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• Μεγαλύτερες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις 
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Ο ΠΟΥΤΙΝ
ΔΙΧΟΤΟΜΕΙ
τηνΕυρώπη
• Πετούν τις μάσκες οι «αχυράνθρωποι» του Ρώσου προέδρου 
• Αποκαλύπτεται το βρόμικο παιχνίδι Μόσχας - Βερολίνου 
• Αύριο η κρίσιμη σύνοδος των υπουργών Ενέργειας 



Μ
έσα στα πολλά δύσκολα, ύποπτα και
στενόχωρα που συμβαίνουν, τις τελευ-
ταίες ημέρες υπάρχει και κάτι που
βοηθά στην… κατάποση όλων των

υπολοίπων. Κι αυτό είναι το Ευρωμπάσκετ και η
Εθνική ομάδα μας, η πορεία της οποίας έχει κάνει
ακόμα και αυτούς που δεν ασχολούνται με τα αθλητι-
κά να παρακολουθούν τους αγώνες της. Και δεν είναι
οι μέχρι στιγμής επιτυχίες της στην πρώτη φάση της
διοργάνωσης που μας κάνουν αισιόδοξους, όσο η
ίδια η ομάδα, ο Σλούκας, ο Καλάθης, ο Αγραβάνης, ο
αρχηγός «Παπ», ο Ντόρσεϊ και βέβαια οι «Αντετο-
κούνμπρος» με τον Γιάννη στην κορυφή. 

Η εικόνα που βγάζουν αυτά τα παιδιά, η ομαδικό-
τητα και το πάθος σε συνδυασμό με το αδιαμφισβή-
τητο ταλέντο, είναι το κύριο συστατικό της μέχρι τώ-
ρα πορείας αλλά και το εχέγγυο για τη συνέχεια, κι ας
κρατάνε οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές την «μπάλα χαμη-

λά». Το πάθος, ιδίως, ξεχειλίζει, βγάζοντας προς τα
έξω και την ειλικρινή, ανιδιοτελή αγάπη αυτών των
αθλητών για το εθνόσημο που φέρουν στις φανέλες
τους. Και ο Παπαγιάννης, ο Παπανικολάου και ο Πα-
παπέτρου αλλά και ο Ντόρσεϊ, και οι Αντετοκούνμπο.
Αυτούς, τον Γιάννη και τον Ντόρσεϊ, που χρησιμοποί-
ησε ως παράδειγμα ο Κροάτης προπονητής Σπάχια
για να μεμφθεί την πρακτική των εθνικών ομάδων να
συμπεριλαμβάνουν στις εθνικές νατουραλιζέ, δηλα-
δή εθνικοποιημένους αθλητές που είναι ξένοι αλλά
λόγω συνεχούς επαγγελματικής παρουσίας σε μια
άλλη χώρα παίρνουν και την υπηκοότητα αυτής. 

«Για μένα είναι αστείο να βλέπω στην παρουσίαση
τις κάμερες να κάνουν κοντινά στους παίκτες και
όταν ακούγονται οι εθνικοί ύμνοι να μην ξέρουν τα
λόγια». Ωπ, σε πιάσαμε, κύριε Σπάχια, δεν πρέπει να
έχεις δει ούτε ένα παιχνίδι της Εθνικής μας. Γιατί αν
είχες δει, θα γνώριζες πως αυτοί που τραγουδούν

δυνατότερα τον «Ύμνο εις την Ελευθερίαν» είναι ο
Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Ο Γιάννης, ο
Θανάσης και ο Κώστας που γεννήθηκαν στην Αθήνα,
μεγάλωσαν στα Σεπόλια, πήγαν στα σχολεία της γει-
τονιάς τους και έμαθαν γραμματική και μαθηματικά
και βέβαια τον ύμνο της χώρας τους. Και ο Ντόρσεϊ
είναι Ελληνοαμερικανός με μητέρα ελληνικής κατα-
γωγής και συμμετοχή στις «μικρές» Εθνικές. 

Αλλά δεν βαριέσαι… Το βασικό είναι τις απόψεις
του κ. Σπάχια να μην τις μοιράζονται και συμπατριώ-
τες μας, να μη βλέπουν πίσω από το χρώμα του Τάι-
λερ και του Giannis «ελληνοποιημένους» αθλητές
και όχι ελληνότατους Έλληνες. 

Και παράλληλα να μην ξέρουν ότι στις μεγάλες
στιγμές του έθνους ανά τους αιώνες υπήρχαν πάντα
Αντετοκούνμπο δίπλα στους Παπαγιάννηδες και
τους Παπανικολάου.
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Σ
υνεχείς είναι οι συσκέψεις στο
Μαξίμου, προκειμένου να προ-
ετοιμαστεί καλύτερα σε όλα τα
επίπεδα η παρουσία του πρωθυ-

πουργού στην 86η ΔΕΘ, παράλληλα όμως
προχωρά και η υλοποίηση του κυβερνητι-
κού έργου, από το οποίο θα αναδειχθούν οι
τεράστιες ιδεολογικές διαφορές που
υπάρχουν ανάμεσα στη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ.

Άλλωστε οι μεταρρυθμίσεις στην εκπαί-
δευση, την υγεία και το ασφαλιστικό ήταν
από τα κυρίαρχα ζητήματα, τα οποία πυρο-
δότησαν σφοδρές αντιπαραθέσεις. Παράλ-
ληλα όμως θα έρθει σε δύσκολη θέση το
ΠΑΣΟΚ, καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης επι-
χειρεί σε τέτοιου είδους περιπτώσεις να
ακολουθήσει τη μέση οδό, αν και το μεγα-
λύτερο ποσοστό των ψηφοφόρων του στη-
ρίζουν σε αρκετά θέματα την κυβερνητική
πολιτική, όπως έχει καταγραφεί στις δημο-
σκοπήσεις.

Το χρονικό διάστημα είναι κομβικό, κα-
θώς η χώρα έχει μπει για τα καλά σε προ-
εκλογική τροχιά, με το κλίμα να είναι ιδιαί-
τερα τεταμένο, καθώς η Κουμουνδούρου
επιχειρεί την πόλωση, προκειμένου να συ-
σπειρώσει την εσωκομματική της βάση, η
οποία αρχίζει να έχει διαρροές προς τη Χα-
ριλάου Τρικούπη.

Το πρώτο ζήτημα που ήδη έχει προκαλέ-
σει αντιδράσεις είναι η εμφάνιση της πανε-
πιστημιακής αστυνομίας. Η κυβέρνηση εί-
ναι αποφασισμένη να βάλει τάξη στους χώ-
ρους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε
τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να αποτελούν
σημεία γνώσης και όχι ορμητήρια των μπα-
χαλάκηδων. Πρόκειται για ένα θέμα που
όσο θα πλησιάζουμε προς την έναρξη της
νέας ακαδημαϊκής χρονιάς τόσο θα αυξά-
νεται και η ένταση, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ δια-
φωνεί με τον έλεγχο που θα πραγματοποι-

είται στην είσοδο των πανεπιστημίων. 
Επίσης μέσα στον Σεπτέμβριο αναμένε-

ται να κατατεθεί το μίνι ασφαλιστικό, που
παρουσιάστηκε από τον υπουργό Εργασίας
Κωστή Χατζηδάκη στην πρόσφατη συνε-
δρίαση του υπουργικού συμβουλίου. Ειδι-
κή αναφορά αναμένεται να κάνει και ο
πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στη
ΔΕΘ, υποστηρίζοντας πως οι αλλαγές ενι-
σχύουν την ασφάλεια δικαίου και την εμπι-
στοσύνη των πολιτών στο σύστημα κοινω-
νικής ασφάλισης. 

Παράλληλα όμως θα ξεκινήσουν οι συ-
ζητήσεις για τη μεταρρύθμιση του συστή-
ματος υγείας που στο πρόσφατο παρελθόν
είχε προκαλέσει τη σύγκρουση ανάμεσα
στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντι-
πολίτευση. 

Στο Μαξίμου είναι αποφασισμένοι να
ανεβάσουν κατακόρυφα τους τόνους απέ-
ναντι στην αξιωματική αντιπολίτευση και
ετοιμάζονται να απαντήσουν με συγκεκρι-
μένα στοιχεία και αντιπαραβάλλοντας το
έργο που έχει γίνει την τελευταία τριετία
κάτω από πρωτοφανείς συνθήκες. Επίσης
αναμένεται να αναδειχθούν οι δύο διαφο-
ρετικοί κόσμοι που εκπροσωπούν τα δύο
κόμματα, αφού οι μάχες που θα διεξαχ-
θούν το επόμενο διάστημα θα είναι κυρίως
ιδεολογικές και πάνω σε αυτές τις διαφο-
ρές θα ποντάρει επικοινωνιακά η κυβέρνη-
ση, ώστε να φανεί ποιο κόμμα είναι πραγ-
ματικά συντηρητικό.

Δύο διαφορετικοί κόσμοι
Το Μαξίμου επιθυμεί τη σύγκριση με τον

ΣΥΡΙΖΑ, είναι κάτι άλλωστε που το έχει τονί-
σει αρκετές φορές ο ίδιος ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, καθώς με αυτό τον τρόπο οι πολί-
τες θα έχουν την ευκαιρία να δουν τα όσα
έγιναν την περίοδο που κυβέρνησαν τη χώ-
ρα ο Αλέξης Τσίπρας και στη συνέχεια ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης. Δεν είναι τυχαίο το
βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ΝΔ και
στο οποίο ο πρωθυπουργός προβάλλει τις
δεσμεύσεις του οι οποίες υλοποιήθηκαν, σε
αντίθεση με εκείνες του Αλέξη Τσίπρα, θυ-
μίζοντας έντονα προεκλογική περίοδο. 

«Το είπαμε και το κάναμε πράξη» είναι το
μότο του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ ύστε-
ρα από κάθε εξαγγελία του Αλέξη Τσίπρα
ακολουθεί στο βίντεο η φράση «εμείς δεν
προλάβαμε». Προβάλλεται επίσης η ομιλία
του πρώην πρωθυπουργού στη Βουλή για
την «κατάργηση με έναν νόμο και σε ένα
άρθρο όλων των μέτρων λιτότητας» και
ακολούθως η ανακοίνωση από την πλευρά
του Κυριάκου Μητσοτάκη της μείωσης συ-
νολικά 57 φόρων. Στο βίντεο γίνεται επίσης
αναφορά στην αύξηση του κατώτατου μι-
σθού, στη μείωση του ΕΝΦΙΑ, στο αφορο-
λόγητο ανά παιδί και στη θέσπιση επιδόμα-
τος γέννησης 2.000 ευρώ, στη μείωση των
ασφαλιστικών εισφορών, στις δωρεάν εξε-
τάσεις για την πρόληψη του καρκίνου του
μαστού, στον θεσμό του προσωπικού για-
τρού και του προγράμματος «Νταντάδες

της γειτονιάς» από την κυβέρνηση. Αντιπα-
ραβάλλονται εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα
για ακύρωση του μνημονίου, για την καταγ-
γελία της δανειακής σύμβασης και την επι-
στροφή της 13ης σύνταξης. «Είναι ο δικός
σας λόγος απέναντι στον δικό μου», τονίζει
στο βίντεο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Παράλληλα οι περιοδείες των κυβερνη-
τικών κλιμακίων βρίσκονται σε πλήρη εξέ-
λιξη, με τον υφυπουργό Μακεδονίας-Θρά-
κης Σταύρο Καλαφάτη να παρουσιάζει τα
30 μεγάλα έργα που αλλάζουν σταδιακά
την εικόνα της Θεσσαλονίκης. Την ίδια
στιγμή, ο υπουργός Υποδομών Κώστας Κα-
ραμανλής τόνισε πως μέχρι το τέλος του
2023 θα είναι έτοιμο το μέτρο Θεσσαλονί-
κης. Οι κατασκευαστικές εργασίες της βα-
σικής γραμμής έχουν ολοκληρωθεί σε πο-
σοστό 87%, παράλληλα έχουν ξεκινήσει εν-
τατικά οι δοκιμές σε συρμούς και συστή-
ματα, ενώ το ένα μετά το άλλο τα εργοτάξια
κλείνουν και αποδίδονται δημόσιοι χώροι
στην πόλη. «Το έργο έχει μπει στην τελική
του ευθεία. Δεν το λέμε στα λόγια, το απο-
δεικνύουμε με τα έργα. Τρέχουμε με στόχο
να ολοκληρώσουμε όλο το έργο έως τα τέ-
λη του 2023», είπε χαρακτηριστικά ο Κώ-
στας Καραμανλής. 

Σποτ με προεκλογικό χρώμα
και μεταρρυθμίσεις-φωτιά 

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

Οι ιδεολογικές
μάχες μόλις
ξεκίνησαν 
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Τη σημασία της Ελλάδας στην ανάληψη πρωτοβου-
λιών της παγκόσμιας κοινότητας για την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής και τον ρόλο της χώρας μας στην
ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, εξήρε ο
ειδικός προεδρικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Τζον Κέρι,
ο οποίος πρόσφατα συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Μιλώντας στην «Καθημερινή», ο πρώην επικεφαλής
του Στέιτ Ντιπάρτμεντ χαρακτήρισε ηγετικό τον ρόλο της

Ελλάδας στις πρωτοβουλίες για την κλιματική κρίση, κά-
νοντας ιδιαίτερη αναφορά στη «στρατηγική διασύνδε-
σης για την ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από την
Αίγυπτο και ενδεχομένως τη Σαουδική Αραβία μέσω της
Ελλάδας». Στρατηγική που, όπως εκτίμησε, θα μπορού-
σε να αλλάξει τα πράγματα για ολόκληρη την Ευρώπη.

«Η Ελλάδα είναι μια χώρα που δεν έχω καμία αμφιβο-
λία ότι θα πρωτοστατήσει στην αντιμετώπιση της κλιμα-
τικής κρίσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο Αμερι-
κανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν πιστεύει ότι η Ελλάδα εί-
ναι ένας ουσιαστικός και πολύ σημαντικός στρατηγικός
εταίρος για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. «Η
Ελλάδα θα διαδραματίσει καίριο ρόλο και στην απάντη-
σή μας στην πρόκληση του κόστους της ενέργειας σήμε-
ρα και σε όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία. Είμαστε τυχε-
ροί που έχουμε έναν καλό εταίρο», τόνισε ο επί 24 χρό-
νια γερουσιαστής. 

Τ ον ρόλο της μετριοπαθούς, σταθεροποιητικής δύναμης στη νευραλγική ενεργειακά και όχι
μόνο περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου καλείται να επιβεβαιώσει εκ νέου η χώρα μας, την
ώρα που η εμπρηστική ρητορική του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χτυπά «κόκκινο», με ευθείες

απειλές για ανάληψη στρατιωτικής δράσης κατά της Ελλάδας να εντάσσονται πλέον στην ημερήσια
διάταξη της τουρκικής ηγεσίας. Στο Μέγαρο Μαξίμου απαντούν παγίως με ψυχραιμία και αποφασι-
στικότητα, ωστόσο, δεν υποτιμούν κατ’ ουδένα τρόπο τις κατά τα άλλα κραυγαλέες και στα όρια της
γραφικότητας τουρκικές προκλήσεις, έχοντας αποφασίσει να μην αφήνουν καμία -όσο αδιανόητη
και εάν φαίνεται στο διεθνές ακροατήριο- αναπάντητη. Και αυτό γιατί πίσω από τον «ανηλεή βομβαρ-
δισμό προπαγάνδας» στον οποίο επιδίδεται καθημερινά η Άγκυρα, η Αθήνα ανιχνεύει τη διαμόρ-

φωση μιας άκρως επικίνδυνης αναθεωρητικής ατζέν-
τας, η οποία πρέπει να αποδομείται σε όλα τα φόρα.
Σταθερή άποψη της Αθήνας είναι ότι ο τουρκικός
αναθεωρητισμός, πέραν του ότι αποτελεί ένα ενερ-
γό ρήγμα στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ, προκαλεί
αχρείαστη ένταση και κλυδωνισμούς σε μια
ευαίσθητη περιοχή, ενόσω παραμένει ανοιχτή

η «πληγή» της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.
Μολονότι η Αθήνα έχει ξεκαθαρίσει εδώ και καιρό πως δεν ασκεί… μονοθεματική
εξωτερική πολιτική, η όξυνση της τουρκικής επιθετικότητας, πολλώ μάλλον οι
επιπτώσεις αυτής σε ένα ρευστό διεθνές περιβάλλον, είναι σαφές πως αποτε-
λούν ξεχωριστό κεφάλαιο στις διεθνείς επαφές του Κυριάκου Μητσοτάκη, που
εκκινούν εμφατικά την προσεχή Δευτέρα -προτού προλάβει να κοπάσει ο «θό-
ρυβος» από την παρουσία του στη ΔΕΘ- από το Ελιζέ και την κατ’ ιδίαν συνάντη-
σή του με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Είναι, εξάλλου, γνωστό πως
Αθήνα και Παρίσι συμμερίζονται τις ίδιες ανησυχίες σε ό,τι αφορά τις στρατη-
γικές προτεραιότητες της ΕΕ και κατ’ επέκταση Ελλάδας και Γαλλίας, ενώ το
Παρίσι έχει πολλάκις στο παρελθόν -με τελευταία την προχθεσινή παρουσία
της Γαλλίδας υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας- στηλιτεύσει με ιδιαίτερα
αυστηρό ύφος την εμμονή της Άγκυρας στην ανατροπή του υφιστάμενου sta-
tus quo. Αρμόδιες κυβερνητικές πηγές προεξοφλούν πως η τουρκική επιθε-
τικότητα θα βρεθεί ψηλά στην ατζέντα της συνάντησης του κ. Μητσοτάκη με
τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, αλλά και τις υπόλοιπες ση-
μαντικές επαφές που θα έχει ο πρωθυπουργός στην έδρα των Ηνωμένων
Εθνών στη Νέα Υόρκη. Σε κάθε περίπτωση, τόσο στη Σύνοδο των Μεσογειακών
Χωρών της ΕΕ στο Αλικάντε της Ισπανίας στις 30 του μήνα, αλλά και στις… δί-
δυμες συναθροίσεις της ΕΕ τον Οκτώβριο, στην άτυπη Σύνοδο της Πράγας το
διήμερο 6-7, όσο και στην τακτική Σύνοδο των Βρυξελλών το διήμερο 20-21,
αναμένεται να τεθεί εκ νέου το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας ως ένα κα-
τεξοχήν ευρωτουρκικό ζήτημα.

Δυναμική απάντηση Μητσοτάκη 
στις τουρκικές ακρότητες

Νέα αμερικανική αναγνώριση του ρόλου της Ελλάδας 

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Ο τουρκικός
αναθεωρητισμός αποτελεί

ένα ενεργό ρήγμα στο
εσωτερικό του ΝΑΤΟ,

εκτιμά η Αθήνα 
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«Γ
κρεμίζει» τις παράνομες
και ανυπόστατες τουρκι-
κές αιτιάσεις η Αθήνα με
τη διεθνοποίηση των προ-

κλήσεων και των απειλών που εκτοξεύει η
Άγκυρα για εισβολή στα ελληνικά νησιά. 

Ο Νίκος Δένδιας, με επιστολές που
έστειλε στα Ηνωμένα Έθνη, την ΕΕ και το
ΝΑΤΟ, αποδομεί τα έωλα επιχειρήματα
των γειτόνων και κρούει τον κώδωνα του
κινδύνου στη διεθνή κοινότητα, τονίζον-
τας ότι οι παράνομες και επιθετικές ενέρ-
γειες της Άγκυρας μπορεί να προκαλέ-
σουν αποσταθεροποίηση και να οδηγή-
σουν σε καταστάσεις «παρόμοιες με αυ-
τές που διαδραματίζονται σε άλλο σημείο
της ηπείρου μας», εννοώντας προφανώς
τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. 

Στο κόκκινο η ένταση
Από το περιεχόμενο των επιστολών που

δόθηκε στη δημοσιότητα γίνεται σαφές
ότι η Αθήνα σκοπεύει να μην αφήσει κα-
μία πρόκληση αναπάντητη. Ο Νίκος Δέν-
διας παραθέτει αρχικά τις απειλές του Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι «θα έρθουμε μια
νύχτα, ξαφνικά» και τις αναφορές στη Μι-
κρασιατική Καταστροφή με τον Ερντογάν
να καλεί την Ελλάδα να θυμηθεί τη Σμύρ-

νη, προειδοποιώντας πως «αν συνεχίσει
έτσι, το αντίτιμο θα είναι βαρύ».

«Ο ανοιχτά απειλητικός τους χαρακτή-
ρας και ο τόνος τους είναι κάτι παραπάνω
από προφανής», τονίζει η ελληνική επι-
στολή, υπογραμμίζοντας ότι οι τοποθετή-
σεις του Τούρκου προέδρου «είναι απρό-
κλητες, απαράδεκτες και συνιστούν προ-
σβολή έναντι της Ελλάδας και του ελληνι-
κού λαού». 

Κλιμάκωση και στο πεδίο
Η ελληνική διπλωματία διαμηνύει ότι «η

ρητορική συνοδεύεται από μεγάλη αύξη-
ση των περιστατικών παραβίασης της κυ-
ριαρχίας της χώρας στο Αιγαίο και τη Νοτι-
οανατολική Μεσόγειο», συμπεριφορά που
θέτει σε κίνδυνο την περιφερειακή ασφά-
λεια και σταθερότητα. 

Επισημαίνεται ακόμη ότι «η τουρκική
ηγεσία έχει επιλέξει προφανώς να παρου-
σιάσει μια μελλοντική επιθετικότητα ως
ήδη προετοιμασμένη και, κυρίως, ως μια

δικαιολογημένη ενέργεια από την πλευρά
της Τουρκίας». 

Απειλή πολέμου
Ο υπουργός Εξωτερικών τονίζει ότι η

στάση της Τουρκίας αποτελεί κίνδυνο για
τη συνοχή του ΝΑΤΟ και τη σταθερότητα
της ΕΕ, σε μία κρίσιμη χρονική στιγμή μά-
λιστα, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η ρω-
σική εισβολή στην Ουκρανία, ενώ θυμίζει
την πάγια και διαρκή απειλή πολέμου της
Άγκυρας σε βάρος της Αθήνας με το τουρ-
κικό Casus Belli.  «Εάν αυτό δεν γίνει έγ-
καιρα αντιληπτό ή υποτιμηθεί η σοβαρό-
τητα του ζητήματος, ρισκάρουμε να γίνου-
με ξανά μάρτυρες μιας παρόμοιας κατά-
στασης με αυτή που διαδραματίζεται σε
κάποιο άλλο σημείο της ηπείρου μας»,
καταλήγει η επιστολή. 

Διαστρέβλωση της πραγματικότητας
Είχε προηγηθεί η αυστηρή απάντηση

της Αθήνας μέσω διπλωματικών πηγών
στις ανυπόστατες κατηγορίες του Με-
βλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος σε επιστο-
λή του προς τα κράτη μέλη της ΕΕ και τους
διεθνείς οργανισμούς ισχυρίστηκε ότι η
Ελλάδα αρνείται τον διάλογο και επανέλα-
βε τα περί δήθεν «μαξιμαλιστικών απαιτή-

σεων» και «παράνομων ενεργειών» της
Αθήνας. 

Στην απάντησή τους, πηγές της ελληνι-
κής διπλωματίας τονίζουν ότι «η Τουρκία
επαναλαμβάνει μέχρι αηδίας τις πάγιες,
ανυπόστατες και παράνομες μονομερείς
αιτιάσεις της». Ακόμη, ξεκαθαρίζει ότι η
Ελλάδα έχει επανειλημμένα απορρίψει το
σύνολο των τουρκικών διεκδικήσεων και
σημειώνει ότι η επιστολή Τσαβούσογλου
«αποτελεί μνημείο διαστρέβλωσης της
πραγματικότητας που κινείται στη σφαίρα
της επιστημονικής φαντασίας». 

Μάλιστα, η ελληνική πλευρά ξεκαθαρί-
ζει ότι το γεγονός πως η Τουρκία ζητά από
την ΕΕ, τα Ηνωμένα Έθνη και το ΝΑΤΟ «να
συνεισφέρουν στις προσπάθειες για την
ενίσχυση της ειρήνης και της ασφάλειας
στο Αιγαίο ενθαρρύνοντας την Ελλάδα να
αποφεύγει την κλιμάκωση» μόνο ως ει-
ρωνεία μπορεί να εκληφθεί από την Αθή-
να και τη διεθνή κοινότητα. 

«Προσβολή κατά του
ελληνικού λαού οι απειλές
του Ερντογάν», λέει ο Δένδιας 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Οι απειλές έγιναν επιστολές 
σε ΝΑΤΟ, ΟΗΕ και Ευρώπη 
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Γράφει η Στέλλα Παπαμιχαήλ

Την απόλυτη σύμπλευση ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ
με το καλημέρα της έναρξης των εργασιών
στην Εξεταστική Επιτροπή για τις παρακο-
λουθήσεις καταγγέλλει η ΝΔ, προσπαθών-
τας με κάθε τρόπο να διαφυλάξει το απόρρη-
το της διαδικασίας, όπως προβλέπεται και
από τη σχετική νομοθεσία. 

Η πρεμιέρα για τα διαδικαστικά έγινε με
πολλές κόντρες, καθώς αρχικά το ΠΑΣΟΚ
και ακολούθως ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησαν διακομμα-
τικό προεδρείο, με το σκεπτικό ότι η Επιτρο-
πή συστήνεται με πρωτοβουλία της μειοψη-
φίας. Όμως πουθενά στον Κανονισμό της
Βουλής δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη, γι’
αυτό και το προεδρείο που συστάθηκε με
πρόεδρο τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, αντιπρό-
εδρο την Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου και
γραμματέα τον Στάθη Κωνσταντινίδη συγ-
κέντρωσε όχι 15 ψήφους, όσοι δηλαδή και οι
βουλευτές της ΝΔ, αλλά 16. 

«Παρά την προσπάθεια όξυνσης από την
πλευρά της μειοψηφίας, η Εξεταστική Επι-
τροπή και το προεδρείο της υπερψηφίστη-
καν και μάλιστα με ευρύτερη της ΝΔ πλει-
οψηφία», σχολίασε ο βουλευτής της ΝΔ Δη-
μήτρης Μαρκόπουλος, ρίχνοντας και εντός
της Επιτροπής τα καρφιά του στα δύο κόμμα-

τα της αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, μετά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για
διακομματικό προεδρείο, ο Δημήτρης Τζα-
νακόπουλος πλησίασε και μίλησε δύο φορές
στο αφτί του συνάδελφου του από το ΠΑΣΟΚ
Δημήτρη Μπιάγκη, με τον βουλευτή της ΝΔ
Δημήτρη Μαρκόπουλο να σχολιάζει απευ-
θυνόμενος στον κ Τζανακόπουλο: «Τι έγινε,
Δημήτρη, παίρνεις ή δίνεις γραμμή στο ΠΑ-

ΣΟΚ; Σήμερα επιβεβαιώνεται ότι ψηφίζεις
ΠΑΣΟΚ, σου βγαίνει ΣΥΡΙΖΑ».

Δεύτερο πεδίο αντιπαράθεσης εκδηλώθη-
κε και γύρω από τη μυστικότητα της συνε-
δρίασης, με την πλειοψηφία να τονίζει ότι λό-
γω των ευαίσθητων πληροφοριών για την
ΕΥΠ δεν μπορούν ούτε να μεταδίδονται οι
συνεδριάσεις, αλλά ούτε και να δημοσιοποι-
ούνται και να μοιράζονται πρακτικά στους

βουλευτές. Έντονα αντέδρασαν ΣΥΡΙΖΑ και
ΠΑΣΟΚ, που έκαναν και πάλι λόγο για προ-
σπάθεια συγκάλυψης.

Ο Δ. Τζανακόπουλος χαρακτήρισε πρωτά-
κουστη την απόφαση της πλειοψηφίας να
μην μπορούν οι βουλευτές της Επιτροπής να
λαμβάνουν τα πρακτικά ηλεκτρονικά. «Θλι-
βερή και απεγνωσμένη κίνηση», χαρακτήρι-
σε την απόφαση της πλειοψηφίας να μη συ-
ναινέσει σε διακομματικό προεδρείο, η
γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακού-
λη, τονίζοντας ότι η πλειοψηφία δεν δίστασε
να επιχειρήσει να κρατήσει στο σκοτάδι ακό-
μη και για τα μέλη της Εξεταστικής επεκτεί-
νοντας το απόρρητο ακόμη και για αυτά. Σύμ-
φωνα με κοινοβουλευτικές πηγές της ΝΔ
πάντως, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ επιχείρησαν να
φτιάξουν «ζώνες γκρίνιας και έντασης».
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η διάθεση του
ΠΑΣΟΚ από την αρχή της συνεδρίασης ήταν
συγκρουσιακή, ενώ για την απόφαση να μην
αποστέλλονται πρακτικά στους βουλευτές
τονίζουν ότι σε μια διαδικασία που δεσμεύε-
ται από το απόρρητο δεν μπορεί να γίνεται
χαρτοπόλεμος. Σήμερα η Επιτροπή θα απο-
φασίσει για τους μάρτυρες που θα κληθούν
να καταθέσουν, αλλά και για το αν τα πρόσω-
πα που θα κληθούν μπορούν να επικαλε-
στούν το απόρρητο.

ΝΔ: Καμία ανατροπή στις δημοσκοπήσεις 
Σ

το στρατόπεδο της ΝΔ με αφορμή τις τελευταίες δη-
μοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας,
αλλά και την πιο πρόσφατη της MRB εμφανίζονται
συγκρατημένα αισιόδοξοι, αλλά και «δικαιωμένοι»

για ορισμένα ευρήματα.

Όπως λένε χαρακτηριστικά κυβερνητικοί αξιωματούχοι για
τη μικρή μείωση της ψαλίδας στην πρόθεση ψήφου: «Καταρ-
χάς δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Μετά από 3,5 χρόνια θη-
τείας είναι φυσιολογικό να υπάρχει αυτό που λέμε κυβερνη-
τική φθορά. Δεν προκύπτει όμως από πουθενά κάποια ανα-
τροπή». Στην Πειραιώς αισθάνονται παράλληλα «δικαιωμέ-
νοι», καθώς -όπως λένε- το μέγα ζήτημα δεν είναι οι παρακο-
λουθήσεις και οι υποκλοπές, όπως υποστήριζε η αντιπολί-
τευση, αλλά τα ζητήματα της οικονομίας και της ακρίβειας,
στα οποία η κυβέρνηση δίνει και θα συνεχίσει να δίνει μεγάλο
αγώνα. Επισημαίνουν, εξάλλου, ότι ο πρωθυπουργός γι’ αυ-
τούς ακριβώς τους λόγους θέλει να «στρέψει την ατζέντα της
ΝΔ στα ουσιώδη και όχι στην τοξικότητα και στον πόλεμο λά-
σπης και κουτσομπολιού που επιδιώκει η αντιπολίτευση».

Στη ΝΔ θεωρούν ότι οι όποιες διαρροές προς άλλα κόμματα εί-
ναι ελάχιστες και δεν επηρεάζουν το πολιτικό σκηνικό, ενώ τονί-

ζουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται συντριπτικά σε δη-
μοφιλία έναντι του Αλέξη Τσίπρα και έναντι του Νίκου Ανδρουλά-
κη. Εκτιμούν ότι η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ ότι «ο
Μητσοτάκης θα πέσει από τις υποκλοπές», απέτυχε παταγωδώς,
αφού όπως φαίνεται και από τη δημοσκόπηση της MRB, οι παρα-
κολουθήσεις είναι το τελευταίο θέμα στην ιεράρχηση των πολι-
τών. «Έρχεται όγδοο με ποσοστό 2,5%. Ελάχιστοι, λοιπόν, θεω-
ρούν ότι είναι ένα θέμα που απασχολεί επί της ουσίας την καθη-
μερινότητά τους», λένε χαρακτηριστικά «γαλάζια» στελέχη. 

Σημειώνουν ακόμα ότι είναι συντριπτική η υπεροχή της ΝΔ
στην παράσταση νίκης (στο ερώτημα: ποιο κόμμα πιστεύετε ότι

θα κερδίσει τις εκλογές;): 46,5% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι
θα κερδίσει η ΝΔ και 21,9% απαντούν ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως λένε, «ο
κόσμος αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχει σοβαρή εναλλακτική
πρόταση εξουσίας και ξέρουν πολύ καλά ότι ο Μητσοτάκης θα
μείνει προσηλωμένος στο να βγει η χώρα στο ξέφωτο». 

Προφανώς στην κυβέρνηση λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τη
δυσαρέσκεια των πολιτών, καθώς το 63,3% δηλώνει ότι δεν
μπορεί να ανταποκριθεί καθόλου στις υποχρεώσεις του ή δυ-
σκολεύεται πάρα πολύ. Όμως διαβεβαιώνουν ότι η αντιστρο-
φή του αρνητικού οικονομικού κλίματος είναι «μαχητή» και
αυτό θα φανεί συν τω χρόνω. 

Ε Ξ Ε Τ Α Σ Τ Ι Κ H Γ Ι Α  Π Α Ρ Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ H Σ Ε Ι Σ

Η προστασία του απορρήτου
και η ανίερη συμμαχία 

kostastsitounas@gmail.com

Γράφει ο
Κώστας Τσιτούνας



Συνάντηση με τον Γιάννη Μπρατάκο, τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, είχε ο βου-

λευτής Δυτικής Αθήνας Γιάννης Λοβέρδος. Ο κ. Μπρατάκος ήθελε να μάθει -ίσως με εντολή

του πρωθυπουργού, ο οποίος είναι και βουλευτής στην περιφέρεια αυτή- ποιο είναι το κλίμα

στις κρίσιμες δυτικές συνοικίες. Ο κ. Λοβέρδος τού μετέφερε τα κυριότερα παράπονα του κό-

σμου. Πρώτο είναι η εγκληματικότητα, δεύτερο η ακρίβεια, όπου σε έναν βαθμό ο κόσμος κα-

ταλαβαίνει ότι είναι εισαγόμενη και τρίτο το θέμα των αναδρομικών, καθώς έχει περάσει η ει-

κόνα ότι η κυβέρνηση υποσχέθηκε αλλά δεν το τήρησε. Η αλήθεια, βέβαια, είναι ότι η κυβέρ-

νηση έδωσε αναδρομικά στις κύριες συντάξεις σε όλους. Το ζήτημα είναι ότι η Δυτική Αθήνα

στηρίζεται πολύ στους συνταξιούχους και ελλείψει μεγάλων επιχειρήσεων, έχει και αυξημένη

ανεργία, την οποία ψάχνουν να μειώσουν με επενδύσεις. 
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ΑΞΙΖΕΙ…

Μπορεί να τρέχει τα κρίσιμα θέματα της κυβερ-
νητικής εκπροσώπησης, αλλά ο Γιάννης Οικονό-
μου βρήκε χρόνο και έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον
πιέζοντας το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για
μια αδικία απέναντι στους ελαιοπαραγωγούς του
νομού του. Το ΣτΕ είχε δώσει τη δυνατότητα μόνο
στους Μεσσήνιους παραγωγούς ελιάς να χρησι-
μοποιούν το όνομα της ποικιλίας «ελιά Καλα-
μών», κάτι που δημιουργούσε πρόβλημα στις
εξαγωγές εκατοντάδων ελαιοπαραγωγών της
Φθιώτιδας. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
έφτιαξε σχετική υπουργική απόφαση με την
οποία, πλέον, παραγωγοί ελιάς από τη Φθιώτιδα
θα μπορούν να εξάγουν «ελιές Καλαμών», με αποτέλεσμα να αποκτά προστιθέμενη
αξία το προϊόν τους. Μη σας φαίνεται μικρό το ζήτημα… Η Ελλάδα είναι παγκόσμια δύ-
ναμη στις εξαγωγές ελαιόλαδου και βρώσιμης ελιάς.

Πληρωμένη
απάντηση… 

Μου λένε ότι στη Βουλή το πόσο
συμπλέουν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ δεν
λέγεται… Πραγματικά είναι απορίας

άξιο που τα κόμματα
της αντιπολίτευ-

σης καταψήφι-
σαν επί της
αρχής μια
πολύ σημαν-
τική Κύρωση

Σ υ μ φ ω ν ί α ς
του υπουργείου

Πολιτισμού και του
Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης με το
Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης και
το Ινστιτούτο Αρχαίου Ελληνικού Πο-
λιτισμού Ντέλαγουερ της Νέας Υόρ-
κης για την επιστροφή στην Ελλάδα
εκπληκτικής ιδιωτικής συλλογής 161
αρχαιοτήτων του κυκλαδικού πολιτι-
σμού, ευρισκόμενης στη Νέα Υόρκη.
Ο δε ΣΥΡΙΖΑ το καταψήφισε γιατί δή-
θεν είναι προϊόν αρχαιοκαπηλίας.
Πήραν πληρωμένη απάντηση, όμως,
από τη Λίνα Μενδώνη που τους θύμι-
σε ότι πριν φύγουν από την εξουσία
το 2019 μείωσαν τις ποινές στους αρ-
χαιοκάπηλους… 

Συνάντηση εργασίας είχε ο
βουλευτής Γρεβενών Ανδρέ-
ας Πάτσης με τον διοικητή
της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) και,
όπως μαθαίνω, πήρε τη δέ-
σμευση του διοικητή να προ-
κηρυχθεί άμεσα ο διαγωνι-
σμός για τις Εργατικές Κα-
τοικίες Κυρακαλής, ένα έργο
το οποίο περιμένουν οι Γρε-
βενιώτες για να λυθεί το πρό-
βλημα στέγασης άπορων οι-
κογενειών. 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ… 

Τα εγκαίνια του 50ού
Φεστιβάλ Βιβλίου

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κυρία
Κατερίνα Σακελλαροπούλου τέλεσε τα
επίσημα εγκαίνια του 50ού Φεστιβάλ
Βιβλίου, όπου παρευρέθηκε η υφυ-
πουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή προ-
σκεκλημένη
του υπουργού
Ανάπτυξης &
Επενδύσεων
Άδωνι Γεωρ-
γιάδη και του
προέδρου του
Σ υ ν δ έ σ μ ο υ
Εκδοτών Βιβλίου Γρηγόρη Πλαστάρα.
Η επετειακή διοργάνωση του 50ού Φε-
στιβάλ Βιβλίου «φωτίζει» την πολύ-
χρονη πορεία του θεσμού, που φέτος
τιμά με σειρά εκδηλώσεων τα 100 χρό-
νια από τη Μικρασιατική Καταστροφή
ενώ φιλοξενεί ειδικό αφιέρωμα στον
Ιάκωβο Καμπανέλλη, με αφορμή τη
συμπλήρωση 10 χρόνων από τον θάνα-
το του μεγάλου Έλληνα ακαδημαϊκού,
θεατρικού συγγραφέα και στιχουργού.

Απάντηση Πλακιωτάκη
στον Ερντογάν 

Ο Ερντογάν μπορεί να απειλεί το Αι-
γαίο και τα νησιά μας, αλλά την καλύτε-
ρη απάντηση του την επιφύ-
λαξε ο υπουργός Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής
Πολιτικής Γιάννης
Πλακιωτάκης που
επισκέφτηκε χθες
το ακριτικό Καστελό-
ριζο. Η υλοποίηση ση-
μαντικών έργων στο νησί
είναι μονόδρομος και ο κ. Πλα-
κιωτάκης εγκαινίασε μονάδα αφαλά-
τωσης, ώστε να υπάρχει σταθερή ροή
πόσιμου νερού στο νησί, ενώ έχει ήδη
προαναγγελθεί και η καθημερινή
ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού. Χω-
ρίς λεονταρισμούς, μόνο απτά έργα… 

Παλιός κοινοβουλευτικός μού ανέφερε μια σημειολογία που δεν είχα σκεφτεί. Ο Κώστας
Καραμανλής πριν γίνει πρωθυπουργός έσπασε το πόδι του παίζοντας μπάλα στο γήπεδο
του Παναθηναϊκού, στη λεωφόρο Αλεξάν-
δρας. Ο Γιώργος Παπανδρέου πριν γίνει
πρωθυπουργός έσπασε την κλείδα του σε
ένα ατύχημα που είχε με το ποδήλατό του,
όταν πήγε να βάλει την αλυσίδα στον τροχό
εν κινήσει. Τώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης
έπαθε ρήξη χιαστού παίζοντας μπάσκετ.
Λέτε να σηματοδοτεί τον ερχομό του στην
εξουσία; Πάντως, διπλανός του, εξίσου πα-
λιός του χώρου, του απάντησε ότι οι παρα-
δόσεις είναι για να σπάνε… 

Το προηγούμενο διάστημα, όπως έμαθα, έγινε μια σύσκεψη του πρω-
θυπουργού με το οικονομικό επιτελείο για να εξακριβώσει αν μπορεί
να βρεθεί μια λύση σε δύο θέματα. Το πρώτο είναι τα αναδρομικά τα
οποία θα βαρύνουν κατά 2,5 δισ. τον προϋπολογισμό και το δεύτερο, το
έκτακτο επίδομα για τους συνταξιούχους που σκέφτεται η κυβέρνηση
να δώσει τον Δεκέμβριο, ως 13η σύνταξη. Ωστόσο, ο Θεόδωρος Σκυλα-
κάκης φάνηκε ιδιαίτερα αρνητικός να δώσει τώρα το πράσινο φως, κα-
θώς υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα για το κόστος των δημοσιονομικών
παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν στο θέμα της ενεργειακής κρί-
σης… Οπότε, φαντάζομαι, θα εξεταστούν εκ νέου αργότερα. 

Συνάντηση Λοβέρδου - Μπρατάκου στο Μαξίμου

Τα ατυχήματα των... 
πρώην πρωθυπουργών

Φθιώτιδα - Μεσσηνία 1-1 



Πυκνώνει την παρουσία του στα «γαλά-
ζια» πράγματα ο πρώην Επίτροπος στην
Ευρωπαϊκή Ένωση Δημήτρης Αβραμό-
πουλος, ο οποίος δεν έχει εγκαταλείψει
την ιδέα να είναι υποψήφιος με τη ΝΔ. Ο κ.
Αβραμόπουλος βρέθηκε σε κλιμάκιο της
ΝΔ στην Αλεξανδρούπολη
και επισκέφθηκε την το-
πική οργάνωση του
κόμματος στην πρω-
τεύουσα του Έβρου,
στην πρώτη, ουσια-
στικά, κομματική
του έξοδο μετά την
επιστροφή του από τις
Βρυξέλλες και την επα-
νενεργοποίησή του στο
εσωκομματικό στερέωμα. Κανείς,
πάντως, δεν μπορεί να είναι σίγουρος για
το αν θα είναι υποψήφιος και πού… Κά-
ποιοι μου λένε για Αμαλιάδα, κάτω από το
αυλάκι. Θα δούμε…

ΜΜαζί Μπίστης 
και Πολάκης 
Στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ
μαθαίνω ότι το κλίμα ήταν άριστο. Σχεδόν
οικογενειακό. Μέχρι και σύμπνοια μετα-
ξύ Νίκου Μπίστη και Παύλου Πολάκη
υπήρξε. Κατ’ αρχάς, όλοι τους συμφώνη-
σαν ότι η ΔΕΗ πρέπει να περάσει σε δη-
μόσια χέρια. Για Νομισματοκοπείο δεν
είπαν τίποτα, ευτυχώς. Ταύτιση υπήρξε,
λένε, και για το θέμα των συμμαχιών που
οδηγούν στην ανάγκη συγκρότησης προ-
οδευτικής διακυβέρνησης από την πρώ-
τη κάλπη της απλής αναλογικής, αλλά και
στην αυτοδυναμία στη δεύτερη, αν ο
πρωθυπουργός αποφασίσει την αλλαγή
του εκλογικού νόμου. Δηλαδή, είναι σί-
γουροι ότι πάνε για αυτοδυναμία. Στη χει-
ρότερη, έχουν σίγουρη τη συγκυβέρνη-
ση με το ΠΑΣΟΚ και τον Γιάναρο! 

E
χει χάσει την μπάλα ο πρόεδρος Αλέ-
ξης με τις παρακολουθήσεις Πιτσιόρ-
λα και Σαγιά και μπαίνει στη διαδικα-

σία να λέει και ανακρίβειες. 
Το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ υπό την επί-

βλεψη του Αλέξη Τσίπρα έβγαλε μια οργίλη
ανακοίνωση η οποία αναφέρει το εξής…
αστείο: «Η υπόθεση διερευνήθηκε αναλυτι-
κά από την ΕΥΠ. Κι αυτό, επιπροσθέτως, δε-
δομένου ότι το νησί Οξυά υπόκειται σε καθε-
στώς παραμεθορίου όπου απαγορεύεται η
αγοραπωλησ ία
από ξένο υπήκοο.
Η έρευνα ξεκίνη-
σε από την περίο-
δο της κυβέρνη-
σης ΝΔ (2012-
2015) και συνεχί-
στηκε απερίσπα-
στα, χωρίς άνω-
θεν πολιτικές πα-
ρεμβάσεις, επί
κυβέρνησης ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Εντέλει κα-
τέληξε στον εισαγγελέα Διαφθοράς». 

Ουδέποτε αμφισβητήθηκε, και από οποι-
αδήποτε Αρχή, το ιδιοκτησιακό καθεστώς
της νησίδας Οξυά, που εξαγοράστηκε μεν επί
κυβερνήσεως Σαμαρά, αλλά η κυβέρνηση
Τσίπρα δεν έκανε το παραμικρό να την αμφι-
σβητήσει, παρά τα όσα σήμερα υποστηρίζει. 

Αφού ήταν όλα παράνομα, γιατί η κυβέρ-
νηση του Αλέξη Τσίπρα και του Πάνου Καμ-
μένου δεν τα σταμάτησε όλα;
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υ Πυκνώνει τις εμφανίσεις
του ο Αβραμόπουλος 

Σε vertigo
ο πρόεδρος
Αλέξης 

Ο «μουντζούρης» στον
Νίκο και στον Γιάνη
Επειδή τον Αλέξη Τσίπρα
τον ξέρω σαν… κάλ-
πικη δεκάρα, θέλω
να γνωρίζετε δύο
πράγματα: Πρώ-
τον, η Κουμουν-
δούρου θα επι-
χειρήσει να
«φορτώσει» τον
«μουντζούρη» της
πολιτικής αστάθειας
μετά την πρώτη Κυρια-
κή σε Νίκο Αν-
δρουλάκη και
Γιάνη Βαρουφά-
κη, με στόχο να
τους «κοντύνει»
στις δεύτερες
εκλογές. Δεύτε-
ρον, το νόμισμα θα
το στρίψει από την
προοδευτική διακυβέρνηση
στην αυτοδυναμία ΣΥΡΙΖΑ. Θα λέει, δηλα-
δή: «Εμείς δεσμευόμαστε ότι ακόμη και
αν είμαστε αυτοδύναμοι, θα απευθυνθού-
με στις προοδευτικές δυνάμεις». 

Ο φάκελος με 
την προσωπική ζωή 
του Μακρόν
Φαντάζομαι, την είδηση ότι το FBI έκανε
έφοδο στο σπίτι του Ντόναλντ Τραμπ και
βρήκε απόρρητα έγγραφα εθνικής ασφα-
λείας την έχετε ακούσει. Αυτό
που δεν έχει διευκρινι-
στεί σύμφωνα με την
εφημερίδα «Daily
Mail» είναι ένα
από τα έγγραφα,
το οποίο φέρεται
να βρέθηκε και
έχει λεπτομέρει-
ες για την προσωπι-
κή ζωή του Μακρόν.
Παρόλο που το περιεχόμενό
του δεν έχει γίνει γνωστό διά της επίσημης
οδού, έβαλε φωτιά στο Ίντερνετ. Κι όλα αυ-
τά διότι ο «Μυστικός Φάκελος για τη Σε-
ξουαλική Ζωή του Εμανουέλ Μακρόν»,
γνωστός και ως «Αντικείμενο 1α», περιέχει
πικάντικες λεπτομέρειες για τις ιδιαιτερό-
τητες του Γάλλου προέδρου. Όλα τα ήξερε
τελικά ο Τραμπ.

Δεν θέλει ο Κυριάκος 
Ο ίδιος ο Κυριάκος Βελόπουλος πήρε θέση στα

σενάρια που ακούγονται και γράφονται περί ενδε-
χόμενης συγκυβέρνησης με
τη ΝΔ. Ο πρόεδρος της
Ελληνικής Λύσης είπε
ξεκάθαρα ότι «η συγ-
κυβέρνηση δεν μας
αφορά». Όπως ανέ-
φερε ο κ. Βελόπου-
λος, κάποιοι προσπά-
θησαν να εμπλέξουν το
κόμμα του με άκομψο και προ-
σβλητικό τρόπο σε μια περιδίνηση, αλλά εμείς
«δεν ήλθαμε να συγκυβερνήσουμε, δεν θέλουμε
να συγκυβερνήσουμε ούτε να συνεργαστούμε με
αποτυχημένα κόμματα που έφεραν την Ελλάδα
στα πρόθυρα της καταστροφής». Το είπε ο Κυριά-
κος, τέλος, δεν θέλει…



Τo
...

 Π
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Γ
ελάνε και τα παρδαλά κατσίκια. Η τουρ-
κική εφημερίδα «Milliyet» προτρέπει
τον Ερντογάν να ζητήσει πολεμικές

αποζημιώσεις για τη Μικρασιατική Εκστρα-
τεία! Μετά τις ιαχές πολέμου του
Τούρκου προέδρου εναντίον της
Ελλάδας, τα τουρκικά ΜΜΕ παίρ-
νουν τη σκυτάλη των προκλήσεων.
Μάλιστα η εφημερίδα ισχυρίζεται
ότι απευθύνθηκε σε ειδικούς για
τα επιπλέον βήματα που θα μπο-
ρούσαν να γίνουν απέναντι στην
Ελλάδα. 

Ειδικότερα, ο καθηγητής του
Πανεπιστημίου Άγκυρας, ειδι-
κός Διεθνούς Δικαίου, Yucel
Acer τόνισε ότι η Τουρκία πρέ-
πει να προσφύγει στο Διεθνές
Δικαστήριο για τον «εξοπλισμό των νησιών και
την παραβίαση του εναέριου χώρου της», έστω
και μονομερώς.

Ο Acer υπογραμμίζει ότι πιθανότατα το δικα-
στήριο θα αποφανθεί ότι δεν έχει δικαιοδοσία
να αποφασίσει, ωστόσο, αυτό θα μπορούσε να

είναι μια καταγεγραμμένη προσπάθεια της Άγ-
κυρας «να δείξει ότι η Ελλάδα ξεφεύγει από
τον νόμο». 

Ο ίδιος θεωρεί ότι είναι δυνατό να υποβληθεί
και αίτημα για να διεκδικήσει η Τουρκία ανα-

δρομική αποζημίωση «για
την περίοδο της ελληνικής
κατοχής της Ανατολίας». Από
την πλευρά του, ο καθηγητής
του Πανεπιστημίου Γαλατασα-
ράι, ειδικός Διεθνών Σχέσεων,
Enis Tulca υποστήριξε ότι η τε-
λευταία κρίση στις ελληνοτουρ-
κικές σχέσεις δεν μοιάζει με άλ-
λες περιόδους και εκτιμά ότι η
διαδικασία εξομάλυνσης θα είναι
πιο δύσκολη. 

Ο Tulca τόνισε ότι υπάρχουν λό-
γοι που δικαιολογούν αποζημίω-

ση σε περίπτωση έναρξης δικαστικής διαδικα-
σίας και που μπορούν να βασιστούν σε μελέτη
που έχει κάνει ο ίδιος σε σχέση με τις θηριω-
δίες της Ελλάδας στην Ανατολία εις βάρος των
Τούρκων. 

«Milliyet» σε Ερντογάν: Ζήτα
πολεμικές αποζημιώσεις 
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Να και η στήριξη
στον Νίκο 
τον Παππά

Μπορεί ο Νίκος να βρίσκεται
με την πλάτη στον τοίχο, αλλά δεν
πειράζει, έχει καλούς φίλους
που τον καλύπτουν και τον περι-
βάλλουν με τα φτερά τους. Ο
πρόεδρος Αλέξης τον θυμήθηκε
και σε ανάρτησή του έπειτα από
πολύ καιρό έγραψε υπέρ του
πρώην υπουργού Επικρατείας.
«Με τον νόμο Παππά, για τον
οποίο στήνουν ειδικά δικαστή-
ρια, εξασφαλίστηκαν 400+ εργα-
ζόμενοι σε κάθε κανάλι. Σήμερα
ο κ. Μητσοτάκης μειώνει τις
απαιτούμενες θέσεις σε 240, κά-
νοντας άλλο ένα δώρο σε όσους
τον στηρίζουν. Ματαιοπονεί αν
νομίζει ότι έτσι θα αποτρέψει την
ήττα του». Αλέξη, πόσα πήρατε
από τους καναλάρχες; Μπορείς
να μας πεις; Που έλεγες ότι θα
γεμίσεις τα δημόσια ταμεία από
τα λεφτά που… θα τους έπαιρνες! 

Περί επιστροφής
Κοτζιά

Έκανα το λάθος να ρωτήσω
έναν φίλο μου συριζαίο, κομματι-
κό, αν σκέφτονται να
επανεντάξουν
στα ψηφοδέλ-
τια τον Νίκο
τον Κοτζιά.
«Γιατί, έχου-
με κάναν κα-
λύτερο από τον
Κοτζιά;» ήταν η πλη-
ρωμένη απάντηση που μου έδω-
σε… Βέβαια για τον Νίκο υπάρ-
χουν ακόμα πληγές στο εσωτερι-
κό του ΣΥΡΙΖΑ, όχι τόσο από τον
Τσίπρα όσο από άλλα στελέχη του
κόμματος. Άλλωστε, ας μην ξε-
χνάμε ότι ο Κοτζιάς δεν ήτο ποτέ
συριζαίος, συνεργαζόμενος
ήταν… Και να θέλει να του πει
«Νίκο, καλώς ήρθες στο σπίτι
σου», δεν μπορεί… 

Ποιοι δεν πήγαν
στα 48 χρόνια
του ΠΑΣΟΚ

Ξέχασα να σας τα γράψω λό-
γω φόρτου εργασίας. Στην ομι-
λία του Νίκου Ανδρουλάκη στο
Ζάππειο για τα 48 χρόνια του
ΠΑΣΟΚ, από τους παλιούς βρέ-
θηκαν μόνο ο Γιώργης ο Παπαν-
δρέου και ο Κώστας Λαλιώτης.
Κατά τρόπο εντελώς τυχαίο δεν
πήγαν ο… φανατικός αντισυρι-
ζαίος Ευάγγελος Βενιζέλος και
ο Κώστας Σημίτης που προτίμη-
σε το Κορακοχώρι Ηλείας στο
οποίο παραθερίζει. Το ότι δεν
πήγε ο Βενιζέλος είναι μια απλή
σύμπτωση πιστεύω, δεν υπάρ-
χει κάποια άλλη σκοπιμότητα. 

ΠΑΣΟΚ κατά Ντόρας
Πυρά κατά της Ντόρας Μπακογιάννη εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σχε-
τικά με δήλωση της πρώην υπουργού ότι «όποιος παραβιάσει το απόρ-
ρητο, θα πάει για κακούργημα και θα μπει δέκα χρόνια φυλακή». Σε
ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ αναφέρει: «Η πρώην υπουργός Ντόρα Μπα-
κογιάννη σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ με τον πλέον κυνικό τρόπο προ-
σπάθησε να επιβάλει την ομερτά που επιδιώκει διακαώς η κυβέρνηση
της ΝΔ για να κρατήσει την αλήθεια στο σκοτάδι λέγοντας ότι όποιος πα-
ραβιάσει το απόρρητο, θα πάει για κακούργημα και θα μπει δέκα χρόνια
φυλακή». Σύντροφοι, ας πει ο Ανδρουλάκης δημοσίως γιατί τον παρα-
κολουθούσαν και εμείς θα βάλουμε πλάτη να μην μπει δέκα χρόνια στη
φυλακή. Θα κάνουμε όλοι πορεία διαμαρτυρίας υπέρ του… 



«Σήμερα δεν ακούσαμε τίποτε επί της ουσίας. Δεν
ακούσαμε πώς τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις θα ελα-
φρύνουν οικονομικά από τους παραφουσκωμένους λο-
γαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτά τα μέτρα είναι
φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Θα δυστυχήσει ο λαός
φέτος τον χειμώνα και θα είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνη η
κυβέρνηση Μητσοτάκη», αναφέρουν στην «Political» κύ-
κλοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σχολιάζοντας τα

μέτρα για την ενέργεια που εξήγγειλαν οι αρμόδιοι
υπουργοί της κυβέρνησης. 

Στον ΣΥΡΙΖΑ είναι πεπεισμένοι πως η κυβέρνηση «παί-
ζει τα τελευταία της χαρτιά», εξυπηρετώντας ιδιωτικά,
φίλα προσκείμενα σε αυτήν συμφέροντα και για αυτόν
ακριβώς τον λόγο αποφεύγει να λάβει επί της ουσίας μέ-
τρα ελάφρυνσης για τους πολίτες. Σε αυτήν την κατεύ-
θυνση και οι δηλώσεις των Φάμελου, Πέρκα του τομέα

Ενέργειας: «Η κυβέρνηση οφείλει να φορολογήσει και να
επιστρέψει εδώ και τώρα στους καταναλωτές το 90% των
2,2 δισ. ευρώ για το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2021-Ιουνίου
2022 […] και να προχωρήσει στη φορολόγηση των υπερ-
κερδών και στην εμπορία φυσικού αερίου, κάτι για το
οποίο δεσμεύτηκε ο κ. Σκρέκας μετά την ανάδειξη της αι-
σχροκέρδειας της ΔΕΠΑ Εμπορίας από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ,
αλλά ουδέποτε έπραξε».
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Τ
ην ίδια ώρα συνεχίζεται έντονα η
υβριστική προς την κυβέρνηση και
τον Κυριάκο Μητσοτάκη ρητορική
της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Από τη Βέροια όπου περιόδευσε χθες ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, δή-
λωσε μεταξύ άλλων πως ο πρωθυπουργός
είναι απερχόμενος και το γνωρίζει, ενώ τον
κατηγόρησε ότι χρησιμοποιεί κάθε θεμιτό
και αθέμιτο τρόπο για να γαντζωθεί στην
εξουσία. 

«Εδώ και οκτώ μήνες έχουμε το ακριβό-
τερο ρεύμα, τα ακριβότερα καύσιμα, ρεκόρ
πληθωρισμού, ενώ κάθε επίσκεψη στο σου-
περμάρκετ αποτελεί πραγματικό εφιάλτη
για κάθε οικογένεια. Είναι προφανές ότι ο κ.
Μητσοτάκης αδυνατεί να συνειδητοποιήσει
σε τι κατάσταση βρίσκεται η πραγματική οι-
κονομία. Ακούει τις συνομιλίες αντιπάλων
του, δεν ακούει την απόγνωση της κοινω-

νίας», υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας. 

Με τον ΣΥΡΙΖΑ τι;
Ωστόσο, μπροστά στο πρωτοφανές ζήτη-

μα της ενεργειακής κρίσης που βρίσκεται
προ των πυλών της Ευρώπης, πολλοί είναι
εκείνοι οι πολίτες, μέλη μάλιστα του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, που αμφιβάλλουν, στην περίπτωση που
το κόμμα τους αναλάβει σύντομα την εξου-
σία, αν θα καταφέρει να διαχειριστεί καλύ-
τερα την κατάσταση. 

Όλοι έχουν στραμμένα τα μάτια τους στη
ΔΕΘ, όπου ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιά-
σει το πρόγραμμά του αλλά και θα δεσμευτεί
για αντίστοιχα μέτρα και μεταρρυθμίσεις εάν
και εφόσον αναλάβει την εξουσία. «Ο Αλέ-
ξης Τσίπρας θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ ένα
προοδευτικό και ριζοσπαστικό πρόγραμμα
για το μέλλον της χώρας, που θα περιλαμβά-
νει βαθιές τομές και μεταρρυθμίσεις στο

κράτος και τους θεσμούς, όπως και ένα άλλο
μοντέλο ανάπτυξης, κοινωνικά δίκαιης, οι-
κολογικά βιώσιμης, προσανατολισμένης
στη μείωση των ανισοτήτων. Φυσικά, κεντρι-
κό ρόλο θα έχει μια δέσμη αποτελεσματικών
και αναγκαίων, άμεσα εφαρμόσιμων μέτρων
αντιμετώπισης της πολύπλευρης ενεργει-
ακής, οικονομικής κρίσης και κρίσης ακρί-
βειας», προανήγγειλε σε συνέντευξή της στη
«Μακεδονία» η γραμματέας του κόμματος
Ράνια Σβίγκου. Οι προσπάθειές του εστιά-
ζονται σε μια ολοκληρωμένη πρόταση για
συνταξιούχους και μισθωτούς. Σε αυτήν τη
φάση το οικονομικό επιτελείο διερευνά αι-
τήματα συνδικαλιστικών φορέων και μελέ-
τες ειδικών, προκειμένου να καταλήξει σε
μια πλήρη, ρεαλιστική και κυρίως κοστολο-
γημένη πρόταση. Για αυτό άλλωστε σημει-
ώνουν κομματικές πηγές πως «αυτή τη φο-
ρά πρέπει να κρατήσουμε μικρό καλάθι

όλοι. Και ο πρόεδρος να έχει μετρήσει αυτά
που θα πει και οι προτάσεις του να είναι συμ-
βατές με την πραγματικότητα. Εάν μας δώ-
σει άλλη μία νίκη ο λαός, αυτή τη φορά θα
πρέπει να είμαστε συνεπείς απέναντί του»,
τονίζουν οι ίδιες πηγές του ΣΥΡΙΖΑ σε αντί-
στιξη προφανώς στο περιβόητο «Πρόγραμ-
μα Θεσσαλονίκη», το οποίο στην πράξη ήταν
ανεφάρμοστο και έμεινε σαν «λεκές» παρο-
χών χωρίς αντίκρισμα.

ΣΥΡΙΖΑ: Επίθεση-πρόγευση ΔΕΘ στα ενεργειακά μέτρα 

«Απερχόμενος 
ο Μητσοτάκης και το γνωρίζει»

Προβληματισμός και εντός 
της Κουμουνδούρου κατά
πόσο μπορεί να διαχειριστεί
την κατάσταση αν αναλάβει
την εξουσία 

ΤΣIΠΡΑΣ ΑΠO ΒEΡΟΙΑ:
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Μ
άλλον υπάρχει λόγος που ο
Ναύαρχος ε.α. Ευάγγελος
Αποστολάκης δεν εμφανίζε-
ται συχνά σε τηλεοπτικές

εκπομπές και συνεντεύξεις. Γιατί κάθε
φορά που το κάνει επιβαρύνει ακόμη πε-
ρισσότερο τη θέση του και εκθέτει ανεπα-
νόρθωτα όσους του εμπιστεύτηκαν την
ασφάλεια της χώρας, είτε από τη θέση του
Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, είτε από τη θέση του
υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Ο Ναύαρχος που δεν δίστασε να «δαγ-
κώσει» το χέρι που τον τάισε, όταν λίγο
έλειψε να αποδεχτεί την πρόταση της κυ-
βέρνησης για να αναλάβει το υπουργείο
Πολιτικής Προστασίας αδειάζοντας τον
Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, τώρα μας
λέει πως «η χώρα πρέπει να στέλνει πιο
ξεκάθαρα μηνύματα» και το σημαντικό-
τερο, ότι «θα υπάρχει κενό στην αποτρε-
πτική ισχύ της χώρας μέχρι το 2027» ξε-
χνώντας, βέβαια, πως ο ίδιος διετέλεσε
ΑΓΕΕΘΑ για τέσσερα χρόνια και ΥΕΘΑ
για σχεδόν έναν χρόνο και επί ημερών
του ουδεμία απόφαση πάρθηκε για την
ενίσχυση του αξιόμαχου των Ενόπλων
Δυνάμεων. 

Τι έκανε άραγε ο κ. Αποστολάκης κατά
τη διάρκεια της θητείας του; Τι προτάσεις
κατέθεσε; Τι χρήματα ζήτησε για την αγο-
ρά εξοπλισμών; Και αν τα προβλήματα
που κληροδότησε στις Ένοπλες Δυνάμεις
δεν φάνηκαν κατά την ελληνοτουρκική
κρίση του 2020, αυτό οφείλεται στις τολ-

μηρές αποφάσεις που πήρε η νυν ηγεσία
και με αποφασιστικότητα έστησε ένα
αδιαπέραστο τείχος αποτροπής στον
Έβρο και την Ανατολική Μεσόγειο. 

Ο πρώην ΑΓΕΕΘΑ και ΥΕΘΑ του… «θα
το ρισκάρουμε» χαρακτήρισε, μάλιστα,
«υπερβολικές» τις κόκκινες γραμμές που
έχει θέσει η σημερινή ηγεσία των Ενό-
πλων Δυνάμεων και ο ίδιος ο ΑΓΕΕΘΑ
Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, οι
οποίοι έχουν ξεκαθαρίσει σε κάθε τόνο
πως η Ελλάδα δεν θα δεχτεί παραβίαση
της εθνικής της κυριαρχίας και των κυ-
ριαρχικών δικαιωμάτων της. Ο Ναύαρχος

που επί ηγεσίας του οι Τούρκοι έπιασαν
δύο αιχμαλώτους και για έξι μήνες κρε-
μούσαν τη χώρα στα μανταλάκια, εκθέ-
τοντας τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις
και τον ελληνικό λαό, αναφέρθηκε με
απαξιωτικά σχόλια στις δηλώσεις του
Στρατηγού Φλώρου, ο οποίος δεν μάσησε
τα λόγια του και είπε πως, αν οι Τούρκοι
τολμήσουν να πατήσουν το πόδι τους σε
ελληνικό έδαφος «πρώτα θα τους κάψου-
με και μετά θα ρωτήσουμε ποιοι είναι».
Βέβαια, ο κ. Αποστολάκης παρέλειψε να
μας ενημερώσει τι συνέβη με εκείνη την
περιβόητη ΕΔΕ για τους δύο στρατιωτι-

κούς που «χάθηκαν» στον Έβρο και κατέ-
ληξαν στις τουρκικές φυλακές. Παρέλει-
ψε να μας πει ότι με παρέμβασή του η έκ-
θεση δεν έφτασε ποτέ στον Στρατιωτικό
Εισαγγελέα, γιατί θα προκαλούσε πολιτι-
κό σεισμό και θα έβγαζε στη φόρα τη δυ-
σωδία της κυβέρνησης Τσίπρα και της τό-
τε ηγεσίας. Άλλωστε, υπόλογοι ήταν όλοι,
Τσίπρας, Καμμένος, Αποστολάκης, ο τότε
ΑΓΕΣ Αλκιβιάδης Στεφανής και ο τότε Δι-
οικητής του Δ’ Σώματος Στρατού Γιώργος
Καμπάς, ο οποίος αντί να υποστεί κυρώ-
σεις, επιβραβεύτηκε με τη θέση του Αρ-
χηγού ΓΕΣ. 

Κουνά 
το δάχτυλο
ο «αρχηγός 
της αιχμαλωσίας» 
Υπερβολικές βλέπει τις κόκκινες
γραμμές του Πενταγώνου 
ο πρώην AΓΕΕΘΑ και υπουργός
Ευάγγελος Αποστολάκης 

Το ερμάριο του κ. Αποστολάκη φαί-
νεται ότι κρύβει πολλούς ακόμη
σκελετούς, καθώς όταν αντιλή-
φθηκε το επερχόμενο τέλος της
σταδιοδρομίας του, με παρόμοιες
μεθοδεύσεις φρόντισε να ναρκο-
θετήσει τη θητεία της νυν ηγεσίας,
δένοντάς της τα χέρια. Κάτι που
αποδείχθηκε προωθώντας από τό-
τε δικούς του ανθρώπους σε καί-
ριες θέσεις των Ενόπλων Δυνάμε-
ων. Δικό του άνθρωπο για τη θέση του επόμενου ΑΓΕΕΘΑ,
έναν αξιωματικό που «φύτεψε» στην ιεραρχία του Πολεμι-
κού Ναυτικού στέλνοντας στην αποστρατεία όχι έναν, αλλά
επτά Ναυάρχους και, φυσικά, χωρίς να ανοίξει «ρουθούνι»,
και δικό του άνθρωπο για ΑΓΕΝ, για τα έργα και τις ημέρες

του οποίου θα επανέλθουμε συντό-
μως.  Δεν είναι πάντως τυχαίο που
οι γείτονες λένε ότι «ο Αποστολά-
κης είναι ο μόνος άνθρωπος στην
Ελλάδα που μπορούμε να μιλήσου-
με λογικά».
Σχόλια όπως αυτό, μόνο τιμή δεν
περιποιούν σε έναν αξιωματικό, ο
οποίος πέρασε τόσο από την πολιτι-
κή όσο και από τη στρατιωτική ηγε-
σία των Ενόπλων Δυνάμεων. Αντι-

θέτως, καταλαβαίνει κανείς γιατί οι Τούρκοι τον θεωρούν αν-
τάξιο συνομιλητή, την ώρα που έχουν κλείσει κάθε δίαυλο
επικοινωνίας με την ελληνική κυβέρνηση. Γιατί τόσο ο ίδιος
όσο και η κυβέρνηση στην οποία θήτευσε δεν σήκωσαν ποτέ
το ανάστημά τους στις προκλήσεις των γειτόνων. 

Έφτιαξε την ιεραρχία στα μέτρα του
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Εξαιρετικά αποτελεσματικοί τρόποι 
για να αλλάξετε τη σκέψη σας

Ε
ίναι γεγονός ότι πολλές φορές γινόμαστε ο
χειρότερος εχθρός του εαυτού μας. Κανείς
δεν μπορεί να μας βλάψει όσο εμείς.

Πώς όμως μπορούμε να επηρεάσουμε τον εγκέ-
φαλό μας, για να βγούμε από τη ζώνη άνεσής μας;
Πόσα πράγματα κρατήσαμε πίσω επειδή μας στα-
μάτησε ο αρνητικός τρόπος σκέψης μας;

Υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας ότι οι σκέψεις
μας ΔΕΝ είναι η πραγματικότητα.

Οι σκέψεις μας δεν είναι η πραγματικότητα. Με-
ρικές φορές δεν βασίζονται καν στην πραγματικό-
τητα, αλλά στην αντίληψή μας για την πραγματικό-
τητα. Αυτό περιλαμβάνει τις σκέψεις που έχουμε
για τον εαυτό μας.

Εξάσκηση στην αυτοσυμπόνια.
Ας αναρωτηθούμε γιατί είναι τόσο εύκολο να εί-

μαστε ευγενικοί με όλους τους άλλους εκτός από

τον εαυτό μας; Δεν πιστεύουμε ότι μας αξίζει κά-
ποια συμπόνια;

Επαναλαμβάνουμε τακτικά θετικές δηλώσεις.
Αν μας είναι λίγο υπερβολικό να κάνουμε θετι-

κές δηλώσεις για τον εαυτό μας, μπορούμε να δο-
κιμάσουμε να προσθέσουμε τη λέξη «ακόμα» στο
τέλος της αρνητικής μας σκέψης.

Για παράδειγμα, το «δεν είμαι καλός γονέας» γί-
νεται «δεν είμαι καλός γονέας ακόμα». Το «Είμαι
τόσο ντροπαλός, δεν μπορούσα ποτέ να σταθώ όρ-
θιος μπροστά σε ένα πλήθος για να μιλήσω» μπο-
ρεί να μετατραπεί σε «Είμαι τόσο ντροπαλός, δεν
μπορώ να σταθώ όρθιος μπροστά σε ένα πλήθος
για να μιλήσω, ακόμα».

Εξάσκηση στην αντιμετώπιση της κριτικής.
Επειδή μπορεί να έρθει απροσδόκητα, η εξά-

σκηση της ανταπόκρισής μας στην κριτική εκ των

προτέρων μπορεί να μας βοηθήσει να αναπτύξου-
με την ικανότητα να την εξετάζουμε προτού την
αποδεχτούμε. Η κατάλληλη αντιμετώπιση μπορεί
να σταματήσει την κριτική να χαλάσει τη διάθεσή
μας και να μας εμποδίσει να φτάσουμε σε μια κα-
ταθλιπτική κατάσταση.

Ζητάμε επαγγελματική βοήθεια.
Ενώ οποιοσδήποτε μπορεί να χρησιμοποιήσει

ποικίλες μεθόδους για να ξεπεράσει τα αρνητικά
μοτίβα σκέψης, είναι πιο αποτελεσματικές όταν
χρησιμοποιούνται με την υποστήριξη ενός επαγ-
γελματία ψυχικής υγείας.

Ένας θεραπευτής μπορεί να μας διδάξει πώς να
χρησιμοποιούμε διαφορετικές τεχνικές για να μά-
θουμε πώς οι αυτόματες σκέψεις μας είναι προκα-
τειλημμένες ή παράλογες. Μπορούν επίσης να μας
βοηθήσουν να εξασκηθούμε στο πώς να αντιμετω-
πίζουμε την κριτική.

Η
καθημερινότητα και η ακρίβεια θα καθο-
ρίσουν σε μεγάλο βαθμό τις πολιτικές
εξελίξεις. Οι πολίτες νιώθουν απροστά-

τευτοι και κάθε επίσκεψή τους σε σουπερμάρκετ
είναι μια τρομακτική εμπειρία. Το κράτος οφείλει
να αντιδράσει και να κινητοποιήσει τους ελεγκτι-
κούς μηχανισμούς.

Δεν υπάρχουν περιθώρια για δικαιολογίες,
όταν οι τιμές «αλλάζουν» σε σχεδόν καθημερινή
βάση και η όποια επιδότηση πέφτει στο κενό. 

Φρένο στα επενδυτικά τους ανοίγματα και σχέ-
δια έχουν βάλει οι μικρές και μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις, επιλέγοντας άκρως συντηρητική
στρατηγική, δεδομένων των εξαιρετικά δύσκο-
λων συνθηκών και της αβεβαιότητας που έχει
προκαλέσει η παρατεταμένη ενεργειακή κρίση.

Η αναβολή αποδίδεται κυρίως στην αύξηση
των ενεργειακών δαπανών, η οποία για δεκάδες
χιλιάδες επιχειρήσεις συμπαρασύρει ανοδικά
και τις τιμές αγοράς των πρώτων υλών, ενώ χτυπά
αρνητικά και στην κατανάλωση από την πλευρά
των πελατών. 

Πρόκειται για ένα πρόβλημα που επηρεάζει
αρνητικά τόσο τον τζίρο όσο και τα έσοδα των
επιχειρήσεων.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.
Σκρέκας έκανε λόγο για προώθηση μέτρων με
στόχο τη μείωση της κατανάλωσης στο 10% το
επόμενο διάστημα και με τελικό στόχο τη μείωση
στο 30% μέχρι το 2030 και στη συγκρότηση του

ψηφιακού συστήματος παρακολούθησης της κα-
τανάλωσης. 

Η ΕΕ θα προτείνει την επιβολή έκτακτων φό-
ρων στις ενεργειακές εταιρείες, οι οποίες θα κα-
τευθύνουν τα κέρδη σε ευάλωτα νοικοκυριά και
επιχειρήσεις, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής, κα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Τα έκτακτα μέτρα στοχεύουν στην ανακούφιση
των πολιτών από τους πάρα πολύ υψηλούς λογα-
ριασμούς σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οι προτάσεις θα στοχεύουν τόσο στους παρα-
γωγούς ορυκτών καυσίμων όσο και στις εταιρεί-
ες ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα που
έχουν αποκομίσει υπέρογκα κέρδη χάρη στις
υψηλότερες τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος,
σύμφωνα με διαρροές Ευρωπαίων αξιωματού-
χων. 

Τη μετατόπιση ισχύος προς την περιοχή Ασίας-
Ειρηνικού επεσήμανε ο κ. Πούτιν, στο πλαίσιο
ομιλίας του στο Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ
που διεξάγεται στο Βλαδιβοστόκ. 

«Οι δυτικές κυρώσεις είναι κοντόφθαλμες και
συνιστούν κίνδυνο για ολόκληρο τον κόσμο, ο
οποίος στρέφεται όλο και περισσότερο προς την
Ασία», επεσήμανε ο Ρώσος πρόεδρος. Όπως είπε
ο κ. Πούτιν, η Δύση έχει υπονομεύσει την παγκό-
σμια οικονομία με μια επιθετική απόπειρα να
επιβάλει την κυριαρχία της ανά τον κόσμο, αλλά η
περιοχή Ασίας-Ειρηνικού βρίσκεται σε άνοδο.

Οι δυτικές χώρες παλεύουν να διατηρήσουν

μια παγκόσμια τάξη πραγμάτων που έχει παρέλ-
θει και η οποία ευνοεί μόνο τις ίδιες. Θέλουν να
αναγκάσουν τους πάντες να ζήσουν σύμφωνα με
τους «άθλιους κανόνες» τους οποίους οι ίδιες
επινόησαν και συστηματικά τους παραβιάζουν,
κανόνες που διαρκώς αλλάζουν προς όφελός
τους ανάλογα με τις τρέχουσες συνθήκες, τόνισε
ο κ. Πούτιν.

Η ρωσική οικονομία, ωστόσο, αντεπεξέρχεται
στην οικονομική και τεχνολογική επιθετικότητα
της Δύσης, όπως τη χαρακτήρισε ο Ρώσος πρό-
εδρος, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν πολλές δυ-
σκολίες σε αρκετές βιομηχανίες και περιοχές.

Ανάμεσα στις πληττόμενες βιομηχανίες είναι,
σύμφωνα με τον ίδιο, εκείνες που εξαρτώνται
από τις προμήθειες από την Ευρώπη.

Η Ρωσία βλέπει περισσότερες ευκαιρίες για να
εισέλθει στις αγορές της Μέσης Ανατολής και του
Ιράν, μετά την επιβολή των αυστηρών δυτικών
κυρώσεων.

Απαιτείται ένα νέο παραγωγικό μοντέλο από
την ΕΕ για να μπορέσουν τα κράτη-μέλη της να
αντεπεξέλθουν στα τεράστια οικονομικά προβλή-
ματα. Είναι η ώρα των αποφάσεων για να λυθούν
τα συσσωρευμένα διαρθρωτικά προβλήματα.

Η Ελλάδα οφείλει να προχωρήσει τις μεταρ-
ρυθμίσεις της και να ενισχύσει τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις. Να αξιολογηθούν αυστηρά οι πόροι
του Ταμείου Ανάκαμψης. Υπάρχουν πολλά περι-
θώρια βελτίωσης. 

Η ενεργειακή κρίση αλλάζει 
τα δεδομένα στη ζωή των πολιτών

του
Κωνσταντίνου 
Σ. Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος

της
Νάνσυς 
Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 
του Reggio 
Thessaloniki



του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος
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«Ε
γκλημα και τιμωρία» είναι ο τίτλος ενός
βιβλίου του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι
που γράφτηκε στα τέλη του 19ου αιώνα.

Το κείμενο που θα διαβάσετε στη συνέχεια έχει
σχέση με τον χαρακτήρα, τα κίνητρα και την εξέλι-
ξη του κεντρικού ήρωα.

Ο Ρασκόλνικοφ, ο κεντρικός ήρωας στο « Έγ-
κλημα και τιμωρία», πρώην φοιτητής, διωγμένος
από το πανεπιστήμιο, με τη φιλαρέσκεια και περη-
φάνια που τον χαρακτηρίζει, δεν θέλει να είναι
ένας χυδαίος εγκληματίας, αλλά ένας ιδεολόγος
με ανώτερα κίνητρα. Όχι μόνο αποδέχεται τις ιδέ-
ες της νέας γενιάς που ενισχύει ο ίδιος, όχι μόνο
υποκύπτει σε αυτές, αλλά και τις εκμεταλλεύεται
για να ικανοποιήσει τις ενδότερες φιλοδοξίες του.
Προστατεύεται από την λογική του «ο σκοπός
αγιάζει τα μέσα», όπου ένα μικρό ασήμαντο έγ-
κλημα όχι μόνο θα ξεχασθεί, αλλά θα επισκιασθεί
από τις χιλιάδες καλές πράξεις που θα είχε την ευ-
καιρία να κάνει. 

Σας θυμίζει κάτι; Ας ξαναδιαβάσουμε την προ-
ηγούμενη παράγραφο με λίγες αλλαγές.

Ο Αλέξης, ο αμφιλεγόμενος χαρακτήρας στο
κεντρικό πολιτικό σκηνικό, πρώην πρόεδρος του
δεκαπενταμελούς, αδιάφορος από την ιδιωτική
αγορά, με τη φιλαρέσκεια και περηφάνια που τον
χαρακτηρίζει, δεν θέλει να είναι ένας καθημερι-
νός πολιτικός, αλλά ένας ιδεολόγος με ανώτερα
κίνητρα. Όχι μόνο αποδέχεται τις ιδέες της Αρι-
στεράς που ενισχύει ο ίδιος, όχι μόνο υποκύπτει
σε αυτές, αλλά και τις εκμεταλλεύεται για να ικα-
νοποιήσει τις ενδότερες φιλοδοξίες του. Προστα-
τεύεται από την λογική του «ο σκοπός αγιάζει τα
μέσα», όπου ένα μικρό και ασήμαντο έγκλημα, δη-
λαδή η δημαγωγία και η περιπέτεια του πρώτου
εξαμήνου του 2015, όχι μόνο θα ξεχασθούν, αλλά
θα επισκιασθούν από τις χιλιάδες καλές πράξεις
που θα είχε την ευκαιρία να κάνει.

Και η αλήθεια είναι ότι την ευκαιρία την είχε, αλ-
λά την σπατάλησε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο
και εις βάρος μιας ολόκληρης κοινωνίας, δείχνον-

τας μια απίστευτη ελαφρότητα στα κρίσιμα ζητή-
ματα της εποχής.

Και η αλήθεια είναι ότι είχε την ευκαιρία να απο-
δείξει ότι αυτός πράγματι θα ήταν κάτι το διαφορε-
τικό από το ήδη απαξιωμένο πολιτικό σύστημα και
ότι αυτός πράγματι θα τηρούσε τις υποσχέσεις του
και το πρόγραμμά του, που με τόσο στόμφο τόνιζε
σε κάθε δημόσια εμφάνισή του.

Και όχι μόνο δεν έκανε αυτά που διακήρυττε,
αλλά έκανε ακριβώς τo αντίθετα και επειδή δεν
ήξερε πώς να κάνει έστω αυτά, τα έκανε και με τον
χειρότερο δυνατό τρόπο. 

Και σίγουρα πίστευε ότι «όχι μόνο θα ξεχα-
σθούν, αλλά θα επισκιασθούν από τις χιλιάδες κα-
λές πράξεις που θα είχε την ευκαιρία να κάνει».

Αλλά μάλλον λογάριαζε χωρίς τον ξενοδόχο.

Και ο ξενοδόχος, εκτός από το γενικότερο αί-

σθημα, είναι και ο χρόνος που τρέχει αμείλικτος

και η σκληρή πραγματικότητα που επισκιάζει και

τις καλύτερες ρητορικές του, αν υπάρχουν τέτοιες.

Και ο «ξενοδόχος» είναι όλοι οι άλλοι εκτός από

τον ίδιον και το στενό του κύκλωμα. Ο «ξενοδό-

χος» είναι οι σύντροφοί του, το κόμμα του, οι ψη-

φοφόροι του, οι άσπονδοι φίλοι του, οι καλοπροαί-

ρετοι εχθροί του, οι πολιτικοί του αντίπαλοι, οι

άνεργοι και οι εργαζόμενοι Έλληνες, οι Ευρωπαί-

οι εταίροι και τέλος όλοι οι υπόλοιποι. 
Και ο «ξενοδόχος» είναι ολόκληρη η κοινωνία,

που άκουσε την «ελπίδα», αλλά δεν είδε τον δόλο,
είναι ολόκληρη η κοινωνία που ξαφνιάσθηκε από
την ευκολία των πραγμάτων και απογοητεύτηκε
από την κατάληξή τους.

Τέσσερα χρόνια και κάτι κράτησε η «ελπίδα» και
το «όνειρο» μιας καταστροφικής διακυβέρνησης
και άλλα τρία μιας άχρηστης αντιπολίτευσης, μια
ελπίδα που ουσιαστικά ακυρώθηκε λίγα εικοσιτε-
τράωρα μετά την αναγγελία της, αλλά κατάφερε -
μεταμορφωμένη σχεδόν- να ξεψυχήσει 4 χρόνια
αργότερα και να μείνει διασωληνωμένη μέχρι σή-
μερα.

Το έγκλημα ήταν προφανές, συγγνώμη, προφα-
νέστατο ήθελα να πω. 
Και δεν αναφέρομαι 

• ούτε στη δημαγωγία και τις υποσχέσεις
του 2014 
• ούτε στο απίστευτο πρώτο εξάμηνο του
2015 
• ούτε σε όλες τις αστοχίες της περιόδου
2015-2019 
• ούτε στα δημοψηφίσματα 
• ούτε στους τραπεζικούς ελέγχους 
• ούτε στη συμφωνία των Πρεσπών 
• ούτε στη «συνεργασία» του με την Χρυσή
Αυγή 
• ούτε στις σκευωρίες των καναλιών και της
Novartis 
• ούτε στους νεκρούς από το Μάτι και την
Μάνδρα 
• ούτε στην ανατροφοδότηση των χρόνιων
παθογενειών της κοινωνίας 
• ούτε στο γεγονός ότι με τις πράξεις του
«αθώωσε» όλους τους προηγούμενους
• ούτε στο χειρότερο ποσοστό ανάπτυξης
που είχε στην τετραετία (0,8%), έναντι των
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
• ούτε σε όλα τα απίστευτα ευτράπελα που έγι-
ναν εκείνη την περίοδο, που ενίοτε μας δια-
σκέδαζαν κιόλας, εμάς και όλον τον πλανήτη. 

Αναφέρομαι σε όλα αυτά μαζί και στο γεγονός
ότι ήταν ο μόνος πρωθυπουργός, από γέννησης
του ελληνικού κράτους, που έβλαψε τη χώρα του
ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ του.

Μάλλον δεν πρέπει να έχει υπάρξει πολιτικός
που να έχει βλάψει πιο πολύ την πατρίδα του και
τον εαυτόν του από αυτόν τον άνθρωπο.

Η τιμωρία είναι αυτό που παρακολουθούμε από
το 2020 και μετά. Μια άστοχη, ανούσια, αναποτε-
λεσματική, προσωποκεντρική, τοξική και άχρηστη
αντιπολίτευση και μία συνεχιζόμενη και καθημε-
ρινή απαξίωση του εαυτού του.

Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.

Έγκλημα και τιμωρία

του
Kώστα
Αγγελάκη

Σύμβουλος 
Επιχειρήσεων
aggelakis@pro-visions.eu
www.pro-visions.eu

• Ο πληθωρισμός σημειώνει κάθε
μήνα το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, ο
πληθωρισμός τελικά δεν είναι παρο-
δικός.

Ήρθε και θα μείνει μαζί με τις τι-
μές στα σουπερμάρκετ. Αναμένονται
ένα δύσκολο φθινόπωρο και ένας
δραματικός χειμώνας. Μην ανησυ-
χείτε…

Εδώ απλώς πάμε για εκλογές!

• Για να επιτευχθεί αύξηση της οι-
κονομικής ανάπτυξης, απαιτείται όχι
μόνον αύξηση της παραγωγής αλλά

αύξηση και της κατανάλωσης. Με τέ-
τοιο πληθωρισμό και τις τιμές όλων
των προϊόντων να έχουν πάρει την
«ανηφόρα», βλέπετε να μπορεί να
υπάρξει αύξηση της κατανάλωσης;
Δεν το βλέπουμε εύκολο, αλλά…

Εδώ απλώς πάμε για εκλογές!

• Ασανσέρ οι δείκτες της πανδη-
μίας στη χώρα μας, στις τελευταίες
ειδήσεις, πλέον, στα κανάλια μας.

Προηγούνται οι παρακολουθή-
σεις, οι επισυνδέσεις, οι υποκλοπές,
νόμιμες ή παράνομες, και ακολουθεί

το θεσμικό ή μη ατόπημα της αλλα-
γής του εκλογικού νόμου. Είπαμε…

Εδώ απλώς πάμε για εκλογές!

• Το «καλάθι» των παροχών στη
Θεσσαλονίκη θα είναι για τα φίλια μέσα
πλήρες και γεμάτο, για τα αντιπολιτευ-
τικά ελλιπές και χωρίς «πάτο». Διαλέ-
γετε την πηγή ενημέρωσης και μαθαί-
νετε για το «καλάθι»! Είπαμε…

Εδώ απλώς πάμε για εκλογές!

•  Κοινωνικός αναβρασμός σε
όλη την Ευρώπη για την ακρίβεια

και τον τυφώνα στην ενέργεια.
Χρηματιστηριακοί δείκτες έχουν

σημειώσει τη μεγαλύτερη βουτιά των
τελευταίων χρόνων.

Τα σενάρια για αναγκαστικές δια-
κοπές ρεύματος δίνουν και παίρ-
νουν, προκαλώντας ανησυχία στους
πολίτες.

Το τελευταίο πράγμα που τους εν-
διαφέρει είναι πότε θα γίνουν εκλο-
γές και με ποιο εκλογικό νόμο. Αλλά
είπαμε…

Εδώ απλώς πάμε για εκλογές! 

Εδώ απλώς πάμε για εκλογές!
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Ενώ η Μόσχα απειλεί 
να κλείσει τις κάνουλες 
στη Γηραιά  Ήπειρο, ο Ρώσος
πρόεδρος δήλωσε πως 
θα προμηθεύει με 
φυσικό αέριο τη Γερμανία

Ε
πί 16 χρόνια οι σχέσεις της Ρω-
σίας του Βλαντίμιρ Πούτιν και
της Γερμανίας της Άνγκελα
Μέρκελ υπήρξαν στενότατες,

παρά τις διεθνείς δυσκολίες. Το 2008 η
Γερμανία μπλόκαρε την ένταξη της Ουκρα-
νίας στο ΝΑΤΟ. Το 2014 η Ρωσία κατέλαβε
την Κριμαία και ο ρόλος της Μέρκελ ήταν
κομβικός, ώστε η αντίδραση της ΕΕ εναν-
τίον της Μόσχας να είναι τουλάχιστον
«χλιαρή». Παρά την εντονότατη ενόχληση
των Αμερικανών, Πούτιν και Μέρκελ συμ-
φώνησαν στην κατασκευή του αγωγού φυ-
σικού αερίου Nord Stream 2.

Η Μέρκελ ολοκλήρωσε τη θητεία της
στην καγκελαρία τον Δεκέμβριο του 2021,
η Ρωσία ξεκίνησε την «ειδική της επιχεί-
ρηση», όπως αποκαλεί το Κρεμλίνο την ει-
σβολή στην Ουκρανία, τον περασμένο Φε-
βρουάριο, η Δύση απάντησε με κυρώσεις
κατά της ρωσικής οικονομίας και η Μόσχα
απειλεί να κλείσει τις κάνουλες του φυσι-
κού αερίου. Και οι αναλυτές προβλέπουν
τον δυσκολότερο χειμώνα για την Ευρώπη
από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Χθες ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία θα ξε-
κινήσει και πάλι να προμηθεύει με φυσικό
αέριο τη Γερμανία, μέσω του αγωγού Nord
Stream 1, μόλις αποκατασταθεί η βλάβη
στην τουρμπίνα του (με τη γερμανική Sie-
mens Energy, πάντως, να «αδειάζει» τη
ρωσική Gazprom για τη σοβαρότητα της
βλάβης) και απέρριψε τους δυτικούς ισχυ-
ρισμούς ότι η Μόσχα χρησιμοποιεί ως
όπλο το φυσικό αέριο.

«Θα παγώσετε όπως η ουρά του λύκου»
Δεν παρέλειψε, πάντως, να εκτοξεύσει

απειλές κατά της Δύσης ότι θα παγώσει
όπως η ουρά του λύκου σε γνωστό ρωσικό
παραμύθι, εφόσον επιβληθεί πλαφόν στο
ρωσικό πετρέλαιο και αέριο. Χαρακτηρί-
ζοντας «ανόητη» την επιβολή πλαφόν από
την Ευρωπαϊκή Ένωση στην τιμή του ρωσι-
κού φυσικού αερίου, υποστήριξε ότι κάτι
τέτοιο θα οδηγούσε σε αυξήσεις τιμών και
ότι η Ρωσία θα αποχωρήσει από τα συμβό-
λαια προμηθειών της. Παράλληλα, προει-
δοποίησε ότι θα προκληθεί παγκόσμια επι-
σιτιστική κρίση, αν δεν αντιμετωπιστεί η
κατάσταση.

Θέλοντας να δείξει για μία ακόμα φορά
ότι η ρωσική οικονομία δεν πλήττεται ου-
σιαστικά από τις δυτικές κυρώσεις, ισχυρί-
στηκε ότι η Μόσχα δεν θα έχει πρόβλημα να
βρει πελάτες ανά τον κόσμο για τις ενεργει-
ακές της πηγές. Τονίζοντας, μάλιστα, τη σύ-
σφιγξη των ρωσοκινεζικών σχέσεων, ση-
μείωσε ότι η ρωσική εταιρεία ενέργειας
Rosneft συμφώνησε με τη Μογγολία για την
κατασκευή ενός αγωγού φυσικού αερίου
προς την Κίνα. Σημειώνεται ότι Πούτιν και

Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να συναντηθούν
την επόμενη εβδομάδα στο Ουζμπεκιστάν.

Φον ντερ Λάιεν: Πρόταση 
για πλαφόν στο φυσικό αέριο

Την επιβολή πλαφόν στην τιμή του ρωσι-

κού φυσικού αερίου, καθώς και μέτρα που

περιλαμβάνουν υποχρεωτική μείωση στη

χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας στις ώρες

αιχμής, προτείνει η Κομισιόν για την αντι-

μετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Όπως ανακοίνωσε η Ούρσουλα φον ντερ

Λάιεν, τα πέντε μέτρα που προτείνονται για

υιοθέτηση από την ΕΕ είναι:

• Υποχρεωτικός στόχος για μείωση της

χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις

ώρες αιχμής.
• Πλαφόν στην τιμή του ρωσικού φυσι-

κού αερίου.

• Πλαφόν για τους παραγωγούς ηλεκτρι-
κής ενέργειας εκτός φυσικού αερίου.

• Εισφορά αλληλεγγύης για εταιρείες
ορυκτών καυσίμων.

• Υποστήριξη ρευστότητας στις εταιρείες
ενέργειας.

«Ετοιμαστείτε για τα χειρότερα»
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δηλώνουν ότι η ΕΕ

πρέπει να προετοιμαστεί για τα χειρότερα
(χαρακτηριστικές οι χθεσινές δηλώσεις
του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάν-

τσεθ, «η Ευρώπη να προετοιμαστεί για
πλήρη διακοπή του εφοδιασμού φυσικού
αερίου από τη Ρωσία»). 

Σημειώνεται ότι αύριο, Παρασκευή, συ-
νεδριάζουν οι υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ
για ένα κοινό σχέδιο αντιμετώπισης της
ενεργειακής κρίσης. 

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς
δήλωσε ότι η χώρα του «θα περάσει τον
χειμώνα με θάρρος και σθένος», ενώ εξα-
πέλυσε επίθεση κατά της ενεργειακής πο-
λιτικής της Μέρκελ. 

Όπως είπε, οι κυβερνήσεις της «φέρουν
ακέραια την ευθύνη για το ότι η Γερμανία
έλαβε τις αποφάσεις για την έξοδο από τον
άνθρακα και την πυρηνική ενέργεια, χωρίς
να έχει ποτέ τη δύναμη να δεσμευθεί σε
οτιδήποτε, ούτε να προωθήσει την ανάπτυ-
ξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας». 

Η Ουγγαρία απειλεί με βέτο
Η Ουγγαρία του Βίκτορ Όρμπαν απειλεί να εμποδίσει

την ανανέωση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Σύμφω-
να με τα διεθνή ΜΜΕ, η Βουδαπέστη αξιώνει για να άρει
την απειλή της να αρθούν οι κυρώσεις σε βάρος τριών
Ρώσων ολιγαρχών. Κατά νέων κυρώσεων της ΕΕ εναντίον
της Ρωσίας τάχθηκε και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν, ο οποίος χθες από το Βελιγράδι, όπου πραγματοποίησε επίσημη επί-
σκεψη, υποστήριξε ότι «οι προκλητικές πολιτικές της Δύσης κατά της Ρωσίας
δεν είναι σωστές».

Η Ευρώπη πληρώνει 
τα «βρόμικα» παιχνίδια
Πούτιν - Μέρκελ



Μία πολιτικός που καπνίζει μεγάλα πούρα, πίνει
σαμπάνια και ακούει χιπ χοπ, μία πρώην βοηθός
μάγου και παιδιά μεταναστών από την Αφρική και
την Ασία είναι οι κορυφαίοι υπουργοί που διάλεξε
για την κυβέρνησή της η νέα Συντηρητική πρωθυ-
πουργός της Βρετανίας Λιζ Τρας. 

Η 49χρονη Πένι Μόρντοντ, που αναλαμβάνει
πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων, έχει ένα εκ-
κεντρικό βιογραφικό: προτού κατέλθει στην πολι-

τική, ήταν βοηθός ταχυδακτυλουργού και παίκτρια
σε τηλε-ριάλιτι καταδύσεων. Η νέα αντιπρόεδρος
της κυβέρνησης και υπουργός Υγείας Τερέζ Κόφι
λατρεύει τα πούρα, τη σαμπάνια, την χιπ χοπ και εί-
ναι φανατική οπαδός της Λίβερπουλ.  Ο Κουάσι
Κουαρτένγκ, παιδί μεταναστών από την Γκάνα στη
δεκαετία του 1960, είναι ο πρώτος μαύρος υπουρ-
γός Οικονομικών της Βρετανίας. Ο Τζέιμς Κλέβερ-
λι, η μητέρα του οποίου είναι από τη Σιέρα Λεόνε,

είναι επίσης ο πρώτος μαύρος επικεφαλής της
βρετανικής διπλωματίας. Η Σουέλα Μπρέιβερμαν,
οι γονείς της οποίας μετανάστευσαν από την Κένυα
και τον Μαυρίκιο, αναλαμβάνει το υπουργείο Εσω-
τερικών.

Οι επιλογές της 47χρονης Τρας έχουν προκαλέ-
σει αίσθηση, καθώς πρόκειται για την πρώτη κυ-
βέρνηση στην ιστορία της Βρετανίας που δεν έχει
λευκούς άνδρες στα βασικά υπουργεία. 

Ο
εφιάλτης της τεράστιας κατα-
στροφής του Τσερνόμπιλ πλα-
νάται πάνω από τον μεγαλύτε-
ρο πυρηνικό σταθμό της Ευρώ-

πης, στη Ζαπορίζια της εμπόλεμης νότιας
Ουκρανίας, καθώς έχει σημάνει διεθνής
συναγερμός για ένα ενδεχόμενο ολέθριο
δυστύχημα, που μπορεί να πλήξει πολλές
χώρες της Ευρώπης.

Το Κίεβο καλεί τους κατοίκους να εκ-
κενώσουν περιοχή της Ζαπορίζια για τη
δική τους ασφάλεια.

Την ώρα που Μόσχα και Κίεβο αλληλο-
κατηγορούνται για τους βομβαρδισμούς
στην περιοχή του πυρηνικού εργοστασί-
ου, που τελεί υπό ρωσική κατοχή από τον
Μάρτιο, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ
Αντόνιο Γκουτέρες απηύθυνε έκκληση
για τη δημιουργία αποστρατικοποιημέ-
νης ζώνης γύρω από τη Ζαπορίζια, ζη-
τώντας από τη Ρωσία να αποσύρει αμέ-
σως όλα τα στρατεύματά της από τον
σταθμό.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέρ-
γειας (ΙΑΕΑ) ζήτησε επίσης τη δημιουρ-
γία μιας «ζώνης ασφαλείας», για να απο-
φευχθεί πυρηνικό ατύχημα. «Η παρούσα
κατάσταση είναι απαράδεκτη», αναφέρει
ο Οργανισμός σε έκθεση 52 σελίδων.

Υπέρ της επείγουσας αποστολής ενός
σώματος κυανοκράνων του ΟΗΕ στη Ζα-
πορίζια τάσσεται και η ουκρανική διαχει-
ρίστρια του πυρηνικού σταθμού Ener-
goatom.

Ζημιές στον σταθμό
Επιπλέον, οι εμπειρογνώμονες του

ΙΑΕΑ αναφέρουν στην έκθεσή τους ότι
διαπίστωσαν ζημιές σε ορισμένα τμήμα-
τα του σταθμού και συνέστησαν να βελ-

τιωθούν οι συνθήκες για τους Ουκρα-
νούς εργαζόμενους που παραμένουν
εκεί και λειτουργούν το εργοστάσιο πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

«Πυρηνικό ατύχημα στη Ζαπορίζια
κινδυνεύει να πλήξει όχι μόνο την Ου-
κρανία, αλλά και τις γειτονικές χώρες»,
προειδοποίησε και η Αρχή Πυρηνικής
και Ραδιολογικής Ασφάλειας της Ου-
κρανίας. Σε περίπτωση ζημιών στην
καρδιά του αντιδραστήρα, «θα υπάρ-
ξουν συνέπειες πολύ πέραν των συνό-
ρων», ανακοίνωσε. 

Ο πυρηνικός σταθμός έχει ήδη απο-
συνδεθεί από το ηλεκτρικό δίκτυο και
κινδυνεύει να βρεθεί σε μία κατάσταση
κατά την οποία τα συστήματα ασφαλείας
θα τροφοδοτούνται από γεννήτριες που
λειτουργούν με ντίζελ. Όμως, σε καιρό
πολέμου είναι πολύ δύσκολη η αναπλή-
ρωση των αποθεμάτων ντίζελ, γεγονός
που μπορεί να προκαλέσει ατύχημα που
θα βλάψει την καρδιά του αντιδραστήρα,

προκαλώντας εκπομπή ραδιενεργών
στοιχείων στο περιβάλλον, δήλωσε η En-
ergoatom. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η
διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύμα-
τος στους αντιδραστήρες θα μπορούσε
να προκαλέσει τη διακοπή της διαδικα-
σίας ψύξης τους και τη σύντηξη της καρ-
διάς του αντιδραστήρα. 

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε και χθες
ότι η Ουκρανία βάζει σε «πυρηνικό κίνδυ-
νο την Ευρώπη» με τον σταθμό της Ζαπο-
ρίζια, τονίζοντας ότι «εμείς δεν έχουμε
στρατιωτικό εξοπλισμό στην περιοχή».

FFBI: Βρήκε απόρρητο
έγγραφο στην έπαυλη
του Τραμπ για πυρηνικά
ξένης χώρας
Απόρρητο έγγραφο, το οποίο αναφέρε-
ται λεπτομερειακά σε ζητήματα άμυ-
νας ξένης χώρας, συμπεριλαμβανομέ-
νων των πυρηνικών της δυνατοτήτων,
βρέθηκε κατά την έρευνα του FBI τον
περασμένο μήνα στο σπίτι του Ρε-
πουμπλικανού πρώην προέδρου Ντό-
ναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, σύμφωνα
με την «Washington Post». 
Το δημοσίευμα, που επικαλείται πηγές
ενήμερες για το ζήτημα, δεν αποκαλύ-
πτει για ποια χώρα πρόκειται ούτε αν
είναι σύμμαχος (όπως η Γαλλία) ή αντί-
παλος των ΗΠΑ, όπως η Ρωσία.
Εκπρόσωποι του Τραμπ και του υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης δεν απάντησαν,
όταν τους ζήτησε σχόλιο το πρακτο-
ρείο Reuters.
Την 8η Αυγούστου, όταν ομοσπονδια-
κοί αστυνομικοί έκαναν τη θεαματική
επιχείρηση στην έπαυλη του Τραμπ,
ανέκτησαν κούτες με πάνω από 11.000
κυβερνητικά έγγραφα και φωτογραφι-
κό υλικό, συμπεριλαμβανομένων εμ-
πιστευτικών, απόρρητων και άκρων
απόρρητων πληροφοριών, που ο Τραμπ
δεν είχε παραδώσει, ως όφειλε, στην
προεδρία.
Η «Post» είχε αποκαλύψει τότε ότι το
FBI αναζητούσε έγγραφα που συνδέ-
ονταν με τα πυρηνικά όπλα.
Tη Δευτέρα, μια δικαστικός ενέκρινε
αίτημα του Τραμπ να διοριστεί ανεξάρ-
τητος εμπειρογνώμονας, προκειμένου
να εξετάσει τα έγγραφα που κατασχέ-
θηκαν την 8η Αυγούστου, απόφαση
που εμποδίζει, προσωρινά, τους ομο-
σπονδιακούς ερευνητές να τα αξιοποι-
ήσουν, στο πλαίσιο μιας ποινικής
έρευνας.

Τρόμος για πυρηνικό
ατύχημα στη Ζαπορίζια
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Βρετανία: Βοηθός… μάγου και παιδιά μεταναστών σε κορυφαία υπουργεία

Διεθνής συναγερμός για 
ένα ενδεχόμενο ολέθριο
δυστύχημα, που μπορεί 
να πλήξει πολλές χώρες 
της Ευρώπης



Α
παντήσεις για το πώς σημειώθη-
κε το ατύχημα με τους τέσσερις
τραυματίες (σ.σ.: εκ των οποίων
οι δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή

κατάσταση στο Γενικό Κρατικό Νικαίας) στο
Allou Fun Park αναζητούν οι Αρχές. Μάλι-
στα, αναμένεται να οριστεί ειδικός πραγμα-
τογνώμονας, ο οποίος θα εξετάσει τις συν-
θήκες του ατυχήματος και το εάν τηρήθη-
καν οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφαλείας. 

Το περιστατικό συνέβη αργά το βράδυ
της Τρίτης (6/9) και, όπως κατήγγειλε η πα-
ρέα των τεσσάρων νεαρών (σ.σ.: ηλικίας 20
έως 25 ετών), το ανοιχτό βαγόνι στο οποίο
επέβαιναν εκτροχιάστηκε, με αποτέλεσμα
να εκσφενδονιστούν εκτός, σε απόσταση
αρκετών μέτρων. Μέχρι στιγμής, από την
έρευνα που έκαναν επί τόπου οι αστυνομι-
κοί, δεν έχει εξακριβωθεί εάν αυτό εξετρά-
πη της πορείας ή οι νεαροί (σ.σ.: δύο αγό-
ρια, δύο κορίτσια) βρέθηκαν εκτός λόγω
της ταχύτητας που είχε αναπτύξει ή δικού
τους λάθους. 

Ένας από τους τραυματίες, ο 25χρονος
Στέλιος, ανέφερε ότι «μπήκαμε στο τρενά-
κι, το οποίο δεν έχει κάποια ζώνη. Μπήκα-
με κανονικά τέσσερα άτομα, δύο αγόρια και
δύο κορίτσια. Κατεβαίνοντας τη μεγάλη κα-
τηφόρα, που κατεβαίνει στο νερό, δεν
υπήρχε νερό και δεν μας φρέναρε καμία
τροχαλία. Αμέσως είχε μια στροφή δεξιά,
εκτροχιάστηκε και φύγαμε εκτός και πέσα-
με μέσα στο νερό και εμένα με ξύπνησαν
λιπόθυμο μέσα στη λάσπη». Ο ίδιος υπο-
στήριξε ακόμα ότι «από το πάρκο ήρθαν για

να μας πουν ότι και καλά “σηκωθήκατε
εσείς στο τρενάκι” και τέτοια. Ήρθαν για να
μας δείξουν ότι, και καλά, φταίγαμε εμείς».

Ο νεαρός πήρε εξιτήριο, ωστόσο στο νσο-
κομείο παραμένουν σε σοβαρή κατάσταση
ο 24χρονος φίλος του και η 21χρονη φίλη
του (σ.σ.: με ρήξη σπλήνας και σοβαρές κα-
κώσεις στο στήθος, αντίστοιχα), ενώ η
22χρονη της παρέας πήρε εξιτήριο και μετά
από λίγο επέστρεψε στο νοσοκομείο, κα-
θώς είχε υποστεί διάσειση. Όπως προβλέ-
πεται σε αυτές τις περιπτώσεις, συνελήφθη
από την ΕΛΑΣ ο υπεύθυνος του χώρου,
ωστόσο αφού οδηγήθηκε στον εισαγγελέα

Πειραιά, εν συνεχεία αφέθηκε ελεύθερος.
Τέλος, σε ανακοίνωσή της η διαχειρί-

στρια εταιρεία του Allou Fun Park αναφέ-
ρει ότι «ουδέποτε υπήρξε εκτροχιασμός
βαγονιού, ενώ η στάθμη του νερού ήταν
επαρκής για την ασφαλή λειτουργία του
παιχνιδιού» και προσθέτει: «Το εν λόγω
παιχνίδι, όπως και όλα τα παιχνίδια του Al-
louFun Park, φέρει όλες τις απαιτούμενες
πιστοποιήσεις ασφαλείας, ενώ διαθέτει αυ-
τοματισμούς ειδοποίησης σφάλματος.
Αμέσως μετά το περιστατικό, το τεχνικό
τμήμα του πάρκου επιβεβαίωσε ότι το παι-
χνίδι λειτουργεί χωρίς κανένα σφάλμα, αλ-

λά προληπτικά αποφασίστηκε η διακοπή
λειτουργίας του».
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Μια ανάσα πριν τον εμβολιασμό με τα νέα τροποποι-
ημένα εμβόλια βρίσκονται οι πολίτες. Και αναφερόμαστε
στα εμβόλια που έχουν ήδη πάρει έγκριση από τον ΕΜΑ
και έχουν δοκιμαστεί σε ανθρώπους. Περιλαμβάνουν το
αρχικό στέλεχος του κορονοϊού συν την παραλλαγή Όμι-
κρον. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Po-
litical», η Ελλάδα παρέλαβε ήδη 400.000 εμβόλια και την
επόμενη εβδομάδα ξεκινούν οι εμβολιασμοί. Αυτά συν
τα διαδικαστικά θέματα, όπως ποιες ομάδες θα έχουν
προτεραιότητα, αλλά και πόσος χρόνος θα πρέπει να έχει

μεσολαβήσει από προηγούμενο εμβολιασμό, θα εξειδι-
κεύσει η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών
Μαρία Θεοδωρίδου το απόγευμα της Δευτέρας σε έκτα-
κτη ενημέρωση στο υπουργείο Υγείας μαζί με τον γενικό
γραμματέα ΠΦΥ Μάριο Θεμιστοκλέους. Στη συνεδρίαση
της Τρίτης, οι ειδικοί της Εθνικής Επιτροπής Εμβολια-

σμών συζήτησαν εκτενώς τα δεδομένα για τα νέα εμβό-
λια που έχουν ήδη εγκριθεί, αλλά και αυτά με τις παραλ-
λαγές Όμικρον 4 & 5 που αναμένονται να εγκριθούν σε
δεύτερο χρόνο από τον ευρωπαϊκό ΕΜΑ, αλλά έχουν ήδη
εγκριθεί από τον αμερικανικό FDA. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες μας, οι ειδικοί θέτουν ως προαπαιτούμενο για να
λάβει κανείς επικαιροποιημένο εμβόλιο, να έχει υπάρξει
ήδη βασικός εμβολιασμός με δύο εμβόλια mRNA ή με το
μονοδοσικό. Φυσικά, μπορεί να το κάνει και όποιος έχει
ήδη κάνει την 3η ή και την 4η δόση. Οι πληροφορίες ανα-
φέρουν πως θα υπάρξει σύσταση από την Εθνική Επιτρο-
πή Εμβολιασμών ώστε να το κάνουν πρώτοι αυτοί που το
έχουν περισσότερο ανάγκη, δηλαδή όσοι είναι άνω των
60 ετών, όσοι έχουν υποκείμενα νοσήματα και οι ανοσο-
κατεσταλμένοι. Το θέμα θα συζητηθεί ξανά και στη συνε-
δρίαση της επόμενης Τρίτης. 

Την επόμενη εβδομάδα ξεκινούν εμβολιασμοί με τα επικαιροποιημένα εμβόλια

Για εκτροχιασμό του βαγονιού
μιλάει η παρέα των νεαρών που
τραυματίστηκαν (οι δύο σοβαρά)
- Τους διαψεύδει 
η διαχειρίστρια εταιρεία 
του λούνα παρκ
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Το τρενάκι του... τρόμου, 
η αντιδικία και η έρευνα

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος



Ο
ι άνδρες της Ασφάλειας στη
Ρόδο, αμέσως μετά τη δήλωση
της εξαφάνισης του 46χρονου
πατέρα των τριών ανήλικων

παιδιών από τους συγγενείς του, άρχισαν
να μαζεύουν ένα ένα τα κομμάτια του
παζλ, προκειμένου να λύσουν τον γρίφο.
Αφού βρήκαν το όχημα του θύματος εγ-
καταλελειμμένο, στη συνέχεια έδρασαν
μεθοδικά. 

Συγκέντρωσαν όλες τις καταθέσεις αλ-
λά και τα στοιχεία που είχαν καταγραφεί
από τα ηλεκτρονικά μέσα. Εκτός όμως
από τις κάμερες ασφαλείας, οι άνδρες της
ΕΛΑΣ ζήτησαν και την άρση του απορρή-
του του κινητού τηλεφώνου του 46χρονου.
Και ήταν αυτό που τους βοήθησε να φτά-
σουν στην άκρη του νήματος.

Η τελευταία κλήση του θύματος, το στίγ-
μα από το κινητό του και μια μαρτυρία-
φωτιά ήταν τα τρία «κλειδιά» που οδήγη-
σαν τους αστυνομικούς στην εξιχνίαση
της δολοφονίας του εργολάβου στη Ρόδο. 

Οι Αρχές διαπίστωσαν ότι η τελευταία
κλήση που είχε κάνει ο εργολάβος ήταν το
βράδυ της 28ης Αυγούστου, την ημέρα
που χάθηκαν και τα ίχνη του. Είχε τηλε-
φωνήσει στον 53χρονο επιχειρηματία, γε-
γονός που αποδεικνύει ότι θύμα και ξενο-

δόχος είχαν ραντεβού. Οι αστυνομικοί εν-
τόπισαν και το τελευταίο στίγμα του κινη-
τού τηλεφώνου του θύματος. Αυτό προερ-
χόταν από την περιοχή όπου βρίσκονται οι
εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου και του
μπιτς μπαρ του 53χρονου στην Καλλιθέα
της Ρόδου. 

Πατέρας και γιος συνεπλάκησαν με τον
εργολάβο εξαιτίας των οικονομικών δια-
φορών που είχαν μεταξύ τους. Ο 46χρονος
είχε κάνει την ανακαίνιση του ξενοδοχείου
του δράστη το 2019, ο οποίος ακόμα του
χρωστούσε ένα μεγάλο χρηματικό πόσο. Ο
καβγάς γρήγορα πήρε ανεξέλεγκτες δια-
στάσεις, με τους κατηγορούμενους να
ισχυρίζονται ότι βρίσκονταν σε κατάσταση
άμυνας και ότι απέναντί τους είχαν έναν με-
θυσμένο άνδρα ο οποίος τους απειλούσε. 

Τα δύο φονικά χτυπήματα
Οι δύο κατηγορούμενοι για ανθρωπο-

κτονία από πρόθεση, κατά τη διάρκεια του
τσακωμού, πέρασαν γύρω από τον λαιμό
του εργολάβου ένα σκοινί, το οποίο άρχι-
σαν να το σφίγγουν. Ωστόσο η σφιχτή θη-
λιά δεν ήταν τελικά αυτή που στάθηκε μοι-
ραία για τη ζωή του. Σύμφωνα με την ια-
τροδικαστική εξέταση, δύο ισχυρά χτυπή-
ματα (κατά πάσα πιθανότητα με αντικείμε-

νο) που κατάφεραν οι δράστες στο κεφάλι
του 46χρονου τον οδήγησαν στον θάνατο. 

Παράλληλα, η κατάθεση ενός εργαζο-
μένου του 53χρονου ήρθε να συμπληρώ-
σει την τριάδα των στοιχείων που «έκα-
ψαν» τον ξενοδόχο και τον γιο του. Όπως
ανέφερε ο υπάλληλος, αργά το βράδυ της
Κυριακής της 28ης Αυγούστου είδε τον
εργοδότη του μαζί με τον γιο του να φεύ-
γουν από το ξενοδοχείο με το αγροτικό
όχημά τους, έχοντας σκεπάσει την καρό-
τσα με έναν μουσαμά. Μέσα σε αυτό το αυ-
τοκίνητο οι κατηγορούμενοι είχαν τοποθε-
τήσει το πτώμα, το οποίο έθαψαν σε μια
ρεματιά μεταξύ των περιοχών Ψίνθου και

Αφάντου. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής,
οι δράστες απενεργοποίησαν και πέταξαν
το κινητό τηλέφωνο του πατέρα των τριών
ανήλικων παιδιών που σκότωσαν. 

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ17

Θάνατος Τζωρτζίνας: Εισαγγελέας προτείνει δίκη της Πισπιρίγκου για δύο κακουργήματα 

Η τελευταία κλήση του θύματος, 
το στίγμα από το κινητό του και μια
μαρτυρία-φωτιά βοήθησαν την
αστυνομία να φτάσει στον ξενοδόχο
και τον γιο του που σκότωσαν 
τον εργολάβο στη Ρόδο
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Για δύο κακουργήματα που αφορούν τον θάνατο της
9χρονης κόρης της Τζωρτζίνας ζητάει με πρότασή του ο ει-
σαγγελέας Πρωτοδικών Γεώργιος Νούλης να δικαστεί
ενώπιον του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου η Ρούλα Πι-
σπιρίγκου. 

Σύμφωνα με τον δικαστικό λειτουργό, η 33χρονη μητέρα
θα πρέπει να βρεθεί στο ακροατήριο αντιμέτωπη με τα αδι-
κήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος του
παιδιού της αλλά και απόπειρα ανθρωποκτονίας του στο
Καραμανδάνειο νοσοκομείο τον Απρίλιο του 2021. Με την
πρότασή του στο δικαστικό συμβούλιο ο εισαγγελέας Γε-
ώργιος Νούλης δέχεται ότι η προφυλακισμένη Ρούλα Πι-

σπιρίγκου πριν τελέσει την ανθρωποκτονία της κόρης της
είχε αποπειραθεί να της αφαιρέσει τη ζωή και ενώ νοση-
λευόταν στο νοσοκομείο της αχαϊκής πρωτεύουσας. 

Πάντως τον τελικό λόγο για την παραπομπή ή όχι της
Ρούλας Πισπιρίγκου στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο έχει
το δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα αποφανθεί για το ζή-
τημα μέσα στα επόμενα 24ωρα. 

Την ίδια στιγμή, πάντως, συνεχίζεται με γοργούς ρυθ-
μούς η ανάκριση για τις ανθρωποκτονίες των δύο μικρότε-
ρων παιδιών της 33χρονης. Η 35η ανακρίτρια αναμένεται
να έχει ολοκληρώσει την εξέταση όλων των μαρτύρων μέ-
σα στις επόμενες δύο εβδομάδες, ενώ στη συνέχεια θα
στείλει κλήση στη Ρούλα Πισπιρίγκου, προκειμένου να
απολογηθεί για τις κακουργηματικές πράξεις που της
αποδίδονται για τη Μαλένα και την Ίριδα. 

Τα τρία «κλειδιά» 
που οδήγησαν 
στην εξιχνίαση 
της δολοφονίας
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Ενδοοικογενειακή βία: «Με κακοποιεί 
11χρόνια, ακόμη και όταν θήλαζα το μωρό»

Τ
α σημάδια της ζωής της, τα τελευταία έντεκα χρόνια,
έδειξε στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο μια
28χρονη από τη Ρωσία, στη δίκη του 38χρονου Αλβα-

νού συζύγου της. Ο άντρας καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός
χρόνου και εννέα μηνών, με το δικαστήριο να αποφασίζει την
έκτιση των δύο μηνών της ποινής, όμως λόγω του ανασταλτι-
κού αποτελέσματος της έφεσης αφέθηκε ελεύθερος με τον
όρο της εμφάνισής του στο αστυνομικό τμήμα.

Το βράδυ της Τρίτης, σύμφωνα με την καταγγελία της γυ-
ναίκας, ο σύζυγός της τη χτύπησε και την απείλησε με μαχαί-
ρι, όπως και την εξύβρισε. «Μου είπε ότι έβλεπα ένα ζευγάρι
γειτόνων από το μπαλκόνι που ήταν σε προσωπικές στιγμές
και έτσι άρχισε να μου φωνάζει. Με χτύπησε με κλοτσιά στην
κοιλιά. Την τελευταία φορά που ήρθαμε πάλι στα δικαστήρια
τον συγχώρησα και αθωώθηκε. Είχα πάρει και μέτρα εναν-
τίον του που τα απέσυρα. Του έδωσα ευκαιρία, όμως συνεχί-

ζει να με χτυπάει», ανέφερε σχεδόν κλαίγοντας η 28χρονη
μητέρα τεσσάρων παιδιών από 21 μηνών έως 9 χρόνων.

Στην κατάθεσή της, περιγράφοντας τη ζωή της, μετέφε-
ρε στο δικαστήριο την εφιαλτική κατάσταση: «Έντεκα
χρόνια με χτυπάει. Ήταν πιο έντονα όταν ζούσαμε στην
Αλβανία, εδώ στην Ελλάδα ήταν κάπως καλύτερα, όμως
πάλι με χτυπάει. Έχω φιλοξενηθεί τρεις φορές σε ξενώ-
νες κακοποιημένων γυναικών». Μάλιστα συμπλήρωσε:
«Πέρσι με χτύπησε στο κεφάλι την ώρα που θήλαζα το
μωρό. Έχει παθολογική ζήλια. Με χτυπάει νομίζοντας ότι
όλοι με κοιτούν».

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες, λέγοντας
πως της μίλησε έντονα όταν είδε το ζευγάρι στο απέναντι
μπαλκόνι, θεωρώντας πως η γυναίκα του τους κοιτούσε.
Επέμεινε όμως πως δεν τη χτυπάει και ότι εργάζεται νυχθη-
μερόν για την οικογένειά του. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ο πιο χαμογελαστός 
υπουργός είναι
ο Καραμανλής
Αφήνει έργο ο υπουργός Υπο-
δομών Κώστας Καραμανλής
και αυτό του το αναγνωρίζουν
τα τοπικά στελέχη της Νέας
Δημοκρατίας στη Θεσσαλονί-
κη. Τόσο στην παράδοση του
έργου Θέρμη - Γαλάτιστα όσο
και στη χθεσινή επίδειξη στο
μετρό Θεσσαλονίκης, τα «γαλά-
ζια» στελέχη είχαν να λένε για
τον πιο χαμογελαστό υπουργό
της κυβέρνησης. 

Ημέρα ευτυχίας για
την οικογένεια Καράογλου 
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τον γιο
του Θεόδωρου Καράογλου, ο οποίος
αύριο, Παρασκευή, θα ανεβεί τα σκα-
λιά της εκκλησίας. Ο πρώην υπουργός
και βουλευτής της ΝΔ στη Β’ Θεσσαλο-
νίκης είναι ιδιαίτερα χαρούμενος κα-
θώς, όπως λέει, «είναι για την οικογέ-
νειά μου μία από τις μεγαλύτερες ημέ-
ρες της ζωής μας! Παντρεύουμε τον
Γιώργο μας, στις 19.30, στον ΙΝ της
Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη. Ενώ-
νουμε με τα ιερά δεσμά του γάμου δυο
παιδιά που αποφάσισαν να προχωρή-
σουν χέρι χέρι στη ζωή».

Είχε… ζήτηση 
ο Σταϊκούρας
«Όργωσε» ολόκληρη τη Θεσσαλο-
νίκη ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας κατά την πρό-
σφατη επίσκεψή του στην πόλη.
Από την Καλαμαριά ξεκίνησε, πέ-
ρασε από τον Δήμο Κορδελιού-
Ευόσμου και στη συνέχεια κατέλη-
ξε στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Το
μόνο σίγουρο είναι πως όλοι οι δή-
μαρχοι αλλά και οι επαγγελματίες
που τον συνάντησαν του ζητούσαν
χρήματα για έργα και έξτρα κονδύ-
λια προκειμένου να καλυφθούν οι
«τρύπες» από τη ραγδαία αύξηση
του ενεργειακού κόστους. 

Όσο γαλαντόμα ήταν η παρουσίαση των 30+ έργων περίπου
10 δισ. για τη Θεσσαλονίκη ως το 2030, τόσο λιτός ήταν ο μπου-
φές. Καφεδάκι, χυμός πορτοκάλι και ένα μίνι κουλούρι συνέ-
θεταν το σκηνικό στο ΥΜΑΘ. Με τους δημοσιογράφους να λαμ-
βάνουν και ένα βιβλίο με τα έργα και ένα usb stick με όλο το
πληροφοριακό υλικό. Όσο για την παρουσίαση, κύριο ρόλο είχε

η δραστήρια διευθύντρια του γραφείου του πρωθυπουργού στη
Θεσσαλονίκη Μαρία Αντωνίου και ο γενικός γραμματέας Χω-
ροταξικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος
Μπακογιάννης. Η Θεσσαλονίκη έχει γίνει… εργοτάξιο και αλ-
λάζει επίπεδο, με τον Κ. Μητσοτάκη να μπορεί επικοινωνήσει
με επιτυχία την παρουσία του εκεί. 

Με κουλουράκι και χυμό στην παρουσίαση 30+ έργων

ΠΑΣΟΚ: Διπλή κινητοποίηση
Φουλ οι μηχανές στο ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης

για τη ΔΕΘ. Στη χθεσινή συνεδρίαση της νομαρ-
χιακής αποφασίστηκε διπλή κινητοποίηση για
τις επόμενες ημέρες. Αρχικά το Σάββατο, μέλη
του ΠΑΣΟΚ θα δώσουν το «παρών» στην πορεία
της ΓΣΕΕ. Όμως η μεγάλη κινητοποίηση θα γίνει
για την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο «Ι.
Βελλίδης». Από σήμερα ο γραμματέας Ευρυ-
βιάδης Ελευθεριάδης θα έχει συναντήσεις με
τις τοπικές οργανώσεις, ανεβάζοντας αρκετά
ψηλά τον πήχη. 

Έσβησε 52 κεράκια 

Με μια τούρτα-έκπληξη, που τον περίμενε
στο γραφείο του στην Κατερίνη, γιόρτασε τα
γενέθλιά του ο Ξενοφώντας Μπαραλιάκος. Οι-
κογένεια και συνεργάτες είχαν συγκεντρωθεί
από νωρίς για να γιορτάσουν τον βουλευτή
Πιερίας, ο οποίος δεν σταμάτησε να δέχεται
ευχές. Για την ιστορία, έκλεισε τα 52. Χρόνια
πολλά και από εμάς!

«Έτρεχε» με τα… γεράκια!
Τα τέσσερα βασιλικά γεράκια που θα έρθουν

στη Θεσσαλονίκη ως μέρος της αποστολής των
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έκαναν τον
πρόεδρο του ΔΣ Πέτρο Λεκάκη να… τρέχει! Ο
λόγος; Απαιτούταν άμεσα η έγκριση του δημο-
τικού συμβουλίου για την παραμονή των αρπα-
κτικών στην πόλη, στο πλαίσιο της 86ης ΔΕΘ.
Έτσι, άρχισε να τηλεφωνεί σε επικεφαλής πα-
ρατάξεων και συμβούλους για να τους ενημε-
ρώσει πως θα ορίσει έκτακτη συνεδρίαση και
να δοθεί το οκέι.

Ορίζονται οι νέοι πρόεδροι 
Με εταιρείες κολοσσούς και υψηλά κυβερνητικά

κλιμάκια δίνουν το «παρών» φέτος, στην 86η ΔΕΘ,
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ως τιμώμενη χώρα.
Της αποστολής θα ηγείται ο υπουργός Οικονομικών
των ΗΑΕ, Abdulla bin Touq Al Mari, ενώ σε υψηλό-
τατο επίπεδο θα εκπροσωπηθούν ακόμη τρία
υπουργεία, Άμυνας, Εξωτερικών και Βιομηχανιών
& Προηγμένης Τεχνολογίας. Ως εκ τούτου ο πήχης
των προσδοκιών από την πλευρά της χώρας μας
έχει τεθεί πολύ ψηλά, με την τεχνολογία και τις
επενδύσεις να βρίσκονται στο επίκεντρο. 



Περιφέρεια Αττικής

Ψηφιακή χαρτογράφηση
αγροτικής γης 

Την εκπόνηση μιας πρωτοπο-
ριακής έρευνας, προκειμένου
να δημιουργηθεί μια ολοκληρω-
μένη ψηφιακή βάση δεδομένων
και ψηφιακών χαρτών της γεωρ-
γικής γης της Αττικής, χρηματο-
δοτεί η περιφέρεια σε συνεργα-
σία με το Γεωπονικό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών, κατόπιν της υπο-
γραφής της προγραμματικής
σύμβασης από τον περιφερει-
άρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη
και τον πρύτανη Σπύρο Κίντζιο. Η αποτύπωση σε ψηφιακούς
χάρτες του συνόλου της αγροτικής γης της Αττικής θεωρείται
απαραίτητο σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο για την ορθή και βιώ-
σιμη διαχείριση του φυσικού πόρου της γης και κατ’ επέκταση
για την υλοποίηση κάθε αναπτυξιακού στόχου. Ο προϋπολογι-
σμός ανέρχεται στο πόσο των 74.400 ευρώ. 

Τη θέσπιση κινήτρων για την επιμήκυνση της επι-
σκεψιμότητας του Νομού Χανίων και κατά την πε-
ρίοδο του χειμώνα ζητούν οι δήμαρχοι της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Χανίων, με επιστολή που απέ-
στειλαν στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη
και κοινοποιήθηκε και στους υπουργούς Οικονο-
μικών Χρήστο Σταϊκούρα, Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων Άδωνι Γεωργιάδη, Μεταφορών και Υποδο-
μών Κώστα Αχ. Καραμανλή και Τουρισμού Βασίλη
Κικίλια. Στην κοινή τους επιστολή οι δήμαρχοι
αναφέρονται στις αλλαγές που προκάλεσαν στον
τουρισμό η οικονομική κρίση, η πανδημία και ο πό-
λεμος στην Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι «οι επι-

σκέπτες αναζητούν πλέον ξεχωριστές εμπειρίες,
σε μέρη που τους εμπνέουν ασφάλεια, φιλοξενία,
επαφή με το φυσικό περιβάλλον και πολλές επιλο-
γές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους». Παράλληλα
τονίζουν ότι τα Χανιά αποτελούν έναν εξαιρετικά
ασφαλή, φιλόξενο και ελκυστικό προορισμό, όπως
αναφέρει η επιστολή: «Γίνεται, λοιπόν, ξεκάθαρο
ότι πρέπει να αποτελέσει στόχο η σύνδεση του αε-
ροδρομίου Χανίων με χώρες-στόχους του εξωτε-
ρικού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, προκειμένου
να επιμηκυνθεί η τουριστική περίοδος και να δημι-
ουργηθούν καλύτερες συνθήκες για όλους τους
τομείς της τοπικής οικονομίας».

Μέτρα για την ενέργεια
στου Ζωγράφου

Έκτακτη σύσκεψη για την αντιμετώπιση της
ενεργειακής κρίσης συγκάλεσε ο δήμαρχος
Ζωγράφου Βασίλης Θώδας, προκειμένου να
συζητηθούν τα πρώτα άμεσα μέτρα που πρέ-
πει να πάρει ο δήμος, δίνοντας παράλληλα και
το παράδειγμα στους δημότες. Σε πρώτη φάση
αποφασίστηκε η μείωση της κατανάλωσης του
ρεύματος στα δημοτικά κτίρια μετά τις εννέα
το βράδυ ο περιορισμός του φωτισμού. Επίσης
προτείνεται η μείωση της χρήσης των κλιματι-
στικών στις υπηρεσίες του Δήμου Ζωγράφου
και η λειτουργία τους, εφόσον είναι απαραίτη-
τη, μόνο σε χαμηλή κλίμακα.

Δήμος Αθηναίων

ΙΙατρείο διακοπής
καπνίσματος 

Επιστημονική βοήθεια με στόχο τη διακοπή
του καπνίσματος, μέσω της λειτουργίας εξειδι-
κευμένων ιατρείων, παρέχεται δωρεάν σε
όλους τους Αθηναίους. Το ιατρείο, που λειτουρ-
γεί στο 6ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο, στην
Κυψέλη, απευθύνεται στους καπνιστές κάθε
ηλικίας και οποιουδήποτε προϊόντος καπνού,
που είτε επιχειρούν να διακόψουν το κάπνισμα
για πρώτη φορά, είτε έχουν δοκιμάσει μόνοι
τους και έχουν αποτύχει. Όπως τόνισε ο δήμαρ-
χος Κώστας Μπακογιάννης: «Με την καθιέρω-
ση του ιατρείου διακοπής καπνίσματος στα δη-
μοτικά ιατρεία της πόλης στοχεύουμε να βοη-
θήσουμε με ουσιαστικό τρόπο εκατοντάδες αν-
θρώπους που νοσούν να διακόψουν το κάπνι-
σμα και να κάνουν μια νέα αρχή στη ζωή τους».

!
Έγκριση για 8 περιφερειακά
προγράμματα του ΕΣΠΑ 

Οκτώ ακόμη περιφερειακά προγράμματα του ΕΣΠΑ
2021-2027 έλαβαν έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή στις 5 Σεπτεμβρίου 2022. Οι πόροι του ΕΣΠΑ 2021-
2027 για τα 13 περιφερειακά προγράμματα που έχουν
λάβει έγκριση στο σύνολό τους είναι αυξημένοι κατά 2,2
δισ. ευρώ (από 5,9 δισ. σε 8,1 δισ. ευρώ). 

Τα προγράμματα που εγκρίθηκαν: «Ανατολική Μακε-
δονία & Θράκη» 639,1 εκατ. ευρώ, «Κεντρική Μακεδο-
νία» 1 δισ. 440 εκατ. ευρώ, «Δυτική Μακεδονία» 394,1
εκατ. ευρώ, «Ήπειρος» 426 εκατ. ευρώ, «Θεσσαλία»
553,9 εκατ. ευρώ, «Δυτική Ελλάδα» 628,4 εκατ. ευρώ,
«Πελοπόννησος» 410,1 εκατ. ευρώ, «Ιόνια Νησιά»
287,6 εκατ. ευρώ. 
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Μέτρα επιμήκυνσης της Τουριστικής
περιόδου ζητά η ΠΕ Χανίων

Γράφουν: Γιάννης Παργινός, Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς
τα βόρεια της Αθήνας, η δημοτι-

κή αρχή δέχεται πυρά από γονείς
και αντιπολίτευση για τον τρόπο

που χειρίζεται τους παιδικούς σταθμούς; Σε
αυτή την ευαίσθητη προεκλογική χρονιά της
χρεώνουν ότι καθυστέρησε χαρακτηριστικά
τις εργασίες αναβάθμισής τους, με αποτέλε-
σμα να μην έχουν ανοίξει ακόμη, αλλά και ότι
εφάρμοσε λάθος τακτική στην επιλογή των
vouchers, καθώς προτίμησε τη σειρά προτε-
ραιότητας αντί τα κοινωνικά κριτήρια!

Πελοπόννησος

Στα 28,4 εκατ. 
το πρόγραμμα νέων αγροτών 

Πίστωση 28.427.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση του προ-
γράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 «Εγκατάσταση
Νέων Γεωργών» κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022,
έναντι συνολικής πίστωσης 40.610.000 ευρώ, ενέκρινε ο περι-
φερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας. Υπενθυμίζεται
ότι σε πρόσφατη συνάντηση που είχε ο περιφερειάρχης με τον
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργο Γεωργαντά έθεσε εκ νέ-
ου το ζήτημα της διάθεσης επιπλέον πίστωσης για την ένταξη
στο σχετικό πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Ο υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης δεν απέρριψε το αίτημα, κατέστησε όμως
σαφές στον περιφερειάρχη ότι «για το συγκεκριμένο πρόγραμ-
μα έχουν συνολικά διατεθεί περί τα 500 εκατ. ευρώ, ποσό που
ξεπερνά κατά πολύ αυτά που είχαν διατεθεί στο παρελθόν».
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Γ
ενναία μέτρα στήριξης λόγω
ενεργειακού κόστους, αύ-
ξηση της ρευστότητας και
μείωση των φορολογικών

και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων ζη-
τεί ο εμπορικός κόσμος από την κυ-
βέρνηση. 

Σε υπόμνημά της, η Ελληνική Συνο-
μοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρημα-
τικότητας, ενόψει της 86ης Έκθεσης
Θεσσαλονίκης, ζητεί, μεταξύ πολλών
άλλων από την κυβέρνηση, τα εξής:
1. Άμεση κατάργηση του τέλους επι-

τηδεύματος. 
2. Μείωση συντελεστών ΦΠΑ κατά

30% στα νησιά του Αιγαίου, σε μόνι-
μη βάση. 

3. Θεσμοθέτηση του Ειδικού Ακατά-
σχετου Επιχειρηματικού Λογαρια-
σμού, ανάλογα με τον τζίρο. 

4. Νομική κατοχύρωση της τουριστι-
κής εμπορικής επιχείρησης με βα-
σικό κριτήριο την πραγματοποίηση
του 50% του τζίρου, κατά το τετράμη-
νο Ιουνίου-Σεπτεμβρίου. 

5. Αφορολόγητο όριο για τους μη μι-
σθωτούς και διασύνδεσή του με την
υποχρέωση συγκέντρωσης ηλε-
κτρονικών αποδείξεων. 

6. Κατάργηση της προκαταβολής φό-
ρου εισοδήματος επόμενου έτους. 

7. Μείωση των υφιστάμενων συντελε-
στών ΦΠΑ, του μειωμένου στο 11%
από 13% και του γενικού, στον οποίο
εμπίπτουν και τα καύσιμα, στο 20%
από 24%. 

8. Αύξηση του εθνικού ορίου απαλλα-
γής ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρή-
σεις από τα 10.000 ευρώ στα 20.000
ευρώ και επιτάχυνση της επιστρο-

φής ΦΠΑ στις εξαγωγικές μονάδες. 
9. Μείωση της φορολογίας κερδών

στο 20% από 22%. 
10. Ενιαία πάγια ρύθμιση για τακτικές

και έκτακτες οφειλές σε 48 δόσεις. 
11. Αναστολή εφαρμογής των αναγκα-

στικών μέτρων από την Εφορία και
τον ΕΦΚΑ.

12. «Πάγωμα» και κεφαλαιοποίηση
των παλαιών ληξιπρόθεσμων οφει-
λών στον πρώην ΟΑΕΕ. 

13. Αύξηση του ανώτατου ορίου κύ-
ριων οφειλών συνταξιοδότησης από
τα 20.000 στα 50.000 ευρώ.

14. Εξόφληση του υπερβάλλοντος των
20.000 ευρώ οφειλών για τη συντα-
ξιοδότηση του οφειλέτη, σε διάστη-

μα 12 και όχι 2 μηνών που ισχύει σή-
μερα. 

15. Διεύρυνση από τα 5 στα 6 έτη (72
από 60 μήνες) του χρόνου εξόφλη-
σης του ανώτατου ορίου οφειλών /
παρακράτηση οφειλών των 20.000
ευρώ. 

16. Υπολογισμός της σύνταξης στο σύ-
νολο του επιχειρηματικού/εργασια-
κού βίου του επιχειρηματία και όχι
μόνο από το 2002 και μετά. 

17. Παραγραφή χρεών στον πρώην
ΟΑΕΕ που υπερβαίνουν την 10ετία. 

18. Μείωση μη μισθολογικού κόστους
των επιχειρήσεων στο 20% από
22,29% που είναι σήμερα. 

19. Απαλλαγή καταβολής ασφαλιστι-

κών εισφορών από τους απασχο-
λούμενους συνταξιούχους του
πρώην ΟΑΕΕ για εισοδήματα έως
10.000 ευρώ.

20. Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθ-
μισης οφειλών.

21. Ενίσχυση της ρευστότητας των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων. 

22. Εισαγωγή χρηματοδοτικών εργα-
λείων για τη ρευστότητα. 

Μποναμά 46,84 εκατ. ευρώ σε περίπου 10.000
πρώην εργαζομένους σε τράπεζες, οι οποίες τέθηκαν
σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, δίνει το υπουργείο
Οικονομικών.

Σε συνέχεια της απόφασης του υπουργού Χρήστου
Σταϊκούρα, με την οποία διευθετείται οριστικά το ζήτη-
μα της καταβολής του 100% -δηλαδή ολόκληρης- της
αποζημίωσης στους πρώην εργαζομένους σε πιστωτι-
κά ιδρύματα που τέθηκαν σε ειδική εκκαθάριση, η δια-
δικασία πλέον ολοκληρώθηκε και από χθες ξεκίνησε η
πίστωση των σχετικών αποζημιώσεων στους τραπεζι-
κούς λογαριασμούς των δικαιούχων. 

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, οι δικαιού-
χοι είναι 9.815 πρώην εργαζόμενοι σε πιστωτικά ιδρύ-
ματα που τέθηκαν σε ειδική εκκαθάριση, εκ των οποί-
ων 5.430 στην πρώην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος,
2.987 στο πρώην Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και οι υπό-
λοιποι σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία τέθηκαν
κατά καιρούς υπό ειδική εκκαθάριση. Το ποσό που
διανέμεται είναι 46,84 εκατ. ευρώ, ενώ σημειώνεται
ότι σε δεύτερο στάδιο, θα προχωρήσει η διανομή επι-
πλέον ποσού 12,61 εκατ. ευρώ σε ακόμη 317 δικαιού-
χους της πρώην Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, οι
οποίοι δικαιώθηκαν βάσει δικαστικών αποφάσεων. Η

διανομή του επιπλέον αυτού ποσού υπολογίζεται ότι
θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την προσεχή Πέμπτη 15 Σε-
πτεμβρίου. 

Το υπουργείο Οικονομικών, εδώ και τρία χρόνια,
έχει καταφέρει με μεθοδικό τρόπο να δώσει λύσεις σε
ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα που αντιμετώπιζαν
χιλιάδες πρώην εργαζόμενοι σε τράπεζες, οι οποίοι
ήταν κυριολεκτικά στον «αέρα», καθώς η κατάρρευση
των πιστωτικών ιδρυμάτων στα οποία εργάζονταν και η
υπαγωγή τους σε καθεστώς εκκαθάρισης, ουσιαστικά
έθεταν σε απόλυτο κίνδυνο την απώλεια των δεδου-
λευμένων τους.

Υπόμνημα της Ελληνικής 
Συνομοσπονδίας Εμπορίου 
και Επιχειρηματικότητας 
στην κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Μποναμάς 46,84 εκατ. σε 9.815 πρώην εργαζόμενους σε τράπεζες

Ρευστότητα και στήριξη 
ζητεί ο εμπορικός κόσμος

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης



Μ
ε ρυθμό 7,85% «έτρε-
χε» η ελληνική οικο-
νομία το α’ εξάμηνο
του έτους, σηματοδο-

τώντας την ανοδική αναθεώρηση
του στόχου, αλλά και προσδοκίες για
πολύ υψηλότερες αυξήσεις σε μι-
σθούς και συντάξεις, λόγω και του
υψηλού πληθωρισμού. 

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανα-
κοίνωσε αύξηση του ΑΕΠ β’ τριμή-
νου κατά 7,7% και αναθεώρηση για
το α’ τρίμηνο στο 8% από 7%. Με άνο-
δο του ΑΕΠ κατά 7% το γ’ τρίμηνο,
λόγω τουρισμού και με μηδενική
ανάπτυξη στο δ’ τρίμηνο του έτους,
τότε ο ετήσιος ρυθμός αναμένεται
να διαμορφωθεί κοντά στο 6%. Αν ο
μέσος πληθωρισμός διαμορφωθεί
στο 9%, σύμφωνα με τις προβλέψεις,
αυτό μεταφράζεται σε εισοδηματι-
κές αυξήσεις τουλάχιστον 7% σε μι-
σθούς και συντάξεις για το 2023. 

H μεγάλη αύξηση του ΑΕΠ οφεί-
λεται στο γεγονός ότι στο β’ τρίμηνο
του έτους σημειώθηκαν οι εξής ση-
μαντικές μεταβολές:
• Η κατανάλωση αυξήθηκε κατά 8,1%

σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2021.
• Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου
κεφαλαίου σημείωσαν αύξηση 8,7%
σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2021.
• Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρε-
σιών αυξήθηκαν 20,8% σε σχέση με
το 2o τρίμηνο του 2021. Οι εξαγωγές
αγαθών αυξήθηκαν 3,3%, ενώ των
υπηρεσιών 47,4%, λόγω τουρισμού.
• Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρε-
σιών αυξήθηκαν 15,5% σε σχέση με
το 2o τρίμηνο του 2021. Οι εισαγω-
γές αγαθών αυξήθηκαν κατά 17,5%
και των υπηρεσιών 9,3%.

Εξάλλου, σύμφωνα με τα στοιχεία
της ΕΛΣΤΑΤ για το εμπορικό ισοζύ-
γιο, στο επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλί-
ου 2022 οι εξαγωγές αυξήθηκαν κα-
τά 39,7%, φτάνοντας τα 30,977 δισ.
ευρώ και δείχνοντας ότι τη φετινή
χρονιά θα σημειωθεί νέο ρεκόρ.
Ωστόσο, η εκτίναξη των εισαγωγών
στα 51,644 δισ. ευρώ λόγω της

εκρηκτικής ανόδου των τιμών φυσι-
κού αερίου, πετρελαίου και πρώτων
υλών οδήγησε σε νέα άνοδο του εμ-
πορικού ελλείμματος στα 20,666
δισ. ευρώ, έναντι 12,498 δισ. ευρώ,
το αντίστοιχο περυσινό επτάμηνο. 

Ο υπουργός Οικονομικών Χρή-
στος Σταϊκούρας δήλωσε ότι «η εν-
τυπωσιακή αύξηση του ΑΕΠ είναι
σχεδόν διπλάσια από την αντίστοιχη
της Ευρωζώνης, ενώ η ελληνική οι-
κονομία διατηρεί την αναπτυξιακή
της δυναμική, προβάλλοντας σθε-
ναρή αντίσταση στις ισχυρές πιέσεις
από την ενεργειακή κρίση και τον
υψηλό πληθωρισμό». Πρόσθεσε δε,
ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης
είναι η αντιμετώπιση της ενεργει-
ακής κρίσης και των επιπτώσεών
της, ώστε να ξεπεράσουμε τη δοκι-
μασία με νέες θέσεις εργασίας και
ενισχυμένη κοινωνική συνοχή. 

ΜΜπόνους 1.500 ευρώ
σε ανέργους και
εργαζομένους

Όφελος έως και 1.500 ευρώ θα
έχουν χιλιάδες άνεργοι και εργαζόμε-
νοι, οι οποίοι θα ενεργοποιήσουν τον
ατομικό λογαριασμό δεξιοτήτων (ΑΛ-
ΔΕ) και την επαγγελματική κατάρτιση. 

Σύμφωνα με όσα προβλέπει η Κοινή
Υπουργική Απόφαση των υπουργών
Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη και Οικο-
νομικών Χρήστου Σταϊκούρα, ο ατομι-
κός λογαριασμός εντάσσεται στο πρό-
γραμμα «Δουλειές ξανά» και θα κατα-
γράφει τις δεξιότητες που αποκτά ο
πολίτης, θα παρέχει σε εργαζομένους
και ανέργους έναν προϋπολογισμό
που θα μπορούν να δαπανούν χρήματα
για κατάρτιση, ενώ δίνει τη δυνατότητα
στους πολίτες να αποδεικνύουν τις δε-
ξιότητες που κατέχουν βάσει βιογρα-
φικού, προηγούμενης επαγγελματι-
κής εμπειρίας κ.λπ. 

Δικαιούχοι ΑΛΔΕ κατά την πρώτη φά-
ση εφαρμογής του συστήματος είναι
άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο
Ανέργων της ΔΥΠΑ και απασχολούμενοι
με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ, το ανώτατο ποσό
των 1.500 ευρώ αναλύεται σε:

• 1.100 ευρώ που είναι το σταθερό
ποσό το οποίο παρέχεται σε όλους
τους δικαιούχους, ανεξαρτήτως κοι-
νωνικών κριτηρίων.

• έως 400 ευρώ, τα οποία θα χορη-
γούνται με βάση κοινωνικά κριτήρια
(φύλο, ηλικία, ειδικές ομάδες) και αν-
τίστοιχους συντελεστές στάθμισης. 

Με τον τρόπο αυτό πριμοδοτούνται
ως προς τα δικαιώματα δεξιοτήτων οι
γυναίκες, οι νέοι 18-29 ετών και οι
ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπί-
ζουν μεγαλύτερα εμπόδια εισόδου
στην αγορά εργασίας (π.χ. άτομα με
αναπηρία).

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το
ισχύον πλαίσιο, η συμμετοχή σε επιδο-
τούμενα προγράμματα γίνεται μέχρι να
εξαντληθούν τα χρηματικά ποσά που
αντιστοιχούν στον καταρτιζόμενο,
σύμφωνα με τον ατομικό λογαριασμό
δεξιοτήτων του. Τέλος, υπάρχει κι ένας
ειδικός περιορισμός, σύμφωνα με τον
οποίο ο καταρτιζόμενος μπορεί να κα-
ταρτισθεί στο ίδιο αντικείμενο περισ-
σότερες από μία φορές, μόνο εάν με-
ταξύ της μιας και της άλλης κατάρτισης
στο αντικείμενο αυτό μεσολαβήσουν
δύο έτη. 
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Ανοδική αναθεώρηση του
στόχου - Υψηλότερες 
οι αυξήσεις σε μισθούς 
και συντάξεις 

loukas1972@gmail.com
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Ισχυρή ανάπτυξη 7,8%
το πρώτο εξάμηνο 
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της Ρεγγίνας Σαβούρδου 

Μ
ισό χρόνο νωρίτερα από
τη δέσμευση του χρονο-
διαγράμματος δόθηκε
στην κυκλοφορία το

τμήμα Θέρμη - Γαλάτιστα του οδικού
άξονα Θεσσαλονίκη - Πολύγυρος από
την ηγεσία του υπουργείου Υποδομών. 

Οι εργασίες αναβάθμισης και βελ-
τίωσης της οδικής ασφάλειας, προ-
ϋπολογισμού 29 εκατ. ευρώ, περι-
λάμβαναν παρεμβάσεις από τον κόμ-
βο της Θέρμης με τη νέα Εθνική Οδό
Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών
έως τον ισόπεδο κόμβο της παρά-
καμψης του οικισμού της Γαλάτιστας.

Οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθη-
καν σε μήκος 12,5 χλμ ενώ το τμήμα
από τα όρια του Νομού Θεσσαλονί-
κης έως τη Γαλάτιστα κατασκευάστη-
κε σε νέα χάραξη οδού.

Τα πρώτα 5 χλμ του έργου είχαν
δοθεί σε χρήση από τον Δεκέμβριο
του 2021, τα οποία αποτελούσαν εκ-
κρεμότητα από το 2010. Υπενθυμίζε-
ται πως τον Σεπτέμβριο του 2020 είχε

υπογραφεί η σύμβαση και πλέον
αποδόθηκε στην κυκλοφορία το τμή-
μα της διαπλάτυνσης (από 6,5 μ. στα
11 μ.) σε όλο το μήκος της οδού από
Θέρμη - όρια Νομού Θεσσαλονίκης.

Καραγιάννης: «Κερδίζουμε ακόμα 
μία μάχη του αυτονόητου»

«Είναι μια σημαντική ημέρα για τη
Χαλκιδική, για τη Θεσσαλονίκη, για
τη Μακεδονία, γιατί παραδίδουμε
ένα έργο το οποίο είχε ταλαιπωρήσει
πάνω από δέκα χρόνια την περιοχή,
το τμήμα Θέρμη - Γαλάτιστα, στην κυ-
κλοφορία. 

Είναι ένας δρόμος 12,5 χλμ, ένας
δρόμος ο οποίος ήταν στις προτεραι-
ότητες εδώ και πολλά χρόνια, αλλά
δυστυχώς ποτέ δεν ολοκληρωνόταν.
Εμείς όχι απλώς δημοπρατήσαμε το
έργο, το συμβασιοποιήσαμε και το

ολοκληρώσαμε, αλλά κάναμε και κά-
τι που σπανίζει», δήλωσε σχετικά ο
υπουργός Υποδομών Κώστας Καρα-
μανλής.

Η διοίκηση της Εγνατίας Οδού και
ο ανάδοχος έτρεξαν γρήγορα το έρ-
γο, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από
την περιφέρεια.

«Το έργο αναβάθμισης του τμήμα-
τος Θέρμη - Γαλάτιστα έχει για το
υπουργείο Υποδομών και Μεταφο-
ρών έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, κα-
θώς κλείνει μια εκκρεμότητα αρκε-
τών ετών. Κερδίζουμε ακόμα μία μά-
χη του αυτονόητου και ανακτούμε
την εμπιστοσύνη των πολιτών. 

Ταυτόχρονα, αποδεικνύουμε ότι
με τη σκληρή δουλειά τα έργα ολο-
κληρώνονται και μάλιστα κάποιες
φορές αρκετούς μήνες νωρίτερα
από το χρονοδιάγραμμα», σημείωσε

ο υφυπουργός Υποδομών Γιώργος
Καραγιάννης. Τόσο το «Θέρμη - Γα-
λάτιστα» όσο και το «ορφανό χιλιό-
μετρο» της Ποτίδαιας ολοκληρώ-
νουν τις παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά
τις συνδέσεις με τη Χαλκιδική, προ-
σφέροντας ουσιαστική αναβάθμιση
στην οδική ασφάλεια αλλά και νέες
αναπτυξιακές δυνατότητες στην ευ-
ρύτερη περιοχή.

Καραμανλής: «Σημαντική
ημέρα για Χαλκιδική, 
Θεσσαλονίκη και Μακεδονία,
γιατί παραδίδουμε ένα 
έργο το οποίο είχε 
ταλαιπωρήσει πάνω 
από 10 χρόνια την περιοχή»

Προκηρύχθηκε ο μειοδοτικός διαγωνισμός για την
κατασκευή σιδηροδρομικής στάσης στο Κρυονέρι
Αττικής με προϋπολογισμό 5,88 εκατ. ευρώ και
αναρτήθηκε στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δη-
μόσιων Συμβάσεων.

Η ΕΡΓΟΣΕ προχωρά με γοργούς ρυθμούς στη δη-
μοπράτηση των έργων, τα οποία αφορούν την ανα-
βάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού
δικτύου της χώρας.  Το έργο αφορά την κατασκευή
στάσης μεταξύ των σιδηροδρομικών σταθμών Δεκε-
λείας και Αγίου Στεφάνου, στον σιδηροδρομικό άξο-
να Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Ειδομένη.  Προ-

βλέπονται χώροι για την εξυπηρέτηση των επιβατών
(εκδοτήρια εισιτηρίων, WC επιβατών, WC υπαλλή-
λων, αποθηκευτικός χώρος) και μηχανολογικοί χώ-
ροι για την υποστήριξη της στάσης και των σιδηρο-
δρομικών συστημάτων. «Η ΕΡΓΟΣΕ εφαρμόζει τον
στρατηγικό της σχεδιασμό, τηρώντας το χρονοδιά-
γραμμα που έχει θέσει. Κάθε ορόσημο στη διαδικα-
σία δημοπράτησης και ανάθεσης κομβικών έργων
και τεχνικών υπηρεσιών είναι ένα βήμα πιο κοντά
στην ολοκλήρωση των υποδομών που αναβαθμίζουν
και εκσυγχρονίζουν το σιδηροδρομικό δίκτυο της
χώρας μας. Παράλληλα, η ΕΡΓΟΣΕ πλαισιώνει το έμ-

πειρο προσωπικό της με τεχνικούς συμβούλους, όχι
μόνο για τα έργα του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, αλλά
για όλες τις υποδομές που θα αλλάξουν τον χάρτη
των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών»,
δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της
ΕΡΓΟΣΕ Χρήστος Βίνης. 

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις
10 Οκτωβρίου, ενώ ταυτόχρονα ξεκίνησε και ο δια-
γωνισμός για την επιλογή τεχνικού συμβούλου, με
στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματική υλοποίηση
των έργων αναβάθμισης του σιδηροδρομικού δι-
κτύου της χώρας. Ρ.Σ.

Ξεκίνησε ο διαγωνισμός για κατασκευή σιδηροδρομικής στάσης στο Κρυονέρι

Έξι μήνες νωρίτερα 
στην κυκλοφορία 
το τμήμα «Θέρμη 
- Γαλάτιστα»
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Α
ποφασισμένη να μετρήσει
ουσιαστικά βήματα στη
μείωση της κατανάλωσης
ενέργειας, που σήμερα

φαντάζει πιο επείγουσα από ποτέ, εμ-
φανίζεται η κυβέρνηση, όπως προκύ-
πτει από τα μέτρα και τους στόχους για
τον δημόσιο τομέα που ανακοινώθη-
καν χθες σε κοινή συνέντευξη Τύπου
των υπουργών Εσωτερικών Μάκη Βο-
ρίδη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κώστα Σκρέκα και του αναπληρωτή
υπουργού Οικονομικών Θόδωρου
Σκυλακάκη. 

Το κυβερνητικό σχέδιο για την εξοι-
κονόμηση στη δημόσια διοίκηση ανα-
ζητά να αναχαιτίσει και να μειώσει την
αυξητική τάση του ενεργειακού κό-
στους στο Δημόσιο, το οποίο έχει εκτι-
ναχθεί στα ύψη. Σύμφωνα με τον Κ.
Σκρέκα, θα ληφθούν άμεσα μέτρα για
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
κατά 10% και μακροπρόθεσμα για μεί-
ωση στο 30% μέχρι το 2030. 

Ψηφιακή παρακολούθηση
Επίσης θα υπάρξει ψηφιακή παρα-

κολούθηση της κατανάλωσης ενέργει-
ας στο Δημόσιο, ενώ θα διοριστεί σε
κάθε υπηρεσία ένας «ενεργειακός
υπεύθυνος» για τον έλεγχο των κτιρίων
και εγκαταστάσεων, με σειρά ανάλο-
γων καθηκόντων. Επιπλέον η κυβέρνη-
ση θα θεσπίσει κίνητρα και αντικίνητρα
για την επίτευξη των στόχων. 

Παράλληλα με τα παραπάνω, ο
υπουργός ΠΕΝ εξήγγειλε ότι την προ-
σεχή Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου θα
ανοίξει η πλατφόρμα του προγράμμα-
τος «Ηλέκτρα» για την ενεργειακή
αναβάθμιση των κτιρίων του Δημοσί-
ου με προϋπολογισμό 640 εκατ. ευρώ. 

«Το Δημόσιο πλήρωσε 700 εκατ. ευ-
ρώ για ηλεκτρική ενέργεια στη ΔΕΗ το

2021. Το ποσό αυτό θα είναι σημαντικά
μεγαλύτερο το 2022. Συνεπώς, η εξοι-
κονόμηση ηλεκτρικού ρεύματος και
στο Δημόσιο είναι απόλυτα αναγκαία
για να προσαρμοστούμε στα νέα δεδο-
μένα που έχει δημιουργήσει η ενερ-
γειακή κρίση. Η ηλεκτρική ενέργεια
παράγεται από φυσικό αέριο, κατά
30%-40%, του οποίου η τιμή έχει εκτο-
ξευτεί. Είναι 10 με 15 φορές πιο ακρι-
βό συγκριτικά με την προ ενεργειακής
κρίσης χρονική περίοδο. Θα πρέπει,
λοιπόν, να μειώσουμε την εισαγωγή
πανάκριβου φυσικού αερίου, που επι-
βαρύνει στην περίπτωση του Δημοσί-

ου, ευθέως, τον φορολογούμενο. Επί-
σης, είναι αναγκαία αυτή η πρωτοβου-
λία, έτσι ώστε σε περίπτωση διακοπής
της ροής του ρωσικού φυσικού αερί-
ου να υπάρχει περισσότερη διαθέσιμη
ενέργεια για τα νοικοκυριά και τις επι-
χειρήσεις», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο
κ. Σκυλακάκης.

Πλατφόρμα εφαρμογής
Η παρακολούθηση υλοποίησης των

δράσεων και της πορείας των κατανα-
λώσεων ηλεκτρικής ενέργειας για την
επίτευξη του στόχου μείωσης της κα-
τανάλωσης ενέργειας, τουλάχιστον

κατά 10%, γίνεται μέσω της ηλεκτρονι-
κής πλατφόρμας publicenergysa-
vings.gov.gr, η οποία έχει τεθεί σε λει-
τουργία.

Ο ενεργειακός υπεύθυνος
Ο κ. Βορίδης αναφέρθηκε στο θέμα

του ενεργειακού υπεύθυνου σημει-
ώνοντας ότι οι φορείς του Δημοσίου
θα πρέπει να δηλώσουν στην πλατ-
φόρμα ποιος θα είναι αυτός. Οι φορείς
του Δημοσίου που θα πετύχουν τους
στόχους, θα επιβραβευτούν μέσω ενί-
σχυσης του λογαριασμού τους. Έπειτα
από δύο μήνες, από τους συνολικά
2.495 φορείς του Δημοσίου, αυτοί που
έχουν ορίσει τον υπεύθυνο είναι 221.

Εκτός από τα κίνητρα για τους φο-
ρείς που πιάνουν τους ενεργειακούς
στόχους, εξετάζεται να υπάρξουν και
κυρώσεις.

Όπως είπε ο κ. Βορίδης, θα εξετά-
σουν εάν οι φορείς του Δημοσίου θα
ενταχθούν στον προγραμματισμό
προσλήψεων σε περίπτωση που δεν
προχωρήσουν στον προγραμματισμό
που ανακοινώθηκε. Ακόμα, στον κύ-
κλο κινητικότητας που ξεκινά τον
Οκτώβριο δεν θα εντάσσονται οι φο-
ρείς που δεν έχουν συμμορφωθεί.

Στις 12 Σεπτεμβρίου
εκκινεί το πρόγραμμα
«Ηλέκτρα» - Κυρώσεις 
για τους «απείθαρχους» 

Το Δημόσιο μειώνει 10%
την κατανάλωση ρεύματος

Πώς θα γίνει η εξοικονόμηση ενέργειας
Οι φορείς του Δημοσίου καλούνται στο εξής να εφαρμόσουν συγκεκρι-
μένα μέτρα, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους εξοικονόμησης
ενέργειας. 
Ειδικότερα, οι προτάσεις του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι
οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων δεσμευτικών μέτρων και συστά-
σεις προς τους εργαζόμενους, αφορούν τα εξής: 
• Συντήρηση κλιματιστικών, καυστήρων και μονάδων και ρύθμιση θερ-
μοκρασίας.
• Κάθε εργαζόμενος να φροντίζει να μη γίνεται άσκοπη χρήση ενέργει-
ας στον χώρο του.
• Στην ίδια λογική, όταν τελειώνει το ωράριο εργασίας πρέπει να μερι-
μνούν για το κλείσιμο υπολογιστών και φώτων.
• Να οριστεί σε κάθε χώρο ένας υπάλληλος που να φροντίζει για αυτό.
• Αερισμός κτιρίων το καλοκαίρι.
•  Σκίαση όπου απαιτείται.
•  Για τον φωτισμό πόλεων βελτιστοποίηση του χρονοπρογραμματισμού.
• Στις εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης βελτίωση λειτουργίας.
Σύμφωνα με όσα ανέφεραν τα στελέχη της κυβέρνησης, ανάλογες συ-
στάσεις και κίνητρα θα ανακοινωθούν το αμέσως επόμενο διάστημα για
τον ιδιωτικό τομέα και τα νοικοκυριά. 
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E
ως το τέλος του 2023 θα
έχουν δοθεί οι πρώτες ξε-
κάθαρες απαντήσεις για
την πιθανότητα ύπαρξης

κοιτασμάτων αερίου στις δύο θαλάσ-
σιες παραχωρήσεις στην Κρήτη, όπως
ήταν και ο αρχικός χρονικός στόχος,
σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος
της Ελληνικής Διαχειριστικής Εται-
ρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργει-
ακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) Αριστοφάνης
Στεφάτος, σε συνάντηση με δημοσιο-
γράφους με θέμα την ανασκόπηση
των πεπραγμένων της εταιρείας τα τε-
λευταία δύο χρόνια, καθώς και τα ετή-
σια οικονομικά της αποτελέσματα.

Η πρόσφατη αποχώρηση της Total-
Energies από τα οικόπεδα «Δυτική
Κρήτη» και «Νοτιοδυτική Κρήτη»
έφερε στα ηνία της κοινοπραξίας τον
αμερικανικό γίγαντα της διεθνούς
αγοράς πετρελαίου και φυσικού αερί-
ου Exxon Mobil που πλέον κατέχει πο-
σοστό 75%, με τα ΕΛΠΕ να διατηρούν
το υπόλοιπο 25%.

Έχοντας αναλάβει πλέον ρόλο oper-
ator στην κοινοπραξία, η Exxon Mobil
έχει καταρτίσει και εκπονεί ένα ανα-
βαθμισμένο πρόγραμμα -τόσο ποιοτι-
κά όσο και ποσοτικά- ερευνητικών
δραστηριοτήτων, το οποίο αναμένεται,
μάλιστα, να ολοκληρωθεί στα δύο
χρόνια από τα τρία που έχουν στη διά-
θεσή τους οι εταιρείες για να ολοκλη-
ρώσουν τις έρευνές τους.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Στε-

φάτος, η όποια καθυστέρηση υπήρξε
σχετικά με την εξέλιξη των ερευνών
στα κοιτάσματα της Κρήτης οφείλεται
στο γεγονός ότι ο διαχειριστής απο-
χώρησε και για τρία χρόνια δεν είχε
κάνει όσα θα έπρεπε να είχε κάνει. 

Σε αναζήτηση επενδυτών
Ταυτόχρονα, σε πλήρη εξέλιξη βρί-

σκεται το σύνολο του προγράμματος
ερευνητικών δραστηριοτήτων, όπως
είχε τεθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής
«Υδρογονάνθρακες 2.0» της ΕΔΕΥΕΠ.

Συγκεκριμένα, όλο αυτό το διάστη-
μα διεξάγονται συζητήσεις με εταιρεί-
ες που δείχνουν ενδιαφέρον να εισέλ-
θουν στο ελληνικό upstream με προ-
τεραιότητα σε παραχωρήσεις στις
οποίες υπάρχει σήμερα ένας μόνο
επενδυτής. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι
δεν αποκλείεται να ακολουθήσει και
άλλος γύρος παραχωρήσεων, με προ-

τεραιότητα, βέβαια, να παραμένει η
συμπλήρωση επενδυτών σε ήδη υφι-
στάμενες παραχωρήσεις.

Υποδομές και τεχνικό προσωπικό
Παράλληλα, η ΕΔΕΥΕΠ επιδιώκει να

αναλάβει ενεργό ρόλο, όπως άλλωστε
και προβλέπεται νομοθετικά, στην
ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρ-
κων στις ελληνικές θάλασσες. Συγκε-
κριμένα, η εταιρεία ενισχύεται με
εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό και
τη σχετική υλικοτεχνική υποδομή που
θα της επιτρέψει να επιτελέσει έναν
τέτοιο ρόλο, αξιοποιώντας την πλού-
σια εμπειρία και τεχνογνωσία που
διαθέτει σε θαλάσσιες πλατφόρμες
πετρελαίου και φυσικού αερίου, κα-
θώς προσομοιάζει σημαντικά σε σχέ-
ση με τις αντίστοιχες εξέδρες στα θα-
λάσσια αιολικά.

Επίσης, βρίσκεται σε one-to-one

συζητήσεις με όλους τους ενδιαφερό-
μενους επενδυτές -εγχώριους και ξέ-
νους- προκειμένου να καταγραφούν
προβληματισμοί και προτεραιότητες,
στοιχεία σημαντικά για την ανάπτυξη
ενός κλάδου που βρίσκεται μόλις στα
πρώτα του βήματα. 

«Είμαι εντυπωσιασμένος από το
επίπεδο, την ποιότητα και το μέγεθος
των Ελλήνων και διεθνών επενδυτών
που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για
τα υπεράκτια αιολικά», ανέφερε χα-
ρακτηριστικά ο κ. Στεφάτος. 

Πρόθεση της ΕΔΕΥΕΠ, όπως επισή-
μανε ο CEO της εταιρείας, είναι να
ανακοινώσει χρονοδιάγραμμα στό-
χων για τα υπεράκτια αιολικά το αμέ-
σως επόμενο διάστημα, χωρίς, ωστό-
σο, να προσδιορίζει πότε θα δούμε το
πρώτο έργο στις ελληνικές θάλασσες.
Συμπλήρωσε, δε, πως υπάρχει ενδια-
φέρον και για συνδυασμό ενεργει-
ακών έργων στη θάλασσα, κάνοντας
λόγο, χωρίς να κατονομάζει, για «πε-
ρίπτωση» που εξετάζει ελληνική θά-
λασσα. 

Συνδυασμός ενεργειακών έργων
σημαίνει, για παράδειγμα, ένα υπερά-
κτιο αιολικό σε συνδυασμό με την πα-
ραγωγή υδρογόνου. 

Ελπίδες για ανακάλυψη
κοιτασμάτων αερίου -
Στο «μικροσκόπιο» 
της ΕΔΕΥΕΠ 
και τα υπεράκτια αιολικά

Ο διευθύνων σύμβουλος
της ΕΔΕΥΕΠ
Αριστοφάνης Στεφάτος

Κ Ρ Η Τ Η

Τέλος του 2023 
οι αποκαλύψεις
για τις έρευνες
υδρογονανθράκων
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σύλληπτες ταχύ-
τητες 1Gbps έρ-
χονται για πρώτη

φορά στο Cosmote Fiber.
H Cosmote προτίθεται να
διαθέσει εμπορικά, από
τα μέσα Σεπτεμβρίου, κα-
τόπιν της σχετικής έγκρι-
σης από την ΕΕΤΤ, ταχύτη-
τες 300Mbps, 500Mbps
και 1Gbps, σε οικιακούς
και εταιρικούς πελάτες,
μέσω υποδομής οπτικής
ίνας μέχρι το σπίτι (Fiber
to the Home).

O chief officer Τεχνολο-
γίας & Λειτουργιών Ομί-
λου OΤΕ, κ. Στέφανος Θε-
οχαρόπουλος, δήλωσε
σχετικά: «Πριν λίγους μή-
νες ανακοινώσαμε την
αύξηση των επενδύσεών
μας σε πάνω από 3 δισ.
ευρώ μέχρι το 2027, με
στόχο την αναβάθμιση της

χώρας με την εγκατάστα-
ση οπτικής ίνας στα 2/3
των γραμμών της επικρά-
τειας. Κάνουμε το επόμε-

νο μεγάλο βήμα και θα
διαθέσουμε εμπορικά τα-
χύτητες 1Gbps, δηλαδή
έως και 5 φορές μεγαλύ-

τερες από αυτές που δια-
θέτουμε σήμερα, μέσα
από την υποδομή μας
FTTH. Η απόφαση αυτή
αναμένεται να συμβάλει
καθοριστικά στη βελτίω-
ση της θέσης της χώρας
στους ευρωπαϊκούς και
διεθνείς δείκτες, στην
ενίσχυση της ανταγωνι-
στικότητας και στη βελ-
τίωση της καθημερινότη-
τας των σπιτιών και των
επιχειρήσεων. Είναι ένα
ακόμη αποφασιστικό βή-
μα για να φέρουμε την Ελ-
λάδα πιο κοντά στην Κοι-
νωνία των Gigabit».

Έως το τέλος της χρο-
νιάς, πρόσβαση σε 1Gbps
θα έχουν σχεδόν 1 εκα-
τομμύριο σπίτια και επι-
χειρήσεις, ενώ μέχρι το
2027 θα φτάσουν τα 3
εκατομμύρια.

Intralot: Επέκταση 
συνεργασίας με ΟΠΑΠ

Η Intralot ανακοινώνει την επέκταση συ-
νεργασίας με την ΟΠΑΠ, την κορυφαία
εταιρεία τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα,
για ένα επιπλέον έτος, από την 31η Ιουλίου
του 2024 έως την 31η Ιουλίου του 2025 με
δυνατότητα ανανέωσης της συνεργασίας
για ένα επιπλέον έτος, στον τομέα προϊόν-
των και υπηρεσιών λοταρίας.

Εξαγόρασε τα Village 
ο όμιλος Antenna

Την εξαγορά των κινηματογραφικών αι-
θουσών Village ανακοίνωσε ο όμιλος An-
tenna. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το τί-
μημα για την εξαγορά ανέρχεται περίπου
στα 20 εκατ. ευρώ. 

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνω-
ση ο Antenna: «Συνεχίζοντας την επιτυ-
χημένη πορεία του με στρατηγικής σημα-
σίας συμφωνίες και επενδύσεις, ο διε-
θνής όμιλος media ANTENNA ανακοινώ-
νει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την εξαγορά
της VILLAGE ROADSHOW Ελλάς.

Ο όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ ήρθε σε συμφωνία
με την τράπεζα Eurobank για την απόκτη-
ση του μεγαλύτερου και πιο σύγχρονου
δικτύου multiplex κινηματογραφικών αι-
θουσών στην Ελλάδα.

Με μακρά και πολύχρονη πορεία στον
χώρο των media και της ψυχαγωγίας, ο
όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ επεκτείνει τη δραστη-
ριοποίησή του στον τομέα του κινηματο-
γράφου, επενδύοντας σε μια ελληνική
επιχείρηση και διασφαλίζοντας τις θέ-
σεις 288 εργαζομένων».

Πίνδος: Εκσυγχρονίζει
το δίκτυο διανομής της

Ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρι-
σμός Ιωαννίνων «ΠΙΝΔΟΣ», ο μεγαλύτερος
πρωτοβάθμιος συνεταιρισμός στην Ελλάδα
και ηγέτης της ελληνικής πτηνοτροφίας,
στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού του δι-
κτύου διανομής του, ολοκλήρωσε δύο ση-
μαντικά έργα σε συνεργασία με τις εταιρεί-
ες Skytrack και Algosystems αντίστοιχα.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε τη Δευτέρα την αύξη-
ση μετοχικού κεφαλαίου της Παγκρήτιας Τράπεζας κατά 98
εκατ. ευρώ, μέσω δημόσιας προσφοράς έως 78.966.680 νέων
κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, με κατα-
βολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών
μετόχων. Σημειώνεται ότι δεν προβλέπεται η εισαγωγή των
μετοχών της Τράπεζας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματι-
στηρίου Αθηνών. Με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η Τρά-
πεζα μετασχηματίζεται, ενώ προχωρούν οι διαδικασίες
απορρόφησης των εργασιών της HSBC στην Ελλάδα, καθώς
και της φιλικής συνένωσης με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χα-
νίων, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Παγκρήτιας Τράπεζας κ.
Δημήτρη Δημόπουλο, κατά την τακτική γενική συνέλευση
που είχε πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιουλίου.

Ταχύτητες ίντερνετ έως και 1Gbps στο Cosmote Fiber
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

Διπλή επένδυση σε City Link και Golden Hall, η οποία θα
ενισχύσει τους εμπορικούς χώρους που διαχειρίζεται πά-
νω από τα 62.000 τ.μ. προωθεί η Αττικά Πολυκαταστήματα,
που βλέπει τα μεγέθη της να επιστρέφουν σταδιακά στην
κανονικότητα, κοντά στα επίπεδα του 2019, ενώ το e-shop
της τρέχει με ρυθμό 22% στο 8μηνο. Η εταιρεία φέρεται να
βρίσκεται σε επαφές με τη Lamda Development για την
ανάπτυξη ενός νέου monobrand καταστήματος στο Golden
Hall και στο πλαίσιο αυτό είναι σε καταληκτικές συζητή-
σεις με οίκο του εξωτερικού, τον οποίο αντιπροσωπεύει. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το κατάστημα θα λειτουργή-
σει από το νέο έτος και θα έχει επιφάνεια περί τα 1.000 τ.μ. Συμπεριλαμβανομένης και της νέας επέκτασης που προ-
ωθείται στο attica Συντάγματος η Αττικά Πολυκαταστήματα αυξάνει έτσι τη συνολική επιφάνεια των καταστημάτων
που διαχειρίζεται -attica και monobrand- στα 62.000  τ.μ.

«Πράσινο φως» στην ΑΜΚ της Παγκρήτιας Τράπεζας

attica: Νέα επένδυση στο Golden Hall
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Κ
άπου εκεί στις παρυφές του ιστορικού «γα-

λατικού χωριού» των ανένταχτων «ηρώων»

Αστερίξ και Οβελίξ στη βορειοδυτική Γαλ-

λία, τη Νάντη, ο νέος Ολυμπιακός παίζει απόψε

(22:00 Cosmote TV) με τη Ναντ στο πρώτο ματς του

ομίλου του Europa League, μετρώντας το μέγεθός

του στην Ευρώπη. Κι επειδή η αρχή είναι το ήμισυ του

παντός, τουλάχιστον δεν πρέπει να χάσει. 

Στα απόνερα της τρέλας από την υποδοχή του

ακριβοπληρωμένου «μάγου» Μαρσέλο στο «Κα-

ραϊσκάκης» με τη συσσώρευση 20.000 θεατών για

να τον αποθεώσουν, ένα συνοδευτικό… 0-0, ας

πούμε, στην Ναντ θα ήταν μαγιά ελπίδας για τη συ-

νέχεια. Η Ναντ κατάφερε πέρυσι να νικήσει

τους… «Ρωμαίους» του γαλλικού φουτμπόλ, Παρί

Σεν Ζερμέν, Λιλ, Λιόν και να πάρει το κύπελλο.

Έτσι έφτασε στο Europa League. 

Ο νέος Ολυμπιακός με την πληθώρα μεταγραφών,

δεν θα έχει φυσικά τον Μαρσέλο, που αναμένεται να

είναι έτοιμος σε δύο εβδομάδες, αλλά θα είναι όλα τα

καλά χαρτιά του εκεί. Και οι δύο Κορεάτες Χουάγκ, ο

«θαυματουργός» Ισπανός Μπιέλ, αλλά και ο Άγγλος

Μπόουλερ που διεκδικεί θέση βασικού γιατί ξέρει

πολύ καλά της μυστικά της ντρίμπλας και μπορεί να

κρατήσει την μπάλα στα πόδια του, σούπερ απαραίτη-

τη παράμετρος κόντρα σε μία ομάδα που πνίγει τους

αντιπάλους της στο pressing.

Απώλεια για τον Ολυμπιακό είναι ο Εμβιλά, που αρ-

ρώστησε και μάλλον δεν παίζει. Θα τον αντικαταστή-

σει ο Κούντε. Στην άμυνα, που γενικώς υποφέρει από

την αρχή της σεζόν και δέχεται συνέχεια γκολ, ο Πα-

ναγιώτης Ρέτσος που επανήλθε, θα καλύψει τη θέση

του δεξιού μπακ, αφού ο Κροάτης σταρ Βρσάλικο εί-

ναι τραυματίας. Έτσι, κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο

Βάτσλικ, δεξιά ο Ρέτσος, αριστερά ο Ρέαμπτσιουκ

και κεντρικά μπακ Μπα και Σισέ. Κούντε και Ιν Μπέ-

ομ Χουάγκ οι κόφτες, πλάγια ο Μασούρας και ο Μπό-

ουλερ και ο Μπιέλ πίσω από τον Ελ Αραμπί, που μάλ-

λον θα προτιμηθεί αντί του Ουί Τζο Χουάνγκ. Ο προ-

πονητής Κάρλος Κορμπεράν δεν μπορεί να υπολογί-

ζει στον Ζίνκερναγκελ που δόθηκε δανεικός στην

Στάνταρντ Λιέγης, ενώ τον ίδιο δρόμο αναμένεται ν’

ακολουθήσουν και ο Χασάν με τον Αγκιμπού Καμαρά.

Ο Μαντί Καμαρά, όπως είναι γνωστό, δόθηκε δανει-

κός στην Ρόμα. Στο άλλο ματς του ομίλου, η Φράιμ-

πουργκ υποδέχεται την Καραμπάχ. Διαιτητής θα εί-

ναι ο Αυστριακός Χάραλντ Λέχνερ. 

Στο ιστορικό γαλατικό χωριό 
οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν 
τη Ναντ για το Europa League

Ολυμπιακίξ…



Κ
άτι γίνεται κάθε φορά στο
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
και η Εθνική πόλο, «ασημέ-
νια» Ολυμπιονίκης στο Τό-

κιο και «χάλκινη» στο Παγκόσμιο, δεν
τα καταφέρνει.

Στο καθοριστικό ματς του δρόμου
των μεταλλίων στα προημιτελικά του
Ευρωπαϊκού που γίνεται στο Σπλιτ
της Κροατίας, έχασε από την πρωτα-
θλήτρια κόσμου Ισπανία 9-5 και σή-
μερα (15.00, ΕΡΤ) θα παίξει με το
Μαυροβούνιο για τις θέσεις 5-6. Οι
Ίβηρες ήταν σαφώς ανώτεροι και επι-
κράτησαν δίκαια. Άρχισαν με δύο
γρήγορα γκολ (2-0), αλλά η Εθνική
παίζοντας με υπομονή ισοφάρισε (2-
2) με πέναλτι του Γενηδουνιά και τέρ-
μα του Βλαχόπουλου στον παίκτη πα-
ραπάνω. Ωστόσο και πάλι οι «φούριας
ρόχας» σκόραραν δύο φορές φτάνοντας στο +2 (4-2)
και αργότερα στο +3 (5-2). Η Ελλάδα μείωσε σε 5-3 με
τον Δερβίση πριν από το ημίχρονο, αλλά δεν μπόρεσε
να επιστρέψει.

ΕΕλλάδα (Βλάχος): Τζωρτζάτος, Γενηδουνιάς 1, Σκουμ-
πάκης, Γκιουβέτσης, Αργυρόπουλος, Παπαναστασίου,
Δερβίσης 1, Αλαφραγκής, Κοπελιάδης, Κάκαρης 1, Νικο-
λαΐδης, Βλαχόπουλος 2, Λιμαράκης.

Εκτός μεταλλίων η Εθνική πόλο Ο Λουτσέσκου 
ζήτησε «10άρι»

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου
είδε πως υπάρχει πρόβλημα στην παραγωγική
διαδικασία της ομάδας του στα τρία ματς που
έχει δώσει μέχρι τώρα και σε τηλεδιάσκεψη με
τον Ιβάν Σαββίδη και τον τεχνικό διευθυντή Ζοζέ
Μπότο ζήτησε έναν καλό παίκτη στη θέση «10».
Εκεί που χρόνια έπαιζε ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ,
που παραμένει μεν, αλλά δεν μπορεί να βγάλει
ολόκληρο αγώνα. 

Ο Ντόντσιτς ποντάρει 
στον Γιάννη

Μετά την εκθαμβωτική νίκη 99-79 της Εθνικής
μας ομάδας μπάσκετ επί της Ουκρανίας στο Eu-
robasket, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ση-
μειώνει 41 πόντους και να σπάει, κατά έναν, το δι-
κό του ρεκόρ, ο Σλοβένος σούπερ σταρ του ΝΒΑ
Λούκα Ντόντσιτς, που επίσης παίρνει μέρος στο
τουρνουά, δήλωσε: «Θα πόνταρα στον Γιάννη
για πρώτο σκόρερ. Γιατί; Επειδή είναι ο Γιάννης
Αντετοκούνμπο».

Κολομβία: Μακελειό 
με πιστόλια και σπαθιά

Εικόνες που σοκάρουν έκαναν τον γύρο του
κόσμου από την Κολομβία. Πριν από τη σέντρα
του μεγάλου ντέρμπι ανάμεσα στην Ιντεπεντιέντε
Μεντεγίν και την Ατλέτικο Νασιονάλ, οπαδοί των
δυο ομάδων ξεχύθηκαν στους δρόμους με… πο-
λεμοφόδια. Έδωσαν «ραντεβού θανάτου», κα-
θώς συναντήθηκαν στη μέση του δρόμου με πι-
στόλια και σπαθιά! Ακολούθησε μακελειό και,
μάλιστα, σε ζωντανή μετάδοση.

Πέφτουν συνέχεια κάτω
Δηλώσεις του Πορτογάλου διαιτητή Γκοντί-

γιο, που σφύριξε το Άρης - ΠΑΟΚ την περασμέ-
νη αγωνιστική: «Στο τέλος του παιχνιδιού ανα-
ρωτήθηκα αν ήμουν ο μόνος, κατά τη διάρκεια
του αγώνα, που ήθελα το παιχνίδι να κυλάει και
να σφυρίζω μικρά φάουλ, αφού κανένας από
τους παίκτες δεν ήθελε να τρέξει και έπεφταν
συνέχεια κάτω. Προσαρμόστηκα και σφύριζα
συνέχεια».

Τον Ιανουάριο για Μασούρα οι Τούρκοι
Η πρωταθλήτρια Τουρκίας Τράμπζονσπορ των Μπακασέτα και
Σιώπη θα επανέλθει τον προσεχή Δεκέμβριο για την αγορά του
διεθνούς επιθετικού του Ολυμπιακού Γιώργου Μασούρα. Αυ-
τό αναφέρει η τουρκική εφημερίδα «Fanatik». Η ομάδα της
Τραπεζούντας έκανε πρόταση 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, η
οποία δεν έγινε αποδεκτή από τον Ολυμπιακό. Λέγεται, μάλι-
στα, ότι στον Μασούρα τηλεφώνησε ο συμπαίκτης του στην
Εθνική Τάσος Μπακασέτας για να τον πείσει.

Φασούλας 
για τον 
παππού 
του Ντόρσεϊ

Σε απάντηση των δηλώσεων του Κροάτη κόουτς Σπάχια, ότι στις εθνικές ομάδες δεν πρέπει να
παίζουν νατουραλιζέ παίκτες, όπως ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στην Ελλάδα, ο Παναγιώτης Φασούλας
πήρε τον λόγο: «Διάβασα κάτι γελοιότητες ότι οι εθνικές πρέπει να παίζουν μόνο με γηγενείς
παίκτες. Αν ψάξει κάποιος στο δημοτολόγιο της Αθήνας θα βρει τον παππού του Ντόρσεϊ, 
νομίζω λέγεται Κωνσταντινίδης, και έχει οικογενειακή μερίδα στην Αθήνα».
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Μ
ε ένα ποιητικό και εικα-
στικό τετραήμερο ξεκί-
νησε ο Σεπτέμβρης στην
Πάτρα, το οποίο τίμησαν

δεόντως όχι μόνο οι Πατρινοί, αλλά και
πολλοί επισκέπτες από διαφορετικά
κράτη, που αγαπούν και είναι μυημένοι
στην ποίηση και την τέχνη. 

Ο λόγος, λοιπόν, για το 5ο Διεθνές
Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας, το οποίο
απέσπασε τις καλύτερες εντυπώσεις
και λόγω της μεγάλης απήχησής του
αποτελεί έναν διεθνή λογοτεχνικό
θεσμό. 

Με άξονες την ίαση της τέχνης και
ειδικότερα της ποίησης και με τίτλο
«Από τον Ιπποκράτη στο poetry thera-
py», το Φεστιβάλ κατάφερε να ενώσει
τους λαούς μέσω της αλληλεπίδρα-
σής τους με την τέχνη, την ποίηση και
την ψυχολογία. 

Ο οραματιστής και πρόεδρος του
Γραφείου Ποιήσεως, Αντώνης Δ. Σκια-
θάς, μίλησε στην «Political» για τον
διεθνή λογοτεχνικό θεσμό και για τα
παιδικά του χρόνια, που τον μύησαν
στον κόσμο της ποίησης. 

Ο κ. Σκιαθάς μιλώντας με ενθουσια-
σμό για την ποίηση, στην οποία αφιέ-
ρωσε όλη του τη ζωή, αναφέρθηκε στα
πρώτα του βήματα στον ποιητικό κόσμο
στην ηλικία των 15 ετών, καθώς ο ίδιος
γαλουχήθηκε με τα ποιήματα των με-
γάλων, Γιάννη Ρίτσου, Οδυσσέα Ελύτη
και Νικηφόρου Βρεττάκου, που αποτε-
λούν τιτάνες της ποίησης. 

Ο πρόεδρος του Γραφείου Ποιήσεως
αναφερόμενος στην ποιητική του πο-
ρεία και στα μελλοντικά του σχέδια ση-
μείωσε ότι τους επόμενους μήνες θα
εκδοθεί ακόμη μια ποιητική συλλογή
με τίτλο «Σπασμένα Δόντια» και του
χρόνου, που είναι τα 40 χρόνια από την
έκδοση του πρώτου του βιβλίου, θα
υπάρχουν αφιερώματα σε περιοδικά
και ένας συλλογικός τόμος με ποιήμα-
τά του από το 1983 έως το 2023. 

«Μάλιστα, σε συνεργασία με εικαστι-
κούς, όπως τον Γιάννη Στεφανάκη, θα

δημοσιευτεί βιβλίο με χαρακτηριστικά
του κ. Στεφανάκη και κείμενα δικά
μου», πρόσθεσε ο κ. Σκιαθάς.

Ποιο το κίνητρο που σας ώθησε
στη διεξαγωγή του Διεθνούς Φε-
στιβάλ Ποίησης Πάτρας;  

Δεν μπορεί κάποιος που ασχολείται με
την ποίηση να μην την υπηρετεί. Αυτό
σημαίνει ότι με κάθε δυνατό μέσο που
έχω προσπαθώ να την προβάλλω και να
συνομιλώ με τα χαρακτηριστικά της.
Στόχος, άλλωστε, του Φεστιβάλ είναι να
επικοινωνηθεί η ποιητική τέχνη από
την Ελλάδα στο εξωτερικό.

Πώς οραματίζεστε την εξέλιξη
του Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης
Πάτρας; 

Το Διεθνές Φεστιβάλ της Πάτρας ανή-
κει σε έναν Οργανισμό, που φέρει το
όνομα «Culture book». Πρόκειται για
έναν φορέα που ασχολείται με τη λογο-
τεχνία και έχει νομική υπόσταση, δη-
λαδή είναι νομικό πρόσωπο. Μάλιστα,
έχει υπό την αιγίδα του το Διεθνές Φε-
στιβάλ Ποίησης Πάτρας και σε ετήσια
βάση τα Βραβεία «Jean Moréas». Πα-
ράλληλα, έχει και το «culturebook.gr»,
όπου αναγνώστες από 52 χώρες διαβά-
ζουν λογοτεχνικά κείμενα σε καθημε-
ρινή βάση και τώρα ξεκινάει το Λογοτε-
χνικό Προσκήνιο Πάτρας, ένας χώρος
όπου θα μπορούν να γίνονται εκδηλώ-
σεις που αφορούν τη λογοτεχνία, την
ποίηση και την πεζογραφία. 

Θεωρείτε πως η Πάτρα διαθέτει
όλα τα εχέγγυα για να γίνει ευρω-
παϊκό κέντρο λογοτεχνίας;

Η Πάτρα είναι μία πόλη, που τα τελευ-
ταία χρόνια, τον 19ο και 20ό αιώνα, έχει
έντονη πνευματική ζωή. Και να μην ξε-
χνάμε το Θέατρο Απόλλων της Πάτρας,
έργο του Τσίλλερ, που είναι ένα από τα
πρώτα θέατρα στην Ελλάδα με αυτά τα
χαρακτηριστικά. Η πρωτεύουσα της
Δυτικής Ελλάδας πάντα διέθετε ποιητι-
κές φωνές και εξαιρετικούς εικαστι-
κούς και μάλιστα να τονίσω ότι σε κάθε
συνεδρίαση που γίνεται για το Φεστι-
βάλ, σε οποιοδήποτε σημείο και να
πραγματοποιείται, είναι κατάμεστο από
Πατρινούς και επισκέπτες που θέλουν
να παρακολουθήσουν ποίηση. 

Αέρας ποίησης,
ελευθερίας 
και τέχνης

Συνέντευξη
στη Ραφαέλα 
Παπαγεωργίου

Ο πρόεδρος του Γραφείου Ποιήσεως
Αντώνης Δ. Σκιαθάς μίλησε στην «Political» για τον 
διεθνή λογοτεχνικό θεσμό και για τα παιδικά του χρόνια, 
που τον μύησαν στον κόσμο της ποίησης.



Σουτζουκάκια 
και παστιτσάδα!

Τον Ανδρέα Γεωργίου υποδέχτηκε στο πατρικό
της σπίτι στην Κέρκυρα η Άντζελα Γκερέκου! Η
πρωταγωνίστρια της σειράς «Η Γη της ελιάς» έκα-
νε το τραπέζι στον σκηνοθέτη των μεγάλων επιτυ-
χιών, ο οποίος απόλαυσε μια παραδοσιακή παστι-
τσάδα από τα χεράκια της ηθοποιού και σουτζου-
κάκια από τη μαμά της, συνοδεία κρασιού από
τους αμπελώνες τους! Ο Κύπριος δημιουργός
ανάρτησε φωτογραφίες από την εκτός πλατό συ-
νάντησή τους, ποζάροντας χαμογελαστοί κι αγκα-
λιασμένοι με φόντο το υπέροχο αρχοντικό της
προέδρου του ΕΟΤ.

Λαχτάρισε ο θίασος

«Βραδιές πολιτισμού» με... πέτρες, φωνές
και απίστευτη φασαρία. Καταγγελία-σοκ της
πρωταγωνίστριας Ιωάννας Πηλιχού στο Insta-
gram για τα όσα απίστευτα βίωσε στους Θρακο-
μακεδόνες κατά τη διάρκεια της παράστασης
«Δείπνο με φίλους»: «Στο γυναικείο καμαρίνι
σκαρφάλωναν ανήλικα αγόρια κι όταν τους εί-
παμε να κατέβουν, πέταξαν πέτρες και κομμά-
τια μάρμαρο. Ήμουν τυχερή και αντί για το κε-
φάλι μου, χτύπησε σε προστατευτικό σίδερο.
Μια παράσταση με απίστευτο θόρυβο, παιδιά
που έτρεχαν και ούρλιαζαν, ενώ άλλος διέσχισε
με ποδήλατο τη σκηνή...». 

Όχι που θα άφηνε την ευκαι-
ρία να πάει χαμένη! Καμαρωτή
- καμαρωτή πόζαρε η μητέρα
της Ελένης Μενεγάκη δίπλα
στον Μπόρις Τζόνσον! Η Ζέτα
Μισόκαλου διατηρεί εξοχικό
σπίτι στην Κάρυστο, φετινό
προορισμό του πρώην Βρετα-
νού πρωθυπουργού, με τον
οποίο συναντήθηκαν και πόζα-
ραν μαζί για selfie! Η «ωραία
Ελένη» αποκάλυψε πως η μα-
μά της και ο πολιτικός έτρωγαν
σε διπλανά τραπέζια!

Χαμογελαστή 
δίπλα στον Τζόνσον

O
λα καλά κι όλα ωραία στον γάμο της Ελεονώρας Ζουγα-
νέλη και του Σπύρου Δημητρίου. Το ζευγάρι, έπειτα από
μια ολιγόμηνη κρίση στη σχέση του, είναι και πάλι μαζί,
με τον σύζυγο να εμφανίζεται στη συναυλία της ερμη-

νεύτριας με τον Αντώνη Ρέμο, στο «Κατράκειο» θέατρο. Η διακριτι-
κή παρουσία του γνωστού δικηγόρου στα παρασκήνια έβαλε φρένο
στις πρόσφατες φήμες χωρισμού, τις οποίες ουδέποτε διέψευσαν
ούτε όμως και επιβεβαίωσαν. Το καλοκαίρι λέγεται πως ήταν μονα-
χικό και για τους δύο, αλλά το φθινόπωρο μάλλον θα τους ανταμεί-
ψει, καθώς μόλις ολοκληρωθούν τα live της τραγουδίστριας, θα
έχουν όλο τον χρόνο για αποδράσεις και εξορμήσεις εντός και
εκτός συνόρων, αναθερμαίνοντας τον έρωτά τους. Το όμορφο ζευ-
γάρι παντρεύτηκε πριν από δύο χρόνια στις Σπέτσες κι ο γάμος τους
αποτέλεσε το κοσμικό γεγονός του νησιού.

ΓΓάμος και βάφτιση μαζί!
Η Φωτεινή Αθερίδου και ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας ενώθηκαν
με τα δεσμά πολιτικού γάμου την Τρίτη, σε μια ρομαντική τελετή
στον Πύργο Μελισσουργού, στα Καλύβια. Είχε προηγηθεί η βά-
φτιση του 3χρονου μοναχογιού τους που πήρε το όνομα Θοδω-
ρής, από τον διάσημο παππού του, Θοδωρή Αθερίδη. Στη δεξίωση
παρευρέθηκαν οι γονείς των νεόνυμφων, η Σμαράγδα Καρύδη
και πολλοί λαμπεροί πρωταγωνιστές του θεάτρου.

Ταξιδάκι - εξπρές για τον Δημήτρη Μακα-
λιά και την εγκυμονούσα Αντιγόνη Ψυχράμη
στο φθινοπωρινό Παρίσι! Το αγαπημένο
ζευγάρι, λίγο πριν υποδεχτεί το δεύτερο
παιδάκι του, απόλαυσε ένα υπέροχο διήμε-
ρο στη γαλλική πρωτεύουσα, με την όμορφη
ηθοποιό να φωτογραφίζεται δίπλα σε ήρωα
της Marvel, δείχνοντάς μας τη φουσκωμένη
κοιλίτσα της! Οι ηθοποιοί αναμένουν τον πε-
λαργό σε τρεις μήνες, ενώ έχουν ήδη ένα
αγοράκι, τον 5χρονο Χάρη!
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Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Τέλος οι φήμες χωρισμού!

Στην Πόλη του Φωτός!



O
ασθενής που έχει προβλήματα στη
μέση ή στη μέση και στο πόδι θα
ακούσει από τον γιατρό όρους με
τους οποίους ίσως δεν είναι εξοι-

κειωμένος. Επίσης, θα έρθει αντιμέτωπος με
αρκετούς μύθους γύρω από τη χειρουργική αν-
τιμετώπιση του προβλήματός του. 

Η δισκεκτομή είναι η αφαίρεση της κήλης του
μεσοσπονδύλιου δίσκου που πιέζει το νεύρο προ-
καλώντας πόνο στο πόδι και στη μέση. Η αποσυμ-
πίεση για σπονδυλική στένωση είναι μία επέμβαση,
κατά την οποία αφαιρούνται το κομμάτι του οστού
και οι υπερτροφικοί σύνδεσμοι που πιέζουν τον
σπονδυλικό σωλήνα και τα νεύρα. Κατά τη σπονδυ-
λοδεσία ενώνονται δύο ή και περισσότεροι σπόν-
δυλοι μεταξύ τους, όπως το λέει και η λέξη (σπόν-
δυλος + δέσιμο). 

«Ένα μεγάλο κομμάτι των ασθενών που ταλαι-
πωρούνται από πόνο στη μέση και το πόδι, που δεν
περνά παρ’ όλες τις θεραπείες, θα ακούσει τον ια-
τρό του να προτείνει, τελικά, χειρουργείο. Αυτό έχει
δύο συνέπειες. 

Από τη μια ο ασθενής είναι χαρούμενος που επι-
τέλους θα υπάρξει κάποια λύση στο πρόβλημά του,
από την άλλη φοβάται πολύ. Το πρόβλημα περιπλέ-
κεται ακόμα περισσότερο από το γεγονός ότι συχνά
ο ασθενής παίρνει αντικρουόμενες γνώμες από ει-
δικούς και μη», αναφέρει ο κ. Παντελής Σταυρινού,
Διευθυντής Νευροχειρουργός.

Υπάρχει ο μύθος ότι το χειρουργείο στη σπονδυ-
λική στήλη είναι «μεγάλο χειρουργείο». Στην πραγ-
ματικότητα τα συχνότερα προβλήματα της οσφυϊ-
κής μοίρας, τα οποία είναι η κήλη του δίσκου, η
σπονδυλική στένωση και τα κατάγματα σπονδύλων,
λύνονται με μικρά, σύντομα και ιδιαίτερα ασφαλή
χειρουργεία. Μάλιστα, με τις σύγχρονες -ελάχιστα

επεμβατικές- τεχνικές τα χειρουργεία αυτά διαρ-
κούν λίγο, συνοδεύονται από ελάχιστο πόνο και τα-
χύτατη επάνοδο στην καθημερινότητα. 

Το 80% των ασθενών θα βρει λύση στο πρόβλημά
του με συντηρητικές μεθόδους (φάρμακα, φυσικο-
θεραπεία, ενέσεις κ.λπ.).Μερικοί όμως ασθενείς
δεν καταφέρνουν να απαλλαγούν από τον πόνο
τους και να κερδίσουν πίσω την ποιότητα ζωής
τους. Γι’ αυτούς τους ασθενείς το χειρουργείο είναι
-με διαφορά- η πιο αποτελεσματική λύση. Συχνά
υπάρχει ο φόβος ενός δεύτερου χειρουργείου. Ο
γιατρός εξηγεί πως υπάρχουν περιπτώσεις που
χρειάζεται πράγματι δεύτερο χειρουργείο. Αυτό
δεν σημαίνει όμως ότι το πρώτο χειρουργείο απέ-
τυχε. Η πιο συχνή αιτία του δεύτερου χειρουργείου
είναι πολύ απλά ότι κάποιο άλλο σημείο της σπον-
δυλικής στήλης νόσησε. Ο χρόνος αποθεραπείας
και αποκατάστασης ποικίλλει σημαντικά από ασθε-
νή σε ασθενή και εξαρτάται από πολλούς παράγον-
τες, όπως π.χ. το είδος της επέμβασης, την ηλικία
του ασθενούς κ.λπ. 
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Το 80% των ασθενών θα βρει 
λύση στο πρόβλημά του με
συντηρητικές μεθόδους (φάρμακα,
φυσικοθεραπεία, ενέσεις κ.λπ.)

Μία δεύτερη γνώμη
Οι χειρουργοί είναι ειδικοί και είναι εκπαι-
δευμένοι στο να αξιολογούν το πρόβλημα
και να προτείνουν λύση. Αλλά δεν έχουν
όλοι την ίδια γνώμη. Όταν κάποιος χειρουρ-
γός (νευροχειρουργός ή ορθοπαιδικός)
προτείνει χειρουργείο, ενώ κάποιος άλλος
όχι, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο ένας
είναι σωστός και ο άλλος όχι. Αυτό σημαίνει
μόνο ότι έχουν διαφορετικές ιδέες ως προς
το πώς θα λύσουν ιδανικά το πρόβλημα του
ασθενούς. Αν ένας ιατρός προτείνει χει-
ρουργείο, αλλά ο ασθενής δεν είναι βέβαιος
αν θέλει να προχωρήσει, μπορεί να ζητήσει
μία δεύτερη γνώμη. Αυτό δεν είναι λάθος
ούτε αποτελεί αμφισβήτηση του ιατρού. Το
χειρουργείο είναι σημαντική απόφαση και
απαιτεί πλήρη ενημέρωση.

Μύθοι για το χειρουργείο της μέσης
Παντελής Σταυρινού,
Διευθυντής Νευροχειρουργός



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)
Αν και η Σελήνη δεν σας επηρεάζει άμεσα με την

αρνητική της διέλευση στο ζώδιο του Υδροχόου, θα

έχετε μία πολύ περίεργη ψυχολογία και σίγουρα

από αύριο θα χρειαστεί να αντιμετωπίσετε πιο δυ-

ναμικά κάποιους φόβους σας.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς τους Ταύρους τα πράγματα είναι αρκετά

πολύπλοκα με τις επαγγελματικές σας δραστηριό-

τητες. Καλό είναι να μην κάνετε σοβαρές δηλώσεις

και, κυρίως, μην σκεφτείτε να αλλάξετε θέση και

γνώμη για κάτι πολύ σοβαρό.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Αναστατωμένοι είστε για θέματα που πρέπει να

τακτοποιηθούν άμεσα. Η εργασία σας θα σας δη-

μιουργήσει αρκετές ανασφάλειες και ίσως να

πρέπει να βάλετε μία σειρά σε κάποιες εκκρεμό-

τητες που έχετε αφήσει λόγω συνθηκών.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς τους Καρκίνους οικονομικά θέματα

θα σας απασχολήσουν σήμερα, όπως επίσης

και ένα προσωπικό ζήτημα που σας έχει ανα-

στατώσει.

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς τους Λέοντες τα πράγματα είναι αρκετά

πολύπλοκα. Μία ανατροπή, ένα γεγονός στον

επαγγελματικό σας χώρο, θα σας βάλει σε σκέ-

ψεις. Αν είστε σε σχέση ή γάμο, θα χρειαστεί να

κάνετε ένα βήμα πίσω, αν έρθετε αντιμέτωποι με

μία ένταση.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Είναι η στιγμή που θα πρέπει να κάνετε μία

στάση, να πάρετε τις ανάσες σας και να σκε-

φτείτε τα επόμενα βήματά σας, αλλά χωρίς

σπασμωδικές κινήσεις. Σε δύο μέρες η Παν-

σέληνος απέναντί σας σας προετοιμάζει για

προσωπικές εκκαθαρίσεις.

Ζυγός
(23/9-23/10)

Για εσάς τους Ζυγούς, χρειάζεστε να εντοπίσετε τα

λάθη που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα και να

απομακρυνθείτε από αυτά. Ίσως μάλιστα να μην

έχετε καλά νέα από μία προσωπική σας υπόθεση.

Σκορπιός
(24/10-21/11)

Με αρκετό εκνευρισμό ίσως ξεκινήσει η μέρα σας. Η

Σελήνη σε μία πολύ δύσκολη γωνία προς εσάς εντεί-

νει τους προβληματισμούς σας, αλλά και σας κάνει

φανερό ποια θέματα χρειάζονται τη φροντίδα σας.

Τοξότης
(22/11-21/12)

Για εσάς τους Τοξότες οι μέρες αυτές σας αναστα-

τώνουν και με την παρέμβαση εξωγενών παραγόν-

των χάνετε την ηρεμία σας, αλλά και την κρίση σας.

Είναι καιρός για ένα διάλειμμα, ώστε να πάρετε πιο

σωστές αποφάσεις.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)

Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβετε τις προσωπι-

κές σας επιλογές και τη διάρκειά τους μέσα στον

χρόνο. Μην αφεθείτε σήμερα σε λάθος αγορές,

ακόμη και αν νιώθετε ότι όλα είναι υπό έλεγχο.

Υδροχόος
(20/1-18/2)

Η Σελήνη και σήμερα στο δικό σας ζώδιο βρίσκε-

ται σε μία δύσκολη γωνία με τον Ουρανό και σε

σύνοδο με τον Κρόνο. Με απλά λόγια, δεν είναι η

καλύτερή σας στιγμή να κάνετε σημαντικά πράγ-

ματα και να πάρετε αποφάσεις που θα καθορί-

σουν το μέλλον σας.

Ιχθύες
(19/2-20/3)

Για εσάς οι μέρες αυτές δοκιμάζουν για ακόμη

μία φορά την υπομονή σας και σας δημιουργούν

έντονα συναισθήματα. Η πορεία της Σελήνης, στο

δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι, είναι μία έντονη έν-

δειξη ότι κάτι δεν πάει καλά αυτή την περίοδο στη

ζωή σας.   
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HΣελήνη σήμερα συνεχίζει τη
διαδρομή της στο ζώδιο του
Υδροχόου, αλλά με έναν πιο
δύσκολο ρόλο, λόγω των

απαιτητικών γωνιών που θα δεχτεί από
τον Ουρανό και τον Κρόνο. Η έλλειψη
υπομονής και η τάση για απαισιόδοξες
σκέψεις θα είναι το στοιχείο αυτής 
της μέρας, επηρεάζοντας τα ζώδια του
Σταθερού Σταυρού, Ταύρο, Λέοντα,
Σκόρπιο και Υδροχόο.  



«Σ
ε καταριέμαι να ζήσεις σε ενδια-
φέροντες καιρούς», λέει μια πα-
λιά κινέζικη παροιμία. Η ευχή (ή
κατάρα) φαίνεται ότι έπιασε για

την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία από την
πρώτη μέρα της ανάληψης των καθηκόντων της
μέχρι σήμερα, μόνο μαζική επέλαση ακρίδων
από τη Λατινική Αμερική δεν αντιμετώπισε. 

Ο απεγκλωβισμός από τη μέγγενη των μνημο-
νίων, η προσπάθεια δημιουργίας θερμού επει-
σοδίου στον Έβρο, η πανδημία και τώρα η ενερ-
γειακή, οικονομική, γεωπολιτική και γεωστρα-
τηγική κρίση που ξέσπασε από την ρωσική ει-
σβολή στην Ουκρανία πριν από έξι μήνες.

Το στοίχημα για τον πρωθυπουργό Κ. Μητσο-
τάκη στη ΔΕΘ είναι κρίσιμο. Όχι μόνο γιατί ο
ίδιος καλείται να δώσει ένα ακόμα δείγμα γρα-
φής στη διαχείριση πολυεπίπεδων και πλήρως
αντικρουόμενων αναγκών, αλλά και να επιβεβαι-
ώσει τη λαϊκή ρήση «των φρονίμων τα παιδιά
πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν».

Η διεθνής οικονομία και το πεδίο της ενέργει-
ας μοιάζουν με κινούμενη άμμο και ο όποιος
σχεδιασμός κινδυνεύει να ανατραπεί στην επό-
μενη γωνία.

Για τον κ. Μητσοτάκη, ο οποίος εξαρχής επέν-
δυσε στην ανάγκη ανάκτησης της αξιοπιστίας της
χώρας και πάλεψε επί τρία χρόνια με νύχια και
με δόντια για να την ανασύρει από το έδαφος της
αναξιοπιστίας και να την καταστήσει ισχυρό και
υπολογίσιμο συνομιλητή, οι όποιες κινήσεις δεν
μπορεί σε καμία περίπτωση να θέσουν υπό αμ-

φισβήτηση την ανοδική πορεία της ελληνικής οι-
κονομίας.

Από την άλλη πλευρά, η κοινωνία ήδη στενάζει
υπό το βάρος της ενεργειακής ακρίβειας και των
δυσβάστακτων αυξήσεων στα βασικά κατανα-
λωτικά αγαθά και τις υπηρεσίες. Και αυτό, καμία
κυβέρνηση δεν μπορεί να το παραγνωρίσει. Πό-
σω μάλλον η κυβέρνηση της ΝΔ που άπλωσε το
πιο γενναιόδωρο δίχτυ προστασίας από όλες τις
χώρες της ΕΕ για την αντιμετώπιση της ενεργει-
ακής μάστιγας. 

Κι επειδή, πάντα, στη ζωή -όπως και στην πο-
λιτική- το κέρμα έχει δύο όψεις, ο πρωθυπουρ-
γός θα μεταβεί στη ΔΕΘ με δύο ισχυρά όπλα: τη
διαρκώς ανοδική πορεία ανάπτυξης της ελληνι-
κής οικονομίας, η οποία σύμφωνα με τη χθεσινή
ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ «σκαρφάλωσε» στο
7,7% και τα υπερέσοδα από τον τουρισμό, τα
οποία αναμένεται να ξεπεράσουν και τις πιο αι-
σιόδοξες προβλέψεις. 

Ένας από τους βασικούς κινδύνους για την
ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από την Ελ-
λάδα είναι η πλήρης διακοπή των ροών του ρω-
σικού φυσικού αερίου, όπως προειδοποιεί η
Morgan Stanley, ένα σενάριο που γίνεται όλο και
πιο πιθανό μετά την ανακοίνωση της Gazprom
για την επ’ αόριστον διακοπή λειτουργίας του
Nord Stream 1.

Οι κίνδυνοι, ωστόσο, για την ελληνική οικονο-
μία αλλά και συνολικά για την Ευρωζώνη καρα-
δοκούν. Ειδικά στην περίπτωση που ο Πούτιν
υλοποιήσει την απειλή του και προχωρήσει σε

πλήρη διακοπή του ρωσικού φυσικού αερίου
προς την ΕΕ, η κατάσταση θα γίνει ακόμα πιο πε-
ρίπλοκη απ’ ό,τι είναι σήμερα. 

Η κυβέρνηση αισιοδοξεί ότι η χώρα μας θα εί-
ναι σε θέση να περιορίσει σταδιακά το ρωσικό
φυσικό αέριο χωρίς μεγάλη δυσκολία αυτόν τον
χειμώνα, μειώνοντας τον κίνδυνο εφαρμογής
δελτίου ενέργειας. Αυτό, άλλωστε, προβλέπουν
και διεθνείς οίκοι, όπως πρόσφατα η JP Morgan. 

Λόγω των σωρευμένων προβλημάτων, ωστό-
σο, που θα αντιμετωπίσουν άλλες ευρωπαϊκές
χώρες, δεν χρειάζονται μαγικές ικανότητες για
να προδιαγράψει κανείς ότι θα βρεθούμε μπρο-
στά σε νέες, δραματικές αυξήσεις, οι οποίες με
τη σειρά τους θα επιφέρουν νέα αύξηση του πλη-
θωρισμού και παρεπόμενη μείωση του διαθέσι-
μου εισοδήματος των καταναλωτών.

Οι κρίσεις, όμως, γεννούν και ευκαιρίες. Και ο
κ. Μητσοτάκης έχει πολλάκις ασκηθεί στο πα-
ρελθόν στη μετατροπή μεγάλων κρίσεων σε ευ-
καιρία για τη χώρα. Όταν όλα πάνε καλά, μοιραία
επέρχεται ένας σχετικός, έστω, εφησυχασμός. 

Η Ελλάδα πέρασε διά πυρός και σιδήρου τα τε-
λευταία δώδεκα και πλέον χρόνια. Έχει μπροστά
της κι άλλη δύσκολη στροφή. Μακάρι η Ευρώπη
να αρθεί στο ύψος των ιστορικών περιστάσεων
και να λάβει τις δέουσες αποφάσεις για το κοινό
καλό. Ακόμα όμως κι αν δεν το πράξει, τουλάχι-
στον στον επιθυμητό βαθμό, «το παιχνίδι» είναι
στα χέρια του πρωθυπουργού. 

Και ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαί-
νεται. 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Ο καλός ο καπετάνιος 
στη φουρτούνα φαίνεται 

Ο πρωθυπουργός
θα μεταβεί στη
ΔΕΘ με δύο
ισχυρά όπλα: τη
διαρκώς ανοδική
πορεία ανάπτυξης
της ελληνικής
οικονομίας και τα
υπερέσοδα από
τον τουρισμό


