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Η
πολιτική, όπως και η δημοσιογραφία, είναι
24/7. Όποιος ασχολείται, ασχολείται 365
ημέρες τον χρόνο, από την ανακοίνωση
του εκλογικού αποτελέσματος μέχρι την

ώρα που θα ξανανοίξουν οι κάλπες. Και όλες τις ώρες.
Κι όταν πάει στο καφενείο, όταν μπαίνει για μπάνιο,
όταν διασκεδάζει με φίλους του, όταν κοιμάται…

Γιατί τα λέμε τώρα αυτά; Για να απαντήσουμε στα
ερωτήματα φίλων και αναγνωστών για το χθεσινό
πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ της «Political» με τίτλο «Στο
φουλ οι εκλογικές μηχανές», στο οποίο περιγράφεται
η προετοιμασία των κομματικών μηχανισμών ενόψει
της επικείμενης εκλογικής μάχης.

«Νωρίς δεν είναι; Θα φέρει τις εκλογές πιο κοντά;»
ήταν συμπυκνωμένα τα ερωτήματα. Όχι είναι η απάν-
τηση και στα δύο. Ούτε νωρίς είναι για τα κόμματα,
όπως προλογικά αναφέρθηκε, ούτε «παίζει» να έρ-

θουν εγγύτερα χρονικά οι κάλπες. 
Τα κόμματα είναι «ζωντανοί», πολυπληθείς και πο-

λυεπίπεδα δρώντες οργανισμοί, με την ιεραρχία τους
και τις ανάγκες που έχουν, ώστε να παραμείνουν τα
παραπάνω. Οφείλουν να λειτουργούν όλες τις ημέρες
του χρόνου, να βρίσκονται διαρκώς σε κίνηση, ώστε
να μη χάνουν τα μηνύματα της κοινωνίας. Και όταν
πρόκειται για κυβερνητικά κόμματα, να δρουν πα-
ράλληλα και ανεξάρτητα από την κυβέρνηση. 

Η Νέα Δημοκρατία έχει πληρώσει στο παρελθόν
την κυβερνοποίηση του κόμματος. Την αφαίμαξη,
δηλαδή, κομματικών στελεχών για να καλύψουν τις
κυβερνητικές θέσεις, με «θύμα» το κόμμα, που
«αφυδατώθηκε», έχασε τον ρυθμό και την επαφή με
την κοινωνία και στο τέλος, όπως ήταν αναμενόμενο,
χάθηκαν και οι εκλογές. Το πλήρωσε και πιο πρό-
σφατα ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν όλοι οι σύντροφοι, μέχρι και οι

σχετικά χαμηλά στην κομματική επετηρίδα, βρέθη-
καν σε θέσεις γραμματέων, διοικητών οργανισμών
κ.λπ. Τρανή απόδειξη-επιβεβαίωση του θεωρήματος,
η πανωλεθρία στις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης, οι κάλπες της οποίας καθορίζονται καίρια από τη
λειτουργία του κομματικού μηχανισμού. 

Στα συν του συστήματος Μητσοτάκη στη Νέα Δη-
μοκρατία είναι ότι το κόμμα δεν αφομοιώθηκε-ενσω-
ματώθηκε στην κυβέρνηση μετά τον Ιούλιο του 2019.
Λειτουργεί, κινητοποιείται, πραγματοποιεί εκδηλώ-
σεις, παρεμβαίνει στα επίκαιρα ζητήματα και κυρίως
διαθέτει ικανά στελέχη. Και με αυτή τη «μαγιά» μπο-
ρεί και… στρώνει το έδαφος στον πρόεδρο του κόμ-
ματος και πρωθυπουργό σε εκδηλώσεις όπως αυτή
του Σαββατοκύριακου στο ΟΑΚΑ, όπου ο Κυριάκος
Μητσοτάκης θα απευθυνθεί στα στελέχη των ΝΟΔΕ. 
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Ο
ι συνεχείς ανατιμήσεις σε καύ-
σιμα και προϊόντα αποτελεί το
Νο1 πρόβλημα για την κυβέρ-
νηση, η οποία αναζητά συνε-

χώς τρόπους αλλά και πόρους έτσι ώστε
να μπορέσει να μετριάσει τις επιπτώσεις
από την ακρίβεια. Πρόκειται για ένα ζήτη-
μα που αναμένεται να κυριαρχήσει στην
πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυ-
βέρνηση και την αντιπολίτευση στον δρό-
μο προς τις κάλπες.

Το γεγονός ότι όλες οι δημοσκοπήσεις
καταγράφουν πως η μεγαλύτερη ανησυ-
χία για τους πολίτες είναι η ενεργειακή
κρίση ενόψει του δύσκολου χειμώνα που
έρχεται δείχνει τον σημαντικό ρόλο που
ενδεχομένως θα παίξει στο εκλογικό απο-
τέλεσμα ο βαθμός αντιμετώπισης των
ανατιμήσεων από την κυβέρνηση. Ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης λαμβάνει διαρκώς
μέτρα στήριξης, ωστόσο τα περιθώρια του
προϋπολογισμού είναι στενά για να ανα-
χαιτιστούν οι αλυσιδωτές επιπτώσεις από
την ενεργειακή κρίση, καθώς πρόκειται
για ένα σύνθετο πρόβλημα που απασχολεί
ολόκληρη την Ευρώπη.

Πλέον όλα τα βλέμματα είναι στραμμέ-
να στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες,
καθώς όλα δείχνουν ότι αρχίζουν να
κάμπτονται οι έντονες ενστάσεις του Βε-
ρολίνου μετά την αύξηση του αριθμού
των χωρών που συντάσσονται με την ελ-
ληνική πρόταση, που έχει προτείνει την

επιβολή πλαφόν στην τιμή του φυσικού
αερίου. Αν και μέχρι στιγμής φαντάζει
δύσκολο να ληφθεί μια τέτοια απόφαση,
από το Μαξίμου σημειώνουν πως, όποια
και αν είναι τα ευρωπαϊκά μέτρα στήρι-
ξης, θα δώσουν μια σημαντική ανάσα
στην ελληνική οικονομία, ενώ παράλλη-

λα θα ανοίξει ο δρόμος για νέο πακέτο
μέτρων. 

Κανένα σπίτι χωρίς θέρμανση
Στόχος της κυβέρνησης είναι να μη μείνει

κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα και θέρμανση, για
αυτό τον λόγο οι αποφάσεις που έχουν λη-
φθεί αφορούν τις επιδοτήσεις στους λογα-
ριασμούς ρεύματος αλλά και στο πετρέλαιο.
Αφήνοντας προς το παρόν στην άκρη τις πα-
ρεμβάσεις στα καύσιμα μέσω των fuel pass,
με την τιμή του πετρελαίου κίνησης να ξε-
περνά τα 2 ευρώ. «Η κυβέρνηση, βλέποντας
τον ορίζοντα, πήρε την απόφαση να φύγει η
επιδότηση από το πετρέλαιο κίνησης για να
στηρίξουμε -επειδή δεν είναι ανεξάντλητες
οι δυνατότητες- το πετρέλαιο θέρμανσης»,
τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάν-
νης Οικονόμου.

Ανάλογα με τα έσοδα που θα υπάρξουν
το επόμενο διάστημα από τη φορολογία
και τον τουρισμό, ο οποίος συνεχίζει να
καταγράφει υψηλά ποσοστά, ή με τις ευ-
ρωπαϊκές αποφάσεις η κυβέρνηση αφήνει
ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες παρεμβά-
σεις. Σύμφωνα με τον Γιάννη Οικονόμου,
τα περιθώρια μπορεί να είναι στενά, ωστό-
σο, όπως σημείωσε, «η κυβέρνηση δεν αν-
τιδρά σπασμωδικά. Βλέπει τις τάσεις της
αγοράς και αξιοποιεί κάθε δυνατότητα που
υπάρχει για να μετριάσει το “αποτύπωμα”.
Είμαστε εδώ για να δούμε τι μπορεί να κά-
νουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ικανοποίηση για ΑΠΕ
Η κυβέρνηση έχει ρίξει το βάρος στις

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προκειμέ-
νου σταδιακά να απεξαρτηθεί από το κο-
στοβόρο φυσικό αέριο αλλά και από τον
ρυπογόνο λιγνίτη. Άλλωστε, η χώρα μας
έχει όλα τα προνόμια προκειμένου να
ποντάρει στην πράσινη ενέργεια και ήδη
έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Μάλιστα,
την προηγούμενη Παρασκευή η χώρα
μας ηλεκτροδοτήθηκε αποκλειστικά για
5 ώρες από τις ΑΠΕ, με τον πρωθυπουρ-
γό να είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από
αυτή την εξέλιξη. «Στις 7 Οκτωβρίου η
Ελλάδα για πρώτη φορά κάλυψε επί πέν-
τε ώρες τις ανάγκες ηλεκτροπαραγωγής
εξολοκλήρου μέσω ανανεώσιμων πη-
γών», σημείωσε σε tweet του ο Κυριάκος
Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Σημαντικό
ορόσημο, καθώς η Ελλάδα αναδεικνύε-
ται γρήγορα ως ηγέτιδα στις ΑΠΕ. Κατέ-
λαβε την 7η θέση παγκοσμίως το 2021 σε
ηλιακή και αιολική ενέργεια ως μερίδιο
της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας». 

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

Πονοκέφαλος για 
την κυβέρνηση οι αυξήσεις 

σε προϊόντα και καύσιμα -
Σημαντική ανάσα στην

ελληνική οικονομία τα όποια
μέτρα στήριξης αποφασίσουν

οι Βρυξέλλες

Μάχη με την ακρίβεια έως τις κάλπες 

Τα προϊόντα που συνθέτουν
το «καλάθι της νοικοκυράς» 
Οριστικοποιήθηκαν χθες αργά το βράδυ
οι 31 κατηγορίες ειδών (αντί των 20 που
ήταν αρχικά), από τις οποίες θα προέλ-
θουν τα 50 προϊόντα του «καλαθιού της
νοικοκυράς». Τα προϊόντα είναι τα εξής:
Ρύζι τύπου «Καρολίνα» μακρύκοκκο,
ψωμί για τοστ και φραντζόλα, μακαρόνια
Νο6, συσκευασμένο χοιρινό κρέας, συ-
σκευασμένα πουλερικά, γαλοπούλα
ή/και πάριζα, ένα τουλάχιστον προϊόν
από τα ψάρια, γάλα φρέσκο πλήρες και
με λιπαρά κάτω από 2%, εβαπορέ, αγελαδινό γιαούρτι χωρίς γεύσεις και χαμηλά λιπαρά,
φέτα, γκούντα και τυριά χαμηλών λιπαρών, χυμός τομάτας, αυγά, μαργαρίνες, παρθένο
ελαιόλαδο, ηλιέλαιο, τουλάχιστον ένα προϊόν από αρακά, μπάμιες, φασολάκια κατεψυγ-
μένα, λευκή ζάχαρη, παιδικές τροφές και βρεφικό γάλα, καφές (ελληνικός, φραπέ,
γαλλικός), τσάι ή χαμομήλι, κακάο σε σκόνη, εμφιαλωμένο μεταλλικό νερό (500ml ή
1lt), χυμός πορτοκάλι, απολυμαντικά χεριών και αντισηπτικά, απορρυπαντικά πλυντηρί-
ου (υγρά και σε σκόνη - όχι ταμπλέτες), απορρυπαντικά για σφουγγάρισμα και καθαρι-
σμού επιφανειών - χλωρίνες, απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι και χαρτί
κουζίνας, οδοντόκρεμες, χαρτί υγείας, σερβιέτες, ταμπόν, σαμπουάν, στερεά σαπούνια,
πάνες ακράτειας, πάνες για μωρά, μωρομάντιλα, παιδικά σαμπουάν, τροφή για σκύλους
και γάτες και ένα τουλάχιστον είδος αναψυκτικού με ανθρακικό.
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Η
κατάσταση που διαμορφώνεται
στα Ελληνοτουρκικά αλλά και
τα εξοπλιστικά προγράμματα
για την περαιτέρω ενίσχυση της

αποτρεπτικής ισχύος των Ενόπλων Δυνά-
μεων αναμένεται να βρεθούν στο επίκεν-
τρο της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ σήμερα
στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο υπουργός Άμυνας
Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο αρχηγός
ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος,
θα ενημερώσουν τον πρωθυπουργό για την
κατάσταση στο πεδίο και τον σχεδιασμό
που υπάρχει σε περίπτωση που οι Τούρκοι
προχωρήσουν από τα λόγια στις πράξεις.

Κινήσεις θα γίνουν ωστόσο και σε στρα-
τιωτικό επίπεδο, με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ να
ξεκινάει περιοδεία στα νησιά του Ανατολι-
κού Αιγαίου. Ο στρατηγός Φλώρος θα επι-
σκεφτεί στρατιωτικά φυλάκια και μονάδες

στη Χίο, στις Οινούσσες, σε Παναγιά, Ψαρά
και Αντίψαρα που βρίσκονται στην πρώτη
γραμμή αποτροπής.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ΚΥ-
ΣΕΑ, ο υπουργός Άμυνας θα αναχωρήσει
για τις Βρυξέλλες για να παραστεί στη Σύ-
νοδο των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Political»,
ο Νίκος Παναγιωτόπουλος προγραμματί-
ζει μια σειρά επαφών με υπουργούς συμ-
μαχικών χωρών, στους οποίους αναμένε-
ται να θέσει, μεταξύ άλλων, και το θέμα της
τουρκικής επιθετικότητας.

Επίσκεψη Δένδια στο Πεντάγωνο
Το μεσημέρι της Τρίτης ο υπουργός

Εξωτερικών Νίκος Δένδιας επισκέφτηκε
το ελληνικό Πεντάγωνο για να συναντηθεί
με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και να τον
ενημερώσει για την κατ’ ίδιαν συνάντηση
που είχε με τον ομόλογό του Σάμεχ Σού-
κρι στην Αίγυπτο την Κυριακή, μέρος της
οποίας αφορούσε την παράνομη τουρκο-
λιβυκή συμφωνία. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες της «Political», συζητήθηκαν η διμε-
ρής αμυντική συνεργασία Ελλάδας - Αι-
γύπτου και η προοπτική υπογραφής και
εφαρμογής συμφωνιών που εντάσσονται
στο γενικότερο πλαίσιο που έχουν συμ-
φωνήσει Δένδιας και Σούκρι.

Στη Σύνοδο των υπουργών Άμυνας της
Συμμαχίας θα παραστεί και ο Τούρκος
υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ. Το

ερώτημα είναι αν, παρά το γεγονός ότι η
Τουρκία συνεχίζει τη ρητορική της όξυν-
σης, υπάρξει συνάντηση μεταξύ των
υπουργών Άμυνας Ελλάδας και Τουρκίας
ή, έστω, ένας τυπικός χαιρετισμός στο πε-
ριθώριο της Συνόδου αμέσως μετά την
«οικογενειακή» φωτογραφία.

Μετά την κλιμάκωση της ακραίας ρητορικής από την
Τουρκία, οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι πανέ-
τοιμες για κάθε ενδεχόμενο. Από σήμερα όμως έχουν
ακόμη έναν λόγο για να βρίσκονται σε αυξημένη επι-
φυλακή, αφού ξεκινάει στο Αιγαίο και στην Ανατολική
Μεσόγειο η μεγάλη τουρκική διακλαδική άσκηση
«Αποφασιστικότητα ’22», που περιλαμβάνει, μεταξύ
άλλων, χρήση πραγματικών πυρών, ρίψεις αλεξιπτωτι-
στών και σενάριο απόβασης σε εχθρικό νησί.

Για την άσκηση οι Τούρκοι έχουν δεσμεύσει περιο-
χές απέναντι από τη Σαμοθράκη, στη θαλάσσια πε-
ριοχή περιμετρικά της Ίμβρου, στα τουρκικά παράλια
στη Σμύρνη και στη Φώκαια, βορειοανατολικά της
Ρόδου για το σενάριο ρίψης αλεξιπτωτιστών για κα-
τάληψη νησίδας, αλλά και με παράνομη Navtex
έχουν δεσμεύσει περιοχή στο κέντρο του Αιγαίου

μεταξύ Άη Στράτη, Ψαρών και Λέσβου.
Στην τουρκική άσκηση συμμετέχει μάλιστα και η

4η Στρατιά Αιγαίου, που έχει έδρα στη Σμύρνη και,
όπως είναι γνωστό, έχει στόχο την κατάκτηση των ελ-
ληνικών νησιών. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη απο-
βατική δύναμη της Μεσογείου, που εδώ και δεκαε-
τίες αποτελεί μόνιμη απειλή για τα νησιά μας.

Στρατιωτικές πηγές εκτιμούν ότι τις επόμενες μέ-

ρες ο αριθμός των παραβιάσεων από όλους τους τύ-
πους πολεμικών αεροσκαφών που διαθέτει η Τουρ-
κία αναμένεται να είναι αυξημένος. Για αυτό τον λόγο
η Πολεμική Αεροπορία βρίσκεται σε κατάσταση ετοι-
μότητας, όπως και πλοία του Πολεμικού Ναυτικού
που βρίσκονται ήδη στο Αιγαίο έχουν αναπτυχθεί σε
κρίσιμα σημεία και παρακολουθούν κάθε τουρκική
κίνηση στο αρχιπέλαγος.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι, όπως η αποβατική
άσκηση «Έφεσος ’22», έτσι και η άσκηση «Αποφασι-
στικότητα ’22» θα είναι μια επίδειξη στρατιωτικών
δυνατοτήτων των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων με
σκοπό να χρησιμοποιηθεί επικοινωνιακά από την
τουρκική πολιτική ηγεσία και ίσως να δώσει ακόμη
μια ευκαιρία στον Ταγίπ Ερντογάν να πει το… «θα έρ-
θουμε μια νύχτα».

Τ Ο  Κ Υ Σ Ε Α  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι :

Ο πρωθυπουργός θα
ενημερωθεί από 
τη στρατιωτική ηγεσία για 
όλα τα ενδεχόμενα, αν 
η Τουρκία προχωρήσει 
στο «απονενοημένο διάβημα»

Οι απαντήσεις στο πεδίο... 

Red alert στο Αιγαίο λόγω τουρκικής άσκησης

Γράφει η 
Γεωργία Γαραντζιώτη
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H
ταν θέμα χρόνου να δείξει την
ενόχλησή της η Τουρκία από
τη συνάντηση του Έλληνα
υπουργού Εξωτερικών με τον

Αιγύπτιο ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι στο
Κάιρο. Και πλέον δεν κρύβουν την οργή
τους όχι μόνο προς την Ελλάδα αλλά και
προς τους Αμερικανούς και προς τη Δύση
γενικότερα, απειλώντας ότι το Αιγαίο θα
γίνει Ουκρανία αν δεν συμφωνήσουν με
τις θέσεις τους.

Ο αντιπρόεδρος του Κόμματος Δικαιο-
σύνης και Ανάπτυξης Νουμάν Κουρτουλ-
μούς ήταν αυτός που προειδοποίησε την
Ελλάδα να λογικευτεί για να μη γίνει νέα
Ουκρανία. 

Επανέλαβε έμμεσα τη φράση του Ταγίπ
Ερντογάν ότι «μπορεί να έρθουμε ένα βρά-
δυ ξαφνικά» με απειλές που είχαν ως απο-
δέκτες και τους συμμάχους της χώρας -
κυρίως τις ΗΠΑ-, με τον κ. Κουρτουλμούς
να μην κρύβει τη δυσφορία του για τη
στρατιωτική παρουσία αμερικανικών δυ-
νάμεων στη χώρα μας.

Εξίσου σοβαρές κρίνονται και οι τοπο-

θετήσεις του υπουργού Εξωτερικών της
Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, o οποί-
ος κατηγόρησε την Ελλάδα ότι είναι αξιο-
λύπητη και έχει περιέλθει σε τόσο ελεεινή
κατάσταση που έπειτα από αυτήν τη συμ-
φωνία πάνε σε όλους και ζητιανεύουν.

«Τι καλύπτει το μνημόνιό μας για τους
υδρογονάνθρακες; Περιλαμβάνει μια
συνεργασία. Τι σε νοιάζει; Ποια είναι η
ενόχλησή σου; Τι κακό σού κάνει; Γιατί
ενοχλούνται; Διότι ο σημαντικότερος
παίκτης στη Λιβύη σήμερα είναι η Τουρ-

κία. Γιατί; Και πάλι για τον ίδιο λόγο». Η
Αθήνα δεν θέλει να πέσει στην παγίδα
των προκλήσεων και της επιθετικής ρη-
τορικής. Ούτε και όταν ο επικεφαλής της
τουρκικής διπλωματίας έφτασε στο ση-
μείο χθες να κατηγορήσει τη χώρα μας
ότι προσπάθησε να καταλάβει εδάφη της
Τουρκίας, τα εδάφη της Ανατολίας, και
επειδή δεν μπόρεσε το τουρκικό έθνος
μάς πέταξε στη θάλασσα. «Ο Μουσταφά
Κεμάλ Ατατούρκ και ολόκληρο το τουρ-
κικό έθνος ενώθηκαν τότε. Σε πέταξε στη

θάλασσα, αδελφέ. Δεν μπόρεσες να το
χωνέψεις αυτό. Εξακολουθείτε να είστε
εχθρικοί προς την Τουρκία σε κάθε πλατ-
φόρμα. Αλλά η Τουρκία είναι μια ισχυρή
χώρα. Τα πάτε καλά με την Τουρκία. Ακο-
λουθήστε το διεθνές δίκαιο. Τι κάνει η
Ελλάδα; Διαπράττει παραβίαση, ειδικά
στον εναέριο χώρο. Αυτήν τη φορά απαν-
τάμε αναλόγως. Ήδη απαντάμε σε κάθε
βήμα που κάνουν στο πεδίο, στη θάλασ-
σα και στην ξηρά. Και όταν το κάνετε λέ-
νε: “Η Τουρκία παραβιάζει τον εναέριο

χώρο μου. Η Τουρκία κάνει αυτό, η Τουρ-
κία κάνει εκείνο”. Στείλαμε την επιστολή
για να αντικρούσουμε όλους τους τελευ-
ταίους ισχυρισμούς τους σε όλα τα μέλη
του ΝΑΤΟ, καθώς και στον ΟΗΕ, στον γε-
νικό γραμματέα, στο Συμβούλιο Ασφα-
λείας, στα μέλη της ΕΕ. Αλλά φυσικά δεν
θα το αφήσουμε να περάσει έτσι αυτό
ούτε στο πεδίο ούτε στο τραπέζι», ήταν οι
επίμαχες δηλώσεις του Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου.

Με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις να
βρίσκονται στο χείλος του γκρεμού, ερώ-
τημα είναι αν Δένδιας και Τσαβούσογλου
θα συνομιλήσουν στο περιθώριο της Συ-
νόδου των Υπουργών Εξωτερικών του
ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη
Νοεμβρίου στο Βουκουρέστι.

Νέος γύρος και από Μπαχτσελί
Με απειλές ότι «θα αφήσουμε την Ελλάδα να ξεπαγιάσει» επανήλθε και ο
εταίρος του Ερντογάν, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, υπηρετώντας την ίδια επιθετική
ρητορική. «Η γραμμή που μεταφέρει ενέργεια στην Ελλάδα είναι o TAP! Θα
είναι υπέρ της ενεργειακής ασφάλειας για αυτήν τη χώρα να σταματήσει να
κουνάει το δάχτυλο στην Τουρκία και να μείνει μακριά από το να χάσουμε την
υπομονή μας», είπε επιτιθέμενος στη συνέχεια κατά της χώρας μας αλλά και
των ευρωπαϊκών κρατών που αντέδρασαν στην υπογραφή του νέου ψευτο-
μνημονίου με τη Λιβύη. «Η συμφωνία υδρογονανθράκων που υπέγραψε η
χώρα μας με τη Λιβύη είναι επίσης ιστορικού χαρακτήρα και έχει ενοχλήσει
πολύ τις δυτικές χώρες», ήταν η σχετική αποστροφή του.

«Θα γίνει Ουκρανία το Αιγαίο»

Τ Ο Υ Ρ Κ Ι Κ Ε Σ  Α Π Ε Ι Λ Ε Σ :

Με ψυχραιμία απαντά η Αθήνα
- Δένδιας και Τσαβούσογλου
στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ 
τον Νοέμβριο

Γράφει η
Αλεξία Τασούλη
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Τ
ο μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να «στη-
ρίζει την κοινωνία στα δύσκολα, να στέκεται κον-
τά στις παραγωγικές, στις αναπτυξιακές δυνά-
μεις του τόπου, στους αγρότες μας, στους επιχει-

ρηματίες μας, στους εργαζομένους», έστειλε και από την
Πέλλα, όπου περιόδευσε χθες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Ο πρωθυπουργός επέμεινε πως παρά τις μεγάλες κρί-
σεις η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι
ήταν το 2019, καθώς και ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημο-
κρατίας κατόρθωσε να «οδηγήσει το σκάφος της πατρίδας
με ασφάλεια μέσα από πολύ φουρτουνιασμένα νερά».
Επέμεινε ότι η έμφαση προφανώς και δίδεται στην υλο-
ποίηση των υπεσχημένων και ανακοίνωσε πως δύο πολύ
σημαντικά έργα υποδομής για την ευρύτερη περιοχή της
Πέλλας, το φράγμα του Αλμωπαίου και η οριζόντια σύνδε-
ση Θεσσαλονίκης - Πέλλας, είναι έτοιμα προς υλοποίηση.

Προτεραιότητα ο πρωτογενής τομέας
Στο φόντο, εξάλλου, της επίσκεψής του σε εξαγωγική

επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των φρέ-
σκων φρούτων και λαχανικών, ο πρωθυπουργός βρήκε την
ευκαιρία να διαμηνύσει πως έως την σήμερον οι ελληνικές
εξαγωγές φαίνονται αυξημένες κατά 20%, γεγονός που,
όπως είπε, αποτυπώνει τη δυναμική του πρωτογενούς το-
μέα. Παρουσία, εξάλλου, του υπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων Γιώργου Γεωργαντά, ο Κυριάκος

Μητσοτάκης συνομίλησε με αγρότες, που του έθεσαν διά-
φορα ζητήματα του κλάδου, μεταξύ των οποίων και την τα-
χύτερη δυνατή απονομή αποζημιώσεων λόγω καταστρο-
φών. Ο πρωθυπουργός αφού υπενθύμισε πως σε ανάλο-
γες περιπτώσεις επί της δικής του διακυβέρνησης ο μηχα-
νισμός χορήγησης αποζημιώσεων έχει αποφέρει ταχύτε-
ρα σε σχέση με το παρελθόν ικανοποιητικά αποτελέσματα,
επέμεινε ότι έχουν εκταμιευθεί αρκετά χρήματα και ότι τα
αιτήματα των αγροτών θα ικανοποιηθούν εφόσον δεν δια-
σαλεύεται η εύθραυστη δημοσιονομική ισορροπία. 

Η Πέλλα ως αυτόνομος πολιτιστικός προορισμός 
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να επισκε-

φθεί και τον αρχαιολογικό χώρο της Πέλλας, ο οποίος ανα-
δεικνύεται με έργα και παρεμβάσεις ύψους 2,5 εκατ. ευ-
ρώ. Συνοδεία της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη,
ξεναγήθηκε στον αρχαιολογικό χώρο, στο μουσείο και το
ανάκτορο, ενώ ενημερώθηκε από τους αρμοδίους για την
πορεία των έργων που έχουν δρομολογηθεί. «Είμαι πάρα
πολύ ικανοποιημένος από την πρόοδο που έχει γίνει στις
ανασκαφές του μεγάρου του Φιλίππου», σημείωσε χαρα-
κτηριστικά ο πρωθυπουργός και επεσήμανε ότι «είναι μια
ευκαιρία να αναδείξουμε την Πέλλα ως έναν αυτόνομο πο-

λιτιστικό προορισμό, έτσι ώστε να μπορεί κανείς -επισκε-
πτόμενος, φυσικά, και τα άλλα σημαντικά τοπόσημα, με
πρώτο τη Βεργίνα- να έχει μια πλήρη εικόνα για το μεγα-
λείο του μακεδονικού πολιτισμού. Θα υποστηρίξουμε
εμείς και τις εργασίες οι οποίες γίνονται εδώ».

Ανανέωση στο κόμμα και στα ψηφοδέλτια
Μιλώντας με νέους και φίλους της Νέας Δημοκρατίας

στην Πέλλα, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη
ενός μαζικού και λαϊκού κόμματος να ανανεώνεται, αλλά
και στην προτεραιότητα του ιδίου να δίνει ευκαιρίες και να
προωθεί νέα στελέχη τόσο σε κομματικές θέσεις όσο και
στα «γαλάζια» ψηφοδέλτια, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα
ενόψει του επικείμενου κρίσιμου εκλογικού ραντεβού.

Μεγάλη εκδήλωση για την Πυροσβεστική
Συναντώντας, μάλιστα, έναν πυροσβέστη, ο κ. Μητσο-

τάκης βρήκε την ευκαιρία να τονίσει πως κατά τη φετινή
αντιπυρική περίοδο «τα πήγαμε πολύ καλά», επιβεβαι-
ώνοντας τις πληροφορίες που φέρουν το Μέγαρο Μαξί-
μου να διοργανώνει τις επόμενες εβδομάδες μια μεγάλη
εκδήλωση απολογιστικού χαρακτήρα για την Πυροσβε-
στική. Ο πρωθυπουργός απέδωσε τα σημαντικά αποτε-
λέσματα στην αγαστή συνεργασία ανάμεσα στην Πυρο-
σβεστική, στις δασικές δυνάμεις και στην Τοπική Αυτο-
διοίκηση και γνωστοποίησε πως κατά τη σημερινή συνε-
δρίαση του ΚΥΣΕΑ θα εγκριθεί το επικαιροποιημένο
πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας.

Νέο μήνυμα 
στην Άγκυρα
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το
ανάκτορο του Φιλίππου και του
Μεγάλου Αλεξάνδρου έστειλε
μήνυμα και στον ίδιο τον Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν. Ο πρωθυπουργός
κατά τη διάρκεια της περιοδείας
του και της επίσκεψής του στους
αρχαιολογικούς χώρους δεν έχα-
σε την ευκαιρία να απαντήσει στις
τουρκικές προκλήσεις και τις
απειλητικές ενέργειες στο Αιγαίο
και όχι μόνο. «Είπαμε ότι θα ενι-
σχύσουμε τη θέση της Ελλάδας
στην περιοχή και στην Ευρώπη
και σήμερα η Ελλάδα είναι ισχυρή
και δεν απειλείται από κανέναν.
Διότι επενδύσαμε στην άμυνά
μας, θωρακίσαμε τις συμμαχίες
μας και με γνώμονα το Διεθνές
Δίκαιο πορευόμαστε στην ταραγ-
μένη περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου», είπε συγκεκριμένα
ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Δίπλα στην κοινωνία

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Κ. Μητσοτάκης: «Οδηγούμε 
με ασφάλεια το σκάφος της πατρίδας»



Μεϊμαράκης, 
Σχοινάς, Μπακόλας
μαζί σε εκδήλωση

Εκδήλωση με θέμα «Η συνεισφορά
του απόδημου ελληνισμού στην ανά-
πτυξη της Ελλάδας» θα διεξαχθεί σή-
μερα στις Βρυξέλλες κατό-
πιν προσκλήσεως του
επικεφαλής της Ευ-
ρωομάδας της ΝΔ
Βαγγέλη Μεϊμαρά-
κη. Κεντρικοί ομιλη-
τές στην εκδήλωση,
εκτός του κ. Μεϊμαράκη,
θα είναι ο αντιπρό-
εδρος της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής για
την Προώθηση του
Ευρωπαϊκού Τρό-
που Ζωής Μαργαρί-
της Σχοινάς και ο γενι-
κός γραμματέας του
Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόμματος Θανάσης
Μπακόλας, παρου-
σία του προέδρου
της ΟΝΝΕΔ Ορφέα
Γεωργίου. Όπως μαθαί-
νω, σημαντική αναφορά θα γίνει
στην κορυφαία πρωτοβουλία της κυ-
βέρνησης για την ψήφο των ομογενών
όπως και στη συνεισφορά τους στην
ανάπτυξη της Ελλάδας.

Προχθές είχαμε την παρουσίαση της βιογραφίας
του Ολυμπιονίκη μας Πύρρου Δήμα με τίτλο
«Πύρρος, με το μικρό μου όνομα», την οποία επι-
μελήθηκε ο δημοσιογράφος Νίκος Ευσταθίου.
Στο πάνελ βρέθηκαν ο γενικός γραμματέας
Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς και οι δημοσιο-
γράφοι Κώστας Γιαννακίδης, Ξένια Κουναλάκη
και Πέτρος Τατσόπουλος. Όσον αφορά τον τελευ-

ταίο, του ζητήθηκε να περιγράψει το γνωστό πε-
ριστατικό όπου είχε σηκωθεί ο χρυσαυγίτης Νί-
κος Μίχος και είχε κινηθεί απειλητικά προς τον κ.
Τατσόπουλο μέχρι που μπήκε μπροστά ο Πύρρος
Δήμας και έκανε πίσω. Όπως είπαν στο πάνελ,
αυτή η θαρραλέα κίνηση μνημονεύεται ακόμα και
τώρα, όπως τα τέσσερα μετάλλια που κατέκτησε ο
Πύρρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες. 
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Σημαντική
πρωτοβουλία 
από Ρουσόπουλο

Χθες τονίσαμε ότι η Ντόρα Μπακο-
γιάννη και άλλοι βουλευτές βρέθηκαν
τις προηγούμενες μέρες στο Συμβούλιο
της Ευρώπης στο Στρασβούργο, προκει-
μένου να αναδείξουν τα θέματα της
τουρκικής επιθετικότητας, της Ουκρα-
νίας και των Δυτικών Βαλκανίων. Μας

θύμισε φίλος της στήλης
ότι και ο Θόδωρος
Ρουσόπουλος, ως
πρόεδρος της Επι-
τροπής Μετανάστευ-

σης του Συμβουλίου
της Ευρώπης, είχε συγ-

καλέσει την Επιτροπή στην Αθήνα, είχε
μαζέψει 70 βουλευτές από 46 χώρες και
είχε αναδείξει όλα τα στοιχεία που δεί-
χνουν την εργαλειοποίηση του μετανα-
στευτικού ζητήματος από την Τουρκία.
Μια εξίσου σημαντική πρωτοβουλία για
μια ακόμα πτυχή της παραβατικότητας
από την Τουρκία. 

Ποιοι θα ωφεληθούν
από τις αυξήσεις 

Αυξήσεις στο 94,6% των συνταξιού-
χων, διπλές αυξήσεις σε σχεδόν 1,3
εκατ. συνταξιούχους, τριπλές αυξή-
σεις σε περίπου 100.000 και μία επι-
πλέον σύνταξη σε 1 στους 2 συνταξι-
ούχους προκύπτουν από την ανάλυση
των στοιχείων που ολοκληρώθηκε από
τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και που
λαμβάνουν υπ’ όψιν όλες τις επικείμε-
νες αυξήσεις στις αποδοχές τους που
πρόκειται να εφαρμοστούν σταδιακά
από τα τέλη του 2022. Η συντριπτική
πλειονότητα των συνταξιούχων και
συγκεκριμένα τα 2.472.939 σε σύνολο
2.613.747 (94,6%) θα δουν μία, δύο ή
και τρεις αυξήσεις στο εισόδημά τους.
Μάλιστα οι αυξήσεις είναι τέτοιες που
εξασφαλίζουν ότι 1 στους 2 συνταξιού-
χους θα λάβει τουλάχιστον μία επιπλέ-
ον σύνταξη (αρκετοί και ποσά μεγαλύ-
τερα από μία επιπλέον σύνταξη). 

.

Η χαρτοσακούλα και η Πιπιλή 
Ένα αστείο περιστατικό έγινε χθες στο Στρα-
σβούργο. Όπως γυρνούσαν Φωτεινή Πιπιλή και
Ευριπίδης Στυλιανίδης από το Συμβούλιο προς το
ξενοδοχείο, τους έπιασε μπόρα και κανείς τους
δεν είχε ομπρέλα. Τότε η Φωτεινή έβγαλε μια χάρ-
τινη σακούλα σαν αυτές που βάζουμε τα φρούτα
για να τα ζυγίσουμε και την έβαλε στο κεφάλι της
για να μη βρέχεται. Το αστείο περιστατικό με την
Πιπιλή και τη σακούλα αποτύπωσε σε φωτογραφία
ο κ. Στυλιανίδης. 

Η βιογραφία του Πύρρου Δήμα 

Ε
πιχείρηση στήριξης του Θάνου
Πλεύρη στήθηκε από την κυ-
βέρνηση, καθώς ο υπουργός

Υγείας ήταν λυπημένος και έπρεπε να
απολογηθεί για τις απρέπειες του πατέ-
ρα του, Κωνσταντίνου, ο οποίος όχι μό-
νο συνηγόρησε στο δικαστήριο υπέρ
καταδικασθέντων της Χρυσής Αυγής
αλλά χαιρέτησε και με ναζιστικό χαιρε-
τισμό μπροστά στη Μάγδα Φύσσα. Ένας
από αυτούς που του συμπαραστάθηκαν

δημοσίως ήταν ο σύμβουλος του πρω-
θυπουργού Αλέξης Πατέλης, ο οποίος
έπλεξε και το εγκώμιο για τον Θάνο τον
σύγχρονο, τον μεταρρυθμιστή, τον ανοι-
χτόμυαλο, τον δημοκράτη και τον πολι-
τικό που αγκάλιασε τα πορίσματα της
στρατηγικής για την ισότητα των ΛΟΑΤ-
ΚΙ. Είναι αλήθεια, δεν υπάρχει κληρο-
νομική ευθύνη για όσα πράττει ο πατέ-
ρας του και όσοι τον χτυπάνε είναι
άνανδροι… 

Δήλωση στήριξης 
Πατέλη στον Θάνο Πλεύρη Μου λένε ότι στελέχη της Νέας

Δημοκρατίας έχουν ενοχληθεί
που στα πάνελ των καναλιών
βλέπουν συνεχώς τον υφυπουρ-
γό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Άγγελο Συρίγο να αναλύει τα Ελ-
ληνοτουρκικά και όχι τα θέματα
του χαρτοφυλακίου του. Είναι
γνωστό, άλλωστε, ότι υπάρχει
ένας ανταγωνισμός μεταξύ των
διεθνολόγων μέσα στην κυβερ-
νώσα παράταξη… 

ΑΞΙΖΕΙ… 



Για όσους δεν γνωρίζουν, ο βουλευτής της
ΝΔ και πρώην υφυπουργός Δικαιοσύνης
Κώστας Καραγκούνης είχε καταθέσει από
τον Φλεβάρη του 2021 την πρόταση ο βιασμός
ανηλίκων να επισείει ποινή ισόβιας κάθειρ-
ξης. Να τροποποιηθεί, δηλαδή, το άρθρο 336
του Ποινικού Κώδικα περί βιασμού και στην
παράγραφο 3, όπου εισάγεται επιβαρυντική
περίσταση του εγκλήματος (δηλαδή 2 περι-
πτώσεις που ο βιασμός επιφέρει βαρύτερη
ποινή), να προστεθεί και η περίπτωση του
βιασμού ανηλίκου. Η πρόταση αυτή έγινε δε-
κτή από το υπουργείο Δικαιοσύνης και ψηφί-
στηκε στον νέο Ποινικό Κώδικα από όλα τα
κόμματα. Σήμερα λοιπόν, όπως επισημαίνει ο
κ. Καραγκούνης, ο βιαστής ανηλίκου τιμω-
ρείται με ισόβια και εκτίει πραγματική ποινή
τουλάχιστον 18 χρόνια.

Εκτός έδρας
έπαιξε στη Γενεύη
ο υπουργός Μετα-
νάστευσης και
Ασύλου Νότης Μη-
ταράκης. Στο πλαί-
σιο της 73ης Συνό-
δου της Εκτελεστι-
κής Επιτροπής της
Ύπατης Αρμοστεί-
ας του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών
για τους πρόσφυ-
γες και ενώπιον
ενός ακροατηρίου,
το οποίο κατά πλειοψηφία αποτελούνταν από
δικαιωματιστές που συχνά πυκνά έχουν χρε-
ώσει στη χώρα μας... επιθετική αντιμετώπιση
των μεταναστευτικών ροών, ο κ. Μηταράκης
ξεκαθάρισε πως η χώρα μας υπερασπίζεται,
ως οφείλει, τα σύνορά της σεβόμενη πάντα
τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μάλιστα, δεν πέ-
ρασε απαρατήρητο πως μετά την ομιλία του
Έλληνα υπουργού τον λόγο έλαβε ο ύπατος
αρμοστής του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες Φίλι-
πο Γκράντι, ο οποίος συμφώνησε με τον κ.
Μηταράκη, τονίζοντας πως η Ελλάδα έχει
συνταγματικό δικαίωμα να προασπίζεται τα
σύνορά της. Στα αξιοσημείωτα και το τετ α τετ
του Νότη Μηταράκη με την υφυπουργό Εξω-
τερικών, αρμόδια για τους Πρόσφυγες και τη
Μετανάστευση, πρέσβειρα Jullieta Valls
Νοyes.
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Η παρέμβαση Καραγκούνη

Σαφείς αιχμές κατά
βουλευτών που δεν
έπραξαν τα δέοντα
όταν έπρεπε, αλλά τώ-
ρα προβληματίζονται
με αφορμή την υπό-
θεση βιασμού και έκ-
δοσης του 12χρονου
κοριτσιού που έχει
συγκλονίσει το πα-
νελλήνιο, άφησε με ανάρτησή του ο Αν-
δρέας Λοβέρδος. «Όσοι ζητούν σήμερα
αυστηρή τιμωρία του βιαστή ανηλίκου να
μας πουν τι ψήφισαν όταν ήρθε στη Βου-
λή ο νέος Ποινικός Κώδικας», σημείωσε
ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, θυμίζον-
τας ότι από τότε αναρωτιόταν δημοσίως
πώς είναι δυνατόν βουλευτές να κατα-
ψηφίζουν τη ρύθμιση για τους βιασμούς
ανηλίκων. Και βεβαίως δεν είναι μόνο οι
Συριζαίοι που καταψήφισαν. Μήπως ο
Ανδρέας εννοεί και τους Πασόκους που
δήλωσαν «παρών» στην ψηφοφορία; Και
άλλη μαχαιριά για τον πρόεδρο Νίκο Αν-
δρουλάκη τον «κραταιό».

Ο Νταλάρας ψηφίζει
Μαυρογιάννη 
Πετάγομαι από τα αθηναϊκά πολιτικά στα
κυπριακά… Ποιος είναι ο Μαυρο-
γιάννης; Ο Ανδρέας Μαυρο-
γιάννης είναι ανεξάρτητος
υποψήφιος για την Προ-
εδρία της Δημοκρατίας,
πρώην διαπραγματευτής για
το Κυπριακό (υποστηρίζεται
από το ΑΚΕΛ). Μάλιστα, έκανε
στην Αθήνα μια συγκέντρωση
στην οποία παρέστη και ο
Γιώργος Νταλάρας, ο οποίος
εξέφρασε τη στήριξή του
προς τον υποψήφιο. Για
όσους δεν ξέρουν, ο κορυ-
φαίος Έλληνας τραγουδιστής
έχει λάβει τιμής ένεκεν και την
κυπριακή Ιθαγένεια και έχει ισχυρούς
δεσμούς με τη Μεγαλόνησο, την οποία
επισκέπτεται πολύ συχνά.

Τα καρφιά του Λοβέρδου -
Για ποιους χτυπά η καμπάνα;

Δεν έπεφτε καρφίτσα
Στη μίνι περιοδεία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον
Πειραιά πάντως δεν έπεφτε καρφίτσα. Για όσους ξέ-
ρουν από το λιμάνι, ο πρόεδρος επιχείρησε να πάει
για καφέ στη «Στάνη», σε ένα από τα πιο παλιά παρα-
δοσιακά καφέ του Πειραιά κάτω από το δημαρχείο.
Ήταν όμως τόσος πολύς ο κόσμος που δεν κατάφερε
να ξαποστάσει και να πιει έναν καφέ. Είχαν κατέβει
μέχρι και νεαροί μαθητές από τα φροντιστήρια για να
βγάλουν μια selfie με τον Κυριάκο. Κρίμα πάντως
γιατί η «Στάνη» έχει φοβερό γαλακτομπούρεκο… 

Eίδε φως και μπήκε
Το θέμα με τον άθλιο παι-
δεραστή που εξέδιδε
τη 12χρονη ανήλικη
απασχολεί βεβαίως
ολόκληρη την κοι-
νωνία, όπως και τον
πρόεδρο Πάνο, ο
οποίος «χτύπησε» με
ανάρτηση-φωτιά στα so-
cial media. Παίρνει πάνω του όλες τις αγω-
γές και πρόκειται να δημοσιοποιήσει τα
ονόματα όλων όσοι εμπλέκονται σε αυτό το
κύκλωμα παιδεραστίας. «Όταν βρω τα ονό-
ματα των 213 πελατών του παιδεραστή, θα τα
αναρτήσω εδώ με όλα τα στοιχεία τους και
καλώ τους συγκρατούμενούς του να τον
“αναλάβουν”. Κάντε μου μηνύσεις και αγω-
γές, τα παίρνω όλα επάνω μου», ανέφερε
χαρακτηριστικά. Άλλη μια φορά που ο Πά-
νος βρήκε αφορμή για να υπενθυμίσει την
ύπαρξή του.

Χ
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Κλαίνε οι χήρες, κλαίνε
και οι παντρεμένες
Ένας εκ των υιών Παπανδρέου βγήκε με συ-
νέντευξή του να μας πει ότι ο πατέρας τους
Ανδρέας Παπανδρέου δεν τους άφησε καμιά
μεγάλη περιουσία. Ο Νίκος Παπανδρέου λοι-
πόν, σχολιάζοντας παλαιότερες αναφορές ότι
η μητέρα του έχει καταθέσεις εκατομμυρίων
στο εξωτερικό, είπε ότι «η μητέρα μου Μαρ-
γαρίτα και ο αδελφός μου Γιώργος μένουν μα-
ζί σε ένα νοικιασμένο διαμέρισμα στο Παλαιό
Φάληρο. Αυτό δείχνει ότι έχουμε παλάτια;». Ο
γιος του Ανδρέα Παπανδρέου είπε ότι ο πατέ-
ρας του στη διαθήκη του είχε γράψει ότι «το
πιο σημαντικό κληροδότημα που αφήνω στα
παιδιά μου είναι το επίθετό μου». Ε και; Λίγο
το λες αυτό, κυρ Νίκο μου; Εντάξει, δεν θα σας
λυπηθούμε κιόλας. 

Αποστομωτική
απάντηση
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Γιατί δεν πήγε στον Πειραιά 
ο Κώστας Καραμανλής;

Πολλοί αναρωτήθηκαν γιατί δεν πήγε ο πρώην πρωθυπουρ-
γός Κώστας Καραμανλής στην εκδήλωση για το μετρό του
Πειραιά και πήγε μόνο ο Αντώνης Σαμαράς. Μάλιστα, τα πα-
ραπολιτικά σχόλια επί του θέματος δίνουν και παίρνουν και, ως συνήθως, κάποια από
αυτά ξεπερνούν τα όρια της συνωμοσιολογίας. Αδέρφια, ο Σαμαράς προσκλήθηκε διότι
το έργο ξεκίνησε επί των ημερών του. Δεν λέω, ωραία η συνωμοσιολογία, αλλά δεν κολ-
λάει παντού. Όσο για τον Κ. Καραμανλή, αυτό που έμαθα, αν σας ενδιαφέρει, είναι ότι
μετέβη στο Κέντρο Υγείας της Ραφήνας προκειμένου να εμβολιαστεί με την αναμνηστι-
κή δόση του εμβολίου και να είναι φουλ θωρακισμένος τον χειμώνα που έρχεται… 

Τo
...

 Π
ρό

σω
πo

Ο
πρόεδρος Αλέξης δεν χρειάζεται να λερώνει τα χέρια του. Έχει άλλους να
το κάνουν. Έτσι λοιπόν μετά τη διαδικτυακή κόντρα του Νίκου Χατζηνικο-
λάου με τον δημοσιογράφο της «Αυγής» Νίκο Σβέρκο, ανέλαβε ο Νο1 σύμ-
βουλος του Αλέξη Τσίπρα Θανάσης Καρτερός -ως παλαιά καραβάνα- να

πετσοκόψει τον Χατζηνικολάου για λογαριασμό του Αλέξη. Έγραψε λοιπόν ο Θανάσης
ένα άρθρο στην «Αυγή» τονίζοντας τα ακόλουθα: «Το εθνικό είναι πάνω από το κομμα-
τικό, νουθετεί ο κήνσορας της δημοσιογραφίας και προσφάτως και του έθνους Νίκος
Χατζηνικολάου τον δημοσιογράφο της “Αυγής” και του Κόκκινου Νίκο Σβέρκο. Παρα-
τήρηση πρώτη: Να φορτώνεις όπως οι στρατοδίκες άλλων εποχών το “κομματικό”
στους άλλους και να απονέμεις το “εθνικό” στον εαυτό σου είναι παλιά, αιμοβόρα, δι-
χαστική και επικίνδυνη συνταγή». 

Kι όμως,«κυβέρνησε» 
την Ευρώπη

«Σφίξτε τα δόντια» είναι το μήνυμα που
στέλνει στους συμπολίτες του ο πρώην ισχυ-
ρός άνδρας της Γερμανίας και εμβληματικός
πολιτικός των Χριστιανοδημοκρατών (CDU)
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε σε συνέντευξή του στη
γερμανική τηλεόραση της «Bild». Ο 80χρο-
νος πρώην πρόεδρος της Bundestag σχο-
λιάζει την κατάσταση που επικρατεί στην Ευ-
ρώπη και κυρίως στη χώρα του καθώς μαί-
νεται ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ο Σόιμπλε
εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το τι
μέλλει γενέσθαι, ωστόσο δίνει οδηγίες για το
πώς οι Γερμανοί θα βγάλουν τον φετινό χει-
μώνα αντιμετωπίζοντας την ενεργειακή κρί-
ση. «Πάρτε σπίρτα, ανάψτε κεριά και να έχε-
τε έναν φακό στο χέρι», λέει. Ερωτηθείς αν
οι Γερμανοί θα παγώσουν φέτος τον χειμώ-
να, ο ίδιος έσπευσε να δώσει πρακτικές οδη-
γίες στους συμπολίτες του: «Απλώς φορέστε
ένα πουλόβερ. Ή ίσως και ένα δεύτερο που-
λόβερ». Τι γλυκός που είναι… 

Οικονόμου: Δεν
άκουσε, δεν είδε 
ο Τσίπρας

Για αλλοπρόσαλλη στρατηγική αλλά
και για επιλεκτική μνήμη κατηγόρησε
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τον Αλέ-
ξη Τσίπρα, ο οποίος άσκησε κριτική
στον πρωθυπουργό για τις πρωτοβου-
λίες της κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό
επίπεδο σχετικά με την τιμή του φυσι-
κού αερίου αλλά και τα Ελληνοτουρκι-
κά. «Ο κ. Τσίπρας φαίνεται ότι είναι ο
μόνος που δεν έχει ακούσει για την
πρωτοβουλία της κυβέρνησης περί
επιβολής πλαφόν στο φυσικό αέριο,
μία ακόμα ελληνική πρόταση που υιο-
θετείται από την ΕΕ· για
τα μέτρα στήρι-
ξης της κοινω-
νίας απέναν-
τι στην ακρί-
βεια που
εφαρμόζον-
ται επί μήνες·
για το ότι στην Ελ-
λάδα η τιμή της ηλε-
κτρικής ενέργειας για τους καταναλω-
τές είναι φθηνότερη από τον μέσο όρο
στην Ευρώπη. Είναι ο μόνος που δεν
άκουσε την αποστομωτική απάντηση
του πρωθυπουργού στον κ. Ερντογάν
και δεν γνωρίζει την καθολική συμπα-
ράταξη στις θέσεις της που εξασφάλι-
σε η Ελλάδα χάρη στους διπλωματι-
κούς χειρισμούς της κυβέρνησης». 

Παράλληλα ο Γιάννης Οικονόμου,
σχολιάζοντας τις εκλογικές εκτιμή-
σεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, σημεί-
ωσε πως «ο κ. Τσίπρας και η αλήθεια
δεν συναντήθηκαν ποτέ» και πρόσθε-
σε πως «ο άνθρωπος που το 2019 δή-
λωνε ότι δεν χάνει από τον Μητσοτά-
κη, ο ίδιος που πριν από λίγο καιρό
προέβλεπε ότι ο Μητσοτάκης δραπε-
τεύει, τώρα ισχυρίζεται ότι ο Μητσοτά-
κης γαντζώνεται στην εξουσία».

Πλεύρης ξεκάθαρος 
και κρυστάλλινος
Ο Θάνος Πλεύρης είναι σε δύσκολη θέ-
ση, όμως παραμένει ειλικρινής και ξε-
κάθαρος. «Αποκτήνωση ο ναζιστικός
χαιρετισμός του πατέρα μου στο δικα-
στήριο μπροστά στη Μάγδα Φύσσα»,
ήταν το σχόλιο του υπουργού Υγείας. «Ο
χαιρετισμός με κάνει να αισθάνομαι πο-
λύ άσχημα», είπε ο Θάνος προσθέτοντας
«ένιωσα ανατριχίλα»!

Τσίπρας εναντίον Χατζηνικολάου
μέσω Καρτερού

Ψάχνουν γιατρούς 
στην Ικαρία  
Ένας αναγνώστης της εφημερίδας μας μπήκε
στον κόπο να μας στείλει μια ιδιόχειρη επι-
στολή του προς το υπουργείο Υγείας για να
επισημάνει ένα σοβαρό πρόβλημα υποστελέ-
χωσης στο Κέντρο Υγείας Εύδηλου της Ικα-
ρίας. Ο άνθρωπος μένει στο χωριό Καρκινά-
γρι με 162 συμπολίτες του και όταν χρειάζον-
ται ιατρική περίθαλψη είναι αναγκασμένοι να
πηγαίνουν 20 χιλιόμετρα μακριά σε πολύ κα-
κό αγροτικό δρόμο για να μεταβούν στο ΚΥ
Εύδηλου, όπου γιατρός υπάρχει μόνο για 8
μέρες τον μήνα. Ο αναγνώστης μας, όπως λέ-
ει, έχει απευθυνθεί και στην 2η Υγειονομική
Περιφέρεια και στον δήμο αλλά τίποτα. Λύση
μηδέν. Έφτασε λοιπόν να μου γράψει ότι το
νησί «κομμουνιστοκρατείται». Αντιλαμβάνο-
μαι την οργή του ανθρώπου και επιτέλους κά-
ποιος πρέπει να κοιτάξει ζεστά το όλο θέμα…

Ποιος δημοσιογράφος-
ιδιοκτήτης μεγάλου ενη-

μερωτικού site πιέστηκε από
τους ανθρώπους που τον στηρί-
ζουν οικονομικά να αποχωρή-
σει και να πουλήσει το μερίδιό
του; «Πιέστηκε να αποχωρήσει
λόγω ασυμφωνίας χαρακτήρων
και λόγω του κακού χαρακτήρα
του», όπως έλεγε χαρακτηρι-
στικά συνεργάτης μεγάλου επι-
χειρηματικού ομίλου.
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Σ
το ΠΑΣΟΚ παλαιά είχαν τη δυνα-
τότητα να κρύβουν κάτω από το
χαλί πολλές εσωτερικές κρίσεις.
Πλέον η νέα γενιά της Χαριλάου

Τρικούπη έχει απολέσει αυτή την τέχνη...
Αρκετά στελέχη του Κινήματος εκφράζουν
πλέον ανοικτά την αντίθεσή τους με την
αντιπολιτευτική τακτική του κόμματος, η
οποία δεν φαίνεται να αποδίδει δημοσκο-
πικά και υπάρχει, όπως εκτιμούν αρκετοί,
ο κίνδυνος το ΠΑΣΟΚ να συρρικνωθεί
ακόμη περισσότερο μεταξύ πρώτης και
δεύτερης Κυριακής, όταν η πόλωση μετα-
ξύ των δύο βασικών διεκδικητών θα πιά-
σει κόκκινο.

Χωρισμένο στα δύο
Για την ακρίβεια, αυτή την περίοδο το

ΠΑΣΟΚ δείχνει να είναι χωρισμένο στα...
δύο σε επίπεδο στρατηγικής τόσο μέχρι τις
εκλογές όσο και για την πορεία που πρέπει
να ακολουθήσει το κόμμα έπειτα από αυ-
τές. Η μία πλευρά τάσσεται υπέρ της σύμ-
πλευσης με τον ΣΥΡΙΖΑ και η άλλη πλευρά

με τη ΝΔ. Η γκρίνια στο εσωτερικό είναι δι-
πλή. Αυτοί δηλαδή που τάσσονται υπέρ της
«προοδευτικής διακυβέρνησης» κατηγο-
ρούν την ηγεσία του κόμματος ότι δεν κα-
τάφερε να βγάλει ούτε καν ένα κοινό πόρι-
σμα με τον ΣΥΡΙΖΑ (έστω και με αστερί-
σκους) για την Εξεταστική επί των παρακο-
λουθήσεων.  Η άλλη πλευρά του ΠΑΣΟΚ
κατηγορεί την ηγεσία για λανθασμένο
«ισαποστακισμό», για μονοθεματική αντι-
πολίτευση, για υπόγειες συνεννοήσεις με
την Κουμουνδούρου και χρεώνει τη δημο-
σκοπική αδυναμία ανάκαμψης στη στρατη-
γική του Νίκου Ανδρουλάκη «ούτε ο Μη-
τσοτάκης ούτε ο Τσίπρας πρωθυπουργοί». 

Όπως λένε αρκετά «πράσινα» στελέχη,
αυτή η εμμονή του Νίκου Ανδρουλάκη κο-
στίζει πολύ ακριβά στο ΠΑΣΟΚ, όπως επί-
σης και η συνεχής προσκόλληση στο θέμα
της παρακολούθησης του προέδρου του
κόμματος.

Γιατί δεν ανακάμπτει δημοσκοπικά;
«Το θέμα της παρακολούθησης έχει γί-

νει πλέον προσωπικό ζήτημα του Ανδρου-

λάκη και παρά το γεγονός ότι δεν έχει κα-
νένα feedback στην κοινωνία, η ηγεσία του
ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να το πουλάει επικοινω-
νιακά και αντιπολιτευτικά», λένε έμπειρα
στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη και προ-
σθέτουν ότι αυτή η διαδικασία της αυτοθυ-
ματοποίησης σίγουρα δεν προσδίδει αέρα
νίκης στο Κίνημα.

Αρκετά στελέχη του κόμματος υπεν-
θυμίζουν ότι άλλα είναι τα προβλήματα
του ελληνικού λαού και το ΠΑΣΟΚ οφεί-
λει να στέρξει προς αυτή την κατεύθυν-
ση και να έρθει πάλι σε επαφή με τα λαϊ-
κά στρώματα.

Όσο και αν κάποιοι το αρνούνται, στο

εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη υπάρ-

χει ο κίνδυνος δημιουργίας διασπαστικών

τάσεων είτε πριν είτε, πολύ περισσότερο,

μετά τις κάλπες. Παλαιά στελέχη όπως ο

Κώστας Σκανδαλίδης, ο Χάρης Καστανί-

δης, ακόμη και ο Κώστας Λαλιώτης φαίνε-

ται να τάσσονται υπέρ του ενδεχόμενου

μιας «προοδευτικής διακυβέρνησης», σε

αντίθεση με άλλους όπως ο Ανδρέας Λο-

βέρδος ή η Εύα Καϊλή που δεν δέχονται
ούτε για πλάκα ένα τέτοιο σενάριο.

Θέμα προσώπων
ή προγραμματικών συγκλίσεων;

Σε ό,τι αφορά τη στρατηγική «ούτε με
τον Μητσοτάκη ούτε με τον Τσίπρα», ο
Νίκος Ανδρουλάκης δέχεται κριτική και
από τις δύο «τάσεις» του ΠΑΣΟΚ, αν και
πρέπει να διευκρινίσουμε ότι επίσημα
τάσεις δεν έχουν σχηματοποιηθεί.
Άπαντες εκτιμούν ότι η όποια προσέγγι-
ση (είτε με τη ΝΔ είτε με τον ΣΥΡΙΖΑ) δεν
είναι θέμα προσώπων στην πρωθυ-
πουργία αλλά ζήτημα προγραμματικών
συγκλίσεων!  Παρ’ όλα αυτά, ο κ. Αν-
δρουλάκης επιμένει ότι είναι θέμα προ-
σώπων, χωρίς ωστόσο να προτείνει κά-
ποιον συγκεκριμένο για πρωθυπουργό,
γεγονός που δημιουργεί ακόμη μεγαλύ-
τερη σύγχυση στο εκλογικό σώμα.  Το
μόνο βέβαιο είναι ότι το κόμμα έχει πιά-
σει ταβάνι και όχι μόνο δεν φαίνεται να
ξεκολλά δημοσκοπικά και να πλησιάζει
σε απόσταση αναπνοής τον ΣΥΡΙΖΑ, αλ-
λά αντίθετα υπάρχει κίνδυνος να χάσει
και τη δυναμική που απέκτησε το τελευ-
ταίο έτος. Μια δυναμική που είναι αλή-
θεια ότι δημιούργησε μεγάλες προσδο-
κίες στον χώρο του Κέντρου και της Σο-
σιαλδημοκρατίας.

Διασπαστικές τάσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ 
και δυσφορία από όλες τις πλευρές για 
την αντιπολιτευτική τακτική του κόμματος

kostastsitounas@gmail.com

Γράφει ο
Κώστας Τσιτούνας

Γκρίνια 
κεκλεισμένων 
των θυρών
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Μ
ήνυμα για πολιτική αυ-
τονομία έστειλε ο πρό-
εδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙ-

ΝΑΛ κατά τη διάρκεια της χθεσι-
νής, κλειστής συνεδρίασης της
Κοινοβουλευτικής του Ομάδας.
Ταυτόχρονα επιχείρησε για ακό-
μη μία φορά να θέσει ευδιάκριτες
διαχωριστικές γραμμές με τη ΝΔ
και ειδικά με τον ΣΥΡΙΖΑ. 

«Πρέπει να σταθούμε στο ύψος
των περιστάσεων με έναν λόγο
διακριτό, βαθιά προοδευτικό και
αξιακό. Τα ζητήματα της πολιτι-
κής αυτονομίας θα είναι ζητήματα
κυρίαρχα και το πρόγραμμα που
σήμερα καταθέτουμε στην ΚΟ
διασφαλίζει αυτή την κατεύθυν-
ση. Γιατί η πολιτική αυτονομία δεν
είναι μια ρητορική θεώρηση, εί-
ναι μια πολιτική στάση, ένας αυ-
τόνομος προγραμματικός λόγος
και μια αξιακή στάση απέναντι σε

έναν τοξικό δικομματισμό», είπε
χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρου-
λάκης και επιχείρησε να θέσει το
δικό του δίλημμα: «Δημοκρατική
ανατροπή ή ανοχή στην αδικία και
τον αυταρχισμό». 

Focus στα θέματα της οικονομίας 
Κατά τη διάρκεια της παρέμβα-

σής του ήταν σαφής η πρόθεσή
του για αναδιάταξη δυνάμεων και
επαναπροσδιορισμού του πολιτι-
κού στίγματος ενόψει του δύσκο-
λου χειμώνα που έρχεται. Σήμε-
ρα, μάλιστα, ο κ. Ανδρουλάκης,
συνοδευόμενος από κλιμάκιο του
ΠΑΣΟΚ, θα επισκεφτεί την Επι-
τροπή Ανταγωνισμού. Στο πλαίσιο
αυτό υπογράμμισε τις έως τώρα
πρωτοβουλίες που έχει πάρει το
κόμμα του δείχνοντας ταυτόχρο-
να τις ράγες που θα κινηθούν από
εδώ και στο εξής οι βουλευτές και
τα στελέχη του κόμματος στις δη-

μόσιες παρεμβάσεις τους. «Προ-
τείναμε από την αρχή πλαφόν στη
λιανική, γιατί αυτό απευθείας επι-
φέρει τη μείωση στους λογαρια-
σμούς και άμεση εξοικονόμηση
στην τσέπη του καταναλωτή. Η ΝΔ
υποστηρίζει ότι δεν πληρώνει ο
πολίτης και οι επιδοτήσεις προ-
έρχονται από τα υπερκέρδη. Το 1,1
δισ. ευρώ είναι από τον κρατικό
προϋπολογισμό και τα 800 εκα-
τομμύρια δεν είναι από τη φορο-
λόγηση των υπερκερδών, καθώς
ένα μεγάλο ποσοστό προέρχεται
από το Ταμείο Ρύπων, δηλαδή, εί-

ναι πάλι χρήματα του ελληνικού
λαού. Γιατί δεν συζητάμε για τον
εγκλωβισμό της χώρας στο φυσι-
κό αέριο; Γιατί είναι επίτευγμα
της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ η εξάρτη-
ση της χώρας από το εισαγόμενο
φυσικό αέριο. Τετρακόσια είκοσι
ευρώ η μεγαβατώρα από το Χρη-
ματιστήριο Ενέργειας, 800 ευρώ
από την τιμή του παρόχου. Μέχρι
πρότινος με το μοντέλο της ΝΔ
κερδοσκοπούσαν οι παραγωγοί
και τώρα έχουμε και την κερδο-
σκοπία των παρόχων», είπε ο κ.
Ανδρουλάκης.

Στο στόχαστρο της κριτικής του
μπήκαν και οι εξαγγελίες της κυ-
βέρνησης για την κοινωνική κα-
τοικία, επιχειρώντας να αναδείξει
τις διαφορές με την πρόταση του
ΠΑΣΟΚ. «Πήραμε πρωτοβουλίες
για την κοινωνική κατοικία. Όταν
το αναγγείλαμε, ήταν λαϊκισμός». 

Αλλάζει την ατζέντα 
ο Ανδρουλάκης 

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

Σ
υνεδρίασε χθες, Τρίτη, η Πολι-
τική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ
υπό τον πρόεδρο Αλέξη Τσί-
πρα. Τα θέματα που συζητήθη-

καν πολλά, ενώ όλα περιστρέφονται γύ-
ρω από τα αφηγήματα που θα χρησιμο-
ποιήσει το κόμμα της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης για να περπατήσει μέχρι την
κάλπη της άνοιξης. 

Ακρίβεια, υποκλοπές, ενεργειακή κρίση,
Ελληνοτουρκικά και εκλογές είναι τα θέ-
ματα που τέθηκαν στο τραπέζι της συζήτη-
σης της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, με έμφαση στην πολιτική πρακτική της
Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στην επιχει-
ρηματολογία αποδόμησης του ΣΥΡΙΖΑ. 

Μεγάλο κομμάτι της συνεδρίασης κάλυ-
ψε η συζήτηση γύρω από τις εκλογές της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με επίκεντρο τις
επικείμενες συνεργασίες. Ο Τσίπρας
έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, για να
μην επαναληφθεί το τραγικό -για τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ- γεγονός των προηγούμενων αυτοδιοι-
κητικών κατά τις οποίες υπέστη πανωλε-
θρία, χάνοντας σχεδόν τα πάντα σε δήμους
και περιφέρειες.

Τώρα ο Τσίπρας αλλάζει στρατηγική και
θέτει τα στελέχη του κόμματος στο σαφάρι
της αναζήτησης προσώπων που θα ηγη-
θούν των παρατάξεων, χωρίς απαραίτητα
να «φορούν» την ταμπέλα της Αριστεράς.
Αρκεί ως προσωπικότητες να είναι προ-
οδευτικές και δημοκρατικές. Τα άλλα θα τα
βρουν στην πορεία. 

Τα βασικά, λοιπόν, χαρακτηριστικά των
υποψηφίων που με το χρίσμα του ΣΥΡΙΖΑ
θα διεκδικήσουν δήμο ή περιφέρεια θα

πρέπει να είναι κοινωνική αποδοχή, αυτο-
διοικητική εμπειρία καθώς και κοινωνική
ενσυναίσθηση.  Το αντίστοιχο πολιτικό κεί-
μενο που έχει ήδη ετοιμάσει η Επιτροπή,
στην οποία συμμετέχουν Σπίρτζης, Νοτο-
πούλου, Κνήτου, θα μοιραστεί και θα ψηφι-
στεί στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου.

«Ακονίζουν μαχαίρια» 
στα στρατόπεδα των τάσεων

Μέσα σε αυτόν τον κυκεώνα, με τον Ερν-
τογάν να έχει απασφαλίσει, την ακρίβεια
και την ενεργειακή κρίση να τρομάζουν την
κοινωνία και τον Πούτιν να απειλεί με γενί-
κευση του πολέμου και χρήση πυρηνικών,

στον ΣΥΡΙΖΑ βρίσκουν το… κέφι και ασχο-
λούνται με τα εσωκομματικά τους!

Το ρεπορτάζ λέει πως έχει ηχήσει το
κουδουνάκι εντός των τάσεων ενόψει Κεν-
τρικής Επιτροπής, η οποία προβλέπεται σε
υψηλούς τόνους. 

Και, όπως είναι φυσικό, στον ΣΥΡΙΖΑ
τρέχουν (για άλλη μία φορά) με τις κόλλες
αναφοράς ανά χείρας και τα τηλέφωνα να
έχουν πάρει φωτιά, για να ανανεώσουν -
κοινώς ξεσκαρτάρουν- τις λίστες.  Ποιος
ανήκει, δηλαδή, στην Ομπρέλα, ποιος στη
ΡΕΝΕ και ποιος στους Προεδρικούς. 

Και σε δεύτερο χρόνο να γίνουν τα ραν-
τεβού «με ποιους μπορούμε να συνεργα-
στούμε» τόσο στις εθνικές όσο και στις αυ-
τοδιοικητικές. 

Έχει να στάξει η εσπρεσιέρα πολύ καφέ
μέχρι την Παρασκευή το απόγευμα -και
κυρίως το Σάββατο- όταν τα μέλη της Κεν-
τρικής Επιτροπής θα κληθούν να ψηφί-
σουν ή όχι τα κείμενα του Οργανωτικού
Γραφείου.  Όλα αυτά, βεβαίως, την ώρα
που στην Κουμουνδούρου υπάρχει η βε-
βαιότητα πως σε έναν χρόνο από τώρα θα
είναι κυβέρνηση…

Οι φόβοι κατάρρευσης 
στις αυτοδιοικητικές κάλπες 

Πολιτική Γραμματεία ΣΥΡΙΖΑ



Η πρωθυπουργός της Σκωτίας Νίκολα Στέρτζον δή-
λωσε ότι θέλει να διοργανώσει το φθινόπωρο του 2023
νέο δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία, αν βέβαια πάρει
το «πράσινο φως» από το βρετανικό Ανώτατο Δικαστή-
ριο, το οποίο άρχισε να εξετάζει το αίτημα από χθες.

Η κεντροαριστερή εθνικίστρια Στέρτζον υποσχέθηκε
επίσης επενδύσεις 20 δισ. λιρών (22,8 δισ. ευρώ) για μια
ανεξάρτητη Σκωτία. Αυτά τα κεφάλαια θα μπορούσαν να

επενδυθούν κατά την πρώτη δεκαετία της ύπαρξης ανε-
ξάρτητου κράτους και θα προέκυπταν από τα έσοδα από
το πετρέλαιο και από δανεισμό, δήλωσε η 52χρονη ηγέ-
τιδα του Εθνικού Κόμματος Σκωτίας (SNP).

Η κυβέρνηση του Λονδίνου, που αντιτάσσεται σφόδρα
στην ανεξαρτησία της Σκωτίας, δηλώνει ότι «τέτοιο δη-
μοψήφισμα μπορεί να διεξαχθεί μία φορά ανά γενιά».

Το Ανώτατο Δικαστήριο θα αποφανθεί αν το κοινο-

βούλιο της Σκωτίας έχει την εξουσία να νομοθετήσει για
το θέμα χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Λονδίνου.

Στο δημοψήφισμα του 2014, το 54% των Σκωτσέζων
είχε ταχθεί υπέρ της παραμονής στο Ηνωμένο Βασί-
λειο. Ωστόσο, οι υπέρμαχοι της ανεξαρτησίας εκτιμούν
ότι το Brexit άλλαξε τα δεδομένα, καθώς το 62% επιθυ-
μούσαν να επανενταχθεί η Σκωτία στην ΕΕ ως ανεξάρ-
τητο κράτος.

Σ
ε άγριες πυραυλικές επιθέσεις
στο Κίεβο και άλλες πόλεις, με
θύματα δεκάδες αμάχους, προ-
χώρησε για δεύτερη ημέρα χθες

ο Πούτιν, αφού ανέθεσε τη διοίκηση όλων
των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων
στην Ουκρανία στον Σεργκέι Σουροβίκιν,
τον επονομαζόμενο και «στρατηγό Αρμα-
γεδδώνα» λόγω της βαρβαρότητας που
επέδειξε στον πόλεμο στη Συρία. 

Την ίδια ώρα, και εν μέσω απειλών για
χρήση πυρηνικών όπλων από το Κρεμλί-
νο, το ΝΑΤΟ διαμηνύει ότι θα πραγματο-
ποιήσει τις ετήσιες ασκήσεις πυρηνικής
αποτροπής την επόμενη εβδομάδα, με
τους αναλυτές να μιλούν για «πυρηνικό
τσουνάμι» απειλών στη σύγκρουση Ρω-
σίας και Δύσης. 

Εκτιμάται ότι, επιλέγοντας τον 55χρονο
Σουροβίκιν, που έχει τη φήμη «διεφθαρ-
μένου και βάναυσου», ο Πούτιν φανέρω-
σε το σχέδιό του για σκληρές απαντήσεις
στα μέτωπα. Ο Σουροβίκιν ηγήθηκε της
ρωσικής εκστρατείας στη Συρία το 2017,
όπου κατηγορήθηκε ότι σχεδίασε έναν
ανελέητο βομβαρδισμό, που κατέστρεψε
μεγάλο μέρος του Χαλεπίου.

Η «υπεράσπιση» της Ρωσίας από τον
στρατηγό περιελάμβανε δεκάδες αερο-
πορικές και χερσαίες επιθέσεις κατά
υποδομών και στόχων αμάχων, σύμφωνα
με έκθεση της Human Rights Watch. 

Το πρωί της Δευτέρας, μόλις δύο μέρες
μετά τον διορισμό του, ο Σουροβίκιν επα-
νέλαβε τις τακτικές που εφάρμοσε στη
Συρία, με πυραυλικές επιθέσεις που
σκόρπισαν τρόμο και θάνατο στο Κίεβο
και σε ουκρανικές πόλεις, μεταξύ άλλων
κατά πεζογέφυρας και πάρκου με παιδική
χαρά. «Φοβάμαι ότι τα χέρια του θα βα-
φτούν και με ουκρανικό αίμα», είπε μια

πηγή στον «Guardian».
Η επιλογή του Σουροβίκιν συνέβαλε,

πάντως, στον κατευνασμό της οργής ορι-
σμένων Ρώσων σκληροπυρηνικών, που
έχουν εξοργιστεί για τις στρατιωτικές
αποτυχίες στα μέτωπα της Ουκρανίας.

Εκβιασμός στη Δύση με υπερόπλα
Κάποιοι δυτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι ο

Πούτιν μπορεί να ενεργοποιήσει πυρηνι-
κά υπερόπλα της Ρωσίας για να «δώσει
νόημα» στον πυρηνικό εκβιασμό που επι-
χειρεί προς τη Δύση.

Μετά την επιτυχημένη ουκρανική αντε-
πίθεση, ο «νεοτσάρος» φέρεται να εναπο-
θέτει τις ελπίδες για δριμεία επανάκαμψη
στο υπερσύγχρονο ρωσικό πυρηνικό, μη
επανδρωμένο, βαθυσκάφος (USV) ονό-
ματι Poseidon. 

Πολλοί θεωρούν ότι η Μόσχα οδεύει πλέ-
ον προς έναν «Ψυχρό Πόλεμο στη Θάλασ-
σα» με το Poseidon, ένα υποβρύχιο drone,
που μπορεί να αναπτύσσει ταχύτητα μέχρι
100 κόμβους, να διαθέτει αυτονομία έως
και 10.000 χλμ και, κυρίως, να φέρει θερμο-
πυρηνική κεφαλή, με στόχο την ολική κατα-
στροφή παράκτιων κυρίως υποδομών (λι-
μάνια, πόλεις, αεροπλανοφόρα κ.λπ.).

ΙΙστορική συμφωνία
Ισραήλ - Λιβάνου για 
θαλάσσια σύνορα και
κοιτάσματα αερίου
Με μεσολάβηση των ΗΠΑ, Ισ-
ραήλ και Λίβανος κατέληξαν
χθες σε ιστορική συμφωνία, επι-
λύοντας πολυετή διαμάχη για τα
θαλάσσια σύνορα, σε ύδατα που
περιλαμβάνουν μεγάλα κοιτά-
σματα πετρελαίου και φυσικού
αερίου αξίας δισ. δολαρίων στη
Μεσόγειο.
Και οι δύο πλευρές δήλωσαν ότι
το προσχέδιο της συμφωνίας
πληροί τις αρχές ασφάλειας και
των δικαιωμάτων στον φυσικό
πλούτο. 
Ισραήλ και Λίβανος, που δεν
έχουν διπλωματικές σχέσεις και
τα χερσαία σύνορά τους περιπο-
λούνται από τα Ηνωμένα Έθνη,
ξεκίνησαν ξανά διαπραγματεύ-
σεις για τα θαλάσσια σύνορα το
2020, αλλά η διαδικασία αντιμε-
τώπισε εμπόδια. 
Η αμφισβητούμενη περιοχή πε-
ριλαμβάνει τα κοιτάσματα Καρίς
και Κανά, που αναμένεται να πε-
ριέλθουν στα χωρικά ύδατα του
Ισραήλ και του Λιβάνου αντι-
στοίχως. Το Ισραήλ έχει δηλώσει
ότι θα ξεκινήσει άμεσα την εξό-
ρυξη από το Καρίς, ενώ και η Βη-
ρυτός είπε ότι η γαλλική ενερ-
γειακή Total, στην οποία ανήκει
το συμβόλαιο για την εξερεύνη-
ση των λιβανικών υδάτων, θα αρ-
χίσει να εργάζεται στο κοίτασμα
Κανά «αμέσως».
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Η Στέρτζον υπόσχεται επενδύσεις 20 δισ. λιρών για μια ανεξάρτητη Σκωτία

Το προφίλ του νέου διοικητή
των ρωσικών στρατιωτικών
δυνάμεων στην Ουκρανία που
βομβάρδισε αμάχους στο Κίε-
βο και ο φόβος για όλεθρο 

Ο «στρατηγός Αρμαγεδδών»
και το πυρηνικό… τσουνάμι
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Μαλαματένια λόγια στο χορτάρι

Δ
είτε το και από την πλευρά εκείνων του
61,3%, βρε παιδιά, αυτού του ποσοστού που
πριν από 7,5 χρόνια χόρευε στο Σύνταγμα

επειδή η χώρα μας πήγαινε γραμμή για τον γκρεμό,
και δικαιολογήστε τους. Τι άλλο θα μπορούσατε να
κάνετε στη θέση τους;
• Είσαι δημόσιος υπάλληλος και ενώ τόσα χρόνια
έχεις μάθει σε διάφορα επιδόματα, ξαφνικά έρχον-
ται οι «ανάλγητοι» οι Ευρωπαίοι και σου λένε ότι για
την κατάντια της Ελλάδας φταις εσύ, που έπαιρνες
μισθούς και επιδόματα και συντάξεις εντελώς δυ-
σανάλογα με τις εισφορές και τους φόρους σου και
ξεκλήρισες τα Ταμεία και τον Προϋπολογισμό του
Κράτους.

• Είσαι «επιχειρηματίας» που έμαθε να μη δηλώνει
εισοδήματα, να μην πληρώνει φόρους, να έχει
«μαύρους» υπαλλήλους, να παρασιτεί με τις ελάχι-
στες δυνατές εισφορές, να παίρνει κρατικές δουλει-
ές και επιδοτήσεις μέσω των γνωριμιών του και έρ-
χεται ο λογιστάκος ο Ευρωπαίος και σου επιβάλλει
ελέγχους, σου ανοίγει το κλειστό σου επάγγελμα,
σου ψαχουλεύει τις τραπεζικές σου κινήσεις, ελέγ-
χει κατά πόσο είσαι «βιώσιμος».

• Είσαι απόφοιτος μιας πανεπιστημιακής ειδικότη-
τας που γνωρίζεις καλά ότι έχει μηδενικό αντίκρισμα
στην Αγορά και το μόνο σου όνειρο είναι να «τρου-
πώσεις» σε μια θεσούλα του Δημοσίου και να γίνεις
«ΠΕ» ή «ΤΕ», εξασφαλίζοντας ότι δεν έχεις να ανη-
συχείς πια αν θα μείνεις άνεργος, μια και το Κράτος
θα σε φροντίσει πολύ περισσότερο από όσο θα νοι-
αστεί για τα «έκθετα» του Ιδιωτικού Τομέα. Οπότε, τι
διάολο σε νοιάζει πώς θα πάει η Αγορά, αν θα βρει ο
υπόλοιπος κόσμος δουλειά, αν θα υπάρχει ανάπτυ-
ξη, αν κλείσουν εταιρείες, κάτι τέτοια δεν σε αγγί-
ζουν, εσύ θα είσαι πλέον ένας «δημόσιος φορέας».

• Είσαι φοιτητής που πέρασε με 3.000 μόρια σε κά-
ποια συφοριασμένη «πανεπιστημιακή σχολή» και
περιμένει να του στείλουν με κούριερ το πτυχίο στο
σπίτι του, ενώ σε απασχολούν κάθε λογής «κοινωνι-
κοί αγώνες» για κάθε απίθανο θέμα που απασχολεί
εσένα και άλλους 100 νοματαίους σαν εσένα.

• Είσαι εργαζόμενος σε κάποια εταιρεία προ πολλού
φαλιρισμένη, που έχει περιέλθει στην κυριότητα
του Κράτους, παράγοντας προϊόν φθηνότερο από τις
πρώτες ύλες και τα μεροκάματα, αλλά επειδή έχεις
μάθει στους παχυλούς μισθούς και επιδόματα,
σκούζεις στην ιδέα να κλείσει ή να εξυγιανθεί αυτή
η εταιρεία, ακόμα κι αν καταπίνει άσκοπα έναν σκα-
σμό πολύτιμη ενέργεια.

• Είσαι απόγονος αριστερών «αγωνιστών» που εν-
στάλαξαν μέσα σου ένα πλαστό αφήγημα, που επί 80
χρόνια δεν το άλλαξαν, που επιμένεις να το αναπαρά-
γεις αδιαφορώντας αν ο κόσμος γύρω σου σε προ-
σπερνάει με υπερηχητικές ταχύτητες, φτάνει εσύ να
ανακηρύσσεις την Πάτρα ή την Καισαριανή ή την Κά-
τω Τραχανοπλαγιά σε «αποπυρηνικοποιημένη ζώ-
νη», αντιστεκόμενος στους «φονιάδες των λαών».

• Είσαι εκπαιδευτικός (όλων των βαθμίδων) και με-

τράς τον χρόνο που περνάει μέχρι τις επόμενες δια-
κοπές, διδάσκεις ό,τι και όσα γουστάρεις εσύ και
σου επιτρέπουν οι ικανότητές σου, αδιαφορείς για
το τι θα μάθουν οι διδασκόμενοι από σένα (με απο-
τέλεσμα να πατώνουν στους διαγωνισμούς PISA)
και έρχεται εκείνος ο άσχετος Ευρωπαίος και τολ-
μάει να μιλήσει για αξιολογήσεις και άλλα λουλου-
δάτα, σε σένα, που επειδή πήρες με 5 το πτυχίο σου
πριν από 20 χρόνια, θεωρείς ότι έχεις αποδείξει οτι-
δήποτε είναι να αποδειχτεί για τις ικανότητές σου
και δεν σηκώνεις μύγα στο σπαθί σου σχετικά με τις
«ικανότητές» σου.

• Είσαι ένα προϊόν του εκπαιδευτικού συστήματος
που παρέχει το Κράτος στους μαθητές μας, δηλαδή
ένα άτομο με μειωμένη κριτική σκέψη, με σχεδόν
ανύπαρκτες γνώσεις, με δυσκολία έκφρασης, με
συγκεχυμένη άποψη για την Ιστορία μας, με θολή
αντίληψη της ελληνικής γλώσσας και μαθηματικό
αναλφαβητισμό, με γκρίζες προοπτικές εξέλιξης
και επαγγελματικής επιτυχίας και έρχονται οι κου-
τόφραγκοι να σου μιλήσουν για ανταγωνιστικότητα,
ανάπτυξη, εξειδικευμένα επαγγέλματα, τεχνολο-
γία, μέλλον και παγκοσμιοποίηση, τη στιγμή που
δεν κατάφερες να μάθεις να μοιράζεις δυο γαϊδου-
ριών άχυρα.

• Είσαι «μοδάτο» παιδί, που σνομπάρισες κι εσύ και
οι γονείς σου οποιοδήποτε τεχνικό επάγγελμα και
σπουδές, επειδή κάτι τέτοια τα θεωρούσες κατάλ-
ληλα για «παρακατιανούς», μια και δεν αφορούσαν
κάποιο στιλάτο ντύσιμο και τατουάζ-μανίκι και
γκλαμουριά, αλλά μουντζούρα και σωματική προ-
σπάθεια και έτσι προτίμησες να βρεις δουλειά σαν
«πόρτα» σε κάποιο νυχτομάγαζο για να βλέπεις τα
κοριτσόπουλα να σε παρακαλάνε για να μπουν μέ-
σα, κάνοντάς σε να νιώθεις «σημαντικός».

• Τελικά είσαι ανεπεξέργαστη «πρώτη ύλη» που
απλώς διαιώνισες τις προκαταλήψεις και τις μισαλ-
λοδοξίες των γονιών και των παππούδων σου, της
γειτονιάς σου, της ομάδας σου ή της εκκλησίας, για
φυλετική και θρησκευτική ανωτερότητα και καθα-
ρότητα, για «παράδοση», για μισητούς ξένους, για
τη θέση της γυναίκας στην Κοινωνία, για το αντριλίκι
που πρέπει να διαθέτεις, για το μίσος σε κάθε αλλα-

γή και νέα ιδέα, για τον ρόλο μας ως «ανάδελφου
Έθνους».

• Είσαι αυτό που έμαθες να συμπυκνώνεις κάτω από
τον όρο «Έλληνας», δίχως καν να γνωρίζεις τίποτα
για την Αγαθή Οικουμενικότητα του Ελληνισμού…

Ανήκεις, δηλαδή, σε μια ομάδα ανθρώπων που
έχει παγιωμένες αντιλήψεις για την Ιστορία, για όσα
έμαθε στο Δημοτικό Σχολείο, για όσα της δίδαξε η
οικογένεια και οι παρέες της, χωρίς να διαβάσει,
χωρίς να αμφισβητήσει, χωρίς να αυτοκριθεί και να
αυτοσαρκαστεί, που δεν επιθυμεί ΚΑΜΙΑ αλλαγή
που θα την ξεβόλευε από τη μίζερη μεν αλλά άνετη
και κάποιες φορές διασκεδαστική ζωή της, έχοντας
εναποθέσει την ύπαρξή της στον Πατερούλη-Κρά-
τος, με τις ευλογίες ενός πολιτικού Κατεστημένου
που μετέτρεψε το ΠΑΣΟΚ από κομματική ιδεολογία
σε ψυχισμό ενός ολόκληρου Έθνους.

Δεν είναι, λοιπόν, απόλυτα φυσικό για εσένα να
επιλέξεις ηγέτες που σου μοιάζουν, που είναι λαϊκά
παιδιά που λένε συνθήματα και τσιτάτα με τα οποία
ταυτίζεσαι (ακόμα κι αν είναι παραμύθια), που τά-
ζουν λαγούς με πετραχήλια και όχι ευκατάστατοι
αστοί με ακαδημαϊκές περγαμηνές, το είδος δηλαδή
που μισείς, γιατί σου δείχνει στον καθρέφτη πόσο
λίγος είσαι;

Και θα κάνεις τα πάντα για να μην αλλάξει αυτό,
καλέ μου φίλε. Άλλωστε, οι πόλεμοι και η δυστυχία
είναι κάτι μακρινό που συμβαίνει σε άλλους κακο-
μοίρηδες και εσένα δεν σε αγγίζει, οπότε τι δουλειά
έχεις να ανησυχείς για το Αύριο;

Φτάνει αυτό το Αύριο να σου ψιθυρίζει μαλαμα-
τένια και αισιόδοξα λογάκια μέσα στη ζεστή φάτνη
του Κράτους, όπου κοιμάσαι με χίλια αγγελάκια να
τραγουδάνε από πάνω σου με τη μελωδική φωνή
της Μποφίλιου, του Κραουνάκη και του Δεληβοριά.

Ζωάρα, φίλε μου! 
Του κόσμου ποιος το λύνει το κουβάρι
ποιος είναι καπετάνιος στα βουνά
ποιος δίνει την αγάπη και τη χάρη
και στις μυρτιές του Άδη σεργιανά
μαλαματένια λόγια στο χορτάρι
ποιος βρίσκει για την άλλη τη γενιά

του
Κώστα Κάπου

Ενεργειακός 
μηχανολόγος -
 μηχανικός
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της
Ιφιγένειας 
Θεοχαρίδη

Ψυχολόγος, 
MSc Σχολική 
Ψυχολόγος, 
MSc διαταραχές
άγχους και φοβίας

Σ
το ευρύ κοινό έχουν περάσει διάφορες λανθα-
σμένες αντιλήψεις για τους παιδεραστές. Αρχι-
κά, πιστευόταν ότι οι παιδεραστές ήταν ηλικιω-

μένοι, βρόμικοι άνθρωποι του περιθωρίου, που παρα-
μόνευαν στα πάρκα για να μπορέσουν να απομονώσουν
τα παιδιά.

Με άλλα λόγια, ο παιδεραστής είχε κάποια εξωτε-
ρικά χαρακτηριστικά που τον έκαναν εύκολα ανα-
γνωρίσιμο. 

Στη συνέχεια, η εικόνα του παιδεραστή ταυτίστηκε
με «αγνώστους», οι οποίοι πρόσφεραν κάποιο δέλεαρ
στα παιδιά και ιδιαίτερα στα κορίτσια (π.χ., καραμέλες,
παγωτό ή ακόμα και μια βόλτα με αυτοκίνητο). Από τη
δεκαετία του ’80 και μετά, η παιδεραστία ήταν ένα φαι-
νόμενο που συνέβαινε μέσα στο σπίτι του θύματος και
ταυτίστηκε με την αιμομιξία. Είναι γεγονός ότι οι παι-
δεραστές μπορεί να είναι άγνωστοι ή να είναι μέλη της
οικογένειας. Όμως στη συντριπτική πλειονότητα των
περιπτώσεων, τα θύματα γνωρίζουν τους θύτες τους,
καθώς αυτοί δραστηριοποιούνται στους ίδιους χώ-
ρους με αυτά (π.χ., αθλητικές ομάδες, κατηχητικό,
σχολείο, κ.ά.). 

Έτσι, λοιπόν, οι θύτες θα πρέπει να αναζητούνται στο
στενό και ευρύτερο περιβάλλον των παιδιών. Επιπρό-
σθετα, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι παιδεραστές
στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ασκούν σωματική
βία, σε αντίθεση με ό,τι προβάλλεται σε τηλεοπτικά ή κι-
νηματογραφικά σενάρια.

Σχετικά με τα αίτια της παιδεραστίας, οι παιδεραστές
παρουσιάζουν ανωμαλίες στη λειτουργία του μετωπι-
αίου λοβού, μιας εγκεφαλικής δομής που σχετίζεται με

τον έλεγχο των παρορμήσεων και της εξαρτητικής συμ-
περιφοράς (Berlin & Krout, 1994 -  Cohran & Cole,
2010).

Οι επιστήμονες του χώρου της ψυχικής υγείας υπο-
γραμμίζουν ότι δεν υπάρχει θεραπεία για την παιδερα-
στία. Έτσι, προκύπτει το ερώτημα αν η κοινωνία και τα
παιδιά είναι εντελώς απροστάτευτα απέναντι στους παι-
δεραστές. Υπάρχουν λύσεις που προτείνονται σε επίπε-
δο πρόληψης αλλά και αντιμετώπισης της διαταραχής. 

Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις που οι γονείς ή
και κάθε ενήλικας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ως
δείκτες σεξουαλικής προτίμησης προς παιδιά ή εφή-
βους:

• Συχνές μετακινήσεις ή μετακομίσεις (όταν γίνονται
οι θύτες αντιληπτοί).

•  Ενήλικες άνω των 25 που ζουν μόνοι ή με τους γο-
νείς τους και με πολύ περιορισμένη δραστηριότητα για
εύρεση συντρόφου.

• Υπερβολικό ενδιαφέρον για τα παιδιά.
• Ο κύκλος γνωριμιών, συνεργάτες και φίλοι είναι πο-

λύ νεότεροι άνθρωποι, με παράλληλη απουσία συνομη-
λίκων.

• Εύκολος εντοπισμός των πιο ευάλωτων θυμάτων.
• Προσφωνούν τα παιδιά με επίθετα, όπως

«αγνός/ή», «αθώος/α», κ.ά.
• Έχουν πρόσβαση σε παιδιά, σε δραστηριότητες που

δεν συμμετέχουν άλλοι ενήλικες και μπορούν να ταυτι-
στούν πολύ ευκολότερα με τα παιδιά παρά με ενήλικες.

• Αποπλανούν παρέχοντας προσοχή, στοργή ή και
δώρα.

• Φωτογραφίζουν παιδιά και διαμορφώνουν τον χώ-

ρο τους, ώστε να είναι θελκτικός σε παιδιά ή προεφή-
βους.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι αυτά τα χαρακτηριστι-
κά είναι μόνο ενδείξεις και όχι αποδείξεις, από μόνα
τους δεν σημαίνουν τίποτα. Η συνύπαρξη, όμως, κάποι-
ων από αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να δημιουργή-
σει υποψίες που ίσως να σώσουν ένα παιδί από μια πι-
θανή σεξουαλική κακοποίηση.

Συμπερασματικά, οι παιδεραστές δεν έχουν κάποια
εμφανή εξωτερικά χαρακτηριστικά που θα κινητοποι-
ήσουν τα παιδιά ή τους γονείς τους ότι πρόκειται για μια
«επικίνδυνη γνωριμία». Αντιθέτως, στη συντριπτική
πλειονότητά τους είναι «καλοί άνθρωποι», που δεί-
χνουν αληθινό ενδιαφέρον για τα παιδιά. 

Οι γονείς πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η προστα-
σία των παιδιών τους ξεκινά από τη διαμόρφωση σχέ-
σεων εμπιστοσύνης μαζί τους, ώστε να μην μπορεί ένα
τρίτο πρόσωπο να εισβάλει και να τα εκμεταλλευτεί και
παράλληλα αυτή η σχέση να θωρακίζει τα παιδιά με δύ-
ναμη για να μπορούν να προσεγγίζουν τους γονείς τους
και να αποκαλύπτουν τα προβλήματά τους χωρίς να φο-
βούνται την αποδοκιμασία και την απόρριψη.

Η κοινωνία απέναντι στα πιο ειδεχθή εγκλήματα δεν
είναι ποτέ απροστάτευτη, αρκεί να είναι ευαισθητοποι-
ημένη, ενημερωμένη και πρόθυμη να καταγγείλει τις
εγκληματικές ενέργειες. 

Η σιωπή μπορεί να προστατεύει μια οικογένεια
από τον στιγματισμό, αλλά εκθέτει σε κίνδυνο τα μέ-
λη της για επαναθυματοποίηση στο μέλλον και αφή-
νει απροστάτευτες όλες τις υπόλοιπες οικογένειες
μιας κοινότητας.

Παιδεραστία: Θύτες υπεράνω υποψίας 
και μια κοινωνία σε άρνηση
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Σ
ε δύο επίπεδα κινείται η αστυνο-
μική έρευνα για το «ξήλωμα»
του κυκλώματος των παιδοβια-
στών, στο οποίο -με βάση τα

στοιχεία της ΕΛΑΣ- πρωταγωνιστικό ρόλο
έχει ο 53χρονος επιχειρηματίας στην πε-
ριοχή του Κολωνού, ο οποίος σήμερα, Τε-
τάρτη 12/10, απολογείται ενώπιον του
ανακριτή για τις βαρύτατες κατηγορίες
που του αποδίδονται για τη 12χρονη. 

Στο πρώτο επίπεδο, η έρευνα γίνεται
από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανη-
λίκων που έχει αναλάβει το σκέλος των
καταθέσεων και της διερεύνησης των
στοιχείων που έρχονται σχεδόν καθημε-
ρινά. Στο δεύτερο επίπεδο, η έρευνα γί-
νεται στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια,
όπου τα κινητά τηλέφωνα του 53χρονου
και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του γί-
νονται «φύλλο και φτερό». Στο μικρο-
σκόπιο έχει μπει και το κινητό τηλέφωνο
της 12χρονης, για να διαπιστωθεί εάν και
σε ποιους αναγκαζόταν να στείλει φωτο-
γραφίες και βίντεο. Το ανήλικο κορίτσι
έχει μιλήσει στους αστυνομικούς για
τουλάχιστον 15 άτομα που τη βίασαν, για
αρκετούς από αυτούς έχει δώσει και πε-
ριγραφή, με την ΕΛΑΣ να προχωρά στα-
διακά σε ταυτοποιήσεις. Αστυνομικές
πηγές εξηγούν ότι είναι μια διαδικασία
ιδιαίτερα επώδυνη για τη 12χρονη, κα-
θώς θα πρέπει να της επιδειχθούν φωτο-
γραφίες ατόμων που κάποιοι από αυτούς
συνδέονται με τις πιο μαύρες στιγμές της
ζωής της, έχοντας ασελγήσει στο κορμί
και στην ψυχή της. 

Η επιχείρηση ταυτοποίησής τους γίνε-
ται μέσω των επαφών του 53χρονου -τη-

λεφωνικές, sms, διαδικτυακές εφαρμο-
γές, πλατφόρμες γνωριμιών-, ενώ όλοι
τους έδωσαν χρηματικά ποσά από 50 έως
100 ευρώ για να «συνευρεθούν ερωτικά»
με την ανήλικη. 

Με πακιστανικά κινητά
Δεν είναι, όμως, μια εύκολη διαδικασία,

καθώς κάποιοι χρησιμοποιούσαν τα λεγό-
μενα «πακιστανικά» κινητά τηλέφωνα, δη-
λαδή αριθμούς δηλωμένους σε άσχετα
πρόσωπα (σ.σ.: κατά βάση μετανάστες από
την Ασία και την Αφρική). Στην ΕΛΑΣ θεω-
ρούν δεδομένο ότι πολλοί από τους παιδο-
βιαστές δεν ασέλγησαν μόνο μία φορά βά-
ρος της 12χρονης, αλλά το έκαναν συστη-
ματικά. Αξίζει να σημειώσουμε ότι σε αυτή
τη φάση των ερευνών, για να περάσουμε
και στο στάδιο των συλλήψεων και του
σχηματισμού συμπληρωματικών δικογρα-
φιών, οι αστυνομικοί επιχειρούν να ξεκα-
θαρίσουν ποιοι από τη «δεξαμενή» των
τουλάχιστον 213 επαφών - υποψήφιων
«πελατών» του 53χρονου είχαν ήδη ικανο-

ποιήσει τις αρρωστημένες διαθέσεις τους
στη 12χρονη για να βρεθούν όσο πιο άμεσα
γίνεται ενώπιον της Δικαιοσύνης. 

Σοκάρει το προφίλ του 42χρονου
Μαζί με τον 53χρονο φερόμενο ως παι-

δοβιαστή και μαστροπό, έχει συλληφθεί
και ένας 42χρονος που στο κινητό του τη-
λέφωνο είχε την κωδική ονομασία «πελά-
της» και φέρεται να είχε ασελγήσει περισ-
σότερες από δύο φορές στην ανήλικη μα-
θήτρια. Το άτομο αυτό θα μπορούσε να χα-
ρακτηριστεί ως υπεράνω υποψίας, όχι τό-
σο λόγω της επαγγελματικής του θέσης

όσο του κοινωνικού προφίλ που είχε δημι-
ουργήσει: παντρεμένος πατέρας τριών
ανήλικων κοριτσιών! Οι συνάδελφοι και οι
γείτονές του στη Δυτική Αττική έχουν πέ-
σει από τα σύννεφα, τονίζοντας ότι «κανείς
δεν μπορεί να το πιστέψει, οι κόρες του εί-
ναι πάνω κάτω στην ηλικία της 12χρονης».
Αργά το απόγευμα της Τρίτης εκδόθηκε ει-
σαγγελική διάταξη για τη δημοσιοποίηση
των στοιχείων ταυτότητας και των φωτο-
γραφιών τους. Πρόκειται για τον Μίχο Ηλία
του Παναγιώτη και της Γιασεμής, γεννη-
θέντα στις 30/12/1969 στο Αγρίνιο, και τον
Σοφιανίδη Ιωάννη του Ευάγγελου και της
Ζηνοβίας, γεννηθέντα στις 2/1/1980 στη
Νίκαια Αττικής.

Τέλος, χρήζει αναφοράς το γεγονός ότι
οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προ-
στασίας Ανηλίκων κάθε άλλο παρά έχουν
αποκλείσει το ενδεχόμενο άτομο κοντά
στη 12χρονη να γνώριζε πολλά και να μη
μιλούσε, με το κίνητρο του ατόμου αυτού
να διερευνάται. 

Πώς η ΕΛΑΣ «ξηλώνει» 
το κύκλωμα των παιδοβιαστών
- Στην επίπονη διαδικασία της
αναγνώρισης η 12χρονη,
«φύλλο και φτερό» τα κινητά
τηλέφωνα και ο ηλεκτρονικός
υπολογιστής του μαστροπού

Tαυτοποιούνται 
τουλάχιστον 
15 «πελάτες»
του 53χρονου

«Όλοι θα αποδοθούν στη Δικαιοσύνη»
«Η ιστορία θα πάει μέχρι τέλους και όλοι θα αποδοθούν στη Δικαιοσύνη», δήλωσε
ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, ανα-
φερόμενος στην υπόθεση του Κολωνού με τη 12χρονη. «Αι-
σθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τον αποτροπιασμό μου και
την αγανάκτησή μου για αυτό το ανθρωπόμορφο τέρας, αν
αποδειχθεί ότι έχουν συμβεί όλα όσα έχουμε δει να δημο-
σιεύονται. Πρόκειται για ένα τέρας, είναι ένα έγκλημα που
δεν περνάει από ανθρώπινο μυαλό. Σφραγίζει με τον πιο
τραγικό τρόπο τη ζωή ενός 12χρονου παιδιού», ανέφερε στο
MEGA και την εκπομπή «Live News».
Ο υπουργός, μιλώντας για την έρευνα της ΕΛΑΣ, υπογράμμισε ότι πρό-
κειται για μια διαδικασία που έχει γίνει με άρτιο τρόπο. «Η ΕΛΑΣ μέχρι στιγμής
έχει κάνει τη δουλειά της με άψογο τρόπο. Έχει κινηθεί με επαγγελματισμό, αρτιό-
τητα, μυστικότητα και είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι αυτή η έρευνα θα πάει μέχρι το
τέλος, θα μάθουμε όλη την αλήθεια και όποιοι και όποιες εμπλέκονται θα αποδο-
θούν στην ελληνική Δικαιοσύνη. Να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό».

ΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ:

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Ηλίας Μίχος
Ιωάννης Σοφιανίδης 
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«Χ
ρυσές» δουλειές έκαναν οι
διακινητές, οι οποίοι την
περασμένη εβδομάδα με-
τέφεραν μετανάστες από τα

τουρκικά παράλια έχοντας ως προορισμό
την Ιταλία, με το δουλεμπορικό να ναυαγεί
τελικά ανοιχτά των Κυθήρων.

Η έρευνα του Λιμενικού συνεχίζεται, κα-
θώς τόσο στη συγκεκριμένη περιοχή όσο
και στη Λέσβο, όπου σημειώθηκε το άλλο
μεγάλο ναυάγιο με 18 νεκρούς, υπάρχουν
αρκετές πληροφορίες για τους διακινητές
και τον τρόπο με τον οποίο λειτούργησαν
για ακόμη μία φορά τα κυκλώματα. Η «ταρί-
φα» για τον κάθε μετανάστη είχε καθορι-
στεί στις 10.000 ευρώ. Με απλά μαθηματικά
μπορεί κάλλιστα κανείς να υπολογίσει πως
τα κέρδη των δουλεμπόρων από τις δύο με-
ταφορές μεταναστών ξεπέρασαν το
1.000.000 ευρώ.

«Και στις δύο περιπτώσεις τα χρήματα
που πήραν οι διακινητές από τον κάθε με-
τανάστη ήταν αρκετά μεγάλα ποσά για να
πραγματοποιηθεί το ταξίδι. Αυτό δείχνει
πως οι διακινητές για να μπουν στη βάρκα
ή στο ιστιοπλοϊκό θεωρούν πλέον πως ρι-
σκάρουν πάρα πολλά. Αυτός είναι και ο
λόγος που αρκετές φορές συνοδεύουν
τους μετανάστες με άλλες βάρκες και
τους αφήνουν στο έλεος του Θεού πριν
μπουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Οι δια-
κινητές είναι αδίστακτοι και ξεκινούν από
την Τουρκία. Προσπαθούν πλέον να βγά-
λουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήμα-
τα από τις μεταφορές, γιατί οι αυξημένες
περιπολίες του Λιμενικού δεν τους επι-
τρέπουν εύκολη διέλευση και εύκολο τα-
ξίδι στην Ελλάδα», σχολίασε στην «Politi-
cal» ανώτατο στέλεχος του υπουργείου
Ναυτιλίας που έχει γνώση των ερευνών.
Κατά το παρελθόν, η «ταρίφα» της μετα-

φοράς του εκάστοτε μετανάστη καθοριζό-
ταν στα 3.000 ευρώ.

Στους 108 οι διασωθέντες
σε Κύθηρα και Λέσβο

Είναι χαρακτηριστικό πως οι διακινητές
επέλεξαν να μεταφέρουν τους μετανάστες
μία μέρα πριν από την Ευρωπαϊκή Πολιτική
Κοινότητα που πραγματοποιήθηκε για
πρώτη φορά στην Πράγα με πρωτοβουλία
του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.
«Αυτό πρακτικά δείχνει τον τρόπο με τον
οποίο η Τουρκία εξακολουθεί να εργαλει-
οποιεί το Μεταναστευτικό. Είναι μια τακτική
που ακολουθούσε και θα συνεχίσει να το

κάνει το ερχόμενο χρονικό διάστημα. Η ερ-
γαλειοποίηση του Μεταναστευτικού από
την Τουρκία είναι ένα μεγάλο θέμα, το
οποίο πρέπει κάποια στιγμή να δει η Ευρω-
παϊκή Ένωση και να λάβει μέτρα. Οι τουρκι-
κές Αρχές δεν σταματούν τα δουλεμπορικά
κυκλώματα. Τους αφήνουν να φεύγουν από
ερημικές παραλίες κοντά στα μεγάλα λιμά-
νια τους και κάνουν τα στραβά μάτια», μας
έλεγε χθες κυβερνητικός παράγοντας.

Από τα έως τώρα στοιχεία, το Λιμενικό Σώ-
μα έχει διασώσει συνολικά 28 άτομα στη Λέ-
σβο, ενώ εντοπίστηκαν 18 νεκροί (ανάμεσά
τους και ένα παιδί). Τουλάχιστον μέχρι χθες
στη Μυτιλήνη, οι λιμενικές Αρχές δεν είχαν

εντοπίσει κάποιον διακινητή ανάμεσα στους
διασωθέντες. Αντίστοιχα, οι άνδρες του Λιμε-
νικού μαζί με τους πυροσβέστες και τους κα-
τοίκους κατάφεραν να διασώσουν 80 άτομα
στα Κύθηρα, ενώ οι νεκροί ήταν συνολικά 8.

Αναζητείται Αιγύπτιος συνεργός
Ανάμεσα στους διασωθέντες ήταν ένας

26χρονος με καταγωγή από τη Συρία, ο
οποίος κατά τη διάρκεια της προανάκρι-
σης από τις αρμόδιες Αρχές παραδέχτη-
κε πως είναι μέλος του κυκλώματος. Όλα
αυτά την ώρα που αναζητείται ακόμη
ένας άνδρας με καταγωγή από την Αίγυ-
πτο, ο οποίος λειτουργούσε ως συνεργός
του κυκλώματος. «Η Διεύθυνση Ασφα-
λείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνό-
ρων (ΔΑΠΘΑΣ) αναλύει και επεξεργάζε-
ται σε βάθος τα στοιχεία που έχουν προ-
κύψει και διερευνά την ενδεχόμενη επέ-
κταση της δράσης των μελών της υπόψη
εγκληματικής οργάνωσης και σε άλλα
νησιά του Αιγαίου, όπως επίσης και τη
συνεργασία τους με έτερα μέλη οργανω-
μένων κυκλωμάτων τόσο στη χώρα μας
όσο και στο εξωτερικό, με ίδιες ή παρό-
μοιες εγκληματικές δραστηριότητες»,
ανέφερε το Λιμενικό Σώμα.

Τι είπε ο Μηταράκης στην Ελβετία
Στο ζήτημα των κυκλωμάτων αναφέρ-

θηκε διεξοδικά και ο υπουργός Μετανά-
στευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης
στο Palais des Nations της Γενεύης, στην
Ελβετία, στο πλαίσιο της 73ης Συνόδου
της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ύπατης
Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για
τους Πρόσφυγες. Στην ομιλία του ο
υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου
αναφέρθηκε στις ακραίες πρακτικές που
ακολουθούνται από τους λαθροδιακινη-
τές τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα,
τονίζοντας πως η εκμετάλλευση της αν-
θρώπινης ζωής στον βωμό του χρήματος
έχει ως αντίκτυπο δεκάδες νεκρούς,
όπως συνέβη πριν από μερικές ημέρες
σε Λέσβο και Κύθηρα. 

Στα 10.000 ευρώ 
η… ταρίφα
των διακινητών

Συγγενείς αγνοουμένων
μεταναστών από 
το ναυάγιο των Κυθήρων
παρακολουθούν 
τις έρευνες 
του Λιμενικού

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Η εργαλειοποίηση 
του Μεταναστευτικού από

την Άγκυρα συνεχίζεται και 
οι τουρκικές Αρχές, κάνοντας

τα… στραβά μάτια, ανοίγουν
καθημερινά τον δρόμο 

της φυγής προς την Ελλάδα
στους πρόσφυγες 



Μ
ε την κατάθεση τριών γνω-
στών ηθοποιών συνεχίστηκε
χθες στο Μεικτό Ορκωτό Δι-
καστήριο η δίκη του Πέτρου

Φιλιππίδη, ο οποίος κατηγορείται για έναν
βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού εναν-
τίον γυναικών συναδέλφων του.

Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Ράνια Σχίζα και
ο Τάσος Χαλκιάς βρέθηκαν χθες στο δικα-
στήριο προκειμένου να τοποθετηθούν γύ-
ρω από περιστατικά που έχει αναφέρει η
πρώτη καταγγέλλουσα. Μεταξύ άλλων, η
γυναίκα που υποστηρίζει ότι βιάστηκε
από τον ηθοποιό και σκηνοθέτη το 2008
μέσα στο καμαρίνι του στην κατάθεσή της
στο δικαστήριο είχε επισημάνει ότι ο κα-
τηγορούμενος την είχε καλέσει τότε να
αναλάβει έναν καινούργιο ρόλο που θα
δημιουργούνταν στην παράσταση «Κουζί-
νες» που παιζόταν στο θέατρο « Ήβη».
Μάλιστα, είχε αναφερθεί και στα ονόματα
των παραπάνω ηθοποιών, προβάλλοντας
μια σειρά από γεγονότα.

Η Ζέτα Μακρυπούλια κλήθηκε στο δι-
καστήριο γιατί η πρώτη καταγγέλλουσα
στην κατάθεσή της είπε ότι την είχε συ-
ναντήσει τότε στο θέατρο και η ηθοποιός
την είχε ρωτήσει αν θα είναι μαζί τους
στην παράσταση. Ωστόσο, η δημοφιλής
καλλιτέχνις, που βρέθηκε από πολύ νωρίς
χθες το πρωί στην αίθουσα του δικαστηρί-
ου, ανέφερε ότι δεν θυμάται να έχει γίνει
κάποια συζήτηση για προσθήκη ρόλου.
«Δεν θυμάμαι να ήρθε η κοπέλα. Και δεν
θυμάμαι να τέθηκε θέμα για προσθήκη

ρόλου. Έξι άτομα αρχίσαμε και έξι τελει-
ώσαμε», είπε στην κατάθεσή της η Ζέτα
Μακρυπούλια και σε ερώτηση του προ-
έδρου της έδρας αν είχε συναντήσει την
καταγγέλλουσα στην τουαλέτα του θέα-
τρου τόνισε: «Δεν θυμάμαι να έχει συμβεί
κάτι τέτοιο, δυστυχώς, και να την έχω δει
στην τουαλέτα. Θυμάμαι ένα σπονδυλωτό
έργο με έξι ζευγάρια, δεν θυμάμαι ποτέ να
έχει μπει κάποιος έξτρα ρόλος». 

«Τελειομανής και σκληρός»
Προς την ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και

η κατάθεση της ηθοποιού Ράνιας Σχίζα.
«Δεν έχω εικόνα καθόλου της κοπέλας.
Δεν θυμάμαι, έχουν περάσει 14 χρόνια»,
είπε μεταξύ άλλων η ηθοποιός.

Στη συνέχεια κατέθεσε ο Τάσος Χαλ-
κιάς, ο οποίος συμμετείχε και αυτός στην
παράσταση «Κουζίνες». Ο ηθοποιός ανέ-
φερε ότι δεν υπήρξε ανάγκη για να συμ-
πληρωθεί κάποιος επιπλέον ρόλος στη
θεατρική παράσταση, ενώ μίλησε και για
τη συνεργασία του με τον κατηγορούμενο.
«Άψογη η συνεργασία μου με τον Π. Φι-
λιππίδη. Απλώς ο κ. Φιλιππίδης είναι ένας

άνθρωπος τελειομανής. Αυτή η τελειομα-
νία που τον διακατέχει -ή και μανία, μπο-
ρώ να πω- αφορά τη δουλειά. Μπορεί να
ήταν σκληρός πολλές φορές, μπορεί να
ξεπέρασε τα όρια, αλλά αυτό πάντα μέσα
στα πλαίσια της δουλειάς», ανέφερε ο Τά-
σος Χαλκιάς.
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Τι είπαν Ζέτα Μακρυπούλια,
Ράνια Σχίζα και Τάσος Χαλκιάς
στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη

Με μηνύσεις απειλεί ο Αλέξης Κούγιας μετά
τα δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημο-
σιότητας και αναφέρονται στην κατάθεση που
έδωσε η Δήμητρα Πισπιρίγκου στην ανακρί-
τρια που χειρίζεται την υπόθεση των θανάτων
της Ίριδας και της Μαλένας. Η αδερφή της
34χρονης μητέρας που κατηγορείται για τον
θάνατο των τριών παιδιών της βρέθηκε χθες
στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.
Εκεί παρέμεινε για πέντε σχεδόν ώρες ενώ-
πιον της 35ης ανακρίτριας και απάντησε σε
πλήθος ερωτήσεων.

Οι διαρροές που ήρθαν λίγη ώρα αργότερα
και μιλούσαν για το περιεχόμενο της κατά-
θεσης της Δήμητρας Πισπιρίγκου ήταν αυ-
τές που προκάλεσαν την αντίδραση του ποι-
νικολόγου. Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε

από το γραφείο του διαψεύδονται τα δημο-
σιεύματα που κάνουν λόγο για «θολά ση-
μεία» στην κατάθεσή της. «Το τι έχουν κατα-
θέσει οι μάρτυρες το γνωρίζει μόνο η κυ-
ρία ανακριτής», αναφέρεται στην
ανακοίνωση και στη συνέχεια το-
νίζεται: «Δυστυχώς κάποιοι “δη-
μοσιογραφικοί απατεώνες”, εκ-
μεταλλευόμενοι το γεγονός ότι οι
απλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν
ότι η διαδικασία μέχρι τώρα είναι
μυστική, διαδίδουν ότι δήθεν γνωρί-
ζουν το περιεχόμενο της καταθέσεως της
αδελφής τής κυρίας κατηγορουμένης... Μά-
λιστα, διαδίδουν ψέματα ότι δήθεν η κυρία
Δήμητρα Πισπιρίγκου με αυτά που κατέθεσε
δήθεν “έκαψε” την αδελφή της».

Στη συνέχεια ο κ. Κούγιας προσθέτει: «Σε
όλους αυτούς για λογαριασμό της κυρίας
Δήμητρας Πισπιρίγκου και της κυρίας κατη-

γορουμένης θα υποβάλουμε μήνυση για
το αδίκημα της διασποράς ψευδών

ειδήσεων και το αδίκημα της συ-
κοφαντικής δυσφημήσεως». Και
καταλήγει ότι το πανηγύρι των
«λαϊκών δικαστηρίων» έχει τε-

λειώσει ανεπιστρεπτί: «Ήδη, την
μεθεπόμενη Πέμπτη 20/10/2022

έχει προσδιοριστεί το πρώτο δικαστή-
ριο στο Πρωτοδικείο Αθηνών εις βάρος συγ-
κεκριμένων προσώπων, παρουσιαστών εκ-
πομπών και συγκεκριμένης εφημερίδος,
ώστε αυτή η παράνομη συμπεριφορά να στα-
ματήσει εντελώς».

Καταθέσεις με πολλά «δεν θυμάμαι» 

O Κούγιας απειλεί με μηνύσεις για fake διαρροές της κατάθεσης της Δήμητρας Πισπιρίγκου

ΔΙΚΗ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ



Α
λλαξαν και πάλι οι δείκτες της
επιδημίας τη βδομάδα που μας
πέρασε (3-9/10). Είχαμε μια μι-
κρή μείωση 7% στα συνολικά

κρούσματα (51.184 έναντι 54.659), ωστό-
σο, ανέβηκε ο δείκτης μεταδοτικότητας
λίγο πάνω από τη μονάδα, στο 1,09%, ενώ
σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΥ αύξη-
ση 24% σημειώθηκε και στους θανάτους
που ήταν 109 (85 την περασμένη βδομά-
δα). Οι διασωληνωμένοι είναι 62, ο δεί-
κτης θετικότητας επί των τεστ που διενερ-
γήθηκαν έφτασε το 7,31%, ενώ είναι σαφές
πως έχουμε σχεδόν ολοκληρωτική επι-
κράτηση της παραλλαγής Όμικρον 5 κον-
τά στο 96% των κρουσμάτων. 

Συνολικά καταγράφονται βάσει της γο-
νιδιωματικής ανάλυσης 15 κρούσματα της
υποπαραλλαγής Κένταυρος. Οι περιοχές
που παρουσιάζουν αύξηση του ιού στα
λύματα είναι η Αττική, η Θεσσαλονίκη, ο
Άγιος Νικόλαος, το Ηράκλειο και τα Χανιά.
Παράλληλα, αύξηση κρουσμάτων κατα-
γράφεται στην Ιθάκη, στη Μύκονο και σε
νησιά, ενώ σε πολλές μεγάλες πόλεις και
περιοχές καταγράφεται πτωτική πορεία,
όπως στη Θεσπρωτία, στην Κάρπαθο, στην
Ικαρία, στα Γιάννενα, στη Λέσβο και τη
Λευκάδα.

Η γρίπη ακόμα δεν έχει κάνει δυναμικά
την εμφάνισή της. Οι γιατροί βλέπουν με-
μονωμένα κρούσματα γρίπης και πολλά
περιστατικά εποχικών ιώσεων. 

Αλλάζει ο τρόπος νοσηλείας
για τα Covid περιστατικά

Σε αυτό το κλίμα η συζήτηση για τη

διαχείριση της επιδημίας παραμένει. Η
αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα
Γκάγκα, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμ-
μα, είπε πως πλέον ύστερα από τόσες νο-
σήσεις και υψηλή εμβολιαστική κάλυψη
θα αλλάξει ο τρόπος νοσηλείας. Δηλαδή,
αν κάποιος μπει στο νοσοκομείο για ένα
έμφραγμα ή για ένα κάταγμα αλλά δια-
γνωσθεί θετικός, δεν θα νοσηλευθεί σε
κλινική Covid, αλλά σε κλινική σχετική
με το πρόβλημά του, ωστόσο σε απομό-
νωση. Παράλληλα ανέφερε ότι περίερ-
γες μεταλλάξεις πάντα θα έχουμε, αλλά
έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα,
υπολογίζεται ότι θα έχουμε ίσως μια αύ-
ξηση στα κρούσματα αλλά όχι αυτά που

είχαμε στο παρελθόν. Στο θέμα των
ανεμβολίαστων υγειονομικών, η κ. Γκάγ-
κα είπε πως θα ζητηθεί και από την Επι-
τροπή των Ειδικών να υπάρξει μια εισή-
γηση προς την ηγεσία του υπουργείου.
Ωστόσο, εξήγησε για ακόμα μία φορά ότι
έχουν αλλάξει και τα επιδημιολογικά δε-
δομένα και ο τρόπος νοσηλείας των
ασθενών, άρα άφησε ανοιχτό το ενδεχό-
μενο επιστροφής τους.

Εντός του μήνα οι αποφάσεις για
τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς

Ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης για
το ίδιο θέμα, μιλώντας σε εκπομπή του
ΣΚΑΪ, τόνισε ότι εντός του Οκτωβρίου θα

επαναξιολογηθεί το μέτρο και υπάρχουν
δυο ενδεχόμενα. Ή να διατηρηθεί το μέ-
τρο, δηλαδή όσο βρισκόμαστε σε πανδη-
μία να παραμείνουν οι ανεμβολίαστοι
υγειονομικοί σε αναστολή, ή με τα επι-
δημιολογικά στοιχεία του Οκτωβρίου να
κριθεί ότι δεν συντρέχουν πια οι λόγοι.
Ωστόσο, ο ίδιος επανέλαβε την προσωπι-
κή του θέση ότι «ασχέτως πανδημίας αυ-
τοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να μείνουν
στο ΕΣΥ. Ακόμα και αν αύριο το πρωί στα-
ματούσε η πανδημία, ο κόσμος που δεν
πιστεύει στην επιστήμη δεν πρέπει να εί-
ναι στο ΕΣΥ». Σε σχέση με τον οικογενει-
ακό γιατρό, ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι η
συμμετοχή των γιατρών είναι μικρότερη
στην Αττική και από σήμερα, Τετάρτη
12/10, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή
στο σύστημα των προσωπικών γιατρών
και γιατροί άλλων ειδικοτήτων που
έχουν βάση την παθολογία, όπως πνευ-
μονολόγοι και καρδιολόγοι, με στόχο στα
τέλη του μήνα να έχουν εγγραφεί μέχρι
και 6 εκατ. πολίτες. 
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Είκοσι μέρες άφαντη η Ευρυδίκη - «Η κόρη μου είναι στον βυθό της λίμνης»

Ξεπέρασε τη μονάδα (1,09) 
ο δείκτης μεταδοτικότητας,
σαρώνει η παραλλαγή Όμικρον
5, μόνο 15 τα κρούσματα 
της Κένταυρος

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 

Πεπεισμένη ότι η 48χρονη κόρη της που αγνοείται από τις 22
Σεπτεμβρίου στην Ευρυτανία είναι τελικά στον βυθό της λίμνης
των Κρεμαστών εμφανίστηκε η μητέρα της.

«Το παιδί μου 99% από αυτά που μας είπε, που ακούσαμε, που
άφησε, πιστεύω ότι είναι μέσα στη λίμνη. Αν άντεχε να είναι έξω,
δεν νομίζω», είπε χαρακτηριστικά στο STAR.

Όπως είπε, μάλιστα, το γεγονός ότι διάλεξε την Πέμπτη για να
βουτήξει δεν ήταν τυχαίο, αφού ημέρα Πέμπτη είχε «φύγει» από
τη ζωή και ο πατέρας της 48χρονης πριν από πολλά χρόνια.

Η ίδια είπε ακόμα ότι «για τον γαμπρό μου βάζω το χέρι μου
στο Ευαγγέλιο, έκανε τα πάντα για να είναι ευχαριστημένη η κό-
ρη μου. Η Ευρυδίκη δεν είχε προβλήματα, όμως, είχε πολλές
φορές αναφέρει ότι θα δώσει τέλος της ζωής της. Πρόσφατα είχε
πάλι αποπειραθεί».

H μητέρα της 48χρονης περιέγραψε και το πώς ενημερώθηκε
για την εξαφάνιση της κόρης της: «Τρώγαμε και σηκώθηκαν τα

παιδιά να φύγουν και στον διάδρομο ο γαμπρός χτυπάει το τηλέ-
φωνό του, παίρνει ένας φίλος του, στενός φίλος που είχαν συμ-
μαθητή τους και του λέει τι έγινε. Το παιδί λέει “όχι πάλι, ρε μαμά”
και φεύγουμε με τον γαμπρό, φτάνουμε στη γέφυρα και πήρε την
Αστυνομία και του Κερασοχωρίου και τους λέει η γυναίκα μου
αυτό και αυτό».

Στο ερώτημα, δε, αν ισχύει ότι η κόρη της έπεσε θύμα ξυλο-
δαρμού από τον σύζυγό της και για αυτό πήγε να αυτοκτονήσει, η
μητέρα της 48χρονης απάντησε, «όχι, γιατί είχε πάει και την προ-
ηγούμενη εβδομάδα στη γέφυρα Επισκοπής και μου τηλεφώνη-
σε ο Νίκος και μου είπε να την πάρω στο Viber, γιατί ήταν ανεβα-
σμένη επάνω, να την καθυστερήσω μέχρι να πάει εκείνος. Ανε-
μίζανε τα μαλλάκια της και είπε τι κάνει εκεί και πως θα πέσει και
πρέπει να κατέβει και τότε την πήρε τηλέφωνο ο γιος της».

Λιγότερα τα κρούσματα, 
περισσότεροι οι θάνατοι
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Φόβος ότι ο σεισμός που
σημειώθηκε δεν είναι ο κύριος
- Τι λένε οι σεισμολόγοι
Γεράσιμος Παπαδόπουλος 
και Ευθύμης Λέκκας 

Τ
ην έντονη ανησυχία των σεισμο-
λόγων έχει προκαλέσει ο σει-
σμός των 5 Ρίχτερ που σημει-
ώθηκε στον Κορινθιακό πριν από

72 ώρες. Το Αστεροσκοπείο Αθηνών ανέ-
φερε ότι η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή
στην Αττική και είχε εστιακό βάθος 13,3 χι-
λιόμετρα, ενώ το επίκεντρό του ήταν 12 χι-
λιόμετρα νότια της Δεσφίνας. Οι μετασει-
σμοί που ακολούθησαν ήταν ιδιαίτερα
ασθενείς προβληματίζοντας τους ειδι-
κούς. Αυτό που παρακολουθούν οι σει-
σμολόγοι είναι και το γεγονός ότι αποτρα-
βηχτήκαν τα νερά.

Ο επιστημονικός συνεργάτης της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και της UNESCO Γεράσι-
μος Παπαδόπουλος τόνισε σε ανάρτησή
του στο Facebook ότι είναι αρκετά περίερ-
γη η μετασεισμική «ξηρασία» στον Κοριν-
θιακό Κόλπο μετά τον σεισμό που ταρα-
κούνησε την περιοχή τα ξημερώματα της
Κυριακής. Ο γνωστός σεισμολόγος με δη-
λώσεις του δεν δίστασε να εκφράσει την
ανησυχία του ότι ο σεισμός που σημειώθη-
κε δεν είναι ο κύριος. Επιπλέον, ξεκαθάρι-
σε ότι η περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου
έχει πολλά ρήγματα, πράγμα που η «ξηρα-

σία» στη μετασεισμική ακολουθία (μετα-
σεισμοί μέχρι 2 Ρίχτερ) έχει εντείνει τους
προβληματισμούς των σεισμολόγων, κα-
θώς δεν είναι σύνηθες να συμβαίνει αυτό.

Ασθενείς οι μετασεισμοί
Παράλληλα, τόνισε ότι είναι πολύ πιθανό

το ρήγμα στον Κορινθιακό Κόλπο να έχει
κλειδώσει, οπότε χρειάζεται χρόνος για να
δούμε τα αποτελέσματα. «Πριν από λίγο μί-
λησα στην ERTnews για τον σεισμό στον
Κορινθιακό και συνοπτικά είπα: τα μεγέθη
των μετασεισμών παραμένουν πολύ μικρά
(μόνο ένας μεγέθους 2, οι άλλοι μικρό-
τεροι). Αυτό μας δυσκολεύει να
υποστηρίξουμε ότι ο 5,1 ήταν ο κύ-
ριος. Η περιοχή έχει σημαντικό
σεισμικό δυναμικό, γεγονός που
εντείνει τον προβληματισμό, ίσως
το ρήγμα έχει “κλειδώσει” πρόσκαι-
ρα», ήταν η ανάρτηση του κ. Παπαδό-
πουλου, ο οποίος ανέφερε πως «εί-
μαστε σε αναμονή».

Είναι χαρακτηριστικό ότι
ύστερα από τον σεισμό που ση-
μειώθηκε και έφτασε τα 5 Ρίχτερ
σημειώθηκαν αρκετές μικροδονή-
σεις της τάξης του 1-1,5 Ρίχτερ. Μάλιστα,
το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο υπογράμμισε
ότι οι μετασεισμοί που έχουν σημειωθεί
στην περιοχή είναι αρκετά ασθενείς, με
αποτέλεσμα να μην καταγράφονται από το
αυτοματοποιημένο σύστημα. Σχετικά με τα

νερά που αποτραβήχτηκαν, ο Γεράσιμος
Παπαδόπουλος σημείωσε πως «αυτό δεν
σημαίνει ότι έχουν σχέση με γεωδυναμικά
φαινόμενα όπως οι σεισμοί. Μπορεί να
οφείλονται κάλλιστα σε μετεωρολογικά
φαινόμενα, όμως και αυτό το στοιχείο θα
πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας, όχι
όμως ως κύριο στοιχείο. Το κύριο στοιχείο
είναι η μετασεισμική ακολουθία».

«Αντέχουν οι υποδομές»
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του

ΟΑΣΠ και καθηγητής Γεωλογίας Ευθύμιος
Λέκκας ανέφερε ότι το ρήγμα είχε δι-

εύθυνση Ανατολή - Δύση, στην εί-
σοδο του Κόλπου της Ιτέας, και το
εστιακό βάθος υπολογίζεται στα
2 με 3 χιλιόμετρα. Επιπρόσθετα

σημείωσε πως δεν μπορεί να γί-
νει κάποια εκτίμηση αυτήν τη στιγ-

μή αν ήταν ο κύριος σεισμός, καθώς
θα πρέπει να δούμε τη μετασει-

σμική ακολουθία και την εξέλιξη
του φαινομένου. Ο πρόεδρος του
ΟΑΣΠ σχολίασε ότι «θα περιμέ-

νουμε τις επόμενες ώρες και μέ-
ρες και ανάλογα με την εξέλιξη του

φαινομένου θα εκτιμηθεί αν ήταν ο κύ-
ριος σεισμός. Αν δεν παρέλθει ένα εύλογο
διάστημα, δεν μπορούμε να κάνουμε
ασφαλή εκτίμηση» και συνέχισε λέγοντας
ότι «θα θέλαμε να είχαν γίνει περισσότερες
δονήσεις (μετά τα 5 Ρίχτερ) από τις έξι δο-

νήσεις της τάξης των 2,5 Ρίχτερ που σημει-
ωθήκαν στην ιδία περιοχή».

Ο γνωστός σεισμολόγος ζήτησε από τον
κόσμο να μην ανησυχεί, καθώς η περιοχή
και οι υποδομές της αντέχουν πολύ μεγαλύ-
τερους σεισμούς (μέχρι 6,5 Ρίχτερ), όπως
εκείνον που εκδηλώθηκε, για παράδειγμα,
το 1995 και δεν υπήρξαν ζημιές. Παράλληλα,
ο κ. Λέκκας επισήμανε ότι μετά τον σεισμό
ακολούθησαν τέσσερις με πέντε δονήσεις
της τάξης των 2,5 Ρίχτερ από την ίδια περιο-
χή. Στο Γαλαξίδι έως τώρα έχουν γίνει πέντε
μετασεισμοί πολύ μικρού μεγέθους.

Δεν υπήρξαν ζημιές
Πάντως, σύμφωνα με την Πυροσβεστι-

κή, δεν υπήρξε καμία κλήση για βοήθεια ή
αναφορά για ζημιές από τον σεισμό στην
ευρύτερη περιοχή της Φωκίδας. Το 1992
στην ίδια περιοχή είχαμε 5,7 Ρίχτερ και το
1995 είχαμε σεισμό 6,5 Ρίχτερ στο Αίγιο με
27 νεκρούς. Οι ειδικοί πλέον περιμένουν
περισσότερους μικρότερους μετασει-
σμούς για να κάνουν τις απαραίτητες στα-
τιστικές επεξεργασίες.

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

«Κόκκινος» συναγερμός
στον Κορινθιακό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΤΑ ΝΕΡΑ
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Σ
ε μια κατάμεστη αίθουσα στο Μέγαρο Μουσικής, ο
Κωνσταντίνος Ζέρβας ανακοίνωσε επίσημα την υπο-
ψηφιότητά του για τη διεκδίκηση μιας δεύτερης θητεί-
ας στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Στο πλευρό του ήταν η

μητέρα του, Λιλίκα Ωρολογά, όπως επίσης αντιδήμαρχοι, δημο-
τικοί σύμβουλοι και στελέχη της διοίκησής του. Εκεί είδαμε και
αρκετά στελέχη της ΝΔ, τον υφυπουργό Σταύρο Καλαφάτη,
τους βουλευτές Καράογλου, Ευθυμίου, Κούβελα, Γκιουλέκα,
την ευρωβουλευτή Μαρία Σπυράκη, όλη τη διοικούσα της ΝΔ
με τον επικεφαλής Ζήση Ιωακείμοβιτς. Δεν ξέρουμε εάν αυτό
σημαίνει στήριξη… 

Η μόνη που παρατηρήσαμε να κρατάει ένα δώρο στα χέρια για
να το προσφέρει στον δήμαρχο ήταν η αντιπεριφερειάρχης
Βούλα Πατουλίδου, ενώ έδωσαν το «παρών» και αρκετοί συνά-
δελφοί του δήμαρχοι όπως οι Θ. Παπαδόπουλος, Γ. Τσαμασλής,
Στ. Αναγνωστόπουλος, Λ. Κυρίζογλου. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στην έκθεση της ΝΔ 
ο Μητσοτάκης

Σήμερα είναι η τελευταία μέρα
λειτουργίας της έκθεσης ιστορι-
κών ντοκουμέντων στα γραφεία
της Διοικούσας Επιτροπής της
ΝΔ Θεσσαλονίκης με αφορμή τα
γενέθλιά της στις 4 Οκτωβρίου.
Από την έκθεση πέρασαν εκα-
τοντάδες Νεοδημοκράτες, πα-
λαιότερα στελέχη, που είδαν
φωτογραφίες, αφίσες και βίντεο
με ομιλίες αρχηγών του κόμμα-
τος σε προεκλογικές συγκεν-
τρώσεις. Χθες, πέρασμα έκανε
και ο πρωθυπουργός και πρό-
εδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσο-
τάκης, ο οποίος ξεναγήθηκε
στην έκθεση φωτογραφίας με
αφορμή την επίσκεψή του στην
πόλη μας για τον θεσμό του Ευ-
ρωπαϊκού Βραβείου «Αυτοκρά-
τειρα Θεοφανώ».

«Φοβάμαι αλλά
θα το ξεπεράσω»

Συγκλόνισε ο Θεόδωρος Καράο-
γλου, βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης με
τη Νέα Δημοκρατία και πρώην
υπουργός Μακεδονίας-Θράκης, για
την περιπέτειά του με τον καρκίνο,
μιλώντας στην εκδήλωση του «Άλμα-
τος Ζωής» στη Νέα Παραλία. «Φοβά-
μαι πάρα πολύ, φοβάμαι, αλλά παίρ-
νω δύναμη από τη γυναίκα μου και τα
παιδιά μου και πιστεύω ότι θα το ξε-
περάσω», είπε χαρακτηριστικά. Ο κ.
Καράογλου περιέγραψε την περιπέ-
τειά του από τη διάγνωση του καρκί-
νου του μαστού μέχρι την εγχείρηση
που έκανε. 

Τα είπε με πολίτες
στην Πέλλα

Μόνο που η χθεσινή ημέρα δεν περι-
λάμβανε αποκλειστικά την επίσκεψη
Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη για την
εκδήλωση. Ο πρωθυπουργός, τον
οποίο περίμενε στο αεροδρόμιο ο υφυ-
πουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για
θέματα Μακεδονίας-Θράκης, Σταύρος
Καλαφάτης, επισκέφθηκε νωρίς το
πρωί την Πέλλα, περιηγήθηκε στον αρ-
χαιολογικό χώρο και το μουσείο, μίλη-
σε με πολίτες, ενώ στο διοικητήριο της
Έδεσσας προέδρευσε σε σύσκεψη με
τον αντιπεριφερειάρχη Πέλλας Ιορδά-
νη Τζαμτζή και τους δημάρχους Έδεσ-
σας Δημήτρη Γιάννου, Αλμωπίας Χρή-
στο Μπάτση, Σκύδρας Κατερίνα Ιγνα-
τιάδου και Πέλλας Γρηγόρη Στάμκο.

Με το που μπήκε ο Οκτώβρης, «σκάνε» απανωτά οι υπο-
ψηφιότητες για τη διεκδίκηση των δήμων στη Θεσσαλονίκη.
Και εμείς δεν προλαβαίνουμε να τις μετράμε. Οι υποψήφιοι
δήμαρχοι αρχίζουν να μπαίνουν σε προεκλογικούς ρυθ-

μούς, θεωρώντας πως ένας χρόνος πριν από την κάλπη αρ-
κεί είτε για να καλύψουν τον χαμένο δρόμο είτε για να πεί-
σουν εκ νέου τους δημότες να τους εμπιστευτούν με την ψή-
φο τους τον Οκτώβρη του 2023. Και καλό τρέξιμο έως τότε!

Σε προεκλογικούς ρυθμούς μπαίνουν οι υποψήφιοι δήμαρχοι 

Με «ορμή, όραμα, ομάδα»
ο Πάρης Τσογκαρλίδης

Τρεις κύκλοι ενώνονται και δημιουργούν το
όνομα της παράταξης «Ορμή. Όραμα. Ομάδα» με
την οποία θα κατέβει υποψήφιος στις εκλογές
του 2023 για τη διεκδίκηση του Δήμου Πυλαίας-
Χορτιάτη ο Πάρης Τσογκαρλίδης. Το όνομα, το
σήμα αλλά και η διακήρυξη της αυτοδιοικητικής
παράταξης παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση στο
Πανόραμα μεταξύ στελεχών και φίλων, με τον κ.
Τσογκαρλίδη να ξεκινά τον αγώνα κόντρα στον
νυν δήμαρχο Ιγνάτιο Καϊτεζίδη.

Έτοιμος για μαραθώνιο 
ο Μπαραλιάκος
Φόρεσαν τα αθλητικά τους και πα-
ρέα έλαβαν μέρος στον αγώνα
δρόμου «Τρέχω για την Κατερί-
νη». Ο λόγος για τον βουλευτή
Πιερίας της ΝΔ Φώντα Μπαραλιά-
κο, ο οποίος μαζί με τον γιο του
Λευτέρη ξεκίνησε από το Πλατανό-
δασος και έτρεξε έως την Πλατεία
Ελευθερίας! Πρόκειται για μια διαδρομή περί-
που 8 χιλιομέτρων, την οποία έδειξε να τη βγά-
ζει άνετα ο βουλευτής. Άλλωστε, ας μην ξεχνά-
με πως οι εκλογές σύμφωνα με τον πρωθυ-
πουργό θα γίνουν την άνοιξη του 2023 και τότε
να δείτε «τρέξιμο» που έχει να πέσει …

Στόχος η πρώτη Κυριακή 
για Ασλανίδη στον Π. Μελά

Για την «Αλλαγή», και μάλιστα από την πρώτη
Κυριακή των εκλογών, πηγαίνει ο Δημήτρης Ασ-
λανίδης στον Δήμο Παύλου Μελά. Ο πρώην αντι-
περιφερειάρχης, ο οποίος κατεβαίνει υποψή-
φιος δήμαρχος, πραγματοποίησε μια εντυπω-
σιακή πρώτη επίσημη εκδήλωση, παρουσία εκα-
τοντάδων δημοτών που γέμισαν τον εσωτερικό
και εξωτερικό χώρο του συνεδριακού κέντρου
«Χρήστος Τσακίρης». Εκεί, ανέλυσε τις αρχές
και την πολιτική πρόταση της παράταξής του,
ενώ ανακοίνωσε πολλά ονόματα που θα βρί-
σκονται στο ψηφοδέλτιό του.

Κατεβαίνει ξανά ο Βαλιάνος
στον Δήμο Αριστοτέλη

Και στη Χαλκιδική, όμως, σήμανε η έναρξη
του προεκλογικού αγώνα. Ο δήμαρχος Αριστο-
τέλη, Στέλιος Βαλιάνος, ανακοίνωσε την εκ νέ-
ου υποψηφιότητά του στη διάρκεια συνάντη-
σης με εκλεγμένους συμβούλους και υποψη-
φίους της παράταξής του «Ομοφωνία» που
πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο της
Μεγάλης Παναγιάς. Ο κ. Βαλιάνος στη συνάν-
τηση αυτή δεσμεύτηκε ότι θα συνεχιστεί το ίδιο
ομαδικά η πορεία ολοκλήρωσης της πρώτης
θητείας που θα τον φέρει στην αφετηρία μιας
νέας τετραετίας με καινούργιους στόχους. 

Ποιοι έδωσαν το «παρών» στην ανακοίνωση
της υποψηφιότητας του Κωνσταντίνου Ζέρβα



Η σκληρή αντιπαράθεση, που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό στις Επιτροπές και το Δημοτικό Συμβού-
λιο Διονύσου για ένα μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο στην περιοχή της Δροσιάς, μεταφέρθηκε πλέον
τόσο στο Διαδίκτυο όσο και σε επίπεδο ανακοινώσεων. Την «αναβάθμιση» της κόντρας ανέλαβε ο
ίδιος ο δήμαρχος της πόλης Γιάννης Καλαφατέλης μετά την πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, καταγγέλλοντας ονομαστικά σε ανάρτησή του τέσσερις παρατάξεις της αντιπολίτευ-
σης και τρεις ανεξάρτητους δημοτικούς συμβούλους ότι «προσπαθούν να ματαιώσουν την εκτέλε-
ση ενός πολύ σημαντικού έργου». Μάλιστα, τους αποδίδει μικροπολιτικές σκοπιμότητες, εκτός από
την καθυστέρηση του έργου για να εμποδίσουν τη δημοτική αρχή, καθώς υποστηρίζει ότι «για να
προστατεύσουν τα συμφέροντα ενός μόνο συμπολίτη μας επιχείρησαν στο τελευταίο Δημοτικό Συμ-
βούλιο να αλλάξουν τη χάραξη, να ακυρώσουν τις εγκεκριμένες μελέτες και να ματαιώσουν την
απαραίτητη πρόσβαση σε μια ιδιωτική έκταση προκειμένου να μην προχωρήσει το αντιπλημμυρικό
έργο». Η αντίδραση της αντιπολίτευσης ήταν καταιγιστική με ανακοινώσεις από όλες τις παρατά-
ξεις, που σε γενικές γραμμές χρεώνουν στον κ. Καλαφατέλη την καθυστέρηση του έργου, προκα-
λώντας τον να κατονομάσει ποια δικιά τους ενέργεια τον έχει εμποδίσει και θεωρούν ότι η αντίδρα-
σή του στην προσπάθεια «συζήτησης» του θέματος είναι άλλοθι για την περίπτωση νέου, επόμενου
πλημμυρικού φαινομένου. 

Παράπονο και αίτημα
Ακόμη και τα εγκαίνια ενός μεγάλου έργου

μπορούν να δώσουν αφορμή για αντιδράσεις, αν
υπάρχει τέτοια πρόθεση. Έτσι έγινε και στην πε-
ρίπτωση των εγκαινίων των τριών νέων σταθμών
του μετρό στον Πειραιά, καθώς προκάλεσαν αί-
σθημα αδικίας στους γειτονικούς δήμους. Για
παράδειγμα, ο Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώ-
νας μετά τα συγχαρητήρια τονίζει πως «οι κάτοι-
κοι σε Κερατσίνι, Δραπετσώνα, Πέραμα και Σα-
λαμίνα νιώθουν απογοήτευση, καθώς έμειναν
έξω από τον σχεδιασμό για την επέκταση του με-
τρό και, απ’ ό,τι φαίνεται, δεν υπάρχει πρόβλεψη
και για το μέλλον». Ζητούν λοιπόν «να σχεδιαστεί
άμεσα η επέκταση του μετρό και στις δικές μας
περιοχές και να βρεθούν οι χρηματοδοτήσεις για
τη γρήγορη υλοποίησή της».

Ρεκόρ σύντομης θητείας
Ούτε δέκα μέρες κράτησε τα καθήκοντα του αν-

τιδημάρχου Παιδείας στον Δήμο Νέας Σμύρνης ο
Δημήτρης Συρίγος, καθώς μόλις οκτώ μέρες μετά
την ανακοίνωση της ανάληψης καθηκόντων ανα-
κοίνωσε την παραίτησή του. Όπως ήταν φυσικό και
λόγω των ειδικών συνθηκών στην παράταξη μετά
την ανακοίνωση του δημάρχου Σταύρου Τζουλάκη
ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφιος, άνοιξε μεγάλη
συζήτηση για τους λόγους της παραίτησης. Άλλω-
στε και η αποστροφή της ανακοίνωσης «διαπίστω-
σα ότι για έναν τόσο κρίσιμο τομέα, όπως είναι αυ-
τός της Παιδείας, χρειάζεται τουλάχιστον μια ολό-
κληρη δημαρχιακή θητεία πέντε ετών ώστε να
μπορεί να παραχθεί μετρήσιμο έργο και να υπάρ-
χει θετικό αποτέλεσμα» άνοιξε θέματα. Πάντως, ο
κ. Συρίγος ξεκαθαρίζει ότι και για την επόμενη μέ-
ρα της παράταξης έχει διαμορφωμένη άποψη και
θα τη διατυπώσει στον κατάλληλο χρόνο!

!
Διμέτωπη κινητοποίηση

Την εγκατάλειψη από την Πολιτεία και την έλλειψη σχεδια-
σμού από τις δημοτικές αρχές των δύο όμορων δήμων Αθηναί-
ων και Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας για το ρέμα του
Ποδονίφτη κατήγγειλαν με κινητοποίησή τους δύο παρατάξεις
της αντιπολίτευσης των δύο δήμων. Συγκεκριμένα, η «Δύναμη
Πολιτών» (Ν. Φιλαδέλφεια - Ν. Χαλκηδόνα) και η «Ανοιχτή Πό-
λη» πραγματοποίησαν εκδήλωση-διαμαρτυρία με αφορμή τη
συμπλήρωση τριών χρόνων από την απόφαση του ΣτΕ, με την
οποία απορρίφθηκε το έργο τσιμεντοποίησης του Ποδονίφτη,
καταγγέλλοντας τις δύο δημοτικές αρχές ότι δεν έχουν προχω-
ρήσει σε κανέναν σχεδιασμό για την προστασία και την ανάδει-
ξη του ρέματος. 
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Ποιος φταίει για το αντιπλημμυρικό;
Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής προς τα δυ-
τικά της Αθήνας ο πρώην δήμαρχος
και επικεφαλής της αντιπολίτευσης

είναι πολύ πιθανό να μη διεκδικήσει
και πάλι τον δήμο; Το περίεργο είναι ότι μέχρι και
τώρα δεν φαινόταν κάτι τέτοιο, καθώς είναι ιδιαίτε-
ρα ενεργός στην άσκηση της αντιπολίτευσης,
ωστόσο φαίνεται να εξετάζει πολύ σοβαρά να κάνει
μεταγραφή στον τόπο της καταγωγής του, διεκδι-
κώντας εκεί τη συνέχεια της αυτοδιοικητικής του
καριέρας. Τα νεότερα πολύ σύντομα… 

O Μπακογιάννης
διώχνει τη γυναίκα 
του 53χρονου
παιδεραστή

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, πη-
γές του Δήμου Αθηναίων αναφέρουν ότι είναι
προφανές πως υπό αυτές τις συνθήκες που
έχουν διαμορφωθεί είναι αδύνατο η σύζυγος
του κατηγορουμένου να συνεχίσει να ασκεί τα
καθήκοντά της. 

Για αυτό από το πρωί της Δευτέρας έχει ζητη-
θεί η παραίτησή της από τα συλλογικά όργανα
στα οποία μετείχε, ενώ χθες με απόφαση του
δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη διαγράφηκε
από τη δημοτική παράταξη «Αθήνα Ψηλά». 

Σε ό,τι αφορά τη στήριξη της οικογένειας της
12χρονης, από την πρώτη στιγμή οι κοινωνικές
υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν και βρίσκονται δί-
πλα της.
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Γερμανία μέχρι τώρα αποφεύ-
γει, όπως ο διάβολος το λιβά-
νι, οποιαδήποτε συζήτηση για
την έκδοση ευρωομόλογου. Η

συγκεκριμένη λύση όσες φορές έπεσε
στο τραπέζι προκάλεσε την έντονη αντί-
δραση του Βερολίνου, καθώς και της Ολ-
λανδίας και της Αυστρίας.

Φαίνεται όμως πως η ενεργειακή κρί-
ση ανατρέπει τα δεδομένα και ίσως η
Γερμανία αναγκαστεί να πει το μεγάλο
«ναι» στο ευρωομόλογο. Καθώς η ατμο-
μηχανή της Ευρωζώνης οδεύει ολοτα-
χώς προς την ύφεση λόγω της εκτίναξης
του κόστους στην ενέργεια, ο Γερμανός
καγκελάριος Όλαφ Σολτς είναι πιθανό να
στηρίξει την έκδοση κοινού χρέους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με μια προϋπόθε-
ση: τα χρήματα που θα αντληθούν να δια-
νεμηθούν στα κράτη-μέλη με τη μορφή
δανείων και όχι επιχορηγήσεων.

Ανοικτός στη χρήση 
κοινού δανεισμού

Σύμφωνα με δημοσίευμα του
Bloomberg, που επικαλείται πηγές με
γνώση της θέσης του Γερμανού καγκε-
λάριου, ο Σολτς έδειξε ότι είναι ανοικτός
στη χρήση κοινού δανεισμού στο περι-
θώριο της Συνόδου της ΕΕ στην Πράγα
την προηγούμενη εβδομάδα. Η στροφή
180 μοιρών για το συγκεκριμένο ζήτημα
είναι απόρροια της έντονης κριτικής που
δέχεται η γερμανική κυβέρνηση από άλ-
λους Ευρωπαίους ηγέτες για το σχέδιο
των 200 δισ. ευρώ για τη στήριξη νοικο-
κυριών και επιχειρήσεων που θα μπο-
ρούσε να πυροδοτήσει οικονομικές ανι-
σορροπίες στην ΕΕ. Αν τελικά η Γερμανία
συμφωνήσει στην έκδοση ευρωομόλο-
γου, αυτό θα αποτελέσει μια αξιοσημεί-
ωτη υπαναχώρηση του Βερολίνου, το
οποίο μαζί με άλλες χώρες, όπως η Ολ-
λανδία, είχε απορρίψει στο παρελθόν τέ-
τοια μέτρα. Ωστόσο, οι ανησυχίες για
έναν πολύ δύσκολο ενεργειακά χειμώνα
και οι αυξανόμενες πιέσεις κρατών-με-
λών για συντονισμένη δράση, σε συν-
δυασμό με το πλήγμα στη γερμανική οι-
κονομία, θα οδηγήσουν το Σολτς να σπά-
σει ένα διαχρονικό ταμπού, αυτό της
αμοιβαιοποίησης του χρέους.

Το πρόγραμμα της ΕΕ για την πανδη-
μία SURE, το οποίο προσφέρει στήριξη
για την απασχόληση με δάνεια έως 100
δισ. ευρώ, θα μπορούσε να προσφέρει

έναν οδικό χάρτη για ένα νέο εργαλείο
που θα στηρίζεται σε δανεισμό, όπως
αναφέρουν οι ίδιες πηγές στο πρακτο-
ρείο. Το Ταμείο Ανάκαμψης με δύναμη
πυρός 724 δισ. ευρώ συνδύαζε τη διανο-
μή μη επιστρεπτέων επιχορηγήσεων με
χαμηλότοκα δάνεια και αποτελούσε ένα
καινοτόμο εργαλείο για την ΕΕ.

Η «ακτινογραφία» του νέου Ταμείου
δεν έχει κλειδώσει, αλλά πιθανότατα θα
είναι μικρότερο σε σχέση με το Ταμείο
Ανάκαμψης. Την Παρασκευή στην Πρά-
γα ο Σολτς απέφυγε να δώσει μια συγκε-
κριμένη απάντηση σε ερώτηση αν η Γερ-
μανία θα στήριζε άλλο ένα πακέτο κοινής
έκδοσης χρέους για να αντιμετωπιστεί η
κρίση. Στο μεταξύ, αρνητικά επηρέασε τα
ομόλογα του σκληρού πυρήνα της Ευ-
ρωζώνης -και δη τα γερμανικά- η είδηση
για την έκδοση ευρωπαϊκών ομολόγων
(ευρωομόλογα) προκειμένου να αντιμε-
τωπιστεί η ενεργειακή κρίση. Ιδέα την
οποία φαίνεται να συμμερίζεται ο Γερμα-
νός καγκελάριος Όλαφ Σολτς. Σύμφωνα
με τα δημοσιεύματα, οι σχετικές συζητή-
σεις πραγματοποιήθηκαν στο περιθώριο
της Συνόδου Κορυφής στην Πράγα.

Τα εμπόδια του  καγκελάριου
Ο Σολτς για να δώσει το «πράσινο

φως» θα πρέπει να λάβει υπόψη του την
τελική απόφαση του ανώτατου δικαστη-
ρίου της Γερμανίας σχετικά με τη συν-
ταγματικότητα του Ταμείου Ανάκαμψης
της ΕΕ. Στην προκαταρκτική τους από-
φαση οι Γερμανοί δικαστές τον Απρίλιο
του 2021 αποφάνθηκαν ότι θα υπήρχε
μεγαλύτερη πιθανή ζημία από το μπλο-
κάρισμα του Ταμείου Ανάκαμψης από
την πανδημία εν αναμονή της πλήρους
απόφασης, παρά από το να επιτραπεί η
συνέχισή του στο μεταξύ. Άφησαν επί-
σης να εννοηθεί ότι το από κοινού εκδο-
θέν χρέος της ΕΕ για τη χρηματοδότηση
επιχορηγήσεων προς τα κράτη-μέλη σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης θα μπο-
ρούσε να είναι σύμφωνο με το Σύνταγμα,
εφόσον το μέτρο παραμείνει για μία και
μοναδική φορά.

Τέλος, ο Σολτς είναι επιφυλακτικός
σχετικά με την επερχόμενη κυβέρνηση
της Ιταλίας. Ο Γερμανός καγκελάριος
επιθυμεί να δει τη νέα συμφωνία συνα-
σπισμού της Ρώμης και να συζητήσει την
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση με τη Μελόνι,
προτού δεσμευτεί σε περαιτέρω ευρω-
παϊκά προγράμματα που χρηματοδο-
τούνται από το χρέος.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Ο Σολτς έτοιμος
να σπάσει
το... ταμπού 

Στροφή 1800 της Γερμανίας 
για την έκδοση
ευρωομόλογου



Ο
ι 95 στους 100 συνταξιού-
χους θα δουν αυξήσεις
στις αποδοχές τους, οι
οποίες μάλιστα θα είναι

διπλές και τριπλές για έναν μεγάλο
αριθμό δικαιούχων.

Σύμφωνα με αναλυτικά στοιχεία
του ΕΦΚΑ, που παρουσίασε ο
υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζη-
δάκης, προκύπτουν αυξήσεις για το
94,6% των συνταξιούχων. Διπλή αύ-
ξηση θα λάβουν 1.300.000 δικαιού-
χοι και τριπλή 100.000.

Η συντριπτική πλειονότητα των
συνταξιούχων, συγκεκριμένα οι
2.472.939 σε σύνολο 2.613.747 (το
94,6%), θα δει μία, δύο ή και τρεις
αυξήσεις στο εισόδημά τους. Μάλι-
στα, οι αυξήσεις είναι τέτοιες που
εξασφαλίζουν ότι 1 στους 2 συνταξι-
ούχους θα λάβει τουλάχιστον μία
επιπλέον σύνταξη, ενώ αρκετοί θα
δουν ποσά μεγαλύτερα από μια επι-
πλέον σύνταξη. Οι αυξήσεις θα προ-
έλθουν από την αύξηση κατά περί-
που 7% το 2023, την κατάργηση της
Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης, το
έκτακτο βοήθημα των 250 ευρώ και
την καταβολή της 4ης ετήσιας δόσης

για όσους συνταξιοδοτήθηκαν πριν
από τον Μάιο του 2016 και είχαν πε-
ρισσότερα από 30 έτη ασφάλισης.

Αύξηση της τάξεως του 7% θα
δουν 1.682.116 συνταξιούχοι, επι-
πλέον 841.717 συνταξιούχοι δεν θα
πληρώνουν Εισφορά Αλληλεγγύης,
1.194.806 συνταξιούχοι θα λάβουν
το έκτακτο βοήθημα των 250 ευρώ
και 222.570 συνταξιούχοι με πάνω
από 30 έτη ασφάλισης θα λάβουν
την 4η ετήσια αύξηση των αναδρο-
μικών που δικαιούνται.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος
με μηνιαίες αποδοχές 850 ευρώ
και αύξηση 7% θα λάβει επιπλέον
59,50 ευρώ μηνιαίως και 714 ευρώ
ετησίως. Άρα, θα λάβει μια σύντα-
ξη που θα αντιστοιχεί στο 80% της
σημερινής.

Έστω συνταξιούχος με διπλή αύ-
ξηση που σήμερα λαμβάνει 900 ευ-
ρώ και έχει και εισόδημα 6.200 ευ-

ρώ από άλλες πηγές. Με αύξηση 7%
θα έχει ετήσιο όφελος 756 ευρώ και
με την κατάργηση της Έκτακτης Ει-
σφοράς Αλληλεγγύης θα έχει επι-
πλέον ετήσιο όφελος 66 ευρώ, οπό-
τε συνολικά θα αυξήσει το ετήσιο ει-
σόδημα του κατά 822 ευρώ, δηλαδή
στο 90% της σημερινής σύνταξης.
Συνταξιούχος που συνταξιοδοτήθη-
κε πριν από τον Μάιο του 2016 με 30
έτη ασφάλισης και αποδοχές 514
ευρώ θα λάβει τριπλή αύξηση ως
εξής: 7% ή 36 ευρώ μηνιαίως ή 432
ευρώ ετησίως λόγω εισοδηματικής
πολιτικής, θα λάβει επιπλέον αύξη-
ση 2,83% λόγω της 4ης δόσης των
αναδρομικών και επειδή έχει χαμη-
λό εισόδημα κάτω των 9.600 ευρώ
θα λάβει και το βοήθημα των 250
ευρώ. Άρα θα έχει ετήσιο όφελος
856 ευρώ, δηλαδή μια σημερινή
σύνταξη και επιπλέον 65% των ση-
μερινών αποδοχών. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Γ. Καραγιάννης: 
«Έργα 250 εκατ.
αλλάζουν το Λεκανοπέδιο»

Έργα άνω των 250 εκατ. ευρώ αλλά-
ζουν την όψη του Λεκανοπεδίου της
Αττικής, συμβάλλοντας στην αντιμε-
τώπιση του κυκλοφοριακού προβλή-
ματος και στον περιορισμό της ταλαι-
πωρίας των πολιτών, ενώ στο σκέλος
της ανάπτυξης των σιδηροδρόμων δη-
μοπρατήθηκαν έργα 4,5 δισ. ευρώ.

Αυτά δήλωσε σε ραδιοφωνική του
συνέντευξη στον Real FM ο υφυπουρ-
γός Υποδομών και Μεταφορών Γιώρ-
γος Καραγιάννης, στον απόηχο της
παράδοσης των τριών νέων σταθμών
του μετρό εντός των διοικητικών
ορίων του Δήμου Πειραιώς. Ο κ. Καρα-
γιάννης έκανε λόγο για διαγωνισμό
προμήθειας νέων συρμών στο μετρό
της Αθήνας, ενώ υπογράμμισε ότι
«εμείς δεν κάνουμε εγκαίνια σε μου-
σαμάδες αλλά σε έργα που παραδί-
δονται στους πολίτες, όπως έγινε και
με το μετρό στον Πειραιά που δόθηκε
σε λειτουργία».

Σύμφωνα με τον κ. Καραγιάννη, ξεμ-
πλοκάρισε η γραμμή 4 του μετρό, προ-
κηρύσσεται στο τέλος του έτους η επέ-
κταση της γραμμής 2 προς Ίλιον, αρχί-
ζει η κατασκευή της επέκτασης της
Λεωφόρου Κύμης και η σύνδεσή της
με την ΠΑΘΕ, ενώ θα ανακοινωθεί προ-
σεχώς ο σχεδιασμός για τις επεκτάσεις
της Αττικής Οδού προς Ραφήνα και
Λαύριο, θα προωθηθεί ο διαγωνισμός
για την επέκταση του Προαστιακού Σι-
δηροδρόμου προς Ραφήνα και Λαύριο
και θα γίνει η δημοπράτηση για την
υπογειοποίηση της Ηλιουπόλεως.

Σχετικά με τις ανατιμήσεις και το εν-
δεχόμενο αύξησης της τιμής των διο-
δίων, ο κ. Καραγιάννης σημείωσε ότι τα
διόδια είναι συνδεδεμένα με τον τιμά-
ριθμο, προσθέτοντας ότι το υπουργείο
βρίσκεται σε συζητήσεις με τους πα-
ραχωρησιούχους για την αντιμετώπι-
ση του φαινομένου, ενώ μέσα στην
επόμενη διετία θα υπάρξει αναλογική
χρέωση με βάση τα χιλιόμετρα.
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Ποιοι συνταξιούχοι 
θα πάρουν τι με αναλυτικά
παραδείγματα

Έρχονται έως και τριπλές
αυξήσεις συντάξεων!

Κ .  Χ Α Τ Ζ Η Δ Α Κ Η Σ
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Ω
ς ελάχιστο φόρο τιμής εις
μνήμην ενός οραματιστή
πολιτικού, ο υφυπουργός
Μεταφορών Μιχάλης Πα-

παδόπουλος πρότεινε το νέο ΚΤΕΛ
στον Ελαιώνα να λάβει το όνομα του
αείμνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέ-
λευση της Πανελλαδικής Ομοσπον-
δίας Αυτοκινητιστών Υπεραστικών
Συγκοινωνιών (ΠΟΑΥΣ) στα Χανιά,
ανέλυσε τους στόχους του υπουργεί-
ου στην κατεύθυνση της διαρκούς
αναβάθμισης των υπηρεσιών στις με-
ταφορές. Με αφορμή τη συμπλήρωση
70 χρόνων από την ίδρυση των ΚΤΕΛ,
η Γενική Συνέλευση της ΠΟΑΥΣ φιλο-
ξενήθηκε στα Χανιά τιμώντας την
προσφορά του Κωνσταντίνου Μητσο-
τάκη στον κλάδο.

«Είναι κοινή μας επιθυμία, δική σας
και δική μου, από το 2014 ο νέος σύγ-
χρονος σταθμός που θα γίνει στον
Ελαιώνα να ονομαστεί “Κωνσταντίνος
Μητσοτάκης” ως ελάχιστος φόρος τι-
μής στον οραματιστή και πρωτοπόρο,

πολιτικό άνδρα», ανέφερε στην ομιλία
του ο Μιχάλης Παπαδόπουλος.

Όλες οι αλλαγές
Το υπουργείο έχει προ-

χωρήσει σε πρωτοβου-
λίες και παρεμβάσεις
ώστε να μπορούν τα
ΚΤΕΛ να λειτουργούν ως
ιδιωτικές επιχειρήσεις αλ-
λά και να εξασφαλιστεί για
τους πολίτες η καλύτερη και ευκο-
λότερη πρόσβαση σε ποιοτικές υπη-
ρεσίες επιβατικών μετακινήσεων.

Τροποποιήθηκε η Υπουργική Απόφα-
ση του 2013 στους βασικούς όρους ανά-
ληψης υποχρέωσης μεταφοράς προ-
σώπων με λεωφορεία, ενταγμένα στις

ΚΤΕΛ ΑΕ, η οποία κρίθηκε αναγκαία για
την καλύτερη εκμετάλλευση των λεω-
φορείων και την αποκατάσταση των
ανισοτήτων των μετόχων των ΚΤΕΛ.

Καταργήθηκε ο παλαιότερος Κανο-
νισμός Λειτουργίας και εξασφαλίστη-
κε στους μετόχους η δυνατότητα δια-
τήρησης ποσοστών μετοχών που αντι-

στοιχούν σε δύο λεωφορεία ακό-
μη και μετά τη συνταξιοδότη-

σή τους.
Διευκολύνθηκε η διε-

ξαγωγή Γενικών Συνε-
λεύσεων με χρήση εξου-

σιοδοτήσεων με δεδομένο
τον υψηλό αριθμό των μετό-

χων, ενώ διατηρήθηκε ο μει-
ωμένος ΦΠΑ στις μεταφορές στο 13%.
«Μόλις η ΝΔ ανέλαβε τη διακυβέρ-

νηση και διαπίστωσε τις τεράστιες ελ-
λείψεις στις αστικές συγκοινωνίες της
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, ενώ
υπήρχε άμεση ανάγκη ενίσχυσης του
στόλου λόγω και της πανδημίας, στρά-

φηκε συνειδητά στον κλάδο των υπε-
ραστικών συγκοινωνιών. Η εμπιστο-
σύνη αυτή συνεχίζει να υπάρχει και
σήμερα», τόνισε ο υφυπουργός Μετα-
φορών.

Με την πρόσφατη μεταρρυθμιστική
προσπάθεια για την προσαρμογή στον
Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1370/2007 τέ-
θηκαν οι βάσεις ώστε να διαμορφω-
θούν εκείνες οι διαφανείς διαγωνιστι-
κές διαδικασίες για τις αστικές και
υπεραστικές μεταφορές, ενώ με αυτό
τον τρόπο ανοίγει και η δυνατότητα
επιδότησης των άγονων δρομολογίων. 

Ανακοινώθηκε αύξηση του στεγαστικού επιδό-
ματος των σπουδαστών στην Τουριστική Εκπαί-
δευση με πρωτοβουλία της υφυπουργού
Τουρισμού Σοφίας Ζαχαράκη. Το επίδο-
μα, που χορηγείται στους σπουδαστές
των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκ-
παίδευσης (ΑΣΤΕ) και στους καταρτιζό-
μενους στα ΙΕΚ Τουρισμού όλης της χώ-
ρας, αυξάνεται από τα 1.000 € στα 1.500 €.
Η αύξηση αφορά και τους σπουδαστές και κα-
ταρτιζόμενους που έχουν ήδη υποβάλει αιτήσεις
για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023 και η σχετική

διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει.
Η παροχή επιδόματος στέγασης στους σπου-

δαστές όλων των ΙΕΚ της χώρας έρχεται σε
συνέχεια της υλοποίησης της σχετικής
δέσμευσης του πρωθυπουργού Κυριά-
κου Μητσοτάκη και εντάσσεται στο πλαί-
σιο της προσπάθειας για την αναβάθμιση

της παρεχόμενης εκπαίδευσης κάθε
βαθμίδας, ιδίως της μεταδευτεροβάθμιας.

«Στεκόμαστε εμπράκτως δίπλα σε κάθε
σπουδαστή και καταρτιζόμενο για την αναβάθμιση
των όρων και του περιεχομένου των σπουδών του. Σε

αυτή την τόσο κρίσιμη συγκυρία αφουγκραζόμαστε
τις ανάγκες των σπουδαστών μας και των οικογενει-
ών τους και συνεχίζουμε με κάθε τρόπο την υποστή-
ριξη των νέων μας στον αγώνα για κατάρτιση και
εξειδικευμένη εκπαίδευση στον τουριστικό κλάδο,
έναν από τους πλέον ανταγωνιστικούς τομείς της
εθνικής μας οικονομίας», ανέφερε η αρμόδια υφυ-
πουργός Σοφία Ζαχαράκη.

Στους δικαιούχους συγκαταλέγονται για πρώτη φορά
από τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά και οι σπουδαστές
των ΙΕΚ αρμοδιότητας του υπουργείου Τουρισμού.

Ρ.Σ.

Οι πρωτοβουλίες 
και οι παρεμβάσεις 
του υπουργείου
Μεταφορών για
ποιοτικότερες μετακινήσεις

Στα 1.500 € το στεγαστικό επίδομα των σπουδαστών στον Τουρισμό

«Κωνσταντίνος
Μητσοτάκης» να
ονομαστεί το ΚΤΕΛ
στον Ελαιώνα

Γράφει 
η Ρεγγίνα Σαβούρδου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Μ
όνιμη επωδός των αλλε-
πάλληλων ευρωπαϊκών
συναντήσεων τον τελευ-
ταίο μήνα είναι η «μη από-

φαση», γεγονός που επιβεβαιώνει τις
έντονες διεργασίες και διαβουλεύσεις
για τα μέτρα που θα περιλαμβάνει ο
«οδικός χάρτης» της Ευρώπης για την
αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Ακόμη ένα δεδομένο είναι οι πολ-
λές «ατζέντες» που βρίσκονται στο
τραπέζι, καθιστώντας ακόμη δυσκο-
λότερη την όποια συμφωνία στα κρίσι-
μα θέματα. Για την ώρα, μετράμε μια
ορισμένη συμφωνία, όπως αποτυπώ-
θηκε στην πρόσφατη άτυπη Σύνοδο
Κορυφής την περασμένη Παρασκευή
στην Πράγα, χωρίς ωστόσο να αποτε-
λεί ικανή και αναγκαία συνθήκη για
συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον συνέρχε-
ται άτυπα για ακόμη μια φορά το Συμ-
βούλιο Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ
σήμερα στην Πράγα (ξεκίνησε από

χθες με ορισμένες συναντήσεις),
έχοντας ως βασικό στόχο να προετοι-
μάσει την προοπτική μιας συμφωνίας
που θα καταλήξει «στο χαρτί» στην
επερχόμενη τακτική Σύνοδο Κορυφής
της 20ής και 21ης Οκτωβρίου. Η
«Ομάδα των Πέντε», μεταξύ των οποί-
ων και η Ελλάδα, προετοιμάζεται για
ακόμη μια «μάχη» προκειμένου να
πειστούν οι Γερμανοί για την ανα-
γκαιότητα επιβολής ενός μεταβαλλό-
μενου πλαφόν στο φυσικό αέριο.

Θολό το τοπίο
Το τοπίο παραμένει ακόμη θολό, με

μόνη σαφή ένδειξη ότι πλησιάζουμε σε
λύση το πρόσφατο δημοσίευμα του Blo-
omberg ότι το Βερολίνο εμφανίζεται
πλέον «ανοιχτό» στην προοπτική έκδο-
σης κοινού χρέους, εφόσον τα χρήματα
εκταμιευτούν ως δάνεια και όχι ως επι-
δοτήσεις. Εφόσον αυτό επαληθευτεί,
τότε θα μιλάμε για πολύ σημαντική με-
τατόπιση της γερμανικής κυβέρνησης,
η οποία μαζί με την Ολλανδία έχουν εδώ
και καιρό ταχθεί κατηγορηματικά απέ-

ναντι σε τέτοια μέτρα.
Η πρόταση της «Ομάδας των Πέντε»

για ένα μεταβαλλόμενο πλαφόν στο
φυσικό αέριο, το οποίο θα συνδέεται
με τις χρηματιστηριακές διακυμάν-
σεις μεγάλων hubs, όπως των ΗΠΑ
και της Ασίας, ξεφεύγει από την αυ-
στηρή λογική ενός αριθμητικού πλα-
φόν. Το ερώτημα είναι αν έχει προ-
ηγηθεί τεχνική επεξεργασία. Σαφή ει-
κόνα δεν υπάρχει, ωστόσο το πιθανό-
τερο είναι ότι το τεχνικό κομμάτι σε
βάθος χρόνου θα αρχίσει να «τρέχει»
μόλις επιτευχθεί πολιτική συμφωνία.

Ο «δυναμικός διάδρομος»
και οι Γερμανοί

Η πρόταση του «δυναμικού διαδρό-
μου», όπως αποκαλείται, προβλέπει
την επιβολή πλαφόν σε όλες τις συ-
ναλλαγές χονδρικής φυσικού αερίου,
χωρίς όμως η τιμή να είναι σταθερή,
αφού θα αναθεωρείται συχνά, λαμβά-
νοντας υπόψη τις διακυμάνσεις χρη-
ματιστηρίων όπου γίνονται πραγματι-
κές συναλλαγές όγκων, σε αντίθεση

με το TTF, το οποίο αφορά συναλλαγές
μόνο σε παράγωγα. Η τιμή που θα
προκύπτει θα είναι ένας σταθμισμέ-
νος μέσος όρος, χαμηλότερος από τον
TTF, ο οποίος και θα αντανακλά καλύ-
τερα το ενεργειακό μείγμα. Δηλαδή,
την παγκόσμια κυριαρχία του LNG,
που είναι και το βασικό ενεργειακό
καύσιμο που διαπραγματεύεται στα
παραπάνω χρηματιστήρια. «Ακόμη οι
Γερμανοί δεν φαίνεται να έχουν πει-
στεί για το πλαφόν, καθώς ανησυχούν
ότι οι πωλητές θα προτιμήσουν να πω-
λούν το αέριο εκτός Ευρώπης. Το σκε-
πτικό είναι να πείσουμε τη Γερμανία
και άλλες χώρες καταθέτοντας την
πρόταση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο»,
όπως λένε άνθρωποι με γνώση των
συζητήσεων των τελευταίων ημερών.

Ακόμη ένα άτυπο Συμβούλιο
Υπουργών της ΕΕ με «μικρό
καλάθι» - Πολλά λόγια αλλά
καμία ουσιαστική λύση 

Παρά τις επιδοτήσεις-μαμούθ η Ελλάδα πετυχαίνει
αρνητικές πρωτιές στη λιανική αγορά ενέργειας σε σχέ-
ση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, έχοντας το
τρίτο υψηλότερο οικιακό κόστος ρεύματος για το 2022.

Τα παραπάνω προκύπτουν από έκθεση του Οργανι-
σμού της ΕΕ για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών
Ενέργειας (ACER). Η μελέτη του ευρωπαϊκού οργανι-
σμού όχι μόνο καταγράφει το ανοδικό ράλι του ενεργει-
ακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις που ξε-
κίνησε από τα τέλη του 2021, αλλά και εκτιμά ότι η κρίση
θα συνεχιστεί και το υπόλοιπο 2022, επεκτεινόμενη πι-
θανότατα και στο 2023.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα χαρακτηρίζεται το 2022 από
το τρίτο υψηλότερο κόστος πανευρωπαϊκά στο ρεύμα
για οικιακούς καταναλωτές μετά την Πορτογαλία και τη
Νορβηγία. Αναλυτικότερα, σε όρους κόστους με βάση
την αγοραστική δύναμη, η χώρα μας έχει το τρίτο υψη-
λότερο οικιακό κόστος ρεύματος στην Ευρώπη φέτος,
συμπεριλαμβανομένων φόρων, τελών και επιδοτήσεων.
Με βάση τα στοιχεία, αυτό δεν είναι τωρινό φαινόμενο.

Στη χώρα μας ο πολίτης πλήρωνε ανέκαθεν ακρι-
βά το ρεύμα σε σχέση πάντα με την αγοραστική του
δύναμη. Όμως, παρά τις πολύ υψηλές επιδοτήσεις, η
τάση είναι ανοδική, καθώς το 2020 η Ελλάδα ήταν

πέμπτη στον κατάλογο της ακρίβειας και τώρα ανέ-
βηκε στην τρίτη θέση.

Όσον αφορά συγκεκριμένα τις επιδοτήσεις, ο ACER
επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα προσφέρει τις υψηλότερες
σε όρους ΑΕΠ, καθώς ξεπερνούν το 3,5%. Αντίστοιχη ει-
κόνα επικρατεί και στο τελικό κόστος του φυσικού αερί-
ου, όπου η Ελλάδα είναι τρίτη μετά τη Βουλγαρία και τη
Γερμανία. Μακροχρόνια, η Ελλάδα είχε την τέταρτη με-
γαλύτερη άνοδο του κόστους ηλεκτρισμού για νοικοκυ-
ριά στην Ευρώπη από το 2014 έως το 2020 και την τρίτη
μεγαλύτερη στο φυσικό αέριο. 

Μ.Μ.

Ελλάδα: Στην πρώτη «τριάδα» με υψηλότερο οικιακό κόστος ρεύματος στην ΕΕ

Ήξεις αφήξεις
οι αποφάσεις
της Κομισιόν



Η κρατική εταιρεία φυσικού αερίου της Βουλγαρίας
Bulgargaz ανακοίνωσε ότι επέλεξε τις ελληνικές εται-
ρείες Mytilineos και ΔΕΠΑ Εμπορίας για την προμή-
θεια με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) τον Νοέμ-
βριο. Όπως μετέδωσε το Reuters, η Bulgargaz ανέφε-
ρε ότι οι δύο εταιρείες έχουν εξασφαλίσει θέσεις σε
ελληνικό σταθμό LNG κοντά στην Αθήνα (Ρεβυθούσα)
και επιλέχθηκαν από συνολικά οκτώ εταιρείες που
συμμετείχαν στον διαγωνισμό από Ευρώπη, Ασία και
Ηνωμένες Πολιτείες.
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ε δεδομένο ότι το
διεθνές επενδυτι-
κό κλίμα παραμέ-
νει επιφυλακτικό,

το ΧΑ δεν έχει βρει ακόμη άλλα
στηρίγματα για να διεκδικήσει
κάτι σημαντικά καλύτερο, ενώ η
διατήρηση της συναλλακτικής
δραστηριότητας σε πολύ χαμηλά
επίπεδα απαγορεύει κάθε σκέ-
ψη επαναδραστηριοποίησης στα
χαρτοφυλάκια που παραμένουν
εκτός αγοράς. Τεχνικά χρει-
άζονται κλεισίματα πάνω από τις
847 μονάδες, αλλά και κλεισίμα-
τα υψηλότερα της ζώνης 834 -
872 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 60 και
200 ημερών) για να υπάρξει κί-
νηση προς 895, 900, 906 - 908
και 944 μονάδες. Αντίθετα, όσο
δίνει κλεισίματα χαμηλότερα
των 835, το αρνητικό σενάριο και η πιθανή δοκιμασία της ζώνης στήριξης στις 795 - 779 μονάδες παραμένουν στο τρα-
πέζι. Για τη μερική αποκατάσταση της τεχνικής εικόνας του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης χρειάζεται επιβεβαιωμέ-
νο κλείσιμο υψηλότερα των 2.040 και κίνηση προς τις 2.066 - 2.105 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 200 ημερών). 

Τα My Market εισέρχονται
στον χώρο του franchising

Η Metro ΑΕΒΕ μέσω της αλυσίδας κα-
ταστημάτων λιανικής My Market πραγ-
ματοποιεί μια στρατηγικής σημασίας κί-
νηση. Τα My Market εισέρχονται δυναμι-
κά στον επιχειρηματικό χώρο των κατα-
στημάτων της γειτονιάς μέσω του μοντέ-
λου franchising και την ονομασία «My
market Local». Η απόφαση της εταιρεί-
ας είναι μια στρατηγική κίνηση επέκτα-
σης του δικτύου της, η οποία στοχεύει σε
ανάπτυξη 280 σημείων σε όλη την Ελλά-
δα σε βάθος 10ετίας, ενώ για το πρώτο
διάστημα το πλάνο ανάπτυξης επικεν-
τρώνεται στην Αττική.

Ξενοδοχείο στη Μύκονο
εξαγόρασε η Intrakat
Στην απόκτηση του ξενοδοχείου «A-
panema Resort» στη Μύκονο μέσω της
εξαγοράς του 100% των μετοχών της
ιδιοκτήτριας εταιρείας αυτού προχώρη-
σε η Intrakat, καθώς συνεχίζει δυναμι-
κά τη στρατηγική της τοποθέτηση στον
τομέα τουριστικής ανάπτυξης. «Η In-
trakat επεν-
δύει στρατη-
γικά στον το-
μέα του Real
Estate,
εστιάζοντας
σε high end
τουριστικούς προορισμούς, όπως είναι
η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Πάρος, η Σύ-
ρος, η Αθήνα και η Κρήτη, όπου θα ανα-
πτύξουμε πολυτελείς ξενοδοχειακές
και οικιστικές μονάδες. Το “Apanema
Resort” θα ανακατασκευαστεί πλήρως
και θα συστηθεί εκ νέου στη διεθνή του-
ριστική αγορά ως ένα high end luxury
boutique hotel», δήλωσε σχετικά με την
εξαγορά του ξενοδοχείου ο αντιπρό-
εδρος και διευθύνων σύμβουλος της In-
trakat Αλέξανδρος Έξαρχου.

Medicon: Αυξημένος 
ο κύκλος εργασιών 

Αύξηση του κύκλου εργασιών ανακοί-
νωσε η Medicon Hellas AE για το α’ εννεά-
μηνο του 2022. Ειδικότερα, όπως αναφέρει
η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, ο κύ-
κλος εργασιών καταγράφει αύξηση κατά
3,43%, με τις πωλήσεις να διαμορφώνονται
σε 13,8 εκατ. ευρώ έναντι 13,3 εκατ. ευρώ
την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Ο κύκλος
εργασιών του ομίλου καταγράφει αύξηση
κατά 1,03%, με τις πωλήσεις να διαμορφώ-
νονται σε 15,4 εκατ. ευρώ έναντι 15,3 εκατ.
ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Ψήφο εμπιστοσύνης στην Παγκρή-
τια Τράπεζα έδωσαν και τα επιμελη-
τήρια της Κρήτης, στο πλαίσιο της αύ-
ξησης του μετοχικού κεφαλαίου της
τράπεζας που ολοκληρώνεται σήμε-
ρα. Το Επιμελητήριο Ηρακλείου απο-
φάσισε να μετέχει στη διαδικασία με
15.000 ευρώ που αντιστοιχούν σε
12.000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής
αξίας 1,25 ευρώ έκαστο. Το Επιμελη-

τήριο Λασιθίου θα μετέχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Παγκρήτιας με 5.000 ευρώ που αντι-
στοιχούν σε 4.000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 1,25 ευρώ έκαστο. Αν και τα ποσά αυτά είναι συμβολι-
κά, δείχνουν το πόσο η τοπική κοινωνία της Κρήτης αγκαλιάζει το εγχείρημα. Κατά πληροφορίες, θετική αν-
ταπόκριση έδειξαν και θεσμικοί επενδυτές που πιστεύουν στο μέλλον της τράπεζας, στον ψηφιακό μετα-
σχηματισμό της και στην πανελλαδική της επέκταση.

Δεν έχει βρει στηρίγματα το χρηματιστήριο

Δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στην Παγκρήτια Τράπεζα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Mytilineos και ΔΕΠΑ Εμπορίας κέρδισαν διαγωνισμό στη Βουλγαρία
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ύξηση κατά 29,3% παρουσίασε ο κύκλος
εργασιών της ΟΛΠ ΑΕ κατά το α’ εξάμη-
νο του 2022, με τον τελευταίο να ανέρχε-
ται σε 93,1 εκατ. ευρώ έναντι 72 εκατ. ευ-

ρώ της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου
έτους, αυξημένο κατά 21,1 εκατ. ευρώ. Η εκ νέου
σημαντική αύξηση του κύκλου των εργασιών συν-
τελέστηκε χάριν στην αύξηση των εσόδων κατά το
α’ εξάμηνο 2022 συγκριτικά με το αντίστοιχο εξά-
μηνο του 2021 στους διαφορετικούς τομείς δρα-
στηριοτήτων της ΟΛΠ ΑΕ. Κυρίως ο τομέας της
κρουαζιέρας σημείωσε αύξηση εσόδων κατά
182,1% και ο τομέας διακίνησης εμπορευματοκιβω-
τίων (Προβλήτας Ι) σημείωσε αύξηση εσόδων κατά
53,6%, παρουσιάζοντας κέρδη για πρώτη φορά στην
ιστορία του.

Β. Μακεδονία: Η Mytilineos 
θα κατασκευάσει μονάδα
ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας

Τζιρακιάν Profil: Στο 27% αυξήθηκε
η συμμετοχή του Άρι Τζιρακιάν
Η Σωληνουργεία
Λιμπαρ. Τζιρα-
κιάν Profil AE
ανακοίνωσε ότι
κατόπιν της από
10/10/2022 γνω-
στοποίησης συναλλαγών που υπέβαλε στην
εταιρεία, ο κ. Άρις Τζιρακιάν του Λυμπαρέτ,
με την ιδιότητά του ως υπόχρεου προσώπου
(πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη
εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβου-
λίου), απέκτησε στις 6/10/2022 7.000 κοινές
ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της εται-
ρείας μέσω της αγοράς αξιών του Χρηματι-
στηρίου Αθηνών έναντι συνολικού ποσού
13.387 ευρώ. Από τις 6/10/2022 ο κ. Άρις Τζι-
ρακιάν του Λυμπαρέτ κατέχει συνολικά
823.087 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου
μετοχές.

Συνεργασία της EY Ελλάδος
με το The People’s Trust

Την έναρξη της συνεργασίας της με το The
People’s Trust, μη κερδοσκοπικό οργανι-
σμό που υποστηρίζει νεοφυείς και μικρές
επιχειρήσεις, ανακοίνωσε η EY Ελλάδος,
παρέχοντας μικροχρηματοδότηση, καθώς
και δωρεάν υπηρεσίες business develop-
ment, consulting και mentoring. Όπως ανα-
φέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ιδρυτικός
και βασικός χρηματοδότης του The People’s
Trust είναι το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανά-
σιος Κ. Λασκαρίδης. Η συνεργασία αυτή εν-
τάσσεται στο πλαίσιο του EY Ripples, προ-
γράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
της ΕΥ, βασικός πυλώνας του οποίου είναι,
μεταξύ άλλων, η υποστήριξη επιχειρημα-
τιών με δράση υψηλού κοινωνικού αντίκτυ-
που.

Βιολογικό χωριό: Θετική
ανάπτυξη στο οκτάμηνο

Με γνώμονα τη διαρκή ανάπτυξη του δι-
κτύου καταστημάτων, η εταιρεία Βιολογικό
Χωριό εγκαινίασε πρόσφατα νέο κατάστημα
στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Μητροπό-
λεως. Αποτελεί το 26ο κατάστημα του δι-
κτύου της (250 τμ) και διαθέτει περισσότερα
από 6.500 πιστοποιημένα βιολογικά προϊόν-
τα υψηλής ποιότητας και διατροφικής
αξίας. Στο οκτάμηνο του έτους η εταιρεία
κινείται με θετική ανάπτυξη, ενώ για το σύ-
νολο της χρήσης αναμένεται μονοψήφια
αύξηση πωλήσεων. 

ΟΛΠ: Αύξηση εσόδων 
κατά 182,1% στον τομέα 
της κρουαζιέρας

Μνημόνιο συνεργασίας
μεταξύ ΕΛΟΠΥ και ΜΙΛΗΤΟΣ 

Η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλ-
λιέργειας (ΕΛΟΠΥ) προχώρησε πρόσφατα στην
υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με τη ΜΙΛΗ-
ΤΟΣ ΑΕ, τον φορέα που εκπροσωπεί την ευρω-
παϊκή πρωτοβουλία Blue Generation Project
στην Ελλάδα. Κύριος στόχος του μνημονίου συ-
νεργασίας είναι η ενημέρωση των νέων σχετικά
με την ιχθυοκαλλιέργεια και τις προοπτικές
επαγγελματικής σταδιοδρομίας στον συγκεκρι-
μένο κλάδο. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η ΜΙ-
ΛΗΤΟΣ θα υλοποιεί στοχευμένες παρουσιάσεις
και βιωματικά σεμινάρια σε διάφορα εκπαιδευτι-
κά ιδρύματα -σχολεία, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ- και φορείς
που υποστηρίζουν τους νέους καταρτιζόμενους
για τις προοπτικές απασχόλησης στην ιχθυοκαλ-
λιέργεια και τους σχετικούς τομείς.

Η κυβέρνηση
της Βόρειας Μα-
κεδονίας κατά τη
διάρκεια συνε-
δρίασης αποφάσι-
σε να παραχωρή-
σει καθεστώς
στρατηγικού επενδυτικού σχεδίου στο project
της ελληνικής εταιρείας Mytilineos για την
κατασκευή μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρι-
κής και θερμικής ενέργειας στα Σκόπια. «Το
ύψος της επένδυσης αυτής αναμένεται να
ανέλθει στα 211 εκατ. ευρώ και, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα, αποτελείται από μονάδα
ηλεκτρικής ενέργειας (ισχύος 90-105 μεγα-
βάτ) και θερμικής ενέργειας (ισχύος 135-150
μεγαβάτ). Η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας αναμένεται να ανέλθει σε περίπου
1.150 γιγαβάτ και σε περίπου 275 γιγαβάτ θερ-
μικής ενέργειας, τα οποία αναμένεται να πα-
ραδίδονται στα αντίστοιχα ενεργειακά συστή-
ματα (στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφο-
ράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Βόρειας Μα-
κεδονίας - MEPSO και στο σύστημα μεταφο-
ράς θερμότητας για την πόλη των Σκοπίων)»,
αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της κυ-
βέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ο
Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος θεωρεί πως
τα νησιά είναι «υπό ελληνική κατοχή»
και απειλεί να έρθει... βράδυ, αυτήν
τη φορά μετήλθε έναν διαφορετικό

τρόπο προπαγάνδας προκειμένου να πείσει τους
κατοίκους των νησιωτικών περιοχών ότι ενδια-
φέρεται για το... καλό τους. Χρησιμοποίησε το
ποδόσφαιρο. Κανένας πολιτικός που σέβεται τον
εαυτό του δεν απορρίπτει τη δύναμη που εκπη-
γάζει από τη μάζα του ποδοσφαίρου.

Προσφέρει, λέει, δωρεάν γήπεδα σε όσες ομά-
δες των ακριτικών νησιών της Ελλάδας θέλουν
να προπονούνται εκεί, επειδή υπάρχει απαγορευ-
τικό από την ελληνική κυβέρνηση λόγω του Μη-
τρώου Αυγενάκη. Το οποίο Μητρώο της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού απαγορεύει σε κάθε
σωματείο που δεν έχει εγγραφεί να χρησιμοποιεί
δημόσια γήπεδα για παιχνίδια και προπονήσεις.

Έτσι, σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ
αθλητικής εκπομπής του Οpen, η τουρκική ομο-
σπονδία διεμήνυσε στα ελληνικά σωματεία ότι
μπορούν να πετάγονται στα παράλια της Τουρ-
κίας ώστε να κάνουν εκεί προπονήσεις. Ο «κα-
λός θείος» Ερντογάν από τη μία απειλεί να

μπουκάρει νύχτα και από την άλλη παρουσιάζε-
ται φιλεύσπλαχνος και... συμπονετικός προς τον
ακριτικό πληθυσμό της Ελλάδας. Ο γνωστός Τα-
γίπ Ερντογάν.

Ωστόσο, υπάρχει μια σοβαρή παράμετρος. Οι
«παράγοντες», αυτοί που επικαλείται το ρεπορ-
τάζ, για ένα τέτοιο σοβαρό θέμα, ολότελα πολιτι-
κό, θα έπρεπε να είχαν ενημερώσει την κεντρική
εξουσία πρωτίστως, ειδικά σε μια εποχή που το
δάχτυλο είναι στη σκανδάλη. Αυτό δεν έγινε.

Προτιμήθηκε να δώσουν την είδηση στον δη-
μοσιογράφο Κ. Θωμαΐδη που την αποκάλυψε
στην εκπομπή του. Και αυτό, όπως σχολιάζουν
αντικειμενικοί παρατηρητές, ενέχει και αντιπολι-
τευτικό δόλο προς την κυβέρνηση. Διότι οι «πα-
ράγοντες» που ισχυρίστηκαν ότι έχουν προτά-
σεις για να μετακομίσουν στην Τουρκία για προ-
πονήσεις θα πρέπει να τις δώσουν άμεσα για να
πείσουν ότι δεν κινήθηκαν από κομματικά ελατή-
ρια. Θα το κάνουν; Ελπίζουμε. Αλλιώς θα πρό-
κειται για φτηνή αντιπολιτευτική τακτική προκει-
μένου να πληγούν η κυβέρνηση και ο υφυπουρ-
γός Λ. Αυγενάκης.

Στο μητρώο θα έπρεπε να εγγραφούν όλα τα

σωματεία της χώρας, καθότι έχει παρατηρηθεί το
φαινόμενο πολλά από αυτά να έχουν μόνο τη
σφραγίδα και να ψηφίζουν στις τοπικές εκλογές
τον ημέτερο πρόεδρο και να παίρνουν τις επιχο-
ρηγήσεις. Δεν διαθέτουν ούτε έναν αθλητή. Αυτό
προσπάθησε να συμμαζέψει η κυβέρνηση, κατά-
φερε να εγγράψει το 85% των σωματείων, αλλά
τα υπόλοιπα ανθίστανται σθεναρά. Οι δε τοπικοί
πρόεδροι των ενώσεων των σωματείων, προκει-
μένου να μη φύγουν από το... μαντρί, αντι-
δρούν. Τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα δεν άρχι-
σαν για αυτό τον λόγο.

Γιατί δεν ψηφίζουν τα σωματεία αν θέλουν ή
όχι την έναρξη των πρωταθλημάτων; Γιατί...
έτσι. Και μετά ήρθε ο «αρχάγγελος Ερντογάν»
για να... σώσει το νησιωτικό ποδόσφαιρο.

Οι Τούρκοι προσφέρουν δωρεάν
γήπεδα για προπονήσεις στις ομάδες

των νησιών - Γιατί δεν ενημερώθηκε 
η κυβέρνηση

Τουρκική 
προπαγάνδα 
ή... αντιπολίτευση;



«Η
Ελλάδα κινδυνεύει με Grexit αν
συνεχιστούν οι παρεμβάσεις της
κυβέρνησης στο ποδόσφαιρο»,

δήλωσε σε τηλεοπτική εκπομπή ο πρόεδρος
της ΕΠΟ Τάκης Μπαλτάκος. Ούτε μία στο εκα-
τομμύριο λέει η «Political», που συλλέγει
στοιχεία και θα παρουσιάσει εκτενώς το όλο
θέμα στο φύλλο του προσεχούς Σαββάτου. Ο
Μπαλτάκος ακόμη είπε ότι η Super League 1
δεν μπορεί να δημιουργήσει αυτή την επαγ-
γελματική διαιτησία παρά μόνο η ΕΠΟ. Απεί-
λησε μάλιστα ότι αν δημιουργηθεί επαγγελ-
ματική διαιτησία, τότε η ΕΠΟ θα πάρει το
πρωτάθλημα από τη Super League 1 και θα το
διοργανώνει αυτή. Τυπικά μπορεί να γίνει,
ουσιαστικά ποτέ. Σχετικά με την κόντρα του
με τον πρόεδρο της Super League 1 Βαγγέλη
Μαρινάκη, τόνισε πως όσα λέει «από το ένα
αυτί μπαίνουν και από το άλλο βγαίνουν».
Όσον αφορά την Εθνική ομάδα, ο πρόεδρος
της ΕΠΟ τόνισε ότι για την έδρα της θα απο-
φασίσει ο προπονητής Γουστάβο Πογέτ, ο
οποίος δήλωσε ότι προτιμά τη Λεωφόρο, αλλά
τελικά η Εθνική θα παίζει (και δικαίως) στην
«ΟΠΑΠ Arena - Αγιά Σοφιά».

Νέες απειλές Μπαλτάκου για Grexit «Μετάλλιο της Τιμής - 
Ο Χρυσός Δικέφαλος»

Με απόφαση του Δημήτρη Μελισσανίδη θε-
σμοθετήθηκε το «Μετάλλιο της Τιμής - Ο Χρυσός
Δικέφαλος» και αφορά ανθρώπους που βοήθη-
σαν να γίνει η «ΟΠΑΠ Arena - Αγιά Σοφιά». Το
πρώτο δόθηκε στον μητροπολίτη Νέας Ιωνίας,
Νέας Φιλαδέλφειας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνας
Γαβριήλ. Ακολουθούν οι Κυρατσός και Ανδριό-
πουλος, εκπρόσωποι του σωματείου Πέρα
Κλουμπ, ο Ούγγρος γλύπτης Μίκλος Ζόκε, η Να-
ταλία Δραγούμη και ο Αντώνης Αντωνίου.

Μπέκαμ: 150 εκατ. 
για δήλωση κατά 
των ομοφυλόφιλων!

Ενόψει του Μουν-
τιάλ του Κατάρ (20
Νοεμβρίου - 18 Δε-
κεμβρίου) οι Κατα-
ριανοί πρόσφεραν 150
εκατ. ευρώ στον Ντέι-
βιντ Μπέκαμ να κάνει
την εξής δήλωση: «Το
να είσαι ομοφυλόφι-
λος είναι ενάντια στην
ανθρώπινη φύση»! Η
είδηση προκάλεσε
σάλο στη Βρετανία και σε όλο τον κόσμο. Ο Μπέ-
καμ λειτουργεί ως παγκόσμιος πρεσβευτής του
Κατάρ και η σύζυγός του Βικτόρια κάνει μπίζνες
μόδας στην αραβική χώρα.

Έκπληξη: Άρης -
Παναθηναϊκός 69-65

Μεγάλη έκπληξη σημειώθηκε στην πρεμιέρα
της Basket League, ο Άρης νίκησε 69-65 τον Πα-
ναθηναϊκό στο «Νίκος Γκάλης» της Θεσσαλονί-
κης. Εύκολα πέρασε ο Ολυμπιακός από την Πά-
τρα, 87-61 τον Απόλλωνα. Όλα τα αποτελέσματα:
Λαύριο Megabolt - Προμηθέας Πάτρας 80-90, Ιω-
νικός Basket - Κολοσσός H Hotels 89-84, Περι-
στέρι bwin - ΠΑΟΚ mateco 85-77, Άρης - Πανα-
θηναϊκός 69-65, AEK - Καρδίτσα Βιολογικό Χω-
ριό 79-63, Απόλλων Πατρών - Ολυμπιακός 61-87.

Η Original 21 κατά του
βιαστή του Κολωνού

Η Original 21, οργάνωση των φανατικών οπα-
δών της ΑΕΚ, έκανε... επίσκεψη στο κατάστημα
που διατηρεί ο 53χρονος φερόμενος βιαστής-
μαστροπός της 12χρονης στον Κολωνό, βάφον-
τας την πόρτα του μαγαζιού με συνθήματα.
Έγραψαν: «Παιδοβιαστές δεν χωράνε στη γειτο-
νιά. Φόλα στους βιαστές» και υπέγραψαν «Origi-
nal 21 Σεπόλια - Κολωνός». 

Αγγλία: Το 5% των παικτών 
σκέφτηκε την αυτοκτονία
Το 5% των Άγγλων ποδοσφαιριστών της Premier League και της English
Football League είχε σκέψεις αυτοκτονίας κατά τη διάρκεια της καριέ-
ρας τους, όπως αποκαλύπτει η ποδοσφαιρική τους ένωση. Είναι 40 στους
843 ερωτηθέντες. Η μελέτη αναφέρει ότι σχεδόν το 10% των παικτών έχει
υποστεί «εκφοβισμό» κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ότι το 12% αι-
σθάνθηκε υποχρεωμένο να εμβολιαστεί κατά της Covid-19 και ότι σχε-
δόν το 20% έχει βιώσει άγχος.

Άραβες 
στη EuroLeague

Το Ντουμπάι μπαίνει και στη EuroLeague του μπάσκετ. Στη συγκέντρωση που έγινε εκεί οι
Άραβες τόνισαν ότι προτίθενται να αγοράσουν ή να δημιουργήσουν νέα ομάδα με αρχικό
κεφάλαιο 60 εκατ. ευρώ και στη συνέχεια να σπονσοράρουν την ίδια τη διοργάνωση με άλλα
30 εκατ. ευρώ, όταν οι Turkish Airlines χορηγούν μόλις 6 εκατ. ευρώ τον χρόνο.
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα 

Δάρδα

Ο κύκλος 
των εγκλεισμών
Σ

τη σιωπηρή, παγωμένη και ανενεργή
πτέρυγα του Άγιου Ισίδωρου στο Ψυ-
χιατρικό Νοσοκομείο Δρομοκαΐτειο η
Τέχνη θα φωτίσει μια αθέατη σκοτεινή

πλευρά γεφυρώνοντας τους «μέσα» με τους
«έξω». Τα παροπλισμένα ψηλοτάβανα κελιά,
εκεί όπου άλλοτε οδηγούνταν και ακινητοποι-
ούνταν οι ανήσυχοι ασθενείς, θα μεταμορφω-
θούν σε χώρο πολιτισμού, αγάπης και ελπίδας
στο πλαίσιο μιας ιστορικής σημασίας έκθεσης
με τίτλο «Ο κύκλος των εγκλεισμών», που επι-
μελείται ο Δημήτρης Τρίκας.

Με αφετηρία τις μαρτυρίες που συνέλεξε
η συγγραφέας Μαρία Φαφαλιού από τρόφι-
μους, συγγενείς τους και εργαζόμενους στο
νοσοκομείο, γνωστοί εικαστικοί και περ-
φόρμερ αφουγκράστηκαν τους ψιθύρους
ενός άλλου τόπου εγκλεισμού συμμετέχον-
τας στο πρότζεκτ με γλυπτά, εγκαταστάσεις,
βίντεο, έργα ζωγραφικής, φωτογραφίες και
επιτελεστικές δράσεις πάνω σε ζητήματα
των ποικίλων εγκλεισμών, πραγματικών και
συμβολικών.

Από τις 10 Νοεμβρίου 2022 έως τις 8 Ιανουα-
ρίου 2023 οι πόρτες θα είναι ανοιχτές στο κοινό,
ενώ παράλληλα θα διοργανωθούν πέντε ημερί-
δες σχετικά με τους εγκλεισμούς μέσα από το
πρίσμα της Ψυχανάλυσης, της Φιλοσοφίας, της
Ιστορίας, της Λογοτεχνίας, της Πολιτικής Θεω-
ρίας και της Τέχνης.

Τα έργα των σημαντικών καλλιτεχνών, μεταξύ
των οποίων οι Δημήτρης Αληθεινός, Κωστής

Βελώνης, Γιώργος Τσεριώνης, Αντώνης Βολα-
νάκης, Πηνελόπη Πετσίνη, Poka-Yio, Μαρία
Λουίζου, Ιλεάνα Αρναούτου, Μαίρη Ζυγούρη,
Σάββας Στρούμπος και Έλλη Ιγγλίζ, θα εκτε-
θούν σε τρία διαφορετικά κτίρια του Δρομοκαΐ-
τειου: στην πτέρυγα του Άγιου Ισίδωρου και τα
μικρά κελιά της, στο παραδοσιακό εμβληματικό

Δάφτσειο Φρενοκομείο -νοσηλεύονταν οι πιο
εύποροι- και στο παλιό τυπογραφείο.

Ιερά Οδός 343
Το βιβλίο της Μαρίας Φαφαλιού με τίτλο «Ιε-

ρά Οδός 343. Σταθμός και αφετηρία για αναζή-
τηση των χαμένων δεσμών με τη ζωή» είναι γε-
μάτο με ιστορίες ανθρώπων που έζησαν στο
Δρομοκαΐτειο είτε ως ψυχικά ασθενείς νοση-
λευόμενοι είτε ως εργαζόμενοι. Οι εξομολογή-
σεις τους συγκλονίζουν, ενώ υπάρχουν και
μαρτυρίες-ηχητικά ντοκουμέντα.

Στόχος της συγγραφέως, όπως αναφέρει η
ίδια, ήταν η «διά μέσου» του εαυτού μας επαφή
με τον ψυχικά άρρωστο, η συνάντηση των
«υγιών» με τους «ψυχικά ασθενείς» μέσα από
την εκατοντάχρονη και πλέον ζωή του ψυχιατρι-
κού νοσοκομείου, η προσπάθεια γνωριμίας με
την «τρέλα» πέρα από στερεότυπα, το γεφύρω-
μα των «μέσα» με τους «έξω» και ο διαλογι-
σμός: Ποιες είναι οι δύο όχθες που θέλουμε -αν
θέλουμε- να γεφυρώσουμε, ποιος θα τις οριο-
θετήσει, πού στεκόμαστε εμείς, σε ποιο ακρι-
βώς σημείο θέλουμε να στηθεί η γέφυρα (ή οι
γέφυρες), ποιοι θεσμοί θα στηρίξουν το έργο;



Eye of the tiger

Ένα παλιό τραύμα στο μάτι από πυροβόλο όπλο
έστειλε τον Βασίλειο Κωστέτσο στο νοσοκομείο. Ο
σχεδιαστής μόδας εισήχθη σε ιδιωτική κλινική και
αφού υποβλήθηκε σε λεπτή χειρουργική επέμβαση,
αποκάλυψε στο Instagram: «Ένα ατύχημα από πυρο-
βολισμό με όπλο στο αριστερό μου μάτι, όταν ήμουν 9
χρόνων, επιδείνωσε τα τελευταία χρόνια την όρασή
μου! Μετά το πέσιμο και το τράνταγμα του κεφαλιού
μου στα σκαλιά του Συντάγματος, επιδεινώθηκε ακό-
μη περισσότερο με αποτέλεσμα άμεσα να πρέπει να
εγχειριστεί! Όλα καλά!».

O πονοκέφαλος 
των εποχών

Το πιο μεγάλο ζόρι της σεζόν είναι η αλλαγή
των ρούχων στην ντουλάπα! Με τρόμο το συνει-
δητοποίησε η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, η οποία
φωτογραφήθηκε απελπισμένη πριν ξεκινήσει
το μάζεμα των καλοκαιρινών: «Έλεγα πως θα το
αποφύγω αλλά πώς; Δεν γίνεται να το αποφύ-
γεις, όσο και αν σε τρομάζει. Ήρθε η ώρα να κά-
νω αυτό που με αγχώνει! Αλλαγή ντουλάπας από
καλοκαιρινά σε χειμωνιάτικα. Φρίκη. Η απελπι-
σία φαίνεται και στα μούτρα και στα ρούχα!».

Πετάει από χαρά η Μαριέλλα
Σαββίδου! Η Κύπρια ηθοποιός
συμμετέχει στη νέα ταινία του
Γιώργου Κορδέλλα με τίτλο
«Army Baby» και ταξίδεψε στη
Νέα Υόρκη για την παγκόσμια
πρώτη προβολή στο Μανχάταν.
Το φιλμ άνοιξε το «New York
Greek Film Expo 2022», με την
πρωταγωνίστρια ενθουσια-
σμένη να φωτογραφίζεται στο
Village East by Angelika, όπου
φιλοξενείται η λαμπερή κινη-
ματογραφική διοργάνωση.

New York

ΧΧώρισαν αλλά εκείνη επιμένει
Πασίγνωστο ζευγάρι της showbiz «παίζει» με τα νεύρα μας!
Παρότι το ειδύλλιό τους έληξε πριν από μήνες, η celebrity
προσπαθεί να πείσει (και τον εαυτό της) πως είναι ακόμη μαζί,
ευτυχισμένοι και έτοιμοι να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλη-
σίας! Μάλιστα, δημοσιεύει κοινές selfies τους στο Instagram
από βραδιές διασκέδασης, αλλά οι συναντήσεις τους είναι τυ-
χαίες λόγω κοινών γνωστών.

Ο Φώντας είναι η μεγάλη του αδυναμία! Ο
μαύρος γάτος με τα μεγάλα πράσινα μάτια,
που μοιάζει με λούτρινο παιχνίδι, είναι ο
συγκάτοικος και πιο πιστός φίλος του Νίκου
Ορφανού. «Αγαπώντας τα ζώα, κατάφερα να
αντέξω και τους ανθρώπους, τουλάχιστον
όσους τα αγαπούν όσο εγώ. Μια πατούσα στη
μούρη την ημέρα, την κακοκεφιά την κάνει
πέρα (παλιά ορφανική παροιμία)», εξομο-
λογήθηκε χαριτολογώντας ο ηθοποιός!
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Μια υπέροχη
φιλία-συνεργασία

Ο μαύρος γάτος

O
κτώ χρόνια μετά την εκπληκτική συνεργασία τους στη
σειρά «Κάτω Παρτάλι», η Νάντια Κοντογεώργη και ο Μί-
νωας Θεοχάρης συναντήθηκαν στο «Dot»! Οι δύο φίλοι
ανέλαβαν από κοινού την παρουσίαση του τηλεοπτικού

πρότζεκτ -έκανε πρεμιέρα το Σαββατοκύριακο-, με τον ηθοποιό να
μοιράζεται το backstage της γνωριμίας τους: «Κάποτε, όχι και στο
τόσο μακρινό 2002, γνώρισα αυτό το κορίτσι. Τέτοιες μέρες περίπου
ξεκινάγαμε τα πρώτα μαθήματα στη σχολή του Εθνικού. Περάσαμε
εξετάσεις, πρεμιέρες, γυρίσματα και όταν η κούραση ήταν αβάστα-
χτη, ξαπλώναμε παρέα στα παγκάκια της σχολής, σε καμαρίνια στις
πρόβες, όπου βρίσκαμε στα γυρίσματα και παίρναμε δυνάμεις για
να συνεχίσουμε μπροστά. Σήμερα, 20 χρόνια μετά, δεν έχουν αλλά-
ξει πολλά. Η ζωή μάς έκανε ένα υπέροχο δώρο και μας επέστρεψε
όλες τις τελείες μας πολύχρωμες. Μεγάλη τύχη είναι αυτό. Έχουμε
επέτειο. Έχουμε dot!».



O
λες οι γυναίκες κάθε χρόνο δεν πρέπει
να αμελούν τη μαστογραφία τους. Πρό-
κειται για ένα σημαντικό εργαλείο πρό-
ληψης του καρκίνου του μαστού! Μα-

στογραφία είναι η απεικόνιση των ανατομικών
στοιχείων του μαστού με τη χρήση των ακτίνων Χ.

Η μαστογραφία μπορεί να αναδείξει αλλαγές
στον μαστό προτού η γυναίκα ή ο γιατρός τις αντι-
ληφθεί. Οι Ελληνικές Επιστημονικές Εταιρείες
Ακτινολόγων και Χειρουργών συνιστούν ετήσιο
μαστογραφικό έλεγχο των γυναικών με πρώτη μα-
στογραφία αναφοράς-screening στην ηλικία των
40 ετών.

«Ένας στους έξι καρκίνους του μαστού εμφανί-
ζεται σε γυναίκες στα 40 τους. Ο λόγος για να στα-
ματήσει ο μαστογραφικός έλεγχος βασίζεται στην
κατάσταση υγείας της γυναίκας και δεν καθορίζε-
ται από την ηλικία. Όταν υπάρχει ιστορικό καρκί-
νου του μαστού στην οικογένεια (μητέρα, αδελφή),
η μαστογραφία αναφοράς γίνεται 10 χρόνια νωρί-
τερα από την ηλικία κατά την οποία νόσησε η νεό-
τερη συγγενής. Μαστογραφία κάνουν και οι γυναί-
κες με ενθέματα με συγκεκριμένη διαδικασία. Οι
οδηγίες για γυναίκες με πυκνούς μαστούς περι-
λαμβάνουν μαστογραφία με ψηφιακή τομοσύνθε-
ση, υπερήχους και πιθανότατα μαγνητική μαστο-
γραφία», αναφέρει η τεχνολόγος - ακτινολόγος σε
μονάδες μαστού Μαρία Αλαφάκη. Η μαστογραφία
απαιτεί σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένο τε-
χνολόγο ακτινολόγο για τη λήψη άριστων εικόνων
και εξειδικευμένο γιατρό ακτινολόγο για έγκυρη
διάγνωση.

Ένας καρκίνος που δεν θα απεικονιστεί, δεν θα

διαγνωστεί και θα χαθεί το πλεονέκτημα της έγκαι-
ρης διάγνωσης. Η μαστογραφία είναι προληπτική
(screening) για ασυμπτωματικές γυναίκες και δια-
γνωστική για γυναίκες που περιγράφουν κάποιο
σύμπτωμα ή ο κλινικός γιατρός περιγράφει κάποιο
εύρημα.

Προσερχόμενη η γυναίκα στο κέντρο για την
εξέταση, ενημερώνει τον γιατρό ή τον τεχνολόγο
για τυχόν συμπτώματα ή προβλήματα του μαστού,
προηγούμενες χειρουργικές επεμβάσεις, χρήση
ορμονών, αν έχει οικογενειακό ή προσωπικό ιστο-
ρικό καρκίνου του μαστού και αν υπάρχει πιθανό-

τητα να είναι έγκυος. Αν υπάρχουν προηγούμενες
εξετάσεις, προσκομίζονται.

Φορά χαλαρά, άνετα ρούχα και δεν φέρει κο-
σμήματα. Δεν φορά αποσμητικό, σκόνη ταλκ ή λο-
σιόν στις μασχάλες ή στο στήθος, καθώς μπορεί να
εμφανιστούν στη μαστογραφία λεπτοί άσπροι κόκ-
κοι που μοιάζουν με μικροαποτιτανώσεις, μια πα-
θολογία του μαστού. Κατά τη διάρκεια της μαστο-
γραφίας ένας εξειδικευμένος τεχνολόγος ακτινο-
λόγος θα τοποθετήσει τον μαστό στη μονάδα μα-
στογραφίας σε ειδική πλατφόρμα και θα το συμ-
πιέσει σταδιακά με το ειδικό πίεστρο.

Η συνεργασία με τον τεχνολόγο είναι σημαντική
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Πολλές κυρίες
αναβάλλουν τον προγραμματισμένο έλεγχο εξαι-
τίας μιας προηγούμενης επώδυνης εμπειρίας. Η
συμπίεση του μαστού είναι απαραίτητη γιατί μει-
ώνει το πάχος του μαστού, διαχωρίζονται καλύτε-
ρα οι ιστοί και δημιουργείται ομοιόμορφο πεδίο
έκθεσης. Επίσης, μειώνει τη δόση ακτινοβολίας
και συγκρατεί τον μαστό ακίνητο για να παραχθούν
εικόνες χωρίς ασάφεια. Η εξέταση ολοκληρώνεται
με δύο λήψεις για κάθε μαστό, FACE ή CC και PRO-
FILE ή MLO. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Σύσταση για ετήσιο έλεγχο
γυναικών με πρώτη μαστογραφία
αναφοράς-screening στην ηλικία
των 40 ετών

Σύντομη διαδικασία
που σώζει ζωές
Η διαδικασία της εξέτασης διαρκεί πε-
ρίπου 20 λεπτά. Σύμφωνα με μελέτες
από 100 γυναίκες του ετήσιου μαστο-
γραφικού ελέγχου, στις 90 θα συστηθεί
επανέλεγχος σε έναν χρόνο. Στις 10
γυναίκες θα γίνει επανάκληση για
συμπληρωματικές λήψεις ή υπέρηχο,
οι 6 θα ολοκληρώσουν τη διαδικασία
εδώ, στις δύο θα ζητηθεί επανεξέταση
σε έξι μήνες και στις δύο θα προταθεί
βιοψία με βελόνα. Με τα αποτελέσματα
η γυναίκα επισκέπτεται τον χειρουργό
μαστού, ο οποίος καταγράφει το ιστορι-
κό της, κάνει ψηλάφηση του μαστού
της και ολοκληρώνεται έτσι ο ετήσιος
έλεγχος.

Μαρία Αλαφάκη, τεχνολόγος -
ακτινολόγος 

σε μονάδες μαστού 

Η σημασία της μαστογραφίας



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις 
www.facebook.com/alexandra.karta

astro.karta19@gmail.com - Τηλ.: 697 3232 775

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς σημαντικές συνερ-
γασίες και σχέσεις ευνοούνται, εφόσον
θα τις αντιμετωπίσετε με ωριμότητα και
λογική. Βέβαια, αυτές τις μέρες θα πα-
ρουσιαστεί και μια άδικη συμπεριφορά
από το κοντινό σας περιβάλλον, κάτι που
πρέπει να αντιμετωπίσετε με ηρεμία. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η υπευθυνότητα και η εργατικότητά σας
θα ανταμειφθούν, ενώ θα μπορέσετε να
βάλετε σε ενέργεια ένα μελετημένο πρό-
γραμμα που θα ευνοήσει την υγεία και τη
διατροφή σας. Η μέρα αυτή βέβαια κρύ-
βει και κάποιες οικονομικές παγίδες,
όπου άτομα ακόμη και από το φιλικό σας
περιβάλλον θα προσπαθήσουν να σας
παραπλανήσουν.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η συναισθηματική ωριμότητα θα σας
δώσει την πολυτέλεια να επενδύσετε σε
ένα πρόσωπο που σημαίνει πολλά για
εσάς. Από την άλλη, μια πολύ περίεργη
κατάσταση επικρατεί στον επαγγελματι-
κό σας χώρο, ενώ θα πρέπει να αποφεύ-
γετε τις καταστάσεις που δεν είναι ξεκά-
θαρες σε εσάς.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Μια υπόθεση που αφορά την οικογένειά
σας αλλά και θέματα με την ακίνητη πε-
ριουσία σας θα μπορέσετε να τα τακτο-
ποιήσετε. Επίσης, θα πρέπει να εντοπί-
σετε κάποιες παρασκηνιακές συμπερι-
φορές εναντίον σας που έχουν αναπτυχ-
θεί στο επαγγελματικό περιβάλλον.

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς τους Λέοντες κάποια πολύ ιδιαί-
τερα γεγονότα θα σας δώσουν την ευκαι-
ρία να επικοινωνήσετε με πρόσωπα που τα
διακρίνουν η ωριμότητα και το ήθος. Η μέ-
ρα κρύβει κάποιους κινδύνους, ίσως από
άτομα του φιλικού σας περιβάλλοντος.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Θα σταθεροποιηθούν τα οικονομικά σας,
αλλά και η διαχείριση κάποιων οφειλών
σας θα γίνεται με τον καλύτερο τρόπο.
Ίσως βέβαια κάποια πρόσωπα στον
επαγγελματικό σας χώρο δεν θα σας επι-
τρέψουν να διαχειριστείτε όπως θα θέ-
λατε τις καταστάσεις που σας αφορούν.

.Ζυγός
(23/9-23/10)
Συμφωνίες και επισημοποιήσεις κάθε εί-
δους ευνοούνται. Από την άλλη, δεν θα
πρέπει να υπερβάλλετε σε κάθε προσω-
πική κατάσταση που η γνώμη σας έχει βά-
ρος σε μια απόφαση που πρέπει να πάρε-
τε από κοινού με κάποιο σημαντικό για
εσάς πρόσωπο. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Είστε έτοιμοι να κάνετε κάποια μεστά βή-
ματα για μια επαγγελματική σας υπόθε-
ση. Την περίοδο βέβαια αυτή καλό είναι
να μη ρισκάρετε χρήματα ή επίσης να
αποφασίσετε να απομακρυνθείτε από
πρόσωπα στα οποία δεν έχετε εμπιστο-
σύνη.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Οι στόχοι σας, αν είναι χτισμένοι με ωρι-
μότητα και σύνεση, θα σας δώσουν αυτό
που σας αξίζει και μάλιστα με το παρα-
πάνω. Εσείς του τρίτου δεκαημέρου θα
χρειαστεί να βάλετε τα όριά σας, διαφο-
ρετικά θα υπάρξουν καταστάσεις που θα
σας φέρουν σε δύσκολη θέση.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Αν έχετε προσπαθήσει αρκετά για την κα-
ριέρα σας, θα μπορέσετε να εκπληρώσετε
σήμερα ένα σημαντικό για εσάς φιλόδοξο
σχέδιο. Για εσάς του τρίτου δεκαημέρου
ίσως θα πρέπει να λάβετε σοβαρά τα ση-
μάδια κόπωσης που έχουν παρουσιαστεί
στον οργανισμό σας.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η ωριμότητά σας, σε συνδυασμό με την
αισιοδοξία που διαθέτετε, θα σας φέρει
ανέλπιστα αποτελέσματα σε κάποιους
στόχους σας. Βέβαια, αυτές τις μέρες να
προσέξετε τις οικονομικές δοσοληψίες,
γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να σας εξαπα-
τήσουν.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά σας
ίσως δεν θα σας δώσουν την πιο ξεκά-
θαρη εικόνα των πραγμάτων και αυτό
είναι πολύπλοκο και άδικο για εσάς.
Βέβαια, κάποια αλλαγή που προσπα-
θούσατε επί χρόνια μάλλον ήρθε η
στιγμή να τη γευτείτε. 
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Σήμερα το τρίγωνο Ήλιου με Κρόνο είναι
μια πολύ σταθεροποιητική όψη που
επιβραβεύει τις παλιές μας προσπάθειες
ή υπάρχει η δυνατότητα να εξελιχθούμε

σε βάθος χρόνου. Βέβαια, δεν είναι η μόνη
πλανητική όψη που σχηματίζεται σήμερα, εφόσον
υπάρχουν και αρνητικές πλανητικές επιρροές. Ο
Άρης και ο Ποσειδώνας θα μας ωθήσουν να
χάσουμε την εμπιστοσύνη που δίνουμε στους
άλλους, αλλά θα υπάρξει και μια έντονη
δραστηριότητα που αφορά ατυχήματα και
ύπουλες ενέργειες.



Η
άρση του εμπάργκο πώλησης
όπλων στην Κύπρο, η επικείμε-
νη επίσκεψη του Ταγίπ Ερντογάν
στα Κατεχόμενα, οι απειλές στην

Ανατολική Μεσόγειο, όλα μαζί επαναφέρουν
στην επικαιρότητα το αμυντικό δόγμα Ελλά-
δας - Κύπρου το οποίο, όπως αποδεικνύεται,
ήταν μια σοφή πολιτική κίνηση και η Μεγαλό-
νησος συμπεριλήφθηκε στον ενιαίο αμυντικό
χώρο του Ελληνισμού. 

Άλλωστε, ο Έλληνας υπουργός Άμυνας Νί-
κος Παναγιωτόπουλος, στην πρόσφατη επί-
σκεψή του στη Λευκωσία, έκανε αναφορά
στο ότι το αμυντικό δόγμα προέβλεπε και κά-
λυψη των αμυντικών αναγκών της Κύπρου
και αυτό δεν έχει αλλάξει. Η Ελλάδα ασφαλώς
διαθέτει τις αμυντικές της δυνατότητες ή και
τα οπλικά της συστήματα και για την άμυνα
της Κύπρου και αυτό είναι δεδομένο. «Η Ελ-
λάδα είναι δίπλα στην Κύπρο, η Κύπρος είναι
δίπλα στην Ελλάδα, είμαστε αδέρφια και μαζί
παλεύουμε για να σταθούμε σε μια νέα, πολύ
σύνθετη γεωπολιτικά εποχή», ήταν το μήνυμα
που έστειλε. 

Για την ιστορία, τον Νοέμβριο του 1993 δια-

κηρύχθηκε από την Ελλάδα και την Κύπρο
το Δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου με
κύριο χαρακτηριστικό τον αμυντικό του χαρα-
κτήρα και στόχο την αποτροπή ή την αντιμε-
τώπιση κάθε επιθετικής ενέργειας εναντίον
του ενός ή και των δύο μερών.

Με τη διακήρυξη του Δόγματος υπογραμμί-
στηκε με έμφαση η δέσμευση της Ελλάδας να
θεωρεί ως αιτία πολέμου (casus belli) οποι-
αδήποτε τουρκική απόπειρα προέλασης στην
ελεύθερη Κύπρο.

Η απόφαση των κυβερνήσεων Ελλάδας -
Κύπρου να προχωρήσουν σε αμυντική συ-
νεργασία ενόχλησε σφόδρα την Τουρκία,
τις ΗΠΑ, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία και
άλλες συμμαχικές χώρες. Η επιχειρηματολο-
γία τους ήταν ότι από ελληνικής πλευράς δό-
θηκε στρατιωτικός χαρακτήρας στην επίλυση
του Κυπριακού, με συνέπεια να γίνουν δυ-
σκολότερες οι προσπάθειες πολιτικής λύσης. 

Τα χρόνια πέρασαν, όλες οι επόμενες κυ-
βερνήσεις σεβάστηκαν την απόφαση αυτή και
κυρίως η κλιμακούμενη επιθετική ρητορική
από την Άγκυρα, η συνεχιζόμενη κατοχή,
ανέδειξαν ότι ήταν επιβεβλημένη η ανάγκη

εφαρμογής ενός δόγματος εκτεταμένης απο-
τροπής για την ασφάλεια της Κύπρου. 

Στην Αθήνα βρίσκονται αυτές τις ημέρες
και δύο υποψήφιοι πρόεδροι της Κυπριακής
Δημοκρατίας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο
Ανδρέας Μαυρογιάννης. Έμπειροι πολιτικοί
και οι δύο, έχουν διαχειριστεί το χαρτοφυλά-
κιο του Κυπριακού και γνωρίζουν πολλά. Οι
εκλογές στην Κύπρο είναι προγραμματισμέ-
νες για τον Φεβρουάριο του 2023. Ίσως με την
εκλογή του νέου πρόεδρου να εξεταστεί και
το επόμενο βήμα μετά την υιοθέτηση του
αμυντικού δόγματος, που δεν είναι άλλο από
την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Κύ-
πρου. 

Διότι μπορεί να είναι δύο ανεξάρτητα κρά-
τη, αλλά είναι κράτη του Ελληνισμού και αντι-
μετωπίζουν μια κοινή απειλή: τον τουρκικό
επεκτατισμό. Δεν υπάρχει άμυνα και ασφά-
λεια της Κύπρου χωριστά από την άμυνα και
την ασφάλεια της Ελλάδας. Και όπως έχει πει
και ο Θουκυδίδης, ο δυνατός επιβάλλει στον
αδύνατο αυτό που η δύναμή του τού επιτρέπει
και ο αδύνατος υποχωρεί όσο η αδυναμία του
τον υποχρεώνει. 

Της 
Αλεξίας 
Τασούλη
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Δεν υπάρχει
άμυνα και
ασφάλεια
της Κύπρου
χωριστά από
την άμυνα
και την
ασφάλεια
της Ελλάδας

Ήρθε η ώρα για οριοθέτηση
ΑΟΖ Ελλάδας - Κύπρου;


