φαίνεται ότι έχει «πνευ-
ματικό πατέρα» τη Ρωσία, η οποία είναι ο βασικός
θιασώτης αυτής της «υπερφιλοδοξίας» για ίδιον
όφελος, αν όχι και ουσιαστικός υποκινητής.

Σκοπός, ο απόλυτος έλεγχος των θαλάσσιων ζω-
νών διακίνησης εμπορευμάτων, που δεν γίνεται να
μη διέρχεται από το Αιγαίο, καθώς τα εμπορεύματα
όταν θα εξέρχονται από τα «ελεγχόμενα» στενά των
Δαρδανελίων απαιτούν να βρουν διέξοδο.

Ουσιαστικά, ο διορατικός σχεδιασμός της Ρωσίας,
μετά τη λήξη της στοχευμένης πολεμικής σύρραξης
με την Ουκρανία και την κατακύρωση στρατηγικών
εδαφών της Ουκρανίας στη Ρωσία, περνά στο δεύτε-
ρο στάδιο της «ανενόχλητης» διέλευσής της από τα
αιγαιοπελαγίτικα ύδατα, ενισχύοντας το όραμά της
για «νέο δρόμο του μεταξιού».

Η μόνη λύση, να «ελέγχονται» από «ελεγχομέ-
νους» της... 

Στη φαρέτρα της προσμετρά τις δυνάμεις Ινδίας και
Κίνας, οι οποίες θωπεύονται από τη συμμετοχή τους
στην εκτίναξη ισχύος του ασιατικού συμμαχικού
μπλοκ.

Σίγουρα, σκόπελος στις «άνευ δασμών» διελεύ-
σεις οι ανεπτυγμένες ήδη στρατιωτικές δυνάμεις των

ΗΠΑ σε Αλεξανδρούπολη και Σούδα, οι οποίες προ-
καλούν την αγανάκτηση της γείτονος.

Αξιοσημείωτες, δε, και οι όψιμες στροφές 90 μοι-
ρών των αιώνιων Γερμανών συμμάχων, οι οποίοι στη
θέα της επερχόμενης ενεργειακής κρίσης διστάζουν
να στηρίξουν ακόμη και ρητορικά το δόγμα του mavi
vatan, απόσχοντας από την πολιτική πλέον των ίσων
αποστάσεων.

Η Γερμανία «έπεσε» τελικά στην παγίδα που έστη-
σε ο «πράκτορας» στην «καθηγήτρια»;

Η Ευρώπη εγκλωβισμένη σε μία γεωπολιτική
«γάγγραινα», βυθισμένη στη ραστώνη της θα υποστεί
το επόμενο χρονικό διάστημα τις επιπτώσεις των επι-
πόλαιων επιλογών και σχεδιασμών της ή και της
απραξίας της... 

Ο νέος «θαλάσσιος δρόμος» του μεταξιού παίρνει
σάρκα και οστά, υποδαυλίζοντας πολεμικά σκηνικά
από τους εμπνευστές του, που θα προκαλέσουν πλέ-
ον ντόμινο γεωπολιτικών εξελίξεων το προσεχές
χρονικό διάστημα.

Ξ
εκινούν τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου τα μαθήματα
στα σχολεία με πολλές καινοτομίες φέτος, που ση-
μαίνει ότι κάτι κινείται στον χώρο της εκπαίδευσης,

ανεξάρτητα αν με αυτές (νέα προγράμματα, όπως το «Φι-
λία» κατά του εκφοβισμού, αξιολόγηση εκπαιδευτικών
κ.λπ.) συμφωνούν ή διαφωνούν κάποιοι.

Κοινή διαπίστωση είναι ότι η εκπαίδευση στην Ελλάδα χρει-
άζεται βαθύ «ρεκτιφιέ», ώστε να μην είναι χωρίς ουσιώδεις
γνώσεις, αποπροσανατόλιστα και λειτουργικά αναλφάβητα τα
παιδιά. Η παιδεία δεν είναι τιμάριο κανενός. Έχει ιδεολογικό
περιεχόμενο, έχει στόχους, υπηρετεί ιδανικά. Και κανείς δεν
έχει το δικαίωμα να προσαρμόζει το περιεχόμενο και τους σκο-
πούς της προς τις πεποιθήσεις του. 

Τον τελευταίο καιρό γίνεται και πάλι συζήτηση για το μά-
θημα των Θρησκευτικών, λες και αυτό είναι το μοναδικό πρό-
βλημα στα σχολεία. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσω-
πικού Χαρακτήρα με γνωμοδότησή της, που δεν φαίνεται να
υιοθετεί προς το παρόν το υπουργείο Παιδείας, έκρινε πως η
εξαίρεση από το μάθημα των Θρησκευτικών στα σχολεία δεν
είναι συνταγματικά ανεκτό να αφορά μόνο τους μη χριστια-
νούς ορθοδόξους, αλλά το ίδιο δικαίωμα πρέπει να έχουν και
οι ορθόδοξοι μαθητές, σε περίπτωση που δεν συμφωνούν με
το περιεχόμενο του μαθήματος. Τι σκεπτικό είναι αυτό; Δη-
λαδή, αν οι μαθητές, ας αφήσουμε τα Θρησκευτικά, διαφω-
νούν με το περιεχόμενο του μαθήματος των Νέων Ελληνι-
κών ή των Αρχαίων Ελληνικών, είναι σωστό, κατά τη γνωμο-
δότηση αυτή, να απαλλάσσονται;

Πώς καθορίζεται τι και πώς πρέπει να διδάσκονται οι μαθη-
τές;

Να σημειωθεί ότι παλαιότερη απόφαση του Συμβουλίου της
Επικρατείας ανέφερε ότι «πρέπει να επιδιώκεται η ανάπτυξη
της ορθόδοξης χριστιανικής συνείδησης» και ότι «το μάθημα
των Θρησκευτικών απευθύνεται αποκλειστικά στους ορθόδο-
ξους χριστιανούς μαθητές», για τους οποίους τώρα προτείνε-
ται, αν το θέλουν, να εξαιρούνται και αυτοί».

Οι ετερόδοξοι, αλλόθρησκοι ή άθεοι μαθητές έχουν δικαίω-

μα πλήρους απαλλαγής από το μάθημα, με την υποβολή σχετι-
κής δήλωσης, η οποία θα μπορούσε να γίνει με μόνη την επί-
κληση λόγων θρησκευτικής συνείδησης.

Έστω και αν οι ίδιοι αποφάσισαν να μαθητεύσουν σε ελληνι-
κά σχολεία, που έχουν συγκεκριμένο πρόγραμμα διδασκαλίας. 

Τώρα προτείνεται η απαλλαγή και για τα Ελληνόπουλα!
Η πίστη, βέβαια, δεν επιβάλλεται όταν κανείς δεν την αισθά-

νεται και δεν την αντιλαμβάνεται ως εσωτερική ανάγκη, αποτε-
λεί αβίαστη και ελεύθερη επιλογή.

Όμως η πραγματικότητα δείχνει ότι τα παιδιά στην Ελλάδα,
από τη στιγμή που γεννιούνται, ζυμώνονται με την
Ορθοδοξία και τα βιώματά της.

Άρα την κουβαλούν μέσα τους ως προγονική κλη-
ρονομιά και νιώθουν περήφανα στην πλειοψηφία
τους για την ορθόδοξη λάβα που καίει μέσα τους και η
οποία πηδά από το αίμα της φυλής μας 

Έτσι, χωρίς το μάθημα των Θρησκευτικών θα ήταν
λειψή η μόρφωση των Ελλήνων μαθητών.

Το συγκεκριμένο μάθημα, που από την πρώτη στιγ-
μή που λειτούργησαν σχολεία στην Ελλάδα υπήρχε
στα προγράμματα σπουδών, αρχικά κάλυπτε μεγάλο
μέρος τους και στη συνέχεια μικρότερο, βοηθάει
τους νέους να ανακαλύψουν γόνιμα στοιχεία της προσωπικής
τους ταυτότητας, αλλά και της αληθινής ύπαρξής τους.

Και τους οδηγεί στο να καταλάβουν τι είναι ως πρόσωπα και
προς τα πού βαδίζουν. Ενισχύει τον ψυχικό τους κόσμο, ώστε
να ξέρουν τον προσανατολισμό τους και να μην είναι μαριονέ-
τες. Και να ανακαλύψουν ό,τι συνθέτει, διαμορφώνει, ερμη-
νεύει, αναλύει και αξιολογεί τη μοναδικότητά τους ως προσω-
πικοτήτων.

Τα Θρησκευτικά συμβάλλουν καθοριστικά στη στοιχειοθέτη-
ση της συνείδησης των νέων, η οποία και υπαγορεύει στάσεις
και συμπεριφορές, ήθη και έθιμα, καθώς και ό,τι λέγεται και
νοείται ως Ορθόδοξος Πολιτισμός. Τους διδάσκουν τη βίωση
του παρόντος και τον προσανατολισμό στο μέλλον.

Τους αναγεννούν με τη γνώση της εθνικής τους, θρησκευτι-

κής τους και πολιτιστικής τους καταβολής. Και τους «οπλίζουν»
με τις απεριόριστες δυνατότητες που τους προσφέρουν η αυτο-
γνωσία και η παράδοση η αληθινή και η ζωντανή, που παραμέ-
νει γνήσια, αν και είναι συνεχώς εξελισσόμενη, αδιάκοπα εκ-
συγχρονιζόμενη και προοδευτικά αναπροσαρμοζόμενη.

Το μόνο στέρεο έδαφος που απομένει για να πατήσει ο άν-
θρωπος είναι η θρησκεία. Όχι απλώς ο χριστιανισμός, αφού
ανάμεσα σε λεγόμενους χριστιανούς υπάρχει τόση αποξένωση
από τον Χριστό και το ζωογόνο κήρυγμά του, ώστε να προβάλ-
λεται ένας χριστιανισμός χωρίς ρίζες, χωρίς σφρίγος, ένας χρι-

στιανισμός ντεκαφεϊνέ, αλλά o Ορθόδοξος Χριστια-
νισμός.

Άλλοι λαοί μπορεί να αρνούνται τον Χριστό ή να
έχουν διαφορετική από τη δική μας πεποίθηση για
Αυτόν.

Μπορεί να… αδειάζουν τον ουρανό και τις ψυχές
τους, για να εκδηλώσουν τάχα τη δύναμη και την
ανεξαρτησία τους. Εμείς στην Ελλάδα ας μην
παύουμε, και το μάθημα των Θρησκευτικών συμ-
βάλλει σε αυτό, να γεμίζουμε ολοένα και περισσότε-
ρο τη γη και τις ψυχές μας με τον ουρανό.

Έτσι θα είμαστε ελεύθεροι και δυνατοί. Θα έχουμε
αντοχή, για να εμψυχώνουμε τον κόσμο.

Ο ρόλος της Ορθοδοξίας στην Ελλάδα, η οποία εκ των πραγ-
μάτων δεν έχει κανέναν εσωτερικό και αναλλοίωτο δεσμό με τα
σχήματα διακυβέρνησης, αλλά αναγνωρίζει και σέβεται τους
θεσμούς, δεν υπάρχει η δυνατότητα να παραθεωρηθεί και να
περιφρονηθεί.

Η Ορθοδοξία στην Ελλάδα δεν είναι μια αφηρημένη έννοια,
αλλά είναι ένας πυλώνας πνευματικής οικοδόμησης και αν-
θρωπιστικής στήριξης, στενά συνυφασμένος με τα ψυχικά
βιώματα των Ελλήνων.

Από αυτήν αντλούν παρηγοριά και ελπίδα οι περισσότεροι
Έλληνες. Έτσι, εκ των γεγονότων, όλα τα ζητήματα που ανακύ-
πτουν με το μάθημα των Θρησκευτικών σε αυτό το πλαίσιο
οφείλουν να κατανοούνται και να επιλύονται. 

Από τα ελληνικά σχολεία δεν μπορεί να λείπει η ορθόδοξη πίστη!
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Ώρα για ευρωπαϊκή κινητοποίηση

Μ
ε ιδιαίτερο ενδιαφέρον
αναμένουμε την ομιλία του
πρωθυπουργού στη ΔΕΘ

και την ανακοίνωση των πολυσυζη-
τημένων μέτρων στήριξης των νοι-
κοκυριών και επιχειρήσεων για την
αντιμετώπιση μιας παγκόσμιας
ενεργειακής κρίσης. Όπως η παν-
δημία, έτσι και η ενεργειακή κρίση
είναι εξωγενείς. Επηρεάζουν τόσο
την Ευρώπη, όσο και την πατρίδα
μας και γι’ αυτό η αντιμετώπισή τους
απαιτεί κοινές ευρωπαϊκές λύσεις.
Μια κρίση που εξαιτίας της προμη-
νύεται ένας δύσκολος χειμώνας.
Πέρα, όμως, από την ενεργειακή
κρίση, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί
η συνεχιζόμενη και εντεινόμενη προκλητικότητα
της Τουρκίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ
Τσαβούσογλου, με επιστολές του που απευθύνον-
ται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, στο ΝΑΤΟ και τον
γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, «εξηγεί τη θέση» της
Άγκυρας και τις απόψεις της για την «επίλυση των
προβλημάτων του Αιγαίου», ενώ κάνει ξανά λόγο
για τις «παράνομες ενέργειες» και τις «μαξιμαλι-
στικές απαιτήσεις» της Ελλάδας. Ο υπουργός Εξω-
τερικών Νίκος Δένδιας ζήτησε την άμεση καταδίκη
των «απαράδεκτων και προσβλητικών για την Ελ-
λάδα» δηλώσεων Τούρκων αξιωματούχων, με επι-
στολές που απέστειλε στον γενικό γραμματέα του
ΝΑΤΟ, καθώς και τον επικεφαλής της ευρωπαϊκής

διπλωματίας, διεθνοποιώντας την εμπρηστική ρη-
τορική της Άγκυρας. Λίγες μόλις ημέρες πριν ο
Ερντογάν είχε εκτοξεύσει απειλές κατά της Ελλά-
δας, με αναφορά στη Μικρασιατική Καταστροφή
και με ευθείες απειλές κατά της χώρας μας, στη δε
ομιλία του στη Σαμψούντα δήλωσε: «Έχουμε μόνο
ένα πράγμα να πούμε στην Ελλάδα: Θυμήσου τη
Σμύρνη!».

Επιπλέον, οι παραβιάσεις του εθνικού εναέριου
χώρου εντείνονται. Τουρκικό μη επανδρωμένο αε-
ροσκάφος UAV εισήλθε στο FIR Αθηνών, χωρίς να
καταθέσει σχέδιο πτήσης, παραβίασε τον εθνικό
εναέριο χώρο και πέταξε πάνω από την Κίναρο στα
19.000 πόδια. Όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ, το
τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος αναγνω-
ρίστηκε και αναχαιτίστηκε, σύμφωνα με τους διε-

θνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. Σε
αυτές τις προκλήσεις της Τουρκίας
κατά της χώρας μας δεν αρκεί μόνο η
αντίδραση της Ελλάδας, αλλά οφείλει
και η Ευρώπη να τις καταδικάσει άμε-
σα και με αυστηρότητα. Είναι γνωστή
τακτική της Τουρκίας να δοκιμάζει τις
αντοχές και να μετράει τις αντιδράσεις
που εισπράττει, ώστε να κάνει την
επόμενη κίνηση, με κίνδυνο να γίνου-
με μάρτυρες μιας αντίστοιχης εισβο-
λής με αυτή της Ρωσίας στην Ουκρα-
νία. Οι συνέπειες του πολέμου στην
Ουκρανία είναι πλέον γνωστές, αφού
όλοι μας πληρώνουμε το τίμημά τους.
Η ποιότητα της ζωής των πολιτών υπο-
βαθμίζεται στην Ευρώπη. Δεν ταλαι-

πωρούνται μόνο τα πιο αδύναμα οικονομικά στρώ-
ματα, αλλά και η μεσαία τάξη. Η ελληνική κυβέρνη-
ση προχώρησε στην ενίσχυση των μέτρων και τη
διεύρυνση των δικαιούχων, αλλά και σε έκτακτη
οικονομική στήριξη στις οικονομικά αδύναμες
ομάδες του πληθυσμού. Εξαιτίας της αβεβαιότητας
στις ροές του ρωσικού φυσικού αερίου και των
προβλημάτων που άπτονται στην ενεργειακή
επάρκεια, η ανησυχία εντείνεται ακόμη περισσότε-
ρο.  Τόσο η τουρκική προκλητικότητα, όσο και τα
προβλήματα της ενεργειακής κρίσης απαιτούν τη
γρήγορη κινητοποίηση της Ευρώπης. Δεν υπάρ-
χουν περιθώρια για αδράνεια, αντιθέτως, θα πρέ-
πει να επισπευθούν οι διαδικασίες και να παρθούν
οι απαραίτητες αποφάσεις το ταχύτερο δυνατόν.

Κ
ι όμως, έως την Παρασκευή 2 Σεπτέμβρη
2022 τα Ηνωμένα Έθνη δεν είχαν υιοθετή-
σει αυτόνομο ψήφισμα που να αναγνωρίζει

τον βιασμό σε καιρό ειρήνης! Όσο και αν φαίνεται
απίστευτο, κι όμως είναι αλήθεια!

Μόλις την Παρασκευή 2 Σεπτέμβρη 2022 υιοθετή-
θηκε ψήφισμα που προτρέπει «τα κράτη να λάβουν
αποτελεσματικά μέτρα, στο πλαίσιο της εθνικής νομο-
θεσίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ώστε να
επιτρέψουν στα θύματα σεξουαλικής βίας την πρό-
σβαση στη δικαιοσύνη, τα ένδικα μέσα και την αρω-
γή». Υπογραμμίζουν, μάλιστα, την ανάγκη «ταχείας
και απρόσκοπτης πρόσβασης» στη δικαιοσύνη, με
«ενίσχυση» της διεθνούς συνεργασίας και της προ-
στασίας των δικαιωμάτων των γυναικών. 

Αρκετοί και αρκετές ήταν και είναι αυτοί που
αδυνατούν να πιστέψουν ότι ακόμη και σήμερα δεν
αποδίδεται δικαιοσύνη στα θύματα βιασμού. Κι
όμως, σκεφθείτε ότι ακόμη και σήμερα υπάρχουν
φωνές -μεμονωμένες εύχομαι- που θεωρούν ότι
δεν υπάρχει βιασμός, ότι η γυναίκα επιδιώκει να

βιασθεί, δηλαδή «τα θέλει». «Τα θέλει», άρα καλώς
οδηγήθηκε σε (εξαναγκαστική) ερωτική πράξη,
αφού γέλαγε, διασκέδαζε, χόρεψε προκλητικά,
ντύθηκε αποκαλυπτικά...! 

Πρόσφατα, σε ρεπορτάζ του το BBCnews ανέ-
δειξε ότι στη Βρετανία τα θύματα σωματικής, σε-
ξουαλικής και ενδοοικογενειακής βίας κακοποι-
ούνται κατά συρροή και πολλαπλώς, μέχρι να
βρουν το δίκιο τους στο δικαστήριο. Τα θύματα
επαναλαμβάνουν ξανά και ξανά ότι η εμπειρία τους
από τις υπηρεσίες ήταν κακή, διότι ένιωθαν «σαν
να συνεχίστηκε η κακοποίηση», αλλά και ότι έπρε-
πε «να αποδεικνύουν συνεχώς ότι είναι αθώα»!

Η εμπειρία αυτή δεν είναι μεμονωμένη, δεν είναι
μόνο στη Βρετανία, αλλά σε όλη σχεδόν την ΕΕ,
όπου τα θύματα αντιμετωπίζουν έναν Γολγοθά από
τη στιγμή που θα καταγγείλουν την κακοποίησή
τους έως την απόδοση της δικαιοσύνης. Στο μεσο-
διάστημα αυτό, το οποίο μπορεί να φτάσει έως και
αρκετά χρόνια, εκτός από το ότι πρέπει να επανα-
λαμβάνουν αρκετές φορές την τραυματική τους

εμπειρία, παραμένουν εκτεθειμένα στον θύτη που
δεν απομακρύνεται ή δεν υπακούει στα ασφαλιστι-
κά μέτρα, που επανέρχεται, που ξανα-ασκεί βια και
που φτάνει έως και τη γυναικοκτονία.

Η Πολιτεία έχει χρέος να διασφαλίσει ότι σε όλες
ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις καταγγελιών οι αρμό-
διες υπηρεσίες που εμπλέκονται, δηλαδή οι διω-
κτικές, οι ιατροδικαστικές και οι δικαστικές αρχές,
θα δρουν άμεσα, αποτελεσματικά και εξαντλώντας
όλες τις δυνατότητες που παρέχει το νομικό πλαί-
σιο για να στηρίξουν τα θύματα. 

Η αδυναμία, ακόμη και σήμερα, για ένα συστη-
ματικό συντονισμό των υπηρεσιών που εμπλέκον-
ται στην αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας
είναι απαράδεκτη. Στοίχημα, επομένως, ο συντονι-
σμός και η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων
ακόμη και με αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολο-
γίας ανά πάσα στιγμή, όλο το 24ωρο μεταξύ των κα-
ταφύγιων γυναικών, των συμβουλευτικών υπηρε-
σιών, των γραμμών βοήθειας και των εκστρατειών
ενημέρωσης. 
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ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1926-2022

Τέλος 
εποχής…

Μ
ια ολόκληρη εποχή για τη Βρετανία έκλεισε με τον θάνατο της 96χρονης
βασίλισσας Ελισάβετ Β’, της μακροβιότερης μονάρχη στην ιστορία της
χώρας, που γιόρτασε τον Ιούνιο τα 70 χρόνια της στον θρόνο και πέθανε
χθες περιστοιχισμένη από την οικογένειά της στο κάστρο του Μπαλμόραλ,
στη Σκωτία.

Η είδηση του θανάτου της Ελισάβετ βύθισε στο πένθος το Ηνωμένο Βασίλειο, με τις ση-
μαίες να κυματίζουν μεσίστιες, ενώ τρένα και λεωφορεία ταξιδεύουν προς το Λονδίνο γε-
μάτα με ανθρώπους που θέλουν να αποτίσουν φόρο τιμής στη σορό της βασίλισσας, η
οποία θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα για τρεις ημέρες.
Η κηδεία της αναμένεται να γίνει σε δέκα ημέρες στο Αβαείο του Γουεστμίνστερ, προ-
τού ταφεί στην οικογενειακή κρύπτη δίπλα στον σύζυγό της πρίγκιπα Φίλιππο, που πέ-
θανε πέρυσι τον Απρίλιο, σε ηλικία 99 ετών.
Η πριγκίπισσα Ελισάβετ Αλεξάνδρα Μαίρη Ουίνδσορ γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1926,
πρώτο παιδί του μετέπειτα βασιλιά Γεωργίου ΣΤ’. Στέφθηκε βασίλισσα το 1953, στα 25 της
χρόνια, σε τελετή που μεταδόθηκε για πρώτη φορά από την τηλεόραση, και από τότε διόρι-
σε 15 πρωθυπουργούς, από τον Ουίνστον Τσόρτσιλ μέχρι τη Λιζ Τρας, αυτή την εβδομάδα.

Επικρίθηκε στον χαμό της Νταϊάνα
Βασίλευσε σε καλές και κακές εποχές για τη Βρετανία και για την οικογένειά της. Η ίδια
χαρακτήρισε «annus horribilis» (φρικτό έτος) το 1992, όταν μια σειρά διαζυγίων των
παιδιών της τάραξαν το Παλάτι.  Επικρίθηκε έντονα το 1997, καθώς φάνηκε απρόθυμη
να κάνει μια άμεση δήλωση πένθους για τον θάνατο της «πριγκίπισσας του λαού»
Νταϊάνα, κάτι που προκάλεσε τότε έντονο αντιμοναρχικό συναίσθημα.
Πέρυσι, πάντως, δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι το 56% των Βρετανών στηρίζει τον θε-
σμό της βασιλείας, ποσοστό που αναμένεται να αυξηθεί κατακόρυφα λόγω πένθους,
παρά το γεγονός ότι η μοναρχία κοστίζει στους πολίτες 100,5 δισ. ευρώ τον χρόνο.
Αναλυτές εκτιμούν ότι όλα θα αλλάξουν τώρα, από την κεφαλή στα χαρτονομίσμα-
τα της Βρετανίας μέχρι την αίσθηση της βεβαιότητας και της συνέχειας, την
οποία είχε ενσαρκώσει τόσο ήρεμα και στιβαρά η Ελισάβετ Β’, η οποία αντι-
μετώπισε, κατά κοινή ομολογία, τον όρκο της στέψης της και τα βασιλικά
της καθήκοντα με θρησκευτική σοβαρότητα και ευλάβεια, επί δεκαετίες.

Αγαπητή και συμπαθής σε όλους
Σε αντίθεση με μερικούς άλλους σύγχρονούς της μονάρχες, αρνήθηκε να
σκεφτεί την προοπτική μιας επίσημης συνταξιοδότησης, καθώς ο ρόλος τον
οποίο ανέλαβε ήταν για εκείνη ένα ισόβιο καθήκον.
Ακόμη και η μειοψηφία των υπηκόων της οι οποίοι είναι ένθερμοι αντιμοναρ-
χικοί και μισούν όλη την αλαζονεία και τα προνόμια που συνδέονται με τη βα-
σιλεία, είναι βέβαιο ότι θα συγκινηθούν από τον χαμό της. 
Στις δημοσκοπήσεις, μια συντριπτική πλειοψηφία θεωρεί ότι η Ελισάβετ Β’
έκανε εξαιρετική δουλειά. Μέσω της αξιοπρέπειας και της συναισθηματικής
της αυτοσυγκράτησης, είχε αποφύγει σε μεγάλο βαθμό τις πολιτικές και τις προ-
σωπικές διαμάχες, οι οποίες ταλαιπώρησαν τόσο τα παιδιά της. «Πάνω από όλα,
συμβόλισε τη συνέχεια στην ιστορία της Βρετανίας», έγραψε ο «Guardian».

Βυθισμένο στο πένθος το Ηνωμένο Βασίλειο 
με την είδηση του θανάτου της Queen Elizabeth

Βασιλιάς ο Κάρολος 
Η απώλεια της Ελισάβετ στέφει τον γιο της Κάρολο βα-

σιλιά της Μεγάλης Βρετανίας. Τα διαδικαστικά για
τη στέψη θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες,
βάσει του βασιλικού πρωτοκόλλου, ωστόσο η
ανακοίνωση του θανάτου της Βρετανίδας μονάρ-
χη συμπεριλαμβάνει και τη διαδοχή της. «Ο βασι-
λιάς και η σύζυγός του θα παραμείνουν στο κά-

στρο Μπαλμόραλ», σημειώνεται στην ανακοίνωση
του Μπάκιγχαμ και πλέον ο 74χρονος, μακροβιότε-

ρος διάδοχος στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου
ετοιμάζεται για τη στέψη του. 
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Σ
ε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες
των Αρχών για τα αίτια του ατυχή-
ματος με τους τέσσερις τραυμα-
τίες στο Allou Fun Park. Οι αξιω-

ματικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αγίου
Ιωάννη Ρέντη επιχείρησαν να εξασφαλί-
σουν βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας
του πάρκου, ωστόσο, αυτές -σύμφωνα με
πληροφορίες- μεταδίδουν μόνο live εικό-
να και δεν καταγράφουν. 

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, με-
τά την εντολή για διενέργεια προκαταρκτι-
κής εξέτασης, όρισε ανεξάρτητο πραγμα-
τογνώμονα, ο οποίος θα εξετάσει το ση-
μείο του ατυχήματος με το τρενάκι, ανα-
ζητώντας απαντήσεις σε μια σειρά ερωτη-
μάτων. 
• Υπήρξε ή όχι πρόβλημα στην αντλία πα-
ροχής νερού, με αποτέλεσμα να πέσει η
στάθμη;
•Το συγκεκριμένο παιχνίδι είχε συντηρη-
θεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο; 
•Τηρήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας
από τους επιβαίνοντες στα βαγόνια;

«Τηρούνται όροι ασφαλείας»
Αυτά είναι μερικά μόνο από τα ερωτή-

ματα στα οποία θα κληθεί να βρει απαντή-
σεις ο ανεξάρτητος πραγματογνώμονας,
την ίδια ώρα που η εταιρεία διαχείρισης
του Allou Fun Park έχει επισημάνει σε
ανακοινώσεις της ότι όλα από την πλευρά
της έγιναν καλώς, ενώ και η εταιρεία που
κάνει τη συντήρηση των παιχνιδιών και
εκδίδει πιστοποιήσεις αναφέρει το ίδιο.

«Στην πολυετή λειτουργία του πάρκου
ψυχαγωγίας δεν είχε συμβεί ποτέ κάποιο
ατύχημα, γιατί τηρούνταν πάντοτε ευλαβι-
κά οι όροι και οι προδιαγραφές ασφαλούς
διεξαγωγής των ψυχαγωγικών παιγνίων»,
αναφέρεται χαρακτηριστικά σε νέα ανα-
κοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας του
πάρκου. 

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται
ακόμα ότι «στους συχνούς πυκνούς ελέγ-
χους των αρμόδιων δημόσιων αρχών δεν
διαπιστώθηκε κάποια παράβαση. Στην πα-
ρούσα χρονική στιγμή εκφράζουμε δημό-
σια την ειλικρινή και βαθιά λύπη μας για
τους τραυματισμούς, που συνέβησαν στις
εγκαταστάσεις μας, ευχόμαστε ταχεία
ανάρρωση και είμαστε στο πλευρό των

τραυματισμένων. Ήδη δώσαμε εντολή
στον πληρεξούσιο δικηγόρο μας Μιχάλη
Δημητρακόπουλο να έρθει σε άμεση επι-
κοινωνία με τους πληρεξούσιους δικηγό-
ρους των τραυματισθέντων, ώστε να προ-
σφέρουμε την αναγκαία βοήθεια στους
εντολείς τους. Η άνω πρωτοβουλία μας
εκπορεύεται εκ λόγων ηθικού καθήκοντος
και δεν συνιστά παραδοχή υπαιτιότητας».

Στο νοσοκομείο οι τρεις 
Την ίδια ώρα, οι τρεις από τους τέσσερις

τραυματίες παραμένουν νοσηλευόμενοι
στο Γενικό Κρατικό Νικαίας, με την 21χρο-
νη που βρίσκεται στη ΜΕΘ να αντιμετωπί-
ζει το μεγαλύτερο πρόβλημα, καθώς φέ-
ρει τραύματα στον θώρακα και έχει σπα-

σμένα πλευρά. Μάλιστα, χρειάστηκε να
της χορηγηθεί και αίμα, για να σταθερο-
ποιηθεί η κατάστασή της. Όσον αφορά τον
24χρονο, ο οποίος υπέστη ρήξη σπλήνας,
χειρουργήθηκε και θα παραμείνει νοση-
λευόμενος εκτός κινδύνου σε κλινική του
νοσοκομείου. Τέλος, η 22χρονη η οποία
υπέστη διάσειση, παρακολουθείται από
τους θεράποντες ιατρούς και ενδεχομέ-
νως να πάρει εξιτήριο σήμερα. 

Τρία ερωτήματα ζητούν απαντήσεις

Τι ψάχνει ο πραγματογνώμονας
στο ατύχημα με τους τέσσερις
τραυματίες στο Allou Fun Park

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά βίας με ανηλίκους σε
ρόλους θύματος και θύτη, ενώ στις περισσότερες περι-
πτώσεις το κίνητρο είναι η ληστεία, είτε για κάποιο κινη-
τό τηλέφωνο είτε για λίγα ευρώ. 

Μέσα σε λιγότερες από 48 ώρες, καταγράφηκαν του-
λάχιστον τέσσερα περιστατικά με «άγουρες» συμμορίες
σε διάφορες περιοχές της Αττικής, δείχνοντας ότι παρά
τις προσπάθειες της ΕΛΑΣ πρόκειται για μια μορφή εγ-
κληματικότητας που δύσκολα μπορεί να ελεγχθεί. 

Στην πρώτη περίπτωση, μια παρέα τεσσάρων μαθητών
ηλικίας 14 ετών βόλταρε το βράδυ της Τρίτης (6/9) στην
περιοχή της Κηφισιάς, όταν τρεις άγνωστοι (σ.σ.: ανήλι-

κοι περίπου 16-17 ετών) με την απειλή μαχαιριών τούς
ακινητοποίησαν και τους άρπαξαν τρία κινητά τηλέφωνα
και… 10 ευρώ. Υπήρξε κινητοποίηση της Άμεσης Δρά-
σης και χάρη στη βοήθεια της τεχνολογίας (σ.σ.: η μία
συσκευή είχε σύστημα γεωεντοπισμού) βρέθηκαν οι
δράστες που στη θεά των αστυνομικών πέταξαν το κινη-
τό τηλέφωνο και έφυγαν τρέχοντας. 

Τυχερός μέσα στην ατυχία του στάθηκε το βράδυ της
Τετάρτης (7/9) ένας 16χρονος στο Παγκράτι, ο οποίος
μαζί με ακόμη έναν φίλο του δέχθηκαν επίθεση από
ομάδα περίπου 10 ανηλίκων με σκοπό τη ληστεία. Ο
16χρονος προσπάθησε να αντισταθεί και τον τραυμάτι-

σαν με αιχμηρό αντικείμενο, διεκομίσθη στο νοσοκομείο
«Γ. Γεννηματάς», ωστόσο, μετά την ιατρονοσηλευτική
φροντίδα πήρε εξιτήριο.

Πάλι το βράδυ της Τετάρτης (7/9), στη Νέα Φιλαδέλ-
φεια, μια 16χρονη έπεσε θύμα ληστείας από άλλον ανή-
λικο που την απείλησε με μαχαίρι για να της πάρει το κι-
νητό της τηλέφωνο. Τέλος, ένας 16χρονος στα Πετράλω-
να δέχθηκε επίθεση από τρεις ανηλίκους επειδή φορού-
σε την μπλούζα της ομάδας που υποστηρίζει. Με χρήση
βίας, ευτυχώς όμως χωρίς τραυματισμό, οι δράστες απέ-
σπασαν τη φανέλα και εξαφανίστηκαν. 

Παπ.

Βία με «πρωταγωνιστές» ανηλίκους από τα Πετράλωνα μέχρι την Κηφισιά 

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ 
Κώστας 
Παπαδόπουλος



Μ
έχρι τις 15 Οκτωβρίου αναμένεται
να ψηφιστεί από τη Βουλή το νο-
μοσχέδιο για τον νέο Σωφρονιστι-
κό Κώδικα, με τον υπουργό Προ-

στασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκο να
αναφέρει ότι περιλαμβάνει «μεταρρυθμίσεις
που αφορούν τις συνθήκες κράτησης και πε-
ριλαμβάνουν την αντιμετώπιση του ζητήματος
του υπερπληθυσμού, το κτιριακό, τη στελέχω-
ση, την εκπαίδευση των κρατουμένων και την
υγειονομική τους περίθαλψη».

Ο κ. Θεοδωρικάκος ενώπιον του Συμβουλί-
ου της Ευρώπης για την πρόληψη των βασανι-
στηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής
συμπεριφοράς αναφέρθηκε στις πολιτικές, τις
προτεραιότητες, τις δράσεις και τα χρονοδια-
γράμματα της ελληνικής κυβέρνησης για τη
μεταρρύθμιση του σωφρονιστικού συστήμα-
τος. Αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του
υπουργού Προστασίας του Πολίτη ότι ένας
στους πέντε φυλακισμένους είναι διακινητής
παράτυπων μεταναστών (2.096 άτομα). Ο ίδιος
επεσήμανε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αυ-
ξηθεί τα κονδύλια για την αντεγκληματική πο-
λιτική, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι από τα
150 εκατ. ευρώ το 2020, πήγαμε στα 162 εκατ.
ευρώ το 2021, ενώ μέχρι τον Ιούλιο του 2022
έχουν δοθεί περί τα 158 εκατ. ευρώ.

Οι αλλαγές 
�Εναρμόνιση των διατάξεων του Σωφρονιστι-
κού Κώδικα με τις επιταγές της ευρωπαϊκής νο-
μοθεσίας και της νομολογίας του ΕΔΔΑ, με τη
θέσπιση ένδικου βοηθήματος των κρατουμέ-
νων αναφορικά με τις συνθήκες κράτησής τους.
�Απαγόρευση κάθε δυσμενούς διακριτικής
μεταχείρισης των κρατουμένων, σεβασμός
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προστασία των
αδύναμων κρατουμένων.
� Ισότητα στα δικαιώματα και στον τρόπο δια-
βίωσης των κρατουμένων εντός των σωφρονι-
στικών καταστημάτων.
�Προστασία της ανηλικότητας και της μητρό-
τητας των κρατουμένων γυναικών.
�Επικοινωνία των κρατουμένων με το κοινω-
νικό τους περιβάλλον με χρήση ηλεκτρονικών
μέσων.
�Διαχωρισμός των σωφρονιστικών καταστη-
μάτων ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα
των αδικημάτων.
�Αναβάθμιση των συνθηκών υγειονομικής
περίθαλψης και διατροφής των κρατουμένων.
�Διευκόλυνση μεταγωγής των κρατουμένων
σε αγροτικά καταστήματα.
�Εξορθολογισμός των προϋποθέσεων χορή-
γησης του ευεργετήματος τακτικών, εκπαι-
δευτικών και έκτακτων αδειών.
�Κοινωνική επανένταξη και επαγγελματική
αποκατάσταση των αποφυλακισθέντων και
λήψη ειδικής μέριμνας για τους νεαρούς κρα-
τούμενους.

Στόχος οι 600 μεταγωγές
Αξίζει να αναφέρουμε ότι, ειδικά για τον

υπερπληθυσμό των φυλακών, από τις αρχές
Ιουνίου μέχρι το τέλος Αυγούστου έγιναν 390
μεταγωγές κρατουμένων από τα κλειστά κατα-
στήματα κράτησης σε αγροτικές φυλακές, ενώ
ο στόχος είναι να φτάσουν τις 600. Παράλληλα,
λαμβάνονται πρωτοβουλίες για την ενίσχυση
των αγροτικών καταστημάτων κράτησης και
αναπτύσσονται συνεργασίες με εξειδικευμέ-
νους φορείς και ακαδημαϊκά ιδρύματα για την
αναβάθμισή τους. Τέλος, το μεγάλο στοίχημα
των επόμενων ετών δεν είναι άλλο από τη με-
τεγκατάσταση του καταστήματος κράτησης
Κορυδαλλού, το οποίο θα υλοποιηθεί με τη μέ-
θοδο της Σύμπραξης Δημόσιου Ιδιωτικού Το-
μέα (ΣΔΙΤ) και προβλέπεται να ολοκληρωθεί
μέχρι το τέλος της επόμενης προγραμματικής
περιόδου. Σύμφωνα με τον αρχικό προγραμ-
ματισμό, οι νέες κτιριακές εγκαταστάσεις θα
αναπτύσσονται σε έκταση περίπου 100 στρεμ-
μάτων και θα περιλαμβάνουν 14 πτέρυγες, χω-
ρητικότητας 200 ατόμων έκαστη. 
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Ο νέος κώδικας περιλαμβάνει
μεταρρυθμίσεις που αφορούν
τις συνθήκες κράτησης και την
αποσυμφόρηση των φυλακών
- Τάκης Θεοδωρικάκος: «Ένας
στους πέντε φυλακισμένους
είναι διακινητής παράτυπων
μεταναστών»

Ελπίδα Νίνου: 
Αυτοί που τάισε 
ο Φιλιππίδης 
τον… δολοφονούν
Για «δολοφονία» του Πέτρου Φιλιππί-
δη από ανθρώπους με τους οποίους
είχε ιδιαίτερα στενές σχέσεις έκανε
λόγο η σύζυγός του Ελπίδα Νίνου κα-
τά τη διάρκεια της κατάθεσής της στο
Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθή-
νας.
Η μάρτυρας που κατέθεσε χθες για
δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στη δίκη
του συζύγου της, που κατηγορείται
για βιασμό και δύο απόπειρες βια-
σμού, αναφέρθηκε και στο πώς ένιω-
σε η ίδια όταν άρχισαν να δημοσιο-
ποιούνται οι καταγγελίες.
«Κατάλαβα πώς είναι να δολοφονεί-
ται μπροστά στα μάτια σου ο σύζυγός
σου. Και το όπλο να το κρατάνε άν-
θρωποι που τους τάισες, τους φιλοξέ-
νησες, έμπαιναν στο σπίτι σου, κάνα-
τε μαζί διακοπές, τους βάφτισες τα
παιδιά τους», ανέφερε η Ελπίδα Νί-
νου και τόνισε: «Όλοι αυτοί κρατού-
σαν όπλο και πυροβολούσαν τον σύ-
ζυγό μου. Έφαγα σφαίρα στην καρ-
διά. Δεν είμαστε από τοίχο φτιαγμέ-
νοι». 
Η μάρτυρας μίλησε και για τους ηθο-
ποιούς που είχαν καταγγείλει αρχικά
τον Πέτρο Φιλιππίδη, ωστόσο οι υπο-
θέσεις τους δεν έφτασαν στην αίθου-
σα του δικαστηρίου, καθώς τα αδική-
ματα είχαν παραγραφεί. «Οι Αναστα-
σοπούλου, Δροσάκη και Παπαχαρα-
λάμπους πήγαιναν στα κανάλια και
ζητούσαν βήμα για να κάνουν επώνυ-
μες καταγγελίες. Σε διάφορες εκ-
πομπές. Αυτά μου είπαν οι δημοσιο-
γράφοι. Κάποιες εκπομπές δεν το
δέχθηκαν από το νομικό τους τμήμα».
Παράλληλα, η σύζυγος του Πέτρου
Φιλιππίδη, απαντώντας σε ερωτήσεις
των συνηγόρων υποστήριξης της κα-
τηγορίας, απέδωσε την καταγγελία
της πρώτης γυναίκας σε βάρος του
Πέτρου Φιλιππίδη για βιασμό κατ’
εξακολούθηση σε εμμονή.

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Αλλάζουν όλα 
στο σωφρονιστικό
σύστημα της χώρας



Η
γρίπη που μας επισκέφθηκε μέσα
στο καλοκαίρι υποχωρεί και δεν
σχετίζεται με τη φθινοπωρινή -
χειμερινή γρίπη που συνήθως μας

επισκέπτεται τον Οκτώβριο. 

Υψηλόβαθμα στελέχη του ΕΟΔΥ έλεγαν
στην «Political» πως αρκετοί πολίτες μπερ-
δεύτηκαν και νόμιζαν ότι η γρίπη του χειμώ-
να ήρθε νωρίτερα, ωστόσο η τελευταία έκ-
θεση του ΕΟΔΥ ήταν σαφής: είχαμε 5πλα-
σιασμό κρουσμάτων σε σχέση με την αντί-
στοιχη καλοκαιρινή περίοδο του 2019,
ωστόσο ήταν μια έξαρση με τοπικό χαρα-
κτήρα. Τα κρούσματα, δηλαδή, ήταν εντοπι-
σμένα σε συγκεκριμένες περιοχές με έντο-
νο συγχρωτισμό και νέους με διάμεση ηλι-
κία τα 22 έτη. Όσο η καλοκαιρινή σεζόν
οδεύει προς τη λήξη της, τουλάχιστον για
άτομα νεαρής ηλικία που θα γυρίσουν στις
φοιτητικές και σχολικές τους υποχρεώσεις,
το κύμα αυτό θα φθίνει. Σαφώς ο ιός της γρί-
πης θα υπάρχει ανάμεσά μας, ειδικά και μέ-
σω των τουριστών και των μετακινήσεων,
όμως η καλοκαιρινή έξαρση του ιού της γρί-
πης υποχωρεί. Ένα επίσης ευχάριστο εύρη-
μα των επιστημόνων του ΕΟΔΥ είναι ότι η
παραλλαγή «Κένταυρος» που μας τρόμαξε
μέσα στο καλοκαίρι -αλλά τελικά δεν έφτα-
σε στην Ελλάδα, τουλάχιστον ακόμα- δεν
ανησυχεί τόσο τις υγειονομικές αρχές. 

Κυριαρχεί η Όμικρον 5
Τα δεδομένα διεθνώς δείχνουν πως είναι

σε πτωτική πορεία και έως τώρα δεν κυριαρ-
χεί σε κράτη ή περιοχές όπου ήδη επικρατεί
η παραλλαγή Όμικρον 5. Στη χώρα μας η

πλειονότητα των κρουσμάτων ανήκουν στην
Όμικρον 5.Αυτή τη στιγμή δεν απειλούμαστε
από άλλη παραλλαγή, ωστόσο, γενικά, για να

δουν οι ειδικοί την επίπτωση μιας νέας με-
τάλλαξης στη δημόσια υγεία, υπολογίζουν
αν μπορεί να επικρατήσει και αν θα φέρει

ένα νέο κύμα. Πάντως παρά τις φήμες ότι ο
ΕΟΔΥ θα αλλάξει τον τρόπο καταγραφής των
θανάτων από Covid-19, δεν υπάρχει κάτι επί-
σημο στα σκαριά. Το μόνο που άλλαξε προς
το παρόν είναι στους θανάτους να γίνεται η
επισήμανση ότι ένα ποσοστό ασθενών απε-
βίωσε μετά την παρέλευση τουλάχιστον 29
ημερών από την ημερομηνία της εργαστη-
ριακής επιβεβαίωσης της λοίμωξης. Σε σχέ-
ση με τον οικογενειακό γιατρό, από το από-
γευμα της Πέμπτης οι πολίτες μπορούν να
γράφονται και από τα φαρμακεία της γειτο-
νιάς, φέροντας μαζί τους τον ΑΜΚΑ τους και
προς απλή επίδειξη ένα έγγραφο ταυτοποί-
ησης π.χ. δελτίο ταυτότητας. Σε ό,τι αφορά
την ευλογιά των πιθήκων που επίσης μας
απασχολεί, σύμφωνα με την τελευταία επι-
δημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ, μέχρι και
χθες Πέμπτη είχαν καταγραφεί στη χώρα
μας 66 επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού,
όλα αφορούν άντρες με διάμεση ηλικία τα 37
έτη. Τα 20 ανέφεραν ιστορικό ταξιδιού στο
εξωτερικό. Όλα τα κρούσματα είναι σε καλή
γενική κατάσταση. 

Με νέα πρωτόκολλα για τον κορονοϊό θα πραγματοποι-
ηθεί η πρεμιέρα για τα σχολεία στις 12 Σεπτεμβρίου, ύστερα
από την ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας την Παρα-
σκευή. Στο σχετικό ΦΕΚ περιγράφεται τι ισχύει για τη χρή-
ση μάσκας, τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος κορονοϊού,
την καραντίνα για μαθητές και εκπαιδευτικούς που θα βρε-
θούν θετικοί στον κορονοϊό, την υποχρέωση υποβολής σε
rapid test των ανεμβολίαστων εκπαιδευτικών, αλλά και τις
απουσίες.

Όσον αφορά τη μάσκα (απλή χειρουργική ή υφασμάτινη
με κατάλληλες προδιαγραφές) αναφέρεται ότι είναι προαι-
ρετική για τους/τις μαθητές/τριες σε όλες τις τάξεις, τους
εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για
τους επισκέπτες των σχολικών μονάδων. Παράλληλα, οι
ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί θα υποβάλλονται σε ένα rapid

test την εβδομάδα, το οποίο θα πρέπει να πραγματοποιούν
έως και σαράντα οκτώ ώρες πριν από την προσέλευση στη
σχολική μονάδα.

Αναλυτικά περιγράφεται στο ΦΕΚ και το πρωτόκολλο
διαχείρισης μαθητή/μαθήτριας, εκπαιδευτικού και μέλους

του προσωπικού με συμπτώματα περιστατικών Covid-19.
Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση που ένας μαθητής βρεθεί
θετικός στον κορονοϊό, τότε θα πρέπει να υπάρξει ενημέ-
ρωση στη σχολική μονάδα από τον κηδεμόνα και ο μαθητής
να παραμείνει σε απομόνωση για πέντε ημέρες από την
ημέρα του θετικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου.

Για την επιστροφή στο σχολείο ατόμων με επιβεβαιωμέ-
νη νόσο Covid-19 προβλέπεται ότι ο μαθητής μπορεί να επι-
στρέψει στο σχολείο μετά την παρέλευση πέντε ημερών
απομόνωσης, εάν δεν υπάρχουν συμπτώματα. Για τη μη
προσμέτρηση των απουσιών των μαθητών, οι κηδεμόνες
τους επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα (gov.gr -
EΨΠ) και αφού αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδι-
κών (taxisnet), εκδίδουν τη βεβαίωση θετικού διαγνωστι-
κού ελέγχου.

Πώς θα ανοίξουν τα σχολεία τη Δευτέρα - Το νέο πρωτόκολλο για την Covid 
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Από χθες το απόγευμα
ξεκίνησαν οι εγγραφές 
στον οικογενειακό γιατρό 
και από τα φαρμακεία
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Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 

Άφαντος ο «Κένταυρος», 
φεύγει η καλοκαιρινή γρίπη



Α
πό το… 2018 έχουν προειδοποι-
ήσει οι ειδικοί σεισμολόγοι για
τον κίνδυνο κατολίσθησης στο
Ναυάγιο της Ζακύνθου, κάτι το

οποίο έγινε τελικά χθες, μετά τον σεισμό
5,4 Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή έξω από
την Κεφαλονιά. Τουρίστες τη στιγμή του
σεισμού βρίσκονταν στην παραλία και εί-
δαν πέτρες να πέφτουν και αυτομάτως να
δημιουργείται ένα άσπρο σύννεφο κα-
πνού.

Όπως αποκαλύπτει σήμερα η «Politi-
cal», ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδια-
σμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) έχει εκπο-
νήσει μελέτη με ειδικά drones και λέιζερ
καταγραφής σχετικά με την επικινδυνότη-
τα της παραλίας. Στα σχετικά έγγραφα που
δημοσιεύουμε, οι ειδικοί έχουν χωρίσει
την παραλία σε τρεις ζώνες επικινδυνότη-
τας, προειδοποιώντας πως οι τουρίστες
πρέπει να κινούνται μόνο στην «πράσινη
ζώνη». Ωστόσο, αυτό δεν φαίνεται να τη-
ρείται.

«Δεν είχε πέσει ούτε… χαλίκι»
Η «Political» επικοινώνησε με έναν από

τους πιο παλιούς επαγγελματίες στο νησί,
τον κ. Διονύση Γιατρά, ο οποίος βγάζει το
μεροκάματό του, καθημερινά, εδώ και
τριάντα χρόνια στη συγκεκριμένη παραλία
στο νησί της Ζακύνθου, μεταφέροντας
τουρίστες από πολλά και διαφορετικά ση-
μεία. Στην ερώτησή μας για το Ναυάγιο
και για τα όσα έχει ζήσει εκεί, μας απάντη-
σε: «Στον τελευταίο σεισμό που έγινε, εί-
χαμε και τσουνάμι, δεν είχε πέσει ούτε
χαλίκι!». Ο κ. Γιατράς θυμάται ακόμη πως
«το κομμάτι που έπεσε το 2018, έπεσε χω-
ρίς σεισμό. Έχει κάνει πολλούς σεισμούς,
το 2004 έκανε 7,1 Ρίχτερ και δεν έπεσε.
Τότε δεν είχε πέσει ούτε πετραδάκι. Για
εμάς είναι σημαντική η ασφάλεια των του-
ριστών και των κατοίκων του νησιού μας».
Ο ιδιοκτήτης σκάφους είπε ακόμη: «Τα τε-
λευταία χρόνια δεν έγινε το παραμικρό
από σεισμούς. Ακόμη και με το μικρό
τσουνάμι δεν έπεσε το παραμικρό χαλικά-
κι. Τη ζημιά μπορεί να την κάνει και μία μι-
κρή πέτρα».

«Για εμάς είναι πάνω από όλα η ασφά-
λεια των επισκεπτών του υπέροχου νησι-
ού μας. Το Ναυάγιο πουλάει. Δεν έχει πέ-
σει σε τόσους σεισμούς. Γιατί να πέσει τώ-
ρα;». Αυτή είναι η ερώτηση που απευθύνει
στους ειδικούς σεισμολόγους, μέσω της
«Political», ο κ. Γιατράς μετά το «καμπα-
νάκι» του καθηγητή σεισμολογίας Γεράσι-

μου Παπαδόπουλου για την επικινδυνότη-
τας της παραλίας.

Τι είπε ο Γ. Παπαδόπουλος
Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπου-

λος έκανε μια ανάρτηση τις προηγούμε-
νες ημέρες στον προσωπικό του λογαρια-
σμό στο Facebook, λέγοντας πως «ο βρά-
χος θα καταρρεύσει με έναν σεισμό». Από
τότε άνοιξε ένας τεράστιος διάλογος με το
εξής σημαντικό ερώτημα που έχει απα-
σχολήσει κατά το παρελθόν αρκετούς ει-
δικούς: Είναι ασφαλής μία από τις πιο
γνωστές παραλίες στην Ελλάδα και ίσως η
πιο ξακουστή στην Ευρώπη; Τελικά χθες
σημειώθηκε σεισμός 5,4 Ρίχτερ στη θα-
λάσσια περιοχή ανάμεσα σε Ζάκυνθο και
Κεφαλονιά, με αποτέλεσμα να υπάρξουν
κάποιες κατολισθήσεις σε πλαϊνό τμήμα
του Ναυαγίου κοντά στη θάλασσα.

Ο κ. Παπαδόπουλος εξέφρασε την ανη-
συχία του για το Ναυάγιο, στο οποίο, όπως
τόνισε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή
του, βρέθηκε για επιστημονικούς λόγους.

«Είχε συμβεί κάτι αντίστοιχο το 2018.
Υπάρχει και σχετικό βίντεο. Όταν υπάρχει
μια τέτοια επικινδυνότητα και μαζεύεται
αρκετός κόσμος, θα πρέπει να υπάρχουν
μέτρα προστασίας. Παρόλο που συνέβη
αυτό πριν από τέσσερα χρόνια, προς το
παρόν δεν έχουν ληφθεί κάποια μέτρα.
Έτυχε να περάσω από εκεί πριν από λίγες
ημέρες», είπε στην «Political».

«Με έναν σεισμό θα καταρρεύσουν. Αλ-
λά και χωρίς σεισμό, όπως έγινε προ τε-
τραετίας περίπου, όταν τμήμα του πρα-
νούς -μικρό ευτυχώς- κατέρρευσε, προ-
κάλεσε τοπικό τσουνάμι και οι επισκέπτες
έτρεχαν πανικόβλητοι να σωθούν», επι-
σήμανε στο κείμενό του, συνοδεύοντας,
μάλιστα, την ανάρτησή του με φωτογρα-
φίες στις οποίες απεικονίζονταν αρκετοί
τουρίστες κάτω από τον βράχο, γεγονός το
οποίο επιβεβαιώθηκε τελικά χθες.
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Από το 2018 οι σεισμολόγοι
είχαν βαρέσει… καμπανάκι

Απαγορεύτηκε 
η αποβίβαση 
στην παραλία 
Το υπουργείο Τουρισμού ανακοίνω-
σε πως χθες το πρωί -πριν από τον
σεισμό- πραγματοποιήθηκε σύσκε-
ψη με τη συμμετοχή του διευθυντή
του ΟΑΣΠ Ευθύμη Λέκκα και του δη-
μάρχου Ζακύνθου Νικήτα Αρετάκη,
όπου αποφασίστηκε η επικαιροποί-
ηση των μέτρων ασφαλείας στην πε-
ριοχή και η αυστηροποίηση των
ελέγχων. Αμέσως μετά τα 5,4 Ρίχτερ,
το Λιμεναρχείο Ζακύνθου επέβαλε
προσωρινή απαγόρευση -για προλη-
πτικούς λόγους- της αποβίβασης
επισκεπτών στο Ναυάγιο αλλά και
της πρόσβασης τουριστών στην πε-
ριοχή πάνω από τη διάσημη παραλία. 

Η «Political» φέρνει στο φως
τη μελέτη που έχει εκπονήσει
ο ΟΑΣΠ με ειδικά drones και
λέιζερ καταγραφής σχετικά 
με την επικινδυνότητα 
της παραλίας του Ναυαγίου

Ο Διονύσης Γιατράς

του 
Μίλτου Σακελλάρη

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
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Στις φυλακές 38χρονος που κατηγορείται
για ασέλγεια κατά δύο ανήλικων κοριτσιών

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε
μετά την απολογία του στον ανακρι-

τή Θεσσαλονίκης ο 38χρονος που
συνελήφθη κατηγορούμενος για

ασέλγεια στην 13χρονη ανιψιά του
και σε μία 12χρονη ξαδέρφη της, την

οποία κατήγγειλαν οι μητέρες των
κοριτσιών. Στην απολογία του ο

38χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες
και υποστήριξε πως οι καταγγελίες

έγιναν για λόγους αντεκδίκησης
ύστερα από καβγά που είχε με συγ-
γενικό του πρόσωπο, το οποίο συν-
δέεται με τις δύο μητέρες. Παρ’ όλα

αυτά δεν έπεισε ανακριτή και εισαγ-
γελέα, με σύμφωνη γνώμη των

οποίων οδηγήθηκε στις φυλακές.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
«Σάρωσαν» τους…
δήμους Σταϊκούρας
και Καραμανλής 
Χαμός γίνεται αυτές τις μέρες
στα δημαρχεία της Θεσσαλονί-
κης! Από συναντήσεις και ραν-
τεβού με κυβερνητικούς παρά-
γοντες. Πρωτοκλασάτοι υπουρ-
γοί, όπως ο Χρήστος Σταϊκούρας
και ο Κώστας Καραμανλής, πέ-
ρασαν από αρκετούς δήμους και
άκουσαν παράπονα και αιτήμα-
τα των αυτοδιοικητικών. Για
τους υπόλοιπους υπουργούς οι
δήμαρχοι θα τρέχουν από περί-
πτερο σε περίπτερο της ΔΕΘ, για
να τους συναντήσουν μέσα στο
Σαββατοκύριακο.

ΠΑΣΟΚ: Συζητιέται 
ο Κουτσοχήνας για 
την Α’ Θεσσαλονίκης
Μπορεί στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ
να ψάχνουν διακαώς γυναίκες για
να συμπληρώσουν την ποσόστωση,
όμως, όπως μάθαμε, στις συζητή-
σεις ακούγεται ένα ακόμα αντρικό
όνομα, αυτό του Στάθη Κουτσοχήνα.
Πρόκειται για τον πρώην προέδρο
του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσα-
λονίκης, το όνομα του οποίου ακού-
στηκε για τη λίστα της Α’ Θεσσαλο-
νίκης.

Από τη Θράκη στη
συμπρωτεύουσα
βρέθηκε η Ντόρα
Μετά την τριήμερη παραμονή της
στη Θράκη, η Ντόρα Μπακογιάννη
μεταβαίνει σήμερα στη Θεσσαλονί-
κη για την 86η ΔΕΘ. Ως πρόεδρος
της διακομματικής Επιτροπής για
την ανάπτυξη της Θράκης, η κ. Μπα-
κογιάννη περιόδευσε στην ακριτι-
κή περιοχή μαζί με τους βουλευτές
Ευ. Στυλιανίδη, Θ. Ρουσόπουλο, Τ.
Χατζηβασιλείου και Δ. Καιρίδη,
όπου είχε συναντήσεις με παραγω-
γικούς φορείς.

Σε κινητοποιήσεις προσανατολίζονται οι εργαζόμενοι
του Δήμου Θεσσαλονίκης με την ολοκλήρωση της ΔΕΘ.
Έχουν αποφασίσει να απέχουν από τα καθήκοντά τους για
τις δύο Κυριακές που απομένουν μέσα στον Σεπτέμβριο,

διαμαρτυρόμενοι προς τη διοίκηση Ζέρβα για τα χρω-
στούμενα μηνών, για τη λειτουργία της καθαριότητας, αλ-
λά και για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας που δεν έχουν
λάβει ακόμη.

Βγαίνουν στον δρόμο οι υπάλληλοι του δήμου ενόψει ΔΕΘ 

Ψάχνουν εισιτήρια για τα
τελικά του Ευρωμπάσκετ

Θέμα συζήτησης στα πολιτικά πηγαδάκια και
η πορεία της Εθνικής. Πολλοί είναι αυτοί, αυτο-
διοικητικοί και πολιτικά στελέχη που αρχίζουν
να ψάχνονται για εισιτήρια για την τελική φάση
του Ευρωμπάσκετ. Μια φωτογραφία με την φα-
νέλα του Γιάννη θα έδινε πόντους στο επικοινω-
νιακό παιχνίδι. MVP είναι αυτός... 

Τι συζήτησε με Γκαϊδατζή
ο Δαρδαμανέλης 

Με τον πρωταθλητή Ευρώπης στην Κωπηλα-
σία, Πέτρο Γκαϊδατζή, που προετοιμάζεται
πλέον για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024
στο Παρίσι συναντήθηκε ο δήμαρχος Καλαμα-
ριάς Γιάννης Δαρδαμανέλης. Συζήτησαν για
τους στόχους του, την Ολυμπιάδα, τις δυσκο-
λίες που αντιμετωπίζει, αλλά και την Ιατρική
όπου είναι τριτοετής φοιτητής. Τώρα, εάν ο
δήμαρχος του είπε από τη δική του πλευρά για
το... κουπί που τραβάει στον Δήμο Καλαμα-
ριάς και ενόψει εκλογών, δεν το μάθαμε!

«Πάμε για μπάσκετ»;
Με κοστούμι αλλά αθλητικό παπούτσι εμ-

φανίστηκε στη σύσκεψη των παραγωγικών
φορέων με τον Αλέξη Τσίπρα ο πρόεδρος του
ΣΒΕ Θανάσης Σαββάκης. Η εμφάνιση έκανε
αίσθηση, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να τον
καλεί σε αγώνα μπάσκετ. Δεν είδαν τι έπαθε ο
Ανδρουλάκης;

Κάνουν πρόβα τα αστεία; 
Με αστειάκι, όπως το συνηθίζει, μπήκε στην αί-

θουσα της σύσκεψης στο Μακεδονία Παλλάς ο
Αλέξης Τσίπρας. Δεν ήρθε στην πόλη με ταχύπλοο,
είπε, σχολιάζοντας τις τελευταίες νεροποντές που
έπληξαν τη Θεσσαλονίκη. 

Μάλιστα, το είπε και δύο φορές στην τοποθέτησή
του, μήπως δεν το πιάσουμε. Πάντως στο αστείο δεν
έκανε λάθος, όπως στην εισήγησή του. Μάλλον θα
το κάνουν πρόβα πιο πριν.



Τον τρόπο κάλυψης των αυξημένων αναγκών καθαριότητας λόγω της διεύ-
ρυνσης του ωραρίου των σχολικών μονάδων εξετάζει η κυβέρνηση, σημεί-
ωσε στη Βουλή ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, στο πλαίσιο
απάντησής του σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ Γιάννη Δελή.
«Πράγματι, παρίσταται μία αυξημένη ανάγκη λόγω του διευρυμένου ωρα-
ρίου και αυτό είναι μια συζήτηση που έχουμε τώρα και με τους δήμους αλ-
λά και με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προκειμένου να δούμε το πώς
θα καλυφθεί αυτή η πρόσθετη ανάγκη και αφού την προσδιορίσουμε ακρι-
βώς, να την ποσοτικοποιήσουμε», είπε ο κ. Βορίδης. Στην ερώτηση του κ.
Δελή εάν η κυβέρνηση σκοπεύει να μονιμοποιήσει το προσωπικό καθαριό-
τητας των σχολείων, ο κ. Βορίδης είπε: «Με έχει απασχολήσει, αλλά συ-
ναντώ μεγάλες δυσκολίες στο να μπορέσει να προσχωρήσει αυτό, και επί
του παρόντος είναι κάτι το οποίο δεν εξετάζουμε». 

Νέα υπηρεσία κράτησης
προτεραιότητας στα ΚΕΠ

Τη δυνατότητα να έχουν «αριθμό προτεραιότη-
τας εξυπηρέτησης» με φυσική παρουσία και συγ-
κεκριμένη ώρα και ημέρα αποκτούν πολίτες και
επιχειρήσεις σε 31 ΚΕΠ της χώρας. Πρόκειται για
το KEP-ePass, το οποίο είναι διαθέσιμο μέσω της
πλατφόρμας rantevou.kep.gov.gr και αποσκοπεί
στην ταχύτερη, απλούστερη και χωρίς συνωστι-
σμό εξυπηρέτηση στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πο-
λιτών. Με τη νέα εξέλιξη, οι πολίτες μπορούν μέ-
σω του υπολογιστή ή του κινητού τους τηλεφώ-
νου: να παίρνουν αριθμό προτεραιότητας για την
εξυπηρέτησή τους και ταυτόχρονα να βλέπουν σε
πραγματικό χρόνο ποιος αριθμός εξυπηρετείται
και σε πόσο χρόνο έρχεται η σειρά τους.

ΕΕγκρίθηκε το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Δυτικής Ελλάδας 

Ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Περιφε-
ρειακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας, ύψους
628,5 ευρώ, για τη νέα προγραμματική περίοδο
2021-27. Οι στρατηγικοί στόχοι είναι: Βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας στην παραγωγή, ενδυ-
νάμωση της επιχειρηματικότητας με όρους και-
νοτομίας, εξωστρέφειας και ψηφιακής ενίσχυ-
σης. Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αν-
τιμετώπιση και προσαρμογή στην κλιματική αλ-
λαγή, ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας και
της κυκλικής οικονομίας. Ενίσχυση της κινητι-
κότητας. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Ενί-
σχυση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης μέσα
από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις.

!
Γρεβενά: SOS για 
τη μείωση του πληθυσμού

Την αρνητική πανελλαδική πρωτιά των Γρεβενών στη
μείωση του πληθυσμού τους κατά 16,1%, σύμφωνα με
την τελευταία απογραφή, συζήτησε ο δήμαρχος Γιώρ-
γος Δασταμάνης με πολυμελές κυβερνητικό κλιμάκιο,
αποτελούμενο από
τον αναπληρωτή
υπουργό Ανάπτυξης
& Επενδύσεων Νίκο
Παπαθανάση, την
υφυπουργό Παιδεί-
ας & Θρησκευμάτων
Ζέττα Μακρή και
τους βουλευτές Ανδρέα Πάτση, Γιώργο Αμανατίδη και
Δημήτρη Βαρτζόπουλο. Ειδικότερα, ο δήμαρχος ζήτησε
τη λήψη άμεσων και δραστικών οικονομικών μέτρων -
συμβάλλοντας στην ανάσχεση της ανεργίας και του κύ-
ματος φυγής των νέων- όπως μειωμένων συντελεστών
ΦΠΑ σε υπηρεσίες και προϊόντα, εφάμιλλους με αυτούς
που ισχύουν στη νησιωτική χώρα, προκειμένου να ανα-
κοπεί, όπως τόνισε «η κατηφορική πορεία της περιοχής
μας, δίνοντας μία πραγματική ανάσα ζωής στους δημό-
τες των Γρεβενών».
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Μ. Βορίδης: «Εξετάζουμε τις αυξημένες
ανάγκες καθαριότητας στα σχολεία»

Γράφουν: Γιάννης Παργινός, Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς
τα νότια της Αθήνας, διεκδικούν

το ρεκόρ με τις περισσότερες
προσφυγές στην Αποκεντρωμένη

Διοίκηση για ακύρωση αποφάσεων της Διοί-
κησης; Κάποιοι από την αντιπολίτευση έχουν
αποφασίσει να παρακολουθούν στενά πόσο
νομότυπα δραστηριοποιείται η δημοτική αρχή
και κάθε φορά που βλέπουν παρατυπία, προ-
χωρούν σε προσφυγή… Η αλήθεια είναι πως
μέχρι τώρα έχουν βρει πολλές τέτοιες αφορ-
μές και οι αποφάσεις «πάνε και έρχονται»! 

Έξτρα χρηματοδότηση 
για τα ΚΔΑΠ

Με έξτρα χρηματοδότηση από το υπουργείο Εσωτερι-
κών και τα συναρμόδια υπουργεία θα ενισχυθεί το πρό-
γραμμα εναρμόνισης, ώστε να δοθούν και φέτος 60.000
κουπόνια (vouchers), όσα δηλαδή και πέρυσι, για τη φι-
λοξενία παιδιών στα ΚΔΑΠ. Ο αναπληρωτής υπουργός
Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας τόνισε ότι θα δοθούν επι-
πλέον 5 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Εσωτερικών και
ό,τι επιπλέον χρειαστεί από τα υπουργεία Ανάπτυξης και
Οικονομικών, έτσι ώστε να καλυφθεί ο ίδιος με πέρυσι
αριθμός παιδιών. Δηλαδή από τα 49.000 κουπόνια που
έχουν διατεθεί, να φτάσουν τα 60.000 κουπόνια. 

Προς υλοποίηση 
η «Αττική Ριβιέρα»

Το «πράσινο» φως για την έναρξη των διαδικασιών
υλοποίησης ενός εμβληματικού έργου για το παραλιακό
μέτωπο της Αττικής, της κατασκευής ενός ενιαίου ποδη-
λατοδρόμου - πεζοδρόμου από την Καλλιθέα έως τη Βού-
λα, δόθηκε μετά
την υπογραφή
της σχετικής
σύμβασης συ-
νεργασίας από
τον περιφερειάρ-
χη Αττικής Γιώρ-
γο Πατούλη και
τον εντεταλμένο
σύμβουλο του
ΤΑΙΠΕΔ Παναγιώτη Σταμπουλίδη. Το έργο αφορά την ενο-
ποίηση της αστικής ακτογραμμής μέσω ενός ενιαίου δι-
κτύου πεζοδρόμου – ποδηλατοδρόμου, που εκτείνεται
από την Καλλιθέα έως το δημαρχείο της Βάρης - Βούλας -
Βουλιαγμένης, διασχίζοντας έξι δήμους, με το εκτιμώμε-
νο μήκος να είναι 13,5 χιλιόμετρα. Το έργο χρηματοδοτεί-
ται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
«Ελλάδα 2.0» με προϋπολογισμό 24.7 εκατ. ευρώ. 
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ο «ξετρύπωμα» του... χαμέ-
νου ΦΠΑ, η βεβαίωση υψη-
λότερων άμεσων φόρων, η
αποκάλυψη των πλαστών λο-

γισμικών που κυκλοφορούν στην αγο-
ρά και ο περιορισμός της φοροδιαφυ-
γής σε εστίαση και διασκέδαση αποτε-
λούν τους στόχους του υπουργείου Οι-
κονομικών, μέσα από το νέο σύστημα
ηλεκτρονικής καταγραφής των απο-
δείξεων, απευθείας από τον ίδιο τον
φορολογούμενο. 

Οι φορολογούμενοι θα γίνουν... συ-
νεργάτες-ελεγκτές της Εφορίας, κα-
θώς θα «σκανάρουν» τη γνησιότητα
των αποδείξεων μέσω ειδικής εφαρ-
μογής στο κινητό. Στην περίπτωση που
η απόδειξη δεν καταγράφεται στο λογι-
σμικό της Εφορίας και γίνει έλεγχος,
τότε ένα μέρος του προστίμου θα επι-
στρέφει στον φορολογούμενο! Επιπλέ-
ον, οι φορολογούμενοι μέσα από τον
έλεγχο της γνησιότητας των αποδείξε-
ων θα γνωρίζουν ότι δεν χάνουν λα-
χνούς στις δημόσιες κληρώσεις της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων, με έπαθλα 1.000, 5.000, 50.000 ή
και 100.000 ευρώ! 

Απλή διαδικασία
Η διαδικασία ελέγχου των αποδείξε-

ων από τον φορολογούμενο είναι πάρα
πολύ απλή. Παραγγέλλοντας τον καφέ
ή το ποτό ο καταναλωτής-φορολογού-
μενος καταγράφει μέσω της ειδικής
εφαρμογής που μπορεί να κατεβάσει
στο κινητό του τα χαρακτηριστικά της
απόδειξης. Η εφαρμογή θα είναι άμεσα
προσβάσιμη μέσω του Play Store και

του App Store, όπου ο φορολογούμε-
νος θα σκανάρει το QR code της από-
δειξης και θα διαπιστώνει σε μηδενικό
χρόνο τη γνησιότητα της απόδειξης. 

Εφόσον η εφαρμογή που έχει εγκα-
ταστήσει στο κινητό του εγκρίνει τη
γνησιότητα της απόδειξης, τότε απλά
κερδίζει λαχνούς για τις δημόσιες κλη-
ρώσεις. Αν, όμως, το κινητό καταγρά-
ψει την απόδειξη ως... πέτσινη, τότε με
τη δήλωσή της στην ΑΑΔΕ θα λαμβάνει
ως μπόνους πολλαπλάσιο ποσό από
την αξία της. Το ποσό αυτό θα πιστώνε-
ται στον τραπεζικό του λογαριασμό,
μετά τη βεβαίωση του προστίμου στην

επιχείρηση από την ΑΑΔΕ. Ταυτόχρο-
να, η Εφορία θα έχει πλήρη εικόνα
σχετικά με τις επιχειρήσεις που φορο-
διαφεύγουν και έτσι θα κατηγοριοποιεί
τους ελέγχους, με βάση τον βαθμό επι-
κινδυνότητας. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ,
έως το τέλος του μηνός θα ξεκινήσει
και σχετική καμπάνια προκειμένου να
ενημερωθούν τόσο οι Έλληνες όσοι
και οι ξένοι για τη νέα εφαρμογή που
ενεργοποιείται.

Το μέτρο αναμένεται να έχει ιδιαίτε-
ρη... πέραση στα καταστήματα εστία-
σης και διασκέδασης, όπου παρατη-
ρείται η μεγαλύτερη παραβατικότητα

και, συνεπώς, ο φορολογούμενος έχει
περισσότερες πιθανότητες να λάβει
σημαντικά ποσά, εφόσον το... κινητό
του, εντοπίσει τις «μαϊμού» αποδείξεις. 

Μια μοναδική... ατυχία διακρίνει τις ελληνικές εξα-
γωγές, οι οποίες σπάνε κάθε ρεκόρ, αλλά λόγω της
ενεργειακής κρίσης και της εκτίναξης της αξίας των ει-
σαγόμενων προϊόντων δεν κάνουν τη μεγάλη διαφορά
στην πραγματική οικονομία.  Στο επτάμηνο, το εμπορικό
ισοζύγιο παρουσίασε εντυπωσιακά υψηλό έλλειμμα,
ύψους 20,666 δισ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι η αξία των
εξαγωγών εκτινάχθηκε στα 30 δισ. ευρώ. Η ενεργειακή
κρίση, ως αποτέλεσμα του πολέμου, έχει εκτοξεύσει το
κόστος των εισαγωγών φυσικού αερίου, πετρελαίου και
πρώτων υλών, με αποτέλεσμα η πραγματική οικονομία

να έχει τη... χαρά των ρεκόρ των εξαγωγών, αλλά στο τέ-
λος της ημέρας να υφίσταται μεγάλη ζημία, λόγω του
αυξημένου χρήματος που φεύγει στο εξωτερικό. 

Η μεγάλη αύξηση των εξαγωγών με την οποία
«έκλεισε» το 2021 (29,5%) συνεχίζεται και διευρύνεται
και κατά τη διάρκεια των επτά πρώτων μηνών του τρέ-
χοντος έτους. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές συνολικά
στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου αυξάνονται κατά
8,81 δισ. ευρώ ή κατά 39,7% και ανήλθαν σε 30,98 δισ.
ευρώ από 22,17 δισ. ευρώ. Τον Ιούλιο, η αξία των ελλη-
νικών εξαγωγών αυξήθηκε κατά 40%, σε σχέση με τον

αντίστοιχο περυσινό μήνα, αντανακλώντας την ισχυρή
δυναμική των ελληνικών προϊόντων και των δυναμι-
κών και εξωστρεφών επιχειρήσεων. 

Σε κάθε περίπτωση, η πορεία των ελληνικών εξαγω-
γών είναι άκρως ενθαρρυντική, ενώ τα προϊόντα που
κάνουν τη διαφορά είναι τα πετρελαιοειδή και καύσι-
μα, με αύξηση 113,3%, και ακολουθούν τα φυτικά έλαια
με 33,5%, ποτά-καπνός 33,4%, βιομηχανικά προϊόντα
25,7%, τρόφιμα και τα ζώντα ζώα 21,4% και μηχανήματα
14,2%. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 37,6% προς τις χώ-
ρες της ΕΕ και 42,4% προς τρίτες.

Σφίγγει ο κλοιός για 
τις αποδείξεις-μαϊμού - 
Οι φορολογούμενοι θα
«σκανάρουν» τη γνησιότητα
των αποδείξεων μέσω
ειδικής εφαρμογής
στο κινητό

Το μεγάλο ρεκόρ και η... ατυχία για τις ελληνικές εξαγωγές 

Φορο-ελεγκτές με... μπόνους
γίνονται οι καταναλωτές 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης



E
ως και σε 16,794 ευρώ ανά
θέση εργασίας ανέρχεται η
επιχορήγηση μέσω του
προγράμματος απασχόλη-

σης, στο πλαίσιο της δίκαιης μετάβα-
σης στη μεταλιγνιτική εποχή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν έως την
Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 15.00
να στείλουν τις αιτήσεις τους, στο πλαί-
σιο του προγράμματος του υπουργείου
Εργασίας και της Δημόσιας Υπηρεσίας
Απασχόλησης, για τη δημιουργία 3.400
θέσεων εργασίας, πρώην εργαζομέ-
νων σε επιχειρήσεις των Περιφερειών
Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννή-
σου που επλήγησαν από τις επιπτώσεις
της απολιγνιτοποίησης. Το πρόγραμμα,
συνολικού προϋπολογισμού 48 εκατ.
ευρώ, απευθύνεται σε επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στην Περιφέ-
ρεια Δυτικής Μακεδονίας και στους
Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορ-
τυνίας, Σπάρτης, Οιχαλίας και Καλαμά-
τας. Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής:
1. Μηνιαία επιχορήγηση 933 ευρώ, με

ποσοστό 100%, διάρκεια προγράμμα-
τος και συνολική επιχορήγηση ανά
θέση εργασίας 16.794 ευρώ. Αφορά
όλες τις κατηγορίες ανέργων στους
τομείς ενέργειας, μεταφορών και
χωματουργικών εργασιών που σχε-
τίζονται με εξόρυξη λιγνίτη. 

2. Μηνιαία επιχορήγηση 699,75 ευρώ
με επιδότηση 75%, διάρκεια προ-
γράμματος 15 μήνες και συνολική
επιχορήγηση ανά θέση εργασίας
10.496,25 ευρώ, για όλες τις κατηγο-
ρίες ανέργων σε χονδρικό - λιανικό
εμπόριο, εστίαση και τουρισμό. Για
τους ίδιους κλάδους προβλέπεται
επιχορήγηση 746,40 ευρώ, με επι-
δότηση 80%, διάρκεια 15 μήνες, συ-
νολική επιχορήγηση 11.196 ευρώ για
ανέργους ηλικίας 30-49 ετών. Επί-
σης, επιχορήγηση 839,70 ευρώ, με
ποσοστό επιδότησης 90%, συνολικό
ποσό επιχορήγησης 12.595,50 ευρώ
για 15 μήνες για μακροχρόνια ανέρ-
γους άνω των 50 ετών. Προβλέπεται
επίσης ποσό 933 ευρώ, με επιδότη-
ση 100%, συνολική επιχορήγηση
13.995 ευρώ για 15 μήνες για γυναί-
κες άνω των 50 ετών που είναι μα-
κροχρόνια άνεργες. 

3. Ποσό 699,75 ευρώ με επιδότηση
75%, συνολικό ποσό επιχορήγησης
ανά θέση εργασίας 8.397 ευρώ για 12

μήνες για όλους τους ανέργους που
προέρχονται από άλλες επιχειρή-
σεις. 

4. Ποσό 746,40 με επιδότηση 80%, συ-
νολική επιχορήγηση 8.956,80 ευρώ
για 12 μήνες για άνεργους ηλικίας
30-49 ετών. 

5. Ποσό 839,70 ευρώ με επιδότηση
90%, συνολική επιχορήγηση
10.076,40 ευρώ για 12 μήνες για μα-
κροχρόνια άνεργους άνω των 50
ετών. 

6. Ποσό 933 ευρώ με επιδότηση 100%,
συνολική επιχορήγηση 11.196 ευρώ
για 12 μήνες, για μακροχρόνια άνερ-
γες γυναίκες άνω των 50 ετών. 
Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται

να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα υπο-
βάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά
ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφορια-
κού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσε-
ων (ΠΣΚΕ) του υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων στη διεύθυνση
http://www.ependyseis.gr. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

«Προίκα» 300 εκατ.
από το «Ερευνώ -
Καινοτομώ» 

Ώθηση στην έρευνα και την καινοτο-
μία των επιχειρήσεων αναμένεται να
δώσει την περίοδο 2021-2027 το πρό-
γραμμα του ΕΣΠΑ «Ερευνώ - Καινοτο-
μώ», προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ,
το οποίο προδημοσιεύτηκε από το
υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων. Πρόκειται για δράση στρατηγικής
σημασίας του Προγράμματος «Αντα-
γωνιστικότητα», το οποίο θα συνδέσει
την έρευνα και την καινοτομία στις επι-
χειρήσεις. Ειδικότερα, το πρόγραμμα
αφορά την Έρευνα και Ανάπτυξη από
Επιχειρήσεις, τις Συμπράξεις Επιχει-
ρήσεων με Ερευνητικούς Οργανι-
σμούς, την Αξιοποίηση Ερευνητικών
Αποτελεσμάτων και τη Σφραγίδα Αρι-
στείας (Seal of Excellence) για επιχει-
ρήσεις που διακρίθηκαν, αλλά δεν χρη-
ματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του Προ-
γράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τομείς προτε-
ραιότητας είναι τα υλικά – κατασκευές
- βιομηχανία, τουρισμός - πολιτισμός,
αγροτοδιατροφική αλυσίδα, περιβάλ-
λον - κυκλική οικονομία, βιοεπιστήμες
- υγεία - φάρμακα, μεταφορές - εφο-
διαστική αλυσίδα, αειφόρος ενέργεια
και ψηφιακές τεχνολογίες.

«Διώχνει» διμερή
δάνεια 2,7 δισ.   

Επιπλέον 2,7 δισ. ευρώ από διμερή
δάνεια που είχαν συναφθεί στα «πέ-
τρινα» χρόνια του μνημονίου αναμέ-
νεται να αποπληρώσει το προσεχές
διάστημα η Ελλάδα, σύμφωνα με
αξιωματούχο του οικονομικού επιτε-
λείου, που μίλησε στο πρακτορείο
Reuters. Η κίνηση αυτή κρίνεται επι-
βεβλημένη λόγω της εντυπωσιακής
ανόδου των επιτοκίων των κρατικών
τίτλων, καθώς υπάρχει η απαιτούμε-
νη ρευστότητα. Σημειώνεται ότι η Ελ-
λάδα εξόφλησε πλήρως το ποσό των
28 δισ. ευρώ που είχε λάβει από το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δύο
χρόνια πριν τον αρχικό προγραμματι-
σμό, ενώ η εξόφληση των 2,7 δισ. ευ-
ρώ θα γίνει επίσης πρόωρα. Έτσι, η
χώρα μας θα έχει να αποπληρώσει
μόνο τα δάνεια από τον μηχανισμό
στήριξης (περίπου 220 δισ. ευρώ), τα
οποία έχουν πολύ χαμηλό επιτόκιο
και μάλιστα σταθερό.
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Επιχορήγηση έως 16.794
ευρώ ανά θέση - Μέχρι 
τις 14/9 οι αιτήσεις για 
το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ

Η απολιγνιτοποίηση φέρνει 
3.400 προσλήψεις ανέργων 
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Π
ρος τα τέλη Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει
το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων με-
τοχών από τη ΔΕΗ, ενώ η εταιρεία επι-

διώκει να ενισχύσει την παρουσία της εκτός
συνόρων με κινήσεις εξαγορών, αρχής γενο-
μένης από τη Ρουμανία.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της
ΔEΗ Γιώργος Στάσσης, συνομιλώντας χθες με
αναλυτές στο conference call, που ακολούθη-
σε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του α’
εξαμήνου, ανακοίνωσε ότι το buyback θα ξε-
κινήσει στις 20-30 Σεπτεμβρίου. Η σχετική
πρόταση της διοίκησης της ΔEΗ εγκρίθηκε
από έκτακτη γενική συνέλευση στις αρχές
Αυγούστου και προβλέπει την αγορά ιδίων
μετοχών έως και το 10% του μετοχικού κεφα-
λαίου της εισηγμένης. Η διάρκεια του προγράμματος εί-
ναι έως και 24 μήνες. Το εύρος τιμών που ορίστηκε είναι
κατ’ ελάχιστον τα 2,48 ευρώ και κατ’ ανώτερο τα 17 ευρώ
ανά μετοχή. Η χρηματοδότηση θα προέλθει από ελεύθε-
ρες ταμειακές ροές και άλλα κεφάλαια της εταιρείας και

όχι από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και κεφάλαια
που έχουν δεσμευτεί για άλλους σκοπούς.

Σε ό,τι αφορά την επέκταση της ΔEΗ στο εξωτερικό, ο
κ. Στάσσης έκανε γνωστό ότι στους επόμενους μήνες πι-
θανόν να γίνουν ανακοινώσεις για εξαγορές στη Ρουμα-
νία, χωρίς να δίδονται άλλες λεπτομέρειες. 

Αύξηση κερδοφορίας 
για την Inform Λύκος

Ισχυρή ανάπτυξη των πωλήσεων
(+37,7%) και της λειτουργικής κερδοφορίας
(+84,9%) αποδιδόμενη σε σημαντικό έργο
Εντύπων ασφαλείας και τις παρεχόμενες
λύσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού κατέ-
γραψε η Inform Π. Λύκος στο α’ εξάμηνο
του 2022, όπως ανακοίνωσε.

Φουρλής: Στα €2,5 εκατ. 
τα κέρδη εξαμήνου

Ο Όμιλος Fourlis το πρώτο εξάμηνο του
2022 παρουσίασε πωλήσεις €212,6 εκατ.
έναντι €185,7 εκατ., αυξημένες κατά
14,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περσι-
νή περίοδο, σύμφωνα με σχετική ανακοί-
νωση. Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις ανήλ-
θαν στα €28,1 εκατ. σε σχέση με €36,3
εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2021.
Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη προ
τόκων, φόρων και αποσβέσεων EBITDA
(OPR) ανήλθαν σε €9,7 εκατ. έναντι κερ-
δών €13,3 εκατ.
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €1,2
εκατ. έναντι €0,9 εκατ. συμπεριλαμβανο-
μένων των κερδών από αναπροσαρμογή
ακινήτων σε εύλογη αξία ποσού €5,8
εκατ. Τα κέρδη μετά από φόρους ήταν €
2,5 εκατ.

Καλλιμάνης: Ολοκληρώθηκε 
η συμφωνία εξυγίανσης 

Το νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Καλλι-
μάνης ξεκίνησε με την ολοκλήρωση των
διαδικασιών επικύρωσης της συμφωνίας
εξυγίανσης της εταιρείας. H Καλλιμάνης
ενισχύεται πλέον από τη στήριξη του τουρ-
κικού ομίλου Dardanel. Με την επικύρωση
της συμφωνίας, η νέα εταιρεία θα μπορεί
να ενεργοποιήσει ξανά όλες τις γραμμές
παραγωγής των εγκαταστάσεων του Αιγίου,
αλλά και να υλοποιήσει εκτενές επιχειρη-
ματικό πρόγραμμα.

Πρόταση στους ομολογιούχους της τιτλοποίησης με προτι-
μημένο επενδυτή την κοινοπραξία του fund SMER του Νίκου
Καραμούζη, εταιρείας του εφοπλιστή Θανάση Λασκαρίδη και
του ισραηλινού ομίλου Brown σχήμα αναμένεται να καταθέ-
σει προς έγκριση η Intrum Hellas, με στόχο την πώληση του
πακέτου Tethys.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η έγκριση αναμένεται να δο-
θεί την επόμενη εβδομάδα και η ολοκλήρωση της συναλλα-
γής θα γίνει εντός 3-4 μηνών. Το πακέτο αποτελείται από 72

ξενοδοχεία που αποτελούν ενέχυρα 69 εταιρειών του κλάδου με δανειακά ανοίγματα στην περιοχή των 250 εκατ.
ευρώ. Τα ξενοδοχεία είναι 5στερα και 4στερα και βρίσκονται σε Μύκονο, Κρήτη, Κουφονήσι, Κω, Νάξο, Χαλκιδική,
αλλά και στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Οι συνολικές κλίνες φθάνουν τις 4.000. Ο προτιμητέος επενδυτής θα προχωρή-
σει μετά την απόκτηση του project Tethys σε ανάπτυξη και αναμόρφωση των ξενοδοχειακών μονάδων.

Προς τα τέλη Σεπτεμβρίου 
η έναρξη του buyback της ΔΕΗ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

Ξεκίνησε ο διαγωνισμός επιλογής Τεχνικού Συμβούλου από την ΕΡΓΟΣΕ, με
στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματική υλοποίηση των έργων αναβάθμισης
του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας, όπως σημειώνεται σε σχετική ανα-
κοίνωση. Συγκεκριμένα, δημοσιεύτηκε στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων η διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή Ανα-
δόχου για την ανάθεση Σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπη-
ρεσιών τεχνικής υποστήριξης της ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ για την ολοκλήρωση των εν εξε-
λίξει συγχρηματοδοτούμενων έργων και την υλοποίηση νέων έργων», εκτιμώ-
μενης συνολικής αξίας 38.315.188,30 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147). Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, ο
οποίος θα διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία, προκειμένου να υποστηρίξει την ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ στην ολοκλήρωση
των εν εξελίξει έργων αλλά και στην ωρίμανση και υλοποίηση των νέων έργων. Παράλληλα, ξεκίνησε ο διαγωνισμός
για την κατασκευή στάσης στο Κρυονέρι Αττικής, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας.

Intrum: Στο σχήμα SMER, Λασκαρίδη, Brown περνούν 72 ξενοδοχεία

ΕΡΓΟΣΕ: Διαγωνισμός για επιλογή Τεχνικού Συμβούλου έργων
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Σ
την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του
Champions League έλαβε χώρα ένα ασυνή-
θιστο γεγονός, πλην όμως αναμενόμενο. Στο
παιχνίδι Παρί Σεν Ζερμέν - Γιουβέντους 2-1,

με δυο γκολ του Εμπαπέ, στο 84’ σηκώθηκε από τον 4ο
διαιτητή η πινακίδα για αλλαγή στη γαλλική ομάδα. Και
ποιο ήταν το νούμερο που θα έβγαινε; Το «30»! Και
ποιος το φοράει; Ο Λιονέλ Μέσι! Ναι, ο καλύτερος
όλων και όλων των εποχών έγινε αλλαγή από τον Γάλλο
προπονητή Κριστόφ Γκαλτιέ. Έπειτα από 63 σερί ματς
όπου έπαιζε 90λεπτο, βγήκε ο Μέσι και βύθισε σε
αμηχανία και βουβαμάρα το «Παρκ ντε Πρενς». Αυτό
είχε να συμβεί στον Αργεντινό από τις 21 Οκτωβρίου
2014, στο παιχνίδι Μπαρτσελόνα - Άγιαξ. Μπορεί ένας
ολόκληρος Μέσι να γίνεται αλλαγή, έστω και αν είναι
35 ετών; Το όλο θέμα θα έχει και συνέχεια, επισημαί-
νει η εφημερίδα «L’ Equipe».

Πολλά χιλιόμετρα βορειότερα στην Ευρώπη, στο
Μάντσεστερ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο στα 37 του έγινε
«παγκίτης» από τον Ολλανδό τεχνικό Τεν Χαγκ. Ο παν-
δαμάτωρ…

Ένα άλλο μεγάλο γεγονός της 1ης αγωνιστικής αφο-
ρά μία προπονητική αυθεντία, τον Ιταλό Κάρλο Αντσε-
λότι της πρωταθλήτριας Ευρώπης Ρεάλ Μαδρίτης. Με
τη νίκη της ομάδας του 3-0 επί της Σέλτικ (έπαιξε ο
Γιακουμάκης) ο grande allenatore συμπλήρωσε 100

νίκες στο Champions League και υπολείπεται δυο για
να ισοφαρίσει το ρεκόρ του σερ Άλεξ Φέργκιουσον με
τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ακολουθεί ο Γκουαρντιό-
λα με 94 νίκες.

Το τρίτο γεγονός είναι αυτό το παιδί-θαύμα της Μάν-
τσεστερ Σίτι, ο 22χρονος Νορβηγός Έρλινγκ Χάαλαντ,
που κάνει το γκολ να είναι τόσο εύκολη υπόθεση. Στο
4-0 επί της Σεβίλλης στην Ισπανία, πέτυχε δυο γκολ
και έφτασε τα 12 σε 555 λεπτά! Σε 20 παιχνίδια Cham-
pions League με τη φανέλα της Σάλτσμπουργκ, της
Ντόρτμουντ και της Μάντσεστερ Σίτι έχει πετύχει 25
γκολ! Πόσα είχε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών
Κριστιάνο Ρονάλντο στον ίδιο αριθμό αγώνων όταν ξε-
κινούσε; Κανένα! Και πόσα ματς χρειάστηκε ο Πορτο-
γάλος για να βάλει 25 γκολ, όπως ο Χάαλαντ; Χρει-
άστηκε 63 παιχνίδια! 

Champions League: Για πρώτη φορά
ύστερα από 63 ματς ο Λίο είδε την
πινακίδα με τον αριθμό της φανέλας του
- Ο Αντσελότι έγινε 100άρης και ο
Χάαλαντ «δεν βλέπει» τον Κριστιάνο

Ο Μέσι έγινε αλλαγή
με… «αφωνία» 

Champions League, 1η αγωνιστική
1ος όμιλος: 

Νάπολι - Λίβερπουλ 4-1, 

Άγιαξ - Ρέιντζερς 4-0

2ος όμιλος: 

Ατλέτικο Μ. - Πόρτο 2-1, 

Mπριζ - Λεβερκούζεν 1-0

3ος όμιλος:

Ίντερ - Μπάγερν 0-2,

Μπαρτσελόνα - Πλζεν 5-1

4ος όμιλος: 

Τότεναμ - Μαρσέιγ 2-0, 

Άιντραχτ - Σπόρτινγκ 0-3

5ος όμιλος: 

Ντιναμό Ζάγκ. - Τσέλσι 1-0, 

Σάλτσμπουργκ - Μίλαν 1-1

6ος όμιλος:

Σέλτικ - Ρεάλ Μ. 0-3,

Λειψία - Σαχτάρ 1-4

7ος όμιλος: 

Ντόρτμουντ - Κοπεγχάγη 3-0, 

Σεβίλλη - Μάντσεστερ Σ. 0-4

8ος όμιλος: 

Παρί Σ.Ζ. - Γιουβέντους 2-1, 

Μπενφίκα - Μακάμπι Χ. 2-0



Σ
το μακράν εθνικό μας
σπορ, το πόλο, η Εθνική γυ-
ναικών έκανε επίδειξη δύ-

ναμης απέναντι στην πεντάκις
πρωταθλήτρια Ευρώπης Ιταλία
στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος του Σπλιτ και με
12-9 πήρε την πρόκριση στον με-
γάλο τελικό, όπου απόψε θα αντι-
μετωπίσει την «αργυρή» στους
Ολυμπιακούς του Τόκιο, Ισπανία
(21.00, ΕΡΤ). Οι Ισπανίδες διέλυ-
σαν 7-0 τις Ολλανδέζες στον άλλο
ημιτελικό.

Τα «χρυσά» κορίτσια (ό,τι με-
τάλλιο και ας φέρουν) δεν διέ-
ψευσαν ποτέ τις προσδοκίες των
ανθρώπων του πόλο και του κό-
σμου. Η ελληνική ομάδα ήταν δεύτερη το 2010, το 2012
και το 2018 και τώρα θα διεκδικήσει την κορυφή της
Ευρώπης για πρώτη φορά στην ιστορία της. Τα «γαλα-
νόλευκα» κορίτσια παρότι συνάντησαν σθεναρή αντί-
σταση από τις Ιταλίδες, παρόλο που η Γαλανοπούλου
και η Πλευρίτου αποβλήθηκαν ύστερα από τρεις ποι-

νές, άντεξαν και νίκησαν.
Τα οκτάλεπτα: 2-2, 4-2, 4-3, 2-2. Ελλάδα (Αλεξία

Καμμένου): Σταματοπούλου, Ελ. Πλευρίτου 2, Χυδη-
ριώτη 1, Τριχά, Μ. Πλευρίτου, Ξενάκη 2, Νίνου 3, Πάτρα
1, Σιούτη 1, Β. Πλευρίτου 2, Γιαννοπούλου, Μυριοκε-
φαλιτάκη, Σωτηρέλη.

Γοργόνες και… μαγκίτισσες για χρυσό Τελικά, ξένος διαιτητής 
στο ντέρμπι ΠΑΟ - ΑΕΚ!

Σκάνδαλο πρώτου μεγέθους επιχείρησε ο Άγ-
γλος αρχιδιαιτητής Στέφεν Μπένετ, που όρισε αρ-
χικά Έλληνα διαιτητή για το μεγάλο ντέρμπι Πα-
ναθηναϊκός - ΑΕΚ, γεγονός ασυνήθιστο τα τελευ-
ταία χρόνια. Έβαλε τον Τάσο Σιδηρόπουλο και ας
μην έχει κανένας εμπιστοσύνη στους Έλληνες δι-
αιτητές, είτε λόγω ανικανότητας ή «άλλων σχέσε-
ων». Για πολλούς τίθετο, μάλιστα, το εύλογο ερώ-
τημα αν θα τελειώσει φέτος το πρωτάθλημα… Τε-
λικά, μπροστά στις αντιδράσεις ο Μπένετ έκανε
πίσω και θα ρίξει ξένο διαιτητή στο ντέρμπι.

Πάρντιου για 
τον πάγκο του Άρη

Ο Άγγλος Άλαν Πάρντιου, με θητεία σε πολλές
ομάδες της Αγγλίας και της Ευρώπης, με πιο πρό-
σφατη την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, θα είναι ο νέος προπο-
νητής του Άρη. Ο 61χρονος θα βρίσκεται την ερ-
χόμενη Τρίτη στη Θεσσαλονίκη. Έφυγε πρόσφα-
τα από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, μετά τις αποδοκιμα-
σίες των οπαδών τους σε μαύρους παίκτες. Δού-
λεψε στις Ρέντινγκ, Γουέστ Χαμ, Τσάρλτον, Σαου-
θάμπτον, Κρίσταλ Πάλας, Γουέστ Μπρομ.

Έκτη η Κατερίνα
Στεφανίδη

Την έκτη θέση κατέλαβε η Κατερίνα Στεφανίδη
στο Diamond League της Ζυρίχης. Η κάτοχος
τεσσάρων «διαμαντιών» είχε ένα πρόβλημα στο
ισχίο και πέρασε μόλις τα 4,51μ. Απέτυχε στα
4,61μ. Νικήτρια του αγώνα αναδείχθηκε η Αυ-
στραλή Νίνα Κένεντι με 4,81μ., επίδοση που απο-
τελεί φετινό της ρεκόρ, αφήνοντας στη δεύτερη
θέση τη Σάντι Μόρις με 4,76μ.

Ντόντσιτς: Έσπασε 
το ρεκόρ του Γκάλη

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ, επιπέδου Γιάννη,
Λούκα Ντόντσιτς πέτυχε 47 πόντους και οδήγησε
την εθνική ομάδα της χώρας του σε μεγάλη νίκη
88-82 επί της Γαλλίας. Παραπάνω από τους μι-
σούς. Ο Ντόντσιτς έσπασε το ρεκόρ του Νίκου
Γκάλη, κατά έναν πόντο, που κρατούσε από το
1983 σε ένα ματς της Εθνικής μας με τη Σουηδία. 

Οι διεθνείς έπαιξαν μπάλα 
στο «Σαν Σίρο»
Στο «Σαν Σίρο» βρέθηκαν παίκτες της Εθνικής ομάδας
μπάσκετ και αφού παρακολούθησαν τον αγώνα Ίντερ -
Μπάγερν 0-2, στο τέλος έπαιξαν και «πασούλες» στον
αγωνιστικό χώρο. Ήταν εκεί τα αδέρφια Αντετοκούνμπο,
ο Καλάθης, ο Παπανικολάου, ο Λαρεντζάκης, ο Αγραβά-
νης και ο Παπαγιάννης. Ο Γιάννης πόσταρε: «Αν δεν
ήμουν μπασκετμπολίστας, θα ήμουν ποδοσφαιριστής».

ΑΕΚ: Στην Αθήνα 
ο «παγκόσμιος» Σιντιμπέ

Στην Αθήνα ήρθε για τις λεπτομέρειες της μεταγραφής του ο διεθνής Γάλλος κεντρικός
αμυντικός Τζιμπρίλ Σιντιμπέ και για να υπογράψει στην ΑΕΚ. Η οποία Ένωση έχει για κεντρικά
μπακ δυο φιναλίστ του Μουντιάλ του 2018 στη Ρωσία, τον Σιντιμπέ και τον Κροάτη Βίντα, και
αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά. Η Γαλλία είχε νικήσει 4-2. 

SPORTS
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα 

Δάρδα

Σ
τους καταπράσινους κήπους του Ραδιο-
μεγάρου της Αγίας Παρασκευής πραγμα-
τοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας η πα-
ρουσίαση του νέου πρωτοκλασάτου τηλε-

οπτικού προγράμματος της ΕΡΤ, παρουσία του
προέδρου του ΔΣ Κωνσταντίνου Ζούλα. 
Σπουδαίοι πρωταγωνιστές, ηθοποιοί, παρουσιαστές
της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας, συντελεστές
εκπομπών και σειρών, όλοι έδωσαν το «παρών» στη
θεαματική λαμπερή βραδιά που επιμελήθηκε η Δώρα
Χειράκη, διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας και
Διεθνών Σχέσεων. 
Ήταν η πιο συναρπαστική ανοιχτή παρουσίαση της
κρατικής τηλεόρασης! Μια προσεγμένη και τέλεια ορ-
γανωμένη συνέντευξη Τύπου που κατέληξε σ’ ένα
απίθανο μεταμεσονύχτιο πάρτι, με τους συντελεστές
των σίριαλ «Χαιρέτα μου τον πλάτανο» και «Κάνε ότι
κοιμάσαι» να ξεφαντώνουν με τις μουσικές του «Κo-
smos» και του «Δεύτερου προγράμματος»! Αν δινό-
ταν και βραβείο χορού, θα το μοιράζονταν επάξια οι
πρωταγωνίστριες Μαρίνα Ασλάνογλου και Νικολέτα
Κοτσαηλίδου. 

«Είμαστε υπερήφανοι που η ΕΡΤ, ύστερα από 23 ολό-
κληρα χρόνια, επέστρεψε στην καθημερινή μυθοπλα-
σία. Είμαστε υπερήφανοι, καθώς σε διάστημα μόλις
36 μηνών οργανώσαμε και προβάλλουμε 19 νέες σει-
ρές ελληνικής μυθοπλασίας, 39 νέες σειρές ντοκι-
μαντέρ, εκπομπές πολιτιστικού περιεχομένου και 23
ολοκαίνουργιες ψυχαγωγίας. Η ΕΡΤ όχι μόνο δεν έχει
να ζηλέψει σε τίποτα τα ιδιωτικά κανάλια, αλλά μάλ-
λον εκείνα μας παρακολουθούν έκπληκτα και αμήχα-
να!», δήλωσε στην ομιλία του ο Κωνσταντίνος Ζούλας,
προχωρώντας σε μια προσωπική αποκάλυψη: «Όταν
πριν από ακριβώς τρία χρόνια -τέτοια εποχή- διέρ-
ρευσε στον Τύπο ότι όχι μόνον είμαι υποψήφιος να
αναλάβω την προεδρία της ΕΡΤ, αλλά ότι αυτό ήταν
πρωτίστως μια δική μου επιθυμία, οι κοντινοί μου φί-
λοι με πήραν τηλέφωνο διερωτώμενοι -χωρίς να μου
το πουν ευθέως- αν είμαι αφελής ή τρελός. Ήταν τέ-
τοια η διαχρονική απαξίωση των ανθρώπων της δη-
μόσιας ραδιοτηλεόρασης... Αν με ρωτούσατε σήμερα
ποιο είναι το πιο σημαντικό επίτευγμα που πέτυχε αυ-
τή η Διοίκηση, θα σας έλεγα ότι οι εργαζόμενοί της όχι
μόνο δεν διστάζουν πια να πουν ότι δουλεύουν για τη

δημόσια ραδιοτηλεόραση, αλλά ότι πολλοί εξ αυτών
το δηλώνουν με υπερηφάνεια».

Οι μεγάλες πρεμιέρες
«Χαιρέτα μου τον Πλάτανο». Πρεμιέρα τη Δευτέρα
05/09 και καθημερινά στις 20:00
«Τα καλύτερά μας χρόνια». Πρεμιέρα την Τρίτη
(13/09), με διπλό επεισόδιο, και κάθε Τρίτη στις 22:00
«Και όμως είμαι ακόμα εδώ». Πρεμιέρα το Σάββατο
(24/09) και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 20:00
«Κάνε ότι κοιμάσαι». Πρεμιέρα τη Δευτέρα (12/09), με
διπλό επεισόδιο, και κάθε Δευτέρα στις 22:00
«Τα νούμερα». Πρεμιέρα την Παρασκευή (16/09) και
κάθε Παρασκευή στις 22:00
«Φλόγα και άνεμος». Πρεμιέρα το Σάββατο (17/09)
και κάθε Σάββατο στις 22:00
«Μια νύχτα του Αυγούστου». Πρεμιέρα την Κυριακή
(02/10) και κάθε Κυριακή στις 22:00
Στη μυθοπλασία θα προστεθούν επίσης οι σειρές:
«Το βραχιόλι της φωτιάς», «Η παραλία» και «Η
πτώση» με απίθανο καστ και αριστουργηματικές
ερμηνείες. 

«ΕΡΤ Αλέρτ - Όλα τα φώτα εδώ!»



Σύννεφα στη σχέση τους

«Φουντώνουν» οι φήμες χωρισμού για την Ανα-
στασία Περράκη και τον νέο coach του «GNTM 5»
Χρήστο Μπίρμπα. Το άλλοτε ερωτευμένο ζευγάρι
έχει εξαφανιστεί από τα κοσμικά πάρτι, ενώ έπαψε
ν’ ανεβάζει κοινές φωτογραφίες στο Instagram από
τον περασμένο Μάιο. Τα δύο μοντέλα ήρθαν κοντά,
μετά το διαζύγιο της εντυπωσιακής καλλονής με
τον Ολυμπιονίκη Μιχάλη Μουρούτσο και όλοι πί-
στευαν πως το ειδύλλιο θα καταλήξει στα σκαλιά
της εκκλησίας. Αντ’ αυτού φαίνεται πως αποφάσι-
σαν ν’ ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους.

Βάφτισαν τον γιο τους!

Μεγάλες χαρές στην οικογένεια της Άννυς
Πανταζή και του Χριστόφορου Χούμα. Η παγκό-
σμια πρωταθλήτρια ρυθμικής γυμναστικής και
ο σύζυγός της βάφτισαν το αγοράκι τους σε μια
παραμυθένια τελετή, παρουσία συγγενών και
φίλων. Το μυστήριο τελέστηκε στον Ιερό Ναό
της Παναγίας Καταφυγιώτισσας στην Παλαιά
Φώκαια και ο μικρός πήρε το όνομα Φίλιππος.
Το όμορφο ζευγάρι πόζαρε στο Instagram αγ-
καλιά με τον νεοφώτιστο και την 3χρονη κορού-
λα τους Χριστιάννα, αναφέροντας: «Σας ευχαρι-
στούμε από καρδιάς όλους όσους βρεθήκατε
κοντά μας».

Dolce Vita στην «Αιώνια Πό-
λη» για τους ερωτευμένους
Ευθύμη Ζησάκη και Χρύσα Πα-
παλελούδη! Ο ηθοποιός και η
εντυπωσιακή παρουσιάστρια
απολαμβάνουν τον έρωτά τους
στη Ρώμη με all day shopping,
νυχτερινή διασκέδαση και επι-
σκέψεις στα πιο διάσημα αξιο-
θέατα, όπως το Κολοσσαίο, το
Βατικανό, τη διάσημη αγορά
στην πλατεία Κάμπο ντε Φιόρι,
δοκιμάζοντας απίθανες σπε-
σιαλιτέ και πεντανόστιμες μα-
καρονάδες σε παραδοσιακές
τρατορίες!

Viva Italia

Ν
ωρίς νωρίς ξεκίνησαν τα «γλέντια» στο τηλεοπτικό το-
πίο! Ο Αντρέας Μικρούτσικος, σχολιάζοντας δηλώσεις
του Δημήτρη Παπανώτα τον χαρακτήρισε «τοξικό» και
«νούμερο» προκαλώντας την άμεση αντίδραση του δη-

μοσιογράφου: «Για γέλια και για κλάματα. Θου, Κύριε, φυλακή τω
στόματί μου. Αχ, ας ενημερώσει κάποιος τον κ. Μικρούτσικο ότι η
συνταξιοδότηση είναι δικαίωμα και όχι τιμωρία. Γιατί αρχίζει να μου
θυμίζει κάτι παππούδες που επιμένουν να οδηγούν στα βαθιά γερά-
ματα, άσχετα αν κινδυνεύει όποιος άτυχος βρεθεί στον δρόμο τους.
Επίσης, ας του θυμίσει κάποιος ότι σε επαγγέλματα μεγάλης κοινω-
νικής ευθύνης, όπως στους δικαστές, υπάρχει νομοθετημένο όριο
ηλικίας πάνω από το οποίο βγαίνει κανείς υποχρεωτικά στη σύντα-
ξη. Όριο που θα έπρεπε να υπάρχει κατά τη γνώμη μου και στην πο-
λιτική, την ιεροσύνη, φυσικά στην τηλεόραση... παντού», του απάν-
τησε μέσω Instagram ο συνεργάτης του «Happy Day».

ΕΕπέτειος γάμου!
Δύο χρόνια μεγάλης αγάπης και ευτυχισμένου έγγαμου βίου
«έκλεισαν» η παρουσιάστρια του «Κοινωνία Ώρα Mega» Ανθή
Βούλγαρη και ο σύζυγός της Κώστας Κωνσταντινίδης! Η δημοσιο-
γράφος έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τον παραδοσια-
κό γάμο τους στο Πήλιο, αναφέροντας τρυφερά: «6/09/2020. Το δι-
κό μας παραμύθι. Περάσαν δύο χρόνια και όμως είναι σαν να ήταν
χθες. Σε ευχαριστώ που είσαι πάντα δίπλα μου!».

Σ’ έναν επίγειο παράδεισο πέρασαν τον
μήνα του μέλιτος ο Μαυρίκιος Μαυρικίου
και η Ιλάειρα Ζήση! Οι νεόνυμφοι «πέταξαν»
για τον Άγιο Μαυρίκιο ή αλλιώς το Love Is-
land του Ινδικού ωκεανού, δίνοντας στη δη-
μοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες από τις
γαμήλιες χλιδάτες διακοπές τους: «Το με-
γαλύτερο ευχαριστώ στη γυναίκα της ζωής
μου που ήρθε και τα άλλαξε όλα!», σχολίαζε
στη λεζάντα ο ερωτευμένος παραγωγός!
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Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Μικρούτσικος VS
Παπανώτας

Ο Μαυρίκιος 
στον... Μαυρίκιο!



Π
ολλοί παράγοντες έχουν ενοχοποιηθεί
για την ανδρική υπογονιμότητα, όπως
είναι οι γενετικοί, οι παθολογικοί, οι
ψυχολογικοί, αλλά και οι ανθυγιεινές

συνήθειες κάποιων ανδρών. Η υπογονιμότητα
επηρεάζει περίπου το 10-15% των ζευγαριών ανα-
παραγωγικής ηλικίας παγκοσμίως και ο ανδρικός
παράγοντας εμπλέκεται στο ίδιο ποσοστό με τον
γυναικείο. Τα τελευταία χρόνια, με την εξέλιξη της
επιστήμης, τα προβλήματα της ανδρικής υπογονι-
μότητας αντιμετωπίζονται σχεδόν σε όλες τις πε-
ριπτώσεις.

«Παρ’ όλα αυτά, ο ψυχολογικός αντίκτυπος στον
άνδρα που είναι υπογόνιμος είναι σημαντικός και
πολλές φορές “κρυφός”, επειδή οι άνδρες συνή-
θως δεν εξωτερικεύουν την εσωτερική πίεση που
υφίστανται, σε σύγκριση με τις γυναίκες», τονίζει ο
Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος δρ Ιωάν-
νης Βασιλόπουλος, ειδικός στην Υποβοηθούμενη
Αναπαραγωγή. Η υπογονιμότητα στους άνδρες
μπορεί να υφίσταται λόγω χαμηλού αριθμού σπερ-
ματοζωαρίων, μειωμένης κινητικότητας του σπέρ-
ματος ή παραμορφώσεων στο σχήμα του, καθι-
στώντας δύσκολη τη γονιμοποίηση του ωαρίου.
Επίσης, γενετικές παθήσεις, όπως η κρυψορχία,
νοσήματα όπως ο διαβήτης και η παχυσαρκία επη-
ρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την αναπαραγωγική ικα-
νότητα του άνδρα. 

Η πιο συχνή παθολογική κατάσταση που ευθύνε-
ται για την ανδρική υπογονιμότητα είναι η κιρσοκή-
λη, ενώ βαρύνουσας σημασίας είναι και τα προβλή-

ματα στυτικής δυσλειτουργίας ή παλαιότερα σε-
ξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Ο τρόπος
ζωής, επιπλέον, έχει μερίδιο στην ανδρική υπογο-
νιμότητα. 

Κάπνισμα, λήψη σκευασμάτων τεστοστερόνης,
τραυματισμοί στην περιοχή του αναπαραγωγικού
συστήματος, ακτινοβολία και ενδυματολογικές
επιλογές με στενά εσώρουχα και παντελόνια επι-
βαρύνουν την ποιότητα του σπέρματος. 

Η αντιμετώπιση της ανδρικής υπογονιμότητας
εξαρτάται από την αιτία του προβλήματος. Ακόμα
και απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής, με περιορισμό
του καπνίσματος ή του αλκοόλ, έχουν θετική επί-
δραση στο σπέρμα και την ποιότητά του, ενώ καινο-
τόμες θεραπείες με τη χρήση της τεχνητής νοημο-
σύνης μπορεί να καταστήσουν γόνιμο έναν άνδρα. 

«Αν και η υπογονιμότητα δεν είναι απειλητική για
τη ζωή, είναι μια αγχωτική εμπειρία για τα ζευγάρια
που τη βιώνουν ως ασθένεια. Οι τυπικές αντιδρά-
σεις περιλαμβάνουν σοκ, θλίψη, κατάθλιψη, θυμό,
απογοήτευση, απώλεια αυτοεκτίμησης και αυτοπε-
ποίθησης», τονίζει ο ειδικός. 

Η υπογονιμότητα διαταράσσει τη σχέση του ζευ-
γαριού που επιδιώκει να δημιουργήσει οικογένεια,
ειδικά αν ο άνδρας απομονώνεται και δεν μιλά για
το πρόβλημα. Ο ρόλος της συντρόφου σε αυτή τη
δύσκολη συγκυρία είναι καταλυτικός. «Ρωτήστε
τον σύντροφό σας για το πώς νιώθει, ώστε να μην
αισθάνεται μόνος. Μην τον αφήνετε να απομονώ-
νεται, προσπαθώντας να καταλάβετε τι τον ενοχλεί
και τον απασχολεί περισσότερο σε αυτή την κατά-
σταση», αναφέρει ο ιατρός.
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Επηρεάζει περίπου το 10-15% 
των ζευγαριών αναπαραγωγικής
ηλικίας παγκοσμίως

Κατανόηση και
υποστήριξη στο ζευγάρι
Δώστε λίγο χρόνο στον σύντροφό σας να συ-
νειδητοποιήσει την κατάσταση, μη δείχνετε
απελπισμένη και μην του λέτε συνέχεια να
πάει στον ιατρό. Προσπαθήστε να μην τον
πιέσετε για καμία διαδικασία, μέχρι να είναι
έτοιμος ο ίδιος. Είναι πιθανό να εκφράζει το
άγχος του με τη μορφή θυμού. «Ο δρόμος για
την απόκτηση παιδιού δεν είναι πάντα εύκο-
λος. Εμπόδια και απρόβλεπτες καταστάσεις
καθυστερούν την επίτευξη του στόχου ενός
υπογόνιμου ζευγαριού, αλλά τις περισσότε-
ρες φορές η αλληλοκατανόηση και η αλλη-
λοϋποστήριξη, σε συνδυασμό με τις δυνατό-
τητες που προσφέρει σήμερα η επιστήμη,
έχουν το αποτέλεσμα που θέλουν οι υποψή-
φιοι γονείς», καταλήγει ο κ. Βασιλόπουλος. 

Ανδρική υπογονιμότητα:
Αίτια και θεραπεία

δρ Ιωάννης Βασιλόπουλος,
Μαιευτήρας - Χειρουργός
Γυναικολόγος 



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 έχετε να αντιμετωπίσετε κάποια πολύ

απαιτητικά θέματα, που για πολλούς από εσάς

είναι αποτέλεσμα μιας πολύ μεγάλης περιόδου,

όπου δεν μπορέσατε να τακτοποιήσετε ή την

υγεία σας ή τις συναισθηματικές σας επιλογές.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς τους Ταύρους η μέρα θα έχει κάποιες

δυσκολίες στα επαγγελματικά, που και τις επό-

μενες μέρες θα συνεχίσουν να σας προβλημα-

τίζουν οι καθυστερήσεις ή οι παράλογες απαι-

τήσεις των άλλων.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς τους Διδύμους, η προσοχή σας θα εί-

ναι στραμμένη σε κάποια θέματα που αφο-

ρούν νομικά ή άλλα έγραφα. Εννοείται ότι η

στάσιμη θέση σήμερα του Ερμή σας βοηθά να

εντοπίσετε τις παραλείψεις και τα ανοικτά θέ-

ματα που θέλουν τη δική σας παρέμβαση.    

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Από σήμερα θα αρχίσουν να σας απασχο-

λούν τα οικογενειακά θέματα, οι υποθέσεις

ενός ακινήτου ή κάποιες έντονες ανησυ-

χίες για κληρονομικά θέματα.    

Λέων
(23/7-22/8)
Οι δυσκολίες συνεχίζονται για εσάς κυρίως

του τρίτου δεκαημέρου, όπου θα βρεθείτε

μπροστά σε άλυτες καταστάσεις και υποθέσεις

που βρίσκονται εδώ και καιρό στην προσωπι-

κή σας ζωή και όχι μόνο.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Είναι πολύ έντονες αυτές οι μέρες, σε ανα-

μονή της Πανσελήνου απέναντι από το δικό

σας ζώδιο, όπου πολλά πράγματα χρει-

άζονται την παρέμβασή σας, ιδίως αν έχετε

προβληματισμούς σε προσωπικό επίπεδο.

Ζυγός
(23/9-23/10)

Σήμερα ο Ερμής, που βρίσκεται στο δικό σας ζώ-

διο, είναι σε στασιμότητα, για να περάσει από αύ-

ριο σε ανάδρομη πορεία. Οι γεννημένοι 1 και 2

Οκτωβρίου θα καταλάβετε ότι κάτι είναι σε εκ-

κρεμότητα ή ότι μία υπόθεση δεν έχει κλείσει και

επανέρχεται στο προσκήνιο.   

Σκορπιός
(24/10-21/11)

Οι μέρες αυτές είναι έντονες, σας δυσκολεύουν

και σας γεμίζουν με παραπάνω άλυτα θέματα.

Προσοχή, λοιπόν, σε κάθε απόφασή σας, όταν μά-

λιστα έχει να κάνει με εργασία και υγεία.

Τοξότης
(22/11-21/12)

Για εσάς τους Τοξότες η προσοχή σας καλό εί-

ναι να είναι στραμμένη στο φιλικό σας περιβάλ-

λον, όπου για κάποιο λόγο θα εντοπίσετε ένα

σκοτεινό σημείο που πρέπει να αντιμετωπίσετε.   

Αιγόκερως
(22/12-19/1)

Έντονοι οι προβληματισμοί σας για τα επαγγελ-

ματικά σας, που χρειάζονται επανεξέταση και

καλύτερο συντονισμό. Ίσως να μην είναι αρκετό

να εμπιστεύεστε τους άλλους, όταν μάλιστα

εξαρτάται από αυτό η κοινωνική σας εικόνα.  

Υδροχόος
(20/1-18/2)

Όπως και να είναι οι οικονομικές σας δυνατό-

τητες, θα έχετε πάρα πολύ μεγάλο προβλημα-

τισμό και αναστάτωση πάνω σε αυτό το θέμα.

Το μυστικό κρύβεται σε μία νομική κάλυψη

που θα έπρεπε να έχετε κάνει εδώ και καιρό.

Ιχθύες
(19/2-20/3)

Για εσάς τους Ιχθύς τα πράγματα δεν είναι

στην καλύτερή τους κατάσταση, αλλά για όλα

υπάρχουν λύσεις. Φροντίστε, λοιπόν, να κατα-

λάβετε το πρόβλημά σας και αμέσως μετά να

ενεργοποιήσετε τις αντιστάσεις σας.
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Τ ο Φεγγάρι έχει σχεδόν γεμίσει, για να
μας οδηγήσει αύριο στην Πανσέληνο
του Σεπτέμβρη, στο ζώδιο των
Ιχθύων. Τα ζώδια του Μεταβλητού

Σταυρού, Δίδυμοι, Παρθένος, Τοξότης και
Ιχθύες, του δευτέρου δεκαημέρου, να
προετοιμαστούν για κάποιες μικρές ή
μεγαλύτερες ανατροπές και ψυχολογικές
μεταπτώσεις. Ο Ερμής επίσης σήμερα είναι
στάσιμος στο ζώδιο του Ζυγού και αρχίζει να
κάνει την επικοινωνία μας προβληματική.



Τ
ελικά, η φετινή ΔΕΘ, η οποία σηκώνει
αυλαία αύριο με την ομιλία του πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, πραγ-
ματοποιείται σε ένα διαφορετικό περι-

βάλλον από εκείνο που όλοι φαντάζονταν στις
αρχές του καλοκαιριού, αλλά, ταυτόχρονα, κα-
θόλου σαν εκείνο που επιδίωκε ή ευελπιστούσε
η αντιπολίτευση όταν δημοσιοποιήθηκε η υπό-
θεση των παρακολουθήσεων.

Διότι η τελευταία, αν και προφανώς ευαισθη-
τοποιεί την κοινή γνώμη, δεν δείχνει ικανή να
ανατρέψει τις υπάρχουσες πολιτικές ισορρο-
πίες. Για του λόγου το αληθές, και οι πέντε δη-
μοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότη-
τας το τελευταίο δεκαήμερο επιβεβαιώνουν
δύο τινά: Πρώτον, ότι οι όποιες φθορές στην κυ-
βερνητική δυναμική οφείλονται πρωτίστως
στην ακρίβεια και την εύλογη αγωνία των πολι-
τών για τον χειμώνα που έρχεται. Και δεύτερον,
ότι το δεύτερο κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, που φιλοδοξεί
να ξαναπάρει την κυβερνητική σκυτάλη από τη
ΝΔ, παρά τις πρωτόγνωρες δυσκολίες με τις
οποίες βρέθηκε στα τελευταία τρία χρόνια η κυ-
βέρνηση, δεν έχει κατορθώσει να εμπνεύσει
εμπιστοσύνη. Θες γιατί είναι νωπή η εμπειρία
από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, θες γιατί
δεν έχει βρει έναν αντιπολιτευτικό βηματισμό
πειστικό, πάντως, δεν…

Η κυβερνητική πλειοψηφία χάνει ένα μικρό -
μέσα σε αυτές τις συνθήκες- ποσοστό, αλλά και
αυτό δεν το κερδίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά σε ελάχι-
στο βαθμό. Και, δυστυχώς για τη χώρα (και για

τον ίδιο, φυσικά, αλλά αυτό είναι δικό του πρό-
βλημα), συνεχίζει στην ίδια ρότα. 

Ποντάρει στον διχασμό, στην πόλωση και,
φυσικά, στην «προοδευτική διακυβέρνηση» γε-
νικώς και αορίστως. Διότι οι σημερινές δημο-
σκοπικές δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ
δεν αρκούν για να σχηματίσουν κυβέρνηση, με
τον νόμο που ψηφίστηκε επί των κυβερνητικών
ημερών του κ. Τσίπρα. 

Πιθανότατα, όμως, λογαριάζει χωρίς τον ξε-
νοδόχο. Που στη συγκεκριμένη περίπτωση εί-
ναι η σκληρή πραγματικότητα της συγκυρίας,
με ολόκληρη την ΕΕ να κλυδωνίζεται συθέμελα
από τις βαριές συνέπειες της ενεργειακής κρί-
σης, απότοκου της σύγκρουσης Δύσης - Ρω-
σίας.  Σε μια στιγμή που η Ελλάδα, από κοινού
με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, προετοι-
μάζεται για τον πιο δύσκολο χειμώνα από το
1945 και που όλως τυχαίως τώρα διάλεξε την
εποχή ο Ερντογάν για να απειλήσει ευθέως με
τουρκική απόβαση στα ελληνικά νησιά, διλήμ-
ματα σαν αυτά που προβάλλει ο ΣΥΡΙΖΑ, πχ,
«σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα» και διάφορα άλ-
λα, φαντάζουν από ανεδαφικά έως βερμπαλι-
στικά. Και πάντως, πολύ μακριά από τις πραγ-
ματικές αγωνίες των πολιτών.

Βεβαίως, διλήμματα θα θέσουν όλα τα κόμ-
ματα. Και ο πρωθυπουργός θα αναπτύξει το βα-
σικό δίλημμα «κυβερνησιμότητα ή ακυβερνη-
σία». Ένα δίλημμα που μοιάζει πολύ πιο στέρεο
και ρεαλιστικό στις συνθήκες που διαμορφώ-
νονται. 

Και αυτό, ωστόσο, το δίλημμα θα μπει στη βά-
σανο της εκλογικής κρίσης των πολιτών. Μέχρι
τότε, όμως, είναι πολύς ο δρόμος. Και όλα θα
κριθούν από το πώς θα διαχειριστεί η κυβέρνη-
ση τη λαίλαπα της ακρίβειας.

Κανείς δεν περιμένει ότι τα πράγματα θα είναι
εύκολα. Όταν οι Γερμανοί, οι πολίτες της ισχυ-
ρότερης οικονομίας της Ευρωζώνης, προετοι-
μάζονται για παρατεταμένη «ψυχρολουσία» και
από κοντά και οι Γάλλοι, οι Ιταλοί και πλείστοι
άλλοι, μπορούμε να εικάσουμε βασίμως ότι όσα
έρχονται να δοκιμάσουν για μία ακόμα φορά τις
ούτως ή άλλως ισχνές αντοχές μας από την πο-
λυετή ταλαιπωρία των μνημονίων και του κορο-
νοϊού θα είναι δύσκολα. 

Όπως και στην πανδημία όμως -όχι χωρίς
απώλειες, το αντίθετο- στο τέλος της ημέρας οι
πολίτες πίστωσαν στην κυβέρνηση και τον πρω-
θυπουργό Κ. Μητσοτάκη τον τρόπο που διαχει-
ρίστηκαν τα δεινά που επέφερε στο διάβα της.
Αναγνώρισαν ότι μέσα σε συνθήκες πρωτόγνω-
ρης υγειονομικής κρίσης όχι μόνο στάθηκαν
στα πόδια τους νοικοκυριά και επιχειρήσεις,
αλλά ενισχύθηκε σημαντικά το πάσχον δημόσιο
σύστημα υγείας. 

Άλλωστε, το πρόσφατο και απώτερο παρελ-
θόν έχει αποδείξει ότι η πραγματικότητα (και
μαζί της η εκλογική πραγματικότητα) είναι ατί-
θαση. Δεν υποτάσσεται σε εκλογικούς ή κομ-
ματικούς σχεδιασμούς, ούτε σε «γραμμές»
άμυνας και επίθεσης. Ζυγίζει τα πράγματα και
τοποθετείται στην κάλπη. 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Οι εκλογικοί σχεδιασμοί και το
αλάνθαστο κριτήριο των πολιτών 

Η πραγματικότητα
είναι ατίθαση και
δεν υποτάσσεται
σε εκλογικούς ή
κομματικούς
σχεδιασμούς


