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Ζ
ει και αναπνέει για ένα «ατύχημα». Ο λόγος
για τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερν-
τογάν, ο οποίος επιμένει να πυροδοτεί ένα
πολεμικό κλίμα προκειμένου να επέλθει το

πολυπόθητο για αυτόν «προληπτικό χτύπημα» από
την Ελλάδα. Πολύ θα ήθελε να πέσουμε στην παγίδα
του αιώνα και να χάσουμε και τους συμμάχους που
έχουμε. Λες και υπάρχει περίπτωση, αν επιτεθούμε
πρώτοι, να μας υποστηρίξουν οι Αμερικανοί ή οι Γάλ-
λοι... Εδώ με υπεράνθρωπες προσπάθειες και αγο-
ράζοντας εξοπλιστικά προγράμματα καταφέραμε να
συνάψουμε με ΗΠΑ και Γαλλία δύο καλές στρατιωτι-
κές συμφωνίες, για τις οποίες δεν είμαστε και σίγου-
ροι ότι θα τηρηθούν στο 100%. Πόσω μάλλον αν περά-
σουμε πρώτοι στην επίθεση. Είναι απολύτως βέβαιο
ότι τότε θα μας εγκαταλείψουν άπαντες...

Κι όμως, παρά το γεγονός ότι η παγίδα που μας
στήνει ο Ερντογάν βγάζει μάτι, υπάρχουν διάφοροι
θερμοκέφαλοι πρώην στρατιωτικοί, πρώην διπλωμά-

τες, πρώην αναλυτές (και γενικώς ό,τι άλλο υπάρχει
σε πρώην) οι οποίοι με το πατριδόμετρο ανά χείρας
ενισχύουν το αφήγημα των Τούρκων. 

Όλοι αυτοί οι απόμαχοι πολεμολάγνοι ξαφνικά
βρήκαν δημόσιο βήμα και άπαντες έγιναν ειδικοί επί
του πολέμου. Άλλοι θέλουν να κάνουμε προληπτικό
πόλεμο, άλλοι να καταρρίψουμε ό,τι τουρκικό πετάει
παρανόμως στο FIR Αθηνών και άλλοι να επεκτείνου-
με τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια εδώ και τώρα. Αν
και αυτό το τελευταίο χωράει μεγάλη συζήτηση, υπό
την έννοια ότι οι μεγάλες δυνάμεις της Δύσης δεν θα
έβλεπαν με κακό μάτι την επέκταση των χωρικών μας
υδάτων στα 12 μίλια -σε πρώτη φάση- για τις χερσαί-
ες περιοχές μας.

Παρ’ όλα αυτά, οι επιθετικές ενέργειες από την
πλευρά της Ελλάδας, που προτείνουν διάφοροι θερ-
μοκέφαλοι, ενισχύουν το αφήγημα της Τουρκίας ότι
οι Έλληνες είναι προκλητικοί. Αφήστε, δε, που το ψυ-
χολογικό υπόβαθρο τέτοιων αντιλήψεων υποκρύπτει

φοβικά σύνδρομα. Όταν φοβάσαι, όπως και όταν θέ-
λεις να ξεμπερδεύεις ταχέως με ένα πρόβλημα, αυ-
ξάνεται ο πειρασμός είτε να κάνεις απαράδεκτες
υποχωρήσεις είτε να επιτεθείς πρώτος. Μην ξεχνάμε
ότι αυτό ακριβώς επιδιώκει ο Ταγίπ Ερντογάν προκει-
μένου να δημιουργηθούν συνθήκες επιδιαιτησίας με
υπαιτιότητα δικής μας επίθεσης. Σε μια τέτοια περί-
πτωση θα πάρει όσα θέλει χωρίς καν να πάμε στο Διε-
θνές Δικαστήριο της Χάγης.

Η αντιμετώπιση της Τουρκίας από την Ελλάδα προ-
ϋποθέτει, εκτός από ανυποχώρητη και σαφή στάση
στα ζητήματα της ελληνικής κυριαρχίας, σαφήνεια
του αποτρεπτικού μηνύματος και αποφυγή λανθα-
σμένων κινήσεων. Ο κορυφαίος Κινέζος θεωρητικός
του πολέμου Σουν Τσου έλεγε πολύ σοφά: «Θα νική-
σει αυτός που ξέρει πότε να πολεμήσει και πότε να
μην πολεμήσει».
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Ξαφνικά έγιναν όλοι στρατηγοί και ειδικοί επί του πολέμου

Το «προληπτικό χτύπημα» και οι απόμαχοι πολεμολάγνοι
που περιδιαβαίνουν στα τηλεπαράθυρα



Η
Πράγα και εν προκειμένω η Σύ-
νοδος της Ευρωπαϊκής Πολιτι-
κής Κοινότητας μεθαύριο Πέμ-
πτη δεν αποκλείεται να αποτε-

λέσει το φόντο για το επόμενο επεισόδιο
στο μέτωπο των τεταμένων λόγω της άνευ
προηγουμένου εμπρηστικής ρητορικής
του Τούρκου προέδρου ελληνοτουρκικών
σχέσεων. 

Η συνύπαρξη του Κυριάκου Μητσοτάκη
με τον Ταγίπ Ερντογάν στη συνάθροιση των
44 ηγετών, με κεντρικό θέμα τη ρωσική ει-
σβολή στην Ουκρανία και τις δυσμενείς επι-
πτώσεις της για την ευρωπαϊκή ήπειρο, την
Ένωση και τις χώρες στην εξωτερική της
περίμετρο, προσφέρει -θεωρητικά πάντα-
τις συνθήκες για να λάβει χώρα η 5η συνάν-
τηση των δύο ηγετών από τον Σεπτέμβριο
του 2019 και εντεύθεν.

Η... μπάλα στο γήπεδο της Άγκυρας
Κυβερνητικές πηγές επιμένουν, κατά

πληροφορίες, πως η Αθήνα δεν είναι η επι-
σπεύδουσα πλευρά για μια νέα συνάντηση
κορυφής. Διευκρινίζουν ότι η Ελλάδα τάσ-

σεται παγίως υπέρ του διαλόγου ανάμεσα
στις δύο όχθες του Αιγαίου, ωστόσο η πρω-
τοφανής εδώ και πολλές δεκαετίες υιοθέ-
τηση της πλέον ακραίας εκδοχής του τουρ-
κικού αναθεωρητισμού ως επίσημης πολι-
τικής της κυβέρνησης στην Άγκυρα αποτε-
λεί ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο για έναν ειλι-
κρινή, πόσω μάλλον εποικοδομητικό διάλο-
γο. «Αν ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος αυ-
τός είναι που έχει δυναμιτίσει το κλίμα με-
ταξύ των δύο ηγετών με τις γνωστές του δη-
λώσεις, επιδιώξει κάποια συνάντηση με τον
Έλληνα πρωθυπουργό, η ελληνική πλευρά
θα το αξιολογήσει και θα ανταποκριθεί θετι-
κά», ήταν το σχόλιο του κυβερνητικού εκ-
προσώπου Γιάννη Οικονόμου σε σχετική
ερώτηση. Ούτως ή άλλως, η Αθήνα με την εν
γένει στάση της αλλά και ενόψει της άτυπης
Συνόδου της ΕΕ στην Πράγα θέλει να υπο-
γραμμίσει ενώπιον εταίρων και συμμάχων
την αντίθεση ανάμεσα στο περιβόητο πλέον
«Μητσοτάκης γιοκ» του Ταγίπ Ερντογάν και
τη σταθερή επιδίωξη του Κυριάκου Μητσο-
τάκη για σχέσεις καλής γειτονίας επί τη βά-
σει του Διεθνούς Δικαίου.

Σε πρώτο πλάνο οι προκλήσεις
Καίτοι η Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Πολιτι-

κής Κοινότητας είναι τρόπον τινά αφιερω-
μένη στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρα-
νία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόκειται,
σύμφωνα με στενούς του συνεργάτες, να

θέσει επί τάπητος την ακραία μορφή -εξω-
φρενική τη χαρακτήρισε χθες στο briefing
των πολιτικών συντακτών ο κ. Οικονόμου-
της τουρκικής επιθετικότητας, ιδίως τους
τελευταίους μήνες. Στην Αθήνα αξιολογούν
καταρχήν θετικά την παρουσία Ερντογάν
στην Πράγα, καθώς τονίζουν πως εντός του
ευρωπαϊκού πλαισίου ακυρώνεται σε πολύ
μεγάλο βαθμό η αναθεωρητική ατζέντα που
προβάλλει έναντι της Ελλάδας και της Κύ-
πρου. Τα ίδια πρόσωπα ωστόσο επισημαί-
νουν ότι ο πρωθυπουργός θα στηλιτεύσει
ενώπιον των Ευρωπαίων ομολόγων του τις
ωμές απειλές κατά της εδαφικής μας κυ-
ριαρχίας με αιχμή τα νησιά του Ανατολικού
Αιγαίου αλλά και τις ολοένα και συχνότερες
υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών πάνω
από τα πολυπληθή ελληνικά νησιά για να
επιχειρηματολογήσει ότι η τουρκική προ-
κλητικότητα εγκυμονεί σοβαρότατους κιν-
δύνους για την ασφάλεια και τη σταθερότη-
τα στην Ανατολική Μεσόγειο, ιδίως μάλιστα
σε μια εποχή που είναι «ανοιχτή» η πληγή
του Ουκρανικού. Μάλιστα, η επιζήμια διε-
θνώς στάση της Άγκυρας αποτυπώνεται και
στην απροθυμία της προσώρας -είναι η μο-
ναδική χώρα-μέλος της Συμμαχίας- να επι-
κυρώσει τη συνθήκη προσχώρησης Σουη-
δίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, καθώς έτσι
διασπά το ευρωατλαντικό μέτωπο κατά του
Πούτιν.

Στη γραμμή της άκρως προκλητικής συμ-

περιφοράς εντάσσεται και η νέα «μανού-
βρα» της Άγκυρας μέσω της συμφωνίας
Τουρκίας και Λιβύης για την εκμετάλλευση
από την Άγκυρα των ενεργειακών κοιτα-
σμάτων εντός της λιβυκής ΑΟΖ. Άμεση ήταν
η αντίδραση του υπουργείου Εξωτερικών,
που προειδοποίησε σε αυστηρό ύφος ότι
«δεν θα επιτραπούν η παραβίαση της συμ-
φωνίας για την οριοθέτηση ΑΟΖ ανάμεσα σε
Ελλάδα και Αίγυπτο και η πυροδότηση ακό-
μη μιας εστίας έντασης στη Μεσόγειο». Το
ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών επιφυ-
λάχθηκε να τοποθετηθεί με τρόπο επίσημο,
ωστόσο διεμήνυσε ότι «η Ελλάδα θα υπερα-
σπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δι-
καιώματά της στη βάση του Διεθνούς Δι-
καίου και ιδιαίτερα του Διεθνούς Δικαίου
της Θάλασσας», γνωστοποιώντας ότι ξεκινά
νέος γύρος ενημέρωσης συμμάχων και
εταίρων.  
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Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Δεν «αγχώνεται» η Αθήνα για
ενδεχόμενο ραντεβού
Μητσοτάκη - Ερντογάν στην
Πράγα. Σε ευρωπαϊκό γήπεδο
μεταφέρει ο πρωθυπουργός την
άνευ προηγουμένου τουρκική
προκλητικότητα

Ναι στον διάλογο, 
όχι στις προκλήσεις



Ν
α δημιουργήσει νέα τετελεσμένα
στην Ανατολική Μεσόγειο επιχει-
ρεί η Άγκυρα, επαναφέροντας το
τουρκολιβυκό μνημόνιο χάραξης

ΑΟΖ ανάμεσα στην Τουρκία και την κυβέρνη-
ση της Τρίπολης. Άμεση ήταν η απάντηση της
Αθήνας, όπως και η ενεργοποίηση των συμ-
μαχικών διαύλων, με τον υπουργό Εξωτερι-
κών Νίκο Δένδια να επικοινωνεί με τον Αιγύ-
πτιο ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι και να συναν-
τάται με τον πρέσβη των ΗΠΑ Τζορτζ Τσούνη,
την ώρα που η Βουλή των Αντιπροσωπειών
της Λιβύης καταγγέλλει και από την πλευρά
της τις νέες τουρκολιβυκές συμφωνίες.

Οι προθέσεις της Τουρκίας φάνηκαν από
νωρίς. Πολυπληθής και υψηλόβαθμη αντι-
προσωπεία με επικεφαλής τον υπουργό
Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου μετέ-
βη στην Τρίπολη και υπέγραψε συμφωνίες
με την κυβέρνηση της Λιβύης για τους υδρο-
γονάνθρακες. «Υπογράψαμε δύο συμφω-
νίες. Για τους υδρογονάνθρακες, τις περιο-
χές του πρωτοκόλλου και το μνημόνιο συ-
νεργασίας. Οι συνεργάτες μας συνεχίζουν
τις διαβουλεύσεις πάνω σε αυτό. Θα επι-
στρέψουμε αργότερα και με μια συμφωνία
για το αέριο. Όμως, υπάρχουν πολλές λε-
πτομέρειες και προσχέδια και συνεχίζουμε
τις διαβουλεύσεις μας με εποικοδομητικό
τρόπο», ήταν τα λόγια του Μεβλούτ Τσαβού-

σογλου, περιγράφοντας το κλίμα στις συζη-
τήσεις με την πλευρά της κυβέρνησης εθνι-
κής συνεργασίας της Λιβύης, η οποία
εδρεύει στην πρωτεύουσα. Πρόκειται για
μια κίνηση ρελάνς από την πλευρά της Άγ-
κυρας, η οποία περιθωριοποιημένη σε όλα
τα επίπεδα επιχειρεί να αναθερμάνει και να
ενισχύσει το παράνομο τουρκολιβυκό μνη-
μόνιο σε βάρος της συμπεφωνημένης ΑΟΖ
Ελλάδας - Αιγύπτου. Αξίζει να σημειωθεί
πως «απέναντι» στις συμφωνίες με την
Τουρκία τάχθηκε και η Βουλή των Αντιπρο-
σώπων της Λιβύης. Συγκεκριμένα, η πρό-
εδρος Αγκουίλα Σαλέχ χαρακτήρισε τη συμ-
φωνία για τους υδρογονάνθρακες με την
Τουρκία «παράνομη», με δεδομένο ότι η κυ-
βέρνηση Ντμπεϊμπά δεν νομιμοποιείται να

ενεργεί επίσημα, καθώς έχει λήξει η θητεία
της και εκκρεμεί το ζήτημα των εκλογών.

Άμεση αντίδραση - Στο Κάιρο 
ο Δένδιας

Στην Αθήνα σήμανε συναγερμός
από νωρίς, με τον υπουργό
Εξωτερικών να συνομιλεί με
τον Αιγύπτιο ομόλογό του Σά-
μεχ Σούκρι. Και οι δύο πλευ-
ρές αμφισβήτησαν τη νομιμό-
τητα της λιβυκής κυβέρνησης
εθνικής ενότητας να υπογράψει το
εν λόγω μνημόνιο κατανόησης. Παράλληλα, ο
υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε και με
τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζορτζ
Τσούνη, με τον οποίο συζήτησαν τις τελευταί-

ες εξελίξεις στη Λιβύη. Από τη Βασιλίσσης
Σοφίας εκδόθηκε σκληρή ανακοίνωση, στην
οποία επισημαίνονται τα κυριαρχικά δικαιώ-
ματα της χώρας στην περιοχή «τα οποία προ-
τίθεται να υπερασπιστεί με όλα τα νόμιμα μέ-

σα», ενώ υπενθυμίζεται πως το «το τουρ-
κολιβυκό μνημόνιο του 2019 είναι πα-

ράνομο, άκυρο και ανυπόστατο. Ως
εκ τούτου, ουδείς έχει κανένα δι-
καίωμα να το επικαλείται». 

Συγκεκριμένα, σημειώνεται πως
«η Ελλάδα παρακολουθεί ιδιαίτερα

στενά τις εξελίξεις στη Λιβύη και ιδιαίτε-
ρα τη σημερινή υπογραφή μνημονίου συνερ-
γασίας μεταξύ της κυβέρνησης εθνικής ενό-
τητας (GNU) της Λιβύης και της Τουρκίας
στον τομέα των υδρογονανθράκων. Η Ελλάδα
έχει κυριαρχικά δικαιώματα στην περιοχή, τα
οποία προτίθεται να υπερασπιστεί με όλα τα
νόμιμα μέσα, με πλήρη σεβασμό στο Διεθνές
Δίκαιο της Θάλασσας. Υπενθυμίζεται ότι η
Ελλάδα έχει προβεί σε οριοθέτηση της ΑΟΖ
της με την Αίγυπτο, συμφωνία που έχει συνα-
φθεί με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο της Θά-
λασσας. Παράλληλα, η Ελλάδα διατηρεί,
όπως ορίζει η Σύμβαση των Ηνωμένων
Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, δικαίωμα
ipso facto et ab initio σε υφαλοκρηπίδα, η
οποία ελλείψει διμερούς συμφωνίας ορίζεται
με τη μέση γραμμή».
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Τουρκικό ρεσάλτο 
στην Αν. Μεσόγειο

Με νέο «άκυρο»
από ΗΠΑ 
και νέα τουρκική
πρόκληση από 
τη Λιβύη
φουντώνει 
το πολεμικό
κλίμα

Νέο ράπισμα από ΗΠΑ
Με νέα τροπολογία που κατέθεσε ο γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ, η Τουρκία
πιέζεται έτι περαιτέρω προκειμένου να καταφέρει να αποκτήσει τα πολυπόθητα
FG-15 από τις ΗΠΑ. Η τροπολογία θέτει ως απαράβατο όρο για την ενδεχόμενη
πώληση F-16 στην Τουρκία τη ρητή απαγόρευση υπερπτήσεων πάνω από ελλη-
νικά νησιά. Μια επιπλέον δικλίδα ασφαλείας υπέρ ημών ήρθε και από τον δημο-
κρατικό Κρις βαν Χόλεν, ο οποίος πρόσθεσε ως προϋπόθεση την επικύρωση από
πλευράς Τουρκίας τής εισόδου της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, μια
απόφαση που ναι μεν έχει ληφθεί, απαιτεί όμως περισσότερο χρόνο και πιθα-
νώς να μην προλάβει να ψηφιστεί μέχρι τις εκλογές της Τουρκίας.



Τ
ην ημέρα των γενεθλίων της Νέας
Δημοκρατίας ο πρωθυπουργός
έχει συγκαλέσει συνεδρίαση της
«γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής

Ομάδας με στόχο να παρουσιάσει τον οδικό
χάρτη μέχρι τις εκλογές που θα πραγματο-
ποιηθούν στα τέλη της άνοιξης του 2023.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να
κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον Κωνσταντίνο
Καραμανλή, ο οποίος πριν από 48 χρόνια
ίδρυσε την κεντροδεξιά παράταξη, αλλά
και σε όσους διετέλεσαν πρόεδροι του
κόμματος και οι οποίοι κράτησαν ψηλά τις
αρχές και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας,
πρωταγωνιστώντας στην εσωτερική και
ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή.

Ο πρωθυπουργός με τη σημερινή του
ομιλία θα κηρύξει ουσιαστικά την έναρξη
του προεκλογικού αγώνα, καλώντας βου-
λευτές και στελέχη της κεντροδεξιάς παρά-
ταξης να εντείνουν τις περιοδείες τους με
στόχο την ανάδειξη του κυβερνητικού έρ-
γου αλλά και να διατηρήσουν στενή επαφή
με την κοινωνία προκειμένου να αφουγ-
κραστούν τα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους,
σημειώνοντας πόσο καθοριστικό είναι το
αποτέλεσμα της πρώτης κάλπης λόγω του
συστήματος της απλής αναλογικής.

Εκλογικά διλήμματα
Παράλληλα, θα θέσει μια σειρά από εκλο-

γικά διλήμματα, καλώντας τους πολίτες να
συγκρίνουν τα πεπραγμένα της κυβέρνησης
με εκείνα του ΣΥΡΙΖΑ και την καταστροφική
οικονομική πολιτική που ακολούθησε, τονί-
ζοντας ότι η χώρα δεν θα πρέπει να γυρίσει
πίσω σε αυτές τις εποχές. Θα επαναλάβει

ότι στόχος είναι η αυτοδυναμία προκειμέ-
νου να προχωρήσουν με ταχύτητα οι μεταρ-
ρυθμίσεις που απαιτούνται. «Έχουμε δείξει
ότι μπορούμε να ενσωματώνουμε, μπορού-
με να αξιοποιούμε ανθρώπους και απόψεις
που δεν προέρχονται από τον στενό κομμα-
τικό μας χώρο. Αυτό είναι το υπόδειγμα δια-
κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη από
το 2019 μέχρι σήμερα», τόνισε ο κυβερνητι-
κός εκπρόσωπος.

Σκληρή κριτική αναμένεται να ασκήσει ο
πρωθυπουργός για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ, ο
οποίος υιοθετεί ακόμη και fake news προ-
κειμένου να πλήξει τον ίδιο και την κυβέρ-
νηση, ενώ υψηλούς τόνους θα χρησιμοποι-
ήσει και για τη στρατηγική που ακολουθεί ο
Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος δείχνει πλέον
να βρίσκεται κοντά με την Κουμουνδούρου.

Στην πρώτη συνεδρίαση της ΚΟ, που θα
πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία των
βουλευτών έπειτα από δύο χρόνια λόγω της

πανδημίας, ο πρωθυπουργός θα αναφερθεί
στην υλοποίηση των προεκλογικών του δε-
σμεύσεων παρά τις πρωτοφανείς κρίσεις
που αντιμετώπισε, ενώ θα θέσει και τους
στόχους για την επόμενη τετραετία. Ιδιαίτε-
ρη αναφορά αναμένεται να κάνει στις πρω-
τοβουλίες που εξακολουθεί να λαμβάνει η
κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ενερ-
γειακής κρίσης, επαναλαμβάνοντας την
πρότασή του για την επιβολή πλαφόν στην
ανώτατη τιμή του φυσικού αερίου. Θα ανα-
φερθεί επίσης στην τουρκική προκλητικό-
τητα και την αμυντική θωράκιση της χώρας,
τονίζοντας πως δεν πρόκειται να δεχτεί κα-
μία αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιω-
μάτων, κάτι που αποτελεί «κόκκινη γραμ-
μή» για την κυβέρνηση.

Εκδήλωση
Αργά το απόγευμα στα κεντρικά γραφεία

του κόμματος θα πραγματοποιηθεί εκδή-

λωση για την 48η επέτειο από την ίδρυση
της ΝΔ, στην οποία ο πρωθυπουργός θα
εκπέμψει μήνυμα ενότητας, ενώ παράλλη-
λα θα θέσει τον κομματικό μηχανισμό σε
εκλογική ετοιμότητα. 

Πρόκειται για ένα διπλό μήνυμα αισιο-
δοξίας του Κυριάκου Μητσοτάκη τόσο
προς τους βουλευτές όσο και προς τα «γα-
λάζια» στελέχη, καθώς βλέπει τη ΝΔ λί-
γους μήνες πριν από τις κάλπες να προ-
ηγείται με σημαντική διαφορά έναντι του
ΣΥΡΙΖΑ και τους πολίτες να δίνουν ψήφο
εμπιστοσύνης στον Κυριάκο Μητσοτάκη να
διαχειρίζεται τις κρίσιμες καταστάσεις που
αντιμετωπίζει η χώρα.  
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Ο Ευάγγελος Βενιζέλος επέλεξε την επέτειο των γε-
νεθλίων της ΝΔ για να πραγματοποιήσει το διήμερο συ-
νέδριο του Κύκλου Ιδεών με στόχο να αναδείξει τις δια-
φορές του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο ζήτημα των
υποκλοπών, υποστηρίζοντας πως αντιμετωπίστηκε
«αστυνομικά». 

Επίσης, εξέφρασε για μία ακόμη φορά τη διαφωνία
του με την αυτοδυναμία που επιδιώκει ο πρωθυπουρ-
γός, σημειώνοντας πως απαιτείται εθνική συναίνεση,
τονίζοντας την «ανάγκη να υπάρχει μια καλά επεξεργα-
σμένη και συμπεριληπτική εθνική στρατηγική που μπο-

ρεί να συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη δυνατή κοινωνική
και πολιτική συναίνεση, είναι επιτακτική μέσα σε μια
τόσο πολύπλοκη και εύθραυστη συγκυρία, γεμάτη από
προκλήσεις και κινδύνους». 

Στο συνέδριο παρουσιάστηκε δημοσκόπηση της Me-
tron Analysis στην οποία το 52% των ερωτηθέντων επι-
θυμεί κυβέρνηση συνεργασίας με την απλή αναλογική
και να μην οδηγηθεί η χώρα σε επαναληπτικές εκλογές,
τις οποίες ζητά το 45%. Επίσης, το 49% τάσσεται υπέρ
αυτοδύναμης κυβέρνησης, ενώ το 47% θέλει τη συνερ-
γασία μεταξύ των κομμάτων.

Συνέδριο Βενιζέλου στην επέτειο της ΝΔ

Ο Μητσοτάκης θέτει το κόμμα
σε εκλογική ετοιμότητα 

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

Τι θα πει ο πρωθυπουργός
στην ΚΟ της ΝΔ; 
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Ο
ερχομός του Κωνσταντίνου Κα-
ραμανλή στην Ελλάδα μετά τα
έκτροπα της χούντας και μετά
την προδοσία του Κυπριακού

αναμφίβολα σηματοδότησε μια νέα αρχή
για την ελληνική δημοκρατία - και τούτο
έπρεπε να επισφραγίσει ο ίδιος ο Καρα-
μανλής. Το παρασκήνιο πίσω από την ίδρυ-
ση της Νέας Δημοκρατίας είναι πλούσιο
και σε πολλούς άγνωστο.

Πριν από όλα πρέπει να σημειώσουμε ότι
μιλάμε για το 1974, μια έτσι κι αλλιώς εξό-
χως ταραγμένη περίοδο κατά την οποία ο
Καραμανλής έπρεπε να πετύχει τη μετάβα-
ση από τη δικτατορία στην κοινοβουλευτι-
κή δημοκρατία χωρίς, όπως λέμε, «να
ανοίξει ρουθούνι». Άρα, έπρεπε να σβήσει
τα όποια «αμαρτήματα» οδηγούσαν σε δι-
χαστικούς συνειρμούς με τη δεξιά παράτα-
ξη. Η πολιτική είναι αυτό που λέμε «η τέχνη
του ανέφικτου», αν και ο Καραμανλής κα-
τάφερε να ανατρέψει πολλά κατεστημένα.

Ηγετική φυσιογνωμία από την πρώτη
περίοδο που διατέλεσε πρωθυπουργός, ο
Καραμανλής έμελλε να βάλει τις βάσεις
για την εκδημοκρατικοποίηση του τόπου
μετά τη χούντα. Ο «Εθνάρχης» προσγει-
ώνεται στην Αθήνα για να ηγηθεί της μετα-
βατικής κυβέρνησης εθνικής ενότητας και
να επαναφέρει τη δημοκρατική νομιμότη-
τα στη χώρα. Θυμίζουμε για την Ιστορία ότι
η Νέα Δημοκρατία ήταν το τέταρτο κατά

σειρά κόμμα από το οποίο πέρασε ο Καρα-
μανλής, ιδρύοντας μάλιστα δύο εξ αυτών:
βουλευτής εκλέχτηκε για πρώτη φορά με
το Λαϊκό Κόμμα, κατόπιν μετακόμισε στον
Ελληνικό Συναγερμό του στρατάρχη Πα-
πάγου, πριν τον καταργήσει και ιδρύσει το
1956 την προσωποπαγή Εθνική Ριζοσπα-
στική Ένωση (ΕΡΕ). Η οποία μετεξελίχθη-
κε το 1974 στη Νέα Δημοκρατία.

Η αποχουντοποίηση της Δεξιάς ήταν η
βασική προτεραιότητα του αείμνηστου Κα-
ραμανλή, άλλωστε ήθελε να αποσυνδέσει
τον νέο πολιτικό φορέα και από τους «βα-
σιλικούς». Σε αυτή την προσπάθειά του για
την επανίδρυση μιας νέας «Νέας Δημο-
κρατίας» δεν ήταν μόνος του. Είχε μαζί του
και τον Κωνσταντίνο Τσάτσο, έναν από τους
κυριότερους συμβούλους του. Άλλωστε,
στο αρχείο του Τσάτσου εντοπίζεται μια
σειρά σημειωμάτων για την ιδεολογική
διακήρυξη του νέου κόμματος, τα οποία
διαμόρφωσε στην τελική τους εκδοχή ο
ίδιος ο Καραμανλής.

Ποιοι ήταν δίπλα στον Καραμανλή;
Δίπλα στον «νέο» Καραμανλή στοιχή-

θηκε το ηγετικό επιτελείο της ΝΔ, που ου-
σιαστικά αποτέλεσε μια νέα μορφή της
παλαιάς ηγετικής ομάδας της ΕΡΕ: Κων-
σταντίνος Τσάτσος, Ευάγγελος Αβέρωφ-
Τοσίτσας, Γεώργιος Ράλλης, Παναγής Πα-
παληγούρας, Κωνσταντίνος Παπακων-
σταντίνου.

Το επιτελείο αυτό εμπλουτίστηκε και με
νέα πρόσωπα που έβλεπαν στον μεταπολι-
τευτικό Καραμανλή έναν σύγχρονο ηγέτη:
οι Παναγιώτης Λαμπρίας, Κωνσταντίνος
Στεφανόπουλος, Μιλτιάδης Έβερτ, Ιωάν-
νης Μπούτος, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, Σπύ-

ρος Δοξιάδης, ο οικονομικός σύμβουλος
του πρωθυπουργού, καθηγητής Γεώργιος
Δράκος, και ο τεχνικός σύμβουλος Λου-
κάς Κυριακόπουλος.

Στενός συνεργάτης του Καραμανλή ήδη
από εκείνη την εποχή, ο οποίος παρέμεινε
δίπλα του μέχρι και την τελευταία στιγμή,
ήταν βεβαίως ο Πέτρος Μολυβιάτης. Θέ-
λοντας να επιτύχει τον ρόλο του μεταρρυθ-
μιστή, ο Καραμανλής κατάφερε να προ-
σεγγίσει και εξωκομματικά στελέχη που
τον ακολουθούν - Νικόλαος Λούρος, Δη-
μήτριος Νιάνιας, Δημήτριος Ευρυγένης,
Κωνσταντίνος Τρυπάνης και φυσικά ο Δη-
μήτρης Μπίτσιος ως υφυπουργός Εξωτε-
ρικών στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας
και ως υπουργός Εξωτερικών από το 1974
έως το 1977. Κομβικός ήταν βεβαίως και ο
ρόλος του Ξενοφώντα Ζολώτα στην Τράπε-
ζα της Ελλάδος.

Ποια ήταν η νέα... Νέα Δημοκρατία του;
Η νέα πολιτική παράταξη, όπως την

οραματίστηκε ο ίδιος ο Καραμανλής, πε-
ριεγράφηκε στην ιδρυτική πράξη. «Νέα
Δημοκρατία είναι η παράταξη που αγνοεί
τις διενέξεις και τους διχασμούς του πα-
ρελθόντος και προσανατολίζεται στα ευ-
ρύτερα δυνατά σχήματα εθνικής ενότη-
τος... Η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας
υπόσχεται ότι θα υπηρετεί πάντα και μόνο
τα αληθινά συμφέροντα του Έθνους, που
βρίσκονται πέρα και επάνω από τις παρα-
πλανητικές ετικέτες της Δεξιάς, του Κέν-
τρου και της Αριστεράς», αναφέρει μετα-
ξύ άλλων η ιδρυτική πράξη της 4ης Οκτω-
βρίου και προσθέτει: «Νέα Δημοκρατία
είναι η πολιτική παράταξις που ταυτίζει το
Έθνος με τον Λαόν, την Πατρίδα με τους

Ανθρώπους της, την Πολιτεία με τους Πο-
λίτες της, την Εθνική Ανεξαρτησία με τη
Λαϊκή Κυριαρχία, την Πρόοδο με το Κοινό
Αγαθό, την Πολιτική Ελευθερία με την
Έννομη Τάξη και την Κοινωνική Δικαιο-
σύνη».

Κινήθηκε αργά και σταθερά και εισήγα-
γε για πρώτη φορά έννοιες όπως αυτή του
φιλελευθερισμού: «Η ελευθέρα οικονομία
στην οποία πιστεύει η Νέα Δημοκρατία δεν
ημπορεί να αποκλείσει την διεύρυνση του
οικονομικού τομέως, τον οποίο ελέγχει το
κράτος. Και ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία
δεν ημπορεί να βρει την δικαίωσή της χω-
ρίς παράλληλη συμμετοχή των ευρύτερων
λαϊκών τάξεων στην κατανομή του εθνικού
προϊόντος. Κάθε πολίτης της χώρας αυτής
πρέπει να γίνει εργάτης μαζί και νομεύς
της οικονομικής ευημερίας».

Τι σήμαινε το όνομα του κόμματος;
Οι απόψεις διίστανται. Αρκετοί λέγουν

ότι συμβολίζει τη «Νέα» μεταπολιτευτική
περίοδο που σηματοδότησε η πτώση της
χούντας με την εδραίωση της «Δημοκρα-
τίας». Κάποιο άλλοι ρίχνουν στο τραπέζι
την ακόλουθη ερμηνεία: το όνομα έλκει
την καταγωγή του από τη «Νέα Δημοκρα-
τία», μια εβδομαδιαία ελληνική εφημερίδα
που κυκλοφόρησε στο Λονδίνο κατά την
περίοδο της δικτατορίας. Εκεί είχε εμφα-
νιστεί στα τέλη Νοεμβρίου 1972 και το πε-
ρίφημο άρθρο «Η Λύση Καραμανλή» τού
στενού συνεργάτη του «Εθνάρχη» Τάκη
Λαμπρία. Κάποιοι επιμένουν ότι ο Λαμ-
πρίας ήταν αυτός που πρότεινε στον Καρα-
μανλή το όνομα, εμπνευσμένος από τον
τίτλο της εφημερίδας. Μπορεί να συνέβη-
σαν και τα δύο μαζί.

kostastsitounas@gmail.com

Γράφει ο
Κώστας Τσιτούνας

Ποιοι ήταν
δίπλα στον

Κωνσταντίνο
Καραμανλή

το 1974 

Π Ω Σ  Π Ρ Ο Ε Κ Υ Ψ Ε  Η  Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α  « Ν Ε Α  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α »



ΓΓκρίνια για 
τους «άσχετους»
τομεάρχες

Σας το λέω από τώρα και ας με πείτε
κακοπροαίρετο και προβοκάτορα. Στον
ΣΥΡΙΖΑ σύντομα θα ανάψει φωτιά λόγω
των αρμοδιοτήτων που μοιράζονται,
όπως μοιράζονται, στα μέλη της Κεν-
τρικής Επιτροπής. Όπως μαθαίνουμε,
«άλλα αντ’ άλλων» λαμβάνουν χώρα
στο μοίρασμα των τομέων εργασίας.
Ορισμένα στελέχη μάλιστα εξέφρασαν
ανοιχτά τη δυσαρέσκειά τους για το γε-
γονός ότι τέθηκαν επικεφαλής, δηλαδή
συντονιστές, «άσχετα άτομα σε άσχε-
τες θέσεις». Μεταξύ μας, δεν πέφτου-
με και από τα σύννεφα. Έχει παράδοση
ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό... 

Προσωπικές επιθέσεις
Εκτός των άλλων πτυχών της τουρκι-

κής προκλητικότητας, το επόμενο διά-
στημα αναμένεται κλιμάκωση των προ-
σωπικών επιθέσεων σε βάρος της ηγε-
σίας της ελληνικής διπλωματίας, ήτοι
εναντίον Κυριάκου Μητσοτάκη και Νί-
κου Δένδια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις δι-
πλωματών, ο πρωθυπουργός έχει βρε-
θεί και θα ξαναβρεθεί στο στόχαστρο
τουρκικών ΜΜΕ αλλά και των «αυλι-
κών» του Ερντογάν, ενώ πλέον στο «κά-
δρο» έχει μπει και ο υπουργός Εξωτε-
ρικών, με την επίθεση του Ομέρ Τσελίκ
να είναι απλώς η αρχή.

Πρόγραμμα περιοδειών του πρωθυπουργού καταρτίζουν στο Μαξίμου. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης το αμέσως επόμενο διάστη-
μα θα ξεκινήσει επισκέψεις στην περιφέρεια, οι οποίες θα αυξηθούν όσο θα
πλησιάζει η ημερομηνία των εκλογών. Η εντολή που έχει δοθεί από τον πρω-
θυπουργό είναι οι περιοδείες του να είναι στοχευμένες και να συνδυάζονται
με έργα που έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη στις περιοχές αυτές.
Η άμεση επαφή του με τους πολίτες είναι ένα από τα ισχυρά χαρτιά του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη. 
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Η απόσταση 
μεταξύ Μητσοτάκη 
και ΠΑΣΟΚ

Ο πρωθυπουργός σε συνέντευξή
του στους «Sunday Times» είπε μια
φράση που έχει προκαλέσει μεγάλη
αναστάτωση στους πασοκικούς κύ-
κλους. «Drive a wedge between me
and PASOK». Τι είπε δηλαδή; «Αν
κάποιος ήθελε να δημιουργήσει
απόσταση ανάμεσα σε εμένα και το
ΠΑΣΟΚ». Ψάχνονται τώρα στη Χαρι-
λάου Τρικούπη και αναρωτιούνται
γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε
προσωπική αναφορά και δεν μίλησε
για απόσταση μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.
Διότι πολύ απλά ο συνδετικός κρίκος
των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ με τη
ΝΔ είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Ακό-
μη να το καταλάβετε;

Ο πρώην
υφυπουργός έγινε
τσακωτός 

Στάθηκε άτυχος ο πρώην υφυ-
πουργός της ΝΔ. Πήγε ο άνθρωπος
να απολαύσει ένα γεύμα σε ιταλικό
εστιατόριο στο Κολωνάκι μαζί με
καλλίπυγη παρουσία και έπεσε πά-
νω στη γυναίκα του! Για την ακρί-
βεια, η σύζυγος τον είχε πάρει στο
κατόπι και τον τσάκωσε στα πράσα.
Το τι έγινε αδυνατώ να σας το περι-
γράψω… Έφαγε και κάτι ψιλές ο
«γαλάζιος» βουλευτής. Αδερφέ, άσ’
το το ιταλικό, μην ξαναπάς καλύτερα,
δεν το σηκώνεις.

Κούρασες, Βαγγέλη, κούρασες...
Αυτό με τον Κύκλο Ιδεών του Βαγγέλη Βενιζέλου και τις
παρουσιάσεις βιβλίων που κάνει κάθε τρεις και λίγο
έχει κουράσει. Ο άνθρωπος πλέον δεν παράγει πολιτική
και το γνωρίζει. Το ότι συγκεκριμένα ΜΜΕ γράφουν συ-
νέχεια για τον Κύκλο Ιδεών του Βαγγέλη και τα έκτακτα
συνέδριά του κοντεύει να καταντήσει ολίγον γραφικό.
Αν ο άνθρωπος θέλει να επιστρέψει στην κεντρική πολι-
τική σκηνή, ας ιδρύσει έναν κομματικό φορέα να τελει-
ώνουμε. Αυτό με τους κύκλους που τους πάει και τους
φέρνει έχει κουράσει. 

Επισκέψεις στην περιφέρεια

Χ
ωρίς όρεξη για πολλές κουβέντες
είναι ο Κώστας Καραμανλής μετά
τα όσα είπε στα Ανώγεια. Όσοι τον

έχουν επισκεφτεί τελευταία στο γρα-
φείο του στην Παναγή Κυριακού δεν του
παίρνουν λέξη για τις επόμενες κινήσεις
του. Ο ίδιος εμφανίζεται ιδιαιτέρως σκε-
πτικός και ουσιαστικά μόνο ο ίδιος γνω-
ρίζει τι θα πράξει. Το κλίμα πάντως που

εισπράττουν τα «γαλάζια» στελέχη που
τον έχουν συναντήσει είναι πως πιθανό-
τατα ο Κώστας Καραμανλής δεν θα είναι
εκ νέου υποψήφιος στις προσεχείς
εκλογές. Ήταν άλλωστε μια κίνηση που
είχε ακουστεί πολύ καιρό πριν σκάσει το
ζήτημα των υποκλοπών και απλώς οι
εξελίξεις ήρθαν να κάνουν ευκολότερη
την απόφαση. 

Αμίλητος o Κώστας Καραμανλής



Ο αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συ-
νέλευσης της Νατοϊκής Συμμαχίας, βουλευ-
τής Αιτωλοακαρνανίας Σπήλιος Λιβανός, ο
οποίος ήταν μεταξύ των προσκεκλημένων
στο γεύμα που παρέθεσαν στον πρωθυπουργό
εκπρόσωποι των ομογενειακών οργανώσεων
της Νέας Υόρκης, έχει επιδοθεί σε μπαράζ
επαφών. Βρίσκεται πολλές μέρες στην Αμε-
ρική, ενώ ήδη έχει συναντηθεί με τον Αρχιε-
πίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, με ομογε-
νείς στη Σάρλοτ, με ακαδημαϊκούς όπως ο
συγγραφέας Φράνσις Φουκουγιάμα, με τον
πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στη Μόσχα Μάικλ
Μακφάουλ και με την πρώην ΥΠΕΞ των ΗΠΑ
Κοντολίζα Ράις. Μεταξύ άλλων, επισκέφτηκε
τα κεντρικά γραφεία της Google στις ΗΠΑ.
Εκεί ενημερώθηκε από «την πηγή» για τη
χρήση της πλατφόρμας σε πιθανό κυβερνο-
πόλεμο αλλά και για την πολιτική της Google
απέναντι στη Ρωσία.

ΨΨήφισε κατά λάθος ΝΔ!
Θυμάστε όταν ψήφιζαν στη Βουλή για το προ-
εδρείο που θα συστηνόταν για την Εξεταστική
Επιτροπή; Τότε που για τη θέση του προέδρου εί-
χαν ψηφίσει 16 βουλευτές, αν και τα μέλη της
ΝΔ ήταν 15, και όλοι αναζητούσαμε τον δέκατο
έκτο που έριξε ψήφο εμπιστοσύνης στον Γιάννη
Κεφαλογιάννη; Φαίνεται ότι βρέθηκε και πρό-
κειται για τη Χάιδω Ασημακοπούλου, η οποία κα-
τά λάθος ψήφισε τον κ. Κεφαλογιάννη! Μη γελά-
τε, σας παρακαλώ. Τώρα βέβαια δεν γίνεται να
αλλάξει ψήφο. Μετά την απομάκρυνση ουδέν
λάθος αναγνωρίζεται… 

Ο
Παναγιώτης Κουρουμπλής, βουλευ-
τής του Δυτικού Τομέα Αθηνών, επι-
στρέφει στην Κοινοβουλευτική Ομά-

δα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Τη σχετική επιστολή απέ-
στειλε ο Αλέξης Τσίπρας στον πρόεδρο της
Βουλής Κώστα Τασούλα. Υπενθυμίζεται ότι ο
κ. Κουρουμπλής είχε τεθεί εκτός ΚΟ τον
περσινό Δεκέμβριο, μεσούσης της συζήτη-
σης για τον νέο προϋπολογισμό, όταν απευ-
θυνόμενος στους κυβερνητικούς βουλευτές
τούς αποκάλεσε εμμέσως πλην σαφώς «δο-
λοφόνους» επειδή αποδέχτηκαν τους χιλιά-
δες θανάτους ασθενών με Covid εκτός ΜΕΘ.
O χαρακτηρισμός είχε αξιολογηθεί ως
άκρως υπερβολικός, καθώς αφορούσε βου-
λευτές, ενώ επιπλέον σκίασε το αίτημα για
εκλογές που είχε καταθέσει ο κ. Τσίπρας για
πρώτη φορά επισήμως και από το βήμα της
Βουλής. Με την επιστροφή του κ. Κουρουμ-
πλή ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει πάλι 86 βουλευτές
στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του. Και κά-
ποιοι μου έλεγαν ότι ο Παναγιώτης ήθελε να
ξαναπάει στο ΠΑΣΟΚ. 
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Οι επαφές Λιβανού 
στις ΗΠΑ

Η ΑΕΚ έκλεψε 
την παράσταση...

Το happening βεβαίως της περασμένης εβδομά-
δας ήταν το γήπεδο της ΑΕΚ. Στα εγκαίνια βρέθηκε

πολύς κόσμος. Από πού να αρχίσω και
πού να τελειώσω, από τον Κώστα

Λαλιώτη ή από τον Νίκο Χαρδα-
λιά; Δίπλα στον πρόεδρο Δημή-
τρη Μελισσανίδη διέκρινα τον
πρώην πρωθυπουργό Κώστα
Καραμανλή, ο οποίος είναι

ακραιφνής Παναθηναϊκός, τον
«καπετάνιο» Γιώργο Βαρδινογιάν-

νη, τον Αεκτζή υπουργό Οικονομικών
Χρήστο Σταϊκούρα, τον Άδωνι Γεωργιάδη, τον Γιώργο
Πατούλη και τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Ομολογου-
μένως ήταν μια καλή διοργάνωση. 

Επιστροφή
Κουρουμπλή στην
Κουμουνδούρου

Ο πρωθυπουργός έφυγε για ταξίδι-
αστραπή στο Λονδίνο προκειμένου να βρί-
σκεται στο πλευρό του πεθερού του Βόι-
τσεχ Γκραμπόφσκι, η υγεία του οποίου
επιδεινώθηκε σημαντικά. Ο πατέρας της
συζύγου του Μαρέβας Μητσοτάκη-
Γκραμπόφσκι είναι 89 ετών.

Ο Χατζηδάκης
κατάφερε το
ακατόρθωτο
Για να λέμε την αλήθεια, ο Κωστής Χα-
τζηδάκης έφερε τα πάνω κάτω στο θέμα
της απονομής των συντάξεων. Μαθαίνω
ότι το επόμενο διάστη-
μα θα πραγματο-
ποιηθεί και
ειδική εκ-
δήλωση
με αφορ-
μή τον
μηδενι-
σμό των
εκκρεμών
κύριων
συντάξεων.
Οι αριθμοί μιλά-
νε από μόνοι τους: το
97% των κύριων συντάξεων έχει ήδη εκ-
δοθεί, καθώς μέσα σε σύντομο χρονικό
διάστημα απονεμήθηκαν πάνω από
400.000 συντάξεις. Και από εκεί που ο
ΕΦΚΑ χρωστούσε 700 εκατ. ευρώ σε
συντάξεις και αναδρομικά, τώρα οφείλει
μόλις 40 εκατ., τα οποία αναμένεται να
δώσει μέσα στον Οκτώβριο.

Δύσκολες ώρες 
για την οικογένεια 
του πρωθυπουργού 

Χ
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Αποσυμπίεση σε Τζαβάρα
Μαθαίνω ότι από το Μέγαρο Μαξίμου έχουν αρχίσει το

μασάζ στον Κώστα Τζαβάρα, ο οποίος εδώ και πολύ και-
ρό κινείται εκτός γραμμής κόμματος και «απειλεί» ότι θα
αποχωρήσει πλήρως από την πολιτική, αν και στο τέλος
δεν θα το κάνει… Πάντως, οι ψύχραιμοι κυβερνητικοί τον
έχουν προσεγγίσει προκειμένου να υπάρξει η απαραίτητη
αποσυμπίεση και να διασφαλιστεί ότι ο Τζαβάρας θα κατέβει ξανά
υποψήφιος. 

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς βρέθηκε
στο Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνο-
λογίας στην Κρήτη και του ζήτη-
σαν να γράψει ένα σύντομο μή-
νυμα σε έναν διαδραστικό πίνα-
κα αφής. Τι φαντάζεστε ότι έγρα-
ψε; «Άρης». Βεβαίως δεν εννο-
ούσε ούτε τον Βελουχιώτη ούτε
τον θεό του πολέμου. Τον πλανή-
τη Άρη εννοούσε ο άνθρωπος.

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…

Τα
...

 Π
ρό

σω
πα

Δ
εν σας κρύβω ότι στο δημοκρατικό τόξο υπάρχει μια ανησυχία που απορρέει
από τη δημοσκοπική αύξηση-σταθεροποίηση των ακραίων. Παρά τη σταθερό-
τητα του προβαδίσματος της ΝΔ και την τάση ανάκαμψης, η οποία εμφανίζεται

σχεδόν σε όλες τις δημοσκοπήσεις (με πιο πρόσφατη αυτήν της Metron Analysis για
το Mega, όπου η αναγωγή της ψήφου τής δίνει ένα ποσοστό κοντά στο 36%), ένας συν-
δυασμός ευρημάτων κάνει πολλούς να ανησυχούν: αφενός η αύξηση των ποσοστών
της Ελληνικής Λύσης στα επίπεδα του 6%, αφετέρου η σταθερότητα του ποσοστού του
κόμματος Έλληνες (το διάδοχο σχήμα της Χρυσής Αυγής) στα επίπεδα του 2%-2,5%.
Όπως εκτιμούν σχεδόν όλοι οι δημοσκόποι, η διατήρηση του ποσοστού αυτού στις
έρευνες υποδηλώνει ότι η επίτευξη του στόχου του 3% είναι δυνατή και πως η είσο-
δος/επιστροφή στη Βουλή ενός ακροδεξιού κόμματος είναι ένα πιθανό ενδεχόμενο.

«Πρόεδρε, κατέβασε
τον Τσακαλώτο 
από το τρένο» 

Οι αρθρογράφοι του προέδρου Αλέ-
ξη θυμήθηκαν πάλι να χτυπήσουν τον
Ευκλείδη Τσακαλώτο, έτσι χωρίς ιδιαί-
τερο λόγο… Βασικά, ο λόγος είναι ότι η
«Ομπρέλα» θα δώσει, λέει, συνέχεια
στην αντίδραση που εκδήλωσαν μέλη
της στα κομματικά όργανα για τη συγ-
κατάθεση του ΣΥΡΙΖΑ στην ένταξη της
Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ.
Αυτό βεβαίως ενοχλεί σφόδρα τον Αλέ-
ξη Τσίπρα και έπιασαν δουλειά οι προ-
εδρικές πένες γράφοντας διάφορα
όμορφα, ότι ο Τσακαλώτος θα πρέπει
να δείξει με ποιους θα πάει και ποιους
θα αφήσει και ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει
να «βάλει τα πράγματα στη θέση τους
και ίσως να κατεβάσει από το τρένο
όσους τραβούν συνέχεια το φρένο».
Νομίζω, είναι μια χαρούμενη ατμό-
σφαιρα στην Κουμουνδούρου. 

Η ισχυρή γυναικεία ομάδα 
της Google
Ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με το Top5 της Google
στην Ελλάδα. Είναι οι γυναίκες που κρατούν τα ηνία της εταιρείας στη χώρα
μας και η αλήθεια είναι ότι εντυπωσίασαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η Πέγκυ
Αντωνάκου, διευθύντρια για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Adaire Fox-Mar-
tin, πρόεδρος της Google Cloud International, η Lie Junius, VP Govt Affairs
& Public Policy Cloud, η Ευγενία Μπόζου, υπεύθυνη Government Affairs &
Public Policy για την Ελλάδα, και η Βικτωρία Καλφάκη, υπεύθυνη Public
Sector για Ελλάδα και Κύπρο, Google Cloud.

Ανησυχία για την άκρα Δεξιά

Κι άλλος 
«γαλάζιος» γάμος 
Πολύς κόσμος συγκεντρώθηκε στον
γάμο του επιχειρηματία Γιάννη Μαρ-
τάτου, ο οποίος είναι και μέλος της
Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ. Μεταξύ
πολλών «γαλάζιων» στελεχών, το
απόγευμα του Σαββάτου στον γάμο
έδωσαν το «παρών» ο αντιπρόεδρος
της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο
γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής
του κόμματος Παύλος Μαρινάκης, ο
υφυπουργός Ναυτιλίας Κώστας Κα-
τσαφάδος, η βουλευτής Στέλλα Μπί-
ζιου, ο πρώην πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ
Σάκης Ιωαννίδης και άλλα «γαλάζια»
στελέχη με θητεία στη Νεολαία του
κόμματος. Κουμπάρος του ζευγαρι-
ού, ο συνέταιρος του Γιάννη Μαρτά-
του και σημείο αναφοράς για τη νυ-
χτερινή Αθήνα Βαγγέλης Πιττερός.
Κάθε καλό να ευχηθούμε... 



Μ
εγάλες θα είναι οι προκλή-
σεις που θα αντιμετωπίσει η
Ελλάδα στο πλαίσιο της πα-
ρουσίας του πρωθυπουργού

Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ευρωπαϊκή
Πολιτική Κοινότητα που θα συνεδριάσει
στην Πράγα την ερχόμενη Πέμπτη.

Πού και πώς θα κινηθεί ο Έλληνας
πρωθυπουργός; Ποια θα είναι τα ζητήμα-
τα τα οποία θα τεθούν; Πώς θα επηρεάσει
η νέα γεωπολιτική κοινότητα το οικοδό-
μημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Η «Politi-
cal» έκατσε στο τραπέζι με δύο σημαντι-
κούς διεθνολόγους, προκειμένου να εν-
τοπιστούν όλες οι παράμετροι της ελληνι-
κής παρουσίας στην πλατφόρμα του πολι-
τικού συντονισμού αλλά και τα όσα πρό-
κειται να συζητηθούν για το θέμα της
ενεργειακής κρίσης που απασχολεί όλες
τις προσκεκλημένες χώρες που θα ενω-
θούν για πρώτη φορά σε αυτό το επίπεδο.

Η συνάντηση θα φέρει σε επαφή ηγέτες
από ευρωπαϊκές χώρες επί ίσοις όροις
και θα ανοίξει ένας διάλογος για πιθανές
λύσεις που μπορεί να δοθούν σε συγκε-
κριμένα θέματα. 

«Οι εξελίξεις έχουν φέρει στο επίκεν-
τρο τα ενεργειακά θέματα. Η πρωτοβου-
λία έχει ως στόχο να καλύψει το κενό στην
πολιτική φωνή της Ένωσης. Πρόκειται να
είναι μια γεωπολιτική κοινότητα. Η πρό-
σκληση του Μισέλ ως προέδρου του Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου αναφέρεται στην
ασφάλεια του ανεφοδιασμού και στην οι-
κονομικά προσιτή ενέργεια. Η κοινότητα

θα αφορά και θέματα που δεν είχε σκε-
φτεί ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν. Είναι
προσκεκλημένοι σχεδόν οι πάντες και αυ-
τό έχει θετική διάσταση, αλλά υπάρχει και
μειονέκτημα. Είναι μεγάλος ο αριθμός
των προσκεκλημένων. Δεν περιμένουμε
κάποιο σημαντικό αποτέλεσμα», μας είπε
ο καθηγητής Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής
Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπι-
στήμιο Κωνσταντίνος Λάβδας. 

«Υπήρχαν εδώ και πολλές
δεκαετίες γαλλικές προσπά-
θειες να φτιαχτούν θεσμοί πα-
ράλληλοι με την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Θυμίζω τις γαλλικές
προσπάθειες για μια Ευρωπαϊ-
κή Μεσογειακή Κοινότητα. Πα-
ράλληλοι θεσμοί που μπορεί να
ανακαλύψουν κενά. Αυτές οι
συζητήσεις έχουν πάρει μια νέα
δραματική σημασία λόγω της
εισβολής της Ρωσίας στην Ου-
κρανία και υπάρχουν χώρες
που έχουν κάνει αιτήσεις να
μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως χώρα
έχουμε κάθε λόγο να παρακολουθούμε
από κοντά τις γαλλικές πρωτοβουλίες,
γιατί έχουν ενδιαφέρον και επειδή είμα-
στε στενός σύμμαχος της Γαλλίας. Επίσης
είναι ευκαιρία να έχουμε συναντήσεις με
χώρες που δεν είχαμε την ευκαιρία. Τρί-
τον, ας μην ξεχνάμε ότι είναι προσκεκλη-

μένη η Τουρκία. Εκεί μένει να δούμε πώς
θα τοποθετηθούν οι δύο χώρες», τόνισε
χαρακτηριστικά ο γνωστός καθηγητής. 

«Η Ευρώπη δεν θα σταθεί στο πλάι
της Τουρκίας στο θέμα των νησιών»

Από την πλευρά του ο καθηγητής Διε-
θνών Σχέσεων Αλέξανδρος Δε-
σποτόπουλος τόνισε στην «Po-
litical» πως η κατάσταση στην
Ευρώπη έχει αλλάξει σε ση-
μαντικό βαθμό. «Η κατάσταση
έναντι της Τουρκίας έχει αλλά-
ξει σε σημαντικό βαθμό συγ-
κριτικά με το 2019. Η κατάστα-
ση σήμερα είναι πιο περίπλοκη
για την Τουρκία. Έως και οι μέ-
χρι πρότινος σύμμαχοί τους
Γερμανοί αντιμετωπίζουν την
Τουρκία με σκεπτικισμό και με
επιφύλαξη. Νομίζω ότι θα έχει
δύσκολες ώρες ο Ερντογάν
στην Πράγα. Νομίζω ότι η Ευ-
ρώπη είναι μεν πάντα αργή και

επιφυλακτική στο να αναλάβει δράση.
Όταν διακυβεύεται ο ευρωπαϊκός οικονο-
μικός χώρος, δηλαδή η ίδια η ΕΕ και κά-
ποια κυριότητα όπως τα ελληνικά νησιά,
τότε η αντίδραση είναι σκληρή. Η Γερμανία
τα έχει καλά με όλους, αλλά με την Τουρ-
κία έχει ιδιαίτερη σχέση, όμως η ιερή αγε-
λάδα για τη Γερμανία είναι ο ευρωπαϊκός

οικονομικός χώρος. Είναι ο οικονομικός
πνεύμονας και όχι μόνο της Γερμανίας.
Κανείς στην Ευρώπη δεν θα σταθεί στο
πλάι της Τουρκίας στο θέμα των νησιών»,
υπογράμμισε ο κ. Δεσποτόπουλος. 

Επιπρόσθετα, επισήμανε πως στην Ευ-
ρώπη υπάρχουν δύο μπλοκ: το πρώτο που
είναι υπέρ του πλαφόν στην τιμή του φυσι-
κού αερίου και υποστηρίζεται από 15 χώ-
ρες και το δεύτερο που λέει να βάλουμε
πλαφόν αλλά αυτό να γίνει μόνο στο ρωσι-
κό φυσικό αέριο. «Αυτό δεν μας ικανοποι-
εί, γιατί έχουμε εισροές από υγροποιημέ-
νο φυσικό αέριο. Άρα, νομίζω ότι η κυ-
βέρνηση έγκαιρα διέγνωσε τη δική μας
ανάγκη που ταυτίζεται με την ευρωπαϊκή
ανάγκη. Δυστυχώς, υπάρχουν χώρες που
δεν συμπράττουν με αυτό», είπε σχετικά
με την ενεργειακή κρίση. 
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Δύο διεθνολόγοι, ο καθηγητής
Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής
Πολιτικής στο Πάντειο
Πανεπιστήμιο Κωνσταντίνος
Λάβδας και ο καθηγητής
Διεθνών Σχέσεων
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος,
μιλούν στην «Political» για τη
συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής
Πολιτικής Κοινότητας

του 
Μίλτου Σακελλάρη

«Θα περάσει δύσκολα
στην Πράγα ο Ερντογάν»

Κωνσταντίνος Λάβδας

Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
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Μ
ετά την πρόθεση ψήφου, σειρά πήρε και το
κατά πόσο ενδιαφέρουν τους πολίτες οι τη-
λεφωνικές επισυνδέσεις βάσει των δημο-
σκοπήσεων. Και αυτό το ζήτημα βρέθηκε στο

επίκεντρο της κριτικής της Κουμουνδούρου. Μέχρι τώρα
ξέραμε ότι τον κόσμο δεν τον αφορά σχεδόν καθόλου το
ζήτημα των παρακολουθήσεων και ότι η προσοχή είναι
στραμμένη στα προβλήματα της καθημερινότητας και
κυρίως της ακρίβειας. Το γεγονός αυτό έγινε σχεδόν βε-
βαιότητα από τις δημοσκοπήσεις που ήρθαν στο φως της
δημοσιότητας και στις οποίες το ενδιαφέρον των πολιτών
για την υπόθεση των παρακολουθήσεων ήταν ιδιαίτερα
χαμηλό. 

Στον ΣΥΡΙΖΑ, όμως, υποστηρίζουν πως έχουν στοιχεία
που αποδεικνύουν ότι η εικόνα αυτή είναι επίπλαστη και
πως αυτό που συμβαίνει είναι το άκρως αντίθετο. Ότι, δη-
λαδή, το ενδιαφέρον του κόσμου είναι πολύ υψηλό. Πη-
γές της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχολιάζοντας τις
πληροφορίες αυτές που κυκλοφόρησαν και στα social
media τονίζουν πως ένα τέτοιο ζήτημα υψίστης σημα-
σίας για τη δημοκρατία δεν νοείται να μην ενδιαφέρει τον
κόσμο: «Αφού αποκρύπτεται εσκεμμένα ακόμη και αυτό,
φαντάσου πόσο αξιόπιστες είναι οι δημοσκοπήσεις γενι-
κότερα. Καλά τα είπε ο Τσίπρας πως ούτε ο Μητσοτάκης
δεν τις εμπιστεύεται». 

Έγινε της… Ομπρέλας 
Νέα αφορμή για να «τη βγει αριστερά» στον πρόεδρο

του ΣΥΡΙΖΑ βρήκε η Ομπρέλα! Σε επιστολή που υπογρά-

φουν όλα τα στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης
στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, χαρακτηρίζουν ως λάθος την υπερψή-
φιση από το κόμμα της ένταξης των Σουηδίας και Φινλαν-
δίας στο ΝΑΤΟ! Στην επιστολή σημειώνεται πως «η έντα-
ξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ ανατρέπει
βασική ρύθμιση της μεταπολεμικής περιόδου για την ου-
δετερότητα των δύο χωρών που συνδυαζόταν, μάλιστα,
επί χρόνια στο εσωτερικό τους με ένα αξιοζήλευτο κοι-
νωνικό κράτος», παραβλέποντας ότι έχει μεσολαβήσει η
επίθεση της Ρωσίας σε όμορο κράτος. 

Συζητώντας με στελέχη της Προοδευτικής Συμμα-
χίας του ΣΥΡΙΖΑ για τις αντιδράσεις Τσακαλώτου, Φίλη,
Βούτση και των λοιπών της τάσης της Ομπρέλας στη θε-
τική ψήφο του ΣΥΡΙΖΑ για ένταξη της Σουηδίας και Φιν-
λανδίας στο ΝΑΤΟ, τονίζουν πως πρόκειται περί παλαι-
οκομματικής αντίληψης και συμπεριφοράς του παλιού
Συνασπισμού. «Οι εποχές αλλάζουν αλλά και οι ανάγ-
κες. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και εκείνος μετασχηματιστεί σε
ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κόμμα. Αυτή τη στιγμή δεν
μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια στην απειλή», τονί-
ζουν οι ίδιες πηγές. 

Ο αγιασμός και
το μήνυμα Ιερώνυμου 
Σε ρυθμούς κανονικότητας… και με το μυαλό στις
εκλογές έγινε φέτος ο αγιασμός της νέας Κοινο-
βουλευτικής Συνόδου, καθώς έπειτα από δύο χρό-
νια η αίθουσα της Ολομέλειας γέμισε από βουλευ-
τές όλων των κομμάτων. Πρόκειται για τις εργασίες
της Δ’ και τελευταίας, πριν από τις εκλογές, Συνό-
δου της Βουλής. Ο καθιερωμένος αγιασμός τελέ-
στηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο που ευχή-
θηκε να επικρατήσει ενότητα και συνεργασία στην
αντιμετώπιση των προβλημάτων. «Να αφήσουμε τα
μικρά που μας χωρίζουν και να δούμε τα μεγάλα
που μας ενώνουν», ευχήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος.
Παρόντες στην τελετή του αγιασμού ήταν ο αντιπρό-
εδρος της κυβέρνησης Παναγιώτης Πικραμμένος, ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, ο επικεφα-
λής της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Μιχάλης Κατρίνης,
υπουργοί και βουλευτές όλων των κομμάτων. Ο
πρωθυπουργός απουσίαζε λόγω της εσπευσμένης
αναχώρησής του για το Λονδίνο, με αφορμή την επι-
δείνωση της υγείας του πατέρα της συζύγου του
Μαρέβας Γκραμπόφσκι. 
Στα υπουργικά έδρανα βρέθηκαν ο υπουργός Εργα-
σίας Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Μεταναστευ-
τικής Πολιτικής Νότης Μηταράκης, ο υπουργός Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, ο
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γε-
ωργιάδης, ο υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτό-
πουλος, ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης
και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδω-
ρος Σκυλακάκης.
Ενόψει της έναρξης της νέας Συνόδου, ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ Α. Τσίπρας έστειλε επιστολή στον πρό-
εδρο της Βουλής για την επιστροφή στην ΚΟ του ΣΥ-
ΡΙΖΑ του Παναγιώτη Κουρουμπλή. Ο τελευταίος εί-
χε αποπεμφθεί από την ΚΟ του κόμματος τον Δε-
κέμβριο του 2021, όταν με αφορμή την τότε μελέτη
Τσιόδρα - Λύτρα για τη θνητότητα των διασωληνω-
μένων εντός και εκτός ΜΕΘ είχε μιλήσει για ανθρώ-
πους που δολοφονήθηκαν. Με την προσχώρηση
Κουρουμπλή η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί και πάλι 86
βουλευτές. 
Ως ανεξάρτητος βουλευτής, πάντως, ο Π. Κουρουμ-
πλής στήριξε και συντάχθηκε με όλες τις κύριας
πολιτικής σημασίας ψηφοφορίες με το κόμμα της
αξιωματικής αντιπολίτευσης χωρίς διαφοροποι-
ήσεις και όπως φάνηκε ήταν θέμα χρόνου να επα-
νενταχθεί στον ΣΥΡΙΖΑ. 

Τρικυμία στον ΣΥΡΙΖΑ
λόγω ΝΑΤΟ 
και υποκλοπών 

Στην Κουμουνδούρου δεν εμπιστεύονται
άλλες δημοσκοπήσεις παρά μόνον 
τις δικές τους 



ΤΡΙΤΗ 4 OKTΩΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΘΕΣEIΣ12

Μ
ε τον πληθωρισμό να είναι μια στυγνή
πραγματικότητα και με την ανάγκη των
αναπροσαρμογών στη ζωή μας, ο σχεδια-

σμός για τις επιχειρήσεις είναι πιο αναγκαίος τώρα
από οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή στην ιστορία.

Είναι σχεδόν αξίωμα ότι όταν σχεδιάζουμε κάτι,
θα το κάνουμε καλύτερα, πιο αποδοτικά και σίγουρα
με λιγότερο κόπο και άγχος. Οι πιο φανατικοί θα μας
πουν ότι ένα έργο ξεκινάει από τη στιγμή που μπήκε
σαν ιδέα στο μυαλό μας. «Βάσει της θεωρίας του
William Deming ο προγραμματισμός των ενεργειών
ενός οργανισμού είναι μια αέναη κυκλική διαδικα-
σία, η οποία μαθαίνει από τον παρελθόν της και επα-
νασχεδιάζει το μέλλον της με αποτέλεσμα η υλοποί-
ηση να βαίνει συνεχώς βελτιούμενη. 

Η έννοια του προϋπολογισμού ενός οργανισμού
είναι σύνθετη και ως εκ τούτου πολλά πράγματα μα-
ζί. Είναι η διαδικασία, η εφαρμογή, η οργάνωση, η
πληροφόρηση, η γνώση, η αποτίμηση, η αξιολόγηση
δομών και πρακτικών, οι ευαισθησίες των αριθμών,
ο τρόπος σκέψης και η τεκμηρίωση της απόφασης. Ο
προϋπολογισμός δεν είναι μόνο η πρόβλεψη των
αριθμών αλλά κάτω από συνθήκες και η δημιουργία
τους. Ναι ακριβώς. «Μην αρκεστείς λοιπόν μόνο
στην πρόβλεψη του μέλλοντος, αλλά προχώρησε και
στη δημιουργία του κάνοντας τις απαραίτητες αλλα-
γές και ρυθμίσεις».

Οι καιροί είναι παράξενοι και οι προϋπολογισμοί
θα είναι δύσκολοι. Όλοι έχουμε καταλάβει ότι μια
καταιγίδα έχει αρχίσει, μια καταιγίδα που τα έχει
όλα. Ανατίμηση τιμών πρώτων υλών, αύξηση κό-

στους υπηρεσιών, αύξηση ενεργειακού κόστους,
ερωτηματική επάρκεια καυσίμων, πτώση της κατα-
νάλωσης και αρνητική ψυχολογία συνθέτουν την
«τέλεια καταιγίδα».

Άλλος ένας λόγος να ασχοληθούμε με τον σχεδια-
σμό του 2023. Με τις συνθήκες και τις προβλέψεις
που υπάρχουν σήμερα, οι επιχειρήσεις θα έχουν μια
δύσκολη χρονιά το 2023 και θα πρέπει η διαδικασία
του σχεδιασμού να είναι τόσο επιτακτική όσο και
προσεκτική περισσότερο από κάθε άλλη φορά.

Το να έχεις μια κακή χρονιά είναι μέρος της πραγ-
ματικότητας, το να μην το ξέρεις όμως είναι έγκλη-
μα. Αν το ξέρεις και από πριν, μπορεί να έχεις την ευ-
καιρία να αλλάξεις πολιτικές και πρακτικές, τουλάχι-
στον αυτές που μπορείς να επηρεάσεις.

Η διαδικασία του προϋπολογισμού, δηλαδή η συλ-
λογή στοιχείων, είναι ίσως και η πιο σημαντική από
όλες. Γιατί είναι τότε που «κάνουμε ταμείο» για την
τρέχουσα χρονιά και χρησιμοποιούμε τη γνώση και
την εμπειρία του παρελθόντος για να προγραμματί-
σουμε το μέλλον μας. Εμμέσως λοιπόν αξιολογούμε
έσοδα και έξοδα, προϊόντα και υπηρεσίες, πολιτικές
και πρακτικές, κανάλια διανομής και τρόπους επι-
κοινωνίας. Δηλαδή, επανεξετάζουμε όλα αυτά που
έγιναν στο παρελθόν για να είμαστε όσο πιο ρεαλι-
στικοί αλλά και παραγωγικοί γίνεται για τις ενέργειες
το μέλλοντος. Για αυτό λοιπόν μπαίνουν στο μικρο-
σκόπιο και αξιολογούνται όλες οι συνεργασίες που
έχουμε, είτε αφορούν πελάτες είτε προμηθευτές.

Ο «προγραμματισμός» δεν είναι ούτε τμήμα μιας
εταιρείας, ούτε κουτάκι σε κάποιο οργανόγραμμα,

ούτε μια άψυχη τυπική διαδικασία. Είναι συνήθεια,
είναι τρόπος σκέψης, είναι τρόπος ζωής, είναι κουλ-
τούρα. Για πολλούς η εκπαίδευση και η μύηση ενός
οργανισμού σε αυτή την κουλτούρα είναι ίσως και το
μεγαλύτερο από τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής
του «ετήσιου προϋπολογισμού».

Με την ολοκλήρωση ενός προϋπολογισμού επί
της ουσίας έχουμε τον οδικό χάρτη για την επόμενη
χρονιά, έχουμε τη λίστα με τις δράσεις και τους
υπευθύνους για αυτές. «Ποιος κάνει τι και μέχρι πό-
τε», λέω εγώ και χωρίς αυτό πολλά πράγματα μένουν
στη θεωρία ή στα χαρτιά και δεν γίνονται ποτέ.

Μια από τις παθογένειες της μεσαίας επιχειρημα-
τικότητας είναι ότι παίρνουμε αποφάσεις βάσει του
ενστίκτου που έχουμε για τη δουλειά μας και βάσει
μιας ιδεατής εικόνας που έχουμε για τη «δική μας»
τη δουλειά, για το «δικό μας» το παιδί.

Με την ολοκλήρωση ενός σωστού προϋπολογι-
σμού δεν θα έχουμε εκπλήξεις. Θα ξέρουμε τις ευαι-
σθησίες μας, τα καλύτερα και τα χειρότερα σενάρια
και τουλάχιστον θα έχουμε τον χρόνο να αντιμετωπί-
σουμε τις αρνητικές επιπτώσεις και να εκμεταλλευ-
τούμε τις θετικές.

Να προτείνω λοιπόν σε όλους -παλιούς και νέους-
τους επιχειρηματίες και τα στελέχη των επιχειρήσεων
να υιοθετήσουν την παραπάνω λογική και να ακολου-
θήσουν την παραπάνω διαδικασία. Θα φανούν τα προ-
φανή πλεονεκτήματα της πληροφόρησης και της δια-
δικασίας αμέσως, καθώς και το αποτέλεσμα στην
κουλτούρα του οργανισμού σας λίγο αργότερα, όταν
όλα θα έχουν γίνει συνήθεια και τρόπος ζωής. 

Ο σχεδιασμός στην επιχειρηματικότητα σήμερα πιο αναγκαίος από ποτέ

Α
ν κάποιος φαίνεται πολύ καλός για να είναι
αληθινός, τότε μάλλον είναι. Οι χειριστικοί άν-
θρωποι συχνά υπερτονίζουν και βασίζονται

υπερβολικά στη φήμη τους – είναι πάντα σπουδαία
άτομα, που θέλουν να βοηθούν τους άλλους, να σώ-
ζουν τους πληγωμένους και να αναγνωρίζονται για τα
επιτεύγματά τους. Θα διαφημίσουν τις προσωπικές θυ-
σίες τους σε όλους τους πρόθυμους ακροατές, και το
κλειδί του κινήτρου τους είναι η έντονη προσοχή για
αυτά που έχουν κάνει.

Η αυτοθυσία είναι απλώς ένα κάλυμμα για τους χει-
ριστικούς ανθρώπους. Συχνά, χρησιμοποιείται ως μη-
χανισμός για να κερδίζουν την εμπιστοσύνη, και τους
βοηθά να αναγνωρίζουν πιθανά θύματα. Αν βρίσκεσαι
σε κατάσταση όπου θέλεις να σωθείς και πιστεύεις εύ-
κολα στην ιδέα ενός ανθρώπινου σωτήρα, που είναι
πρόθυμος να τα αφήσει όλα για να σε βοηθήσει, θα εί-
σαι πιο εύκολο θύμα από κάποιον με πιο πεσιμιστική
οπτική. Με την ίδια λογική, αν κάποιος σε ξαφνιάζει
συνεχώς με την ικανότητά του να μαντεύει αυτό που
θέλεις ή χρειάζεσαι, τα προειδοποιητικά σημάδια
έχουν ήδη αρχίσει να φαίνονται. Οι αυθεντικές σχέσεις
απαιτούν χρόνο για να χτιστεί εμπιστοσύνη και να γνω-
ριστεί ο ένας με τον άλλο. Οι χειριστικοί άνθρωποι χρει-
άζονται να προσπεράσουν αυτό το στάδιο, ώστε να
αποφύγουν τον κίνδυνο να αποκαλυφθούν πριν ο άλ-

λος «κολλήσει». Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να
το κάνουν αυτό είναι να μάθουν γρήγορα τι μπορεί να
σε εντυπωσιάσει και να το εκμεταλλευτούν όσο γίνε-
ται.  Οι χειριστικοί άνθρωποι πάντα βρίσκουν τρόπο να
πετάξουν στην κουβέντα ζουμερές λεπτομέρειες για
το πώς έχουν πληγωθεί, παρά τις προσπάθειές τους να
είναι άψογοι, και τις περισσότερες φορές, αυτό παίρνει
τη μορφή ασπρόμαυρου τρόπου σκέψεις.

Αν βρεθείς να νιώθεις άβολα ακούγοντας κάποιον να
μην μπορεί να ξεπεράσει παλιές αδικίες, και η συζήτη-
ση μοιάζει μεροληπτική υπέρ του ομιλητή, ίσως είναι
καλό να κάνεις ένα βήμα πίσω.

Σε αντίθεση με τους χειριστικούς ανθρώπους, οι πε-
ρισσότεροι μπορούν να αναγνωρίσουν τον δικό τους
ρόλο σε παλιές καταστάσεις που τους πλήγωσαν – και
το πιθανότερο είναι ότι δεν θα μοιραστούν αυτές τις
ιστορίες μέχρι η σχέση σας να έχει φτάσει σε ένα υψη-
λό επίπεδο οικειότητας, ενώ οι χειριστικοί τείνουν να
χρησιμοποιούν αυτόν τον τρόπο για να συνδεθούν από
την αρχή. Οι ειδικοί στη χειραγώγηση μπορούν να κά-
νουν τον εαυτό τους να ταιριάξει σε κάθε κατάσταση
και συζήτηση. Άνθρωποι που έχουν επιβιώσει από
σχέσεις με χειριστικούς συντρόφους συχνά σοκάρον-
ται όταν ανακαλύπτουν ότι η «σύνδεσή» τους με το άλ-
λο άτομο ήταν φανταστική. Κανείς δεν ξέρει πώς να
δημιουργήσει ομοιότητες όπως ένα χειριστικό άτομο –

και εύκολα αλλάζουν τα χόμπι και τα ενδιαφέροντά
τους για να ταιριάξουν με τον εκάστοτε περίγυρο.

Οι ειδικοί στη χειραγώγηση που προσπαθούν να σε
κερδίσουν, μπορούν να είναι πολύ πειστικοί όταν μοι-
ράζονται τον ενθουσιασμό τους για τα κοινά σας ενδια-
φέροντα. Οι άνθρωποι που έχουν ως τελικό σκοπό να
παίρνουν αυτό που θέλουν από τους άλλους είναι ειδι-
κοί στο να οικοδομούν άμεσες συνδέσεις. Φαίνονται
συμπαθείς, εύκολοι στην επικοινωνία , προσγειωμέ-
νοι. Τους αρέσει να αρχίζουν συζητήσεις με αγνώ-
στους, ειδικά σε περιπτώσεις που θα τονώσουν το εγώ
τους ή θα ενισχύσουν την εικόνα που προσπαθούν να
χτίσουν εκείνη τη στιγμή.

Όταν μια αρχική συνομιλία καθοδηγείται διακριτικά
με τρόπο που προσπαθεί να σε πείσει για τις εκπληκτι-
κές ιδιότητες του άλλου προσώπου, είναι μια καλή
στιγμή για να αναλύσεις τα συναισθήματά σου και να
αναγνωρίσεις πιθανά προειδοποιητικά σημάδια.

Όταν εκτεθείς σε έναν ειδικό στη χειραγώγηση, η
εμπιστοσύνη σου στους άλλους ανθρώπους θα κλονι-
στεί. Αν και, σε κάποιες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να
σε προστατέψει, μπορεί επίσης να σε κάνει πιο επιρρε-
πή σε αχρείαστο πόνο και δυσκολίες στις σχέσεις σου.
Η εξάσκηση στην πρόληψη από τη χειραγώγηση είναι
ένα σημαντικό βήμα για να αποφύγουμε τις μακροχρό-
νιες επιπτώσεις της.  

Πολύ καλό για να είναι αληθινό

της
Ιφιγένειας 
Θεοχαρίδη

Ψυχολόγος, 
MSc Σχολική 
Ψυχολόγος, 
MSc διαταραχές
άγχους και φοβίας

του
Κώστα 

Αγγελάκη

aggelakis@pro-visions.eu,
www.pro-visions.eu



ΤΡΙΤΗ 4 OKTΩΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΘΕΣEIΣ13

Η αλήθεια των διεθνών συνθηκών... και η αλήθεια της «πολιτικής»

Π
όσοι από εμάς γνωρίζουμε το καθεστώς της
εθνικής μας κυριαρχίας και τα απορρέοντα νό-
μιμα δικαιώματά μας; Αναμφίλεκτα, δεν θα

απομειώσουμε τις βασικές αρχές του διεθνούς μας δι-
καίου, που έχουν ως εδραίες συνισταμένες την προστα-
σία και τον σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων κά-
θε χώρας. Με βάση το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη
του ΟΗΕ κάθε χώρα έχει δικαίωμα στη νόμιμη άμυνά
της. Ειδικότερα, οφείλουμε να γνωρίζουμε πως:
� Το καθεστώς των νήσων Λήμνου και Σαμοθράκης
διέπεται από τη Σύμβαση της Λωζάννης για τα Στενά του
1923, η οποία αντικαταστάθηκε με τη Σύμβαση του Mon-
treux του 1936.
� Το καθεστώς των νήσων Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου και
Ικαρίας διέπεται από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης
του 1923.
�Το καθεστώς των Δωδεκανήσων διέπεται από τη Συν-
θήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947.

Η αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών Λή-
μνου και Σαμοθράκης μαζί με την αποστρατιωτικοποί-
ηση των Δαρδανελλίων, της Θάλασσας του Μαρμαρά και
του Βοσπόρου, καθώς επίσης και των τουρκικών νη-
σιών Ίμβρου (Gokceada), Τενέδου (Bozcaada) και Λα-
γουσών (Tavcan) αρχικώς προβλεπόταν από τη Σύμβα-
ση της Λωζάννης για τα Στενά του 1923, ωστόσο καταρ-
γήθηκε από τη Σύμβαση του Montreux του 1936, η
οποία, όπως ρητώς μνημονεύεται στο προοίμιό της, αν-
τικατέστησε στο σύνολό της την προαναφερόμενη Σύμ-
βαση της Λωζάννης.

Το δικαίωμα της Ελλάδας να εξοπλίσει τη Λήμνο και
τη Σαμοθράκη αναγνωρίστηκε από την Τουρκία, σύμ-

φωνα και με την επιστολή που απηύθυνε στον Έλληνα
πρωθυπουργό στις 6 Μαΐου 1936 ο τότε Τούρκος πρέ-
σβης στην Αθήνα Roussen Esref, κατόπιν οδηγιών της
κυβέρνησής του. Η τουρκική κυβέρνηση επανέλαβε
αυτήν τη θέση, όταν ο τότε υπουργός Εξωτερικών της
Τουρκίας Rustu Aras, απευθυνόμενος προς την Τουρκι-
κή Εθνοσυνέλευση με την ευκαιρία της κύρωσης της
Συμβάσεως του Montreux, αναγνώρισε ανεπιφύλακτα
το νόμιμο δικαίωμα της Ελλάδας να εγκαταστήσει στρα-
τεύματα στη Λήμνο και τη Σαμοθράκη με τις εξής δηλώ-
σεις του: «Οι διατάξεις που αφορούν τις νήσους Λήμνο
και Σαμοθράκη, οι οποίες ανήκουν στη γειτονική μας
και φιλική χώρα Ελλάδα και είχαν αποστρατιωτικοποι-
ηθεί κατ’ εφαρμογήν της Σύμβασης της Λωζάννης του
1923, επίσης καταργήθηκαν με τη νέα Σύμβαση του
Montreux και αυτό μας ευχαριστεί ιδιαίτερα» (Εφημερί-
δα των πρακτικών της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης,
τεύχος 12, Ιούλιος 31/1936, σελ. 309 επ.).

Όσον αφορά τα νησιά Μυτιλήνη, Χίο, Σάμο και Ικαρία,
πουθενά στη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης δεν προ-
βλέπεται ότι αυτά θα τελούν υπό καθεστώς αποστρατιω-
τικοποιήσεως. Να θυμίσουμε εδώ ότι η Τουρκία με τη
Συνθήκη της Λωζάννης έχει παραιτηθεί από κάθε άλλη
διεκδίκηση (άρθρα 15, 26 της συνθήκης). Η ελληνική
κυβέρνηση ανέλαβε μόνον την υποχρέωση, σύμφωνα
με το Άρθρο 13 της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάννης, να
μην εγκαταστήσει εκεί ναυτικές βάσεις ή οχυρωματικά
έργα.

Τα Δωδεκάνησα παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα «κατά
πλήρη κυριαρχία» από τη Σύμβαση Ειρήνης των Παρι-
σίων, μεταξύ Ιταλίας και Συμμάχων, τον Απρίλιο του

1947. Περαιτέρω, οι διατάξεις τής εν λόγω Συνθήκης
προβλέπουν την αποστρατιωτικοποίηση των νήσων αυ-
τών: «Αι ανωτέρω νήσοι θα αποστρατιωτικοποιηθώσι
και θα παραμείνωσιν αποστρατιωτικοποιημέναι». Στα
Δωδεκάνησα υφίστανται ορισμένες δυνάμεις εθνοφυ-
λακής, οι οποίες έχουν δηλωθεί σύμφωνα με τα προ-
βλεπόμενα από τις διατάξεις της συμφωνίας CFE.

Όσον αφορά τους τουρκικούς ισχυρισμούς για απο-
στρατιωτικοποίηση των Δωδεκανήσων, σημειώνεται:
«Η Τουρκία δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος σε αυ-
τήν τη Συνθήκη του 1947, η οποία επομένως αποτελεί
“res inter alios acta” για αυτήν, δηλαδή ζήτημα που αφο-
ρά άλλα κράτη. Σύμφωνα, δε, με το άρθρο 34 της Συνθή-
κης της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών, “μια συν-
θήκη δεν δημιουργεί υποχρεώσεις ή δικαιώματα για
τρίτες χώρες” εκτός των συμβαλλομένων».

Πέραν δε της απειλής πολέμου, πρέπει να τονίζονται
στα διεθνή fora με κάθε ευκαιρία για να μη λησμονούμε
ότι η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο το 1974, κατά παρά-
βαση των διατάξεων της Συνθήκης Εγγυήσεως για την
Κύπρο, στην οποία η Ελλάδα αποτελεί συμβαλλόμενο
μέρος, και παρά τις πολυάριθμες αντίθετες αποφάσεις
του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνέλευσης
των Ηνωμένων Εθνών, συνεχίζει να διατηρεί μια σημαν-
τική στρατιωτική δύναμη στα κατεχόμενα εδάφη. 

Και αντί επιλόγου, ουδείς πρέπει να πιστεύει αφελώς
ότι οι αδηφάγες ορέξεις της Τουρκίας λαμβάνουν χώρα
για εσωτερική κατανάλωση ενόψει των εθνικών εκλο-
γών της, αλλά ότι συνιστούν ένα διαχρονικό εθνικό σχέ-
διο δράσης με απωθημένα όνειρα... ικανά να τορπιλί-
σουν τη σκακιέρα της διεθνούς ειρήνης.

Η
πολιτική ρητορική υπάρχει κίνδυνος να
εξελιχτεί σε θυμωμένη παράθεση κοινοτο-
πιών που δεν τις παίρνει κανείς στα σοβαρά,

ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται μια οδυνηρή αυτοα-
κύρωση όλων όσα επιδιώκονται.

Στην προσπάθειά τους τα κόμματα και αρκετά
πολιτικά πρόσωπα να ασκήσουν υπεύθυνη και
εποικοδομητική κριτική με επιχειρήματα, εξαντ-
λούνται σε μακρόσυρτες ανακοινώσεις -σεντονιά-
δες στην κυριολεξία- με κείμενα άνευρα, ανούσια
και με φράσεις επαναλαμβανόμενες, σαν να τις εί-
χαν έτοιμες στο συρτάρι. Χρυσοί Ολυμπιονίκες
στην... ξύλινη γλώσσα! Αντί να διατυπώνουν με σύν-
τομες και έξυπνες προτάσεις τις ιδέες και τις θέ-
σεις τους, παρασύρονται σε γνωστές και τετριμμέ-
νες διατυπώσεις που αφήνουν αδιάφορη την κοι-
νωνία. Καιρός για αλλαγή πλεύσης στην επικοινω-
νία με τους πολίτες. Καιρός για να συμβουλευτείτε
τον Οδηγό Πολιτικής Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύε-
σθαι» με 333+1 tips για να πετύχετε έναν γόνιμο
αγώνα επικοινωνίας με την κοινωνία και τους απαι-
τητικούς πλέον πολίτες. Επωφεληθείτε από την

προσφορά για τους αναγνώστες της «Political».
1. Κόμματα-κάστρα απόρθητα καταρρέουν και

εξαφανίζονται όταν οι πολίτες ανακαλύπτουν κραυ-
γαλέα αναποτελεσματικότητα, αλαζονεία και ανεκ-
πλήρωτες υποσχέσεις. Μια ματιά στην πολιτική ιστο-
ρία το επιβεβαιώνει.

2. Στην εποχή μας δεν υπάρχει αλεξίσφαιρος πο-
λιτικός. Μιας χρήσεως, η πλειονότητα.

3. Στις δημοσκοπήσεις οι αριθμοί και οι «πίτες»
δεν λένε «σοφίες» και θέσφατα. Λένε ό,τι εξήγηση
θέλεις να δώσεις. Ερμηνεία κατά το δοκούν!

4. Η Δευτέρα μετά την Κυριακή των εκλογών θα εί-
ναι μια μέρα με λιακάδα για την κοινωνία και τους
πολίτες ή συννεφιασμένη Κυριακή;

5. Η στρατηγική της νοσταλγίας στην πολιτική δεν
είναι και πολιτική πρόταση για το μέλλον. Δεν είναι
πρόσταγμα και επηρεάζει ελάχιστα την ψήφο των
πολιτών.

6. Οι πολιτικοί δεν κρίνονται από τις προθέσεις
τους. Πάντα κρίνονται εκ του αποτελέσματος.

7. Η επιτυχία ενός πολιτικού δεν φαίνεται από τα
likes που κερδίζει στα social media αλλά από το αν

λύνει τις εκκρεμότητες και τα προβλήματα που ταλα-
νίζουν τους πολίτες.

8. Στην πολιτική τα απρόοπτα γεγονότα καθορί-
ζουν την πορεία των πραγμάτων με αποτέλεσμα την
ανατροπή κάθε σχεδιασμού. Ιδιαίτερα κατά την προ-
εκλογική περίοδο. 

9.Δεν κάνουμε όλοι για όλα. Ιδιαίτερα στην πολιτι-
κή. Η πολιτική θέλει όραμα, ρεαλισμό, αξιοπρέπεια,
ενσυναίσθηση και γερό στομάχι! 

10. Έξυπνη δήλωση πολιτικού «με τον Θεό μοι-
άζουμε, κρατάμε και οι δύο τον λόγο μας»!

11.Στην πολιτική όλη η τέχνη της ψηφοθηρίας είναι
το αγκίστρι και το δόλωμα. Πώς το ρίχνεις και τι δό-
λωμα βάζεις! 

Περισσότερα tips θα βρείτε στον Οδηγό Πολιτικής
Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι» 333+1 tips και μό-
νο για τους αναγνώστες της ψηφιακής εφημερίδας
«Political» διατίθεται στην προνομιακή τιμή των 10
ευρώ από 15. Επωφεληθείτε! Για παραγγελίες και
περισσότερες διευκρινίσεις επικοινωνήστε στο e-
mail: grammateia@nkmediagroup.gr ή στα τηλέ-
φωνα 2109568066-6932266217. 
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του Νίκου Καϊμακούδη

«Σ
κεφτείτε τον Πούτιν ως
τζογαδόρο που πήρε το
μεγαλύτερο ρίσκο της κα-
ριέρας του όταν εισέβαλε

στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου. Κα-
νένα από τα μεγάλα στοιχήματά του δεν
του έχει βγει έκτοτε και έχει χάσει τις πε-
ρισσότερες παρτίδες. Όμως είναι “αλυσο-
δεμένος” στο τραπέζι και είναι αποφασι-
σμένος να τα παίξει όλα για όλα για να φο-
βίσει τους αντιπάλους του και να τους
αναγκάσει να κάνουν πίσω». Έτσι περι-
γράφει ο γνωστός Αμερικανός δημοσιο-
γράφος και συγγραφέας Ντέιβιντ Ιγκνάτι-
ους, σε άρθρο του στη «Washington
Post», την κατάσταση στην οποία βρίσκε-
ται πλέον ο Ρώσος πρόεδρος.

Πίστευε ότι η «ειδική επιχείρηση»,
όπως αποκαλεί την εισβολή στην Ουκρα-
νία, θα ήταν «περίπατος». Όμως, ο πόλε-
μος έχει κλείσει ήδη επτά μήνες, ο ρωσι-
κός στρατός έχει υποστεί τεράστιες απώ-
λειες και πολλά από τα εδάφη που κατά-
φερε τελικά να καταλάβει στη Νοτιοανα-
τολική Ουκρανία τα έχει πλέον απολέσει
λόγω της μεγάλης αντεπίθεσης των ου-
κρανικών δυνάμεων. Ο Πούτιν κήρυξε με-
ρική επιστράτευση 300.000 εφέδρων,
ανακοίνωσε την προσάρτηση των κατεχό-
μενων εδαφών της Ουκρανίας και απειλεί,
ξανά, με τη χρήση πυρηνικών.

Τα τρία σενάρια 
Όπως έγραψε πρόσφατα το Politico σε

ανάλυσή του, τρία είναι τα επικρατέστερα
σενάρια, εάν οι εξελίξεις ξεπεράσουν τον
Πούτιν και είναι πλέον ανίκανος να τις χει-
ριστεί. Να αποχωρήσει οικειοθελώς με τα
απαραίτητα ανταλλάγματα (όπως είχε γί-
νει το 1999 με τον Μπόρις Γέλτσιν, που τον
διαδέχθηκε ο Πούτιν). Να ανατραπεί από
λαϊκή εξέγερση. Να ανατραπεί από στρα-
τιωτικό πραξικόπημα (όπως είχε συμβεί
τον Αύγουστο του 1991 εναντίον του Μι-
χαήλ Γκορμπατσόφ, εγχείρημα που, αν
και απέτυχε, είχε επισπεύσει τις διαδικα-
σίες για την κατάρρευση της ΕΣΣΔ).

Σε περίπτωση που ο Πούτιν δεχθεί να
αποχωρήσει από το Κρεμλίνο -κάτι που
στην παρούσα φάση φαντάζει απίθανο-,
πιθανός διάδοχός του θα ήταν ο πρώην
επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών
(FSB) και νυν γραμματέας του Συμβουλί-
ου Ασφαλείας της Ρωσίας, Νικολάι Πα-
τρούσεφ. Είναι silovik, όπως και ο Πούτιν

(siloviki λέγονται στα ρωσικά τα πρώην
στελέχη των μυστικών υπηρεσιών ή του
στρατεύματος που κατέχουν πλέον υψη-
λόβαθμες θέσεις στο κράτος), και αντιμε-
τωπίζει με εχθρότητα τη Δύση και ειδικά
τις ΗΠΑ. Στα 71 του πια, θα μπορούσε να
γίνει μεταβατικός πρόεδρος, σε μια φάση
πριν από την οριστική διαδοχή του Πούτιν.

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ είναι ένα άλλο
πρόσωπο από το περιβάλλον Πούτιν που
θα μπορούσε να τον διαδεχθεί. Τον Μάιο
του 2008 εξελέγη πρόεδρος για μία τετρα-

ετία, με τον Πούτιν να αναλαμβάνει πρω-
θυπουργός και το 2012 άλλαξαν θέσεις. Το
2020 έγινε αναπληρωτής πρόεδρος του
Συμβουλίου Ασφαλείας. Στα 57 του είναι
αρκετά νέος, ώστε να διεκδικήσει την
εξουσία, αλλά το μέλλον του εξαρτάται
από αυτό του Πούτιν.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Τούλα
και πρώην επικεφαλής της ασφάλειας του
Ρώσου προέδρου, Αλεξάντερ Ντιούμιν,
είναι, σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές,
o αγαπημένος τού Πούτιν, αλλά σε μια μά-

χη για τον προεδρικό θώκο οι στενές σχέ-
σεις του μαζί του τον καθιστούν ευάλωτο. 

Μια άλλη λύση θα ήταν ο υπουργός Γε-
ωργίας, Ντμίτρι Πατρούσεφ, γιος του Ν.
Πατρούσεφ. «Ένας κληρονομικός ηγεμό-
νας θα είχε, εξ ορισμού, ισχυρότερο έν-
στικτο επιβίωσης από ό,τι ένας τρελός δι-
κτάτορας που κρύβεται στο καταφύγιο»,
σύμφωνα με το Politico.

Η τρόικα, η εξέγερση 
και το πραξικόπημα

Εάν ο Πούτιν εκδιωχθεί, κριθεί ανίκα-
νος να κυβερνά ή δολοφονηθεί, το πιθα-
νότερο σενάριο είναι να αντικατασταθεί
από μια τρόικα, που θα μπορούσαν να την
αποτελούν ο προαναφερθείς Ν. Πατρού-
σεφ, ο επικεφαλής της FSB Αλεξάντερ
Μπόρτνικοφ, ο υπουργός Εσωτερικών
Βλαντίμιρ Κολοκόλτσεφ ή ο υπουργός
Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού.

Ο πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν
και ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομ-
πιάνιν έχουν λιγότερες πιθανότητες να
διαδεχθούν τον Πούτιν στο σενάριο της μη
οικειοθελούς απομάκρυνσης.

Η εμμονή του Πούτιν με την Ουκρανία
θα μπορούσε να προκαλέσει λαϊκή εξέ-
γερση και στη Ρωσία, όπως έγινε με την
«Πορτοκαλί Επανάσταση» το 2004-05 και
τις διαδηλώσεις της πλατείας Μαϊντάν το
2015 στην Ουκρανία. Σε ένα σενάριο με
πλήρη ανατροπή του σημερινού καθεστώ-
τος, δύο είναι τα πρόσωπα που θα μπο-
ρούσαν να ανέλθουν στην εξουσία. Ο Αλε-
ξέι Ναβάλνι, που έχοντας επιβιώσει από
μια απόπειρα δολοφονίας βρίσκεται στη
φυλακή, και ο πρώην επικεφαλής της πε-
τρελαϊκής Yukos, Μιχαήλ Χοντορκόφσκι,
που ζει εξόριστος στο Λονδίνο.

Τέλος, στο σενάριο της βίαιης ανατρο-
πής του Πούτιν από τον στρατό, κομβικό
ρόλο, που θα τους ανοίξει τον δρόμο για
την προεδρία, αναμένεται να έχουν ο δια-
βόητος «χασάπης της Μαριούπολης»,
υφυπουργός Άμυνας Μιχαήλ Μιζίντσεφ,
ο ηγέτης της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ
και ο επικεφαλής των μισθοφόρων της
Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν.
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Τα σενάρια για την επόμενη
ημέρα εάν ο Ρώσος 
πρόεδρος απομακρυνθεί

Παίρνουν «θέση» για τη διαδοχή Πούτιν

Νικολάι Πατρούσεφ Ντμίτρι Μεντβέντεφ

Αλεξάντερ Ντιούμιν Ντμίτρι Πατρούσεφ



Παράνομη χαρακτηρίζει το λιβυκό Κοινοβούλιο τη συμ-
φωνία που υπέγραψε χθες η Τουρκία με την κυβέρνηση
Εθνικής Ενότητας της Λιβύης για τους υδρογονάνθρακες.
Το λιβυκό Κοινοβούλιο, που αποτελεί το μοναδικό εκλεγ-
μένο Σώμα στη χώρα και έχει άρει την εμπιστοσύνη του
στην κυβέρνηση Ντμπεϊμπά, σημειώνει ότι η συμφωνία για
τους υδρογονάνθρακες «αφαιρεί από την ανατολική περιο-
χή της Κυρηναϊκής δικαίωμα για το πετρέλαιο».

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσο-

γλου πραγματοποίησε χθες επίσημη επίσκεψη στην Τρίπο-
λη ως επικεφαλής πολυπληθούς αντιπροσωπείας και υπέ-
γραψε συμφωνία με την κυβέρνηση Ντμπεϊμπά για τους
υδρογονάνθρακες. Στην κοινή συνέντευξη Τύπου με την
υπουργό Εξωτερικών της Λιβύης Νάιλα Μανγκούς ο Τσα-
βούσογλου υπογράμμισε πως η συμφωνία αφορά έρευνες
και γεωτρήσεις σε θάλασσα και ξηρά μεταξύ τουρκικών και
λιβυκών εταιρειών. «Η συμφωνία για τους υδρογονάνθρα-
κες που μόλις υπογράψαμε στοχεύει στην αμοιβαία συνερ-

γασία τουρκικών και λιβυκών εταιρειών, για την εξερεύνη-
ση και γεώτρηση τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα», τό-
νισε, επισημαίνοντας ότι «τρίτες χώρες δεν έχουν δικαίω-
μα να παρέμβουν στη συμφωνία που υπέγραψαν οι δύο κυ-
ρίαρχες χώρες, Λιβύη και Τουρκία».

«Είμαστε απολύτως αποφασισμένοι να μετατρέψουμε τη
Μεσόγειο σε θάλασσα ειρήνης, από την οποία όλες οι πα-
ρόχθιες χώρες πρέπει να επωφεληθούν εξίσου», σημεί-
ωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

Τ
όσο ο πιστός του σύμμαχος και
ηγέτης της Τσετσενίας, ο «πο-
λύς» Ραμζάν Καντίροφ, όσο και
ο αντιπρόεδρος του ρωσικού

Συμβουλίου Ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέν-
τεφ προέτρεψαν τη Μόσχα να χρησιμο-
ποιήσει πυρηνικά όπλα μικρής ισχύος
στην Ουκρανία, ωστόσο χθες ο εκπρόσω-
πος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ προ-
σπάθησε να ρίξει τους... πυρηνικούς τό-
νους, σπεύδοντας να επισημάνει ότι η Ρω-
σία τάσσεται «υπέρ μιας ισορροπημένης
προσέγγισης στο θέμα των πυρηνικών
όπλων κι όχι βάσει του συναισθήματος».

«Αν ο Πούτιν κάνει χρήση πυρηνικών
όπλων, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα
καταστρέψουν τις ρωσικές δυνάμεις στην
Ουκρανία και τον ρωσικό στόλο στη Μαύ-
ρη Θάλασσα», προειδοποίησε ο πρώην δι-
ευθυντής της CIA και απόστρατος στρατη-
γός Ντέιβιντ Πετρέους σε συνέντευξή του
στο ABC News την Κυριακή. «Δεν θέλου-
με να πάμε σε μια πυρηνική κλιμάκωση.

Αλλά πρέπει να δείξουμε ότι η χρήση πυ-
ρηνικών από τη Ρωσία δεν μπορεί να γίνει
αποδεκτή με κανέναν τρόπο», επισήμανε.

Δυσκολεύουν τα πράγματα 
στο Ντονέτσκ για Πούτιν

Ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλί-
ου Ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέντεφ επιτέ-
θηκε στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστη-
ρίζοντας ότι «παρακαλά τη Συμμαχία να
επισπεύσει την έναρξη ενός Γ’ Παγκόσμι-
ου Πολέμου». Ενώ δεν παρέλειψε να σχο-
λιάσει δηκτικά τις δηλώσεις του γγ του
ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ πως «αν η Ου-
κρανία σταματήσει να πολεμά, θα εξαφα-
νιστεί ως κράτος». «Τι κυνικό αγόρι τελι-
κά, αν δεν σταματήσει, τότε ένα σημαντικό
μέρος των Ουκρανών θα εξαφανιστεί»,
απείλησε ο Μεντβέντεφ.

Το νέο αφήγημα της Μόσχας είναι πως
οι προσαρτημένες περιοχές είναι πλέον
έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας και
επομένως κάθε επίθεση εναντίον τους εί-

ναι και επίθεση κατά της Ρωσίας. Η ανα-
κατάληψη πάντως από τις ουκρανικές δυ-
νάμεις τής στρατηγικής σημασίας πόλης
Λιμάν στην περιφέρεια του Ντονέτσκ το
Σαββατοκύριακο δείχνει ότι τα πράγματα
στο πεδίο της μάχης δεν πηγαίνουν καλά
για τον Πούτιν. 

ΒΒουλγαρία: Κέρδισε
τις εκλογές, αλλά 
όχι την εξουσία 
ο Μπορίσοφ
Ο πρώην πρωθυπουργός Μπόικο
Μπορίσοφ ήταν ο νικητής των βου-
λευτικών εκλογών που διεξήχθησαν
στη Βουλγαρία την Κυριακή, με την
αποχή να αγγίζει σχεδόν το 70%.
Το κεντροδεξιό κόμμα GERB συγ-
κέντρωσε ποσοστό 25,4%, ωστόσο εί-
ναι τόσο χαμηλό που δεν εγγυάται
στον Μπορίσοφ ότι θα μπορέσει να
σχηματίσει κυβέρνηση και να επι-
στρέψει στην εξουσία. Το κεντρώο
κόμμα «Συνεχίζουμε την Αλλαγή»
υπό τον πρώην πρωθυπουργό Κίριλ
Πέτκοφ κατετάγη δεύτερο με 20,2%
στις τέταρτες εθνικές εκλογές που
πραγματοποιήθηκαν στη γειτονική
χώρα μέσα σε λιγότερο από δύο χρό-
νια, σε μια περίοδο πρωτοφανούς
πολιτικής αστάθειας από το τέλος του
κομμουνιστικού καθεστώτος το
1989. Τα τελικά επίσημα αποτελέ-
σματα αναμένονται την Πέμπτη μετά
την καταμέτρηση των ψήφων των
Βουλγάρων του εξωτερικού. Σύμφω-
να με τους αναλυτές, οι εκλογές που
σφράγισαν την ανατροπή της φιλο-
ευρωπαϊκής κυβέρνησης Πέτκοφ
και την πρωτιά του κόμματος του
Μπορίσοφ είναι εν μέρει αποτέλε-
σμα της σύγκρουσής της με τη Ρω-
σία, καθώς η μεγάλη εξάρτηση της
Βουλγαρίας από το ρωσικό φυσικό
αέριο υπήρξε βασικό στοιχείο των
πολιτικών εξελίξεων.

Προσπάθεια να πέσουν 
οι... πυρηνικές απειλές 
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Το Κοινοβούλιο της Λιβύης τορπιλίζει το μνημόνιο με την Τουρκία

Κόντρα στις φωνές των
Καντίροφ - Μεντβέντεφ, ο
εκπρόσωπος του Κρεμλίνου
Ντμίτρι Πεσκόφ έριξε τους
τόνους λέγοντας ότι η Ρωσία
είναι υπέρ μιας ισορροπημένης
προσέγγισης και όχι βάσει
συναισθήματος στο θέμα 
των πυρηνικών όπλων 
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Κόρινθος: Χτύπησε, έγδυσε και πήγε να κάψει την εν διαστάσει σύζυγό του
Στη φυλακή -ως προσωρινά κρατούμενος- οδηγήθηκε

ένας 33χρονος ο οποίος φέρεται ως πρωταγωνιστής σε μια
φρικτή υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας με θύμα την
28χρονη εν διαστάσει σύζυγό του. Όλα ξεκίνησαν από το
χωριό Αλμυρή Κορινθίας, όπου το εν διαστάσει ζευγάρι
συναντήθηκε για να συζητήσει σχετικά με τη βάφτιση του
παιδιού του. 

Ο 33χρονος φέρεται να εξανάγκασε την 28χρονη να μπει
στο ΙΧ αυτοκίνητό του και να ξεκίνησε για τον Ισθμό της
Κορίνθου. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της
διαδρομής έγινε επιθετικός, κλείδωσε το όχημα για να μην

μπορεί η νεαρή γυναίκα να βγει έξω κι άρχισε να τη βρίζει,
να την απειλεί και να τη χτυπά με γροθιές στο πρόσωπο και
στο σώμα. Φτάνοντας σε έναν ερημικό δρόμο, σύμφωνα
πάντα με τις ίδιες πηγές, την υποχρέωσε να γδυθεί με
απειλές για τη ζωή της και κόντεψε να την κάψει ζωντανή,
βάζοντας φωτιά στα μαλλιά της με τον αναπτήρα του. Στη
συνέχεια την παράτησε γυμνή και έφυγε προς άγνωστη
κατεύθυνση. 

Αφού περιπλανήθηκε για ώρα γυμνή και κακοποιημένη,
η 28χρονη κατάφερε να βρει βοήθεια και να ενημερώσει
τους γονείς της και την ΕΛΑΣ, με τους αστυνομικούς να ξε-

κινούν αμέσως την αναζήτηση του εν διαστάσει συζύγου
της. Τελικά, ύστερα από λίγη ώρα ο 33χρονος εντοπίστηκε
και οδηγήθηκε με χειροπέδες στο Τμήμα Ασφαλείας Κο-
ρίνθου, προκειμένου να σχηματιστεί σε βάρος του δικο-
γραφία. «Έζησα απίστευτο τρόμο. Δεν μπορούσα να κινη-
θώ από τον φόβο μου», είπε στους αστυνομικούς η 28χρο-
νη κοπέλα. 

Το πρωί της Δευτέρας 3/10, ο νταής πρώην σύζυγος του θύ-
ματος οδηγήθηκε στον ανακριτή, ο οποίος με τη σύμφωνη
γνώμη του εισαγγελέα διέταξε την προφυλάκισή του. 

Κ. Παπ.

Α
ποφασισμένος να ενισχύσει την
αστυνόμευση στην Αττική εμ-
φανίζεται ο υπουργός Προστα-
σίας του Πολίτη Τάκης Θεοδω-

ρικάκος, αναγνωρίζοντας ότι, αν και στο λε-
κανοπέδιο «βρίσκεται το 70% της εγκλημα-
τικότητας στη χώρα, εδώ βρίσκεται μόλις το
ένα τρίτο από τους 56.000 αστυνομικούς».

Σε πρώτη φάση, με βάση τα όσα ανακοί-
νωσε ο κ. Θεοδωρικάκος, ξεκινά άμεσα η
ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών της
Αττικής: «Το Σάββατο ορκίστηκαν 708 νέοι
αστυνομικοί και το σύνολό τους αυτή τη
βδομάδα θα αναλάβει υπηρεσία αποκλει-
στικά και μόνο στη ΓΑΔΑ». Ο πολιτικός
προϊστάμενος της ΕΛΑΣ έκανε λόγο και για
αλλαγή επιχειρησιακού σχεδιασμού με
ανακοινώσεις εντός των επόμενων 15 ημε-
ρών, καθώς πρόθεσή του είναι «να ενδυνα-
μωθεί ο αριθμός των αστυνομικών που πε-
ριπολούν εκεί έξω. Θα αυξηθούν και οι νυ-
χτερινές περιπολίες, οι οποίες σύμφωνα
με τα στοιχεία αποδίδουν στη μάχη κατά
της εγκληματικότητας. Από την πρώτη
στιγμή που ξεκινήσαμε σε αυτό το υπουρ-
γείο είπα ότι ο στόχος είναι να ενισχύσουμε
την παρουσία της αστυνομίας δίπλα στους
πολίτες».

Σύμφωνα με τον Τάκη Θεοδωρικάκο, εί-
ναι μείζον ζήτημα η αντιμετώπιση της εγ-
κληματικότητας στο κέντρο της Αθήνας,
επισημαίνοντας ότι «οι επιχειρήσεις της
ΕΛΑΣ για παράνομους μετανάστες θα συ-
νεχιστούν. Τους μεταφέρουμε σε ΠΡΟΚΕ-
ΚΑ και από εκεί γίνονται οι διαδικασίες
που πρέπει για να επιστρέψουν στις πατρί-
δες τους». 

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στη «μάχη του
Έβρου», επισημαίνοντας ότι «παρακολου-

θώ από κοντά την τεράστια
επιχείρηση της ΕΛΑΣ να κρα-
τήσει ισχυρά τα σύνορά μας,
διότι κάθε μέρα αποτρέπουν
1.500-2.000 παράνομους μετανάστες που
κυρίως νυχτερινές ώρες επιχειρούν να
μπουν στη χώρα». Δεν παρέλειψε να ασκή-
σει κριτική στην αξιωματική αντιπολίτευ-
ση, που… ονειρεύεται πολιτική ανοιχτών
συνόρων με… μετανάστες που λιάζονται
στην Ομόνοια και μετά εξαφανίζονται. Πα-
ράλληλα, επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ και για τη
στάση που κράτησε απέναντι στην αστυνο-
μική επιχείρηση στις φοιτητικές εστίες που
οδήγησε στην εξάρθρωση τριών σκληρών
εγκληματικών ομάδων.

«Στη φοιτητική εστία, υπήρ-
χαν δυο τρεις όροφοι ολόκληροι

από τους οποίους ήταν ουσιαστι-
κά αποκλεισμένοι οι φοιτητές. Ήταν

ο τόπος στον οποίο οργανώνονταν οι δου-
λειές αυτών των εγκληματικών οργανώσε-
ων. Το λέω αυτό, γιατί την ημέρα που έγινε
η επιχείρηση στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευ-
τές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, μας είπαν, “τι
πράγματα είναι αυτά; Γιατί ταλαιπωρεί η
αστυνομία τους φοιτητές, γιατί τους βάζει
σε κινδύνους, γιατί πυροβόλησε η αστυνο-
μικός αυτόν που πήγε να τη σκοτώσει”,
κλπ», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος και κατέ-
ληξε: «Η πραγματικότητα είναι ότι στην
πρόσφατη επιχείρηση ο ΣΥΡΙΖΑ αντέδρασε

με τον τρόπο που περιέγραψα και δεν αντι-
δρούσε για το γεγονός ότι τα παιδιά, οι φοι-
τητές βρίσκονταν σε ένα χώρο και συναγε-
λάζονταν υποχρεωτικά με σεσημασμένους
κακοποιούς». 

Ενίσχυση για τη ΓΑΔΑ με 
708 νέους αστυνομικούς 

Το σχέδιο του Τάκη
Θεοδωρικάκου για 
την εγκληματικότητα:
«Περισσότερα όργανα στους
δρόμους και αύξηση για τις
νυχτερινές περιπολίες»

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Τέλος στον εφιάλτη
μάνας και κόρης 
σε  διαμέρισμα-
κολαστήριο στον 
Άγ. Παντελεήμονα 

Σε κολαστήριο είχε μετατρέ-
ψει ένα μικρό διαμέρισμα στην
οδό Ηπείρου στον Άγιο Παντε-
λεήμονα ένας 41χρονος από το
Μπαγκλαντές, ο οποίος κατηγο-
ρείται ότι ασελγούσε για χρόνια
σε βάρος της 12 ετών σήμερα
κόρης του, ενώ χτυπούσε άγρια
τη σύντροφό του και την απει-
λούσε σε περίπτωση που μιλού-
σε στην αστυνομία.

Η σύλληψή του έγινε το βράδυ
της 29ης Σεπτεμβρίου στο κέν-
τρο της Αθήνας από αστυνομι-
κούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, ενώ την
προανάκριση ανέλαβε η Υποδι-
εύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.
Η δικογραφία που σχηματίστη-
κε σε βάρος του αφορά τα αδι-
κήματα της απειλής, της ενδοοι-
κογενειακής βίας, του βιασμού,
της γενετήσιας πράξης, της γε-
νετήσιας πράξης μεταξύ συγγε-
νών και της πορνογραφίας ανη-
λίκων. Ωστόσο, δύο εικοσιτετρά-
ωρα νωρίτερα, ο 41χρονος είχε
συλληφθεί ξανά από αστυνομι-
κούς του ΑΤ Ομόνοιας με την
κατηγορία της ενδοοικογενει-
ακής βίας. Αφέθηκε ελεύθερος
με περιοριστικούς όρους, και
ιδιαίτερα να μην πλησιάζει το
σπίτι, κάτι που δεν έκανε, καθώς
το πρωί της 29ης Σεπτεμβρίου
πήγε ξανά νομίζοντας ότι ο
εφιάλτης θα συνεχιστεί για τα
άλλα μέλη της οικογένειας.
Έκανε, όμως, λάθος… Η μικρή
είχε μιλήσει στη μητέρα της, η
Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανη-
λίκων είχε ενημερωθεί και έτσι
ο 41χρονος λίγη ώρα μετά την
εμφάνισή του στο διαμέρισμα-
κολαστήριο της οδού Ηπείρου
συνελήφθη εκ νέου. Το 12 ετών
σήμερα κοριτσάκι κατέθεσε ότι
ο πατέρας της την κακοποιούσε
σεξουαλικά για σχεδόν μία πεν-
ταετία, ισχυρισμοί που επιβε-
βαιώνονται και από την ιατροδι-
καστική εξέταση. 

Κώστας Παπαδόπουλος

Η
βδομάδα ξεκίνησε με τους εμ-
βολιασμούς με τα νέα εμβόλια
που περιέχουν τις παραλλαγές
Όμικρον 4 & 5. Τις παραλλαγές,

δηλαδή, που από το καλοκαίρι μέχρι και σή-
μερα εντοπίζονται στη χώρα μας. 

Θυμίζουμε πως το 90% των κρουσμάτων
στην Ελλάδα προέρχεται από την Όμικρον
5. Αυτό είναι και το τελευταίο εμβόλιο που
έχουμε στη διάθεσή μας. Και είναι θέμα
χρόνου να κάνουμε στο εξής μόνο αυτό,
αφού ύστερα από ευρωπαϊκή συμφωνία με
τις εταιρείες, όταν αδειοδοτούνται νέα εμ-
βόλια, όλες οι μετέπειτα παραδόσεις θα
αφορούν την επικαιροποιημένη μορφή του
εμβολίου. Από σήμερα 4/10 και μετά, σύμ-
φωνα με πληροφορίες της «Political»,
έχουν κλειστεί 33.776 ραντεβού με το εμ-
βόλιο Pfizer BA 4/5. 

Μιλώντας στο MEGA ο υπουργός Υγείας
Θάνος Πλεύρης εξήγησε: «Σήμερα έχουμε
τα τελευταία επικαιροποιημένα εμβόλια.
Δεν περιμένουμε άλλα. Δηλαδή, αυτή τη
στιγμή αυτά είναι τα πιο επικαιροποιημένα

εμβόλια που υπάρχουν. Αυτό τι σημαίνει;
Εκτός του ότι προστατεύουν από τη βαριά
νόσηση που προστάτευαν όλα τα άλλα, είναι
στοχευμένα ειδικά και για τις υπομεταλλά-
ξεις Όμικρον 4, Όμικρον 5, άρα σημαίνει ότι
σε μεγάλο βαθμό προστατεύουν και από την
απλή μόλυνση». 

Εντός Οκτωβρίου η απόφαση για τους
ανεμβολίαστους υγειονομικούς 

Παράλληλα ο υπουργός Υγείας τόνισε σε
σχέση με τους ανεμβολίαστους υγειονομι-
κούς: «Η απόφαση που έχουμε πάρει είναι
ότι θα εξετάσουμε τα επιδημιολογικά δεδο-
μένα του Οκτωβρίου και εντός του Οκτω-
βρίου θα παρθεί απόφαση και για τα τεστ τα
οποία θα γίνονται, αν θα συνεχίσουν και σε
ποιο βαθμό, καθώς επίσης και για την τύχη
των ανεμβολίαστων υγειονομικών. Δηλαδή,
αντί η απόφαση να παρθεί στα τέλη του χρό-
νου, θα εξετάσουμε τα επιδημιολογικά δε-
δομένα του Οκτωβρίου και με βάση αυτά τα
επιδημιολογικά δεδομένα θα παρθεί από-
φαση αν θα επιστρέψουν ή όχι νωρίτερα».

Σε σχέση με τη λίστα χειρουργείων στο
Παίδων, ο υπουργός τόνισε πως, εκτός από
τις μετακινήσεις δύο γιατρών, περιμένει το
αποτέλεσμα της προκήρυξης. 

Αν δεν υπάρξει ενδιαφέρον, τότε σε συ-
νεννόηση με τον ιδιωτικό τομέα θα ζητήσει

γιατρούς ιδιώτες με μια σχέση μερικής
απασχόλησης. 

Ξεκινά και ο αντιγριπικός εμβολιασμός
Τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου ξεκινά ο

αντιγριπικός εμβολιασμός, ως σύσταση που
ισχύει κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Το εμβόλιο
της γρίπης θέλει δύο εβδομάδες για να κά-
νει αντισώματα στον οργανισμό. Συνήθως
γίνεται μέχρι και τα μέσα Νοεμβρίου, ώστε
ο πολίτης να είναι καλυμμένος στη φάση
της έξαρσης, που συνήθως παρατηρείται
Δεκέμβριο με Μάρτιο. Φέτος οι φαρμακο-
ποιοί διαπιστώνουν ένα μεγαλύτερο ενδια-
φέρον από τον κόσμο, ίσως γιατί μετά την
καλοκαιρινή έξαρση φοβούνται πως μπορεί
το φετινό κύμα γρίπης να είναι πιο έντονο.

Άρχισαν οι εμβολιασμοί με
επικαιροποιημένα εμβόλια

Γίνονται από χθες και
καλύπτουν τις παραλλαγές
Όμικρον 4 & 5 - Πλεύρης:
«Προστατεύουν από 
τη βαριά νόσηση όπως 
και τα προηγούμενα, αλλά 
είναι στοχευμένα ειδικά 
και για τις υπομεταλλάξεις»

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 
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«Γ
ια πολλά χρόνια ζούσα
έναν εφιάλτη. Χτυπούσε
και εμένα και το παιδί
μου. Ήθελα να φύγω

από το σπίτι και δεν μπορούσα. Τελικά
ζήτησα βοήθεια και κίνησα όλες τις απα-
ραίτητες διαδικασίες. Οι γυναίκες πρέ-
πει να βρίσκουν τον τρόπο να μιλάνε
ανοιχτά και να δίνουν δύναμη η μία στην
άλλη. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος
για να σωθούμε».

Μια νεαρή γυναίκα πριν από μερικά
χρόνια έκανε μήνυση στον πρώην πλέον
σύζυγό της καθώς την κακοποιούσε. Το
δικαστήριο έγινε πέντε χρόνια μετά, δη-
μιουργώντας τεράστιο πρόβλημα στην
ίδια και την οικογένειά της. Η άτυχη γυ-
ναίκα μιλά στην «Political» -υπό τον όρο
της ανωνυμίας- και περιγράφει τον δι-
καστικό γολγοθά που βιώνει τα τελευ-
ταία χρόνια.

«Ζούσα μια κακοποίηση από την αρχή
της εγκυμοσύνης μου. Με έβριζε και με
απειλούσε διαρκώς για τη ζωή μου.
Όταν γεννήθηκε το παιδί, προσπαθούσα

να συγκεντρώσω χρήματα, προκειμένου
να καταφέρω με κάποιον τρόπο να τον
διώξω από το σπίτι. Κλειδωνόμουν στο
δωμάτιο για να μπορέσω να προστατεύ-
σω εμένα και το παιδί μου. Τα κατήγγει-
λα. Όταν κάποια στιγμή βρήκα τη δύνα-
μη να το κάνω», μας είπε αρχικά. «Κα-
θυστερούν πάρα πολύ στο να πράξουν
και να μας στηρίξουν σε όλο αυτό που
βιώνουμε. Από την ημέρα που κατήγγει-
λα την υπόθεση κακοποίησης φτάσαμε
στις δικαστικές αίθουσες μετά πέντε
χρόνια. Όλα τα περιστατικά δεν σβή-
νουν. Ειδικά όσον αφορά το παιδί. Χτυ-
πούσε και το παιδί. Αυτά τα πέντε χρόνια
συγκέντρωσα χρήματα και έφυγα από το
σπίτι. Σιτιζόμουν από την εκκλησία και
από την κοινωνική υπηρεσία του δήμου
για να μπορέσει να με βοηθήσει ψυχο-
λογικά. Πούλησα ό,τι είχα και δεν είχα»,
είναι η σοκαριστική περιγραφή της άτυ-
χης γυναίκας.

«Βιάζουν και την ψυχή τους»
Η συνήγορος της άτυχης γυναίκας, Κα-

τερίνα Φραγκάκη, περιέγραψε στην «Po-
litical» πώς η πάροδος των ετών για την
εκδίκαση της υπόθεσης δημιούργησε
σοβαρά προβλήματα στην πελάτισσά της.
«Πέρασαν τόσο πολλά χρόνια, αυτή η εν-
δοοικογενειακή βία θα έπρεπε να αντι-
μετωπιστεί ήδη από το έτος που είχε
πραγματοποιηθεί. Βρέθηκε όλος ο χρό-
νος προκειμένου το συγκεκριμένο πρό-
σωπο να δημιουργήσει αμφιβολίες και
να αμφισβητεί τα περιστατικά που είχαν
γίνει. Οι πρώτες αποφάσεις ήταν ξεκάθα-
ρες σχετικά με την επιμέλεια του παιδιού.
Φοβόμασταν για νέα περιστατικά βίας με
το παιδί δυστυχώς. Σε μια περίπτωση
ερημοδικάστηκε η γυναίκα. Το αποτέλε-
σμα; Αυτή η γυναίκα έγινε από θύμα με-
γαλύτερο θύμα. Μιλάμε για έναν ξεκάθα-
ρα κακοποιητικό σύζυγο και πατέρα»,
επισήμανε χαρακτηριστικά η κ. Φραγκά-

κη.  Η γνωστή δικηγόρος τόνισε ακόμη
πως η ελληνική Δικαιοσύνη πρέπει να κι-
νείται πιο γρήγορα σε τέτοιες περιπτώ-
σεις. «Αν καθυστερεί τόσο πολλά χρόνια,
τότε αυτομάτως δημιουργείται πρόβλημα
για τα θύματα. Πέραν της κακοποίησης
από τον δράστη, βιώνουν μια τραγική κα-
τάσταση στις δικαστικές αίθουσες. Πρέ-
πει να αποδείξουν ότι δεν είναι οι θύτες.
Είναι ένας βιασμός της ψυχής τους. Η κά-
θε γυναίκα πρέπει να ξέρει ότι θα τα κα-
ταφέρει. Πρέπει εκείνη τη στιγμή που γί-
νεται η κακοποίηση αμέσως οι γυναίκες
να καταγγέλλουν τα περιστατικά. Μου
έχει τύχει ένας δράστης να αθωωθεί γιατί
δικαστής ρωτούσε το θύμα πώς έμενε τό-
σο καιρό με τον κακοποιητικό σύζυγό
της. Ρωτούσε πώς είναι δυνατόν να συμ-
βαίνει αυτό. Άρα, δεν πρέπει τα θύματα
να χάνουν χρόνο και πρέπει να μιλάνε
κατευθείαν», υπογράμμισε η κ. Φραγκά-
κη στην «Political». 

Μια γυναίκα περιγράφει 
στην «P» τον εφιάλτη 

με τον σύζυγό της: «Από την
ημέρα που κατήγγειλα 

την κακοποίηση φτάσαμε
πέντε χρόνια μετά στις
δικαστικές αίθουσες»

Ο δικαστικός γολγοθάς ενός
θύματος οικογενειακής βίας

του 
Μίλτου Σακελλάρη
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Τ
α προβλήματα που προκάλεσε
επιβάτης αεροπορικής πτήσης
που εκτελούσε το δρομολόγιο

Κωνσταντινούπολη - Τυνησία ανάγκα-
σαν τον πιλότο να προσγειώσει το αερο-
πλάνο στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»
της Θεσσαλονίκης. 

Ο Τυνήσιος επιβάτης, σύμφωνα με τα
πρώτα στοιχεία, ήταν υπό την επήρεια
αλκοόλ και ταξίδευε με ψεύτικα στοι-
χεία. Μετά τη σύλληψή του διαπιστώ-
θηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος του κα-
ταδικαστική απόφαση από τις ελληνι-
κές Αρχές που ήταν καταγεγραμμένη
στα πραγματικά του στοιχεία, τα οποία

επιβεβαιώθηκαν από τη δακτυλοσκό-
πησή του στην αστυνομία. Ο συλλη-

φθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον ει-
σαγγελέα.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Υπερήφανη για 
τα διδυμάκια της
η Μαρία Σπυράκη  

Τα 14α γενέθλιά τους γιόρτασαν
τα δίδυμα παιδιά της Μαρίας Σπυ-
ράκη και η ευρωβουλευτής της ΝΔ
τούς ευχήθηκε αναρτώντας μια
φωτογραφία τους στο Facebook
και γράφοντας: «Πριν από 14 χρό-
νια, σαν σήμερα, ήρθαν στον κόσμο
η Σταματία και ο Λεωνίδας. Τους
ευγνωμονώ για τη χαρά και τη δύ-
ναμη που μου δίνουν κάθε μέρα και
εύχομαι να μπορώ να τους προ-
σφέρω αγάπη και υποστήριξη μέ-
χρι να γεράσω. Τα δικά μου δίδυμα
έγιναν 14! Υγεία και τύχη για όλα τα
παιδιά του κόσμου».

Στον 7ο ουρανό 
Δερμεντζοπούλου 
- Φινοκαλιώτης 

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν ο πρό-
εδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσ-
σαλονίκης Δημήτρης Φινοκαλιώτης και
η αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγεί-
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μελί-
να Δερμεντζοπούλου, καθώς έγιναν
γονείς για δεύτερη φορά. Ο μπέμπης
που ήρθε στη ζωή πριν από λίγα 24ωρα
συμπληρώνει τη χαρά του ζευγαριού.
Να τους ζήσει ο μικρός, να είναι γερός
και καλοφώτιστος!

Κεντρική οδός 
στο Παλαιοχώρι εις
μνήμην Τσιουπλάκη

Το όνομα του αείμνηστου τέως
βουλευτή Χαλκιδικής Κωνσταντί-
νου Τσιουπλάκη δόθηκε σε κεν-
τρική οδό στο Παλαιοχώρι όπου
γεννήθηκε. Η ονοματοδοσία
πραγματοποιήθηκε έπειτα από
ομόφωνη απόφαση του δημοτι-
κού συμβουλίου του Δήμου Αρι-
στοτέλη. Ο Κωνσταντίνος Τσιου-
πλάκης εκπροσώπησε τη Χαλκι-
δική στο Ελληνικό Κοινοβούλιο
για 15 χρόνια από το 1974 ως το
1989 και απεβίωσε το 1996 σε
ηλικία μόλις 63 ετών.

Στόχος αρνητικής κριτικής και… μουρμούρας έγινε ο
βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Χάρης Καστανίδης για την κίνησή
του απέναντι στην Κατερίνα Νοτοπούλου.

Σε πρόσφατη εκδήλωση η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έφτα-
σε ενώ οι ομιλίες είχαν ξεκινήσει. Καθώς οι πρώτες σει-
ρές καθισμάτων είχαν γεμίσει, η Κατερίνα επέλεξε να μεί-
νει όρθια. Μετά την Κατερίνα, καθυστερημένα έφτασε και

ο Χάρης Καστανίδης. Μόλις άδειασε μια καρέκλα στην
πρώτη σειρά των καθισμάτων, ο Χάρης προσπέρασε την
Κατερίνα και επιδεικτικά κάθισε, χαιρετώντας δεξιά και
αριστερά τους άλλους επισήμους. 

Μόλις όμως άκουσε κάποιους ψιθύρους για την κίνησή
του, σηκώθηκε πάλι επιδεικτικά και την πήρε από το χέρι
να καθίσει δίπλα του.

Άκουσε τις μουρμούρες για τη Νοτοπούλου ο Καστανίδης 

Τους γλύκανε με τρίγωνα
Πανοράματος ο Ιγνάτιος

Με τρίγωνα Πανοράματος γλύκανε τους συναδέλ-
φους του δημάρχους από όλη τη χώρα ο Ιγνάτιος Καϊ-
τεζίδης. Στα γραφεία της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδο-
νίας φιλοξενήθηκε η συνεδρίαση της ΚΕΔΕ και ο κ.
Καϊτεζίδης θεώρησε πως ως οικοδεσπότης όφειλε
να τους κεράσει. Και μάλιστα με ένα από τα πιο διά-
σημα και παραδοσιακά γλυκά της πόλης, που λαχτα-
ρούν όλοι όσοι ζουν εκτός Θεσσαλονίκης. Έτσι, κου-
βάλησε αρκετά κουτιά και τα μοίρασε στους δημάρ-
χους και, όπως μαθαίνουμε, κανένας δεν αντιστάθη-
κε στον πειρασμό.

Δίπλα στον Γ. Αμανατίδη
συνάδελφοί του βουλευτές

Ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ - Προ-
οδευτική Συμμαχία Γιάννης Αμανατίδης πάντρεψε
τον γιο του Γιώργο και
στον γάμο έδωσαν το
«παρών» πολλοί συνά-
δελφοί του από τα βου-
λευτικά έδρανα. Μετα-
ξύ αυτών ο Χρήστος
Γιαννούλης και η Κατε-
ρίνα Νοτοπούλου, η
οποία ευχήθηκε μέσω
Facebook στο νεόνυμ-
φο ζευγάρι: «Στη χαρά του Γιώργου και της Μάγδας!
Σε έναν υπέροχο γάμο, αγάπη, φροντίδα, γλέντι αλη-
θινό για όλους μας δύο υπέροχων ανθρώπων. Ευχό-
μαστε με όλη την καρδιά, σύντροφε και αγαπημένε
μας φίλε Γιάννη Αμανατίδη, να ζήσουν τα παιδιά σας!
Τόσο όμορφη να είναι όλη τους η ζωή!».

ΠΑΣΟΚ: Με Τούμπα έκλεισε 
ο πρώτος κύκλος συζητήσεων 

Ολοκληρώθηκε χθες ένας πρώτος κύκλος διαβού-
λευσης και συζήτησης με τους φίλους και τα μέλη
του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής Θεσσαλονίκης. Η αυ-
λαία του πρώτου κύκλου έπεσε στην Τούμπα το από-
γευμα της Δευτέρας.  Οι ολομέλειες που διεξήχθη-
σαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα σε δήμους
της Θεσσαλονίκης είχαν χαρακτηριστικό τη σημαντι-
κή συμμετοχή και επαναδραστηριοποίηση στελεχών
έπειτα από χρόνια.

Διακριτικός ο Γιαννούλης
Στην εκδήλωση του αντιδικτατορικού αγώνα στο

Πολεμικό Μουσείο, ο Χρήστος Γιαννούλης προσήλθε
με το υπηρεσιακό του αυτοκίνητο, με τον οδηγό να το
παρκάρει ακριβώς πίσω από την εξέδρα που στήθη-
κε για την εκδήλωση. Όταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
αποχωρούσε, γινόταν ανάγνωση αποσπασμάτων
επιστολών φυλακισμένων γυναικών, σε ιδιαίτερα
φορτισμένο κλίμα. Για να μη δώσει όμως πατήματα, ο
ίδιος έφυγε με τα πόδια, ενώ ο οδηγός του πήρε το
αυτοκίνητο που ήταν ακριβώς πίσω από τη σκηνή και
τον συνάντησε στην έξοδο του μουσείου. 

Αναγκαστική προσγείωση στο «Μακεδονία» 



Την παραμικρή υπόνοια για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην ολοκλήρω-
ση του νέου γηπέδου της ΑΕΚ δεν θέλησε να αφήσει ο περιφερειάρχης Γιώργος Πα-
τούλης, για αυτό και φρόντισε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Αφορμή ήταν τα
σχετικά με την «πατρότητα» του έργου και τα ποσά που δαπανήθηκαν. Ίσως και η
αναφορά του ηγέτη της ΑΕΚ Δημήτρη Μελισσανίδη κατά την τελετή των εγκαινίων
του γηπέδου και στους δύο πρώην περιφερειάρχες, Γιάννη Σγουρό και Ρένα Δού-
ρου, να έδωσε αφορμή για κάποια σχόλια, έτσι η διοίκηση της περιφέρειας ξεκαθά-
ρισε με σαφή τρόπο ότι μπορεί η απόφαση για τη χρηματοδότηση να πάρθηκε το 2016
από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, όμως η δημοπράτηση, η υπογραφή της
σύμβασης και η κατασκευή έγιναν στη θητεία της σημερινής διοίκησης της περιφέ-
ρειας. Όπως ξεκαθαρίζει και το γεγονός ότι «καθοριστικό ρόλο έπαιξε η ενεργός
συμβολή των υπηρεσιών της περιφέρειας στην υλοποίηση ενός σύνθετου project,
το οποίο απαίτησε τη διαρκή συνεργασία δημόσιων υπηρεσιών και ιδιωτών». Τέλος,
έδωσε λεπτομερή ανάλυση των ποσών που δαπανήθηκαν, τα οποία σε καμία περί-
πτωση δεν ξεπέρασαν τον προϋπολογισμό και το μεγαλύτερο μέρος πήγε στην υπο-
γειοποίηση της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου. 

Αποχή από υπηρεσία 
Μια απεργιακή κινητοποίηση-αποχή από συγκε-

κριμένη υπηρεσία ξεκινούν από σήμερα οι εργαζό-
μενοι στα ΚΕΠ της χώρας, διεκδικώντας τη βελτίω-
ση σε όσα προβλέπονται για την υλοποίησή της.
Συγκεκριμένα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματεί-
ων Εργαζομένων στα ΚΕΠ προχωρά σε αποχή από
τα καθήκοντα που σχετίζονται με την υποβολή και
καταχώριση αιτήσεων πιστοποίησης αναπηρίας
(ΚΕΠΑ) των ατόμων με αναπηρίες, διαμαρτυρόμενη
για την ένταξη της νέας διαδικασίας χωρίς καμία
προηγούμενη εξοικείωση, ενημέρωση και οργάνω-
ση. Στα βασικά αιτήματά τους οι εργαζόμενοι εκτός
από την επαρκή εκπαίδευση και εξοικείωση του
προσωπικού ζητούν να διασφαλίζονται οι κατάλλη-
λες υποδομές προσβασιμότητας για πολίτες με ανα-
πηρία και τη δημιουργία συνθηκών εμπιστευτικότη-
τας, ώστε να εγγυηθεί το απόρρητο των προσωπι-
κών δεδομένων των ατόμων ΑμεΑ.

Στήριξη της αγοράς 
Στην ενίσχυση της αγοράς αλλά και γενικότερα

της επιχειρηματικότητας στην πόλη της Αγίας Παρα-
σκευής ρίχνει το βάρος της η δημοτική αρχή του Βα-
σίλη Ζορμπά, πηγαίνοντας προς το τέλος αυτής της
δημοτικής θητείας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η
αίτηση που έκανε ο δήμος προς Γενική Γραμματεία
Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του υπουργείου
Ανάπτυξης για χρηματοδότηση 150.000 ευρώ, προ-
κειμένου να παρέχει συμβουλευτικό έργο για στή-
ριξη της επιχειρηματικότητας, με φορέα υλοποί-
ησης το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Μάλιστα, τις
εγγυήσεις για την καλύτερη λειτουργία του προ-
γράμματος έδωσε ο ίδιος ο υπουργός Ανάπτυξης &
Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης σε συνάντηση με
εκπροσώπους της δημοτικής αρχής.

!
Μήνυση για βανδαλισμούς

Στο ύστατο μέτρο της μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός
υπευθύνου καταφεύγει ο δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου Ανδρέ-
ας Ευθυμίου στην προσπάθεια να βάλει ένα τέλος στους συνε-
χόμενους βανδαλισμούς σε παιδικές χαρές της πόλης. Στην
απόφαση αυτή οδηγήθηκε, καθώς το τελευταίο διάστημα παρα-
τηρούνται συνεχείς και εκτεταμένοι βανδαλισμοί στις παιδικές
χαρές της πόλης που ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια των προβλε-
πόμενων από τη χρήση φθορών των συγκεκριμένων χώρων.
Όπως κάνει σαφές ο δήμαρχος, «δεν μπορούμε να ανεχθούμε
τους βανδαλισμούς που γίνονται στις παιδικές μας χαρές, ιδιαί-
τερα στον Ταύρο. Βανδαλισμούς που προκαλούν φθορές τόσο
στα όργανα όσο και στον περιβάλλοντα χώρο, θέτοντας σε κίν-
δυνο την ασφάλεια των παιδιών μας, αλλά και προκαλώντας με-
γάλη οικονομική ζημία στον δήμο». 
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Όλα ξεκάθαρα για το γήπεδο της ΑΕΚ
Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα νό-
τια της Αθήνας, έχει αρχίσει να ανε-
βαίνει το προεκλογικό θερμόμετρο,

παρότι δεν έχουμε μπει καν στον τελευ-
ταίο χρόνο της θητείας; Δεν είναι μόνο ότι έχει δη-
μιουργηθεί σχεδόν πλήρως το προεκλογικό σκηνι-
κό, καθώς έχουν ανακοινωθεί υποψηφιότητες και
«συμμαχίες», είναι ότι έχουν ξεκινήσει με πολλή
θέρμη και οι προεκλογικές συγκεντρώσεις. Ήδη
πέρασαν από το επίπεδο των οικιακών συγκεντρώ-
σεων σε αυτές των καταστημάτων και σύντομα θα
πιάσουν τις πλατείες… 

Διαρκείς διεκδικήσεις
Τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αν-

τιμετωπίζουν οι δήμοι λόγω, κυρίως, του ενερ-
γειακού κόστους αλλά και της απειλής της πλη-
ρωμής του Τέλους Ταφής Απορριμμάτων ήταν
τα θέματα που κυριάρχησαν στη συνεδρίαση
του ΔΣ της ΚΕΔΕ, που πραγματοποιήθηκε στην
έδρα της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας με
αφορμή την έκθεση Beyond. Ο πρόεδρος της
ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου αναφέρθηκε
στη συμφωνία που υπήρξε για να δοθούν στους
δήμους 50 και 14 εκατ. ευρώ, ενώ άλλα 50 εκατ.
ευρώ θα δοθούν ως το τέλος του χρόνου, με την
προϋπόθεση οι δήμοι να πετύχουν τους στό-
χους για την εξοικονόμηση ενέργειας, επιση-
μαίνοντας όμως ότι τουλάχιστον για τα σχολεία
τα χρήματα αυτά δεν επαρκούν. Αναφορικά με
το τέλος ταφής επισήμανε πως «δεν είναι δυ-
νατόν από τα χρήματα που λαμβάνουμε για την
αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους να
πρέπει να “επιστρέψουμε” τα 80 εκατ. ευρώ».
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E
νας νέος μήνας υποχρεώσε-
ων ξεκίνησε, με τη σχετική λί-
στα να περιλαμβάνει, εκτός
από τις σταθερές μηνιαίες

υποχρεώσεις, επιπλέον προθεσμίες και
πληρωμές.

Μέχρι το τέλος του μήνα θα βρίσκον-
ται σε ισχύ, για πρώτη φορά, οι κρατικές
επιδοτήσεις στους λογαριασμούς των
οικιακών και εμπορικών καταναλωτών.
Με αυτό τον τρόπο οι πολίτες θα έχουν
τη δυνατότητα να εξοικονομήσουν χρή-
ματα. Σημαντική είναι η ημερομηνία της
31ης Οκτωβρίου, καθώς τότε θα λήξουν
το Fuel Pass 2 και η ψηφιακή κάρτα
North Evia-Samos Pass.

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα
Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για

τη χορήγηση του επιδόματος στέγασης
για φοιτητές έκλεισε στις 8 Σεπτεμβρί-
ου και μέχρι το τέλος του μήνα. Να θυ-
μίσουμε πως έχει ανακοινωθεί η αύξη-
ση του φοιτητικού επιδόματος από τα
1.000 στα 1.500 ευρώ και στα 2.000 ευ-
ρώ για εκείνους που συγκατοικούν. Η
αύξηση θα ισχύσει αναδρομικά.

Επίδομα ανεργίας
Η καταβολή των μηνιαίων επιδομά-

των ανεργίας προς τους δικαιούχους γί-
νεται πλέον μία φορά την εβδομάδα και
συγκεκριμένα την τελευταία εργάσιμη
ημέρα κάθε εβδομάδας (Παρασκευή)
με πίστωση του τραπεζικού λογαρια-
σμού κάθε δικαιούχου.

Επιδότηση 
στους λογαριασμούς ρεύματος

Μέχρι το τέλος του μήνα βρίσκονται
σε ισχύ οι νέες τιμές στο ρεύμα, αλλά
και οι κρατικές επιδοτήσεις στους λο-
γαριασμούς των οικιακών και εμπορι-
κών καταναλωτών. Σημειώνεται πως το
νέο μοντέλο στήριξης των καταναλωτών
ηλεκτρικής ενέργειας ορίζεται σε κλι-
μακωτές επιδοτήσεις, ώστε να πριμο-
δοτηθεί η εξοικονόμηση.

Οι προθεσμίες 
Νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότη-

τας νέων: Μέχρι χθες στις 15.00 είχαν
περιθώριο να υποβάλουν τις αιτήσεις
χρηματοδότησης οι ενδιαφερόμενοι για
το νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επι-

χειρηματικών πρωτοβουλιών απασχό-
λησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών,
ηλικίας 18 έως 29 ετών, με έμφαση στην
ψηφιακή οικονομία». Δικαιούχοι της
δράσης είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι
στο μητρώο της ΔΥΠΑ, ηλικίας 18-29
ετών.

Ανοίγουν ξανά οι αιτήσεις στα δημό-
σια ΙΕΚ Τουρισμού της χώρας: Από τις 3
έως τις 7 Οκτωβρίου θα υπάρχει η δυ-
νατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτή-
σεων για την εισαγωγή στα δημόσια Ιν-
στιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης
(ΙΕΚ) Τουρισμού για το ακαδημαϊκό έτος
2022-2023. Η υποβολή των αιτήσεων
γίνεται αποκλειστικά μέσω του ειδικού
συνδέσμου στην ιστοσελίδα www.min-
tour.edu.gr.

Προθεσμία μέχρι τις 9/10 για τις
Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας
στον Τουρισμό (ΔΥΠΑ): Μέχρι την Κυ-
ριακή 9 Οκτωβρίου στις 23.59 θα παρα-
μείνει ανοιχτή η πλατφόρμα ηλεκτρονι-
κής υποβολής αιτήσεων για την εισα-
γωγή μαθητών και μαθητριών στις επτά
Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές
(ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ για το
σχολικό έτος 2022-2023 σε τρεις ειδι-
κότητες στον τομέα του τουρισμού και
της φιλοξενίας. Η υποβολή της αίτησης

γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω
του gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet.

Εξαργύρωση της επιταγής North E-
via-Samos Pass: Το North Evia-
Samos Pass είναι μια δράση που προ-
βλέπει τη στήριξη του εγχώριου τουρι-
σμού στη Σάμο και τη Βόρεια Εύβοια,
περιοχές οι οποίες επλήγησαν από τον
σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020 και
από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021
αντίστοιχα. H άυλη ψηφιακή κάρτα της
4ης φάσης (Οκτωβρίου) μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί μέχρι τις 31/10/2022 από
τους δικαιούχους που δήλωσαν συμμε-
τοχή.

Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου το Fuel Pass
2: Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου έχουν τη δυ-
νατότητα να κάνουν χρήση της ψηφια-
κής κάρτας Fuel Pass 2 όσοι πολίτες
δεν έχουν προχωρήσει ήδη στην εξαρ-
γύρωσή της σε κάποιο πρατήριο καυσί-
μων. Σημειώνεται πως το ποσό κατάθε-
σης σε τραπεζικό λογαριασμό χρησιμο-
ποιείται μέσω συνδεδεμένων χρεωστι-
κών καρτών με τον λογαριασμό ή μέσω
ανάληψης σε μετρητά και δεν υποστη-
ρίζει ανάληψη του ποσού ή συναλλαγές
σε εμπόρους του εξωτερικού. 

Παρατείνεται η προθεσμία για το
«Ανακυκλώνω - Αλλάζω Συσκευή»:

Μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2022 παρατεί-
νεται η καταληκτική ημερομηνία αγο-
ρών για με χρήση κουπονιών νέων μη
ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών,
μέσω του προγράμματος «Ανακυκλώνω
- Αλλάζω Συσκευή», σύμφωνα με σχε-
τική ανακοίνωση του υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας.

Διόρθωση των ανακριβών αρχικών
εγγραφών στο Κτηματολόγιο: Σε εξέλι-
ξη βρίσκεται η διαδικασία διόρθωσης
των ανακριβών αρχικών εγγραφών για
εκατομμύρια ακίνητα σε διάφορες πε-
ριοχές της χώρας, μετά την παρέλευση
της οποίας οι αρχικές εγγραφές καθί-
στανται οριστικές και παράγουν αμάχη-
το τεκμήριο υπέρ των εγγεγραμμένων
στο Κτηματολόγιο. Η προθεσμία λήγει
την 31η Δεκεμβρίου 2022. Σημειώνεται
πως όλα τα αδήλωτα και «αγνώστου
ιδιοκτήτη» ακίνητα θα περιέρχονται από
την 1η Ιανουαρίου 2023 αυτοδικαίως
στο ελληνικό Δημόσιο.

Ποιες είναι οι προθεσμίες -
Μέχρι τέλους του μήνα 
το Fuel Pass 2

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Οκτώβριος: Οι ημερομηνίες 
για πληρωμές, επιδοτήσεις



Τ
ους στόχους της αύξησης
του ΑΕΠ στα 220 δισ. ευρώ
με την επιστροφή στο πρω-
τογενές πλεόνασμα, ύστερα

από τρία χρόνια, λόγω της πανδη-
μίας, θέτει ο προϋπολογισμός του
2023.

Χθες, ο υπουργός και ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρή-
στος Σταϊκούρας και Θόδωρος Σκυ-
λακάκης, παρουσίασαν το προσχέ-
διο, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή.
Σύμφωνα με όσα προβλέπονται για
τη διετία 2022-2023:

1Η φετινή ποσοστιαία αύξηση του
ΑΕΠ θα διαμορφωθεί στο 5,3%,

έναντι στόχου 4,5% που προέβλεπε ο
προϋπολογισμός, ενώ για την επό-
μενη χρονιά θα επιβραδυνθεί στο
2,1%. 

2Ο πληθωρισμός θα κλείσει φέ-
τος στο 8,8%, ενώ του χρόνου θα

υποχωρήσει στο 3%. 

3 Η ανεργία θα διαμορφωθεί φέ-
τος στο 12,9%, έναντι στόχου

13,9% που προβλεπόταν αρχικά στο
Πρόγραμμα Σταθερότητας και 14,2%
στον προϋπολογισμό του 2022. 

4 Το πρωτογενές έλλειμμα θα δια-
μορφωθεί στα 4,039 δισ. ευρώ ή

2% του ΑΕΠ, όσο ακριβώς είχε προ-
βλεφθεί και μετά την εφαρμογή των
μέτρων στήριξης από την κυβέρνη-
ση, τα οποία ξεπερνούν τα 5,6 δισ.
ευρώ. 

5 Το 2023 θα σχηματιστεί πρωτο-
γενές πλεόνασμα, ύψους 1,624

δισ. ευρώ ή 0,7% του ΑΕΠ. 

6 Ο νέος προϋπολογισμός δεν
προβλέπει αυξήσεις υφιστάμε-

νων φόρων αλλά σημαντική ενίσχυ-
ση των φορολογικών εσόδων, λόγω
της ανάπτυξης. Αντιθέτως, περιλαμ-
βάνει την κατάργηση της Έκτακτης
Εισφοράς Αλληλεγγύης και των
κρατήσεων 1% των δημοσίων υπαλ-
λήλων για το Μετοχικό Ταμείο Πολι-
τικών Υπαλλήλων, την αύξηση του
φοιτητικού επιδόματος και μια σειρά
άλλων παρεμβάσεων, τις οποίες
ανακοίνωσε στη Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης. 

Σε γραπτή τους δήλωση, ο υπουρ-

γός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκού-
ρας και ο αναπληρωτής Θόδωρος
Σκυλακάκης αναφέρουν ότι «ο Προ-
ϋπολογισμός του 2023 καταρτίζεται
υπό συνθήκες εξαιρετικά υψηλής
αβεβαιότητας, αναφορικά με τις γε-
ωπολιτικές εξελίξεις σε παγκόσμιο
επίπεδο. Καλείται να συγκεράσει
προκλήσεις που αφορούν την ενερ-
γειακή κρίση, την πληθωριστική πίε-
ση στα νοικοκυριά και τις επιχειρή-
σεις, την υγειονομική κρίση που, εάν
και έχει υποχωρήσει, συνεχίζει να
επιβαρύνει τις δαπάνες του συστή-
ματος υγείας, αλλά και τις αυξημέ-
νες δαπάνες για την αναγκαία αμυν-
τική θωράκιση της χώρας. Την ίδια
στιγμή καλείται να διατηρήσει τη δη-
μοσιονομική ισορροπία και τους
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης αλλά
και να υποστηρίξει ένα ευρύ φάσμα
μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση
της ζωής και της ευημερίας όλων
των πολιτών».

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Στο μικροσκόπιο 
του Άδωνι οι τιμές 
στην αγορά 

Το νέο κύμα αυξήσεων στις τιμές
βασικών προϊόντων στα ράφια των
σουπερμάρκετ κινητοποιεί την κυ-
βέρνηση, καθώς αύριο είναι προγραμ-
ματισμένη συνάντηση του υπουργού
Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη με
όλους τους εκπροσώπους της αγοράς,
έτσι ώστε να βρεθούν λύσεις για να
μην επιβαρυνθούν περαιτέρω οι οικο-
γενειακοί προϋπολογισμοί. 

Η αναζωπύρωση των πληθωριστι-
κών τάσεων τον Αύγουστο και οι εν-
δείξεις για πολύ υψηλότερες τιμές
ενέργειας τους προσεχείς μήνες θέ-
τουν σε συναγερμό την ηγεσία του
υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, η οποία αναζητεί τρόπους για να
αντιμετωπίσει τόσο τις αυξήσεις όσο
και τις… περίεργες πρακτικές στην
αγορά. Όπως δήλωσε χθες στον ΑΝΤ1
ο υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης,
«σκοπός μας είναι να δούμε τι αυξάνε-
ται λογικά, τι δεν μπορεί να αποφευχ-
θεί και τι είναι υπερβολικό». Ταυτό-
χρονα, ο κ. Γεωργιάδης έστειλε το μή-
νυμα ότι οι πολίτες δεν πρέπει να περι-
μένουν μείωση του πληθωρισμού «με
έναν μαγικό τρόπο», επισημαίνοντας
ότι στόχος του υπουργείου είναι να
μπουν στο μικροσκόπιο οι περιπτώ-
σεις εκείνες που αφορούν το σκέλος
της αισχροκέρδειας. 

Σε ό,τι αφορά την πρακτική των εται-
ρειών να διαθέτουν τα προϊόντα σε μι-
κρότερες συσκευασίες αλλά με την
ίδια τιμή λιανικής, ο υπουργός Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων υπογράμμισε
ότι το πρόβλημα είναι υπαρκτό και
«εδώ και δύο εβδομάδες έχει μπει στο
μικροσκόπιο των ελέγχων της Διυπη-
ρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς
(ΔΙΜΕΑ)». Σημειώνεται ότι το τελευ-
ταίο δίμηνο παρατηρείται το φαινόμε-
νο της μικρότερης ποσότητας προϊόν-
τος για όσα από αυτά έχει τεθεί πλα-
φόν. Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, η
πρακτική αυτή είναι παράνομη και οι
εταιρείες που θα βρεθούν να παραβαί-
νουν τον νόμο θα πληρώσουν τα σχετι-
κά πρόστιμα, αφού όμως οριστικοποι-
ηθούν τα αποτελέσματα των ελέγχων.
Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης επεσήμανε ότι
η κυβέρνηση θα ξαναδεί το θέμα της
τιμής του πετρελαίου κίνησης, καθώς
από την 1η Οκτωβρίου έπαψε να ισχύει
η επιδότησή του.
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Πώς κλείνει ο φετινός
προϋπολογισμός
και τι φέρνει ο νέος

Ισχυρή ανάπτυξημε… 
πρωτογενές πλεόνασμα
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Σ
το επόμενο βήμα των πρωτο-
βουλιών που έχει πάρει το τε-
λευταίο διάστημα σε ευρωπαϊ-
κό επίπεδο για την ενεργειακή

κρίση πρόκειται να προχωρήσει η ελλη-
νική κυβέρνηση, καταθέτοντας, εντός
της εβδομάδας, στην Κομισιόν συγκε-
κριμένη τεχνική πρόταση για την επιβο-
λή πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερί-
ου.  Τα παραπάνω αποκάλυψε χθες ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας Κώστας Σκρέκας μιλώντας στην ΕΡΤ,
προσθέτοντας, επίσης, πως «η Ελλάδα
έχει προνοήσει για την ενεργειακή της
επάρκεια και θα στηρίξει την ελληνική
κοινωνία και τα ελληνικά νοικοκυριά,
για όσο χρειαστεί». 

Η ανάγκη επιβολής πλαφόν στην τιμή
του φυσικού αερίου που εισάγεται στην
Ευρωπαϊκή Ένωση βρέθηκε στο επί-
κεντρο άρθρου του πρωθυπουργού Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη στο διεθνές πρακτο-

ρείο ειδήσεων Bloomberg, υπογραμμί-
ζοντας χαρακτηριστικά: «Σε φυσιολογι-
κές εποχές, οι κυβερνήσεις πρέπει να
αφήνουν τις αγορές να λειτουργούν.
Δεν ζούμε όμως σε φυσιολογικές επο-
χές. Η Ρωσία αθετεί τα συμβόλαια που
έχει υπογράψει και περιορίζει σκόπιμα
την προσφορά. Όταν ένας παίκτης μπο-
ρεί να μετακινεί σκόπιμα τις τιμές, δεν
έχει νόημα η έννοια “αφήνουμε τις αγο-
ρές να λειτουργήσουν”. Οι κυβερνήσεις
οφείλουν να παρέχουν το πλαίσιο και να
εποπτεύουν τις αγορές. Αντιμέτωπη με
μια εμφανέστατη χειραγώγηση της αγο-
ράς, η κρατική παρέμβαση δεν δικαιο-
λογείται απλώς, αλλά επιβάλλεται». 

Τι «περιμένουμε»
Σε κάθε περίπτωση, οι διαβουλεύσεις

για την αγορά φυσικού αερίου συνεχί-
ζονται αμείωτες και αποφάσεις αναμέ-
νονται σε μεταγενέστερο χρόνο, όπως
προέκυψε και από τις εργασίες του πρό-
σφατου υπουργών Ενέργειας της ΕΕ. 

Συγκεκριμένα, η τσεχική προεδρία
ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
συγκροτήσει μια ομάδα που θα αξιολο-
γήσει τις διάφορες επιλογές που υπάρ-
χουν (πχ, δυναμικό ανώτατο όριο, απο-
σύνδεση αγορών φυσικού αερίου και
ηλεκτρικής ενέργειας, ενίσχυση της
κοινής πλατφόρμας κοινής αγοράς
κλπ). Ωστόσο, δεν αναφέρθηκαν πρα-
κτικές λεπτομέρειες για την οργάνωση
αυτής της ομάδας. 

Σημειώνεται ότι πολλά κράτη-μέλη
τάσσονται υπέρ του ανώτατου ορίου της
χονδρικής αγοράς φυσικού αερίου (εγ-
χώριο και εισαγόμενο αέριο), ωστόσο οι
προσεγγίσεις τους αποδεικνύονται στην
πράξη τεχνικά διαφορετικές.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή πιστεύει ότι αυτό το ανώτατο
όριο χονδρικής αγοράς φυσικού αερίου
είναι θεμιτό, αλλά απαιτούνται περαιτέ-
ρω πληροφορίες από τα κράτη-μέλη.

Επιπλέον, καθώς ένα πιθανό ανώτατο
όριο χονδρικής θα μπορούσε να δημι-

ουργήσει κινδύνους για την ασφάλεια
του εφοδιασμού, η Επιτροπή υπογραμ-
μίζει ότι ένα τέτοιο μέτρο θα απαιτούσε
μια σαφή υποχρεωτική δέσμευση από
τα κράτη-μέλη να εξοικονομήσουν τη
ζήτηση αερίου πέραν του τρέχοντος
σχεδίου μείωσης κατά 15%.

Την ίδια στιγμή η ΕΕ είναι έτοιμη να
αναπτύξει ένα προσωρινό μέτρο για την
επιβολή πλαφόν στην τιμή του φυσικού
αερίου που χρησιμοποιείται για την πα-
ραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Συνεχίζονται οι
διαβουλεύσεις σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, 
ενώ ο Κώστας Σκρέκας
υπογράμμισε και πάλι πως
η Ελλάδα έχει προνοήσει
για την ενεργειακή 
της επάρκεια

Λιγότερες ποσότητες μέσω αγωγών αλλά περισ-
σότερες διά θαλάσσης δείχνουν τα μέχρι στιγμής
αποτελέσματα της στρατηγικής απεξάρτησης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ρωσικό αέριο, επιβε-
βαιώνοντας ότι το ρωσικό αέριο παραμένει ένας ση-
μαντικός συντελεστής στο μείγμα των ευρωπαϊκών
εισαγωγών αερίου.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Κομισιόν, το
διάστημα Ιανουάριος-Αύγουστος 2022, οι προμήθειες
ρωσικού αερίου προς την Ευρώπη μειώθηκαν κατά 39
bcm (-37%). Αυτό οφείλεται αποκλειστικά στην απότο-

μη πτώση στις προμήθειες ρωσικού αερίου μέσω
αγωγών, οι οποίες μειώθηκαν κατά 43 bcm (-45%) το
εξεταζόμενο διάστημα.

Αντιθέτως, την ίδια περίοδο οι εισαγωγές υγροποι-
ημένου φυσικού αερίου από τη Ρωσία κατέγραψαν
αύξηση από 10,7 bcm την αντίστοιχη περίοδο του 2021
σε 15,1% το διάστημα Ιανουάριος-Αύγουστος 2022. Η
εν λόγω αύξηση των ρωσικών φορτίων LNG προς την
Ευρώπη αποτελεί μέρος της συνολικότερης γιγάντω-
σης του μεριδίου LNG στο μείγμα αερίου της ΕΕ, όπου
καταγράφεται εκτόξευση των εισαγωγών LNG σε σχέ-

ση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τέλος, σύμφω-
να πάντα με τα στοιχεία της Κομισιόν, το διάστημα Ια-
νουάριος-Αύγουστος 2021 οι συνολικές εισαγωγές L-
NG ανήλθαν σε 49,19 εκατ. κυβικά μέτρα έναντι 77,7
εκατ. κυβικά μέτρα την αντίστοιχη περίοδο φέτος,
προδιαγράφοντας ότι η χρονιά θα κλείσει με ιστορικό
ρεκόρ εισαγωγών LNG. Σημειώνεται ότι το εν λόγω
νούμερο περιλαμβάνει φορτία που έρχονται από ΗΠΑ,
Ρωσία, Νορβηγία και Αλγερία, μη υπολογίζοντας άλ-
λους προμηθευτές της ΕΕ.

Μ. ΜΑΣΤ. 

Λιγότερο ρωσικό αέριο μέσω αγωγών, περισσότερο μέσω LNG στην Ευρώπη 

Εντός εβδομάδας
η πρόταση στην ΕΕ
για το πλαφόν 
στο φυσικό αέριο
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ύξηση 20% σε παγκόσμιο
επίπεδο κατέγραψαν, το φε-
τινό καλοκαίρι, οι ναυλώ-
σεις των σκαφών αναψυχής

στην Ελλάδα, κυρίως στις θαλαμη-
γούς άνω των 20 μέτρων, με τους Αμε-
ρικανούς να διατηρούν τη μεγαλύτερη
αγορά για την εγχώρια βιομηχανία. Τα
κενά που δημιουργήθηκαν από τους
Ρώσους, λόγω των κυρώσεων που
έχουν επιβληθεί μετά την εισβολή
στην Ουκρανία, φαίνεται πως υπερκα-
λύφθηκαν.  Η χώρα μας αναμφισβήτη-
τα αποτελεί έναν από τους δημοφιλέ-
στερους προορισμούς στον κόσμο -
και για τα σκάφη αναψυχής-, καθώς ο
θαλάσσιος τουρισμός περιλαμβάνει
μεγάλη ποικιλία από τουριστικές δρα-
στηριότητες που αναπτύσσονται στον
θαλάσσιο χώρο και τις ακτές, και η Ελ-
λάδα μπορεί να τις υποστηρίξει.

Η συμβολή της γαλάζιας οικονο-
μίας, όπως συνηθίζεται να αποκαλού-
με το yachting, στην εθνική οικονομία
είναι ουσιαστική. Αντιπροσωπεύει το

15% της συνολικής απασχόλησης στην
Ελλάδα, προσφέροντας θέσεις εργα-
σίας σε 570.000 συνανθρώπους μας,
συμβάλλοντας στο 5,1% της ακαθάρι-
στης προστιθέμενης αξίας. Στην Ελλά-
δα εκτιμάται πως υπάρχουν 170.000
σκάφη αναψυχής όλων των μεγεθών
και από αυτά τα επαγγελματικά σκάφη
φτάνουν τα 6.500, ενώ οι ειδικοί επι-
σημαίνουν πως 200 με 300 ελληνικά
επαγγελματικά σκάφη θα προστίθεν-
ται κάθε χρόνο στον ελληνικό στόλο.

Ασφαλής τρόπος διακοπών
Τα προς ναύλωση σκάφη αναψυχής,

ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πανδη-

μίας, θεωρήθηκαν ασφαλής τρόπος
διακοπών και σήμερα τα ιστιοπλοϊκά
σκάφη που ναυλώνονται στην Ανατο-
λική Μεσόγειο εκτιμώνται πάνω από
10.000, με τον τζίρο τους να φτάνει τα
2 δισ. ευρώ.

«Ο τουρισμός αποτελεί φωτεινό
σημείο για την ευρωπαϊκή οικονομία.
Ιδιαίτερα για την Ελλάδα ο τουρισμός
αποτελεί στρατηγικής σημασίας δρα-
στηριότητα και βασικό πυλώνα ανά-
πτυξης, δημιουργίας εισοδήματος
και απασχόλησης, με κατεύθυνση
ένα καινοτόμο και ποιοτικό αναπτυ-
ξιακό μοντέλο στραμμένο προς την
ολιστική βιώσιμη και αειφόρο ανά-
πτυξη», σημείωσε ο Γιώργος Βερνί-
κος, επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης
Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών
Τουρισμού και γενικός γραμματέας
του ΣΕΤΕ, κατά τη διάρκεια της ομι-
λίας του στην Επιτροπή Μεταφορών

και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου στις Βρυξέλλες.

Η τουριστική ανάκαμψη το δεύτερο
και τρίτο τρίμηνο του 2021 στη Νότια
Ευρώπη αποτέλεσε τον κύριο λόγο
που κράτησε την Ευρωζώνη, έστω και
οριακά, σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυ-
ξης. Οι επιχειρηματίες του κλάδου το-
νίζουν, όμως, την ανάγκη εκσυγχρονι-
σμού του πλαισίου στη βάση μιας βιώ-
σιμης ανάπτυξης, με άξονα την πράσι-
νη και ψηφιακή μετάβαση της εθνικής
οικονομίας. 

Μια σπουδαία διάκριση απέσπασε
η Περιφέρεια Αττικής στα World
Travel Awards, καθώς ανακηρύχ-
θηκε κορυφαίος προορισμός αειφό-
ρου τουρισμού ανάμεσα σε πολλούς
προορισμούς στην Ευρώπη, όπως το
Ντουμπρόβνικ και το Εδιμβούργο.

Με την πρώτη θέση και τον σπου-
δαίο τίτλο από τον μεγαλύτερο θεσμό της τουριστικής
βιομηχανίας, η Αττική προτάσσει τα συγκριτικά πλεονε-
κτήματά της, τα οποία την καθιστούν ελκυστικό για δια-
κοπές προορισμό, όλες τις εποχές του χρόνου, υπηρε-
τώντας ταυτόχρονα τις αρχές της αειφορίας. Η Αττική

διαθέτει τον πολιτιστικό πλούτο και
τη φυσική ομορφιά με τη μεγάλη
ακτογραμμή, τις πανέμορφές και
βραβευμένες με γαλάζια σημαία
παραλίες, τους φημισμένους αμπε-
λώνες και τα επισκέψιμα οινοποιεία,
τις σύγχρονες υποδομές και την
πληθώρα των καταλυμάτων και των

υπηρεσιών εστίασης και ψυχαγωγίας. 
«Οι διαδοχικές διακρίσεις της Αττικής στα World

Travel Awards, τον μεγαλύτερο θεσμό της τουριστικής
βιομηχανίας, καταδεικνύουν ότι η μεθοδική δουλειά
που γίνεται στην Περιφέρεια Αττικής, με στόχο την ανά-

δειξη των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων αλλά και
την ενίσχυση της εξωστρέφειάς της, έχει αποτελέσμα-
τα και αποδίδει καρπούς. Ο τουρισμός αποτελεί έναν
από τους βασικότερους πυλώνες της οικονομίας μας
και σε αυτό το πλαίσιο η επένδυση στο τουριστικό προ-
ϊόν της Αττικής μας παραμένει ψηλά στην ατζέντα των
προτεραιοτήτων μας», δήλωσε ο περιφερειάρχης Αττι-
κής Γιώργος Πατούλης με αφορμή τη βράβευση.

Τα World Travel Awards αποτελούν έναν παγκόσμιο
θεσμό που από το 1993 βραβεύει τους βασικούς πρω-
ταγωνιστές της τουριστικής βιομηχανίας και σήμερα
αναγνωρίζεται ως το απόλυτο σήμα κατατεθέν της ταξι-
διωτικής βιομηχανίας.

Αυξήθηκαν κατά 20%
φέτος κυρίως σε σκάφη
άνω των 20 μέτρων - Το
yachting συνεισφέρει με
5,1% στο ΑΕΠ της χώρας

World Travel Awards: Η Αττική κορυφαίος προορισμός αειφόρου τουρισμού

Στο παγκόσμιο 
top η Ελλάδα
σε ναυλώσεις 
θαλαμηγών 

Γράφει 
η Ρεγγίνα Σαβούρδου
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Στη Δήμητρα Δάρδα

Μ
ια εκπληκτική γυναίκα ηγεί-
ται του υπερσύγχρονου κο-
λοσσού Bergmann Kord Ελ-
λάδας. Η «σιδηρά κυρία»

Βασιλική Κορδερά, με τη φήμη και το έρ-
γο της να έχουν ξεπεράσει τα σύνορα της
χώρας, βρίσκεται για τέσσερις δεκαετίες
στην κορυφή της μεγαλύτερης και πιο
σύγχρονης κλινικής μεταμοσχεύσεων
μαλλιών, χαρίζοντας στους 70.000 πελά-
τες της μεγάλα χαμόγελα.

Η Bergmann Kord γιορτάζει φέτος
43 χρόνια επαγγελματικής επιτυ-
χίας. Ήταν δύσκολος ο δρόμος για
την κορυφή;

Η αρχική αποδοχή των πρωτόγνωρων
για την Ελλάδα υπηρεσιών της κλινικής
μας προοιωνιζόταν τη δυναμική του εγ-
χειρήματός μας. Η πορεία συνεχίζεται και
σήμερα με την καταγραφή περισσότερων
από 70.000 αισθητικά άρτιων μεταμο-
σχεύσεων μαλλιών και πολλαπλάσιων
θεραπειών αντιμετώπισης της τριχόπτω-
σης. Το μέλλον προδιαγράφεται «φρέ-
σκο» και ιδιαίτερα υποσχόμενο, με την
εμπλοκή της νέας γενιάς της οικογένειας
Bergmann Kord στους τομείς της ιατρι-
κής, της διοίκησης, των οικονομικών και
της αισθητικής λειτουργίας του ομίλου
μας. Δεν σας κρύβω ότι είμαι ιδιαίτερα
περήφανη για τη φυσική αυτή συνέχεια.

Τι σας οδήγησε στη δουλειά που κά-
νετε σήμερα και, μάλιστα, να την
κρατήσετε σε τόσο υψηλό επίπεδο;

Οι οικογενειακές μου ρίζες, η καλή
συγκυρία και η αγάπη των ανθρώπων, οι
οποίοι εκτίμησαν την εργατικότητα και τη

φιλοσοφία που διέπει την καθημερινότη-
τά μου και δεν είναι άλλη από την αναζή-
τηση της υπεροχής. Γεννημένη στον Πει-
ραιά και με καταγωγή από το Αϊβαλί, με-
τέβηκα στο Ντίσελντορφ, προκειμένου να
ολοκληρώσω τις σπουδές μου. Στο διά-
στημα αυτό εργαζόμουν στη γερμανική
εταιρεία Bergmann, η οποία δραστηριο-
ποιείται στον χώρο των μαλλιών για πε-
ρισσότερα από 140 χρόνια, έχοντας κατα-
κτήσει παγκόσμια αναγνώριση. Αποφοί-
τησα από τη γερμανική Bergmann Hair
Academy και επέστρεψα στην Ελλάδα με
σκοπό να προσφέρω τις επιστημονικές
αυτές υπηρεσίες σχετικά με την πρόληψη
και την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης.

Δυναμική επιχειρηματίας, πρωτο-
πόρος στον τομέα σας, σπουδαία
συνεργάτιδα και υπέροχη μητέρα.
Σε ποιον τίτλο θα δίνατε προτεραι-
ότητα;

Για εμένα ένας είναι ο ύψιστος τίτλος τι-
μής: Αυτός του ενεργού, με κοινωνική συ-
νεισφορά, ανθρώπου. Πιστέψτε με, δεν αι-
σθάνομαι ότι έχω προσφέρει ακόμη όλα αυ-
τά που επιθυμώ. Τα μελλοντικά μου σχέδια

απλώνονται σε «λεωφόρους ταχείας κυκλο-
φορίας» με παρακαμπτήριους οδούς τον
ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο.

Η επιτυχία της Bergmann Kord ξε-
πέρασε τα σύνορα και φιγουράρει
πλέον στην κορυφή, συμβάλλοντας
στην αύξηση του ιατρικού τουρι-
σμού στη χώρα μας. 

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώνου-
με ότι τα καταγεγραμμένα αποτελέσματα
των περιπτώσεων ξένων ενδιαφερομένων
που μας εμπιστεύθηκαν για να υποβλη-
θούν σε μεταμόσχευση μαλλιών ξεπέρα-
σαν κάθε πρόβλεψη και προσδοκία.

Σήμερα τι πρωτοποριακό προσφέ-
ρει η κλινική στο θέμα της τριχό-
πτωσης;

Η συσσωρευμένη εμπειρία, πρακτική
και συνεχώς αναπτυσσόμενη τεχνογνω-
σία τόσων ετών και περιστατικών αποτε-
λεί από μόνη της πρωτοπορία στον ιδιαί-
τερο ιατρικό κλάδο στον οποίο δραστη-
ριοποιούμαστε.

Αντιμετωπίζετε θεραπευτικά όλες

τις περιπτώσεις απώλειας μαλλιών;
Κάθε είδους και με απόλυτη επιτυχία!

Δυστυχώς, καταγράφονται πολλές περι-
πτώσεις κάθε μορφής και κατηγορίας,
αλλά διαθέτουμε και τα επιστημονικά κρι-
τήρια και εξατομικευμένες εφαρμογές.

Ένα σημαντικό έργο που αποφεύγε-
τε με σεμνότητα να δημοσιοποιήσε-
τε είναι η αμέριστη προσφορά και
στήριξή σας στους συλλόγους καρ-
κινοπαθών Ελλάδας. 

Ομολογώ ότι ο τομέας αυτός, χρόνο με
τον χρόνο, καταλαμβάνει όλο και μεγαλύ-
τερο μερίδιο της καρδιάς και των επιχει-
ρηματικών μου σχεδιασμών. Εδώ και δε-
καετίες τείνει αυξανόμενη (ποιοτικά και
ποσοτικά) η συμμετοχή των δραστηριοτή-
των κοινωνικής υπευθυνότητας στο γενι-
κότερο portfolio δραστηριοτήτων της
εταιρείας μας. Αυτό που θέλω να τονίσω
είναι η διαπίστωση ότι καθημερινά η κοι-
νωνία μας στρέφεται προς την προσφορά
μεγαλύτερης και πιο ζεστής αγκαλιάς
στον πάσχοντα συνάνθρωπό μας. Ωραία η
ομορφιά. Αλλά η ανθρώπινη στήριξη και
ψυχολογική αρωγή ακόμα καλύτερη!

Η «σιδηρά κυρία» 
της Bergmann 
Kord

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΡΔΕΡΑ

Τέσσερις δεκαετίες 
είναι στην κορυφή της
μεγαλύτερης και πιο
σύγχρονης κλινικής
μεταμοσχεύσεων μαλλιών,
χαρίζοντας στους 
70.000 πελάτες 
της μεγάλα χαμόγελα



Βελτίωση των μεγεθών του πέτυχε ο όμιλος ΕΛΓΕΚΑ
στο α’ εξάμηνο του 2022, παρά το γεγονός ότι το οικονο-
μικό περιβάλλον παρέμεινε αρκετά ευμετάβλητο και
απαιτητικό, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Συγκε-
κριμένα, κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2022 εν-
τός του συγκεκριμένου περιβάλλοντος, ο όμιλος ΕΛΓΕ-
ΚΑ σημείωσε: Αύξηση των πωλήσεων κατά 4,5% συγκρι-
τικά με το α’ εξάμηνο του 2021 ως συνέπεια της δυναμι-
κής πορείας που αναπτύσσουν οι υπηρεσίες παροχής 
Logistics, καθώς και της περαιτέρω διείσδυσης του κλά-
δου της εμπορίας τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών. Διατήρηση του μεικτού περιθωρίου κέρδους
σε σταθερά επίπεδα. Συγκράτηση του λειτουργικού κόστους και βελτίωση της κερδοφορίας, καταγράφοντας
κέρδη προ φόρων 1,3 εκατ. ευρώ. Βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας (Adjusted EBITDA) κατά 0,5 εκατ.
ευρώ σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο του 2021.
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Σεπτέμβριος διέκοψε το
ανοδικό σερί των προ-
ηγούμενων δύο μηνών
στο ελληνικό χρηματιστή-

ριο, με τον Γενικό Δείκτη να καταγρά-
φει μηνιαίες απώλειες 7,41%, ενώ κα-
τά 8,13% υποχώρησε ο τραπεζικός
δείκτης. Η συμπλήρωση του χρηματι-
στηριακού 9μηνου βρήκε τον ΓΔ με
πτώση 11,24% και τον ΔΤΡ με απώλει-
ες 11,15%. Σύμφωνα με χρηματιστη-
ριακούς παράγοντες, κλάδος-κλειδί
λόγω βαρύτητας είναι ο τραπεζικός
και μένει να φανεί εάν μπορεί να
προσελκύσει κεφάλαια ύστερα από
δύο κύκλους παρουσιάσεων σε Λον-
δίνο (Goldman Sachs) και Νέα Υόρκη (BofA). Ανάλογος κύκλος θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, πάλι στη
Νέα Υόρκη, με το συγκεκριμένο road show να διοργανώνεται από τη Wood. Τεχνικά ο Γενικός Δείκτης θέλει κλεισίμα-
τα υψηλότερα των 847 μονάδων, αλλά και κλεισίματα υψηλότερα της ζώνης 839 - 874 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 60 και 200
ημερών) και να κινηθεί προς 895, 900, 906-908 και 944 μονάδες. Αντίθετα, όσο δίνει κλεισίματα χαμηλότερα των 836
(εκθετικός ΚΜΟ 30 μηνών), 822 (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων) και 805 μονάδων, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα
αντέξει η ζώνη στήριξης στις 795-779 μονάδες.

REDS: Σήμερα η δημόσια
πρόταση στα 2,48 ευρώ   

Στην τιμή των 2,48 ευρώ ορίστηκε η
δημόσια πρόταση «RB Ellaktor Holding
BV», δηλαδή τη μητρική της Ελλάκτωρ,
Reggeborgh, για την απόκτηση μετοχών
της REDS στο πλαίσιο της υποχρεωτικής
δημόσια πρότασης (αποτέλεσμα δημό-
σιας πρότασης που προηγήθηκε στην
Ελλάκτωρ μέσω της οποίας οι Ολλανδοί
ενίσχυσαν το ποσοστό τους σε 46,15%), η
οποία εγκρίθηκε την Παρασκευή 30 Σε-
πτεμβρίου από την Επιτροπή Κεφαλαι-
αγοράς. Η Περίοδος Αποδοχής θα διαρ-
κέσει από τις 4 Οκτωβρίου 2022 έως τις
3 Νοεμβρίου 2022.

Βογιατζόγλου: Αύξηση
τζίρου, υποχώρηση
κερδοφορίας 
Αύξηση της τάξεως του 8,53% εμφάνισε
ο κύκλος εργασιών του ομίλου Βογια-
τζόγλου στα 15,31 εκατ. ευρώ κατά το α’
εξάμηνο του 2022 σε σχέση με την αντί-
στοιχη περυσινή περίοδο που είχε δια-
μορφωθεί στα 14,113 εκατ. ευρώ. Σύμ-
φωνα με
σχετική ανα-
κοίνωση, τα
μεικτά κέρδη
ανήλθαν σε
4,862 εκατ.
ευρώ, πα-
ρουσιάζοντας αύξηση 6,44% έναντι της
αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου
του 2021 που ήταν στα 4,568 εκατ. ευρώ.
Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώ-
ματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στις
595 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση σε
σχέση με τις 726 χιλ. ευρώ πέρυσι.

Trastor: Υπερδιπλασιασμός
κερδών 

Υπερδιπλασιασμό των καθαρών κερδών
της για το α’ εξάμηνο του 2022 ανακοίνω-
σε η Trastor, με τα καθαρά κέρδη να ανέρ-
χονται σε 21 εκατ. ευρώ έναντι 8,8 εκατ.
ευρώ το α’ εξάμηνο του 2021. Σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, τα
κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
(EBITDA) αυξήθηκαν κατά 95% σε σχέση
με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, κα-
θώς ανήλθαν σε 23,8 εκατ. ευρώ από 12,2
εκατ. ευρώ. Αύξηση επίσης σημείωσαν
και τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέ-
σεων, κερδών από αναπροσαρμογή και
πωλήσεων επενδυτικών ακινήτων (ad-
justed EBITDA), καθώς ανήλθαν σε 5,2
εκατ. ευρώ έναντι 4,1 εκατ. ευρώ του αντί-
στοιχου εξαμήνου του 2021.

Αύξηση των συνολικών πωλήσεων
με υψηλό διψήφιο ποσοστό και ση-
μαντική υποχώρηση των περιθωρίων
λειτουργικής κερδοφορίας προβλέ-
πει, με βάση τις τρέχουσες συνθήκες,
για το σύνολο του 2022 η διοίκηση της
γαλακτοβιομηχανίας ΚΡΙ ΚΡΙ. Με το
βλέμμα στο δεύτερο εξάμηνο του τρέ-
χοντος έτους και έχοντας δημοσιεύ-
σει πριν από μερικά 24ωρα τα οικονο-

μικά της μεγέθη για τους πρώτους έξι μήνες του 2022, η σερραϊκή γαλακτοβιομηχανία, που δραστηριοποιεί-
ται στην παραγωγή και διάθεση παγωτού, γιαουρτιού και φρέσκου γάλακτος, διατηρεί επιφυλακτική στάση
αναφορικά με την κατάσταση και τις εξελίξεις στο οικονομικό περιβάλλον. Όπως προβλέπει, ο τομέας του
παγωτού στην τρέχουσα χρήση φαίνεται ότι θα γνωρίσει ισχυρή ανάκαμψη στα μεγέθη πωλήσεων.

Κλάδος-κλειδί ο τραπεζικός για το χρηματιστήριο

Διψήφια αύξηση πωλήσεων προβλέπει η ΚΡΙ ΚΡΙ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

ΕΛΓΕΚΑ: Βελτίωση μεγεθών στο πρώτο εξάμηνο 
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αθαρά κέρδη 4,6 εκατ. ευρώ εμφάνισε η
Frigoglass για το α’ εξάμηνο του 2022,
όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της
εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σύμφωνα με τη Frigoglass, καταγράφηκε αύξηση
των πωλήσεων κατά 22% σε σχέση με πέρσι, ως
αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης ανάπτυξης του
κλάδου υαλουργίας και της αυξημένης ζήτησης σε
Ινδία, Νότια Αφρική και Κεντρική Ασία. Παράλλη-
λα, η διοίκηση της εταιρείας ανακοίνωσε πως «η
ανακατασκευή του εργοστασίου της Ρουμανίας
προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και επι-
βεβαιώνεται η προσδοκία μας για τη λειτουργία του
το α’ τρίμηνο του 2023».

Attica Bank: Αύξηση εσόδων
από προμήθειες

Όμιλος Intracom: Αύξηση τζίρου
σε ένα ζημιογόνο α’ εξάμηνο
Πωλήσεις της τάξεως των 126,5 εκατ. ευρώ
κατέγραψε η Intracom Holdings το α’ εξά-
μηνο του 2022, με το αποτέλεσμα προ φόρων
(ΕΒΤ) του ομίλου, ωστόσο, να είναι ζημιογό-
νο (-46,3 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά διαθέσι-
μα του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 191,3
εκατ. ευρώ. Η Intracom Holdings (μητρική
εταιρεία), με θετικό αναμορφωμένο λει-
τουργικό αποτέλεσμα EBITDA, καταλήγει σε
ζημίες προ φόρων 27,9 εκατ. ευρώ λόγω της
απομείωσης της συμμετοχής της στην In-
tradevelopment και του κόστους διάθεσης
μετοχών.

Space Hellas: Αύξηση
τζίρου 46,1% 

Αύξηση ύψους 46,1% παρουσίασε ο ενο-
ποιημένος κύκλος εργασιών της Space Hel-
las το α’ εξάμηνο του 2022 και ανήλθε σε 53
εκατ. ευρώ, έναντι 36,3 εκατ. ευρώ το 2021.
Τα μεικτά κέρδη ανήλθαν σε 11 εκατ. ευρώ το
α’ εξάμηνο του 2022 έναντι 8,2 εκατ. ευρώ το
2021, ενώ το EBITDA έκλεισε σε 4,2 εκατ.
ευρώ έναντι 3,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο
διάστημα του 2021 παρουσιάζοντας αύξηση
25,9%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,7
εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2022 έναντι 1,3
εκατ. ευρώ το 2021 παρουσιάζοντας αύξηση
106%. Τέλος, τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν
σε 2 εκατ. ευρώ έναντι 1,1 εκατ. ευρώ την αν-
τίστοιχη περίοδο του 2021 παρουσιάζοντας
αύξηση 88,3%. 

ΚΡΕΚΑ: Αυξημένος κατά
4,7% ο τζίρος 
Αύξηση κατά 4,7% παρουσίασε στο α’ εξά-
μηνο του 2022 ο κύκλος εργασιών της ΚΡΕ-
ΚΑ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Το περι-
θώριο μεικτού κέρδους εμφανίζεται ελα-
φρά βελτιωμένο, καθώς έκλεισε σε 5,5%,
ενώ τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης πα-
ρουσίασαν επιδείνωση ως ποσοστό του κύ-
κλου εργασιών, σε σχέση με τη συγκριτική
περίοδο. Η εταιρεία, ωστόσο, παρουσίασε
αρνητικά αποτελέσματα προ τόκων και απο-
σβέσεων.

ΜΑΚΒΕΛ: Πολλαπλάσια
ανάπτυξη στο 8μηνο 
Σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα
οκταμήνου Ιανουαρίου-Αυγούστου της
Nielsen για την κατηγορία των ζυμαρικών, το
brand ΜΑΚΒΕΛ παρουσίασε την πιο ισχυρή
ανάπτυξη της τάξης του 37,7% όσον αφορά τον
όγκο, συγκρινόμενη με το 5,9% του συνόλου
της αγοράς των ζυμαρικών, και αντίστοιχα
ανάπτυξη σε αξία 47,1%, σε σχέση με το 15,0%
που παρουσίασε ο κλάδος συνολικά. Χαρα-
κτηριστικό της δυναμικής αυτής ήταν ότι η
ανάπτυξη αυτή ήταν σημαντικά μεγαλύτερη
της αντίστοιχης αύξησης της υπόλοιπης αγο-
ράς σε όλες τις αλυσίδες.

Frigoglass: Καθαρά κέρδη
4,6 εκατ. ευρώ 

Intrakat: Στο 1,3 δισ. 
το ανεκτέλεστο υπόλοιπο 

Σημαντική άνοδο στις πωλήσεις για το α’ εξά-
μηνο του 2022 κατέγραψε η Intrakat, καθώς αυ-
τές διαμορφώθηκαν στα 103,1 εκατ. ευρώ, με αύ-
ξηση 18,5% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2021.
Παράλληλα, το τρέχον ανεκτέλεστο υπόλοιπο έρ-
γων διαμορφώνεται σε 1,3 δισ. ευρώ, καταγρά-
φοντας ιστορικό υψηλό. Ακόμα, ανακοίνωσε πως
με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους 120
εκατ. ευρώ θα προχωρήσει η ολοκλήρωση ώρι-
μου χαρτοφυλακίου 100 MW αιολικών πάρκων
εντός του 2023.

Αύξηση εσόδων από προμήθειες με διατή-
ρηση υψηλής ρευστότητας και παράλληλα αύ-
ξηση χορηγήσεων καταγράφει η Attica Bank
στο α’ εξάμηνο του 2022. Η τράπεζα σε ετήσια
βάση παρουσίασε αύξηση εσόδων από προ-
μήθειες κατά 21% και συνεχιζόμενη σημαντι-
κή βελτίωση τα τελευταία πέντε τρίμηνα, σύμ-
φωνα με τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου
2022. Η μεγαλύτερη βελτίωση προήλθε από
την αύξηση των εσόδων από χορηγήσεις κατά
32% και από την αύξηση κατά 30% των εσόδων
από e-υπηρεσίες για δεύτερο συνεχόμενο
τρίμηνο. Κατά το α’ εξάμηνο του 2022 οι συνο-
λικές εκταμιεύσεις ανήλθαν σε 185 εκατ. ευ-
ρώ και οι συνολικές χορηγήσεις στο 1,36 δισ.
ευρώ, προερχόμενες κυρίως από τις εταιρι-
κές χρηματοδοτήσεις.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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Ο
Ισπανός Αϊτόρ, ένας «άχρηστος» που
έπρεπε να φύγει και τζάμπα, όπως εί-
χε πει ο πρώην τεχνικός του Παναθη-
ναϊκού Λάζλο Μπόλονι, μπορεί να οδη-

γήσει τους «πράσινους» στην κατάκτηση του τίτ-
λου, μετά τα δυο γκολ που σημείωσε στην Τούμπα,
στη μεγάλη ανατροπή και νίκη 2-1 επί του ΠΑΟΚ.
Μια νίκη-αφιέρωση στον ακραιφνή «βάζελο», αεί-
μνηστο Σταμάτη Κόκοτα, που έφυγε από τη ζωή το
περασμένο Σάββατο. Πλημμύρα οι αφιερώσεις
στον αξεπέραστο τραγουδιστή-ερμηνευτή. Φτάνει
να μην είναι «μια παρένθεση και μόνο»…

Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει κανονικό προπονητή,
τον αναμορφωτή Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Που μόλις είδε
στην πρώτη προπόνηση τον Αϊτόρ, αναρωτήθηκε
γιατί δεν παίζει βασικός. 

Ο Αϊτόρ στα χέρια του Σέρβου εκτίναξε την αξία
του στο χρηματιστήριο με απίθανα στατιστικά. Είναι
πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος με επτά γκολ

σε έξι αγωνιστικές, έδωσε και δυο ασίστ και αυτά
τα στατιστικά τον αναδεικνύουν ως τον πιο επιδρα-
στικό παίκτη. Έχει σκοράρει έξι γκολ σε έξι αγώνες
εναντίον του ΠΑΟΚ! Στον δε Παναθηναϊκό κρατούν
μετριοπαθή στάση για το πρωτάθλημα, παρότι είναι
η μοναδική ομάδα με το απόλυτο 6Χ6, με πρώτον
από όλους τον Γιοβάνοβιτς, που πολλά έχουν δει τα
μάτια του. Ο Παναθηναϊκός απέχει επτά βαθμούς
από τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ και τον Βόλο και εν-
νέα από την ΑΕΚ, χωρίς να υπολογίζεται το χτεσινό
ματς της Ένωσης με τον Ιωνικό (το αποτέλεσμα στο
paraskhnio.gr). Δεν είναι, ωστόσο, το καλύτερο ξε-
κίνημα που έχει κάνει. Την περίοδο 1993-94 είχε
κάνει 9Χ9.

Στα αξιοσημείωτα της 6ης αγωνιστικής ήταν οι
αποδοκιμασίες μερίδας οπαδών του ΠΑΟΚ κατά
του Ραζβάν Λουτσέσκου, ενώ ο ΠΑΟΚ προσπαθεί
να αποφύγει την εσωστρέφεια. Ο Γιώργος Σαββί-
δης πήγε στα αποδυτήρια και ουδείς γνωρίζει τι με-

τέφερε από το Ροστόφ. Το κλίμα, πάντως, μεταξύ
του Λουτσέσκου και του Πορτογάλου τεχνικού διευ-
θυντή Μπότο δεν είναι καλό.

Στο «Καραϊσκάκης», ο Ολυμπιακός πασχίζει να
γίνει ομάδα, νίκησε 2-0 τον Ατρόμητο με δυο γκολ
του Μπακαμπού (το ένα με πέναλτι), ενώ χάνει
μάλλον και τον Ελ Αραμπί (αστόχησε σε πέναλτι
προχθές) για το ματς της Πέμπτης με την Καραμ-
πάχ στο Φάληρο για το Europa League. Με πρό-
βλημα αποχώρησε ο Ιν Μπέομ Χουάνγκ, ο τραυμα-
τίας Χάμες Ροντρίγκεζ δεν έπαιξε, ούτε ο ανέτοιμος
Μαρσέλο.

Ο Παναθηναϊκός βρήκε μεγάλη νίκη
2-1 στην Τούμπα επί του ΠΑΟΚ 

και την αφιέρωσε στον αείμνηστο
«βάζελο» Σταμάτη Κόκοτα

«Το θέμα είναι να τη βρω»...

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
σε 6 αγώνες

1. Παναθηναϊκός.........18 

2. Ολυμπιακός ............11

3. Βόλος ......................11

4. ΠΑΟΚ ......................11 

5. Άρης........................10

6. AEK (5) ....................9

7. Ατρόμητος...............8

8. Παναιτωλικός (5) ....7

9. Αστέρας Τρ..............7 

10. Λαμία.....................6 

11. ΟΦΗ .......................4 

12. ΠΑΣ Γιάννινα (5)....4 

13. Λεβαδειακός.........2

14. Ιωνικός (5) .............1 



O
πως ήταν αναμενόμενο, δεδομένων των
συνθηκών, ο Ολυμπιακός νίκησε εύκο-
λα 67-52 τον Παναθηναϊκό στον τελικό

του Final-4 του Super Cup στη Ρόδο και κατέ-
κτησε το τρόπαιο. Ο Ολυμπιακός είναι η ίδια
ομάδα με την περσινή, ο Παναθηναϊκός τώρα
«χτίζεται» από τον Σέρβο προπονητή Ράντονιτς
και το αποτέλεσμα ήταν προδιαγεγραμμένο.
Ωστόσο, προκάλεσε πολύ άσχημη εντύπωση
αυτό που έγινε στα τελευταία δευτερόλεπτα του
αγώνα. Ο Ολυμπιακός είχε κατοχή μπάλας και ο
κόουτς Μπαρτζώκας έδωσε εντολή να μη γίνει
επίθεση, ως είθισται σε αυτές τις περιπτώσεις.
Από σεβασμό προς τον αντίπαλο. Ο Λαρεντζά-
κης παράκουσε τις εντολές και προσπάθησε να
πετύχει καλάθι. Πετάχτηκε από τη θέση του ο
τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού Αργύ-
ρης Πεδουλάκης και τον «έλουσε» με πεζοδρο-
μιακές εκφράσεις. Ανεπίτρεπτο. Αυτή η κίνηση
του Λαρεντζάκη και η αντίδραση του Πεδουλά-
κη θα έχουν και… συνέχεια από τα «καλόπαι-
δα» της κερκίδας, τόσο στο εγχώριο πρωτάθλη-
μα όσο και στη EuroLeague, όπου οι δυο «αι-
ώνιοι» θα βρεθούν αντίπαλοι.

«Κόκκινη» κούπα, «πράσινα» νεύρα Ο Πέρεζ νικητής 
στη Σιγκαπούρη

Σε έναν επεισοδιακό αγώνα στη Σιγκαπούρη
με καταρρακτώδη βροχή και αρκετές εγκαταλεί-
ψεις, ο Μεξικανός Σέρχιο Πέρεζ έκανε εξαιρετι-
κή εμφάνιση και τερμάτισε πρώτος, πετυχαίνον-
τας τη δεύτερη φετινή του νίκη. Ο πιλότος
της Red Bull Racing άντεξε στην πίεση του Σαρλ
Λεκλέρ της Ferrari. Ο Κάρλος Σάινθ με την άλλη
Ferrari τερμάτισε τρίτος. Ο Φερστάπεν πήρε την
7η θέση, αλλά δεν κινδυνεύει να χάσει τον τίτλο.

Ο Μέσι 60 γκολ, αλλά 
ο Ζουνίνιο έχει 77

Ο Λιονέλ Μέσι πέτυχε το 60ό του γκολ με
απευθείας εκτέλεση φάουλ στο νικηφόρο 2-1 της
Παρί Σεν Ζερμέν επί της Νις και έπιασε στη σχε-
τική λίστα τον Ολλανδό Ρόναλντ Κούμαν. Θέλει
δυο ακόμα για να φτάσει τον «λευκό Πελέ» και
άλλοτε προπονητή του Ολυμπιακού Ζίκο, ενώ

πολύ μακριά είναι ο Βραζιλιάνος Ζουνίνιο Περ-
ναμπουκάνο, που είχε σκοράρει 77 φορές.

Οι μεθυσμένοι του Μουντιάλ
Με έναν πρωτότυπο τρόπο, που είναι άγνωστο

αν θα φέρει αποτελέσματα, θα αντιμετωπίζουν οι
διοργανωτές του Μουντιάλ του Κατάρ τούς μεθυ-
σμένους οπαδούς! Συγκεκριμένα, θα διαμορφώ-
σουν ειδικές τέντες «νηφαλιότητας», σε μια ήπια
προσέγγιση για την αντιμετώπιση εκείνων που
έχουν μεθύσει και έχουν εμπλακεί σε επεισόδια
μικρής έντασης. Βέβαια, στο Κατάρ γενικότερα
οι μεθυσμένοι δεν αντιμετωπίζονται και πολύ
χαλαρά, καθώς αποδοκιμάζονται δημόσια από
πολίτες και Αρχές.

Νέο σοκ για τον Ζέκα
Πόσο άτυχος πια ο Ζέκα. Στα 33 του, υπέστη

και πάλι σοβαρό τραυματισμό, ρήξη χιαστών, στο
ίδιο γόνατο όπου είχε χειρουργηθεί πρόπερσι
και είχε ως αποτέλεσμα να μείνει έξω για εννέα
μήνες. Επανήλθε, ήταν και πάλι το γνωστό… τρε-
χαντήρι που δεν άφηνε τίποτα να περάσει, αλλά
στο ματς με την Άρχους έπαθε και πάλι το κακό.
Και ότι τον υπολόγιζε ο Πογέτ για την Εθνική.

Μάντσεστερ Σίτι - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 6-3
Η «άπαιχτη» Μάντσεστερ Σίτι διέλυσε 6-3 τη Μάντσεστερ Γι-
ουνάιτεντ με χατ τρικ των Χάαλαντ και Φόντεν. Η άλλοτε κρα-
ταιά Γιουνάιτεντ έχει συνηθίσει τις… εξάρες. Το 2011 με τον
σερ Άλεξ Φέργκιουσον στον πάγκο επίσης είχε διασυρθεί
(1-6) από τη Σίτι, ενώ τον Οκτώβριο του 2020 είχα χάσει 6-1
στην έδρα της από την Τότεναμ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν
έπαιξε, ούτε ο Κασεμίρο.

Ο Πέδρο 
Μαρτίνς 
για τη Γουλβς

Ο μέχρι πριν από λίγο καιρό προπονητής του Ολυμπιακού Πέδρο Μαρτίνς 
είναι 8 πρώτος υποψήφιος για τον πάγκο της Γουλβς, που ήταν και το όνειρό του. 
Θα πάρει τη θέση του συμπατριώτη του Μπρούνο Λάζε που απολύθηκε, καθότι 
οι «λύκοι» έχουν μόλις μία νίκη σε 15 παιχνίδια και ήδη θεωρούνται υποψήφιοι για
υποβιβασμό, όπως και η Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη.

SPORTS
ΤΡΙΤΗ 4 OKTΩΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL 29
Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος



P
O
L
IT
IC
A
L
Α
R
T

ΤΡ
ΙΤ

Η
 4

 Ο
Κ

Τ
Ω

Β
Ρ

ΙΟ
Υ

 2
0

2
2

30

Επιμέλεια: 
Δήμητρα 

Δάρδα

Σ
ε κλίμα βαθιάς συγκίνησης αναμένεται να
τελεσθεί αύριο Τετάρτη στις 12:30 η κη-
δεία του αξεπέραστου Σταμάτη Κόκοτα
που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών,

αφήνοντας φτωχότερο το λαϊκό πεντάγραμμο.
Ο καλλιτεχνικός κόσμος, συγγενείς, φίλοι και

θαυμαστές θα αποχαιρετήσουν σήμερα τον σπου-
δαίο ερμηνευτή στο Κοιμητήριο του Ζωγράφου,
όπου ο δήμος αποφάσισε να γίνει η κηδεία του δη-
μοσία δαπάνη τιμώντας τη μνήμη του σημαντικού
τραγουδιστή. Η βελούδινη φωνή του «έσβησε» τα
ξημερώματα του Σαββάτου στο Ασκληπιείο Βού-
λας όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες δί-
νοντας σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

«Τον θάνατο δεν τον φοβάμαι. Καθόλου. Η πο-
ρεία μου, άλλωστε, αυτό δείχνει. Πολλές φορές τον
ξεπέρασα και πλέον δεν με φοβίζει -έχω “πληρω-
θεί” στη ζωή μου απ’ όλας και καθ’ όλας τας από-
ψεις», έλεγε, αναπολώντας τη λαμπερή ζωή του
στα διάσημα νυχτερινά μαγαζιά της Αθήνας, όπου
ο Αριστοτέλης Ωνάσης τον αποθέωνε.

Ήταν η λατρεία του Έλληνα κροίσου, ο μεγαλύτε-
ρος θαυμαστής του, συνάμα και φίλος του, ο μάγ-
κας που τιμούσε τα παντελόνια του και μπορούσε
να του εκμυστηρευθεί έρωτες, αλήθειες και αντρί-
κειες κουβέντες. Σκορπούσε εκατομμύρια στα πό-

δια του Σταμάτη Κόκοτα τόσο στις μεγάλες πίστες
όσο και στα ιδιωτικά πάρτι στον Σκορπιό, χαρίζον-
τάς του πανάκριβα δώρα, όπως το 1969, μια πανά-
κριβη Lamborghini Miura S αφού ήταν δεινός
οδηγός αγώνων ράλι.

Οι φαβορίτες και τα χρυσά σουξέ
Ο κοσμοπολίτης Σταμάτης Κόκοτας ήταν το λαμ-

πρό αστέρι της εποχής του. Γόης, με τις χαρακτηρι-
στικές φαβορίτες που δεν αποχωρίστηκε ποτέ και
σούπερ τζέντλεμαν με τα ακριβά κοστούμια, παρέ-
μεινε στις πίστες για 40 χρόνια γράφοντας τη δική
του ιστορία.  Γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε
κοντά στην οδό Σόλωνος που την κατέβαινε «σφαί-
ρα» με το ποδηλατάκι του! Προερχόταν από πολύ-
τεκνη οικογένεια -τρία αγόρια, τρία κορίτσια- με
μπαμπά γιατρό και μαμά που τον γαλούχησε με
αριστοκρατικούς τρόπους.

Μετά το τέλος του σχολείου, μετακόμισε στο Πα-
ρίσι για σπουδές στην Ιατρική. Αυτό επιθυμούσαν
οι γονείς του, όμως η καλλιτεχνική φλέβα χτυπού-
σε μέσα του δυνατά όταν έπιανε το μικρόφωνο στα
καμπαρέ της γαλλικής πρωτεύουσας και ο κόσμος
παραληρούσε! Έκανε εμφανίσεις δίπλα στους με-
γάλους Αζναβούρ και Ζιλμπέρ Μπεκό και στην Ιτα-
λία με τον Τζάνι Μοράντι, εγκαταλείποντας την εκεί

καριέρα του έπειτα από παρότρυνση του Σταύρου
Ξαρχάκου και επιστρέφοντας στην Ελλάδα. Και
στην πατρίδα συνεργάστηκε με τους κορυφαίους
συνθέτες και στιχουργούς.

Τα χρυσά σουξέ δεν θα σβήσουν ποτέ: «Στου
Προφήτη Ηλία», «Πες πως μ’ αντάμωσες», «Δεν το
μπορείς», «Να ’χα τα χρόνια σου», «Ο τρελός», με
το «Όνειρο απατηλό» και το «Γιε μου» από τα σπου-
δαιότερα. Για το δεύτερο που έφερε την υπογραφή
του Λευτέρη Παπαδόπουλου, κυκλοφορούσε η
φήμη πως γράφτηκε για τον γιο του Αριστοτέλη
Ωνάση, τον αδικοχαμένο Αλέξανδρο που σκοτώ-
θηκε σε αεροπορικό δυστύχημα.

Το 2019, έπειτα από αποχή 35 χρόνων, κυκλοφό-
ρησε το άλμπουμ «Όλα για μένα είσαι εσύ» σε μου-
σική-σύνθεση Θάνου Γεωργουλά και στίχους
Σταύρου Γαλανάκη.

Οι δύο γάμοι
Δημιούργησε μια όμορφη, μεγάλη οικογένεια.

Παντρεύτηκε δύο φορές και απέκτησε από τον
πρώτο του γάμο τον Δημήτρη Κόκοτα (που ακολού-
θησε τα βήματά του στο τραγούδι) και την Έλλη,
ενώ από τον δεύτερο με τη λατρεμένη του Εύα, που
έμεινε στο πλευρό του μέχρι την τελευταία ανάσα,
τη Μαριάννα. Είχε τη χαρά να δει και εγγόνια.

Ύστατο 
χειροκρότημα
στον Σταμάτη Κόκοτα



Η Μαριέττα του Μονακό

Ταξίδι εν πλω με τη νέα θαλαμηγό. Φθινοπωρινή
απόδραση για τον εφοπλιστή Λέοντα Πατίτσα και τη
σύζυγό του Μαριέττα Χρουσαλά στο πριγκιπάτο του
Μονακό. Το πολυτελέστατο σκάφος του ιδιοκτήτη της
Atlas Maritime έδεσε στο Μόντε Κάρλο, με τον επι-
χειρηματία και την πρώην «Σταρ Ελλάς» να δίνουν το
«παρών» στη χλιδάτη δεξίωση έναρξης του καθιερω-
μένου ετησίως «Monaco Yacht Show» παρουσία
σύσσωμου του διεθνούς τζετ σετ. Ο επιχειρηματίας
και η σύζυγός του φωτογραφήθηκαν στο ολοκαί-
νουργιο απόκτημά τους λάμποντας από χαρά.

Δέχτηκε επισκέψεις

Μια πολιτική διασημότητα του εξωτερικού
υποδέχτηκε στην Αθήνα ο ηθοποιός Άγης Εμ-
μανουήλ. Ο πρώην βουλευτής της Σκωτίας Χιου
Ο’Ντόνελ ήρθε στη χώρα μας για τον δικό του
υπερμαραθώνιο, με στόχο να ενισχύσει το
ίδρυμα αυτιστικών όπου εργάζεται και επίσης
να γιορτάσει τα 70ά του γενέθλια. «Θα ξεκινήσει
από τη Στεμνίτσα και θα περπατήσει 90 χιλιόμε-
τρα προς Σπάρτη με ένα backpack που ζυγίζει
22 κιλά», ανακοίνωσε ο Έλληνας (και) μαραθω-
νοδρόμος ενώ πόζαραν και οι δύο με κιλτ!

Κρασάκι η Ελένη, εσπρεσάκι ο
Μάκης! Χαλαροί, ευδιάθετοι
και χωρίς τα παιδιά τους, η
Ελένη Μενεγάκη και ο σύζυ-
γός της Μάκης Παντζόπουλος
φωτογραφήθηκαν μαζί σε κα-
φέ, ποζάροντας χαμογελαστοί.
Η παρουσιάστρια χωρίς ίχνος
μακιγιάζ καλωσόρισε τον
Οκτώβριο, τον μήνα των γενε-
θλίων της, στέλνοντας γλυκές
ευχές στο Ιnstagram με πε-
ρισσότερους από 50.000 fol-
lowers να την αποθεώνουν με
λόγια αγάπης.

Καλώς ήρθες,
Οκτώβρη

ΠΠαντρεύτηκε η Σπυροπούλου
Μυστικός γάμος, πριν από τα γεννητούρια, για την εγκυμονού-
σα Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και τον Βασίλη Σταθοκωστόπου-
λο. Το λαμπερό ζευγάρι παντρεύτηκε την Πέμπτη στο Δημαρ-
χείο Βούλας παρουσία μόλις δέκα καλεσμένων και με τον δή-
μαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο να τελεί τον πολιτικό γάμο. Μάρ-
τυρες ήταν ο πατέρας του επιχειρηματία και μια καλή φίλη της
νύφης, ενώ μετά τον γάμο ακολούθησε οικογενειακό τραπέζι
σε ρεστοράν της παραλιακής.

Μία κατηγορία μόνη της! Η Λίλα Μπακλέση,
έπειτα από μια μεγάλη περίοδο διαμονής
στην εξοχή του Λονδίνου, επέστρεψε στην
πατρίδα. Για την τηλεοπτική «Έλλη» της σει-
ράς «Τα καλύτερά μας χρόνια» η ζωή στην
Αθήνα είναι το καλύτερό της και δεν την αλ-
λάζει ούτε με βουνό ούτε με θάλασσα. «Μου
αρέσει η τσιμεντίλα, βρε αδερφέ!», ανέφε-
ρε με χιούμορ η ηθοποιός.
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Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Αγνώριστος στην «Παραλία»

Το κορίτσι της πόλης

O
Γιώργος Νινιός επιστρέφει στη μικρή οθόνη. Ο 63χρονος
γοητευτικός πρωταγωνιστής θα εμφανισθεί στη σειρά
«Η παραλία» στην ΕΡΤ1 με σενάριο εποχής που διαδρα-
ματίζεται στα Μάταλα το 1969. Για τις ανάγκες του ρόλου

του, ο ηθοποιός μάκρυνε τα γκρίζα μαλλιά του και άφησε μούσι, αλ-
λάζοντας εντελώς εμφάνιση. Σε πρόσφατη συνέντευξή του ανέφε-
ρε πως στο παρελθόν άνοιξε ένα συνεργείο που δεν πήγε καλά, ενώ
παραμένει εργένης. «Δεν ξέρω γιατί δεν παντρεύτηκα. Όπως μου
είπε ένας φίλος, δεν είναι όλοι για όλα. Γενικά είμαι μοναχικός άν-
θρωπος, είναι επιλογή μου η μοναξιά. Είμαι ευχαριστημένος από
ανθρώπους που υπήρχαν και υπάρχουν, είναι δίπλα μου, έχουν
απλώσει χέρι και έχω σηκωθεί. Στις δύσκολες στιγμές ήμουν τυχε-
ρός. Όσοι έχουν απομακρυνθεί, έχουν απομακρυνθεί από τη συμ-
περιφορά μου», παραδέχτηκε.



Σ
υχνά ακούμε τον όρο «αιφνίδιος καρ-
διακός θάνατος». Πρόκειται για την
ξαφνική και απροσδόκητη απώλεια
ζωής και αφορά κυρίως τις ανεπτυγμέ-

νες κοινωνίες. Ως αιφνίδιος καρδιακός θάνατος
ορίζεται αυτός που οφείλεται σε καρδιακά αίτια
και συμβαίνει εντός μίας ώρας από την εκδήλω-
ση των συμπτωμάτων. 

«Ο αιφνίδιος θάνατος εκδηλώνεται τις περισ-
σότερες φορές σε άτομα φαινομενικά υγιή,
μπορεί όμως να παρατηρηθεί και σε άτομα με
προγενέστερη καρδιακή νόσο. Η συχνότητα του
αιφνίδιου καρδιακού θανάτου υπολογίζεται σε
0,4% στον γενικό πληθυσμό. Με το δεδομένο
αυτό χάνονται στις ΗΠΑ περίπου 300 χιλιάδες
άνθρωποι ετησίως που οι περισσότεροι από
αυτούς δεν έχουν γνωστή καρδιακή πάθηση.
Είναι αξιοσημείωτο ότι οι καρδιαγγειακές πα-
θήσεις είναι η πρώτη αιτία θανάτου στις ανε-
πτυγμένες χώρες σε ποσοστά υψηλότερα του
καρκίνου, των ατυχημάτων και του AIDS. Στην
Ελλάδα και στις περισσότερες χώρες της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης τα ποσοστά είναι περίπου τα
ίδια. Σε αναλογία στην Ελλάδα οι αναμενόμενοι
θάνατοι είναι περίπου 40.000 ετησίως», ανα-
φέρει ο κ. Γιώργος Θεοδωράκης, καρδιολόγος,
διευθυντής Τμήματος Ηλεκτροφυσιολογικών
Μελετών & Βηματοδότησης ιδιωτικού θερα-
πευτηρίου.

Η κύρια αιτία για το δραματικό αυτό γεγονός
είναι το οξύ ισχαιμικό επεισόδιο ή οξύ έμφραγ-
μα του μυοκαρδίου, δηλαδή ολική ή μερική από-
φραξη ενός κατά κανόνα στεφανιαίου αγγείου.

Ο μηχανισμός που προκαλεί απόφραξη είναι η

ανάπτυξη της λεγόμενης αθηρωματικής πλάκας
στο εσωτερικό του αγγείου, που όταν αυτή ραγεί,
συσσωρεύονται στοιχεία πήξεως του αίματος με
συνέπεια τη δημιουργία θρόμβου και απώτερο
αποτέλεσμα την απόφραξη του αγγείου. Αυτό
που επακολουθεί είναι ηλεκτρική αστάθεια, δη-
λαδή κοιλιακή ταχυκαρδία-μαρμαρυγή. Η αρ-
ρυθμία αυτή αν δεν αναταχθεί με ηλεκτρική απι-
νίδωση οδηγεί ταχέως σε θάνατο. 

Ο κίνδυνος ανάπτυξης της αθηρωματικής νό-
σου σχετίζεται με κληρονομικούς παράγοντες,
ύπαρξη σακχαρώδους διαβήτη, επίπεδα χολη-
στερίνης στο αίμα, το κάπνισμα, την αρτηριακή
πίεση, τη φυσική άσκηση και την ψυχική κατα-

πόνηση. Φαίνεται ότι όσο περισσότεροι παρά-
γοντες κινδύνου υπάρχουν σε ένα άτομο τόσο
μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος για καρδιαγγειακή
θνητότητα. Έχει διαπιστωθεί ότι σε χώρες όπου
η διατροφή είναι πλούσια σε ζωικά λίπη τα επί-
πεδα της χοληστερίνης στον γενικό πληθυσμό
ήταν αυξημένα με αντίστοιχη αύξηση της καρδι-
οαγγειακής θνητότητας. 

Στις μεσογειακές χώρες που το ελαιόλαδο
είναι βασικό στοιχείο στην καθημερινή διατρο-
φή, η καρδιαγγειακή θνητότητα ήταν σημαντι-
κά μικρότερη. Το ελαιόλαδο έχει και αντιοξει-
δωτικές ιδιότητες και εμποδίζει την είσοδο της
κακής χοληστερίνης (LDL) στο αγγειακό τοί-
χωμα, υπεύθυνης για τη δημιουργία του αθη-
ρώματος. «Στις ηλικίες κάτω των 30 ετών και
μάλιστα στους αθλητές, ο αιφνίδιος καρδιακός
θάνατος είναι συχνότερος σε ασθενείς με δο-
μική ή ηλεκτρική πάθηση. Η υπερτροφική
μυοκαρδιοπάθεια είναι η συνηθέστερη αιτία
θανάτου σε αυτούς τους ασθενείς. Η ανίχνευ-
ση αυτών των ασθενών είναι πολύ σημαντική
στην πρόληψη του αιφνίδιου θανάτου», ανα-
φέρει ο κ. Θεοδωράκης. 
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Κύρια αιτία το οξύ ισχαιμικό
επεισόδιο ή οξύ έμφραγμα του
μυοκαρδίου, δηλαδή ολική ή μερική
απόφραξη ενός κατά κανόνα
στεφανιαίου αγγείου

Άσκηση και μείωση 
της χοληστερίνης
Η μείωση της χοληστερίνης στο αίμα είτε με
τη διατροφή είτε με τη χρήση φαρμάκων,
όπως είναι οι στατίνες, έχει συμβάλει ση-
μαντικά στη μείωση της καρδιαγγειακής
θνητότητας. Η μέτρια καθημερινή άσκηση
έχει επίσης ευεργετικά αποτελέσματα στη
μείωση της θρομβογόνου δράσεως των πα-
ραγόντων του αίματος. Επίσης, η μέτρια κα-
τανάλωση αλκοολούχων ποτών μειώνει τον
αιφνίδιο θάνατο και τα θανατηφόρα εμφράγ-
ματα. Η ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, η
διακοπή του καπνίσματος και η ρύθμιση του
σακχάρου στους διαβητικούς φαίνεται ότι
μειώνουν την καρδιαγγειακή θνητότητα και
τον αιφνίδιο θάνατο. 

Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος

Γιώργος Θεοδωράκης,
καρδιολόγος, διευθυντής
Τμήματος
Ηλεκτροφυσιολογικών
Μελετών & Βηματοδότησης
ιδιωτικού θεραπευτηρίου 



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς τα πράγματα θα
εξελιχθούν πολύ καλά από το μεση-
μέρι και μετά στην προσωπική σας
ζωή. Είναι η στιγμή που θα πάρετε
από τα αγαπημένα σας πρόσωπα ένα
πολύ ευνοϊκό μήνυμα, που αφορά τον
τρόπο που μοιράζεστε μαζί τους τα
συναισθήματά σας.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Καλές επαγγελματικές προοπτικές
θα υπάρξουν σήμερα, αλλά μετά το
μεσημέρι. Το πρωί, καλό είναι να απο-
φύγετε οριστικές αποφάσεις, όπως
επίσης να μη συμφωνήσετε σε κάτι
που από την αρχή φαίνεται πολύπλο-
κο.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς του πρώτου πενθημέρου,
κάτι πολύ καλό θα συμβεί στην προ-
σωπική σας ζωή, όπου η Σελήνη θα
περάσει στο συμβατό με το δικό σας
ζώδιο του Υδροχόου και θα ανανεώ-
σει την ψυχολογία σας.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η Σελήνη έως το μεσημέρι θα προχω-
ρά σε κενή πορεία, στο διαμετρικά
απέναντι ζώδιο από το δικό σας. Η
όψη της με τον Πλούτωνα ενεργοποι-
εί κάποια κρυφά θέματα που σας τα-
λαιπωρούν σε σχέσεις και συνεργα-
σίες. Μετά το μεσημέρι, θα φροντίσε-
τε ένα οικονομικό θέμα που αφορά το
σπίτι σας ή μια επιχείρηση.

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς τους Λέοντες, η Σελήνη περ-
νά στον τομέα που αφορά τις προσω-
πικές σας σχέσεις. Μια πολύ θετική
μέρα για εσάς των πρώτων ημερών,
όπου κάποια καλή εξέλιξη σας περι-
μένει και αφορά τα αγαπημένα σας
πρόσωπα. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους του πρώτου
δεκαημέρου, τα επαγγελματικά σας
θα έχουν την απόλυτη προσοχή σας,
όταν μάλιστα θα έχετε και την εύνοια
σε οικονομικά θέματα. Καλή μέρα
επίσης να κλείσετε παλιούς λογαρια-
σμούς, οικονομικούς και συναισθη-
ματικούς.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η Σελήνη μετά το μεσημέρι θα σας δώ-
σει αρκετή ενέργεια και ικανοποίηση
να βρεθείτε κοντά με τα αγαπημένα
σας πρόσωπα. Καλή χρονική στιγμή
για να δώσετε στους άλλους τη θετικό-
τητά σας, για κάποιο δημιουργικό θέ-
μα ή μια επιτυχημένη συνεργασία.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η Σελήνη ανανεώνει κάποιες οικογε-
νειακές υποθέσεις, φροντίζει να πά-
ρετε σωστές αποφάσεις για θέματα
υγείας, αλλά και να βάλετε ένα ολο-
κληρωμένο πρόγραμμα στην καθη-
μερινότητά σας, που θα φροντίσει κά-
θε σας επιδίωξη.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Πολύ θετική μέρα αυτή για εσάς, κυ-
ρίως μετά το μεσημέρι, όπου θα έχετε
μεγαλύτερη άνεση στο να επικοινω-
νήσετε και να μετακινηθείτε με ασφά-
λεια. Ένα φιλικό σας πρόσωπο θα σας
δώσει φροντίδα, που αφορά τις επι-
λογές σας σε προσωπικό επίπεδο.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Μια αρκετά περίεργη μέρα για εσάς
τους Αιγόκερους του τρίτου δεκαημέ-
ρου, καθώς θα νιώσετε ότι αφήνετε πί-
σω σας κάτι πολύ σημαντικό. Βέβαια, τα
καλά νέα είναι ότι θα λάβετε ένα ση-
μαντικό δώρο ή θα κάνετε μια καλή οι-
κονομική συμφωνία.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Για εσάς τους Υδροχόους, η μέρα σας
θα χωριστεί σε δύο μέρη, όπου έως το
μεσημέρι θα νιώθετε μεγάλη πίεση
και έντονους προβληματισμούς. Το
δεύτερο μέρος αποτελεί ουσιαστικά
το χρονικό διάστημα από τις 15.00
έως το βράδυ, όπου θα κερδίσετε ένα
νομικό ζήτημα ή θα νιώσετε έτοιμοι
για μια συμφωνία. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Πολύ καλές προοπτικές για εσάς του
πρώτου πενθημέρου, καθώς θα κερ-
δίσετε την ασφάλειά σας, είτε οικονο-
μική είτε συναισθηματική. Γενικότε-
ρα θα έχετε ευκολία σε κάθε οικονο-
μική συναλλαγή από το μεσημέρι και
μετά.
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Μια απαιτητική μέρα, με πολλές ευθύνες
και πεσμένη ψυχολογία, αλλά από το
μεσημέρι και μετά θα εξομαλυνθούν οι
καταστάσεις. Η Σελήνη θα περάσει στον

Υδροχόο, κάνοντας καλές γωνίες με Ήλιο, Αφροδίτη
και Δία, ανανεώνοντας τις σχέσεις μας, ενώ η
κοινωνικοποίηση και η καλή διάθεση θα
φροντίσουν τα ζώδια του Αέρα των πρώτων ημερών. 



Υ
πάρχει, άραγε, έστω και ένας Ευρωπαί-
ος ηγέτης, υπουργός, οικονομολόγος,
αξιωματούχος ή έστω απλός πολίτης
που διαφωνεί με τη χθεσινή, ηχηρή όσο

και δραματική, διαπίστωση του πρωθυπουργού
Κ. Μητσοτάκη ότι «κανένα νοικοκυριό, εταιρεία
ή κυβέρνηση δεν μπορεί να διαχειριστεί και να
σχεδιάσει γύρω από μια αγορά όπου οι τιμές κι-
νούνται εντελώς απρογραμμάτιστα προς τα πά-
νω ή προς τα κάτω»; 

Οι κρατικοί προϋπολογισμοί των ευρωπαϊκών
χωρών έχουν μπει στη «χύτρα» της ενεργειακής
κρίσης και οι κυβερνήσεις ανοίγουν κάθε λίγο τη
«στρόφιγγα» για να αποσυμπιεστεί ο κοινωνικός
«ατμός» που βρίσκεται εγκλωβισμένος και να
μην εκραγεί.

Οι επιχειρήσεις, το ίδιο. Ιδιοκτησίες και στελέ-
χη μεγάλων, μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων
συντάσσουν και ανασυντάσσουν σχέδια έκτα-
κτης διαχείρισης, τα οποία κάθε τρεις και μία
χρειάζονται αναπροσαρμογή, με την τραγική
διαπίστωση ότι «ο λογαριασμός δεν βγαίνει». Οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όσες δεν έχουν βά-
λει ήδη λουκέτο -διότι εσχάτως πολλαπλασιά-
ζονται-, κρέμονται από μία κλωστή.

Τα νοικοκυριά αγκομαχούν και τρέμουν πώς
θα βγει αυτός ο χειμώνας. Έχουν ήδη καταλάβει
ότι η περιπέτεια θα κρατήσει πολύ, αλλά αυτό
που επείγει είναι να περάσουν οι επόμενοι πέντε
έξι δύσκολοι μήνες. Τα τρόφιμα, ακόμα και τα
βασικά, έχουν αρχίσει να γίνονται απλησίαστα
για τους πολλούς και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για
τους επόμενους μήνες είναι ανατριχιαστικά. Πά-
νω από 800 προϊόντα θα αυξηθούν από 5% έως

30%. Και κανείς δεν ξέρει ακριβώς πόσα θα πρέ-
πει να κρατήσει στην άκρη για να πληρώσει τη
θέρμανση, το ζεστό νερό και το μαγείρεμα. 

Διεθνείς οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι
έρχεται ο δυσκολότερος χειμώνας από το 1942. 

Κι όμως. Η Ευρώπη διαβουλεύεται. Μήνες τώ-
ρα. Αδύναμη να καταλήξει στα στοιχειώδη για να
προστατέψει τους πολίτες της από την επερχό-
μενη λαίλαπα. Έπρεπε να περάσουν μήνες εσω-
τερικών αντεγκλήσεων, διαξιφισμών και αναβο-
λών για να υιοθετήσουν οι υπουργοί Ενέργειας
της ΕΕ τρεις προτάσεις, που στο σύνολό τους
στηρίζονται στο μοντέλο που εφαρμόζει ήδη η
Αθήνα και η κυβέρνηση Μητσοτάκη. 

Παρά ταύτα, εξακολουθεί να κωφεύει στις
προειδοποιήσεις και τις εκκλήσεις της Ελλάδας
και 14 ακόμα ευρωπαϊκών χωρών να μπει, επιτέ-
λους, εδώ και τώρα, πλαφόν στη χοντρική του
φυσικού αερίου. Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτά-
κης, σε συμφωνία με την Ιταλία, την Πολωνία και
το Βέλγιο, βγήκε μπροστά και έθεσε στους ομο-
λόγους του τον δάκτυλον επί τον τύπον των ήλων. 

Ωστόσο, η Επιτροπή επέμεινε στην αρνητική
στάση της, με τη δικαιολογία ότι ένα πλαφόν στο
φυσικό αέριο ενέχει μεγάλο ρίσκο για τον εφο-
διασμό και ότι αποτελεί ριζοσπαστική λύση που
θα οδηγούσε σε μια εκτεταμένη παρέμβαση στην
αγορά φυσικού αερίου, η οποία θα απαιτούσε
μακρά προετοιμασία.

Πίσω από αυτή την παρελκυστική τακτική των
Βρυξελλών βρίσκεται η Γερμανία, η οποία, όπως
σωστά στηλίτευσε ο πολύπειρος Μάριο Ντράγκι,
για τη δική της χώρα έσπευσε να επιβάλει πλα-
φόν στην τιμή του φυσικού αερίου στη γερμανική

αγορά, εκδίδοντας παράλληλα 200 δισ. ευρώ σε
νέο χρέος. «Δεν μπορούμε να χωριζόμαστε ανά-
λογα με τον ελεύθερο δημοσιονομικό χώρο που
έχουμε, χρειαζόμαστε αλληλεγγύη», είπε ο κ.
Ντράγκι. Από την πλευρά του, στο χθεσινό άρθρο
στο Bloomberg, ο κ. Μητσοτάκης παραδέχθηκε
ότι η επιβολή ανώτατου ορίου στις τιμές ενέχει
κινδύνους. Πρόσθεσε, ωστόσο, το αυτονόητο:
Καθώς μπαίνουμε στον χειμώνα, οι κίνδυνοι της
αδράνειας επιτείνονται. Δεν έχουμε την πολυτέ-
λεια να καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια και
να παρακολουθούμε τη Ρωσία να χρησιμοποιεί
τους θεσμούς της αγοράς εναντίον μας. Ότι είναι
πράξη κοινής λογικής, και κυριαρχίας, να πα-
ρέμβουμε και να σχεδιάσουμε κανόνες που θα
ανταποκρίνονται στην πρωτοφανή πρόκληση
που αντιμετωπίζουμε. Η επιβολή ανώτατου ορί-
ου στις τιμές του φυσικού αερίου είναι ένα ανα-
πόφευκτο βήμα σε αυτή τη διαδικασία.

Αυτό που δεν είπε ο πρωθυπουργός στο συγ-
κεκριμένο άρθρο, αλλά επαναλαμβάνει με κάθε
ευκαιρία, είναι ότι αν σε αυτή την ιστορικά δύ-
σκολη συγκυρία η ΕΕ δεν αρθεί στο ύψος των πε-
ριστάσεων και δεν απλώσει δίχτυ προστασίας
στους πολίτες, η οικονομική και ενεργειακή κρί-
ση θα φέρει ακόμα μεγαλύτερο τσουνάμι. Και
στο διάβα του, δεν θα παρασύρει μόνο τις κοινω-
νίες, αλλά και τις ηγεσίες τους. Και τότε, η πεμ-
πτουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κοινωνική
συνοχή και αλληλεγγύη, θα χαθεί κάτω από τα
συντρίμμια της φτώχειας και της εξαθλίωσης.
Και ο μόνος που θα επιβιώσει θα είναι ο λαϊκι-
σμός και οι πάσης φύσεως εκφραστές του. Το εί-
δαμε, άλλωστε, πρόσφατα, στην Ιταλία. 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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ιστορικά δύσκολη
συγκυρία η ΕΕ δεν
αρθεί στο ύψος
των περιστάσεων
και δεν απλώσει
δίχτυ προστασίας
στους πολίτες, η
οικονομική και
ενεργειακή κρίση
θα φέρει ακόμα
μεγαλύτερο
τσουνάμι

Μοντέλο Μητσοτάκη 
και η ώρα της Ευρώπης 


